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Vi förvaltar vårt kapital
med tanke på framtida kunder
En trygg och stabil kapitalförvaltning är en förutsättning
för att säkerställa framtida försäkringsersättningar.
AFA Försäkring förvaltar drygt 209 miljarder kronor i
aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och private
equity (onoterade bolag).
Kapitalförvaltningen har höga etiska och miljömässiga
krav i sina investeringar. Vi arbetar med ett långsiktigt
perspektiv och med god värdetillväxt, samtidigt som
vårt mål är att maximera avkastningen till en så låg
kostnad som möjligt.
År 2011 uppgick kapitalförvaltningskostnaden till
0,05 procent av förvaltat kapital.
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Hållbarhet för AFA Försäkring

AFA Försäkrings uppdrag från arbetsmarknadens par
ter är att som försäkringsgivare tillhandahålla kollektiv
avtalade försäkringar för drygt fyra miljoner människor.
Detta ger oss ett särskilt ansvar.
Det uppdrag vi har ska vi utföra på ett sådant sätt att
vi bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle: socialt,
ekonomiskt och miljömässigt. Vår försäkringsverksam
het och kapitalförvaltning ska kännetecknas av långsik
tighet och god etik. AFA Försäkrings 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.
Den sociala hållbarhetsaspekten är särskilt viktig för
AFA Försäkring. Vår verksamhet påverkar många män
niskor i Sverige och våra försäkringar är en viktig del av
det svenska trygghetssystemet. Villkoren för våra för
säkringar, vårt arbetssätt och vårt förhållningssätt har
stor betydelse för försäkringstagare, försäkrade och
samhället i stort.
AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte. Eventuella
överskott i verksamheten går tillbaka till försäkringstagarna och de försäkrade. Vi arbetar också aktivt för
att säkerställa att alla försäkrade har ett fullgott försäk
ringsskydd och får den ersättning som de har rätt till.
AFA Försäkring bidrar också till ett tryggare arbets
liv genom en långsiktig satsning på stöd till forskning
och förebyggande arbete som syftar till att förbättra
arbetsmiljön, minska ohälsan och bidra till att minska
arbetsskador och sjukfrånvaro och på så sätt också med
verka till en låg och stabil premie.

som sätter ramar och styr agerandet inom olika områ
den, främst AFA Försäkrings etikpolicy och instruktion
avseende SRI, socialt ansvarsfulla investeringar.
Respektive chef ansvarar för att alla medarbetare är
medvetna om ambitioner och angreppssätt, att hållbar
hetspolicyn och övriga styrande regelverk är väl förank
rade i organisationen, är kända och följs samt att verk
samheten utförs på ett hållbart sätt.
För att samordna och driva AFA Försäkrings arbete
kring hållbarhet bildades under hösten 2011 en särskild
arbetsgrupp med ansvar för omvärldsbevakning och, i
samverkan med verksamheten, utveckling av mål och
mätetal för AFA Försäkrings sociala, ekonomiska och
miljömässiga hållbarhetsarbete.

Styrning och organisation

AFA Försäkring är namnet på den gemensamma organi
sationen för de tre försäkringsföretagen AFA Sjukför
säkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag. Det är styrel
serna i respektive företag som har det övergripande
ansvaret för hållbarhetsarbetet. VD ansvarar för att
uppsatta mål rapporteras och följs upp samt att nödvän
diga åtgärder vidtas om målen inte uppnås.
Styrelserna beslutade i mars 2011 om en gemensam
hållbarhetspolicy som ska ses över årligen. Hållbarhets
arbetet påverkas också av andra styrande interna regler
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Försäkra

Hållbara försäkringar för
ett tryggt arbetsliv

De kollektivavtalade försäkringarna bestäms i överens
kommelser mellan parterna på arbetsmarknaden och
har till syfte att komplettera det allmänna socialförsäk
ringssystemet och ge individen ett starkare skydd vid
sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldra
ledighet.
Kollektivavtalade försäkringar är en av de vanligaste
anställningsförmånerna i Sverige. Merparten av dessa
försäkringar administreras av oss på AFA Försäkring.
Idag omfattas mer än fyra miljoner människor av en
eller flera av våra försäkringar. AFA Försäkring hante
rar årligen cirka 750 000 försäkringsärenden, varav
cirka 244 000 har tillkommit under året och 270 000 har
avslutats. Under 2011 utbetalade vi cirka tio miljarder
kronor i försäkringsersättningar.
Våra verksamhetsområden

