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OM AFA FÖRSÄKRING
AFA Försäkring har som mål att bidra till ett
tryggare arbetsliv och ett långsiktigt hållbart
samhälle. Våra försäkringar är en självklar del
av kollektivavtalen och det svenska trygghetssystemet, och fler än 4,4 miljoner människor
omfattas av minst en av våra försäkringar.

arbetsskador och sjukfrånvaro. Det är orsaken till att vi satsar på
forskning, utveckling och kunskapsspridning inom arbetsmiljö
och hälsa. Ett exempel är våra webbaserade informationssystem
(IA-systemen) som används i det systematiska arbetsmiljöarbetet
på cirka 500 företag i 18 branscher. Med årliga forskningsanslag
på närmare 150 miljoner kronor är vi Sveriges största privata
FoU-finansiär inom arbetsmiljöområdet.

Under år 2014 fick vi 365 000 nya försäkringsärenden. Vi hanterade drygt 860 000 ärenden totalt och betalade ut 9,7 miljarder
kronor i ersättningar till de försäkrade. Vi förvaltar cirka 200
miljarder kronor, och kapitalet placeras ansvarsfullt för att ge en
avkastning som både tryggar framtida ersättningar och ger långsiktigt låga och stabila premier för våra försäkringstagare.

Det är viktigt för oss att våra kunder känner att vi är enkla att
ha att göra med. Vi arbetar aktivt för att se till att alla som har
rätt till ersättning också ska få det, bland annat genom vår uppsökande kundtjänst som bevakar sociala medier och kontaktar
arbetsskadade, långtidssjukskrivna eller föräldralediga för att
informera om deras försäkringsskydd. Årets kundundersökningar
har gett oss höga betyg från både försäkrade och uppdragsgivare.

På uppdrag av våra ägare bedriver vi också ett viktigt förebyggande arbete för att förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser, så att så få arbetstagare som möjligt ska behöva drabbas av

AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och drivs
för att tillvarata försäkringstagarnas och de försäkrades intresse,
och utan att dela ut vinst till ägarna.

9 av 10 har
en eller flera
försäkringar
hos oss
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VD
HAR
ORDET

Ett tryggare arbetsliv
För många är kanske kopplingen mellan
ett försäkringsbolag och hållbarhet inte
självklar. Men för oss på AFA Försäkring
är hållbarhet en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Engagemang och att ta
ansvar är viktigt, inte minst då AFA Försäkring verkar i en förtroendebransch
och har en särställning på arbetsmarknaden. Vi försäkrar drygt 4,4 miljoner
människor på svensk arbetsmarknad
fördelat på mer än 200 000 arbetsgivare
som alla har en sak gemensamt; de har
tecknat våra försäkringar. Vi är stolta
över det förtroendet.

FOTO: Heléne Grynfarb

Sedan flera år tillbaka har vi arbetat
med hållbarhetsfrågor och redovisat vårt
arbete och engagemang enligt riktlinjer
från Global Reporting Initiative (GRI).
Att integrera hållbarhet i alla affärs- och
verksamhetsplaner tar tid och jag tror
att det är en nödvändig process för att
alla ska ges möjlighet till att bidra. Från
och med i år redovisar vi vårt hållbarhetsarbete i en egen publikation.

4

V D HA R O R D E T

Vårt uppdrag från arbetsmarknadens
parter är att tillhandahålla ett hållbart
försäkringssystem som ger ett tryggare
arbetsliv från den dagen du träder in
på arbetsmarknaden till den dagen då
du träder ut. Våra kunders behov utgör
fundamentet i vår verksamhet och
AFA Försäkring ska därför kännetecknas
av långsiktighet, god etik samt aktivt
bidra till ett hållbart samhälle socialt,
miljömässigt och ekonomiskt.

Ekonomiskt ansvar
2014 var ett mycket bra år för AFA
Försäkring. Det finansiella resultatet
överträffade allas våra förväntningar.
Fallande räntor, en positiv aktiebörs
och en stark utveckling på fastighetssidan bidrog till detta. För att skapa
förutsättningar för långsiktigt låga och
stabila premier krävs det en effektiv
försäkringsrörelse och en framgångsrik
kapitalförvaltning med ansvarsfulla
investeringar där hållbarhetsaspekten är
en integrerad del av alla våra placeringsbeslut.

Totalt förvaltar vi cirka 200 miljarder
kronor, vilket gör oss till en av Sveriges
stora institutionella investerare. AFA
Försäkring delar inte ut vinst till ägarna,
och tack vare den goda konsolideringen
i bolaget har vi kunnat återbetala totalt
36 miljarder kronor av premien för
sjukförsäkringen för åren 2005-2008 till
Sveriges arbetsgivare och sedan 2009 har
premien varit noll.

Satsar på förebyggande
Varje år satsar AFA Försäkring cirka 300
miljoner kronor på förebyggande arbete,
varav 150 miljoner går till olika forskningsprojekt. Det gör oss till den största
forskningsfinansiären inom arbetsmiljöområdet i Sverige. Vår unika skadestatistik ger oss en bild av vilka skador och
sjukdomar som är vanligast bland våra
försäkrade och ligger till grund för beslut
om vilken forskning som ska prioriteras.
Under 2014 hade vi 240 pågående projekt
som alla syftade till att skapa praktisk
nytta på svenska arbetsplatser och ett
hållbart arbetsliv. Det har varit väldigt
intressant att ta del av de resultat som
presenteras från olika forskningsprojekt
under mitt första år som VD.

Vi är lyhörda
Under 2014 genomfördes ett flertal
undersökningar där vi lyssnade av vår
omvärld för att öka kunskapen om vilka
hållbarhetsaspekter som är viktigast för
våra intressenter.
Vi kan konstatera att vår hållbarbarhetspolicy och vårt hållbarhetsarbete ligger i
linje med de krav och förväntningar som
finns på oss som försäkringsbolag. Vår
ambition är att göra det så enkelt som
möjligt för våra kunder att ha kontakt
med oss. Till exempel så arbetar vi kontinuerligt med att förbättra begripligheten
i kommunikationen med kunderna och
vi fortsätter vårt arbete med uppsökande
kundtjänst.
För några år sedan lanserade vi vår
digitala anmälan och det är kul att se att
den har tagits emot så väl. Idag görs 60
procent av alla anmälningar via webben.
Och vi arbetar aktivt med att få ännu fler
att se fördelarna med att anmäla och följa sina ärenden via hemsidan. Vi utvecklar och förenklar hela tiden e-tjänsterna
för att möta kunderna där de är.

Jag är stolt över AFA Försäkring och det
uppdrag vi har och över det fantastiska
arbete som våra medarbetare gör varje
dag. Det finns ett stort engagemang och
intresse av att hjälpa våra kunder. Den
årliga medarbetarundersökningen visar
att 99 procent av medarbetarna tycker
att AFA Försäkring är en bra eller mycket bra arbetsgivare. Det får mig som VD
att sträcka extra på ryggen. Att kunna
erbjuda en bra arbetsmiljö, intressanta
arbetsuppgifter och möjlighet att bidra
till nytta, inte bara för ett fåtal utan för
majoriteten av de som arbetar i Sverige,
är viktigt och det som gör att vi ses som
en attraktiv arbetsgivare.
De kollektivavtalade försäkringarna som
tillhandahålls av AFA Försäkring är en
betydelsefull kugge i den svenska modellen och trygghetssystemet.
Stockholm, maj 2015

Anders Moberg,
Verkställande direktör
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O M TA N K E

HÅLLBARHET FÖR
AFA FÖRSÄKRING
AFA Försäkrings uppdrag från arbetsmarknadens parter är
att som försäkringsgivare tillhandahålla kollektivavtalade
försäkringar för drygt fyra miljoner människor.
Vårt bidrag till samhället är att utföra uppdraget på
ett sådant sätt att vi tillsammans skapar ett tryggare
arbetsliv och en hållbar försäkringsverksamhet.

AFA Försäkrings verksamhet ska kännetecknas av långsiktighet
och god etik och aktivt bidra till ett hållbart samhälle: socialt,
ekonomiskt och miljömässigt.

N Y T TA

A tt al lt id fr åg
a ef te r ny tt an
hj äl pe r os s
so r te ra bo r t de
t ov ik ti ga oc h
fo ku se ra
på de t so m är
vi kt ig t fö r vå
ra ku nd er
oc h vå r af fä r.

ENKELHET

För att möta våra intressenters krav och förväntningar
genomförde vi under 2014 en väsentlighetsanalys enligt
GRI G4, som ligger till grund för det fortsatta hållbarhetsarbetet samt val av indikatorer för hållbarhetsredovisningen.
Vårt uppdrag, vår storlek och vår specialistkompetens gör oss till
en viktig aktör i utvecklingen av långsiktigt hållbara försäkringslösningar och ett tryggare arbetsliv. I alla sammanhang ska vi
uppträda professionellt och ansvarsfullt, med integritet och hög
etik. Vår verksamhet och vårt förhållningssätt genomsyras av
våra värdeord: Omtanke, nytta och enkelhet.

O m ta nk e om
an dr a oc h om
va ra nd ra
be ty de r at t vi
br yr os s, ly ss na
r in oc h
ge r al la vå ra
ku nd er br a se
r vi ce .

D et sk a va ra
lä tt at t fö rs tå
vå ra
fö rs äk ri ng ar ,
ko m m a i ko nt
ak t m ed os s
oc h ha m ed os
s at t gö ra . In
ge t on öd ig t
kr ån ge l!

Socialt ansvar
Den sociala hållbarhetsaspekten är särskilt viktig för AFA Försäkring. Vår verksamhet påverkar många människor i Sverige.
Villkoren för våra försäkringar, vårt arbetssätt och vårt förhållningssätt har stor betydelse för försäkringstagare, försäkrade och
samhället i stort.

H Å L L BA RH ET F ÖR A FA F ÖRS Ä K RIN G
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SKAPAT EKO NO M I SKT VÄRDE, M KR
1 008
25 041

PREM IEINTÄKTER
KAPITALAVKASTNING

Skaderegleringen ska kännetecknas av ett respektfullt bemötande, en hög tillgänglighet och korta handläggningstider. Vi arbetar
med information och uppsökande verksamhet för att på olika
sätt säkerställa att alla försäkrade får den ersättning som de har
rätt till. Vi ska hantera kundrelationer med hög integritet och
sekretess.

PÅ PLACERINGSTILLGÅNGAR

1

AFA Försäkring bidrar också till ett tryggare arbetsliv genom en
långsiktig satsning på stöd till förebyggande arbete, till exempel
forskning och utveckling som syftar till att förbättra arbetsmiljön, minska ohälsan och bidra till att minska arbetsskador och
sjukfrånvaro.

FÖRDEL AT EKO NO M I SKT VÄRDE. M K R
8 427

UTBETALDA FÖRSÄKRINGSERSÄTTN IN G A R

6 721

PREM IEÅTERBETALNINGAR

205

FÖREBYGGANDE
ARBETE

2 713

För att vi ska ha framgång i vårt uppdrag ställs stora krav på
kunniga och engagerade medarbetare. AFA Försäkring ska vara
en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god och trygg arbetsplats där alla medarbetare har möjligheter till utveckling och
karriär. Vår vision och vår värdegrund är en viktig del i utvecklingen av ledarskapet och medarbetarskapet.

2

Ekonomiskt ansvar

RÖRELSEKOSTNADER

468

LÖNER OCH
ERSÄTTNINGAR
TILL ANSTÄLLDA

3

1 545

BETALNING TILL STATEN

6 022

BEHÅLLET EKONOM ISKT VÄRDE

Orealiserat och realiserat
Inklusive FoU, exklusive interna personalkostnader
3
Löner, arvoden och pension
1
2
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AFA Försäkring ska bedriva en kostnadseffektiv försäkringsrörelse som tar vara på de fördelar som stora kollektiv ger när det
gäller stordriftsfördelar och riskspridning. Det kapital vi förvaltar ska placeras så att det ger en god och trygg avkastning genom
långsiktigt ansvarsfulla placeringar, som tar hänsyn till etiska,
miljömässiga och sociala krav. Tillsammans ger det förutsättningar för långsiktigt låga och stabila premier och en trygg ekonomisk
ställning som vid varje tidpunkt garanterar våra åtaganden i
försäkringsrörelsen.

