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Om AFA Försäkrings hållbarhetsredovisning 2015
Detta är AFA Försäkrings sjätte hållbarhetsredovisning som har upprättats i enlighet med
Global Reporting Initiatives (GRI) och den andra i enlighet med version 4.0, Core-nivå.
Redovisningen beskriver arbetet med våra viktigaste hållbarhetsaspekter. Hållbarhetsredovisningen omfattar samtliga företag inom AFA Försäkring, exklusive den 50-procentiga ägar
andelen i Grön Bostad. Företagen inom AFA Försäkring bedriver endast försäkringsverksamhet
i Sverige. Hållbarhetsredovisningen publiceras årligen och är inte granskad av tredje part.

Mer information om hållbarhetsredovisningen
Vi uppskattar kommentarer på och frågor om vår hållbarhetsredovisning och vårt hållbarhetsarbete. Kontaktperson är Patrik Melin som nås på hallbarhet@afaforsakring.se.
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Eftersom så många av de yrkesverksamma i
Sverige omfattas av våra försäkringar strävar
vi efter att varje arbetsplats ska vara så säker
att ingen behöver skadas eller bli sjuk av sitt
arbete.
AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO
och PTK och drivs för att tillvarata försäkrings
tagarnas och de försäkrades intressen. Ingen
vinst delas ut till ägarna.
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VD har ordet

Vår berättelse börjar på 1960-talet.
Sverige var då ett rikt land, men ändå var
det vanligt att kvinnor och deras barn
tvingades lämna sina hem om mannen
avled. Det innebar ju att de förlorade den
inkomst som mannens arbete gett famil
jen. Arbetsmarknadens parter beslutade
därför att skapa en försäkring som gav
de efterlevande ekonomisk hjälp. Den
trädde i kraft 1963 och var den första
kollektivavtalade försäkringen.
Sedan dess har mycket hänt. Numera
omfattas 4,5 miljoner människor av våra
försäkringar. 200 000 arbetsgivare har
valt att teckna våra försäkringar för att ge
ekonomisk trygghet inte bara vid dödsfall,
utan även om deras anställda blir sjuka,
skadar sig på jobbet, får barn eller blir
uppsagda på grund av arbetsbrist.
Vårt uppdrag från arbetsmarknadens
parter, som också är våra ägare, har sedan
1963 varit att tillhandahålla ett hållbart
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V D HA R O R D E T

EN HÅLLBAR IDÉ
försäkringssystem. AFA Försäkring verkar
i en förtroendebransch och har en särställ
ning på arbetsmarknaden. God etik och
långsiktighet är därför avgörande för oss,
och vi sätter våra kunders behov i fokus.
Vi tänker att det är så hållbarhet skapas.

Hållbarhet i praktiken
Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt
riktlinjer från Global Reporting Initiative
(GRI). Men hållbarhetsarbetet som så
dant sker förstås i praktiken. Allt vi gör
varje dag ska genomsyras av hållbarhet
och det gäller alla delar av verksamheten
eftersom allt hänger ihop.
För att vi ska kunna betala ut försäkrings
ersättning måste vi ha en ansvarsfull
och effektiv kapitalförvaltning. En god
kapitalavkastning har bland annat gjort
att vi under många år kunnat bidra till
forskning och andra förebyggande insat

ser för att skapa en tryggare arbetsmiljö
på svenska arbetsplatser. Och för att vi,
alla medarbetare på AFA Försäkring, ska
kunna göra allt detta behöver vi jobba på
en arbetsplats där vi tillsammans värnar
om såväl människors välmående som
miljön vi verkar i.

Året som har gått
För mig som VD är det viktigt att vi ar
betar brett med hållbarhet. Därför har vi
under året arbetat med en mängd olika
saker och det har hänt mycket inom vitt
skilda områden. Några exempel är:
Villkorsförändringar i sjukförsäkringen
så att även arbetsgivare ska kunna göra
en anmälan till oss. Målet är fler anmäl
ningar så att ingen ska missa ersättning.
Arbetsmarknadens parter beslutade om
att ge stöd för arbetsmiljöutbildning,

vilket innebär att arbetsgivare kan få
ekonomisk ersättning för utbildning av
chefer och skydds-/ arbetsmiljöombud.
Vår uppgift är att administrera ansök
ningarna från arbetsgivarna och god
känna utbildningsanordnare.
Ökad användning av e-tjänsten för
anmälan, till exempel tack vare projektet
Digitalast i Sverige och förbättringar
i e-tjänsten. Det skapar snabbare och
tryggare processer för våra kunder, samt
minskar pappersförbrukningen.
Nya utmanande mål för minskad energi
användning i våra placeringsfastigheter,
eftersom vi överträffade de tidigare.
Under året var det stort fokus på miljö- och
klimatfrågor i och med den stora klimat
konferensen i Paris och vi beslutade att
under 2016 mäta koldioxidavtrycket i vår
aktieportfölj.
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som får en enstaka utbetalning från oss
för en veckas sjukskrivning och till dem
som kommer att få ersättning från oss i
många år framöver för bestående besvär.
Större delen av det kapital vi förvaltar
har vi byggt upp genom att investera
klokt i aktier, räntepapper och i fastig
heter. Till skillnad från de flesta andra
företag betalar vi inte ut någon utdelning
till våra ägare.
2015 blev ett positivt år finansiellt. Trots
låga räntor och turbulenta aktiemark
nader uppgick avkastningen till 5,7
procent, vilket motsvarar 10,7 miljarder
kronor. Årets avkastning täcker AFA
Försäkrings kostnader för försäkrings
ersättningar och drift. Årets finansiella
resultat gör också att arbetsgivarna även
2016 betalar en väldigt låg premie för
arbetsskadeförsäkringen och att sjukför
säkringen blir helt kostnadsfri.

Ekonomiskt ansvar

Viktigt med ständiga
förbättringar

För att kunna bidra till hållbarhet i form
av ekonomisk långsiktig trygghet för
våra kunder behöver vi ansvarsfullt
förvalta det kapital som möjliggör försäk
ringsersättning. Förenklat kan man säga
att vi behöver mycket pengar för att kunna
betala ut de försäkringsersättningar som
våra kunder har rätt till. Både till dem

I 53 år har vi strävat mot vår vision, att
se och hjälpa många människor till en
tryggare vardag och på så sätt bidra till
ett hållbart arbetsliv. Många förändringar
har skett under dessa år, inte minst i
försäkringsvillkoren. De styr inte vi över,
däremot arbetar vi hela tiden med att
förenkla kommunikationen kring försäk

V D HA R O R D E T

ringarna. Det gör vi eftersom vi vet att
många människor tycker att försäkring
ar är svårt och att våra kunder dessutom
kan befinna sig i en svår situation i livet
när de vänder sig till oss.
Under åren som gått har vi arbetat för
att förverkliga arbetsmarknadens parters
idé om trygghet i arbetslivet genom de
kollektivavtalade försäkringarna. Till
exempel betalade vi 2015 ut 9,9 miljarder
i ersättning till våra försäkrade. Men
det finns fortfarande saker att förbättra
och för mig är det är en glädje att gå till
jobbet och tillsammans med alla eldsjälar
på AFA Försäkring jobba för att våra
kunder ska känna förtroende för oss och
få den hjälp de har rätt till. Det är den
hållbarheten vi varje dag jobbar för att
leva upp till.
Stockholm, april 2015

Anders Moberg,
Verkställande direktör

Omtanke

HÅLLBARHET FÖR
AFA FÖRSÄKRING

Vi bryr oss om, lyssnar in och ger
alla våra kunder bra service.

Nytta

Vi fokuserar på det som är viktigt
för våra kunder och vår affär.

Enkelhet

Det ska vara lätt att förstå våra
försäkringar, komma i kontakt med
oss och ha med oss att göra.

AFA Försäkrings vision är att skapa trygghet för
många människor. Våra försäkringar är en självklar
del av kollektivavtalen och det svenska trygghets
systemet. 4,5 miljoner människor omfattas av minst
en av försäkringarna, som ger ersättning vid sjukdom,
arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.
Vårt uppdrag, vår storlek och vår specialistkompetens
gör oss till en viktig aktör i utvecklingen av hållbara
försäkringslösningar och ett tryggare arbetsliv. Det är
vårt bidrag till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Vår verksamhet påverkar många människor och villkoren för försäk
ringarna, våra arbetssätt och förhållningssätt har stor betydelse för
försäkringstagare, försäkrade och för samhället i stort.
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Foto: Scandinav

AFA Försäkrings verksamhet ska bedrivas långsiktigt och effektivt med
god etik och respekt för mänskliga rättigheter, våra intressenter, vårt
samhälle och vår miljö. Allt vi gör ska genomsyras av våra värdeord:
omtanke, nytta och enkelhet.