Vår vardag på AFA Försäkring handlar om att på olika
sätt tillgodose människors behov av ekonomiskt trygg
het i arbetslivet till en låg kostnad. Det gör vi genom att
tillhandahålla ett bra försäkringsskydd, förvalta våra
tillgångar långsiktigt och arbeta förebyggande för en
bättre arbetsmiljö och hälsa. Vårt sätt att förena dessa
tre verksamhetsområden ger oss vår unika styrka.

AFA Försäkrings huvudsakliga uppdrag är att tillhanda
hålla försäkringar som gäller vid sjukdom, arbetsskada,
arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi är måna om
de försäkrades rättigheter och vi arbetar aktivt för att
alla som är berättigade till ersättning också får det.
Förvalta

En professionell kapitalförvaltning är en förutsättning
för AFA Försäkrings ekonomiska styrka och stabilitet.
Under tiden mellan premieinbetalning och utbetalning
av försäkringsersättningar placeras pengarna för att ge
en god avkastning, vilket tryggar framtida ersättningar
och bidrar till en långsiktigt låg och stabil nivå på våra
försäkringspremier.
Förebygga

Vi arbetar förebyggande med vår skadedatabas som
grund. AFA Försäkring finansierar forskning och ut
veckling inom arbetsmiljö och hälsa. Ett aktivt, förebyg
gande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete bidrar till
att långsiktigt minska ohälsan och därmed också kost
naderna för försäkringarna. Att sprida kunskap och
resultat av vår förebyggande verksamhet är en viktig
del i detta arbete.
Samverkan med våra intressenter

FÖRSÄKRA

FÖREBYGGA
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FÖRVALTA

En kontinuerlig dialog med våra intressenter är betydel
sefull för AFA Försäkrings utveckling och framgång och
också för att vi ska kunna bidra till en hållbar samhälls
utveckling. Vår specialistkompetens och systematiska
omvärldsbevakning gör oss till en viktig aktör i utveck
lingen av långsiktigt hållbara försäkringslösningar och
bättre förutsättningar för ett tryggare arbetsliv.
Som våra intressenter ser vi dem som på något sätt
påverkar eller påverkas av AFA Försäkrings verksam
het. AFA Försäkrings viktigaste intressenter är våra
ägare och uppdragsgivare inom privat och offentlig
sektor (arbetsmarknadens parter, arbetsgivarförbund
och fackförbund) samt deras medlemmar, som är kun
der till AFA Försäkring (arbetsgivare och anställda).
Deras behov och förväntningar ligger till grund för mål
bilden för all verksamhet. Viktiga samarbetspartners är
Fora, Prevent och Försäkringskassan.

hållbarhetsredovisning

AFA Försäkrings intressenter

Våra ägare och uppdragsgivare är representerade i res
pektive försäkringsföretags styrelse och de olika styrelse
utskotten. Samverkan sker också i ett organ för insyn
och påverkan för uppdragsgivarna inom offentlig sektor,
i våra särskilda produktnämnder samt i samverkanspro
jekt av olika slag. Med hjälp av undersökningar riktade
till olika intressentgrupper samlar vi regelbundet in
information om deras behov och förväntningar och får
återkoppling om hur de uppfattar oss och våra tjänster.
Stolta, engagerade och kompetenta medarbetare är
en viktig framgångsfaktor och vi lägger stor kraft på att
rekrytera och utveckla våra medarbetare. Vi verkar
också för en god och stimulerande arbetsmiljö. Läs mer
om detta arbete i avsnittet Våra medarbetare.

Vårt uppdrag kräver att vi i alla sammanhang upp
träder professionellt och ansvarsfullt, med integritet
och en hög etik. En öppen och konstruktiv dialog med
våra intressenter bidrar till att utveckla vår verksamhet
och stärka förtroendet för AFA Försäkring.

