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Hållbarhet för AFA Försäkring

Miljöansvar

AFA Försäkrings uppdrag från arbetsmarknadens parter är att som försäkringsgivare tillhandahålla kollektivavtalade försäkringar för drygt fyra miljoner människor.
Detta ger oss ett särskilt ansvar.
AFA Försäkrings bidrag till samhället är att utföra
uppdraget från arbetsmarknadens parter på ett sådant
sätt att vi tillsammans skapar en hållbar försäkringsverksamhet och ett tryggare arbetsliv.
De kollektivavtalade försäkringarna bestäms i överenskommelser mellan parterna på arbetsmarknaden och
har till syfte att komplettera det allmänna socialförsäkringssystemet och ge individen ett starkare ekonomiskt
skydd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall
och föräldraledighet.
Vi strävar efter att hållbar utveckling ska vara integrerad på ett naturligt sätt i all vår verksamhet.
AFA Försäkring ska kännetecknas av långsiktighet och
god etik och aktivt bidra till ett hållbart samhälle socialt,
ekonomiskt och miljömässigt.

Vår miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt.
Den största delen av vår klimatpåverkan kommer
från användning av energi i våra placeringsfastigheter
och kontorslokaler.
Hållbara lösningar ur ett miljöperspektiv är ett
uttalat mål i samtliga led: transporter, inköp och
fastighetsförvaltning.

Socialt ansvar

Den sociala hållbarhetsaspekten är särskilt viktig för
AFA Försäkring. Eftersom våra försäkringar är en viktig del av det svenska trygghetssystemet påverkar vår
verksamhet många människor i Sverige. Villkoren för
våra försäkringar, vårt arbetssätt och vårt förhållningssätt har därför stor betydelse för försäkringstagare,
försäkrade och samhället i stort.
Vi arbetar aktivt med uppsökande verksamhet på
olika sätt för att säkerställa att alla försäkrade får den
ersättning som de har rätt till.
AFA Försäkring bidrar också till ett tryggare arbetsliv
genom en långsiktig satsning på stöd till förebyggande
arbete och forskning som syftar till att förbättra arbetsmiljön, minska ohälsan och bidra till att minska arbetsskador och sjukfrånvaro.
Ekonomiskt ansvar

AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte. Ansvarsfulla investeringar, en framgångsrik kapitalförvaltning och en effektiv försäkringsrörelse ger förutsättningar för långsiktigt
låga och stabila premier. Eventuella överskott i verksam
heten går till försäkringstagarna.
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Styrning och organisation

AFA Försäkring är den gemensamma benämningen för
de tre försäkringsföretagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag och
AFA Livförsäkringsaktiebolag. Styrelsen i respektive
företag har det övergripande ansvaret för hållbarhets
arbetet. VD ansvarar för att uppsatta mål rapporteras
och följs upp samt att nödvändiga åtgärder vidtas om
målen inte uppnås.
En särskild arbetsgrupp, som rapporterar till VD,
ansvarar för utvecklingen av hållbarhetsarbetet. Denna
grupp 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.
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.
Lagar och riktlinjer

Grundläggande för AFA Försäkrings verksamhet är
att vi följer de lagar och föreskrifter som gäller. Försäk
ringsvillkoren styr våra beslut i skaderegleringen.
AFA Försäkring tillämpar också, där det anses lämpligt
med hänsyn till vår verksamhet och ägarstruktur,
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). För mer information, se företagens bolagsstyrningsrapporter på
afaforsakring.se.
Interna regelverk styr hur vi ska arbeta för att uppnå
effektivitet, säkerhet och trovärdighet i vårt arbete.
Styrande för hållbarhetsarbetet är en gemensam
hållbarhetspolicy, som fastställts av respektive styrelse.
Hållbarhetsarbetet påverkas också av andra interna
regler som sätter ramar och styr agerandet inom olika
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områden, exempelvis AFA Försäkrings etikpolicy, riktlinje för hantering av intressekonflikter, placeringsriktlinjer, ägarpolicy samt instruktion avseende socialt
ansvarsfulla investeringar (SRI).
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 och
medarbetare vägledning där det saknas klart uttalade
regler och utgör den värdegrund som vårt uppträdande
och våra olika förhållningssätt ska vila på.
Riktlinje för hantering av intressekonflikter

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

Hantering av risker

VD leder riskhanteringen och utser företagsledningen
som ska bistå med styrningen av verksamhetens totala
risker (finansiella risker, försäkringsrisker, operativa
risker, strategiska risker och anseenderisker) mot de
solvens- och premiemål som de tre försäkringsföretagen
satt upp.
VD utser också ett ALM-råd (Asset Liability Management) som har till uppgift att bereda frågor avseende
den finansiella styrningen. Rådet tar bland annat fram
förslag till hur solvens- och premiemålen ska uppnås.
Företagsledningen ansvarar för styrningen mot verksamhetsmålen med hjälp av en gemensam riskmodell.
Vid kris eller hot om kris har försäkringsföretagen en av
VD särskilt utsedd och tränad krisledningsgrupp.
Intern kontroll

Intern kontroll kan definieras som en process där personer som åtgärdar risker (styrelse, företagsledning och
medarbetare) samverkar för att uppnå god verksamhetsstyrning, tillförlitlig rapportering och efterlevnad
av lagar och föreskrifter. För mer information om den
interna kontrollen, se företagens bolagsstyrningsrapporter på afaforsakring.se.

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.
Instruktion avseende socialt ansvarsfulla
investeringar (SRI)

Mutor och penningtvätt

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.
Under 2013 har en ny intern regel tagits fram med
utgångspunkt i bland annat Institutet Mot Mutors
näringslivskod. Styrdokumentet ”Riktlinje om gåvor
och förmåner” fastställdes i februari, och chefer och
ledare har utbildats i innehållet i riktlinjen.
Under 2013 har inte några incidenter kring korruption rapporterats och inga böter och eller icke-monetära
sanktioner har utdömts för brott mot gällande lagar
och bestämmelser.

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, uppdrags
givare, kunder och andra intressenter.
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Mer än 4 miljoner. Så många människor i arbetslivet har förmånen att omfattas av AFA Försäkrings kollektiv
avtalade försäkringar. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och lämnar ingen utdelning. Vi satsar på förebyggande
arbetsmiljöarbete och stöd till forskning, utveckling och kunskapsspridning inom arbetsmiljö och hälsa. Det är
viktigt för våra ägare och uppdragsgivare att verksamheten vilar på samma grund som de kollektivavtalade
försäkringarna. Att vi bidrar till ett långsiktigt hållbart och tryggt arbetsliv.

Att tillsammans
skapa trygghet
för varandra,
det är hållbart
på lång sikt.
Anitra Steen, Styrelseordförande AFA Försäkring
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Samverkan med våra intressenter

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. Vår specialistkompetens och systematiska omvärldsbevakning gör oss till en
viktig aktör i utvecklingen av långsiktigt hållbara försäkringslösningar och ett tryggare arbetsliv. Vårt upp
drag kräver att vi i alla sammanhang uppträder pro
fessionellt och ansvarsfullt, med integritet och hög etik.
Vi ser alla som på något sätt påverkar eller påverkas
av AFA Försäkrings verksamhet som våra intressenter.
En öppen och konstruktiv dialog med intressenter bidrar till att långsiktigt utveckla vår verksamhet och
stärka förtroendet för AFA Försäkring.
Våra intressenter

Våra viktigaste intressenter är våra kunder i form av
försäkrade (anställda och egna företagare som tecknat
egen försäkring) och försäkringstagare (arbetsgivare)
samt deras medlemsorganisationer (arbetsmarknadens
centralorganisationer, arbetsgivarförbund och fackförbund inom privat och offentlig sektor) som är våra ägare
och uppdragsgivare. Dessa är representerade i respek
tive försäkringsföretags styrelse och de olika styrelseutskotten. Läs mer om kunderna i avsnittet Våra kunder.
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 prioriterat att erbjuda en god och
trygg arbetsmiljö. Läs mer om detta arbete i avsnittet
Våra medarbetare.
Viktiga samarbetspartners är framför allt Fora, Försäkringskassan, Prevent och Föreningen Suntarbetsliv
– parter för prevention (Suntarbetsliv). Vi verkar i nära
och förtroendefullt samarbete och möter dem i samverkansgrupper, gemensamma projekt samt på mässor och
event av olika slag. Samarbetet med forskare och ledning
vid universitet och högskolor är viktigt för att öka känne
domen om AFA Försäkring som forskningsfinansiär
och öka intresset kring forskning inom arbetsmiljö och
hälsa. Läs mer om detta i avsnittet Förebyggande arbete
och forskning.
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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 AFA Försäkring
goda betyg överlag och ett Nöjd Kund Index (NKI) på
78 av 100. Viktigt för denna grupp är kontakter, mötes
forum och hur vi lever upp till våra strategiska mål.
Allra högst betyg får kontakter med AFA Försäkring
och mötesforum. Undersökningen gjordes första gången
2012 och planeras att genomföras vartannat år.
Nöjd Kund Index (NKI) för ägare och uppdragsgivare
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Samverkan med externa intressenter
Ägare och uppdragsgivare
Intressent