I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från vårt uppdrag, vår
omvärld och vad som är väsentligt för våra intressenter.
Våra viktigaste intressenter är våra kunder, både försäkrade (anställda) och försäkringstagare (arbetsgivare),
ägare och uppdragsgivare samt våra medarbetare.
Viktiga för oss är även våra nära samarbetspartners som
Fora, Försäkringskassan, Prevent och Suntarbetsliv.
En kontinuerlig dialog med intressenterna är grunden
för AFA Försäkrings utveckling och framgång och en
förutsättning för att vi ska kunna bidra till en hållbar
samhällsutveckling.

2014 genomförde vi en väsentlighetsanalys enligt GRI
G4 som en grund för det fortsatta hållbarhetsarbetet
samt val av indikatorer för hållbarhetsredovisningen.
En intern revidering av väsentlighetsanalysen gjordes
hösten 2015.
Alla intressentgrupper i analysen prioriterar ansvars
fulla kapitalplaceringar, information om försäkringarna,
kundnöjdhet, allas rätt till ersättning samt vårt stöd till
forskning och förebyggande verksamhet.
Läs mer om väsentlighetsanalysen i vår hållbarhets
redovisning för 2014.
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VÅR VISION
Se och hjälpa många människor till en tryggare vardag.

VÅR HÅLLBARHET
Vårt bidrag till samhället är att utföra uppdraget från arbetsmarknadens parter på ett sådant sätt att vi tillsammans skapar
ett tryggare arbetsliv och en hållbar försäkringsverksamhet.

FÖRSÄKRA
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Våra viktigaste
hållbarhetsfrågor

VÅRT UPPDRAG
Vårt uppdrag är att genom kollektivavtalad försäkring tillgodose behovet
av ekonomisk trygghet i arbetslivet till en låg kostnad.
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MEDARBETARE
Våra medarbetare är en förutsättning för att kunna driva en hållbar verksamhet.

Alla delar av vår verksamhet hänger ihop. Försäkringsverksamheten ställer krav på en bra kapitalförvaltning för att vi ska kunna säkerställa ersättning till våra försäkrade och en låg och stabil premienivå. En god finansiell ställning ger oss möjlighet att arbeta för att förebygga skador och ohälsa
i arbetslivet. Våra medarbetare är en förutsättning för att kunna driva en hållbar verksamhet.

Verksamhetsområden
i fokus
Hållbarhetsarbetet genomsyrar hela
verksamheten och drivs utifrån våra
verksamhetsområden: försäkra, förvalta
och förebygga. Engagerade och kompe
tenta medarbetare är en förutsättning
för att verksamheten ska fungera väl och
utvecklas på ett bra sätt.

Försäkra
Våra försäkringar ska bidra till ett
tryggare och säkrare arbetsliv. Vi kom
pletterar de lagstadgade försäkringarna
och ger trygghet och stöd vid sjukdom,
arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och för
äldraledighet. Vårt möte med kunden ska
präglas av våra värdeord: omtanke, nytta
och enkelhet. Vi lägger stora resurser
på att säkerställa en hög tillgänglighet,
samt en effektiv och korrekt hantering.
Vi stöder parterna i informationsarbetet
och bedriver ett aktivt arbete för att
säkerställa att alla får den ersättning
som de har rätt till.

Läs mer i avsnitten:
Försäkra: Försäkring på lika villkor, sid 9

Kompetenta medarbetare får
verksamheten att fungera och
utvecklas

Förvalta
Det kapital vi förvaltar ska ge en god
och trygg avkastning genom långsiktigt
ansvarsfulla placeringar, som tar hänsyn
till etiska, miljömässiga och sociala krav.
AFA Försäkring ska bedriva en kostnads
effektiv verksamhet som tar vara på de
fördelar som stora kollektiv ger när det
gäller stordriftsfördelar och riskspridning.
Tillsammans ger det en god finansiell
ställning, som både tryggar framtida
försäkringsersättningar till de försäkrade
och ger långsiktigt låga och stabila premier
för våra försäkringstagare.

Engagerade, kompetenta och jämställda
medarbetare är en förutsättning för en
framgångsrik och hållbar verksamhet.
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.
Läs mer i avsnittet En stark kultur med
fokus på kunden, sid 23.

Förebygga
AFA Försäkring bidrar, på uppdrag av
våra ägare och uppdragsgivare, också till
ett tryggare arbetsliv genom en långsiktig
satsning på stöd till forskning och förebyg
gande arbete, som syftar till att förbättra
arbetsmiljön, minska ohälsan och bidra till
att minska arbetsskador och sjukfrånvaro.
Vi samlar och sprider kunskap genom
exempelvis IA-systemen, rapporter och
seminarier, utbildningar och mässor runt
om i Sverige.
Det är en viktig del i vårt uppdrag och ett
mervärde i de kollektivavtalade försäkring
arna.

Förvalta: Hållbart värdeskapande, sid 18
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Förebygga: Trygg och säker på jobbet, sid 13

FÖRSÄKRINGAR
PÅ LIKA VILLKOR
Det kollektivavtalade försäkringarna är en viktig del av det svenska
trygghetssystemet och ger extra trygghet och stöd vid sjukdom, arbets
skada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Nästan 90 procent av
alla som jobbar i Sverige omfattas av minst en av våra försäkringar.
Kollektivavtalade försäkringar har många fördelar. Våra försäkringar
omfattar 4,5 miljoner människor och det innebär en riskspridning som
gör att vi kan försäkra alla utan hälsoprövning, med samma försäkrings
villkor, till låga kostnader och en låg premie. Villkoren för försäkringar
na bestäms i kollektivavtalen. Det är arbetsgivaren som är försäkrings
tagare och betalar premien. De anställda blir automatiskt försäkrade
genom sitt anställningsavtal. 2015 hade cirka 200 000 arbetsgivare
tecknat försäkringsavtal.
HELA ARBETSLIVETS FÖRSÄKRINGAR
SJUKDOM
Privatanställd arbetare

•

Privatanställd tjänsteman
Kommun och landsting
Kooperativt anställd arbetare
Kooperativt anställd tjänsteman
Statligt anställd

•
•

ARBETSSKADA

•
•
•
•
•
•

UPPSÄGNING
FÖRÄLDRADÖDSFALL
PGA ARBETSBRIST
LEDIG

•

•

•

Kollektivavtalad försäkring är uppdelad på olika avtalsområden. De försäkringar
som hanteras av AFA Försäkring är markerade i orange.

•

•

Varje år betalar AFA Fö
rsäkring ut
9,9 miljarder i ersättn
ing till försäkrade.
Här är några exempe
l:
Arbetsskada (TFA)
Hamayoun Khawaja har
arbetat som konduktör
i många år. 2010
halkade han på en isflä
ck på perrongen och ska
dad
e knät. Trots flera
operationer blev det ald
rig riktigt bra.
–Jag fick hjälp av min han
dläggare på AFA Försäk
ring att skicka in alla
papper på nytt och få en
ny prövning. Vi hade en
jättebra kontakt, jag
ringde många gånger und
er åren.
2015 fick Hamayoun ers
ättning från TFA för bes
tående besvär. Idag är
han pensionär och trän
ar rörlighet och styrka fler
a gånger i veckan.
Föräldraledig (FPT)
Jörgen Henrikson arbeta
r som snickare. Nu är det
full fart på jobbet,
men han har varit hemma
4–5 månader med bägge
barnen, nu tre år
respektive 1,5 år. Efterso
m hans arbetsgivare har
kol
lek
tivavtal fick han
föräldrapenningtillägg från
AFA Försäkring. Det var
arb
ets
givaren som
informerade om föräldrap
enningförsäkringen, me
n
Jör
gen
hade också
sett TV-reklam för den nya
försäkringen.
–Jag ringde till AFA Försäk
ring och anmälde mig.
Det har fungerat jättebra. Jag hade ändå tag
it ut föräldraledighet, me
n
den här försäkringen
ger ett välkommet tillskot
t.
Sjukdom (AGS)
Johanna Sjöstedt arbeta
r som undersköterska på
en röntgenavdelning.
För tio år sedan blev hon
sjukskriven på heltid och
det har varit en lång
väg tillbaka. Idag klarar
hon en halvtid.
–Jag var på väg att säga
upp mig, men min arbets
givare har ställt upp
och anpassat mitt schem
a så det fungerar för mig
.
Johanna är försäkrad hos
AFA Försäkring genom
sitt arbete och får
ersättning från AGS som
kompletterar sjukersättn
ingen. Det var hennes
gruppchef som berätta
de om försäkringen. Sed
an
dess har Johanna
informerat vänner och
arbetskamrater:
–Alla vet inte om att de
är försäkrade. Och ersättn
ingen gör stor skillnad när man är sjukskriven
.
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Många sprider kunskap

Ingen ska missa ersättning

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 det arbetet. Det gör vi genom utbildningar och seminarier, och
genom information via webben och andra kanaler.

Vi bedriver ett aktivt arbete för att alla som har rätt till er
sättning också ska få det. Vår uppsökande kundtjänst bevakar
sociala medier och kontaktar dem 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
tjänstegrupplivförsäkringen och 2015 betalade vi som ett resultat
av detta arbete 54 miljoner kronor till olika förmånstagare.
I samarbete med Trygghetsfonden TSL sprider vi kunskap om
vår försäkring till dem som har blivit uppsagda från arbetet.