ÄGARE OCH
UPPDRAGSGIVARE

LEVERANTÖRER

AFA FÖRSÄKRING

KUNDER

SAMARBETSPARTNERS

Samverkan med externa intressenter
Intressent

Syfte

Samverkansform

Resultat

Arbetsmarknadens
parter

Utveckling och tolkning av försäkringsvillkor
Utveckling av tjänster

KL-delegation
Produktnämnder
Beredningsnämnd
Beredningsgrupp KL

Ändamålsenliga försäkringslösningar
och tjänster

Arbetsgivarförbund,
fackförbund och
branschorganisationer

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

Beredningsnämnd
Beredningsgrupp KL
Löpande dialog
Projekt

Ändamålsenliga tjänster
Forskningssatsningar och
förebyggande åtgärder
Utbildning av försäkringsinformatörer

Arbetsgivare inom privat
och offentlig sektor

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

Löpande dialog
Projekt

Ändamålsenliga tjänster
Förebyggande åtgärder

Fora

Hantering av försäkringsavtal och -premier
Effektivisering av processer genom
informationsutbyte och samordnade rutiner

Löpande dialog
Samverkansmöten

Gemensam syn på arbetsgivarnas och de
försäkrades behov och effektiva lösningar

Prevent

Stöd till förebyggande verksamhet
Kunskapsförmedling av forskningsresultat inom
arbetsmiljöområdet
Ökat intresse för arbetsmiljöfrågor

Löpande dialog
Samverkansmöten
Projekt

Synliggjorda forskningsresultat
Seminarier, utbildningar och konferenser
Kommunikationsprojekt, till exempel om
kvinnors arbetsmiljö inom industrin

Försäkringskassan

Effektivisering av processer genom
informationsutbyte och samordnade rutiner

Löpande dialog
Samverkansmöten

Automatiserade, effektiva lösningar
för utbyte av information
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Våra kunder

Alla som omfattas av kollektivavtal är försäkrade hos
AFA Försäkring. Det gäller cirka två hundra tusen
arbetsgivare och drygt fyra miljoner anställda. Vi ser
både arbetsgivare och anställda som våra kunder, som
försäkringstagare respektive försäkrade hos något eller
några av försäkringsföretagen inom AFA Försäkring.
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 hälso
prövning 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 premien.
Försäkringarnas konstruktion är också sådan att den
inte hindrar rörligheten på arbetsmarknaden.
Vår kunskap kommer kunderna tillgodo på många
sätt, både i hanteringen av försäkringsärenden och i vår
satsning på forskning och förebyggande arbete.
Information om försäkringarna

Det är arbetsmarknadens parter som har huvudansvaret
för att informera om försäkringarna till sina medlemmar.
AFA Försäkring stödjer parterna i deras information till
organisationer, arbetsgivare och fackförbund.
Vi tillhandahåller årliga försäkringsbesked, broschy
rer och faktablad samt informerar om exempelvis nyhe
ter, försäkringsvillkor och vår verksamhet på vår webb
plats afaforsakring.se.
Genom att delta i mässor, konferenser och kongres
ser riktade till relevanta målgrupper bidrar vi också till
att information om försäkringarna sprids.
Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor som har
olika etnicitet och vi tillhandahåller därför information
på många olika språk, både via vår webbplats och per
telefon.
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Språk
Arabiska