Samverkansform

Syfte

Arbetsmarknadens
centralorganisationer

KL-delegation
Produktnämnder
Beredningsnämnd
Beredningsgrupp KL
Nöjdhetsundersökningar

Utveckling och tolkning av försäkringsvillkor
Utveckling av tjänster

Arbetsgivarförbund,
fackförbund och
branschorganisationer

Beredningsnämnd
Beredningsgrupp KL
Löpande dialog
Projekt
Nöjdhetsundersökningar

Utveckling av tjänster
Samverkan kring förebyggande åtgärder för minskad
sjukfrånvaro och förbättrad arbetsmiljö
Information och utbildning

Intressent

Samverkansform

Syfte

Försäkrade (anställda och egenföre
tagare som tecknat egen försäkring)

Löpande dialog
Kännedomsundersökningar
Nöjdhetsundersökningar
Hantering av missnöje

Utveckling av tjänster

Försäkringstagare (arbetsgivare)

Projekt
Löpande dialog
Nöjdhetsundersökningar

Utveckling av tjänster
Samverkan kring förebyggande åtgärder för
minskad sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö

Intressent

Samverkansform

Syfte

Fora

Löpande dialog
Samverkansmöten
Projekt

Hantering av försäkringsavtal och försäkringspremier
Effektivisering av processer genom informationsutbyte
och samordnade rutiner

Försäkringskassan

Löpande dialog
Samverkansmöten
Projekt

Effektivisering av processer genom
informationsutbyte och samordnade rutiner

Prevent

Löpande dialog
Samverkansmöten
Projekt

Stöd till förebyggande verksamhet
Kunskapsförmedling av forskningsresultat inom arbets
miljöområdet
Seminarier, utbildningar och konferenser

Suntarbetsliv

Löpande dialog
Samverkansmöten
Projekt

Stöd till förebyggande verksamhet
Kunskapsförmedling av forskningsresultat inom arbets
miljöområdet

Kunder

Samarbetspartners
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Våra kunder

Alla som omfattas av kollektivavtal är försäkrade hos
något av försäkringsföretagen inom AFA Försäkring.
Det gäller cirka 200 000 arbetsgivare och drygt fyra
miljoner anställda på den svenska arbetsmarknaden.
Vi ser både försäkringstagare (arbetsgivare) och försäkrade (anställda och egna företagare som tecknat egen
försäkring) som våra kunder.

Nöjd Kund Index (NKI) – Anställda (försäkrade)
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Fördelar med kollektivavtalad försäkring

Den största fördelen med kollektivavtalade försäkringar
är de stora volymerna som gör det möjligt för oss att
effektivisera verksamheten och som bidrar till att vi kan
hålla en låg kostnad per ärende. Det stora antalet försäkrade innebär också att vi får en stor riskspridning
inom kollektiven. Vi kan därför försäkra alla utan hälsoprövning och till en låg och enhetlig försäkringspremie.
Försäkringarna innehåller dessutom en garantiregel
som innebär att försäkringarna börjar gälla så fort
kollektivavtalet börjar gälla, även om arbetsgivaren inte
har tecknat försäkring eller inte betalat premierna.
Vår kunskap kommer kunderna tillgodo på många
sätt, både i hanteringen av försäkringsärenden och i vår
satsning på förebyggande insatser och forskning.
Kunderna bidrar till förbättringar

För att öka förståelsen för våra kunders behov och
förväntningar genomför vi kontinuerligt undersökningar
som mäter nöjdheten och vad som är viktigt för
våra kunder.
Undersökningarna genomförs i form av Nöjd Kund
Index (NKI), som ger ett tydligt underlag för prioritering av förbättringsåtgärder och uppföljning och även
möjliggör benchmarking.
En jämförelse med NKI-resultaten för försäkringsbranschen från Svenskt Kvalitetsindex 2013 visar att
AFA Försäkring ligger bra till jämfört med branschen
som helhet. För privatkunder fick livförsäkringsbolagen
ett genomsnitt på 65 och sakförsäkringsbolagen 72.
Försäkrade

Kundgruppen försäkrade (anställda och egenföretagare
som tecknat egen försäkring) är generellt sett mycket
nöjda, och under 2013 ökade NKI för AFA Försäkring
från 73 till 75.
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Det som har störst påverkan på kundnöjdheten är
kontakten med handläggaren. Undersökningen visar
också att vår webbplats blir en allt viktigare kommunikationskanal.
Även de kunder som har fått avslag i sitt försäkringsärende är relativt nöjda. Det gäller särskilt AGS-kunder
(sjukförsäkring) men också AGB-kunder (försäkring
om avgångsbidrag), där stora ansträngningar gjorts
för att öka kunskapen om försäkringen och skapa rea
listiska förväntningar.
Vi genomför kontinuerligt aktiviteter i syfte att
öka kundnöjdheten. Främst handlar det om att stärka
handläggarnas kompetens och att i högre grad kontakta
kunden via telefon istället för enbart per brev. Den personliga kontakten är en viktig framgångsfaktor.
Försäkringstagare

Under oktober 2013 genomförde AFA Försäkring för
andra gången en motsvarande nöjdhetsmätning för
kundgruppen försäkringstagare (arbetsgivare). Vi fick
fortsatt goda betyg överlag och ett mycket högt NKIvärde på 82 av 100 (samma resultat som vid föregående
mätning 2011).
Kontakten med kundtjänst och handläggare är de
områden som har störst påverkan på arbetsgivarnas
nöjdhet. De uppskattar också möjligheten att kunna
kontakta oss via flera olika kanaler.
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Arbetsgivarna uppger, liksom vid tidigare undersökning, att de har god kännedom om AFA Försäkring men
att de tror att kännedomen bland deras anställda är låg.
Nöjd Kund Index (NKI) – Arbetsgivare (försäkringstagare)
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Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och AkademikerAlliansen att genomföra utbildnings- och informationsverksamhet om de kollektivavtalade försäkringarna.
Inom ramen för detta uppdrag pågår nu en särskild satsning, ”Ingen ska missa ersättning”. Material, kanaler och
arbetssätt utvecklas för att stödja organisationerna och
försäkringsinformatörerna i deras informationsarbete.
AFA Försäkring har många kunder som inte har
svenska som modersmål, och vi tillhandahåller därför
information på många olika språk, både på vår webbplats och per telefon.
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Språk tillgängliga via webbplats och telefon
40

Språk
Arabiska

20

Webbplats

Telefon

3

3

Berberiska

3

Bosniska
0

2011

2013

3

Engelska

3

3

Finska

3

3

Information om försäkringarna

Franska
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Försäkringar är komplexa tjänster som är svåra att
förstå för många människor. Detta är ett problem för
hela försäkringsbranschen.
Med kollektivavtalad försäkring är det ännu svårare,
då försäkringarna kommer med anställning. Den försäkrade gör inte någon aktiv handling för att vara försäkrad
vilket kan innebära att många inte känner till vilket
skydd de har.
Det är arbetsmarknadens parter som har huvud
ansvaret för att informera sina medlemmar om
försäkringarna. AFA Försäkring stödjer och samverkar
med parterna i detta arbete. De försäkrade får årliga
försäkringsbesked från AFA Försäkring eller via
sin arbetsgivare.
Vi tillhandahåller broschyrer och faktablad samt
informerar om exempelvis nyheter, försäkringsvillkor
och vår verksamhet på vår webbplats afaforsakring.se.
Genom att delta i mässor, konferenser och kongresser
som riktar sig till relevanta målgrupper bidrar vi också
till att information om försäkringarna sprids.
AFA Försäkring har dessutom i uppdrag från arbets
givarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) samt de fackliga organisationerna Kommunal,
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Enklare med e-tjänst

För att förbättra informationen till våra kunder samt
underlätta anmälning av försäkringsärenden utvecklar
vi hela tiden vår webbplats Afaforsakring.se. Idag har
webbplatsen cirka 100 000 besök i månaden.
AFA Försäkrings nya e-tjänst gör det möjligt för den
anställda att själv anmäla och följa sitt försäkringsärende
via webben. Arbetsgivaren kan enkelt bekräfta anställningen och följa upp att de anställda får den ersättning
de har rätt till.
E-tjänsten ökar tillgängligheten, förenklar anmälningsprocessen och förkortar ledtiderna, samtidigt
som den bidrar till minskade kostnader och utsläpp
genom lägre pappersförbrukning och minskat behov
av transporter.
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AFA Försäkring hanterade cirka 800 000 försäkringsärenden under 2013. Varje dag arbetar vi aktivt för att alla
som har rätt till ersättning ska få det. Vi finns till för de försäkrades skull. Den tanken genomsyrar verksamheten.
Vi gläds därför åt våra årliga kundundersökningar, som visar att kunderna uppskattar det vi gör och hur vi gör det.