Genom att delta på mässor, konferenser och kongresser bidrar
vi också till att information om de kollektivavtalade försäkringar
nas sprids.

Enkelt att anmäla och följa sitt ärende
På vår hemsida, afaforsakring.se, finns information om våra olika
försäkringar, vad och vem som omfattas och hur en anmälan går
till. I vår e-tjänst kan anställda både anmäla, komplettera och
följa status i sina försäkringsärenden. Vår e-tjänst är kärnan i
vår digitala kanalstrategi. Den bidrar till att öka tillgängligheten,
stärka kundnyttan och förenkla och förbättra processen i alla
moment, från anmälan till ersättning, samtidigt som det minskar
både kostnader och utsläpp, till exempel transport av brev.

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. Mål
gruppen är personalavdelningar, chefer och arbetsmiljöansvariga
som har en nyckelroll. I stödpaketet ingår filmer, bildspel,
broschyrer och affischer samt ett arbetsmaterial för att utveckla
arbetssätt och rutiner på arbetsplatserna.

I december 2015 var cirka 6 300 arbetsgivare anslutna till
e-tjänsten. Anslutningsgraden var 96 procent för arbetsgivare
som har 100 eller fler anmälningar per år. Målet är 95 procent.
Under 2015 gjordes 68 procent av alla anmälningar via webben.
Vårt mål var 70 procent.
Nya försäkringsvillkor
Under året genomförde vi ett projekt som syftade till att testa effekterna av att
arbetsgivaren också ska kunna göra anmälan vid sjukdom. Det gav goda resultat
och ledde till att villkoren i sjukförsäkringen ändrades så att det blev möjligt för
alla arbetsgivare, inte bara de som var med i projektet, att anmäla om en anställd
blir sjuk. Förhoppningen är att det ska bidra till att anställda som inte vet att de
har försäkringen ändå får den ersättning de har rätt till.
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Ersättningskollen.se, som togs fram i samarbete mellan AFA Försäkring, Försäkrings
kassan och branschorganisationen Svensk Försäkring, ger en samlad bild av vilken
ersättning man kan få vid sjukdom, olycksfall eller arbetsskada. Att eventuell ersättning från oss visas på ersättningskollen bidrar till att öka kännedomen om att det är
viktigt att anmäla även till oss. Sajten är mycket uppskattad och hade cirka 230 000
besök under 2015.

Våra kunder bidrar till förbättringar
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla
och förbättra vår verksamhet i sam
verkan med våra ägare, uppdragsgivare,
kunder och samarbetspartners. För att
öka förståelsen för våra kunders behov och
förväntningar genomför vi olika typer
av undersökningar. En av dem är kund
nöjdhetsundersökningen Nöjd Kund
Index (NKI) som vi gör återkommande.
Undersökningarna ger oss värdefull in
formation som underlag till förbättringar.
Både försäkrade och försäkringstagare
ger oss generellt höga betyg.
2015 låg NKI för de
försäkrade (anställda) på
NÖJD KUND
INDEX
77, samma som före
gående år. Kontakt med
handläggare har störst
betydelse för den över
gripande nöjdheten, både
vid ersättning och vid av
slag. Utöver detta har även anmälnings
processen och kontakt med kundtjänst
stark påverkan. Handläggningstidens
betydelse för den övergripande nöjdheten
har totalt sett minskat sedan föregående
undersökning.

77

För försäkringstagarna (arbetsgivare)
låg NKI i den senaste undersökningen

på 85, en ökning med tre enheter sedan
2013. Detta beror framförallt på en positiv
utveckling av upplevelsen av hur arbets
givarna bekräftar anställningar, vår
hemsida afaforsakring.se samt arbets
givarnas kontakter med handläggare och
kundtjänst.

F Ö RS Ä K R I N G A R PÅ L I K A VILLKOR

KONTAKT MED

HANDLÄGGARE

När det gäller utvecklingen inom
försäkringsområdet har vi 2015 fram
förallt fokuserat på vår hantering av
avslagsärenden. Vi jobbar till exempel
med att förbättra våra avslagsbrev för

HAR STÖRST BETYDELSE
FÖR DEN ÖVERGRIPANDE
NÖJDHETEN
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att göra dem mer begripliga för kunden
och lättare att skriva för handläggaren.
Vi har också vidareutbildat våra hand
läggare med fokus på kundkontakt.

2013

2014

2015

A R B ET S G I VA RE (F Ö RS Ä K RI N G S TA G A RE )

Vår kundtjänst

Vår kundtjänst är

är spindeln i nä

tet

mycket uppskatta
d av kunderna. Pe
mejl eller Facebook
r telefon,
får man snabbt hjä
lp med sitt ärend
slussas vidare till
e, eller
en skadereglerare.
Många av våra ku
svenska som mode
nd
er har inte
rsmål och vi tillha
ndahåller därför inf
på flera språk, bå
or
mation
de per telefon oc
h på vår webbpla
Under 2015:
ts.
• Hanterades 446

Höga krav på kvalitet och säkerhet
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.

000 telefonsamtal

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.

• …och 28 000 me

jl

• Tog de emot 70

0 besökare

• Läste de 23 000

blogginlägg för att

ingen ska missa ers

ättning

Vi hanterar 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 två
klagomål gällande överträdelse mot kundintegritet rapporterats.

KUNDKLAGOMÅL
2012

2013

2014

2015

Nya serviceklagomål

188

192

209

229

Nya sakklagomål (omprövning)

846

1 027

1 334

1 318

Avslutade omprövningar

841

991

1 181

1 353

Ändringar efter omprövning

158

189

197

226

Ändringar, %

18,8

19,1

16,7

16,7
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Foto: Heléne Grynfar

b

Under 2015 hanterade AFA Försäkring 864 000 försäkringsärenden. 1 318 kunder
utnyttjade möjligheten att få sitt försäkringsärende omprövat (sakklagomål) och i 17
procent av de under året avslutade omprövningarna ändrades beslutet till kundens
fördel. Klagomålsansvarig hanterade 229 serviceklagomål.

TRYGG OCH SÄKER
PÅ JOBBET
Vi lägger stora resurser på att förebygga skador och ohälsa i arbets
livet. Det är en viktig del av vårt uppdrag och ett mervärde i de
kollektivavtalade försäkringarna. Varje arbetsplats ska vara så
trygg och säker att ingen behöver skadas eller bli sjuk av sitt arbete.
Vår unika skadedatabas ger kunskap om risker inom olika yrken
och branscher. Vi är också Sveriges största forskningsfinansiär
inom arbetsmiljö. Tillsammans med Suntarbetsliv och Prevent
sprider vi information till praktisk nytta ute på arbetsplatserna.
Långsiktigt bidrar det både till färre sjukskrivningar och lägre
kostnader – för företagen, för samhället och för den enskilde.
AFA Försäkring satsade 2015 drygt 283 miljoner kronor på forskning och andra före
byggande insatser. Målet är att minska skador och ohälsa i arbetslivet och kunskap är
ett av de viktigaste verktygen.

Foto: Matton Ima

ges

Arbetslivet befinner sig i ständig förändring och vi följer
utvecklingen för att kunna vara proaktiva och på olika sätt
belysa de risker och möjligheter som ny teknik och nya
arbetssätt kan ge upphov till.
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283
MILJONER

Unik skadedatabas
Vi har sparat information om våra
försäkringsärenden sedan 1970-talet.
Vår databas innehåller idag 13 miljoner
ärenden. Den är en unik kunskapskälla
som används i forskningsprojekt, analy
ser och rapporter. Vi använder den också
som utgångspunkt för beslut om vilka
forskningsområden vi ska satsa på.
Vår årliga arbetsskaderapport bygger
på uppgifter ur vår skadedatabas. Den
innehåller den senaste utvecklingen
kring godkända arbetsskador och lång
varig sjukfrånvaro. I rapporten för 2015
(2013 år siffror) framgår att risken att
drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall
eller en långvarig sjukskrivning ökade
jämfört med föregående år. Ökningen
kan till viss del förklaras av att arbets
marknadens parter förändrat villkoren i
arbetsskadeförsäkringen och genomfört
ett antal kam
panjer för att
öka kännedomen
om försäkring
arna. Risken
att drabbas av
ett allvarligt
olycksfall är
dock fortfarande
låg, sett ur ett
internationellt
perspektiv.
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A N VÄ N D N I N G AV I A - S Y S T E ME N
A N TA L I N L O G G N I N G A R O C H A N TA L A N S TÄ L L D A S OM OMFAT TA S
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Allt fler använder IA-systemen
Tillsammans med våra uppdragsgivare
har vi utvecklat IA, ett webbaserat
informationssystem, som idag används
av 600 företag i ett 20-tal branscher.
Systemen ger alla företag inom samma
bransch tillgång till information om
inrapporterade olycksfall och tillbud, ut
redningar och åtgärder. På så sätt sprids
kunskap och information snabbt och alla
kan hjälpas åt för att öka säkerheten på

arbetsplatserna. Systemen används också
proaktivt och underlättar ett systema
tiskt arbetsmiljö- och förbättringsarbete.
Här kan företagen jämföra sig med andra
för att få besked om styrkor och svaghet
er i det egna arbetsmiljöarbetet.
Användningen av IA-systemen ökar.
Antalet anställda som arbetar på företag
som använder IA-system uppgick vid
utgången av 2015 till 425 000.