Webbplats

Telefon

X

X

Berberiska

X

Bosniska

X

Engelska

X

X

Finska

X

X

Franska

X

Grekiska

X

Kroatiska

X

Persiska

X

X

Polska

X

X

Serbiska

X

X

Spanska

X

X

Turkiska

X

X

Ingen ska missa ersättning

AFA Försäkrings första direktkontakt med de försäkrade
sker vanligtvis när ett försäkringsärende anmäls till oss.
Vår utgångspunkt är att alla som har rätt till ersätt
ning också ska få det och målsättningen är att kunden
ska få den ersättning som han eller hon har rätt till
även om kunden inte själv känner till omfattningen av
sitt försäkringsskydd. Därför arbetar vi med uppsökande
verksamhet och det vi kallar aktiv skadereglering. Bland
annat letar vi upp dödsfall som inte har anmälts till
tjänstegrupplivförsäkringen (TGL), detta för att säker
ställa att ersättningsberättigade efterlevande inte ska gå
miste om ersättning.
Under perioden 2009–2011 har cirka 140 miljoner
kronor utbetalats som ett resultat av detta arbete,
vilket motsvarar cirka en tiondel av totalt utbetald
TGL-skadeersättning under perioden.
För övriga försäkringar begränsar personuppgiftslagen vår möjlighet leta upp försäkringsärenden. Istäl
let utnyttjar vi potentialen hos sociala medier. Vår upp
sökande kundtjänst bevakar forum och bloggar där
personer skriver att de är arbetsskadade, långtidssjuk
skrivna eller föräldralediga och informerar dem om våra
försäkringar, att de kan ha rätt till ersättning och hur
de kommer i kontakt med oss.
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Uppsökande kundtjänst, som introducerades i slutet av
2010, har fått dessa utmärkelser:
• Årets Innovation – Risk & Försäkring Insurance
Awards
• Proactive Customer Service in Social Media
– Quality Innovation of the Year
Enklare med e-tjänst

I syfte att förenkla och effektivisera hanteringen av
anmälningar av försäkringsärenden lanserade AFA För
säkring under 2011 en kundwebb.
Kundwebben gör det möjligt för den försäkrade att
själv anmäla och följa sitt försäkringsärende och arbets
givaren kan bekräfta den försäkrades anställning via
internet. Detta gör det enklare för arbetsgivaren att
följa upp att de anställda får den ersättning de har rätt
till. Förutom att öka tillgängligheten, förenkla anmäl
ningsprocessen och förkorta ledtiderna bidrar den nya
e-tjänsten till minskade kostnader för pappersförbruk
ning och utskick.
AFA Försäkrings kundwebb har tagits emot väl av
både arbetsgivare och försäkrade. I december 2011
kom ungefär var femte anmälan om sjukskrivning och
arbetsskada in till AFA Försäkring via denna e-tjänst
och drygt 800 arbetsgivare hade anslutit sig.
Under 2011 lanserades även en ny webbplats där
kunderna, både arbetsgivare och anställda, snabbt ska
kunna hitta rätt information om rätt försäkring i den
aktuella situationen och sedan hantera sina försäkrings
ärenden och kommunicera med AFA Försäkring via den
nya kundwebben.

ANMÄLA

KOMMUNICERA

Säker hantering

AFA Försäkring hanterar stora mängder integritets
känslig information och ärendehanteringssystemen är
utformade för att klara högt ställda krav på säkerhet
och intern kontroll. Försäkringsvillkor och andra regel
verk är inbyggda i systemen, som har behörighetsstyr
ning och loggning för spårbarhet och uppföljning.
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.
AFA Försäkring har system för att hantera risker och
incidenter. Under 2011 har inga överträdelser mot kund
integritet eller förlust av kunddata rapporterats.
Tydlig kundfokus ger nöjdare kunder

För att öka förståelsen för våra försäkrades behov och
förväntningar genomför vi kontinuerligt undersökningar
som mäter kundnöjdheten. Från och med 2011 genom
förs undersökningen i form av Nöjd Kund Index (NKI),
som ger ett tydligt underlag för prioritering och uppfölj
ning och även möjliggör benchmarking.
Resultatet av den undersökning riktad till våra för
säkrade som genomfördes under 2011 visar att de gene
rellt sett är mycket nöjda. Särskilt positivt resultat fick
kontakten med handläggare och kundtjänst samt vår
brevkommunikation. NKI för AFA Försäkring som hel
het ligger på 73 av 100 och även de som har fått avslag
visar relativt höga nivåer. I jämförelse med försäkrings
branschen som helhet är detta ett mycket bra resultat.
I den årliga undersökning som genomförs av Svenskt
Kvalitetsindex ligger branschen på ett NKI under 70.
Under sista kvartalet 2011 genomfördes även en
motsvarande undersökning avseende de försäkrades
arbetsgivare, försäkringstagarna. Resultatet visade en
jämn och hög nöjdhet med ett NKI på 83 av 100.