Miljöansvar
Vår verksamhet ska bedrivas med hänsyn till miljön och
vi strävar efter att vår negativa miljöpåverkan ska vara
så liten som möjligt. Vårt arbete ska bygga på ett systematiskt arbetssätt för att hantera miljöfrågor.
Vi ska minska vår negativa miljöpåverkan inom de
områden där vi har en väsentlig påverkan genom att
verksamheten anpassas till miljömässigt hållbara
lösningar när det är möjligt och samtidigt ekonomiskt
hållbart.
I den löpande verksamheten gäller det främst energianvändning, inköp, avfallshantering och resor. I vår
kapitalförvaltning ställer vi miljömässiga krav oavsett
om det gäller investeringar i värdepapper, investeringsfonder eller fastigheter. I vår förvaltning av placeringsfastigheter fokuserar vi på en miljömässig och effektiv
energianvändning, hållbara materialval och en hållbar
avfallshantering.
Vår största miljöpåverkan kommer från energiförbrukning i våra placeringsfastigheter.

FOTO: Matton

Images

Eventuella överskott
går tillbaka till
försäkringstagarna

AV S N ITT

9

Samverkan med
våra intressenter
Vi ser alla som på något sätt påverkar
eller påverkas av AFA Försäkrings verksamhet som våra intressenter.
Våra viktigaste intressenter är våra
kunder:
• försäkrade (anställda och egna företagare som tecknat egen försäkring) och
• försäkringstagare (arbetsgivare).

Arbetsmarknadens centralorganisationer, arbetsgivarförbund och fackförbund
inom privat sektor är våra ägare och
uppdragsgivare och de är representerade
i respektive försäkringsföretags styrelse
och de olika styrelseutskotten. Även
arbetsgivarförbund och fackförbund
inom kommuner, landsting och regioner
är våra uppdragsgivare.

prioriterat att erbjuda en god och trygg
arbetsmiljö.

Våra medarbetare är våra interna intressenter. Stolta, engagerade och kompetenta medarbetare är en viktig framgångsfaktor och vi lägger mycket kraft på att
attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Det är självklart och

En kontinuerlig och systematisk dialog
med våra olika intressenter är helt avgörande för AFA Försäkrings utveckling
och framgång och för att vi ska kunna
bidra till en hållbar samhällsutveckling.

NÖJ D KUND I NDEX ( NKI ) – ÄGARE O C H U P P D R A G S G I VA R E
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2014

Våra ägare och uppdragsgivare
ger AFA Försäkring fortsatt höga
betyg överlag och är totalt sett
mycket nöjda med ett NKI på 78
av 100. Viktigt för denna grupp
är kontakter, mötesforum och vår
uppfyllelse av strategiska mål, områden som också fick höga betyg i
undersökningen. Undersökningen
gjordes första gången 2012 och
ska genomföras vartannat år.

Viktiga samarbetspartners är framför
allt Fora, Försäkringskassan, Prevent
och föreningen Suntarbetsliv. Vi verkar
i nära och förtroendefullt samarbete och
möter dem i samverkansgrupper och
gemensamma projekt.

Undersökningar
fångar upp behov och
förväntningar
Vi genomför regelbundet undersökningar
riktade till olika intressentgrupper för
att samla information om deras behov
och förväntningar och för att få underlag
för utveckling av våra tjänster och vårt
arbetssätt. Våra ägare och uppdragsgivare ger oss ett NKI på 78 av 100. Vi får
också höga betyg av våra kunder, både
anställda (försäkrade)
och arbetsgivare
(försäkringstagare).

Läs mer om vad
våra kunder tycker
om oss på sidan 13

Våra viktigaste
hållbarhetsfrågor
Vår analys av de för oss viktigaste hållbarhetsfrågorna bygger på omvärldsbevakning och dialog med våra viktigaste
intressenter.
Under 2014 genomförde vi en översyn av
vårt hållbarhetsarbete, både för att öka
kännedomen om vilka hållbarhetsfrågor som våra intressenter ser som mest

angelägna, och som en del i vår ambition
att hållbarhetsrapportera enligt G4. Vi
konsulterade kunder, uppdragsgivare,
medarbetare, fackliga representanter,
styrelse och ledning. Tillsammans har de
bidragit till att kvalitetssäkra vår hållbarhetspolicy och prioritera väsentliga
hållbarhetsaspekter.
AFA Försäkrings väsentlighetsanalys har
reviderats och vissa mindre ändringar
gjordes i urvalet av prioriterade aspekter.

Vår hållbarhetspolicy överensstämmer
väl med den analys som vi har gjort och
de väsentliga hållbarhetsaspekterna är
väl integrerade i vårt uppdrag och vår
verksamhet.

Vi ser att alla grupper prioriterar
ansvarsfulla kapitalplaceringar. Högt
rankade områden är också informationsaktiviteter, kundnöjdhet, allas rätt till
ersättning samt vårt stöd till forskning
och förebyggande verksamhet.

Organisation och styrning
Hållbarhet berör hela vår verksamhet
och ska vara integrerad på ett naturligt
sätt. Hållbarhet är en viktig del i planering och utveckling av verksamheten.

Läs mer om väsentlighetsanalysen på sidorna 47-49
och om organisation och
styrning på sidorna 43-45

FOTO: Matton Images
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VÅ R KU ND TJÄN ST ÄR
SP IN DE LN I NÄ TE T
Und er 201 4:
- Han tera des 478 000 tele fons
amt al...
- ... och 36 500 mej l
- Tog de emo t 700 besö kare
- Läst e de 18 000 blog ginl ägg
för att
inge n ska miss a er sätt ning
Tala r arab iska , ber beri ska, bosn
iska ,
eng elsk a, fins ka, fran ska, grek
iska , kroa tisk a,
per sisk a, pols ka, ser bisk a, span
ska, tur kisk a
och sven ska för stås
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KOLLEKTIVAVTALADE
FÖRSÄKRINGAR GER

MÅNGA
FÖRDELAR
Vi är specialister på arbetslivets försäkringar. Drygt 4,4 miljoner anställda
och fler än 200 000 arbetsgivare är
våra kunder. Det ger oss en unik
kompetens och kunskap om arbetslivets villkor.
De kollektivavtalade försäkringarnas
har många fördelar: ekonomisk trygghet till låg kostnad, men också mervärden som stöd till forskning och
förebyggande verksamhet. Vi arbetar
för att ingen ska missa ersättning.
Det innebär en stor trygghet för
många människor.
Kollektivavtalade försäkringar har många fördelar:
de stora volymerna ger stordriftsfördelar och låga
kostnader, och det stora antalet försäkrade ger en
riskspridning som gör att vi kan försäkra alla utan
hälsoprövning och med samma försäkringsvillkor.

N Ö JD K U N D I N D E X ( N K I )
A R B ETSG I VA RE (F Ö RS Ä K RI N G S TA G A RE )
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Vi har också under åren samlat på oss
unik kunskap som kommer kunderna
till godo, både i hanteringen av försäkringsärenden, och genom våra satsningar på förebyggande insatser av
olika slag.
Vårt erbjudande utvecklas och förbättras hela tiden i nära samverkan med
våra ägare, uppdragsgivare, kunder och
samarbetspartners. I de årliga kundundersökningarna ger både försäkrade
och försäkringstagare oss höga betyg,
men vi får också värdefull information
som underlag till förbättringar. För 2014
låg nöjd-kund-index för de försäkrade
på 77, mot 75 året innan. Hos de kunder
som fått avslag i sitt försäkringsärende
ser vi en ökning av kundnöjdheten.

Nöjd Kund Index (NKI) ökar förståelsen för
kundernas behov och förväntningar och ger
ett bra underlag för förbättringsåtgärder.
För kundgruppen Anställda låg NKI på 77.
Kontakt med handläggare och kundtjänst har
störst påverkan på nöjdheten, både för de
kunder som fått ersättning och de som fått
avslag. Vi har länge arbetat för att förbättra
hantering av avslagsärenden och ser nu att
de kunder som fått avslag upplever en större
nöjdhet. Under 2015 kommer vi fortsatt att
fokusera på hantering av avslagsärenden och
kontakt med handläggare. AFA Försäkring
ligger bra till jämfört med branschen som
helhet. Enligt Svenskt Kvalitetsindex är
genomsnittet för sakförsäkringsbolagen ett
NKI på 70 (Källa Svenskt Kvalitetsindex 2014).
För kundgruppen Arbetsgivare genomförs
en motsvarande nöjdhetsmätning vartannat
år. För 2013 låg NKI på 82. Också här är det
kontakt med kundtjänst och med handläggare som betyder mest.

KOLLEKTIVAV TA L A D E F ÖRS Ä K RIN G A R G ER M Å N G A F ÖRD EL A R
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Tryggare på jobbet
Våra försäkringar är ett värdefullt komplement till de lagstadgade försäkringarna och ger extra trygghet och stöd vid
sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet,
arbetsbrist och dödsfall.
Villkoren för försäkringarna bestäms i
kollektivavtalen. Det är arbetsgivaren
som är försäkringstagare och betalar
premien. De anställda blir automatiskt
försäkrade genom sitt anställningsavtal.

Kunskap sprids i många kanaler
Arbetsmarknadens parter har huvudansvaret för att informera sina medlemmar
om försäkringarna. För kommuner,
landsting och regioner har AFA Försäkring i uppdrag att stödja parterna i detta
arbete. Det gör vi genom utbildningar
och seminarier och genom att tillhandahålla information via webben och andra
kanaler.
AFA Försäkring deltar också i mässor,
konferenser och kongresser för att sprida
kunskap om de kollektivavtalade försäkringarnas mervärden. Under 2014 med-

14
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verkade vi bland annat i Almedalsveckan
i Visby med två seminarier kring Ett
hållbart arbetsliv. AFA Försäkring var
också en av arrangörerna av Gilla Jobbet,
Sveriges största arbetsmiljömässa.
Nästan 90 procent av alla som jobbar
i Sverige omfattas av minst en av våra
försäkringar. Det innebär att vi har
många kunder som inte har svenska som
modersmål och vi tillhandahåller därför
information på flera språk, både på vår
webbplats och per telefon.

Ersättningskollen har koll
Ersättningskollen har sedan lanseringen i mars
2014 snabbt blivit en uppskattad och populär
sajt, med cirka 28 000 besökare varje månad.
Här får användaren en samlad bild av vilken
ersättning man kan få vid sjukdom, olycksfall
eller arbetsskada.
Ersättningskollen har redan hunnit få flera priser,
bland annat som bästa mikrosajt i Europa i
Digital Communication Awards samt vinnare av
InUse UX Awards,
som lyfter fram
användarvänliga
Ur Juryns motivering
sajter.
inUse UX Award:

”…För kanske första
gången: en tjänst som
visar försäkringsskyddets praktiska
konsekvenser helt ur
kundernas perspektiv.”

Ersättningskollen
har tagits fram av
AFA Försäkring,
Försäkringskassan
och branschorganisationen Svensk
Försäkring.

Enklare med e-tjänst
På vår webbplats, afaforsakring.se, finns
information om våra olika försäkringar,
vad och vem som omfattas och hur en
anmälan går till. Här kan anställda både
anmäla, komplettera och följa status i
sina försäkringsärenden.
Under 2014 gjordes cirka 60 procent av
alla anmälningar vid sjukdom, arbetsskada eller föräldraledighet via webben.
Målet var 65 procent. Vår e-tjänst ökar
tillgängligheten, förenklar anmälningsprocessen och förkortar ledtiderna.
Dessutom blir det oftast rätt från början,
vilket sparar tid och resurser och snabbar
upp beslut och utbetalning av ersättning.
Samtidigt minskar kostnader och utsläpp
genom lägre pappersförbrukning och
minskat behov av transporter.