olan
Mindre buller i försk

enkelt
och det är inte alldeles
stort arbetsmiljöproblem
a
var
Buller i förskolan är ett
d, personalen måste
att använda hörselskyd
inte
det
går
r
Hä
ig
at.
åtgärd
nart Jonsson var ansvar
der i barngruppen. Len
hän
ot
någ
om
på
am
med
uppmärks
man började samarbeta
m förskolan i Umeå när
Sjödin,
drik
för utvecklingsfrågor ino
Fre
.
pågick 2008–2011
Buller i förskolan, som
a
olik
e
forskare inom projektet
vad
17 förskolor och prö
studerade ljudmiljön på
,
and
tor
dok
var
då
som
er.
bullerdämpande åtgärd
d,
bra att ha en forskare me
n hand, men det kändes
ege
på
jat
bör
ju
t,
e
nar
had
Len
– Vi
d resultaten, säger
känner oss tryggare me
Vi
t.
lite
kva
an
ann
en
om
det ger
kunskapen har tagits väl
nsliet. Han berättar att
och
nynu chef för utbildningska
öp,
ink
alla
till buller vid
art att också ta hänsyn
hand. Idag är det självkl

Forskning inom
arbetsmiljö och hälsa
AFA Försäkring är en av Sveriges ledande
finansiärer av forskning och utveckling
inom arbetsmiljö och hälsa. 2015 betalade
vi ut cirka 150 miljoner kronor i anslag
till olika forskningsprojekt. Under de
senaste tjugo åren har det
blivit 1,9 miljarder kronor.

1,9

ombyggnation.

Alla projekt vi stöder
syftar till att göra arbets
miljön säkrare eller vägen
tillbaka efter sjukdom eller
olycksfall lättare. Utgångs
MILJARDER
punkten är att resultaten
från forskningen ska ge ny
kunskap som kan minska och förebygga
arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

cket
ekt, förskolemiljön är my
på har haft en positiv eff
ste åttiga
– De åtgärder vi satsat
vik
de
bord är en av
mpel att ljuddämpande
också
er
bättre idag. Vi såg till exe
förskolor. Vi använd
på i stort sett alla våra
det
vi
har
g
ida
och
na
gärder
nytt. Forskningen har
bygger om och bygger
vi
när
er
ent
orb
abs
ljud
leras och
olika slags
vi belysning som kan reg
bullernivån och nu har
ärder tar
åtg
visat att ljuset påverkar
ka
gis
ka och pedago
förskolor. Organisatoris
dimmas på de flesta nya
effekt.
längre tid innan de får
mpel
nivåer. Man kan till exe
d medvetenhet på alla
låta
ske
– Det handlar om en öka
minimerar buller – kan
a aktiviteter så att man
olik
ens
dag
a
ser
ani
org
a ute och leka.
halva gruppen i taget var

Exempel på finansierad forskning
AFA Försäkring har finansierat flera forskningsprojekt om ljud
miljön i förskolan.
Projektet Buller i förskolan avslutades 2011, ett projekt om bullriga leksaker avslutades 2015 och ett projekt om pedagogikens
betydelse för buller och stress har precis inletts. Forskningen visar
att det går att minska bullret, så att det blir en bättre arbetsmiljö
– både för personalen och för barnen. I maj 2015 lanserade
Prevent Ljudguiden, ett arbetsmiljöverktyg för förskolan.
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Foto: Shutterstock

Läs mer om Ljudguiden på prevent.se/ljudguideforskolan

Noggrann urvalsprocess
Relevans, vetenskaplig kvalitet och
praktisk nytta styr vad vi finansierar. Vi
utgår från en grundlig analys av aktuella
arbetsmiljö- och hälsorisker i arbetslivet.
Ansökningar tas emot fyra gånger per

år i öppna utlysningar som publiceras på
vår hemsida: afa.forsakring.se/forskning.
AFA Försäkrings styrelser eller KL-dele
gationen1 beslutar om vilka projekt som
beviljas anslag och slutrapporter publi
ceras i AFA Försäkrings projektkatalog.

FOU-P ROG RAM 2015

OMR Å D E

PER IOD

PR OJ EKT

A N SL A G ,
M KR

2013– 2016

8

30

FÖ R E TA G SHÄLSOVÅRD

Syfte: bidra till att utveckla en mer behovsanpassad företagshälso
vård som främjar och höjer kvaliteten i det förebyggande arbetet
på arbetsplatserna.

2011– 2015

11

60

K R O N IS K S M ÄRTA

Syfte: ta ett helhetsgrepp inom området med stöd till projekt med
fokus både på långvarig generell smärta och mer specifika besvär,
som IBS, nack- och skuldersmärta samt fibromyalgi.

2015– 2018

13

50
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Under 2015 beviljades anslag till 35
nya projekt. Totalt finansierade vi 236
pågående projekt inom arbetsmiljö och
hälsa med en sammanlagd finansiering
på 845 miljoner kronor. För fjärde året i
rad utdelades ett särskilt stöd till yngre
forskare.
1

H Å LLB A RT ARBETSLIV

Syfte: bidra till kunskapsutvecklingen inom arbetsmiljöforskningen
med sammanhållen och praktiskt orienterad kunskap kring de
hinder – och möjligheter – som finns för organisationer och företag
att bidra till ett hållbart arbetsliv.

236
PÅGÅENDE PROJEKT

R EG EN ER ATIV M EDICIN

Syfte: omsätta de framsteg som gjorts inom stamcellsforskning
i effektiva behandlingsmetoder för allvarliga sjukdomar som
diabetes och cancer.

Inom särskilt prioriterade områden ska
pas mer omfattande FoU-program, som
vart och ett omfattar flera olika projekt.
Under 2015 pågick tre sådana program:
Företagshälsovård och Regenerativ medi
cin samt Kronisk smärta, som inleddes
under året. Ett nytt program, Hållbart
arbetsliv, utlystes under året.

U TLYST
2015

30

KL-delegationen består av representanter för Sveriges Kommuner och

Landsting, Svenska Kommunalarbetareförbundet och Offentlighets
anställdas Förhandlingsråd (OFR).

Verktyg för arbetsplatst
räf

Vi sprider kunskaper

Vård i annans hem är ett

verktyg som används för
att förbättra arbetsmiljön
för
d och omsorg hemma
ho
s
patienter och brukaren.
annans hem består av
Vår
di
sex arbetsövningar, film
er och fördjupningsma
terial.
En av deltagarna i pro
jektet, som pågick 20 09
–2012, var AnnCatrine
Då var hon biståndshand
Pet tersson.
läggare, nu är hon enh
etschef inom hemvården
kommun. Alla enhetsche
i Arvika
fer inom Vård och omsor
g har fått utbildning och
i materialet, och för An
inblick
nCatrine är det ett stöd
i det dagliga arbetet.
– Det blev ett väldigt bra
material, det är enkelt
och lättillgängligt, sam
ger svar på många frågo
tidigt som det
r. Jag använder det på
många sätt, det ger mig
tiv. Mina tre usb -minnen
nya perspekligger på skrivbordet, det
är som en uppslagsbok.
AnnCatrine poängterar
också att Vård i annans
hem stärker dialogen och
yrkesprofessionalism.
personalens
alla som arbetar med vår

För att forskningsresultat och analyser
ska komma till nytta sprider vi informa
tion och kunskap genom pressmeddelan
den, seminarier och utbildningar, kon
ferenser och mässor runt om i Sverige.
Dessutom produceras nyhetsbrev och an
dra publikationer. Under Almedalsveckan
deltog AFA Försäkring med seminarier
om systematiskt arbetsmiljöarbete och
om mobbning av chefer. Den psykosociala
arbetsmiljön var också temat för FoUdagen i november, som samlade forskare,
experter och beslutsfattare inom hälsooch arbetsmiljöområdet.
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Illustration: Lena Forsm

an

Vi utnyttjar
Några av
också vårt
årets seminarier…
unika nät
• FoU-dag – psykosocial arbetsmiljö
verk, genom
• Nollvision för dödsolyckor i arbetslivet
Prevent och
• Socialförsäkringsutredningens slutbetänkande
Suntarbets
• Ledarskap av virtuella team och stress
liv, för att
…och rapporter:
säkerställa
att kunskap
• Arbetsskaderapport 2015
• Fallolyckor
kommer till
• Psykisk ohälsa i kontaktyrken
praktisk
• Hot och våld
nytta på
arbetsplat
serna i företag, kommuner och landsting.
Tillsammans vill vi öka intresset och
kunskapen om arbetsmiljöfrågor och
skapa förutsättningar för ett effektivare
arbetsmiljöarbete.
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far: Vård i annans hem