BEKRÄFTA

FÖLJA ÄRENDE

AFA Försäkrings kundwebb
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Nöjd Kund Index (NKI) för respektive försäkring

Antal begärda omprövningar och ändringar per år
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TGL – Tjänstegrupplivförsäkring, AGB – Försäkring om avgångsbidrag,
AGS – Avtalsgruppsjukförsäkring, TFA – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Om kunden inte är nöjd

Finansinspektionen kräver att försäkringsföretag har
en systematisk hantering av missnöjda kunder. Inom
AFA Försäkring ser denna ut som följer:
De kunder som är missnöjda med ett beslut eller
hanteringen av sitt försäkringsärende ska i första hand
vända sig till handläggaren eller dennes chef för att
reda ut missförstånd eller oklarheter. Om detta inte
är tillräckligt kan kunden vända sig till vår klagomåls
ansvarige, som slussar kunden rätt i olika processer och
bistår med svar på frågeställningar. Utöver detta kan
kunden begära formell omprövning av beslut i sitt för
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säkringsärende. Denna prövning är kostnadsfri och sker
på en från skaderegleringsverksamheten fristående
omprövningsavdelning.
Kunders klagomål ger oss också värdefull information
för vårt förbättringsarbete och vi arbetar aktivt med att
återkoppla kunskaperna till verksamheten.
Eftersom AFA Försäkring årligen hanterar cirka
750 000 försäkringsärenden så finns det naturligtvis
missnöjda kunder. Under 2011 inkom 216 ärenden till
den klagomålsansvarige. 915 kunder utnyttjade möjlig
heten att få sitt försäkringsärende omprövat och i
230 av dessa fall ändrades beslutet till kundens fördel.
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Stöd till forskning och
förebyggande arbete

Vi vill medverka till att varje arbetsplats ska vara så
säker och så trygg att ingen behöver skadas eller bli sjuk
av sitt arbete. Ett aktivt arbete för att minska och före
bygga arbetsskador och sjukfrånvaro är ett mervärde i de
kollektivavtalade försäkringarna. AFA Försäkring bidrar
till en bättre arbetsmiljö för alla genom stöd till forsk
ning och utveckling (FoU) samt förebyggande arbete.
AFA Försäkrings unika skadedatabas är en utgångs
punkt för vårt stöd till forskning och utveckling och före
byggande arbete. Skadedatabasen är en viktig kunskapsoch informationskälla och ligger också, tillsammans med
omvärldsbevakning och resultat från tidigare projekt,
till grund för vår analys av arbetsmiljö- och hälsorisker
och beslut om vilka projekt och program vi stöder.

sex FoU-program med sammanlagt 43 projekt, där
AFA Försäkring totalt har satsat 148 miljoner kronor.

Period

Antal
projekt

Anslag
(mkr)

Buller i arbetslivet

2008–2011

8

27

Kvinnors arbetsmiljö inom industrin

2008–2011

6

14

Från ord till handling1)

2010–2013

7

19

Kemiska ämnen i arbetslivet

2010–2013

6

16

Arbetslivsinriktad rehabilitering

2010–2013

5

16

Regenerativ medicin

2011–2015

11

56

43

148

FoU-program

Totalt

1)
FoU-programmet Från ord till handling handlar om att hitta nya sätt att
sprida forskningsresultat så att de kommer till praktisk nytta i arbetslivet.

FoU-projekt
AFA Försäkrings skadedatabas innehåller:
• Alla skador och sjukdomar som anmälts till AFA Försäkring sedan 1985
• Mer än 10 miljoner försäkringsärenden

Under 2011 beviljades 42 nya enskilda FoU-projekt och
fyra tilläggsanslag till pågående projekt, med totala an
slag på drygt 138 miljoner kronor. Vid årsskiftet pågick
174 projekt utöver de 43 som ingår i våra FoU-program.