Tänk dig att alla
som har rätt till
ersättning ska få det.
Då förstår du
hur vi tänker.
Anita Johansson, Chef område Försäkring
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E-tjänsten har blivit mycket uppskattad och ungefär
hälften av alla anmälningar om sjukskrivning eller
arbetsskada görs nu via webben.
Andel anmälningar i procent via vår e-tjänst
100
90

dem om våra försäkringar, att de kan ha rätt till
ersättning och hur de ska göra för att komma i kontakt
med oss.
När det gäller vår försäkring om avgångsbidrag
(AGB) samarbetar vi med Trygghetsfonden TSL för
att sprida information och kunskap om försäkringen.
Vi medverkar vid TSL:s träffar med sina underleverantörer och även vid konkurser på större företag.
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Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
Premiebefrielseförsäkring (PBF) vid föräldraledighet
Totalt

Ingen ska missa ersättning

Vårt mål är att alla som har rätt till ersättning ska få
det. En orsak till att vissa missar ersättning är att de
inte känner till omfattningen av sitt försäkringsskydd.
Därför arbetar vi med uppsökande verksamhet och det
vi kallar aktiv skadereglering.
Vi letar bland annat upp dödsfall som inte har anmälts till tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Som ett
resultat av detta arbete betalade vi under 2013 ut cirka
40 miljoner kronor till olika förmånstagare, framför allt
make/maka/sambo och barn. Cirka 200 miljoner kronor
har utbetalats under de senaste fem åren, vilket motsvarar ungefär en tiondel av den totala skadeersättningen
inom TGL under samma period.
För övriga försäkringar begränsas våra möjligheter
av personuppgiftslagen. Här utnyttjar vi istället potentialen hos sociala medier. Vår kundtjänst bevakar forum
och bloggar där personer skriver att de är arbetsskadade,
långtidssjukskrivna eller föräldralediga och informerar
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Kundernas klagomål ger oss värdefull information för
vårt förbättringsarbete och vi arbetar aktivt med att
återkoppla kunskaperna till verksamheten.
De kunder som är missnöjda med ett beslut eller
hanteringen av sitt försäkringsärende ska i första hand
vända sig till sin handläggare eller dennes chef för att
reda ut missförstånd eller oklarheter.
Kunden kan också vända sig till vår klagomålsansvariga, som säkerställer en systematisk hantering av
klagomålet, slussar kunden rätt i olika processer och
bistår med svar på frågor.
Utöver detta kan kunden begära formell omprövning
av beslut i sitt försäkringsärende (så kallat sakklagomål).
Denna prövning är kostnadsfri och utförs av en från
skaderegleringsverksamheten fristående omprövningsavdelning.
AFA Försäkring hanterar årligen cirka 800 000 försäkringsärenden. Under 2013 valde 1 027 kunder att
utnyttja möjligheten att få sitt försäkringsärende omprövat (sakklagomål) och i 189 av de under året
avslutade omprövningarna ändrades beslutet till
kundens fördel. Under året hanterade klagomåls
ansvarig 192 klagomål som inte rörde omprövning
av beslut (så kallade serviceklagomål).
Hanteringen av klagomål uppfyller Finansinspek
tionens krav på klagomålshantering.
Säker hantering

AFA Försäkring hanterar stora mängder integritetskänslig information och ärendehanteringssystemen är
utformade för att klara högt ställda krav på säkerhet
och intern kontroll. Försäkringsvillkor och andra regelverk är inbyggda i systemen, som har behörighetsstyrning och loggning för spårbarhet och uppföljning.

hållbarhetsredovisning

Hanteringen av försäkringsärenden följs upp löpande
och utifrån resultaten från dessa uppföljningar initieras
kvalitetshöjande åtgärder. Bland annat görs så kallade
dualitetskontroller, där ett beslut i ett enskilt ärende
kontrolleras av ytterligare en handläggare.
Under 2013 har två incidenter avseende överträdelse
mot kundintegritet rapporterats. Incidenterna har lett
till förbättring av systemen så att kundintegriteten
stärkts ytterligare.
Klagomål per år
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förebyggande arbete

Ett aktivt arbete för att minska och förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro är ett mervärde i de kollektivavtalade försäkringarna. AFA Försäkring bidrar till en
bättre arbetsmiljö genom förebyggande arbete i samverkan med branscher och förbund, Prevent och Suntarbetsliv samt stöd till forskning, utveckling och kunskapsspridning inom arbetsmiljö och hälsa.
AFA Försäkrings unika skadedatabas är en viktig
kunskaps- och informationskälla. Tillsammans med vår
omvärldsbevakning ligger den till grund för beslut om
inriktningen på vårt förebyggande arbete samt vårt
stöd till forskning och utveckling.

AFA Försäkrings skadedatabas innehåller:
• Alla skador och sjukdomar som anmälts till AFA Försäkring sedan 1985
• Mer än 10 miljoner försäkringsärenden
• Vilka branscher, yrken, arbetsuppgifter och situationer som innebär
störst risk att drabbas av skador och sjukdomar
• Medicinska och ekonomiska konsekvenser för de drabbade
• Vilka diagnoser som leder till sjukfrånvaro

Aktuella siffror och långsiktiga trender publiceras i
vår årliga arbetsskaderapport ”Allvarliga arbetsskador
och långvarig sjukfrånvaro” som kan laddas ner från
www.afaforsakring.se under fliken ”Analys och statistik”.
Inom den privata sektorn bedrivs det förebyggande
arbetet av Prevent med stöd av AFA Försäkring. Vår
gemensamma målsättning är att höja statusen på
arbetsmiljöfrågor och skapa förutsättningar för ett
effektivare arbetsmiljöarbete. Syftet med samarbetet är
att gemensamt skapa nytta och förutsättningar för en
god arbetsmiljö. Samarbetet ska:
• Förbättra kommunikation och kunskapsförmedling
av forskningsresultat inom arbetsmiljöområdet
• Öka högskolornas intresse för arbetsmiljö
• Inspirera näringsliv och offentlig sektor att satsa
förebyggande.
Fram till december 2012 bedrev AFA Försäkring ett
förebyggande arbete riktat till kommuner, landsting och
regioner på uppdrag av arbetsgivarorganisationen
Sveriges Kommuner och Landsting samt fackliga parter i
samverkan. Detta arbete bedrivs nu inom den nybildade
föreningen Suntarbetsliv i samverkan med AFA Försäkring som även svarar för utveckling och drift av före
ningens webbplats suntliv.nu.
Informationssystem för systematiskt
arbetsmiljöarbete

En allt viktigare del i AFA Försäkrings förebyggande
arbete är våra webbaserade informationssystem (IAsystem), som idag används av drygt 300 företag inom
16 olika branscher som stöd i deras systematiska arbetsmiljöarbete. Systemen utvecklas i samarbete med parterna och företagen inom respektive bransch.
Här rapporterar arbetsgivare och anställda in olycksfall och tillbud. IA-systemen används också för proaktiv
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riskhantering, som skyddsronder och riskanalyser.
IA-systemen bidrar till en effektiv arbetsprocess hos de
försäkrade företagen och till att förebygga arbetsolyckor.
Alla företag inom samma bransch har tillgång till
information om faktiska händelser, utredningar och
åtgärder. På detta sätt sprids information och kunskap,
och alla kan hjälpas åt för att öka säkerheten på
arbetsplatserna.
Systemen underlättar också anmälan av arbetsskador till både AFA Försäkring och Arbetsmiljöverket.
I de branscher där IA-systemen funnits längst – pappersindustrin, stål- och metallindustrin samt gruvindustrin – arbetar så gott som samtliga anställda på arbetsplatser som är anslutna till IA-systemen.
Under året kompletterades vår mobilapp för rapportering av olycksfall och tillbud och det är nu också möjligt att hantera exempelvis skyddsronder och riskanalyser via appen. Mobil rapportering underlättar i alla
branscher, men speciellt där arbetet är rörligt, till exempel i energibranschen och byggbranschen.
Svenska företag med verksamhet utomlands som
söker en enhetlig process för arbetsmiljörapportering
kan använda IA-systemen också i andra länder. Intresset är stort och idag finns IA-systemen tillgängliga på
svenska, engelska, finska, norska, spanska, tyska och
nederländska.
Under 2012 utvecklades KIA, ett IA-system för komInloggningar per år i IA-systemen