I december 2014 var drygt 5 000 arbetsgivare anslutna till e-tjänsten. Anslutningsgraden var 72 procent för de företag
som har mer än 10 anmälningar per år,
och 93 procent för de som har mer än
100 anmälningar per år (målet var 70
respektive 95 procent). Om arbetsgivaren
inte är ansluten till e-tjänsten innebär
det att anmälan måste kompletteras
genom telefon och brevkontakt, vilket är
både tidskrävande och kostsamt.
Vår e-tjänst är kärnan i vår digitala
kanalstrategi. Vårt erbjudande ska
stärka kundnyttan och förenkla och
förbättra processen i alla moment, från
anmälan till ersättning. Vi utvecklar
också maskin-till-maskinlösningar med
automatisk inhämtning av uppgifter,
exempelvis från Försäkringskassan.

Ingen ska missa ersättning
Vi bedriver ett aktivt arbete för att alla som har
rätt till ersättning också ska få det. Vår uppsökande kundtjänst kontaktar bloggare som skriver om
arbetsskador, sjukskrivningar och föräldraledighet
för att informera om att de kan ha rätt till ersättning och hur de ska göra för att komma i kontakt
med oss. Vi letar upp dödsfall som inte anmälts
till tjänstgrupplivförsäkringen och betalade som
ett resultat av detta arbete 16 miljoner kronor till
olika förmånstagare. I samarbete med Trygghetsfonden TSL sprider vi kunskap om vår försäkring
till dem som har blivit uppsagda från arbetet.
På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting
och de fackliga organisationerna driver vi ett
projekt för att öka kunskapen om de kollektivavtalade försäkringarna ute på arbetsplatserna.
Målgruppen är personalavdelningar, chefer och
arbetsmiljöansvariga som har en nyckelroll. I
stödpaket ingår filmer, bildspel, broschyrer och
affischer samt ett arbetsmaterial för att utveckla
arbetssätt och rutiner på arbetsplatserna.

60%

För att möta våra kunders krav och förväntningar har vi förenklat anmälan och uppföljning av ärenden på vår webbplats. På de fyra år som gått sedan lanseringen av vår
e-tjänst har antalet anmälningar via webben ökat till 60 procent.

FOTO: Matton Images

Nya funktioner införs kontinuerligt och under 2014 blev det möjligt att följa status i
sitt ärende via sms.
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KLAGOM ÅL
P ER ÅR

Om kunden inte är nöjd

SERVICEKLAGOM ÅL
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Om man istället är missnöjd med den
formella hanteringen av sitt ärende
(serviceklagomål) vänder man sig till vår
klagomålsansvarig, som bistår kunden
och säkerställer en korrekt hantering.
Alla klagomål som inkommer hanteras
enligt Finansinspektionens allmänna råd
om klagomålshantering (FFFS 2002:23).

Under 2014 hanterade AFA Försäkring
drygt 860 000 försäkringsärenden. De
kunder som av någon anledning inte är
nöjda med ett beslut, eller hanteringen
av sitt ärende, ska i första hand vända
sig till sin handläggare eller dennes chef
för att reda ut missförstånd eller oklarheter.

Kundernas klagomål ger oss värdefull
information för vårt förbättringsarbete
och vi arbetar aktivt med att återkoppla
kunskaperna till verksamheten genom
kvartalsvis rapportering och löpande
dialog med berörda verksamheter.

197

2014

Under 2014 valde 1 334 kunder att utnyttja möjligheten
att få sitt försäkringsärende omprövat (sakklagomål)
och i 197 av de under året avslutade omprövningarna
ändrades beslutet till kundens fördel. Klagomålsansvarig
hanterade 209 serviceklagomål.

För den som ändå inte är nöjd finns möjlighet att begära omprövning av beslutet
(sakklagomål). Begäran om omprövning
är kostnadsfri och utförs av en från
skaderegleringsverksamheten fristående
omprövningsavdelning.

Höga krav på säkerhet

H E L A A R B E T S L I V E T S F Ö R S Ä K RIN G A R
SJ U KD OM

Vårt ärendehanteringssystem måste klara höga krav på säkerhet
och intern kontroll. Försäkringsvillkor och andra regelverk är
inbyggda i systemen, som har behörighetsstyrning och loggning
för spårbarhet och uppföljning.
Hanteringen av försäkringsärenden följs upp löpande för att
förbättra kvalitet och säkerhet i hanteringen. Bland annat görs
så kallade dualitetskontroller, där beslut i ett enskilt ärende
kontrolleras av ytterligare en handläggare.
Vi hanterar viktig och känslig information och kundintegritet är
viktigt för oss. Vi följer upp och rapporterar incidenter som kan
medföra bristande kundintegritet eller förlust av data. Under
året har ett klagomål gällande överträdelse mot kundintegritet
rapporterats.

PR IVATA N STÄ L L D
A R B ETA R E

X

PR IVATA N STÄ L L D
TJ Ä N STEM A N
KOM M U N OC H
L A N D STIN G

KOOPER ATIVT
TJ Ä N STEM A N

X

F Ö RÄ L DRA L E D I G

A RBE T SBRI S T

X

X

X

X

D Ö D S FA L L

X

X

X

STATL IG T
A N STÄ L L D
KOOPER ATIVT
A R B ETA R E

A R B ET SSKA D A

X

X

X

X

X

Kollektivavtalad försäkring är uppdelad på olika avtalsområden. De försäkringar som
hanteras av AFA Försäkring är markerade i gult.
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TRYGGA OCH SÄKRA
ARBETSPLATSER
Varje arbetsplats ska vara så trygg och säker att ingen
behöver skadas eller bli sjuk av sitt arbete. Att arbeta för
att förebygga skador och ohälsa i arbetslivet är en viktig
del av vårt uppdrag och ett mervärde i de kollektivavtalade
försäkringarna.

N Å G R A AV
Å R E T S S E M IN A R IE
R
OCH RAPPORTER
• Gi lla job be t
• Ar be tss ka de ra pp
or

te n

• Sj uk sk riv ni ng ar
oc h ps yk isk a di ag
no se r
• Så på ve rk as ch
efe r nä r dr ev et gå
r
• De pr es sio n oc h
ut ma ttn in gs sy nd ro
m
• Kv in no rs oc h mä
ns sju ks kr ivn in gs mö
ns te r
• Be sv är oc h sju kd
om i ry gg en

• Na tta r be te oc h
br ös t- oc h pr os ta
ta ca nc er

Med ökad kunskap minskar riskerna och långsiktigt
bidrar det både till färre sjukskrivningar och
lägre kostnader – för företagen, för samhället
och för den enskilde.
AFA Försäkring satsar cirka 300 miljoner kronor
varje år på förebyggande aktiviteter. Målet är att
minska skador och ohälsa i arbetslivet, samtidigt
som det bidrar till lägre försäkringskostnader.

Vi ska generera,
sammanställa,
sprida och nyttiggöra kunskap

Arbetslivet befinner sig i ständig förändring. Vi
följer utvecklingen noga för att kunna vara proaktiva och belysa
de risker och möjligheter som ny teknik och nya arbetssätt kan
ge upphov till. Vi utgår från behov och relevans när vi väljer ut de
områden som särskilt bevakas av oss.

Hjärtsäkra Sverige
När hjärtat stannar gäller det sekunderna.
AFA Försäkring stöder Hjärt-Lungfondens
kampanj ”Hjärtsäkra Sverige”, med totalt
9 miljoner kronor under en treårsperiod
fram till och med 2015.
Målet är att dubblera
antalet hjärtstartare och
utbilda 100 000 personer i
hjärt-lungräddning.

TRY G G A OCH S Ä K RA A RBETS PL ATS ER
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ÖKAD KUNSKAP GER NYA INSIKTER

”Jag gillar det
systematiska lärandet”

AFA Försäkring har stora kunskaper om riskerna att drabbas av arbetsskador eller sjukdom inom olika yrken och branscher. Vi finansierar forskning och sammanställer och
analyserar data från inrapporterade försäkringsärenden och vår unika skadedatabas.

Jan Landström,
säkerhetssamordnare i Nacka kommun

IA-systemen
Tillsammans med våra uppdragsgivare
har vi utvecklat IA, ett webbaserat informationssystem som idag används av 470
företag inom 18 olika branscher. Antalet
anställda som arbetar på företag som
använder IA har under 2014 ökat med 30
procent till 360 000. KIA, som utvecklats
speciellt för kommunal verksamhet, användes i slutet av 2014 av 32 kommuner.
Alla företag inom samma bransch har
tillgång till information om inrapporterade olycksfall och tillbud, utredningar och

åtgärder. På så sätt sprids kunskap och
information snabbt och alla kan hjälpas
åt för att öka säkerheten på arbetsplatserna. IA-systemen används också
proaktivt och underlättar ett systematiskt arbetsmiljö- och förbättringsarbete.
Här kan företagen jämföra sig med andra
företag för att få besked om styrkor och
svagheter i det egna arbetsmiljöarbetet.
Användningen av IA-systemen ökar.
Under 2014 ökade antalet inloggningar
med 44 procent och rapporterade tillbud
och olycksfall med 74 procent.

ANTAL INL O GGNI NGAR
P ER ÅR I I A- SYSTEM EN
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2014

Nacka kommun sticker ut när det gäller synen på var
besluten ska tas. Det gäller även systematiskt arbetsmiljöarbete. När IA-systemet körs
igång får varje chef själv avgöra
Läs mer på
hur det bäst kan användas.

afaforsakring.se/
forebyggande

Arbetsskaderapporten 2014
I AFA Försäkrings arbetsskaderapport för 2014 framgår
att riskerna för allvarliga arbetsolycksfall ökar både
bland de yngsta och bland de äldsta på arbetsmarknaden. Risken att drabbas av ett allvarligt olycksfall eller
långvarig sjukskrivning ökade för tredje året i rad, efter
att tidigare visat en stadig minskning.
Ökningen kan till viss del förklaras av att det har blivit
möjligt att anmäla försäkringsärenden på webben och
att arbetsmarknadens parter
har förbättrat försäkringsvillkoren. Dessutom har arbetsAllvarliga arbe
lång varig sjuk tsskador och
frånvaro – 2014
marknadens parter genomfört ett antal kampanjer för
att öka kännedomen om
försäkringarna.

Skadedatabasen
Alla anmälningar lagras i AFA Försäkrings databas som idag
innehåller 13 miljoner ärenden. Det är en unik kunskapskälla
som används i forskningsprojekt, framtagande av analysrapporter och som utgångspunkt för beslut om prioriterade
forskningsområden. Vår årliga arbetsskaderapport är Sveriges
största och innehåller den senaste utvecklingen kring arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

AFA_rapport_2014.indd

1

2014-05-22 13:41

Forskning och utveckling
AFA Försäkring är den största finansiären inom arbetsmiljöområdet i Sverige.
Varje år avsätter vi cirka 150 miljoner
kronor till olika forskningsprojekt
inom områdena arbetsmiljö och hälsa.
Under de senaste tjugo åren har det
blivit 1,9 miljarder kronor, vilket gör
AFA Försäkring till den största FoUfinansiären inom arbetsmiljöområdet.
Alla projekt vi stöder syftar till att göra
arbetsmiljön säkrare eller vägen tillbaka
efter sjukdom eller olycksfall lättare.
Utgångspunkten är att resultaten från
forskningen i ett långsiktigt perspektiv
ska ge ny kunskap som kan minska och
förebygga arbetsskador och långvarig
sjukfrånvaro.

150

MILJONER!

Relevans, vetenskaplig kvalitet och praktisk nytta styr vart pengarna ska gå. Vi
utgår från en grundlig analys av aktuella
arbetsmiljö- och hälsorisker i arbetslivet.
AFA Försäkrings styrelser eller KL-delegationen1 beslutar om vilka projekt som
beviljas anslag. Alla projekt rapporteras
enligt fastställda villkor och slutrapporter publiceras i AFA Försäkrings projektkatalog.
Inom särskilt prioriterade områden skapas mer omfattande program, som vart
och ett omfattar flera olika projekt.

avslutades under året med konferenser:
Kemiska hälsorisker i arbetslivet samt
Arbetslivsinriktad Rehabilitering. Ett
nytt program, Kronisk Smärta, utlystes
under året.
Under 2014 beviljades anslag till 36
nya projekt. Totalt finansierade vi 240
pågående projekt inom arbetsmiljö och
hälsa med en sammanlagd finansiering
på 845 miljoner kronor. För tredje året i
rad utdelades ett särskilt stöd till yngre
forskare inom arbetsmiljöområdet.