– Det handlar om den psy
kosociala arbetsmiljön,
det som vi ofta har svå
om. Vi diskuterar för vän
rt att prata
tningar och ansvarsfrågor
–
det
är
lätt
are
när
arbetsduken. Även om
man utgår från
brukaren inte är nöjd kan
vi ha gjort ett jättebra job
förutsättningar vi har.
b utifrån de
Att arbeta med vård och

omsorg i hemmiljö inn
ebär att arbeta i många
olika miljöer
risken för att råka ut för
arb
etsrelaterade skador och
domar. 2015 inleddes tre
sjuk
nya forskningsprojekt om
arbetsmiljön i hemtjän
vid vård i annans hem.
ste
n och
Projekten kommer att
slutredovisas 2019.
och vi vet att det ökar

Läs mer om Vård i annans
hem och se fler verktyg på
suntarbetsliv.se/verktyg

HÅLLBART VÄRDESKAPANDE
Hela vår verksamhet vilar på en framgångsrik
förvaltning. Vårt uppdrag är att förvalta kapita
let så att vi tryggar framtida försäkringsersätt
ningar, samtidigt som vi bidrar till en långsiktigt
låg och stabil nivå på våra försäkringspremier.
Vi är en stor ägare på den svenska kapitalmark
naden. Det ger oss ett särskilt ansvar och vi har
höga etiska, sociala och miljömässiga krav på vår
förvaltning – oavsett om det gäller placeringar i
räntepapper, aktier eller fastigheter.
Vid utgången av 2015 uppgick det förvaltade kapitalet till 193
miljarder kronor fördelat på räntebärande värdepapper, noterade
aktier, fastigheter och alternativa investeringar. Vi placerar i
räntebärande tillgångar och fastigheter för att matcha skulderna
och i aktier för att minska behovet av premieinbetalningar
genom god avkastning.
Effektiv förvaltning
Kostnadseffektivitet är ett av AFA
Försäkrings huvudmål. Våra förvaltningskostnader, exklusive fastighets
förvaltning, uppgick 2015 till 0,07
procent av förvaltat kapital.
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Kapitalet förvaltas med
utgångspunkt från försäk
ringsrörelsens åtaganden
och kassaflöden. Vårt mål är
att genom aktiv förvaltning
maximera den långsiktiga

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
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Avkastningsmålet är att överträffa index med 0,4 procentenheter per år i
Avkastningsmålet är att överträffa index med 0,4 procentenhegenomsnitt över en treårsperiod. Vi nådde inte målet för perioden 2013–2015,
ter per år i genomsnitt över en treårsperiod.
beroende på att vår aktieportfölj haft en sämre utveckling än jämförelseindex.

avkastningen, utifrån de ramar och den
risknivå som styrelsen valt. Kapitalför
valtningen ska ske till en låg och konkur
renskraftig kostnadsnivå.
Vi fokuserar alltid på vad som är lång
siktigt hållbart för såväl AFA Försäkring
som för de företag som blir föremål för
våra investeringar. Vi anser att företag
som på ett proaktivt sätt beaktar hållbar
hetsaspekter i sin verksamhet har bäst
förutsättningar för en långsiktigt god
värdetillväxt.
AFA Försäkring har som mål att upp
fattas som en långsiktig, seriös och
ansvarsfull kapitalförvaltare av såväl
marknaden som av våra ägare, uppdrags
givare, kunder och andra intressenter.
Vi är en stor ägare på den svenska börsen
och vi har också ett betydande fastighets
bestånd. Det ger oss både möjlighet och
ansvar att påverka.
Vårt hållbarhetsarbete styrs av de
placeringsriktlinjer som respektive för
säkringsbolags styrelse beslutat om, av
en ägarpolicy som reglerar hur vi utövar
vårt inflytande i olika bolag och av våra
riktlinjer för ansvarsfulla investeringar,
som ersätter vår tidigare SRI-instruktion.
Grundregeln är att de företag som vi
investerar i förväntas följa internatio
nella normer och konventioner rörande
bland annat arbetsrätt, inhumana
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vapen, korruption, miljö och mänskliga
rättigheter. Den internationella arbets
organisationens (ILO) grundläggande
konventioner om mänskliga rättigheter
i arbetslivet och OECD:s riktlinjer för
multinationella företag är vägledande
för vad som betraktas som ansvarsfulla
investeringar.
Vissa verksamhetsområden avstår vi helt
från att investera i av värderingsskäl,
som pornografi och tobaksproduktion. Vi
investerar heller inte i spelbolag som
bryter mot det svenska främjandeförbudet.

Vi har inte undertecknat några inter
nationella engagemang eller principer
under året, men vi bevakar ständigt
vad som händer i omvärlden och jämför
regelbundet vårt eget hållbarhetsarbete
med best practice på marknaden. 2015
präglades av miljö- och klimatfrågor med
anledning av FN:s stora klimatkonferens
i Paris under senhösten. Både länder och
företag agerar för att minska utsläppen
av växthusgaser. För investerarna är
mätning av koldioxidavtryck ett allt van
ligare förekommande inslag. Vi kommer
under 2016 att göra en första mätning av
koldioxidavtrycket i vår aktieportfölj.

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.
Utöver avvägningen mellan risk och avkastning ska även hållbarhetsaspekter beaktas.
Del 1, Strategisk, beslutas av styrelsen.
Del 2, Taktisk, beslutas av VD.

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.

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar
Riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar ersätter vår tidigare SRI-instruktion och anger principer och
regler för processen avseende ansvarsfulla investeringar – från investeringsbeslut till aktivt ägande
och uppföljning. Riktlinjerna ska bidra till att vi når våra mål kring ansvarsfulla investeringar: AFA Försäkring ska uppfattas som en långsiktig, seriös och ansvarsfull kapitalförvaltare av såväl marknaden
som våra ägare, uppdragsgivare, kunder och andra intressenter.
Beslutas av VD.

Aktier och räntepapper
Av det kapital som vi har i uppdrag att
förvalta är cirka 60 miljarder kronor
placerat i aktier och cirka 91 miljarder
kronor i räntebärande värdepapper.
Tillsammans motsvarar det 78 procent
av kapitalet. Nästan hälften av aktie
kapitalet investerar vi i svenska företag
och mer än hälften av räntekapitalet
placeras på den svenska marknaden.

HÅLLBARHET

ÄR EN INTEGRERAD DEL
Hållbarhet är en integrerad del av de
investeringsanalyser som föregår alla
placeringsbeslut, oavsett tillgångsslag
och oavsett om förvaltningen sker internt
eller externt. Ofta investerar vi i välkända
och välrenommerade företag där vi väl
känner verksamheten. Om vi investerar i
för oss mindre kända företag gör vi alltid
en utredning för att kunna bedöma hur
företaget arbetar med hållbarhet.
När det gäller investeringar i aktie- och
räntefonder som förvaltas externt har
vi begränsade möjligheter att påverka
de specifika riktlinjer som förvaltarna
arbetar efter. Istället gör vi ingående
prövningar av hur fondförvaltarna arbetar
med hållbarhetsfrågor inför varje ny

fondinvestering och följer också upp
detta under investeringstiden.
A KTIVT Ä G A N D E

2013

2014

2015

Deltagande I bolagsstämmor

33

37

38

Deltagande i valberedningar

8

7

7

Vårt ägarinflytande utgår från vår ägar
policy och våra bedömningar om vad som
bäst gagnar kapitalförvaltningens mål.
Vi följer noga de företag som vi investe
rar i och deltar i svenska valberedningar
och bolagsstämmor. Vi för också dialog
med bolag när direkt behov uppstår.

dessa var nytillkomna medan övriga var
kända för oss. Efter en fördjupad intern
analys har vi beslutat att kvarstår som
ägare i samtliga bolag, då de ha bedömts
ligga inom ramen för våra riktlinjer för
ansvarsfulla placeringar. Vi följer dessa
bolag extra noga.

Alternativa investeringar

Vi använder också negativ screening som
ett verktyg i vårt hållbarhetsarbete. Två
gånger om året screenas våra innehav
av GES Investment Services, ett svenskt
analysföretag med fokus på hållbarhet.
Från och med 2015 screenas även våra
räntepapper. Screeningen utgår från:

Cirka 16 miljarder kronor, motsvarande
åtta procent av det kapital vi har i upp
drag att förvalta, är placerat i alternativa
investeringar, onoterade tillgångar
främst i form av riskkapitalfonder.
Varje beslut om nyinvestering föregås
av en genomgång av såväl den aktuella
fonden som förvaltaren. Samtliga beslut
om nyinvestering i detta tillgångsslag
fattas av styrelsens finansutskott. Vi för
löpande dialog med våra förvaltare om
nya investeringar i befintliga fonder.