900 000

munal verksamhet. Utvecklingen har varit snabb och i
slutet av 2013 hade drygt 30 kommuner implementerat,
eller var i gång med att implementera, KIA.
Användningen av IA-systemen ökar kraftigt. Under
2013 uppgick antalet inloggningar till cirka 850 000, en
ökning med 42 procent jämfört med året innan. Drygt
100 000 händelser (exempelvis tillbud och olycksfall)
registrerades, jämfört med drygt 80 000 året innan.
Rapporterade händelser per år i IA-systemen
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Seminarier och event

En viktig del av AFA Försäkrings förebyggande
verksamhet är att sprida kunskap om arbetsmiljö och
hälsa. Detta gör vi bland annat genom att arrangera
seminarier och konferenser kring aktuella forskningsprojekt och i samband med rapporter baserade på
vår skadestatistik.
Förutom vår årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador
och långvarig sjukfrånvaro” har vi under året även gett
ut rapporter om ”Ungas arbetsskador” och ”Psykisk
ohälsa”. Samtliga dessa tre rapporter fick stor uppmärksamhet i medierna.
Vi bjuder också in till seminarier kring aktuella
frågor som har anknytning till våra försäkringar i
vidare mening. Seminarierna har blivit ett viktigt forum för informationsspridning, samtal och debatt och
en mötesplats för arbetsmarknadens parter och representanter från departement, myndigheter, organisa
tioner och företag.
Under 2013 arrangerades hela 20 seminarier, bland
annat ”Arbetslivsinriktad rehabilitering – en process
med för många eller för få aktörer?”, ”Vad gör oss sjuka
på jobbet? – diabetes, skiftarbete och fysiskt tungt arbete” och ”Arbetsskador i dagens arbetsliv”. Sju seminarier videofilmades och finns tillgängliga på vår webbplats afaforsakring.se.
AFA Försäkring deltog även under Almedalsveckan
i Visby för femte året i rad med två välbesökta seminarier. Det ena handlade om hur chefer inom vård och
omsorg påverkas av mediedrev och det andra om hur
man förebygger arbetsskador bland unga.
Gilla Jobbet

För att stärka intresset och öka statusen för arbetsmiljöfrågor arrangerades eventet Gilla Jobbet för första
gången i oktober 2012 med nära 5 000 deltagare. Ett
nytt event äger rum i oktober 2014 och arrangeras av
AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv tillsammans
med arbetsmarknadens parter inom både privat och
offentlig sektor.
Hjärtsäkra Sverige

Tillsammans med Bliwa Livförsäkring stöder AFA Försäkring Hjärt-Lungfondens treåriga kampanj Hjärtsäkra

Sverige. Målet är bland annat att dubblera antalet
hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i
hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande
aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.
Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring bidrar vardera
med nio miljoner kronor.
Yrkeslandslaget

Som ett led i det förebyggande arbetet har AFA Försäkring beslutat att gå in som arbetsmiljösponsor för
Yrkeslandslaget, ett samarbete mellan LO, Svenskt
Näringsliv och staten. Målsättningen är att höja statusen, intresset och kvaliteten på yrken och yrkesutbildning genom samverkan med företag, yrkesnämnder,
branschorganisationer och skolor. Stödet omfattar
1,5 miljoner kronor om året i fyra år.
Stöd till forskning och utveckling

AFA Försäkring avsätter varje år cirka 150 miljoner
kronor i stöd till forskning, utveckling och kunskapsförmedling inom områdena arbetsmiljö och hälsa. Under de
senaste 20 åren har vi satsat totalt närmare 1,9 miljarder kronor. Det gör AFA Försäkring till en av Sveriges
största finansiärer av FoU inom arbetsmiljöområdet.
Utgångspunkten är att resultaten från forskningen i
ett långsiktigt perspektiv ska ge ny kunskap som kan
minska och förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro.
För närvarande pågår nära 250 projekt med en sammanlagd finansiering på drygt 845 miljoner kronor.
För att uppmuntra yngre forskare att välja de forskningsområden som AFA Försäkring prioriterar utdelades under året för andra gången två postdoktorala
stipendier på vardera en miljon kronor – ett inom
arbetsmiljö och ett inom folkhälsa.
För att få en bättre bild av hur forskare, rektorer,
prefekter och forskningsservice vid universitet och högskolor ser på AFA Försäkring som forskningsfinansiär
genomfördes under året en nöjdhetsundersökning. Den
visade mycket goda resultat med ett sammanvägt NKIvärde på 72.
Undersökningen visar vidare att AFA Försäkring är
en väl ansedd finansiär och anses stödja relevant forskning inom området arbetsmiljö och hälsa. Särskilt höga
betyg ges av forskare inom området. Personlig kontakt
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Vi har så oändligt
mycket kunskap
att dela med oss av.
Och det gör vi också.
Michel Normark, Chef Analys och Försäkringsvillkor

10 miljoner försäkringsärenden har AFA Försäkring hanterat sedan 1970-talet. Alla fakta som rör sjukfrånvaro
och arbetsskador har vi samlat i vår unika skadedatabas. Den ligger till grund för vårt förebyggande arbete,
bidrag till forskning och utveckling samt informationsinsatser. Bland annat ger vi ut en årlig rapport om allvarliga
arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Så bidrar vår kunskap och erfarenhet till ett friskare arbetsliv.
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ger högre betygsnivåer överlag. Kännedomen om
AFA Försäkrings skadedatabas och hur AFA Försäkring
arbetar för att sprida och omsätta forskningsresultat
är kvalitetsområden som enligt undersökningen
bör förbättras.
FoU-projekt

Under 2013 beviljades anslag till 52 nya FoU-projekt,
varav 25 projekt med totala anslag på 63,1 miljoner kronor gick till kvinnliga forskare och 27 projekt med totala
anslag på 75,5 miljoner kronor gick till manliga forskare.
Ansökningar tas emot fyra gånger per år via öppna
utlysningar, som riktar sig till forskare inom flera olika
ämnesområden. Ansökningarna bereds av grupper med
representanter för arbetsmarknadens parter. Främst
görs en bedömning av relevans, vetenskapligt kvalitet
och förväntad praktisk nytta. För bedömning av den
vetenskapliga kvaliteten anlitas sakkunniga inom respektive ämnesområde.
Forskningsområde

Antal projekt

Anslag, mkr

Arbetsmiljö

27

73,7

Hälsa

19

54,2

Rehabilitering

5

10,3

Utbildning, information, bransch

1

0,5

52

138,7

Totalt

FoU-program

Inom särskilt prioriterade områden finansieras mer
omfattande FoU-program. Varje program består av flera
projekt som ur olika aspekter belyser frågeställningar
och bidrar till ny kunskap för praktiskt nytta.
Under 2013 pågick fem FoU-program med sammanlagt 37 program motsvarande 142 miljoner kronor. Ett
nytt program som startade våren 2013 handlar om att
ta fram kunskap som främjar företagshälsovårdens
förebyggande insatser för en bättre arbetsmiljö och
hälsa. Programmet Från ord till handling avslutades
under året.
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Period

Antal
projekt

Anslag,
mkr

Från ord till handling 1)

2010–2013

7

20

Kemiska ämnen i arbetslivet

2010–2014

6

16

Arbetslivsinriktad rehabilitering

2010–2014

5

16

Företagshälsovård

2013–2016

8

30

Regenerativ medicin

2010–2015

11

60

37

142

FoU-program

Totalt

Programmet syftar till att hitta nya sätt att sprida FoU-resultat så att de
kommer till praktisk nytta i arbetslivet.
1)