• 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

Stöd till forskning och utveckling

AFA Försäkring har under de senaste 18 åren satsat
drygt 1,7 miljarder kronor i stöd till forskning och ut
veckling. Vi är en av Sveriges största forskningsfinansi
ärer inom arbetsmiljöområdet.
Ansökningar tas emot fyra gånger per år via våra
öppna utlysningar. Dessa bereds av grupper med repre
sentanter för arbetsmarknadens parter. Främst görs en
bedömning av relevans och förväntad praktisk nytta.
För bedömning av den vetenskapliga kvaliteten anlitas
sakkunniga inom området.
FoU-program

Inom särskilt prioriterade områden finansieras mer
omfattande FoU-program. Varje program omfattar flera
olika projekt som ur olika aspekter belyser frågeställ
ningar och bidrar till ny kunskap. Under 2011 pågick

Forskningsområde

Antal projekt

Anslag (mkr)

Arbetsmiljö

83

207

Hälsa

40

278

Rehabilitering och Hälsoekonomi

15

40

Utbildning, Information, Bransch

29

45

Övriga

7

18

Totalt

174

588

Samarbeten och spridning av forskningsresultat

Vi samarbetar med Prevent för att sprida kunskap om
relevanta resultat från FoU-projekt och program – via
media, seminarier och skrifter samt information på vår
webbplats. Tillsammans arbetar vi också för att öka
högskolornas intresse för att bedriva undervisning inom
arbetsmiljöområdet.
Vi har även inlett en dialog med representanter från
universitet och högskolor för att öka intresset för att
bedriva forskning och utveckling inom arbetsmiljö och
hälsa. Under hösten 2011 inleddes ett samarbete med
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universiteten i Stockholm, Göteborg och Umeå. Under
2012 kommer dialogen att fortsätta med ytterligare
minst tre universitet.
En undersökning vi genomfört 2011 i samarbete
med Vinnova visar en god spridning av resultaten från
de forskningsprojekt vi stöder. Cirka 70 procent av resultaten har använts i undervisning på utbildningar vid
universitet och högskolor och en lika stor andel i utbild
ning utanför universitetens ordinarie kurser, till exempel
företagsinterna utbildningar, uppdragsutbildningar,
branschutbildningar eller fackliga utbildningar. Dessutom har 76 procent av projekten resulterat i konferenser
och seminarier för praktiker och hälften av projekten har
utarbetat ett populärvetenskapligt material.
Förebyggande arbete

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.
På uppdrag av Sveriges kommuner och landsting
samt fackliga parter i samverkan genomför AFA För
säkring ett förebyggande arbete riktat till kommuner,
landsting och regioner. Arbetet bedrivs i projektform i
nära samverkan med uppdragsgivarna och de lokala
organisationerna.
De projekt som pågick under 2011 var ”Hot och
Våld”, ”Vård i annans hem”, ”Friska verksamheter”
och ”Hållbar Rehabilitering KL”. Resultaten sprids via
seminarier, artiklar, nyhetsbrev, filmer, faktablad och
faktaskrifter. Mer information om projekten finns på
Suntliv.nu som är en webbplats om arbetsmiljö och hälsa
som AFA Försäkring driver på uppdrag av parterna
inom kommuner och landsting. Suntliv.nu fick förstapris i kategorin Information & Service i Web Service
Award 2011.
I det förebyggande uppdraget inom Sveriges kommu
ner och landsting ingår också att förvalta och tillhanda
hålla dialogverktyget FAS arbetsliv som används som
ett stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet ute på
arbetsplatserna.
Under hösten 2011 anordnades Arena Sunt Liv på
fem orter runt om i Sverige för sammanlagt 550 chefer,
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skyddsombud, HR-personal och arbetsmiljöansvariga
inom kommuner och landsting. Några av Sveriges
ledande arbetslivsforskare fanns på plats för att dela
med sig av de senaste kunskaperna, metoderna och
strategierna för att skapa bättre arbetsmiljö och hälsa
på arbetsplatsen.
Seminarier och event