• I nternationella konventioner, främst
FN:s Global Compact och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

A N D E L AV FÖRVA LTAT KA P ITA L
S O M G EN OMG ÅT T H Å LLBA RH E T S S C R E E NIN G , P ROCE N T

•V
 ärdebaserade kriterier, utifrån AFA
Försäkrings uppfattning om för oss
kontroversiell verksamhet.
Vid årets screening fick vi indikation
på att 13 utländska aktiebolag bröt mot
internationella konventioner. Två av
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2015
E J S CRE E N I N G

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

Fastigheter
AFA Försäkring är en stor fastighets
ägare och fastigheterna förvaltas av vår
fastighetsavdelning, AFA Fastigheter.
Cirka 27 miljarder kronor, 14 procent
av kapitalet, är investerat i cirka femtio
fastigheter – kontor, hotell, butiker och
bostäder – främst belägna i centrala
Stockholm, men också i Solna, Göteborg
och Malmö. Vi har därtill en femtiopro
centig ägarandel i Grön Bostad, som äger
långsiktigt hållbara hyresfastigheter
med låg energiförbrukning. Grön Bostad
ingår inte i AFA Försäkrings hållbarhets
redovisning.
Hållbarhet är en kärnfråga för AFA Fast
igheter och genomsyrar allt från drift och
underhåll till transporter och miljömärkt
el. All förvaltning och utveckling av fast
igheterna görs på ett miljöanpassat sätt,
utifrån krav som ställs av våra hyres
gäster och myndigheter. Samverkan med
hyresgästerna är viktigt för att uppnå ge
mensamma miljövinster. Alla hyresgäster
erbjuds miljömärkt el utan extra kostnad
och de som hyr lokaler erbjuds så kallade
Gröna hyresavtal. Vi berättar om vårt
hållbarhetsarbete i de informationsbrev

Gröna hyresavtal är en överenskommelse
mellan hyresvärd och hyresgäst att till
sammans minska lokalernas miljöpåverkan.
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som går ut varje kvartal och som också
innehåller fastighetsspecifik information.
AFA Fastigheter bedriver sedan flera år
ett strukturerat miljö- och energiarbete
och energiledningssystemet är certifierat
enligt den internationella standarden
ISO 50001. All fastighetsel är förnybar
och kommer från Finnfors vatten
kraftverk. Den största klimatpåverkan
kommer från fjärrvärmen.
2015 var de sammanlagda utsläppen från
våra placeringsfastigheter 3 395 ton CO2e.
Under perioden 2009–2015 minskade
energianvändningen med 21 procent och
utsläppen med 69 procent. Målet var en
minskning med minst 15 procent, vilket
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uppnåddes redan 2014. Utsläppsminsk
ningen beror främst på Fortums ändrade
bränslemix. Vårt nya mål är en besparing
på ytterligare 15 procent under perioden
2016–2020.
2015 blev AFA Fastigheter först i Sverige
med att leasa solpaneler till en fastighet
på Södermalm i Stockholm. Avtalet med
leverantören omfattar installation och
drift, och årsvolymen motsvarar cirka
15 procent av byggnadens elförbrukning.
Vi miljöcertifierar våra fastigheter i sam
band med renovering och ombyggnad,
och 2015 var 73 procent av ytan certife
rad enligt Green Building, Miljöbyggnad,
LEED eller likvärdigt system.

Solceller – en lysande idé för miljön
På AFA Fastigheter arbetar vi med miljön i alla led och gör vad
vi kan för att minska vårt klimatavtryck. Ett steg i detta är att
minska behovet av externt producerad el. Därför har vi nu låtit
montera 400 kvadratmeter solceller på taket till fastigheten
Barnängen 6 på Södermalm. Vi är den första stora fastighetsägaren i Sverige som leasar en solcellsanläggning, och har nu
skrivit på ett 20-årigt avtal med leverantören Eneo Solutions.
Solcellerna kommer årligen att producera cirka 58 000 kilowatttimmar eller 15 procent av fastighetens totala energibehov.
Eneo Solutions har stått för projektering och installation och
kommer att ansvara för service och underhåll av anläggningen
under hela leasingperioden. Förutom själva installationen på
taket har Eneo också tagit fram ett specialutvecklat koncept
där vi via en skärm kan visualisera solelsproduktionen för hyresgästerna i byggnaden.
– Miljöaspekten är viktig för våra hyresgäster och med det här
systemet kommer vi kunna involvera våra hyresgäster i hur
elförbrukningen ser ut under året, säger Ulrika Rydén, energioch hållbarhetsansvarig på AFA Fastigheter. Det är viktigt för
oss som fastighetsägare att hitta långsiktigt hållbara energi
lösningar och att utnyttja energi från solen känns helt rätt i tiden.
– Det var väldigt många som kom på invigningen, över hundra
personer, och många av dem visade ett genuint intresse för
solcellerna. Det känns riktigt roligt att folk är så engagerade i
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Foto: Sofie Edberg

miljöfrågor, säger Ulrika.

BA RN Ä N G EN 6

EN STARK KULTUR MED
FOKUS PÅ KUNDEN
AFA Försäkring är inget vanligt försäkringsbolag. Vårt engagemang
för ett säkrare och tryggare arbetsliv ställer stora krav på kunniga
och engagerade medarbetare. Vårt arbetssätt och vårt förhållnings
sätt har stor betydelse för våra kunder och för samhället i stort. Allt
vi gör utgår från vårt uppdrag, vår starka företagskultur och våra
värdeord: omtanke, nytta och enkelhet.
AFA Försäkring har 661 medarbetare,
som är anställda i AFA Sjukförsäkring,
AFA Trygghetsförsäkring och AFA Liv
försäkring. Här finns många e xperter och
eldsjälar inom olika områden, alla sam
lade på ett kontor i Stockholm. De allra
flesta arbetar som s kadereglerare eller
inom kundtjänst, men här finns också
exempelvis ekonomer, kommunikatörer,
aktuarier, a
 nalytiker, fastighetsförval
tare, jurister och s ystemutvecklare.
Tillsammans gör vi skillnad för väldigt
många människor.
Vi vill erbjuda en god och trygg arbets
plats med goda möjligheter till utveck

23

EN S TA R K K U LT U R ME D FOKUS PÅ KUNDE N

ling och karriär. Vi satsar också på
förebyggande förmåner och aktiviteter
som bidrar till ett ökat välbefinnande.
Så gott som alla våra medarbetare är
tillsvidareanställda och arbetar heltid.
Den medarbetarundersökning som
genomfördes 2015 visade ett resultat
över 3 (av 4) för samtliga f rågeområden:
arbetsmiljö, arbetsuppgifter, ledarskap,
kompetensutveckling och kommunikation.
Ansvarskänslan är stor, liksom förtroendet
för chefer och k
 ollegor. 92 procent har
ett stort engagemang för sitt arbete, och
hela 99 procent tycker att AFA Försäkring
är en bra eller mycket bra arbetsgivare.
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ME DA RBE TA RU N D E RS ÖKN IN G
AFA Försäkring genomför medarbetarunder
sökningar för att följa upp och mäta medarbetarnas
engagemang och förståelse för verksamheten och
för att få underlag för förbättringsåtgärder. I den
undersökning som g
 enomfördes 2015 var svarsfrekvensen 92 p
 rocent (85). Både svarsfrekvens
och resultat är högre än jämförande bolag. Vi har

bytt undersökningsmetod, men resultatet kan
jämföras med tidigare år.

Värdegrunden styr
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 för AFA Försäkring, vi är
en stor aktör på marknaden, och våra
försäkringar är en del i kollektivavtalen.
Nytta handlar om största möjliga kund
nytta för försäkrade och försäkrings
tagare, men också för våra uppdrags
givare och samhället i stort. Det ska vara
enkelt att förstå sig på vår verksamhet
och våra försäkringar.
Värdeorden är en del i affärs- och
verksamhetsplaneringen och i utveck
lingen av ledarskapet och medarbetar
skapet. Policydokument och riktlinjer,
som vår etikpolicy, ledarpolicy och
arbetsmiljöpolicy utgår alla från vår
vision och vår värdegrund.
Alla medarbetare omfattas av kollektiv
avtalen inom försäkringsbranschen.
Samverkan med de fackliga parterna,
Akademikerföreningen och FTF:s
personalförening, regleras genom
centrala kollektivavtal, ett lokalt med
bestämmandeavtal samt ett lokalt
arbetsmiljöavtal.
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30%
FLER MEDARBETARE

PÅ TRE ÅR

Konsekvensstyrt ledarskap
Under de senaste åren har vi genomfört
många nyanställningar och på tre år har
antalet medarbetare ökat med nästan
30 procent. En ökad ärendemängd och
många nyanställda ställer nya krav på
både chefer och medarbetare.
För att öka förståelsen och kunskapen
om de uppgifter som ingår i chefens
roll och ansvar omfattas alla nya chefer
av en obligatorisk grundutbildning i
konsekvensstyrt ledarskap, som bygger
på återkoppling och positiv förstärkning
från närmaste chef. Under 2015 genom
fördes också för första gången en frivillig
fortsättningsutbildning.