KL-delegationen består av representanter för Sveriges
Kommuner och Landsting, Svenska Kommunalarbetareförbundet och Offentlighetsanställdas Förhandlingsråd
(OFR).
1

Under 2014 pågick sedan tidigare fyra
FoU-program. Två av dessa program

FOU-PROGRAM 2014
F OR SKN IN G SOM R Å D E

P E RI O D

ANSLAG, MKR

A R B ETSL IVSIN R IKTA D R EH A B IL ITER IN G

2 0 1 0 -1 4

16

KEM ISKA Ä M N EN I A R B ETSL IVET

2 0 1 0 -1 4

16

F ÖR ETA G SH Ä L SOVÅ R D

2 0 1 3 -1 6

30

R EG EN ER ATIV M ED IC IN

2 0 1 1 -1 6

60

KR ON ISK SM Ä RTA *

2 0 1 5 -1 8

50

*Utlyst 2014
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TILLSAMMANS KAN VI
FÖREBYGGA SKADOR OCH OHÄLSA
Vi utnyttjar också vårt unika nätverk, i
nära samarbete med Prevent och Suntarbetsliv, för att säkerställa att kunskap
kommer till praktisk nytta på arbetsplatserna i företag, kommuner och landsting.
Tillsammans vill vi öka intresset och
kunskapen om arbetsmiljöfrågor och
skapa förutsättningar för ett effektivare
arbetsmiljöarbete.

FOTO: Matton Images

Kunskap är ett av de viktigaste verktygen för att förebygga skador och sjukdomar i arbetslivet. För att forskningsresultat och analyser ska komma till
nytta sprider vi information och kunskap
genom pressmeddelanden, seminarier
och utbildningar, konferenser och mässor
runt om i Sverige. Dessutom produceras
nyhetsbrev och andra publikationer.

Gilla Jobbet
I oktober 2014 besökte nästan 5 000 personer
Gilla Jobbet, Sveriges största mötesplats för
alla som är engagerade i arbetsmiljöfrågor.
Under två fullspäckade dagar träffades chefer,
HR-personer, skyddsombud, forskare, studenter
och fackliga företrädare för att utbyta kunskap
och erfarenheter och ta del av den senaste
forskningen.

FOTO: Fredrik Beskow

Arrangörer var AFA Försäkring, Suntarbetsliv
och Prevent, tillsammans
med arbetsgivarorganisationer och
fackliga organisationer.
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Läs hela intervjun
på afaforsakring.se
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HÅL L B A RT VÄ R D E S K A PANDE

HÅLLBART VÄRDESKAPANDE
AFA Försäkring har i uppdrag att förvalta kapitalet så att vi tryggar framtida försäkringsersättningar, samtidigt som vi bidrar till en långsiktigt
låg och stabil nivå på våra försäkringspremier.
AFA Försäkring är en stor och inflytelserik investerare på den svenska kapitalmarknaden. Det
ger oss ett särskilt ansvar och vi har höga etiska,
sociala och miljömässiga krav på vår förvaltning,
oavsett om det gäller investeringar i värdepapper,
investeringsfonder eller fastigheter.

F Ö RVA LTAT K A P I TA L
A FA F Ö R S Ä K R I N G , MD K R
68,6

R Ä N TEB Ä R A N D E N OM IN E L LT

28,2

R Ä N TEB Ä R A N D E R EA LT

63,3

A KTIER

22,5

FA STIG H ETER

15,6

A LTER N ATIVA IN VESTER I N G A R

TOTA LT 198,1 M IL J A R D ER KR ON OR

A K T I V AV K A S T N I N G , R U L LA N D E T RE Å RS TA L

Kapitalförvaltningen sker med utgångspunkt från försäkringsrörelsens åtaganden och kassaflöden. Utifrån den av styrelserna
valda risknivå ska AFA Försäkring genom aktiv förvaltning maximera den långsiktiga avkastningen till en låg kostnad.

Låga förvaltningskostnader
Kostnadseffektivitet är ett av AFA
Försäkrings huvudmål. AFA Försäkrings
förvaltningskostnader, exklusive fastighetsförvaltning, uppgick till 0,07 procent
av förvaltat kapital 2014.

Det förvaltade kapitalet uppgick
vid utgången av 2014 till 198
miljarder kronor. Vi investerar
i räntebärande värdepapper,
noterade aktier, fastigheter och
alternativa tillgångar främst i
form av riskkapitalfonder.
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Policys och riktlinjer
AFA Försäkring arbetar sedan många
år aktivt med hållbarhetsfrågor och det
gäller självklart också kapitalförvaltningen. Målet är att AFA Försäkring ska
uppfattas som en långsiktig, seriös och
ansvarsfull kapitalförvaltare av såväl
marknaden som av våra ägare, uppdragsgivare, kunder och andra intressenter.
Vi anser att företag som beaktar etiska,
miljömässiga och sociala faktorer i sin
verksamhet har bättre förutsättningar

för god värdetillväxt. Det ligger därför i
vårt intresse att företagen som vi investerar i hanterar alla dessa frågor på ett
ansvarsfullt sätt.
Vi har valt att inte underteckna några internationella engagemang eller principer,
istället styrs vårt hållbarhetsarbete av de
placeringsriktlinjer som respektive försäkringsbolags styrelse beslutat om, en
gemensam ägarpolicy som reglerar hur vi
utövar vårt inflytande i olika bolag, samt
en gemensam SRI-instruktion avseende
ansvarsfulla investeringar.

Placeringsriktlinjer
AFA Försäkrings placeringsriktlinjer anger hur tillgångarna får placeras, hur ansvaret fördelas, hur olika risker
ska begränsas och kontrolleras samt hur resultatuppföljning och värdering ska ske. Här betonas särskilt att
AFA Försäkring utöver avvägningen mellan risk och avkastning även ska beakta hållbarhetsaspekter.
Beslutas av styrelsen (del 1 - strategisk) respektive VD (del 2 - taktisk).

Investeringsprocessen
Hållbarhetsaspekter är
en integrerad del av den
analys som föregår alla
placeringsbeslut, oavsett
om förvaltningen sker
internt eller med extern
hjälp.
Majoriteten av våra tillgångar, 86 procent av noterade aktier och
98 procent av räntebärande värdepapper,
förvaltas internt. Inför varje investering
genomför vi en grundlig analys där hållbarhetsfaktorer har stor betydelse.
För externt förvaltade aktie- och räntefonder kan vi inte påverka vilka riktlinjer förvaltarna arbetar efter. Istället gör
vi ingående prövningar av förvaltarnas
sätt att arbeta med SRI-frågor inför varje
ny fondupphandling.

Ägarpolicy
AFA Försäkrings ägarpolicy reglerar hur vi utövar vårt inflytande som ägare i olika bolag.
Som ägare i börsbolag ska vi granska bolagens hela verksamhet, samt utöver det ekonomiska utfallet även
ta hänsyn till andra faktorer och förhållanden som bedöms vara relevanta för bolagens roll i samhället.
Beslutas av styrelsen.
SRI-instruktion
(Instruktion avseende socialt ansvarsfulla investeringar)
Syftet med vårt arbete med socialt ansvarsfulla investeringar är att AFA Försäkring ska uppfattas som en
långsiktig, seriös och ansvarsfull kapitalförvaltare av såväl marknaden som våra ägare, uppdragsgivare,
kunder och andra intressenter.
Beslutas av chef Kapitalförvaltning. Finansutskott och styrelser informeras om uppdateringar.
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När det gäller alternativa investeringar
gör vi en omfattande genomgång av både
fonden och förvaltaren utifrån SRI-frågeställningar inför varje ny investering.
Vi håller därefter en löpande dialog med
förvaltarna om nya portföljinvesteringar
i deras fonder. I vissa fall förhandlar vi
fram särskilda undantag från fondens
allmänna placeringsriktlinjer i vad de
har möjlighet att investera i.

Ett aktivt ägande
I samma stund som vi investerar i ett
nytt företag inträder vårt ägaransvar.
AFA Försäkring är en stor ägare på den
svenska börsen, vilket ger oss möjlighet – och ansvar – att påverka. Vi följer
bolagen noga och deltar i valberedningar
och bolagsstämmor.
Samtliga internt förvaltade aktier och
räntepapper genomlyses två gånger om
året med hjälp av GES Investment Services. Analysen görs utifrån:
• internationella konventioner, främst
FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag kring
bland annat miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrättsliga villkor och korruption,
samt konventioner gällande vissa typer
av inhumana vapen, som klusterbomber
och anti-personella landminor.
• värdebaserade kriterier, som syftar
till att identifiera företag inom för AFA
Försäkring kontroversiella verksamheter
som exempelvis tobaksproduktion,
pornografi och viss spelverksamhet.
A K TIV T Ä G ANDE

2013

2014

D ELTA G A N DE I
B OLA G S S TÄM M OR

33

37

D E LTA G A N DE I
VA LB E R ED NINGAR

8

7

Bolag som uppmärksammas i analysen
utreder vi för att kunna fatta beslut om
vi ska kvarstå som ägare och försöka
påverka bolaget i positiv riktning eller
om innehavet ska säljas. Resultatet av
hållbarhetsanalyser och hållbarhetsutredningar rapporteras löpande till
våra styrelsers finansutskott.
Under 2014 uppmärksammades 13 bolag
i screeningen utifrån internationella
konventioner. Av dessa var två nya
medan 11 identifierats sedan tidigare.
AFA Försäkring har efter en mer djupgående analys beslutat att kvarstå som
ägare i alla dessa bolag.
Ytterligare fem bolag uppmärksammades
i vår värdebaserade analys. Fyra av dessa
är kända sedan tidigare och identifieras
genom spelkriteriet då deras intäkter
till viss del härrör från spelverksamhet.
Dessa bolag har vi valt att behålla i och
med att det inte är spelverksamhet som
sådan som vi vill identifiera. Vi använder
istället spelkriteriet för att identifiera
företag som bryter mot det svenska främjandeförbudet. Inget bolag har förknippats med detta. Ett nytillkommet bolag
med verksamhet inom tobak identifierades och detta har vi avyttrat.
Inget företag som identifierats i årets
analyser, varken i den normbaserade
eller värdebaserade analysen, är svenskt.

GES Investment Services
GES är ett svenskt analysföretag med fokus på
hållbarhet. GES analyser täcker över 18 000
företag runt om i världen.

Stor fastighetsägare
Vi investerar också i fastigheter och AFA
Försäkring är en stor fastighetsägare.
Marknadsvärdet på beståndet – kontor,
hotell, butiker och bostäder i Stockholm,
Solna, Göteborg och Malmö – uppgick i
december 2014 till 22,5 miljarder kronor.
Genom vårt delägande i Grön Bostad
har vi dessutom nyproducerade hyresbostäder i Stockholm, Malmö, Göteborg,
Uppsala, Västerås och Linköping. Fastigheterna är byggda på så sätt att de gör av
med så lite energi som möjligt.
Inom vår fastighetsförvaltning arbetar
vi aktivt med hållbarhetsfrågor, vilket
genomsyrar hela verksamheten: allt från
drift och underhåll till transporter och
miljömärkt el.

Läs mer om detta i avsnittet
AFA Fastigheters miljöarbete
på sidorna 39-41
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FOTO: Heléne Grynfarb

EN STARK KULTUR

ME DA RBE TA RU N D E RS ÖKN IN G
4

Vårt engagemang för ett säkrare och tryggare arbetsliv ställer stora
krav på kunniga och engagerade medarbetare. AFA Försäkring är
inget vanligt försäkringsbolag. Vårt arbetssätt och vårt förhållningssätt har stor betydelse för våra kunder och för samhället i stort.
Allt utgår från vårt uppdrag, vår företagskultur och våra värdeord:
Omtanke, nytta och enkelhet.