Information, samarbeten och spridning av
forskningsresultat

Vi sprider information om både pågående och avslutade
projekt via afaforsakring.se, pressmeddelanden, PRaktiviteter, seminarier både i egen och andras regi,
konferenser och mässor, samt populärvetenskapliga
faktablad och skrifter. Tillsammans med Prevent och
Suntarbetsliv arbetar vi med att sprida resultat så
att de kommer till praktisk nytta.
AFA Försäkring har även en löpande dialog med
representanter från universitet och högskolor för att
öka intresset för forskning relaterad till arbetsmiljö och
hälsa. Våren 2013, i samband med att den andra års
rapporten om vår FoU-finansiering publicerades, ge
nomfördes ett kunskapsseminarium med deltagare från
arbetsmarknadens parter, universitet och högskolor.
Hösten 2013 genomfördes AFA Försäkrings FoU-dag
med över 100 deltagare där elva projekt presenterades
för att visa inriktningen och bredden av AFA Försäkrings finansiering. Under året genomfördes även ett
seminarium vid universitetet i Örebro i syfte att öka
kunskapen om AFA Försäkring som FoU-finansiär.
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Ekonomiskt hållbar verksamhet

Verksamheten inom AFA Försäkring finansieras av
premieintäkter och kapitalavkastning och drivs utan
vinstsyfte eller krav på utdelning.
Långsiktigt hållbara försäkringslösningar ställer
stora krav på den finansiella styrningen och en kostnadseffektiv försäkringsadministration. Detta uppnås
genom en hög finansiell kompetens och kostnadsmed
vetenhet i hela organisationen.
Kunniga medarbetare, en strukturerad omvärlds
bevakning och nära samverkan med våra intressenter,
främst ägare och uppdragsgivare, säkerställer att verksamheten över tid anpassas till nya behov och förväntningar utifrån förändringar på arbetsmarknaden eller
inom socialförsäkringsområdet.
AFA Försäkring har som ambition att hålla nivåerna
på försäkringspremierna stabila över tid, vilket underlättar den långsiktiga planeringen för de premiebetalande företagen. En stabil finansiell ställning är också en

förutsättning för AFA Försäkrings omfattande stöd
till förebyggande arbete och forskning inom arbetsmiljö
och hälsa.
De förändringar som infördes i lagen om allmän försäkring den 1 juli 2008, i syfte att reformera sjukskrivningsprocessen och skärpa kraven för beviljande av
sjukersättning, har gett upphov till ett överskott i försäkringarna, som kommit våra kunder tillgodo. Under
2012 återbetalades inbetalda premier för åren 2007 och
2008 till samtliga försäkringstagare i AFA Sjukförsäkring. Under 2013 har inbetalda premier i AFA Sjukförsäkring för åren 2005 och 2006 återbetalats till försäkringstagare inom kommun- och landstingssektorn.
Det innebär att kommun- och landstingssektorn inte
har betalat någon sjukförsäkringspremie sedan 2004
och privata försäkringstagare inte sedan 2006. I stället
har verksamheten under de senaste sju åren helt finansierats av kapitalavkastning samt av upplösningar av
tidigare års försäkringsreserver.

AFA Försäkring – ekonomiskt värde, mkr
Ackumulerat ekonomiskt värde föregående år

2013

2012

2011

2010

84 824

82 613

83 898

67 690

Under året direkt tillskapat ekonomiskt värde
• Premieintäkter
• Kapitalavkastning på placeringstillgångar
• Avsättningar för oreglerade skador
Summa under året tillskapat ekonomiskt värde

946

1 008

876

1 050

16 491

17 768

6 889

17 597

8 180

15 678

4 947

9 573

25 617

34 454

12 712

28 220

–10 512

Under året fördelat ekonomiskt värde
• Kostnader för utbetalda försäkringsersättningar, inklusive sociala avgifter och löneskatter

–9 265

–9 429

–9 992

–11 066

–17 276

-

-

• Kostnader för förebyggande arbete och forskning

–290

–243

–261

–249

• Rörelsekostnader

–406

–540

–484

–450

• Löner och ersättningar till anställda, inklusive sociala avgifter och löneskatter

–572

–482

–392

–457

• Betalning till staten, premieskatt

–186

–4 273

–2 868

–344

–21 785

–32 243

–13 997

–12 012

3 832

2 211

–1 285

16 208

88 656

84 824

82 613

83 898

• Premieåterbetalningar

Summa under året fördelat ekonomiskt värde
Behållet ekonomiskt värde

Ackumulerat ekonomiskt värde vid årets utgång

25

hållbarhetsredovisning

Kapitalförvaltning

AFA Försäkring har i uppdrag att förvalta kapitalet så
att vi tryggar framtida försäkringsersättningar och bidrar till en långsiktigt låg och stabil nivå på våra försäkringspremier. Under tiden mellan premieinbetalningar
och utbetalning av försäkringsersättningar placeras
kapitalet för att ge en god och trygg avkastning.
Förvaltningen sker med utgångspunkt från försäkringsrörelsernas åtaganden och kassaflöden. Utifrån
den av styrelserna valda risknivån är det kapitalförvaltningens uppgift att genom aktiv förvaltning långsiktigt
maximera avkastningen till en låg kostnad. AFA Försäkrings avkastningsmål är att överträffa index, normal
portföljens avkastning, med 0,4 procentenheter per år
över en rullande treårsperiod. För åren 2011–2013 har
AFA Försäkrings avkastning överstigit index med
0,5 procentenheter per år. Den genomsnittliga totalavkastningen per år uppgår under samma tidsperiod till
7,0 procent.
Kostnadsmålet är att AFA Försäkring ska vara i den
nedre kvartilen avseende förvaltningskostnader hos
jämförbara förvaltare (svenska livbolag samt AP-fonderna). Kapitalförvaltningskostnaden exklusive fastigheter
uppgick 2013 till 0,06 procent av förvaltat kapital. Vid
bokslutstidpunkten var det ännu inte möjligt att avläsa
måluppfyllelsen. För 2012 uppnåddes kostnadsmålet.
Förvaltat kapital AFA Försäkring, mdkr
21,9
12,5

67,8

62,5

25,8
Räntebärande nominellt

Private equity

Räntebärande realt

Fastigheter

Aktier
Totalt 190,5 miljarder kronor
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AFA Försäkring förvaltade 190 miljarder kronor vid
utgången av 2013. Vi investerar i räntebärande värdepapper, noterade aktier, fastigheter och private equity
(onoterade aktier och andelar).
Ansvarsfullt ägande

AFA Försäkring är en stor och betydelsefull investerare
på den svenska kapitalmarknaden. Vi deltar i nio börsbolags valberedningar inför 2014 års bolagsstämmor.
Storleken av det investerade kapitalet medför ett särskilt ansvar att agera så att vi långsiktigt bidrar till en
hållbar samhällsutveckling. AFA Försäkring har höga
etiska, miljömässiga och sociala krav i kapitalförvaltningens verksamhet, både vad gäller investeringar i
värdepapper och förvaltning av direktägda fastigheter.
Investeringarna styrs av de placeringsriktlinjer som
respektive försäkringsföretags styrelse beslutat om, en
gemensam ägarpolicy som reglerar hur vi utövar vårt
inflytande som ägare i olika bolag, samt en gemensam
SRI-instruktion avseende ansvarsfulla investeringar
(Socially Responsible Investments).
Målet för vårt arbete med SRI är att AFA Försäkring
ska uppfattas som en långsiktig, seriös och ansvarsfull
kapitalförvaltare, såväl av marknaden som av våra intressenter. Vi anser att företag som beaktar etiska,
miljömässiga och sociala faktorer i sin verksamhet har
bättre förutsättningar för god värdetillväxt och det
ligger därför i vårt intresse att företagen som AFA Försäkring är ägare i hanterar dessa frågor på ett ansvarsfullt sätt.
Aktier och räntebärande värdepapper

För noterade aktier och räntebärande värdepapper är
hanteringen av SRI-frågor olika för de portföljer som
förvaltas internt och de som förvaltas externt genom
fondinvesteringar.
För internt förvaltade portföljer samarbetar vi med
Global Ethical Standards (GES), som analyserar innehaven två gånger om året. Den normbaserade analysen
baseras på FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Vi har dessutom valt att
komplettera analysen med konventioner gällande vissa
typer av inhumana vapen, som klusterbomber och antipersonella landminor. Den värdebaserade analysen är
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inriktad på spelverksamhet, pornografi och tobaksproduktion, för att identifiera företag inom för AFA Försäkring kontroversiella verksamheter.
För de bolag som identifieras i den norm- eller värdebaserade analysen tas ett beslut om AFA Försäkring ska
försöka påverka bolaget i positiv riktning genom att föra
dialog eller om innehavet ska säljas. Analysresultatet
rapporteras löpande till styrelserna och styrelsernas
finansutskott. Under 2013 avvecklades inga innehav
med anledning av analysresultatet.
För externt förvaltade fonder görs ingående prövningar av förvaltarnas sätt att arbeta med SRI-frågor
vid varje fondupphandling.
Inom private equity (onoterade aktier) görs omfattande genomgångar av samtliga externa förvaltare utifrån SRI-frågeställningar innan varje ny investering
görs. AFA Försäkring håller därefter en löpande dialog
med utvalda förvaltare om nya portföljinvesteringar
i fonderna.
Fastigheter