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. Ett exempel
är digitaliseringen, som påverkar vår
verksamhet på många sätt, och ställer
krav på ny kompetens.
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 2015 tillsattes ungefär var
femte med interna sökande.
Nyanställda skadereglerare får en
grundutbildning, som också kommer
att erbjudas nyanställda IT-tekniker.
Alla kurser utvärderas och a
 nalyseras
som en del i vår satsning på en lång
siktigt hållbar kompetensutveckling.
Utbildningsinsatser för respektive
försäkringsområde omfattar både kurser
och stöd av särskilda handledare, erfarna
medarbetare som ger råd och vägledning
i den dagliga verksamheten.

För alla medarbetare fastställs indi
viduella mål och utvecklingsplaner,
som följs upp vid årliga utvecklings
samtal med närmaste chef. Här är
några exempel på medarbetare som
har gått kurser som en del av sin
kompetensutveckling.

TOM JADING
Försäkring AGS 3
Introduktion handläggning
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Erfarna handledare ger stöd
2015 nyanställde vi 68 personer. Det ställer stora krav på introduktion och utbildning. Det är viktigt att alla snabbt kommer in i
arbetsuppgifterna och arbetsgemenskapen.
Erfarna handledare ger stöd den första tiden. Marie Svensson är
en av dem. Hon jobbar med arbetsskador på Akut 1,
en avdelning som tar hand om kunder under den första fasen av
försäkringsärendet.
Marie har prövat på mentorskap tidigare, och tvekade inte
när hon blev tillfrågad om att vara handledare. Hon tycker att
handledarsystemet innebär en kompetensutveckling både för
handledaren och den man handleder.

NIKLAS JONSSON
Försäkring, TFA ISO 2
Konsekvensstyrt ledarskap,
fördjupning

OSKARI LEHTINEN
Kontorsservice
Kurs i brandsäkerhet

GEORGINA LINDSTEDT
Dokumenthantering
Mindfullness

– När man ska lära ut måste man veta både vad man ska göra
och varför man gör det – för den frågan får man. Det blir många
aha-upplevelser!
Handledarna får en introduktionsutbildning, och man lär också
av varandra. Handledarna på Akut 1 och Akut 2 träffas varje
vecka.
– Vi har checklistor med alla områden som den som är ny ska
lära sig. Alla ska vara avprickade efter ett halvår.
Marie har nu en ny adept, och hon hoppas att det blir fler.
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MARIE SV
ENSSON
Försäkrin
g, TFA Aku
t1
Handledar
utbildning

CATARINA LEVIN
Försäkring, TFA Akut 1
Omskolning från AGS
till TFA

PIA WALTER
Ekonomi
Webinar i data
programmet Ex
el

Jämställdhet och mångfald viktiga framgångsfaktorer
Jämställdhet och mångfald är viktiga
framgångsfaktorer för AFA F
 örsäkring.
Vi försäkrar huvuddelen av den arbet
ande 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 och implementeringen
har förberetts under 2015.

KÖNSFÖRD EL NI NG, PRO CENT

48 %

S T YR ELS E

52 %

C H E FE R
MÄ N

KÖNSFÖRDELNING
ME D A R B E TA R E , P R O C E N T

AFA Försäkring arbetar ocksåstruk
turerat med arbetsanpassning för
funktionshindrade.
En viktig del i mångfaldsarbetet är att
säkra att det inte finns några osakliga
löneskillnader. Den lönekartläggning
som genomfördes 2015 visade att AFA
Försäkring inte hade några osakliga
löneskillnader.

Å LD E RS FÖRD E LN IN G
M E D A RBE TA RE , P ROCE N T

12%
60– ÅR

11%
48%

KVINNOR

Vi deltar i Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex (JÄMIX®). Resultatet för 2015 gav
AFA Försäkring ett JÄMIX på 72 mot 67
föregående år. Medianvärdet 2014 för vår
jämförelsebransch Finansiella bolag var 105.
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AFA Försäkring är en kvinnodominerad
arbetsplats inom alla avdelningar utom
kapitalförvaltningen. Ett av målen för
vårt jämställdhetsarbete är att v
 arannan
chef ska vara kvinna och 2015 var
andelen 48 procent. Äldre m
 edarbetares
kompetens och erfarenheter är värde
fulla för att främja kontinuitet och kunskapsöverföring. Vårt seniorprogram

syftar till att få m
 edarbetare att stanna
kvar till o
 rdinarie p
 ensionsålder, och vi
erbjuder en attraktiv d
 eltidslösning från
62 års ålder.

52%
89%

L E D NIN G

Under 2015 rapporterades inga fall av
diskriminering och medarbetarunder
sökningen visar att 95 procent av med
arbetarna upplever att AFA Försäkring
är ett jämlikt företag.
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Totalt antal
medarbetare

661

65%
KVINNOR

9%
–29 ÅR

19%

35%
MÄ N

Medelålder

28%
50– 59 Å R

45

år

32%
40–49 ÅR

30–39 ÅR

S JU K F R Å N VA R O , K Ö N , P R O C E N T

S JU K F RÅ N VA RO, Å LD E R, P ROCE N T

8

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 både den fysiska miljön och den
psykosociala.
För att utveckla och förbättra arbets
miljön genomför chefer och m
 edarbetare
en årlig arbetsmiljörond, som från och
med 2015 främst f okuserar på den
fysiska arbetsmiljön, som ljud, luft
kvalitet, temperatur, belysning, städning
och säkerhet.
2015 genomfördes ronden av 92 procent
av medarbetarna. 84 procent ansåg sig
ha en mycket bra eller ganska bra hälsa.
AFA Försäkrings arbetsmiljökommitté,
med representanter för både arbetsgivare
och anställda, är både rådgivande och
beslutande organ i arbetsmiljöfrågor.

Friska medarbetare i fokus
Att ha friska medarbetare med en låg sjuk
frånvaro är viktigt för oss och AFA För
säkring genomför d
 ärför olika former av
hälsofrämjande insatser. Alla m
 edarbetare
har tillgång till AFA F
 örsäkrings egen
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friskvårds- och m
 otionsanläggning,
med olika t räningsaktiviteter, och 2015
utnyttjade 76 procent det individuella
friskvårdsbidraget. Ett omfattande
hälsoprogram, med hälsoprofiler och
hälsoundersökningar, erbjuds alla
medarbetare från 40 års ålder.
Under 2015 låg den totala sjukfrånvaron
på 5,3 procent jämfört med 4,5 procent
föregående år. Målet är att den ska
understiga 3,1 procent. Både den korta
och den långa sjukfrånvaron visar stora
skillnader mellan män och kvinnor. Vi
ser det som en viktig jämställdhetsfråga.
Under året har vi lagt mycket kraft på
analys och uppföljning för att vända
utvecklingen. Riktade insatser gäller
framför allt avdelningar med många
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unga medarbetare och en stor andel
nyanställd personal.
Vårt arbetsmiljöarbete bidrar till att
AFA Försäkring har mycket få arbets
skador. Under 2015 hade vi tre anmälda
arbetsskador, varav en inträffade på väg
till arbetet.
Vi fortsatte vår satsning på förebyggan
de insatser, med bland annat seminarier
och inspirationsföreläsningar om
exempelvis arbetsmiljö och hälsa, och
balans i livet.
Vi har ett nära samarbete med företags
hälsovården och den som är sjuk får
hjälp av en rehabkoordinator att göra en
plan för återgång i arbetet.

Klimatsmart kontor
AFA Försäkrings påverkan på miljön ska vara
så liten som möjligt, det gäller också vår egen
verksamhet. E
 nergieffektiva lösningar minskar
elanvändningen och alla el som används är Bra
Miljöval-märkt. Det papper vi förbrukar åter
vinns och allt vårt avfall källsorteras.
Under 2015 ökade de utsläpp som är kopplade
till vår egen k
 ontorsverksamhet med 43 procent,
till 622 ton CO2e. Det var framför allt ett ökat
resande som bidrog till u
 tsläppsökningen.
Tjänsteresorna, som främst a
 vser vårt förebyg
gande arbete och k
 apitalförvaltningen, stod 2015
för 72 procent av hela k
 ontorsverksamhetens
klimatpåverkan, mot 65 procent året innan.
UT SLÄPP VERKSAM HETEN EXKL .
P LACERINGSFASTI GHETER, TO N CO 2 E
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ORGANISATION OCH STYRNING
Hållbarhetsarbetet utgår från vårt uppdrag och
våra värderingar. Det berör hela vår verksamhet
och är integrerat i våra processer. Styrelserna i
respektive bolag har det övergripande ansvaret.
Hållbarhetsarbetet stöds av policyer och riktlinjer
och följs upp löpande. Ambitioner och angrepps
sätt är förankrade i organisationen och hållbar
hetsarbetet ska engagera alla medarbetare.
AFA Försäkring är den gemensamma benämningen för AFA Sjuk
försäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag och
AFA Livförsäkringsaktiebolag. Styrelsen i respektive företag 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.
Hållbarhetsarbetet är väl integrerat i verksamhetsstyrning och
interna regelverk. Mål, aktiviteter och resurser för hållbarhets
arbetet ingår i affärsplaner, verksamhetsplaner och budget och
följs upp löpande.
Vi sätter också samman särskilda arbetsgrupper för att utveckla
hållbarhetsarbetet. Dessa grupper utför omvärldsbevakning och
samverkar med olika delar av organisationen kring förankring
och utveckling av mål och mätetal. Företagsövergripande aktivi
teter initieras, samordnas och drivs av hållbarhetsansvarig.
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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 skyldig att anmäla misstanke om oegentlig
heter till sin närmaste chef eller överordnad chef. Vid frågeställ
ningar om etik finns också möjlighet att vända sig till den särskilt
inrättade Etikgruppen, som består av regelefterlevnadsansvarig,
chefen för HR och chefen för internrevision.