3,2
3

3,3

2,8

2

1

AFA Försäkring har 633 medarbetare,
som är anställda i AFA Sjukförsäkring,
AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkring. Här finns många experter och
eldsjälar inom olika områden. Alla samlade på ett kontor i Stockholm. De allra
flesta arbetar som skadereglerare eller
inom kundtjänst, men här finns också
exempelvis ekonomer, kommunikatörer,
matematiker, analytiker, fastighetsförvaltare, jurister och systemutvecklare.
Tillsammans gör vi skillnad för väldigt
många människor.

välbefinnande. Ett omfattande hälsoprogram, med hälsoprofiler och hälsoundersökningar, erbjuds alla medarbetare från
40 års ålder.

Vi vill erbjuda en god och trygg arbetsplats där alla medarbetare har goda
möjligheter till utveckling och karriär.
En god arbetsmiljö, såväl fysisk som
psykosocial, är en väsentlig del i vårt
personalerbjudande. Vi satsar också på
att tillhandahålla förebyggande förmåner
och aktiviteter som ska bidra till ett ökat

Medarbetarna har varit delaktiga i den
översyn av hållbarhetsarbetet som pågått
under året för att identifiera
och prioritera för AFA
Försäkring väsentliga
Läs mer om
hållbarhetsaspekter.

Den medarbetarundersökning som
genomfördes 2014 visade en positiv
utveckling med ett betyg över 3 (av 4)
för viktiga områden som delaktighet,
arbetsmiljö, kundfokus, målstyrning, etik
och AFA Försäkrings utveckling. Hela 99
procent tycker att AFA Försäkring är en
bra eller mycket bra arbetsgivare.

2011

2012

2013

0

AFA Försäkring genomför medarbetarundersökningar
vartannat år, för att följa upp och mäta medarbetarnas
engagemang och förståelse för verksamheten och för att
få underlag för förbättringsåtgärder. I den undersökning
som genomfördes 2014 var svarsfrekvensen 85 procent
(84). De flesta områden fick höga betyg, framför allt delaktighet, AFA Försäkrings utveckling och AFA Försäkring
som arbetsgivare.
Störst positiv förändring visar värdeordens betydelse i det
dagliga arbetet och den närmaste chefens engagemang.
Vi ser att vår satsning på ledarskapet gett resultat och
både chefer och medarbetare ger höga betyg. Våra
medarbetare är goda ambassadörer för AFA Försäkring och många rekommenderar AFA Försäkring som
arbetsgivare.

intressentdialogen och
väsentlighetsanalysen
på sidorna 47-49
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A FA FÖR SÄKRINGS M EDARBETARE

2012

2013

2014

520

590

633

64/36

66/34

66/34

517

578

621

V ISST ID S ANSTÄLLDA

3

12

12

H ELTID SANSTÄLLDA

520

589

632

D ELTID SANSTÄLLDA

0

1

1

54

54

63

P E R SO N A LRÖRLIGHET I PROCENT

- 4,8

3,0

13,3

P E R SO N A LOM SÄTTNING I PROCENT

8,5

4,4

6,2

K V IN N OR/M ÄN I PROCENT

3 ,1/5,5

1,5/2,8

3,9/2,2

U PP T ILL 29 ÅR I PROCENT

0,4

0,3

0,9

3 0 – 5 0 ÅR I PROCENT

4,4

2,4

2,8

5 1 Å R OCH ÄLDRE I PROCENT

4,0

1,5

2,4

A N TA L MEDARBETARE
A N D EL KVINNOR/M ÄN I PROCENT
T ILLSV IDAREANSTÄLLDA

C H E FE R

Värdegrunden styr
Det är HR-chefen som har det strategiska ansvaret för HR-arbetet. Det operativa ansvaret är delegerat till personalansvariga chefer. Som stöd och styrning
finns ett antal olika policydokument och
riktlinjer, exempelvis vår etikpolicy,
ledarpolicy och arbetsmiljöpolicy. De utgår från vår vision och vår värdegrund.
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A FA F ÖR SÄ KR IN G S M ED A R B ETA R E
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61

123

78

A N D EL KVIN N OR /M Ä N I PR OC EN T

64/36

79/21

69/31

A N D EL U PP TIL L 29 Å R I PR OC EN T

33

42

27

A N D EL 30 – 50 Å R I PR OC EN T
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51

36

5

7

37

55

33

39

G EN OM S N ITTL IG A N S TÄ L L N IN G S TID I Å R

13,0

11,8

11,4

M ED EL Å L D ER

46,0

45,2

44,8

A N TA L N YA N S TÄ L L D A

A N D EL 51 Å R OC H Ä L D R E I PR OC EN T
A N TA L S OM S L U TAT

Alla våra medarbetare omfattas av kollektivavtalen inom försäkringsbranschen. Vi strävar
efter att erbjuda tillsvidareanställningar med heltid för alla som så önskar. Under 2014
var 98 procent tillsvidareanställda och 90 procent arbetade heltid.
Under de senaste åren har vi genomfört många nyanställningar och drygt en tredjedel av
alla medarbetare har varit anställda mindre än två år.

Våra värdeord – omtanke, nytta och enkelhet – uttrycker hur vi ska förhålla oss
till varandra, till våra kunder och andra
intressenter. Att visa omtanke är centralt
och särskilt viktigt för AFA Försäkring
som en stor aktör på marknaden. Nytta
handlar om största möjliga kundnytta
för försäkrade och försäkringstagare,
men också för våra uppdragsgivare och
samhället i stort. Enkelhet är svårt, men
vi har ambitionen att vara ett försäk-

ringsbolag som är begripligt och lätt att
förstå sig på för våra intressenter. Det är
särskilt viktigt eftersom nästan alla, 90
procent, av de som arbetar i Sverige har
någon eller några försäkringar hos AFA
Försäkring.
Värdeorden är en viktig del i affärs- och
verksamhetsplaneringen och i utvecklingen av ledarskapet och medarbetarskapet.

Utveckling i vardagen
AFA Försäkring ska vara en attraktiv
arbetsgivare med medarbetare som kan
möta förändringar i omvärlden och nya
krav och förväntningar från kunder och
andra intressenter.

FOTO: Heléne Grynfarb

Alla medarbetare ska erbjudas goda
möjligheter till utveckling och karriär
inom företaget. En viktig del i kompetensutvecklingen är möjligheten att
utvecklas i såväl den egna rollen som i
nya roller inom AFA Försäkring. Alla
vakanta tjänster utlyses internt och 2014
tillsattes 18 procent av tjänsterna av
interna sökande.

Konsekvensstyrt ledarskap
Våra chefer har en avgörande roll för
en långsiktigt hållbar och framgångsrik
verksamhet. Våra chefer ska vara förebilder och föregå med gott exempel. AFA
Försäkring tillämpar ett konsekvensstyrt ledarskap som syftar till att genom
återkoppling och positiv förstärkning
åstadkomma en utveckling i vardagen
som bidrar till att uppnå våra gemensamma mål. Engagemanget i enskilda
medarbetares arbetssituation är helt
avgörande för att ta tillvara motivation
och engagemang och det får också höga
betyg i medarbetarundersökningen.

Konsekvensstyrt ledarskap och våra
värdeord är en viktig del i vår ledarpolicy,
som uppdaterades under året.
Alla nyanställda chefer omfattas av en
obligatorisk grundutbildning för att öka
förståelsen och kunskapen om de krav
som ställs på våra ledare och de uppgifter
som ingår i chefens roll och ansvar. En
fortsättningsutbildning är inplanerad för
2015.

Nyanställda skadereglerare får en grundutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling som ökar deras förutsättningar att utvecklas. Alla kurser utvärderas
och analyseras som en del i vår satsning
på en långsiktigt hållbar kompetensutveckling.
För alla medarbetare fastställs individuella mål och utvecklingsplaner som följs
upp vid årliga utvecklingssamtal med
närmaste chef. Utbildningsplaner för
respektive försäkringsområde omfattar
både kurser och checklistor för särskilda
handledare, erfarna medarbetare, som
ger stöd i den dagliga verksamheten.
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Mångfald berikar
Jämställdhet och mångfald är viktiga
framgångsfaktorer för AFA Försäkring.
Vi försäkrar huvuddelen av den arbetande befolkningen i Sverige, och vår
personalsammansättning ska vara sådan
att alla våra kundgrupper kan få det
bemötande och den service de har rätt
att fordra av oss.
Under 2014 fastställdes en plan för lika
rättigheter och möjligheter med fokus
på jämställdhet. Konkreta åtgärder har
arbetats fram tillsammans med fackliga
representanter avseende sjukfrånvaro,
föräldraskap, diskriminering och personalförsörjning och resultatet kommer att
följas upp under 2015.

Å L DE RS FÖRD E LN IN G ,
ME D A RBE TA RE , P ROCE N T

Under 2014 rapporterades inga fall av
diskriminering och medarbetarundersökningen visar att 94 procent av medarbetarna upplever att AFA Försäkring är ett
jämlikt företag.

100

9

80

AFA Försäkring deltar i Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex (JÄMIX®).
Medianvärdet för vår jämförelsebransch
Finansiella bolag var 105. Resultatet för
2014 (2013 års siffror) gav AFA Försäkring ett JÄMIX på 97 mot 113 föregående
år. Förändringen beror främst på en lägre andel kvinnor i chefsbefattningar.
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Medelåldern har legat
relativt stilla kring 45 år
under flera år, trots en
ökad personalomsättning.
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Avser chefer med personalansvar inklusive
företagsledningen.

1)

0,69

0,70

0,67

JÄMIX® -nyckeltal. Avser chefer med personalansvar inklusive företagsledningen. 1,0 innebär
att andelen chefer som är kvinnor är lika stor som
andelen medarbetare som är kvinnor.
2)

16/84

36/64

31/69

AFA Försäkring är en kvinnodominerad
arbetsplats inom alla avdelningar utom
kapitalförvaltningen. Ett av målen för
vårt jämställdhetsarbete är att varannan
chef ska vara kvinna och 2014 var andelen 47 procent. För att främja en bättre
balans har vi kompletterat vår rekryteringsstrategi och där det finns obalans
(> 60 procent) ska hälften av alla rekryteringar vara av det underrepresenterade
könet.

AFA Försäkring arbetar också strukturerat med arbetsanpassning för funktionshindrade.
En viktig del i mångfaldsarbetet är att
säkra att det inte finns några osakliga
löneskillnader. Den lönekartläggning
som genomfördes 2013 visade att AFA
Försäkring inte hade några osakliga
löneskillnader.

FOTO: Heléne Grynfarb

Äldre medarbetares kompetens och
erfarenheter är värdefulla för att främja
kontinuitet och kunskapsöverföring.
Vårt seniorprogram syftar till att få medarbetare att stanna kvar till ordinarie
pensionsålder. Vi erbjuder en attraktiv
deltidslösning från 62 års ålder som väljs
av 5-6 medarbetare varje år, enligt modellen 80 procents arbetstid, 90 procents
lön och 100 procents pensionsmedförande lön.

En god och trygg arbetsmiljö
För AFA Försäkring är det självklart och prioriterat att alla medarbetare ska ha en god
och trygg arbetsmiljö. Detta gäller såväl den fysiska miljön – till exempel ljud, luftkvalitet, temperatur, belysning, lokalvård och säkerhet – som den psykosociala – det vill säga
allmän ordning, roller, ansvar, stöd i arbetet, krav och kontroll, jämställdhet och hälsa
med mera.
AFA Försäkrings arbetsmiljökommitté, med representanter för både arbetsgivare och
anställda, är både rådgivande och beslutande organ i arbetsmiljöfrågor.
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Friska medarbetare
Att ha friska medarbetare med en låg
sjukfrånvaro är viktigt för oss och AFA
Försäkring genomför därför olika former av hälsofrämjande insatser. Bland
annat erbjuds alla medarbetare olika
former av träningsaktiviteter, och de
har också tillgång till AFA Försäkrings
egen friskvårds- och motionsanläggning.
Friskvårdsbidrag utnyttjades 2014 av 58
procent av medarbetarna.