AFA Försäkring är också en stor fastighetsägare. Vårt
ägande kännetecknas av långsiktighet och höga etiska,
miljömässiga och sociala krav. Kapitalförvaltningens
fastighetsavdelning, AFA Fastigheter, har ett betydande
fastighetsinnehav med kontor, hotell, butiker och bostäder koncentrerat till Stockholmsområdet. Marknadsvärdet uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till 21,9 miljarder
kronor. Vi är också 50-procentig delägare i Grön Bostad,
som förvaltar nybyggda och klimatsmarta fastigheter.
Inom fastighetsförvaltningen drivs ett strukturerat
miljö- och energiarbete, både utifrån verksamhetens
egna mål och utifrån de krav som ställs av myndigheter
och hyresgäster. Att arbeta systematiskt för att hitta
hållbara lösningar är nödvändigt för att vara
konkurrenskraftig på marknaden. Läs mer om detta i
avsnittet Vårt miljöarbete.
Våra medarbetare

AFA Försäkrings framgång är beroende av att vi har
stolta, engagerade och kompetenta medarbetare.
Detta kräver ett kontinuerligt arbete för att stärka
företagskulturen, ledarskapet och det personliga
engagemanget.

Vi erbjuder en god arbetsmiljö, såväl fysisk som
psykosocial, med moderna personalförmåner och goda
möjligheter till kompetensutveckling. Det gör oss till en
attraktiv arbetsgivare som kan attrahera, utveckla och
behålla kompetenta medarbetare.
För stöd och styrning finns ett antal olika policy
dokument och riktlinjer, exempelvis vår etikpolicy,
ledarpolicy och arbetsmiljöpolicy.
Under 2013 har vi genomfört flera satsningar för att
öka engagemanget och stärka och tydliggöra företagskulturen, bland annat fortsatta insatser för att fördjupa
kompetensen inom coachande ledarskap.
Vi satsar också på att tillhandahålla bra personalförmåner samt aktiviteter och erbjudanden som ska bidra
till ett ökat välbefinnande. En förmånsportal på intra
nätet ger alla medarbetare en bra överblick över lön,
pension och övriga personalförmåner som friskvårds
bidrag och försäkringar.
Under året har vi utvecklat och stärkt bilden av
AFA Försäkring som arbetsgivare. Informationsinsatsen
om sommar- och extrajobb inom vår skaderegleringsverksamhet fick stor uppmärksamhet och lockade
många sökande. I syfte att informera och inspirera
genomfördes hösten 2013 en gemensam medarbetardag
på temat hållbar utveckling.
AFA Försäkring strävar efter att erbjuda tillsvidareanställningar med 100 procent tjänstgöringsgrad.
Några medarbetare arbetar deltid vilket gör att tjänstgöringsgraden för hela företaget uppgår till 98 procent.
Drygt en procent av personalen har visstidsanställningar, vilket främst förklaras med att vi under 2013 visstidsanställt studenter till skaderegleringen enligt ovan.
Vi värdesätter högt våra äldre medarbetares kompetens
och erfarenhet. Därför kompletterar vi rätten till
förtidspension med att erbjuda våra medarbetare
möjlighet att ansöka om vårt seniorprogram, en deltidslösning från 62 års ålder enligt modellen 80 procents
arbetstid, 90 procents lön och 100 procents pensions
medförande lön.
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.
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Vi förvaltar över 190 miljarder kronor. Det gör oss till en betydelsefull aktör på den svenska kapitalmarknaden. Vi
är medvetna om att vår storlek innebär ett stort ansvar. Därför agerar vi efter höga etiska, miljömässiga och
sociala krav, både vad gäller investeringar i värdepapper och förvaltning av fastigheter. På det viset kan vi trygga
framtida försäkringsersättningar, hålla en stabil och låg nivå på försäkringspremierna och samtidigt bidra till en
hållbar samhällsutveckling.

Ansvar, etik och
ett stort kapital.
Så bidrar vi
till samhället.
Johan Held, Chef område Kapitalförvaltning.

hållbarhetsredovisning

AFA Försäkrings medarbetare

2013

2012

2011

590

520

513

Andel kvinnor i procent

66

64

65

Andel män i procent

34

36

35

Andel heltidsanställning i procent

98

100

100

+11,6

+3,0

–4,8

Personalomsättning i procent

+4,4

+8,5

–15,2

Genomsnittlig anställningstid, år

11,8

13,0

13,3

Medelålder

45,2

46,0

46,1

Antal medarbetare

Personalrörlighet i procent

Åldersfördelning medarbetare, procent
100
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0
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–29 år
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40–49 år

50–59 år

Vi försäkrar huvuddelen av den arbetande befolkningen
i Sverige, och det innebär att våra kunder har olika ålder,
kön och etnicitet. Vår personalsammansättning ska vara
sådan att alla våra kundgrupper kan få det bemötande
och den service de har rätt att fordra av oss.
Under 2013 påbörjades ett större arbete för att ta
fram en plan för lika rättigheter och möjligheter med
fokus på jämställdhet. Vi ska bli tydligare med mätbara
åtgärder inom jämställdhet, religion och etnicitet. Som
ett led i planeringsarbetet genomfördes en kartläggning
av löneskillnader. Resultatet visade att AFA Försäkring
inte har några osakliga löneskillnader. Under 2013 följde
DO upp den så kallade Miljongranskningen som genomfördes av dåvarande JämO åren 2006–2008. AFA Försäkring ingick i uppföljningen och blev godkänt i årets
granskning.
AFA Försäkring deltar i Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex (JÄMIX®), vilket möjliggör jämförelser
med andra organisationer och bidrar till att utveckla
vårt eget jämställdhetsarbete inom ett antal olika strategiska områden. Resultatet för 2013 (2012 års siffror)
gav AFA Försäkring ett JÄMIX på 113. Medianvärdet
för vår jämförelsebransch Finansiella bolag var 112. Ett
av målen för vårt jämställdhetsarbete är att varannan
chef ska vara kvinna och 2013 var andelen 46 procent.
Inga fall av diskriminering rapporterades under 2013.

60 år–

Medarbetare med stort engagemang

AFA Försäkring genomför medarbetarundersökningar
vartannat år, detta för att följa upp och mäta medarbetarnas engagemang och förståelse för verksamheten och
för att få underlag för förbättringsåtgärder.
I den undersökning som genomfördes 2012 fick de
flesta områden höga betyg, framför allt AFA Försäkrings
utveckling. Något lägre betyg gavs för områdena Egen
utveckling, Arbetsmiljö och Ledarskap, vilket har lett till
satsningar på ledarskap, främst förändringsledning.
Under året har insatserna koncentrerats till de delar
av verksamheten där ett omfattande förändringsarbete
genomförts, främst utveckling av vår IT-verksamhet
och nya arbetssätt inom skaderegleringen.
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Lika rättigheter och möjligheter

Könsfördelning företagsledning
och chefer

2013

2012

2011

Andel kvinnor i företagsledningen, %

22

38

38

Andel män i företagsledningen, %

78

62

62

Chefer, andel kvinnor, % 1)

46

44

42

Chefer, andel män, %
Andel chefer som är kvinnor i förhållande
till andel medarbetare som är kvinnor
(JÄMIX®) 2)

54

56

58

0,70

0,69

0,65

1)
Avser andel kvinnor av totalt antal chefer med personalansvar inklusive
företagsledningen.
2)
JÄMIX® -nyckeltal. Avser chefer med personalansvar inklusive företags
ledningen. 1,0 innebär att andelen chefer som är kvinnor är lika stor som
andelen medarbetare som är kvinnor.
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Könsfördelning styrelser

