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Vårt bidrag till de globala målen för hållbar utveckling 

Afa Försäkring bidrar till FN:s globala mål både genom våra tre verksamhetsområden försäkra, 
förvalta och  förebygga och genom vår strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi integrerar målen 
i vårt arbete och fokuserar på de mål där vi har störst möjlighet att bidra till en hållbar utveckling.

Försäkra Förvalta Förebygga 
Attraktiv  

arbets givare

3.4  Främja psykisk hälsa och 
välbefinnande.

3.4  Främja psykisk hälsa och 
välbefinnande.

3.9  Minska antalet sjukdoms- 
och dödsfall till följd av 
skadliga kemikalier och 
föroreningar.

3.4  Främja psykisk hälsa och 
välbefinnande.

3.5  Förebygga och  behandla 
drogmissbruk.

5.1  Avskaffa alla former av 
 diskriminering av  kvinnor 
och flickor.

5.A  Lika rätt till ekonomiska 
resurser och ägande 
samt tillgång till finansiella 
tjänster.

5.5  Säkerställa fullt del tagande 
för kvinnor i ledarskap och 
beslutsfattande.

7.2  Öka andelen förnybar 
energi i världen.

7.3  Fördubbla ökningen av 
energieffektivitet.

7.A  Tillgängliggöra forskning 
och teknik samt investera i 
ren energi.

  8.5  Full syssel sättning och 
anständiga arbetsvillkor.

8.10  Tillgång till bank- och 
 försäkringstjänster för 
alla.

8.5  Full syssel sättning och 
anständiga arbetsvillkor.

8.8  Skydda arbets tagares 
rättigheter och främja 
trygg och säker arbets-
miljö för alla.

8.6  Främja ungas  anställning, 
utbildning och praktik.

8.8  Skydda arbets tagares 
rättigheter och främja 
trygg och säker arbets-
miljö för alla.

11.4  Skydda och trygga värl-
dens kultur- och naturarv.

11.6  Minska städers miljö-
påverkan.

12.2  Hållbar förvaltning och 
användning av natur-
resurser.

12.4  Ansvarsfull hantering av 
kemikalier och avfall.

12.5  Minska mängden avfall.

12.6  Uppmuntra företag att 
tillämpa hållbara  metoder 
och redovisning.

13.1  Stärka motstånds kraften 
mot och anpassnings-
förmågan till klimat-
relaterade katastrofer.

13.3  Öka kunskap och 
kapacitet för att hantera 
klimat förändringar.

15.5  Skydda den bio logiska 
mångfalden och naturliga 
livsmiljöer.