SJ U KF R Å N VA R O I PR OC EN T
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L Å N G TID S S J U KF R Å N VA R O ( >90 D A G A R )

Under 2014 låg den totala sjukfrånvaron
på 4,5 procent jämfört med 4,3 procent
föregående år, samtidigt som den korta
sjukfrånvaron ökade från 3,2 till 3,4
procent. Den korta sjukfrånvaron är
högre än våra mål och vi kommer därför
att fortsätta satsa på hälsofrämjande
insatser och följa utvecklingen noggrant.
Riktade insatser gäller framför allt chefer och ledare inom avdelningar med en
stor andel nyanställd personal.

Arbetsmiljöronden
För att utveckla och stärka den goda arbetsmiljön genomförs varje år en arbetsmiljörond,
där chef och medarbetare för ett strukturerat
samtal kring arbetsmiljön. 2014 genomfördes
ronden av 93 (92) procent av medarbetarna.
Överlag får arbetsmiljön bra betyg: 79 (80)
procent av medarbetarna är nöjda med den
fysiska arbetsmiljön och 92 (91) procent med
psykosociala.
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4,0/2,1
1,1

KVIN N OR /M Ä N

1,1

1,1

Stora skillnader mellan
kvinnor och män
Under 2014 låg den korta
sjukfrånvaron på 3,4 procent
(3,2 procent). Den långa
sjukfrånvaron låg kvar på
1,1 procent. Sjukfrånvaron
visar stora skillnader mellan
män och kvinnor, det gäller
både den korta och den
långa sjukfrånvaron.
För att snabbt kunna sätta in
åtgärder har vi under 2014
ändrat rutinerna så att
sjukanmälan nu görs till
sjuksköterska på företagshälsovården.

1,3/0,7

1) Målet är att den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda ska understiga 3,1 procent av den av ordinarie arbetstiden.
2) Målet är att korttidssjukfrånvaron för samtliga anställda ska understiga 2,4 procent av den av ordinarie arbetstiden.

Vårt arbetsmiljöarbete bidrar till att
AFA Försäkring har mycket få arbetsskador. Under 2014 hade vi fyra anmälda
arbetsskador av vilka de flesta inträffade
på väg till arbetet. Förbättringsområden
fångas upp i den årliga arbetsmiljöronden. Under 2014 fortsatte vi vår satsning
på främjande och förebyggande insatser,
bland annat seminarier om arbetsmiljö
och hälsa, ergonomiinsatser och införande av en ny tjänst för sjuk- och friskanmälan.
Vi har ett nära samarbete med företagshälsovården och har tillsammans med
dem utvecklat processer och rutiner för
rehabilitering. Den som är sjuk får hjälp
av en rehabkoordinator att göra en plan
för återgång i arbetet.

Kollektivavtal och
samverkan
Samverkan med de fackliga parterna,
Akademikerföreningen och FTF:s personalförening, regleras genom centrala kollektivavtal, lokalt medbestämmandeavtal
samt ett lokalt arbetsmiljöavtal. Samtliga
medarbetare omfattas av dessa avtal.
De fackliga organisationerna är också representerade i vår arbetsmiljökommitté,
som är både rådgivande och beslutande
organ i arbetsmiljöfrågor.

FOTO: Johnér Bildbyrå
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Klimatpåverkan
i enlighet med
Greenhouse Gas
Protocol
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KLIMATSMARTA VAL
AFA Försäkrings påverkan på miljön ska vara så liten som
möjligt. Vi tar hänsyn till miljömässiga aspekter och arbetar
för att i möjligaste mån minska vår verksamhets negativa
miljöpåverkan. Särskilt viktigt är detta i AFA Fastigheter,
som förvaltar våra placeringsfastigheter.

Minskad miljöpåverkan är en viktig del i
vårt hållbarhetsarbete. Vår hållbarhetspolicy slår fast att vi ska minska väsentlig miljöpåverkan och anpassa verksamheten till hållbara lösningar där det är
möjligt och ekonomiskt försvarbart.
AFA Försäkrings klimatpåverkan i form
av utsläpp av koldioxidekvivalenter
(CO2e) kartläggs och redovisas i enlighet
med Greenhouse Gas Protocol.
Den totala klimatpåverkan under 2014
från verksamheten inklusive våra placeringsfastigheter har beräknats till 4 374
ton koldioxidekvivalenter, en ökning med
5 procent jämfört med 2013. Ökningen
förklaras till stor del av att köldmedier
inte redovisats tidigare år.

Läs mer om
detta på
sidorna 39-41

Den största andelen av vår
klimatpåverkan härrör från
våra placeringsfastigheter.

U T S L Ä P P 2 0 1 4 A FA FÖRS Ä KRIN G
T O TA LT, T ON CO 2 E
436

3 938

K O N T O RS V E RK S A M H E T E N
P L A CE RI N G S FA S T I G H E T E R

Klimatsmart kontor
AFA Försäkrings verksamhet är koncentrerad till en modern fastighet i centrala
Stockholm där vi disponerar drygt 70
procent av den totala ytan. Fastigheten,
som samägs med AMF, värms upp med
fjärrvärme. Energieffektiva lösningar
minskar vår elanvändning, exempelvis i
form av belysningsarmatur med ljussensorer och lampor med låg energianvändning. Den el som används är Bra Miljöval-märkt enligt Naturskyddsföreningens
kriterier.
Det papper vi förbrukar återvinns och
vårt avfall källsorteras, alltifrån matavfall, papper och glas till lysrör, lågenergilampor, batterier och elektronik.
Vi arbetar fortlöpande för att minska vår
miljöpåverkan inom IT-området. Virtualisering av våra datorservrar sparar energi

samtidigt som driften blir både säkrare
och billigare. En stor del av utrangerad
utrustning återvinns i samverkan med
en specialiserad leverantör.
För våra kontorslokaler har energianvändningen under 2014 minskat med
2 procent jämfört med 2013 och klimatpåverkan har minskat med 13 procent.
Energianvändningen per kvadratmeter
för vår kontorslokal var 166 kWh. En
jämförelse med siffror från SCB/Energimyndigheten visar att vi ligger bra till
jämfört med genomsnittet för kontorsfastigheter i Sverige 2012 som var 225
kWh per kvadratmeter.
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Läs mer om
våra digitala
tjänster på
sidan 15

UTS LÄP P KO NTO RSVERKSAM HETEN , T O N C O 2 E
50 0

Vi utnyttjar IT-lösningar för att bidra till
en minskad miljöpåverkan genom virtuella möten, digitala utskick, information
via webbplatsen och interaktiva webblösningar, som IA-systemen och vår e-tjänst
för anmälan av försäkringsärenden.
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AFA Försäkrings klimatpåverkan från
tjänsteresor kommer framför allt från
flygresor, bilresor och hotellvistelser. Behovet av tjänsteresor uppkommer främst
i samband med vårt förebyggande arbete,
informations- och utbildningsuppdrag
samt inom kapitalförvaltningen.

Utsläppen per anställd har dock minskat,
från 0,51 till 0,46 ton CO2e. Tjänsteresorna stod för 65 procent av kontorsverksamhetens klimatpåverkan under 2014.

35 0

20 0

Ny policy för resor

Under 2014 var vårt koldioxidutsläpp
relaterat till tjänsteresor 285 ton, en
ökning med 3 procent från året innan.
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25 0

Virtuella möten
och digitala utskick
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Jämfört med 2013 har utsläppen från såväl bilresor som hotell ökat markant. Antalet flygresor minskade med 9 procent
och flygresorna har minskat sin andel av
totalen från 87 till 82 procent.

I december 2014 fastställdes en reviderad
resepolicy i syfte att uppnå ett såväl kostnads- och tidseffektivt, som miljövänligt
och säkert resande. Alla resor godkänns
av närmaste chef. Möjliga alternativ, som
telefonmöten eller videokonferenser ska
alltid beaktas. Cheferna ansvarar för
att göra policyn känd och kontrollerar
efterlevnaden, men varje medarbetare
har också ett individuellt ansvar för att
följa policyn.
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AFA
FASTIGHETERS
MILJÖARBETE
AFA Försäkring har genom kapitalförvaltningens fastighetsavdelning, AFA
Fastigheter, ett stort fastighetsinnehav
med drygt femtio direktägda fastigheter
och totalt en halv miljon kvadratmeter
uthyrningsbar yta. Fastigheterna förvaltades under året av egen personal med
undantag för den tekniska förvaltningen.
Vi har också en 50-procentig ägarandel
i Grön Bostad, som äger och producerar
långsiktigt hållbara hyresfastigheter.
Grön Bostad ingår inte i AFA Försäkrings hållbarhetsredovisning.

Uppgifter för 2012-2013 saknas

Certifierat
energiledningssystem

Samverkan
med hyresgästerna

AFA Fastigheter bedriver sedan flera år
ett strukturerat miljö- och energiarbete
och energiledningssystemet är certifierat
enligt den internationella standarden
ISO 50001. AFA Fastigheter är därmed
det andra fastighetsbolaget i Sverige som
certifierats enligt denna standard.

I våra kundundersökningar har framkommit att många hyresgäster inte
uppfattat hyresvärdens miljöengagemang. AFA Fastigheter kommer därför
att förbättra informationen om olika aktiviteter i det miljöarbete som pågår och
att tydligare kommunicera energi- och
miljöfrågor. Under 2014 fick alla kontorshyresgäster en broschyr med tips och råd
för "Det miljövänliga kontoret".

I samband med certifieringen har samtliga
medarbetare tillsammans med representanter för de anlitade driftbolagen genomgått en utbildning i AFA Fastigheters
energiledningssystem. Utbildningen följs
upp två gånger per år. Certifieringen bidrar
på så sätt till större kunskap, engagemang
och delaktighet hos alla som arbetar med
energi- och miljöfrågor inom verksamheten.

Samverkan med hyresgästerna är viktigt
för att uppnå gemensamma miljövinster
och AFA Fastigheter ska på olika sätt stimulera hyresgästerna till kloka miljöval.
Som ett led i detta erbjuds alla hyresgäster miljömärkt el utan extra kostnad från
och med januari 2014.
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Energianvändning
och koldioxidutsläpp

Miljöcertifiering
av fastigheter

AFA Fastigheter strävar efter en effektiv
och hållbar energianvändning i samtliga
led i verksamheten: fastighetsförsörjning, transporter och inköp. Visionen är
att täcka hela energibehovet med förnyelsebara energislag.

AFA Fastigheter har som övergripande
mål att miljöcertifiera de fastigheter som
med rimliga medel kan certifieras enligt
Green Building, Miljöbyggnad, LEED
eller annat likvärdigt system. Genom certifieringar får AFA Fastigheter ett kvitto

Sedan december 2010 levereras endast
ursprungsmärkt el från vind- och vattenkraft till alla fastigheter. Fastighetselen
till alla våra fastigheter kommer numera
endast från Finnfors vattenkraftverk.
Vi har uppnått vårt långsiktiga mål att
energianvändningen i fastighetsbeståndet ska minska med minst 15 procent och
utsläppen av CO2 med lika mycket från
under perioden 2009-2015.

på viktiga kvaliteter som byggnadernas
energianvändning och inomhusmiljö.

E N E R G I A N VÄ N D N I N G
P L A C E R I N G S FA S T I G H E T E R ,
K W H /M 2

Målet att 50 procent av fastigheterna ska
vara certifierade vid utgången av 2014
uppnåddes. Ytterligare fastigheter kommer att certifieras i samband med större
ombyggnads- och renoveringsprojekt.