2013

2012

2011

Andel kvinnor, %

36

16

26

Andel män, %

64

84

74

Kompetensutveckling

AFA Försäkring erbjuder stora möjligheter till utveckling och karriär inom företaget. Vi uppmuntrar till intern rörlighet och alla vakanta tjänster utlyses i första
hand internt. En viktig del i kompetensutvecklingen är
möjligheten att utvecklas i såväl den egna rollen som i
nya roller inom AFA Försäkring.
Vi arbetar strukturerat och kvalitativt med utvecklingssamtal och utvecklingsplaner för alla medarbetare.
Chef och medarbetare fastställer tillsammans individuella mål och en utvecklingsplan som följs upp löpande
under året. Utvecklingen av medarbetare och ledare
sker främst i vardagen och i den egna rollen, genom
ständiga förbättringar i det dagliga arbetet.
Under 2013 genomfördes bland annat olika former
av yrkesspecifik utbildning för skaderegleringsverksamheten enligt upprättade utbildningsplaner. Vi genomför
även långsiktiga utbildningsprogram för skadekonsulenter och skadereglerare för att öka deras förutsättningar att utvecklas i nya roller.
Utvecklingssamtal och utvecklingsplaner, procent
100

Ett antal seminarier genomfördes under året med
temat ”Fokus framtid – vägen från mål till utvecklingsplanering och resultat”. Syftet var att vi ska bli bättre
på att sätta individuella mål och samt bli mer långsiktiga
i vår kompetensutveckling.
Målet är att minst 90 procent av medarbetarna ska
ha genomfört ett utvecklingssamtal med sin närmaste
chef och upprättat en utvecklingsplan. Andelen med
arbetare som följer en utvecklingsplan ökade under året
från 84 till 95 procent, och därmed uppfylldes målet.
Ledarskap

AFA Försäkring tillämpar ett konsekvensstyrt ledarskap
som syftar till att genom återkoppling och positiv
förstärkning åstadkomma en varaktig förändring i vardagen. Våra chefer ska vara förebilder och föregå med
gott exempel.
Under 2011 fastställdes en ledarpolicy och en ny
ledarskapsmodell med kompetenskrav och utvecklingsinsatser. Under året har vi arbetat vidare med att implementera ledarskapsmodellen. Detta har bland annat
gjorts genom att våra chefer erbjudits att genomföra en
så kallad 360-gradersanalys som utvärderar ledarskapet
med utgångspunkt i våra ledarskapsdokument. Vi erbjuder även en frivillig utbildning i coachande ledarskap
samt olika former av inspirationsseminarier.
Alla nyutnämnda chefer omfattas av ett introduk
tionsprogram för att öka förståelsen och kunskapen om
de krav som ställs på våra ledare och de operativa uppgifter som ingår i chefens roll och ansvar.
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En god arbetsmiljö
60
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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.
Årligen genomförs en så kallad arbetsmiljörond där
chef och medarbetare för ett strukturerat samtal kring
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Här sysslar
inte någon
med hållbarhet.
Alla gör det.
Patrik Melin, Affärsutvecklare och Projektledare

AFA Försäkring har nästan 600 medarbetare. Arbetet med hållbarhet engagerar dem alla, eftersom det är integrerat
i verksamhetens alla delar. I stort som smått, och i mål och ambitioner. I allt från sopsortering och energianvändning
till våra försäkringar som komplement till det svenska socialförsäkringssystemet. Överallt i vår verksamhet finns
hållbarhet. Vi på AFA Försäkring arbetar för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.
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arbetsmiljön. 2013 genomfördes ronden av 92 (93) procent av medarbetarna. Överlag får arbetsmiljön bra
betyg: 79 (80) procent av medarbetarna är nöjda med den
fysiska arbetsmiljön och 91 (88) procent med psykosociala.
I år kompletterades arbetsmiljöronden med fler frågor
om den psykosociala miljön. De allra flesta medarbetare
upplever att de har en god kontroll över sin arbetsbelastning och möjlighet att själva påverka och fatta beslut. Kraven upplevs som höga, men arbetsmängden
ligger på en hanterbar nivå. 88 procent upplever att de
har en bra eller mycket bra hälsa. Resultatet kommer
att följas upp vid nästa mätning för att sedan besluta
om förbättringsåtgärder.
När det gäller den fysiska arbetsmiljön kommer vi
under 2014 fortsatt att löpande analysera om vi behöver
förbättra luftkvalitet, temperatur och ljudmiljö.
Vårt arbetsmiljöarbete bidrar till att AFA Försäkring
har mycket få arbetsskador. Av det fåtal skador som
anmälts under åren 2011–2013 har de flesta olycksfall
skett under färd till och från arbetet, eller inträffat
utanför våra lokaler. Under 2013 hade vi tre anmälda
arbetsskador jämfört med en år 2012.
Friska medarbetare med låg sjukfrånvaro

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 ett hälsoprogram med olika
former av träningsaktiviteter, och de har också tillgång
till AFA Försäkrings egen friskvårds- och motionsanläggning. Dessutom finns möjlighet att få ett friskvårdsbidrag för externa aktiviteter. Målet är att minst 40 procent av medarbetarna ska utnyttja hela eller delar av
bidraget. Resultatet för 2013 blev drygt 80 procent.
Vi har ett nära samarbete med företagshälsovården
och har tillsammans med dem utvecklat processer
och rutiner för rehabilitering. Under 2013 låg sjukfrån
varon kvar på samma nivå som föregående år. Både den
korta och långa sjukfrånvaron är högre än våra mål och
vi kommer därför fortsätta satsa på hälsofrämjande
insatser och följa utvecklingen noggrant.
Andelen anställda som under året har varit sjukskrivna maximalt sex dagar ökade till 62 procent från
58 procent föregående år.
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Sjukfrånvaro i procent

2013

2012

2011

Totalt av ordinarie arbetstid för
samtliga anställda 1)

4,3

4,3

3,3

Korttidssjukfrånvaro <90 dagar 2)

3,2

3,2

2,7

Långtidssjukfrånvaro (>90 dagar)

1,1

1,1

0,6

Kvinnor

5,0

5,5

4,2

Män

2,8

2,2

1,8

29 år och yngre

3,2

3,3

1,8

30–49 år

4,2

3,9

2,8

50 år och äldre

4,5

4,9

3,3

Målet är att den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda ska under
stiga 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.
1)

Vårt miljöarbete

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.
AFA Försäkrings klimatpåverkan i form av utsläpp
av koldioxidekvivalenter (CO2e) kartläggs och redovisas
från och med 2012 i enlighet med Greenhouse Gas
Protocol. Klimatberäkningen har avgränsats till energianvändning i lokaler (kontorslokaler och placerings
fastigheter), tjänsteresor, köldmedier och materialförbrukning samt klimatpåverkan från avfallshantering.
Den största andelen av vår klimatpåverkan härrör
från användning av energi i våra placeringsfastigheter
och kontorslokaler och då framför allt från fjärrvärme;
91 procent av klimatpåverkan från lokaler kommer
från fjärrvärmeförbrukning. En annan stor andel av
de totala utsläppen härrör från köldmedier.
AFA Fastigheter, som är en del av vår kapital
förvaltning, är den del av verksamheten som genom
förvaltningen av våra placeringsfastigheter har störst
klimatpåverkan. Under 2013 certifierades energiled
ningsarbetet i enlighet med ISO 50001. Läs mer om
detta i avsnittet AFA Fastigheters miljöarbete.
Den totala klimatpåverkan under 2013 från verksam
heten inklusive våra placeringsfastigheter har beräknats
till 6 228 ton koldioxidekvivalenter, en ökning med tre
procent jämfört med 2012.
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Klimatsmarta energival och effektiva lösningar

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. 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 annat miljöfarligt
avfall 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.
Vi utnyttjar också 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.
För vår kontorslokal har energianvändningen minskat med 12 procent jämfört med 2012 och klimatpåverEnergianvändning AFA Försäkrings kontorslokaler, MWh
3 000

kan har minskat med 8 procent. Detta beror till stor del
på minskad användning av fjärrkyla.
Energianvändningen per kvadratmeter för vår kontorslokal var 177 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.
Möten och tjänsteresor