Lagar och regelverk
Försäkringsvillkoren styr våra beslut i skaderegleringen. Interna regelverk sätter ramar och styr agerandet inom olika områden.
En detaljerad beskrivning av risker och riskhantering finns i not 2 i
respektive försäkringsbolags årsredovisning.
Läs mer om policyer och riktlinjer i förra årets hållbarhetsredovisning.
AFA Försäkring tillämpar, där det anses lämpligt med hänsyn till vår
verksamhet och ägarstruktur, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).
För mer information se respektive försäkringsbolags bolagsstyrningsrapport på afaforsakring.se.

GRI INDEX
Årets hållbarhetsredovisning har upp
rättats utifrån Global Reporting Initiatives
(GRI) riktlinjer G4 på Core-nivå med
sektortillägg för finansaktörer samt kon
struktion och fastigheter. Alla aspekter
avser avgränsning AFA Försäkring, för
energi, utsläpp och aktivt ägande avser
avgränsning även utanför organisationen
(leverantörer och hyresgäster).

Inga betydande förändringar av orga
nisationens storlek, struktur, ägarskap
och leverantörskedja har skett under
redovisningsperioden.

rapporter (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.

Hållbarhetsredovisningen är inte gran
skad och bestyrkt av tredje part. Utöver
hållbarhetsredovisningen finns års
redovisningar (ÅR) och bolagstyrnings

S TA N D A R D UPPLYSNINGAR

SIDA

KOM M EN TA R

STRATEGI OCH ANALYS
G4-1

Kommentar från VD.

4–5

ORGANISATIONSPROFIL
G4-3

30

GRI I N D E X

Organisationens namn.
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G4-4

De viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna.

9

G4-5

Huvudkontorets lokalisering.

Omslag

G4-6

Länder där organisationen har verksamhet.

2

G4-7

Ägarstruktur och företagsform.

2, 29

G4-8

Marknader som organisationen är verksam på.

2

G4-9

Organisationens storlek.

2, 3, 18, 26

G4-10

Medarbetardata

23, 26, 27

G4-11

Andel anställda som har kollektivavtal.

24

G4-12

Beskrivning av organisationens leverantörskedja.

2, 7

G4-13

Väsentliga förändringar i organisationens storlek, struktur,
ägarskap, leverantörskedja.

Inga förändringar.

G4-14

Hantering av försiktighetsprincipen.

AFA Försäkring beaktar försiktighetsprincipen vid bedömning av
hållbarhetsrisker i all förvaltning.

Läs mer i ÅR sid 80 not 25.

AFA Försäkrings inköp består av tjänster och varor till verksamheten.
Förvaltningen av fastigheter använder leverantörer och entreprenörer
inom energi, bygg- och material: Dessa leverantörer är primärt verksamma i Sverige.

S TA N D A R D UPPLYSNINGAR

SIDA

G4-15

Externa regelverk, standarder eller principer som organisationen stödjer.

19, 20, 21, 29

G4-16

Medlemskap i organisationer.

KOM M EN TA R

AFA Försäkring är medlemmar i Svenska Försäkringsföreningen och
Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation.

VÄSENTLIGHET OCH AVGRÄNSNINGAR
G4-17

Verksamhetsenheter som ingår i redovisningen.

2, 29

G4-18

Process för att definiera redovisningens innehåll.

7, 29

G4-19

Väsentliga hållbarhetsaspekter.

7, 30–31, 32–33

G4-20

Väsentliga aspekters avgränsning inom organisationen.

32–33

G4-21

Väsentliga aspekters avgränsning utanför organisationen.

30–31, 32–33

G4-22

Effekt av förändringar och omräkningar av information som
lämnats i tidigare redovisningar.

G4-23

Väsentliga förändringar avseende omfattning och avgränsning av aspekter.

Inga förändringar.
7, 32–33

Under 2015 genomfördes en revidering som innebär en fokusering
av väsentliga aspekter och därmed även redovisning av indikatorer.

INTRESSENTDIALOG
G4-24

Intressenter som organisationen har dialog med.

7

G4-25

Identifiering och urval av intressenter.

7

Intressenterna är prioriterade utifrån ömsesidigt beroende
och påverkan.

G4-26

Metoder för samarbete med intressenter, även i arbetet med
hållbarhetsredovisningen.

7, 10, 11, 17, 21, 23

Läs mer om väsentlighetsanalysen i hållbarhetsredovisning 2014.

G4-27

Viktiga frågor som lyfts av intressenter och hur organisationen har hanterat dessa.

7, 11, 23

Läs mer om väsentlighetsanalysen i hållbarhetsredovisning 2014.

INFORMATION OM REDOVISNINGEN
G4-28

Redovisningsperiod

G4-29

Föregående redovisning.

2
Föregående hållbarhetsredovisning publicerades i maj 2014.

G4-30

Redovisningscykel

2

G4-31

Kontaktperson för rapporten.

2

G4-32

GRI-index

30–33

G4-33

Policy och praxis för extern granskning.

2

Organisationens bolagsstyrning.

8, 29

STYRNING
G4-34

ETIK OCH INTEGRITET
G4-56

31

GRI I N D E X

Värderingar, principer och etiska riktlinjer

6, 19, 24, 29

Läs mer i BSR.

VÄSENTLIGA ASPEKTER, STYRNING OCH INDIKATORER

SIDA

KOM M EN TA R O CH AV S T E G

Läs mer i ÅR, sid 11–13, 18.

EKONOMISKA INDIKATORER
Ekonomiska resultat
G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

8, 18–20, 29

G4-EC1

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde.

3

MILJÖMÄSSIGA INDIKATORER
Energi
G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

4–5, 8, 18–19, 21, 29

G4-CRE1

Energiintensitet i fastigheter.

21

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

4–5, 8, 18–19, 21, 29

G4-CRE3

Utsläppsintensitet växthusgaser från fastigheter.

21

Beräkning av energianvändning baseras på uppmätta värden.

Utsläpp
Klimatpåverkan i form av utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO2e)
kartläggs och beräknas i enlighet med Greenhouse Gas Protocol.

SOCIALA INDIKATORER – ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSVILLKOR
Arbetsmiljö (hälsa och säkerhet)
G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

8, 23, 27, 29

G4-LA5

Andel av medarbetarna som representeras av formella arbetsmiljökommittéer.

27

G4-LA6

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

27

Inga dödsolyckor 2015. Avsteg avseende arbetsskadefrekvens och
förlorade dagar samt fördelning på kön och region, information är
inte tillgänglig.

8, 23–25, 29

Egen indikator för utveckling och lärande som en del av
medarbetarundersökning.

Utbildning och kompetensutveckling
G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

Mångfald och jämställdhet

32

GRI I N D E X

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

8, 26, 29

G4-LA12

Medarbetare, styrelse och lednings sammansättning nedbruten
på mångfaldsindikatorer.

26

Läs mer i ÅR sid 196-199 och i BSR, sid 4–6.
Avsteg avseende mångfald utifrån nationalitet och härkomst,
ej lagligt inom Sverige.

VÄSENTLIGA ASPEKTER, STYRNING OCH INDIKATORER

SIDA

KOM M EN TA R O CH AV S T E G

SOCIALA INDIKATORER – MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Diskriminering
G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

8, 26, 29

G4-HR3

Antal fall av diskriminering samt vidtagna åtgärder.

26

SOCIALA INDIKATORER – PRODUKTANSVAR
Märkning av produkter och tjänster
G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

8,10–11, 29

G4-PR5

Resultat från kundundersökningar.

11

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

8, 12, 29

G4-PR8

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

12

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

8, 18–21, 29

G4-FS11

Procent av förvaltat kapital som genomgått positiv och negativ
hållbarhetsscreening.

20

Kundintegritet

Aktivt ägande

33

GRI I N D E X

Positiv screening tillämpas inte.
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