U T SLÄ P P
P L A CE RIN G S FA S T IG H E T E R,
K G CO 2 E / M 2
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2014 hade energianvändningen minskat
med 15 procent och utläppen med 68
procent. Orsaken är framför allt Fortums
ändrade bränslemix, men vårt aktiva
engagemang för energieffektiviseringar
har också bidragit.
Vi arbetar kontinuerligt med olika åtgärder för energieffektivisering i alla våra
fastigheter. Energikartläggningar har
hittills genomförts för 26 fastigheter.
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ORGANISATION OCH STYRNING
Hållbarhet berör hela vår verksamhet och är
integrerad i våra processer. Styrelserna i respektive bolag har det övergripande ansvaret. Hållbarhetsarbetet utgår från vårt uppdrag och våra
värderingar. Hållbarhetsarbetet stöds av policyer
och riktlinjer och följs upp löpande. Ambitioner
och angreppssätt är förankrade i organisationen
och hållbarhetsarbetet ska engagera alla medarbetare.

Cheferna inom AFA Försäkring ansvarar för att alla medarbetare
är medvetna om mål och ambitioner, att lagar och riktlinjer följs
och är väl förankrade i organisationen samt att verksamheten
utförs på ett hållbart sätt. Varje medarbetare är också skyldig att
anmäla misstanke om oegentligheter till sin närmaste chef eller
överordnad chef. Vid frågeställningar om etik finns också möjlighet att vända sig till den särskilt inrättade Etikgruppen, som
består av regelefterlevnadsansvarig, chefen för HR och chefen för
internrevision.

AFA Försäkring är den gemensamma benämningen för de tre
försäkringsföretagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag. Det
är styrelsen i respektive företag som har det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet. VD ansvarar för att uppsatta mål
rapporteras och följs upp samt att nödvändiga åtgärder vidtas om
målen inte uppnås.

Grundläggande för AFA Försäkrings verksamhet är att vi följer
gällande lagstiftning. AFA Försäkring tillämpar också, där det anses
lämpligt med hänsyn till vår verksamhet och ägarstruktur, Svensk
kod för bolagsstyrning (Koden).

Hållbarhetsarbetet ska stödjas av och vara integrerat i verksamhetsstyrning och interna regelverk. Mål, aktiviteter och resurser
för hållbarhetsarbetet ingår i affärsplan, verksamhetsplaner och
budget och följs upp löpande.

Försäkringsvillkoren styr våra beslut i skaderegleringen. Interna
regelverk styr hur vi ska arbeta för att uppnå effektivitet, säkerhet och trovärdighet i vårt arbete.

Särskilda arbetsgrupper sätts samman efter behov för att utveckla hållbarhetsarbetet. Dessa grupper utför omvärldsbevakning
och samverkar med olika delar av organisationen kring förankring och utveckling av mål och mätetal för AFA Försäkrings sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhet. Arbetet initieras
och samordnas av hållbarhetsansvarig.

Lagar och riktlinjer
För mer information,
se företagens bolagsstyrningsrapporter
på afaforsakring.se

Styrande för hållbarhetsarbetet är en för alla tre försäkringsföretagen gemensam hållbarhetspolicy, som fastställts av respektive
styrelse. Hållbarhetsarbetet styrs och påverkas också av andra
interna regler som sätter ramar och styr agerandet inom olika
områden.
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Policyer och riktlinjer
för en hållbar verksamhet
Hantering av intressekonflikter

Hållbarhetspolicy
Vår hållbarhetspolicy anger inriktningen för
AFA Försäkrings hållbarhetsarbete. Hållbarhetspolicyn fastslår att mål, aktiviteter och
resurser för hållbarhetsarbetet ska inkluderas i affärsplan, verksamhetsplaner och
budget samt följas upp löpande.

Etikpolicy
Etikpolicyn syftar till att ge styrelse, företagsledning, chefer och medarbetare
vägledning där det saknas klart uttalade
regler och utgör den värdegrund som vårt
uppträdande och våra olika förhållningssätt
ska vila på. Inom många områden anger
Etikpolicyn ett övergripande förhållningssätt
som sedan får utformas i detalj i underliggande regler.

Penningtvätt och finansiering av
terrorism
Alla finansiella företag som är verksamma
inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. AFA Försäkring följer de sanktioner som utfärdats
mot brottsmisstänkta personer. Riktlinjer för
penningtvätt och finansiering av terrorism
ska säkerställa att verksamheten följer
lagstiftningen och Finansinspektionens
föreskrifter.

44

O RGAN I S AT I O N O C H S T YR NING

Riktlinjen beskriver på ett övergripande sätt
hur frågor om intressekonflikter hanteras
inom AFA Försäkring och drar upp särskilda
riktlinjer för transaktioner med närstående.

Mutor och korruption
Riktlinjen om gåvor och förmåner utgår
bland annat från Institutet Mot Mutors näringslivskod. Riktlinjen innehåller vägledning
för hur anställda ska agera i relation till externa parter för att undvika situationer som
kan uppfattas som tagande eller givande av
muta. Syftet är att bidra till ett professionellt
och enhetligt förhållningssätt i kontakt med
företagets olika intressenter.

Placeringsriktlinjer
AFA Försäkrings placeringsriktlinjer betonar
att AFA Försäkring i sin placeringsverksamhet utöver avvägningen mellan risk och
avkastning även ska beakta hållbarhetsaspekter.

Ägarpolicy
Ägarpolicyn syftar till att AFA Försäkring
i egenskap av aktieägare i börsbolag ska
granska bolagens hela verksamhet samt
utöver det ekonomiska utfallet även ta
hänsyn till andra faktorer och förhållanden
som bedöms vara relevanta för bolagens roll
i samhället.

Socialt ansvarsfulla investeringar
(SRI)
Syftet med AFA Försäkrings arbete med
socialt ansvarsfulla investeringar är att AFA
Försäkring ska uppfattas som en långsiktig,
seriös och ansvarsfull kapitalförvaltare av
såväl marknaden som våra ägare, uppdragsgivare, kunder och andra intressenter.

Riktlinjer för inköp
I januari 2015 beslutades om riktlinjer för
upphandling och inköp. Syftet är att med
hjälp av tydligt ställda krav på leverantörer,
strukturer och rutiner stödja en optimal inköpsverksamhet i linje med AFA Försäkrings
intentioner om en hållbar utveckling utifrån
sociala, ekonomiska och miljömässiga
aspekter.
AFA Försäkrings hållbarhetspolicy ska
beaktas vid upphandlingar och inköp. Det
innebär bland annat kontroll av leverantörens regler inom området, information om
AFA Försäkrings hållbarhetspolicy, en generell inriktning mot långsiktigt hållbara och
ekonomiskt försvarbara lösningar samt att
leverantören ska kunna säkerställa en god
arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden i
hela försörjningskedjan.
I riktlinjerna fastställs också ansvar och roller
inom respektive inköpsområde.

Risker och riskhantering
Riskhantering är en central del av AFA
Försäkrings verksamhet och vi arbetar
systematiskt för att identifiera, mäta,
hantera, övervaka, följa upp och rapportera risker. Ett väl fungerande system
för riskhantering är nödvändigt för att
uppnå våra mål.
AFA Försäkrings risker delas in i följande
fem områden: finansiella risker, försäkringsrisker, operativa risker, strategiska
risker och anseenderisker.
De finansiella riskerna uppstår som en
effekt av de investeringar bolaget gör
och består bland annat av aktierisk och
valutarisk.
Försäkringsriskerna består i huvudsak
av risken för att antal skadefall överstiger förväntat utfall, alternativt att skadefallens förmåner, utbetalningstider m m
överstiger den förväntade nivån.
Operativa risker är framförallt kopplade
till externa faktorer som beroende av
leverantörer samt interna faktorer som
risker kopplade till IT-system, personal
och processer.
Strategiska risker består framför allt av
politiska risker som exempelvis ändringar i utformningen av det svenska socialförsäkringssystemet och risker kopplade

till utvecklingen inom regelverk som
påverkar AFA Försäkring.
Anseenderiskerna är det riskområde
som har starkast koppling till AFA
Försäkrings hållbarhetsarbete. Med
anseenderisker avses risker som innebär
att förtroendet skadas. Det är således
en sekundär risk som uppkommer som
en konsekvens av bristande hantering
inom något eller några av de fyra andra
riskområdena eller genom brister i etiskt
agerande inom organisationen.
Under 2014 har inte några incidenter
kring korruption rapporterats och inga
böter eller icke-monetära sanktioner har
utdömts för brott mot gällande lagar och
bestämmelser.
Organisation och ansvar
Det är styrelserna i AFA Försäkring som
fattar beslut om det samlade risktagandet i bolaget. Det löpande riskhanteringsarbetet leds av VD.
Ansvaret för hanteringen av anseenderisker ligger hos VD. De operativa riskerna
i verksamheten har delegerats från VD
till verksamhetens chefer och ledare.
Verksamhetsområdet kapitalförvaltning
har ansvar för hantering och kontroll av
AFA Försäkrings finansiella risker och
VD-stab aktuarie har ansvar för försäkringsriskerna. VD utser en företagsöver-

gripande risksamordnare som analyserar
företagets riskexponering för operativa
risker, strategiska risker och anseenderisker.
Chef för riskfunktionen avger halvårsvis och årligen en rapport till VD och
styrelserna. Rapporteringen omfattar
bolagets väsentliga risker och ske ge en
samlad bild av bolagets totala risknivå
och hur identifierade risker kan hanteras. Rapporteringen omfattar ett antal
riskmått (riskindikatorer) för respektive
riskområde.
Vid kris eller
hot om kris har
försäkringsbolagen en av VD
särskilt utsedd
och tränad krisledningsgrupp.

En mer detaljerad
beskrivning av risker
och riskhantering återfinns i not 2 i respektive
försäkringsbolags
årsredovisning

Intern
kontroll

För mer information om
den interna kontrollen,
se företagens bolagsstyrningsrapporter på
afaforsakring.se

Intern kontroll
kan definieras
som en process
där personer
som åtgärdar risker (styrelser, företagsledning och medarbetare) samverkar
för att uppnå god verksamhetsstyrning,
tillförlitlig rapportering och efterlevnad
av lagar och föreskrifter.
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VÄSENTLIGHETSANALYS
Genom omvärldsbevakning, samtal och undersökningar av olika slag samlar vi information
om våra intressenters krav och förväntningar.
2014 bad vi våra viktigaste intressenter om hjälp
för att prioritera de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna. Detta är utgångpunkten för vår
hållbarhetsredovisning och vårt fortsatta
hållbarhetsarbete.
En kontinuerlig och systematisk dialog med våra olika
intressenter är helt avgörande för AFA Försäkrings
utveckling och framgång och för att vi ska kunna bidra
till en hållbar samhällsutveckling.
Vi samlar information om behov och förväntningar
genom dialog i olika kanaler, genom undersökningar
riktade till olika intressentgrupper och genom omvärldsbevakning. Detta ligger sedan till grund för
utveckling av verksamheten och är också ett viktigt
underlag för riskanalys och riskhantering.
Under 2014 genomförde AFA Försäkring en uppdaterad
väsentlighetsanalys som ett led i utvecklingen av vårt
hållbarhetsarbete och vår hållbarhetsredovisning enligt
den nya standarden GRI G4.

“A F A F ö r s ä k r in
g s b id r a g
t il l s a m h ä ll e t ä r
att
u t fö r a u p p d r a g
e t fr å n
arbetsmarknade
ns
par ter på ett så
dant
s ä t t a t t v i t il ls a
mmans
skapar ett tryg
gare
a r b e t s li v o c h e n
h å ll b a r
fö r s ä k r in g s v e r k
samhet
m e d h ä n s y n t il l
m il jö ”
AV S N ITT
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Process enligt GRI G4

Intressentdialog

Väsentlighetsanalys

Till grund för hållbarhetsarbetet och
hållbarhetsredovisningen har ett antal
hållbarhetsaspekter identifierats, prioriterats och validerats som väsentliga
för AFA Försäkring. Detta har skett i en
process som har involverat både externa
och interna intressenter.

AFA Försäkrings intressenter är alla
som kan påverka eller påverkas av vår
verksamhet. Våra viktigaste intressenter
är de som företaget har ansvar för, eller
är beroende av.

Omvärldsbevakning, intressenternas
synpunkter och den interna valideringen
ligger till grund den uppdaterade väsentlighetsanalysen. Väsentliga hållbarhetsaspekter framgår av GRI-index på
sidorna 50-56 och är en integrerad del av
AFA Försäkrings verksamhet och affär.