AFA Försäkrings klimatpåverkan från tjänsteresor
kommer framför allt från flygresor, bilresor och hotellvistelser. Under 2013 var vårt koldioxidutsläpp relaterat till tjänsteresor 277 ton, en ökning med 16 procent
från året innan. Tjänsteresorna stod för fyra procent av
den totala klimatpåverkan under 2013.
Behovet av tjänsteresor uppkommer främst i samband med vårt förebyggande arbete, informations- och
utbildningsuppdrag samt inom kapitalförvaltningen.
Vår ambition är att välja det miljömässigt bästa alternativet och för att minska behovet av resor utnyttjar vi
webbmöten och videokonferenser.
Jämfört med 2012 har det totala antalet flygresor
minskat med 32 procent. Framför allt är det flygresor
med kortare sträckor (under 1 600 kilometer) som har
minskat. Antalet längre resor (över 1 600 kilometer) har
Fördelning av utsläpp från tjänsteresor, procent
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däremot ökat vilket har medfört att utsläppen för flygresor totalt har ökat och fortsatt står för den största
andelen av utsläpp från tjänsteresor.
Jämfört med tidigare år har utsläppen för bilresor
ökat under 2013. Detta beror på att vi för 2013 även har
räknat med taxiresor, vilket inte har gjorts tidigare.
Utsläpp CO2e totalt inklusive placeringsfastigheter, ton
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7 000

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 dels genom egen personal, dels genom externa förvaltningsbolag.
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.
Certifierat energiledningssystem enligt ISO 50001
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Utsläpp CO2e exklusive placeringsfastigheter, ton

AFA Fastigheter bedriver sedan flera år ett strukturerat
miljö- och energiarbete. För att stärka miljöprofilen och
engagemanget hos både medarbetare och samarbetspartners genomfördes under 2013 en certifiering av
energiledningssystemet enligt den nya internationella
standarden ISO 50001. AFA Fastigheter är därmed det
andra fastighetsbolaget i Sverige som certifierats enligt
denna standard och det femte fastighetsbolaget i landet
som har ett certifierat energiledningssystem.
I samband med certifieringen har samtliga medarbetare tillsammans med representanter för de anlitade driftbolagen genomgått en utbildning i AFA Fastigheters
energiledningssystem. Certifieringen bidrar på så sätt till
större kunskap, engagemang och delaktighet hos alla som
arbetar med energi- och miljöfrågor inom verksamheten.

500

Samverkan med hyresgästerna

I en kundundersökning som genomfördes under året
framkom 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.
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

AFA Fastigheter strävar efter en effektiv och hållbar
energianvändning i samtliga led i verksamheten, såsom
transporter, inköp och fastighetsförsörjning. Visionen är
att täcka hela energibehovet med förnyelsebara energislag. Sedan december 2010 levereras endast ursprungsmärkt el från vind- och vattenkraft till alla fastigheter.
Ett långsiktigt mål är att energianvändningen i
fastighetsbeståndet ska minska med minst 15 procent
fram till 2015 jämfört med 2009 års värden för jämförEnergianvändning placeringsfastigheter – jämförbara fastigheter,
MWh
80 000

bara fastigheter som bas. Under samma period ska även
vår klimatpåverkan räknat i koldioxidekvivalenter
minska med minst 15 procent.
Mellan 2009 och 2013 har energianvändningen minskat med 13,5 procent och utsläppen av koldioxidekvivalenter har minskat med 43,5 procent, vilket ligger väl i
linje med de uppsatta målen.
Varje år görs en energikartläggning med energieffektiviseringsförslag för minst tre fastigheter. Hittills har
åtgärdsplaner fastställts för 25 fastigheter.
Utsläpp CO2e placeringsfastigheter – jämförbara fastigheter, ton
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Koldioxidekvivalent (CO2e) är en måttenhet som gör det möjligt att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser. Ämnen med klimatpåverkan omvandlas till motsva
rande mängd koldioxid. 1 kg metan motsvarar till exempel 21 kg koldioxidekvivalenter och 1 kg lustgas motsvarar 310 kg koldioxidekvivalenter.
Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) är det mest använda internationella verktyget för beräkning och redovisning av utsläpp av växthusgaser. GHG-proto
kollet är ett samarbete mellan World Resources Institute och World Business Council for Sustainable Development.
Köldmedier är ämnen som används för reglering av temperatur i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar genom att uppta och avge värmeenergi vid vissa
temperaturer och tryck.
Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna. Föreningen är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska byggoch fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.
GreenBuilding är ett system som lanserades år 2004 av EU-kommissionen för att kunna kvalitetsmärka energieffektiva byggnader. Programmet uppmanar byggnads
ägare att effektivisera energianvändningen i sina byggnader (bostadsbyggnader undantaget). Kriterierna för GreenBuilding är att sänka energianvändningen i en byggnad
med 25 procent mot historisk energianvändning eller jämfört med kraven i Boverkets byggregler.
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som utgår från svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad används för nyproducerade och
befintliga byggnader oavsett storlek.
LEED är ett certifieringssystem från USA som ser till helheten av en byggnads miljöprestanda och ekonomi avseende miljö och energi. LEED bygger på ett poängsystem där
en viss nivå måste nås inom olika kriterier för att kunna certifieras. För att nå Guld krävs till exempel ett antal aktiva beslut om åtgärder i ett tidigt skede. Design och projek
tering är viktiga faser som beaktas särskilt vid dessa beslut. Själva genomförandet/byggnationen analyseras särskilt och därmed inte bara det slutgiltiga resultatet.
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AFA Försäkring äger och förvaltar över 500 000 kvadratmeter lokaler, både kontor och bostäder. Ett så stort
fastighetsbestånd innebär en påverkan på miljön. Under 2013 tecknade vi därför avtal för miljömärkt el till samtliga
av våra fastigheter. Sedan länge har vi bedrivit ett aktivt miljöarbete. Vi förbättrar energieffektivitet och miljö
certifierar alla våra fastigheter. Under 2013 genomförde vi även en certifiering av energiledningssystemet enligt
den nya internationella standarden ISO 50001.

Så länge miljön
vinner på det vi gör,
så vinner alla.
Ulrika Rydén, Energi- och hållbarhetsansvarig afa fastigheter

hållbarhetsredovisning

Miljöcertifiering av fastigheter

Mer information om hållbarhetsredovisningen

AFA Fastigheter har som övergripande mål att miljöcertifiera de fastigheter som med rimliga medel kan certifieras enligt Green Building, Miljöbyggnad eller annat
likvärdigt system. Genom certifieringar får AFA Fastigheter ett kvitto på viktiga kvaliteter som byggnadernas
energianvändning, inomhusmiljö och inbyggda material.
Vid utgången av 2013 var fem fastigheter certifierade
enligt Miljöbyggnad, fem enligt GreenBuilding samt
två enligt LEED (en Guld och en Platina). Certifierings
arbete pågår för ytterligare 15 fastigheter, för sex av
dessa är arbetet långt framskridet. Målet är att 50 procent av fastigheterna ska vara certifierade vid utgången
av 2014.

Vi uppskattar kommentarer på och frågor om vår
hållbarhetsredovisning och vårt hållbarhetsarbete.
Kontaktperson är Patrik Melin som nås på
hallbarhet@afaforsakring.se.
Aktuell information om vårt hållbarhetsarbete och
GRI-index samt beskrivning av mätmetoder och beräk
ningsunderlag hittar du på afaforsakring.se/hallbarhet.

Om Hållbarhetsredovisningen

Detta är AFA Försäkrings fjärde hållbarhetsredovisning
som har upprättats i enlighet med Global Reporting
Initiatives (GRI) riktlinjer version 3.0. Vår egen bedömning är att hållbarhetsredovisningen uppfyller kraven för
tillämpningsnivå C, vilket även bekräftas av Deloitte AB.
Den redovisade informationen baseras på vår bedömning av vilka områden som ur ett hållbarhetsperspektiv
är viktigast för våra intressenter och för att AFA Försäkring ska uppfylla sitt uppdrag på ett långsiktigt hållbart sätt.
AFA Försäkrings hållbarhetsredovisning publiceras
årligen och föregående års hållbarhetsredovisning publicerades i mars 2013. Hållbarhetsredovisningen omfattar
samtliga företag inom AFA Försäkring exklusive den
50-procentiga ägarandelen i Grön Bostad.
Redovisningen avser verksamhetsåret 2013. Alla
nyckeltal avser hela verksamheten enligt ovan om inte
annat anges. Företagen inom AFA Försäkring bedriver
endast försäkringsverksamhet i Sverige.
Förändringar sedan föregående års redovisning

AFA Försäkrings energianvändning och klimatpåverkan
har under 2013 med startår 2012 kartlagts och beräknats
i enlighet med Green House Gas Protocol med hjälp av
extern leverantör. Detta medför att jämförbarheten över
tid är begränsad och vi har därför valt att i vissa fall
endast redovisa åren 2012–2013.

40

hållbarhetsredovisning

41