Processen utgår från Global Reporting
Initiatives principer.

Omvärldsbevakning
AFA Försäkring följer kontinuerligt
förändringar i socialförsäkringssystemet
och lagar och regelverk, och utvecklingen i samhället, internationella initiativ,
standarder och ledningssystem, utvecklingen i samhället, andra försäkringsföretags ambitioner och arbete inom
hållbarhet samt mediers bevakning av
branschen och av företaget.
Med utgångspunkt i omvärldsbevakning,
vårt uppdrag från arbetsmarknadens
parter, vår hållbarhetspolicy och andra
interna regelverk, identifierades drygt
trettio frågor som potentiellt väsentliga
för AFA Försäkrings verksamhet och för
företagets intressenter.
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Under 2014 genomfördes dialog med
intressenterna som en grund för prioritering av hållbarhetsaspekterna. Vi
genomförde telefonintervjuer med våra
kunder (försäkrade och försäkringstagare), djupintervjuer med uppdragsgivarna och fackliga representanter
och en webbenkät för att fånga upp
medarbetarnas synpunkter.

Intern prioritering och
validering
I en intern workshop med representanter
från olika berörda verksamheter prioriterades väsentliga hållbarhetsaspekter
utifrån hur de bedöms bidra till en långsiktigt hållbar verksamhet. Processen avslutades genom förankring och validering
i företagsledning och styrelser.

Väsentlighetsanalysen kommer att
uppdateras regelbundet, men självklart
också om omvärlden, verksamheten eller
förutsättningarna för intressenterna
förändras.

Fullständighet
och avgränsningar
AFA Försäkring har ett ansvar för hållbarhetsfrågor i hela värdekedjan, från
leverantörer och underleverantörer till
försäkrade och förmånstagare.
Avgränsningar för AFA Försäkrings
ansvar för respektive väsentlig aspekt
beskrivs i GRI-index och anger om aspekten är väsentlig inom organisationen
eller i någon annan del av värdekedjan.

Om hållbarhetsredovisningen
Detta är AFA Försäkrings femte hållbarhetsredovisning som
är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI)
riktlinjer och den första i enlighet med version 4.0 på Corenivå. Branschtillägg för Finansiell sektor och för Fastigheter
har tillämpats när de är relevanta. Redovisningen beskriver hur
vi arbetar med de aspekter av hållbarhet som har identifierats
och prioriterats som mest väsentliga för att AFA Försäkring ska
uppfylla sitt uppdrag på ett långsiktigt hållbart sätt.
Hållbarhetsredovisningen avser verksamhetsåret 2014 och
omfattar samtliga företag inom AFA Försäkring exklusive den
50-procentiga ägarandelen i Grön Bostad. Alla nyckeltal avser
hela verksamheten enligt ovan om inte annat anges. Företagen
inom AFA Försäkring bedriver endast försäkringsverksamhet i
Sverige.
AFA Försäkrings hållbarhetsredovisning publiceras årligen och
föregående års hållbarhetsredovisning publicerades i mars 2014.
Hållbarhetsredovisningen är inte granskad av tredje part.

Mer information om
hållbarhetsredovisningen
Vi uppskattar kommentarer på och frågor om vår hållbarhetsredovisning och vårt hållbarhetsarbete. Kontakta oss på:
hallbarhet@afaforsakring.se

FOTO: Matton Imag

es

Kontaktperson för redovisningen är Patrik Melin.
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GRI INDEX
ALLMÄNNA STANDARDUPPLYSNINGAR

Utöver hållbarhetsredovisningen finns årsredovisningar (ÅR) och
bolagsstyrningsrapporter (BSR) för de olika bolagen samt information
på afaforsakring.se (W) i vilka en del av informationen återfinns.
Samtliga redovisningar och rapporter finns på afaforsakring.se.

SIDA

KOMMENTARER

EXTERNT
BESTYRKANDE

STRATEGI OCH ANALYS
G4-1

Kommentar från VD.

4-5

nej

ORGANISATIONSPROFIL

50

GRI I N D E X

G4-3

Organisationens namn.

43

nej

G4-4

De viktigaste varumärkena, produkterna/ tjänsterna.

13, 16

nej

G4-5

Lokalisering av organisationens huvudkontor.

Omslag

nej

G4-6

Länder där organisationen är verksam.

49

nej

G4-7

Ägarstruktur och företagsform.

3, 43

nej

G4-8

Marknader som organisationen är verksam på.

49

nej

G4-9

Organisationens storlek.

3, 8, 25, 30

nej

G4-10

Antal anställda, uppdelad på anställningsform, -villkor, region och kön.

29-30, 32, ÅR 84 not. 26

nej

G4-11

Andel medarbetare täckta av kollektivavtal.

34

nej

G4-12

Beskrivning av organisationens leverantörskedja.

3, 10, 44, 48

nej

G4-13

Förändring i organisationens storlek, struktur, ägarskap, leverantörskedja.

Inga förändringar.

nej

G4-14

Hantering av försiktighetsprincipen.

I vår verksamhet beaktar vi
försiktighetsprincipen.

nej

G4-15

Externa deklarationer, principer eller andra initiativ som organisationen stödjer.

G4-16

Medlemskap i föreningar, branschorganisationer.

26, 44

nej
Svenska Försäkringsföreningen

nej

VÄSENTLIGA ASPEKTER OCH AVGRÄNSNINGAR
G4-17

Verksamhetsenheter som ingår i redovisningen.

43, 49

nej

G4-18

Process för att definiera redovisningens innehåll.

7, 11, 48

nej

G4-19

Lista över väsentliga aspekter.

7-9, 11, 53-56

nej

G4-20

Aspekternas avgränsning inom organisationen.

48, 53-56

nej

G4-21

Aspekternas avgränsning utanför organisationen.

48, 53-56

nej

G4-22

Förklaring till effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare
redovisningar och skälen till dessa.

49

Inga förändringar.

nej

G4-23

Väsentliga förändringar sedan föregående redovisningsperiod vad gäller
avgränsning och omfattning.

49

Inga förändringar.

nej

INTRESSENTDIALOG
G4-24

Lista av intressenter som organisationen har kontakt med.

10-11, 48

nej

G4-25

Princip för identifiering och urval av intressenter.

48

nej

G4-26

Tillvägagångssätt vid dialog och kommunikation med intressenter.

13, 29, 39, 47-48

nej

G4-27

Områden och frågor som lyfts av intressenter och hur organisationen hanterar
dessa.

10-11, 13, 29

nej

INFORMATION OM REDOVISNINGEN
G4-28

Redovisningsperiod.

49

nej

G4-29

Datum för publicering av senaste redovisningen.

49

nej

G4-30

Redovisningscykel.

49

nej

G4-31

Kontaktperson för redovisningen.

49

nej

G4-32

GRI-index.

50-56

nej

G4-33

Policy för externt bestyrkande av redovisningen.

49, 50-56

nej

43-45, BSR

nej

29-31, 44

nej

STYRNING
G4-34

Redogörelse för organisationens bolagsstyrning.

ETIK OCH INTEGRITET
G4-56

Värderingar, principer och etiska standarder.

G RI IN D EX
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SPECIFIKA STANDARDUPPLYSNINGAR
VÄSENTLIGA ASPEKTER, STYRNING OCH INDIKATORER

AVGRÄNSNING

SIDA

AVSTEG OCH ORSAK

KOMMENTARER

EXTERNT
BESTYRKANDE

EKONOMISK PÅVERKAN
EKONOMISKA RESULTAT
G4-DMA
G4-EC1

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde.

AFA FÖRSÄKRING
4-5, 8, 25,
43-45, ÅR 12

nej

8

nej

MILJÖPÅVERKAN
ENERGI

AFA FÖRSÄKRING OCH UTANFÖR ORGANISATIONEN

G4-DMA

9, 37, 39-40, 43

nej

G4-CRE1

Energiintensitet i fastigheter.

40

nej

G4-EN3

Energianvändning inom organisationen.

39-40

nej

G4-EN6

Minskning i energianvändning.

39-40

nej

UTSLÄPP

AFA FÖRSÄKRING OCH UTANFÖR ORGANISATIONEN

G4-DMA

9, 37-39, 40, 43

nej

G4-CRE3

Utsläppsintensitet växthusgaser från fastigheter.

37, 40

nej

G4-EN16

Energirelaterade indirekta utsläpp av växthusgaser
(scope 2).

37-39

nej

G4-EN17

Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3).

37-38

SOCIAL PÅVERKAN - ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSVILLKOR
ANSTÄLLNING
G4-DMA
G4-LA1

8, 29-30, 43-45
Andel och antal nyanställda och personalomsättning
uppdelat på kön och åldersgrupp.

ARBETSMILJÖ (HÄLSA OCH SÄKERHET)
G4-DMA
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GRI I N D E X

AFA FÖRSÄKRING

30

nej
Antal nyanställda fördelat på
kön och ålder

Redovisar andel i
procent.

nej

AFA FÖRSÄKRING
8, 29-30, 33-34,
43-45

nej

G4-LA5

Andel av medarbetarna som representeras av formella
arbetsmiljökommittéer.

34

G4-LA6

Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade
arbetsdagar, frånvaro somt arbetsrelaterade
dödsolyckor.

34

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET
G4-DMA
G4-LA12

Arbetsskadefrekvens och förlorade dagar. Samtliga uppgifter
fördelade på kön och region.
Information är inte tillgänglig.

Medarbetare, styrelse och lednings sammansättning
nedbruten på mångfaldsindikatorer.

G4-DMA

nej

32, BSR 5-6,
afaforsakring.se

nej
Minoritetsgrupper och
andra mångfaldsindikatorer.
Information är inte tillgänglig.

nej

AFA FÖRSÄKRING
8, 33, 43-45

Skillnad mellan könen i löner och ersättningar, mellan
verksamhetsorter och verksamheter.

Inga dödsolyckor.

AFA FÖRSÄKRING
8, 32-33, 43-45

LIKA ERSÄTTNING

G4-LA13

nej

33

nej
Snitt av lönenivå utifrån kön och
anställningar. Information är inte
tillgänglig.

nej

SOCIAL PÅVERKAN - MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
ICKE-DISKRIMINERING
G4-DMA
G4-HR3

Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder.

AFA FÖRSÄKRING
8, 29, 30, 32,
43-45

nej

32

nej

SOCIAL PÅVERKAN - SAMHÄLLE
ANTI-KORRUPTION
G4-DMA
G4-SO5

Fall av korruption.

EFTERLEVNAD
G4-DMA
G4-SO8

Belopp för betydande böter och totalt antal
icke-monetära sanktioner för brott mot gällande lagar
och regler.

AFA FÖRSÄKRING
7, 30, 43-45

nej

45

nej

AFA FÖRSÄKRING
43-45

nej

45

nej

G RI IN D EX
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SOCIAL PÅVERKAN - PRODUKTANSVAR
MÄRKNING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER

AFA FÖRSÄKRING

G4-DMA
G4-PR5

Resultat från kundundersökningar.

KUNDINTEGRITET

nej

10, 13

nej

AFA FÖRSÄKRING

G4-DMA
G4-PR8

8, 10, 13, 1516, 43-45

Antal fall av klagomål gällende överträdeler av
kundsekretess och förlust av kunddata.

8, 16, 43-45

nej

16

nej

SOCIAL PÅVERKAN - PRODUKTANSVAR FÖR FINANSIELL SEKTOR
AKTIVT ÄGARSKAP
G4-DMA

54

GRI I N D E X

8, 25-27, 43-45

G4-FS10

Andel och antal företag i portföljen som redovisande
organisation har haft dialog med om hållbarhetsfrågor.

G4-FS11

Procent av förvaltat kapital som genomgått positiv och
negativ hållbarhetsscreening.

G4-FS11

AFA FÖRSÄKRING OCH UTANFÖR ORGANISATIONEN

27

25-27

nej
Andel företag. Information är
inte tillgänglig.

nej
2014 genomgick
27% av vårt förvaltade kapital negativ
screening. Positiv screening tillämpas inte.

nej
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