Vår förebyggande verksamhet handlar också om att
sprida den kunskap om arbetsmiljö och hälsa som vi
samlat på oss under många år. Detta gör vi bland annat
genom att arrangera seminarier och konferenser – till
exempel i samband med vår årliga rapport ”Allvarliga
arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro” och vår åter
kommande FoU-dag där aktuella forsknings- och ut
vecklingsprojekt med finansiering från AFA Försäkring
presenteras.
AFA Försäkring bjuder också in till seminarier kring
aktuella frågor som har anknytning till våra försäkringar
i vid mening. Seminarierna har blivit ett viktigt forum
för informationsspridning, samtal och debatt och en
mötesplats för arbetsmarknadens parter och represen
tanter från departement, myndigheter, organisationer
och företag.
Bland 2011 års seminarier märks ”Utmaningar i
sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen” med Parlamenta
riska socialförsäkringsutredningens huvudsekreterare
Irene Wennemo, ”Granskning av beslut om arbetsskada
ur ett jämställdhetsperspektiv” där Inspektionen för
Socialförsäkringen redogjorde för sin granskning och
”Arbetsskadeförsäkringen i Danmark, Finland och
Norge” där Arbetsskadekommissionen redovisade den
kartläggning den gjort av arbetsskadesystemen i de
nordiska länderna.
För tredje året arrangerade vi även två välbesökta
seminarier under Almedalsveckan i Visby. De ämnen
som diskuterades var framtidens arbetsskadeförsäkring
och nyutexaminerade sjuksköterskors väg från utbild
ning till arbetsliv.
Under hösten 2012 kommer AFA Försäkring och
Prevent att tillsammans med arbetsmarknadens parter
inom både privat och offentlig sektor anordna ”Gilla
jobbet – arbetslivets mötesplats”, ett event kring arbets
miljö. Målsättningen är att locka en bred målgrupp och

Vi arbetar aktivt för
en bra relation med våra kunder
Under året har AFA Försäkring gjort en rad undersökningar
om kundnöjdhet. Vi gör den typen av undersökningar
kontinuerligt eftersom kundernas åsikter om oss är
avgörande. Det är för dem vi finns till.
Resultaten av årets undersökningar var glädjande. Vi fick
över genomsnittet för försäkringsbranschen. Särskilt positivt
resultat fick kontakten med handläggare, kundtjänst och
vår brevkommunikation.
Under 2011 lanserade vi vår kundwebb. Den innebär
många fördelar, både för de skadedrabbade och för
arbetsgivarna. Vi tror att vår kundwebb kommer leda till
ännu nöjdare kunder. Det är vår ambition inför 2012.

KUNDWEBB

BROSCHYRER

AFAFORSAKRING.SE

telefon

KONTAKT MED KUNDTJÄNST

KONTAKT MED HANDLÄGGARE
BREVKOMMUNIKATION

e-post

mässor
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ett stort antal deltagare till en ny form av mötesplats
där visioner för arbetsmiljöbegreppet och arbetsmiljöarbetet kan diskuteras för att ge inspiration och ladda
begreppet arbetsmiljö med positiva bilder i syfte att höja
statusen på, och öka intresset för, arbetsmiljöfrågor.
Informationssystem för
systematiskt arbetsmiljöarbete

En allt viktigare del i AFA Försäkrings förebyggande
arbete är våra webbaserade informationssystem
(IA-system) som idag används av 300 företag som stöd i
deras systematiska arbetsmiljöarbete. Systemen under
lättar också anmälan av arbetsskador till både AFA För
säkring och Arbetsmiljöverket.
Företagen använder informationssystemen för att
rapportera, hantera och följa upp tillbud och olycksfall
men systemen stödjer även det proaktiva arbetet med
skyddsronder och riskanalyser. Alla anslutna företag
inom respektive bransch har tillgång till information
om inträffade händelser, utredning, åtgärdshantering
och uppföljning. På så sätt sprids information och kun
skaper inom olika branscher. Säkerheten på arbetsplat
sen ökar och risken för arbetsskador minskar.
Antal inloggningar per år i IA-systemen
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Utvecklingsarbetet sker i samarbete med parterna
och företagen inom respektive bransch. Under 2011
anslöts bygg- och anläggningsbranschen samt teknikföretagen och informationssystemen är idag tillgängliga
för tretton olika branscher.
I takt med utvecklingen av informationssystemen
har användningen ökat, framför allt under de senaste
åren. Under 2011 uppgick antalet inloggningar till cirka
400 000 och drygt 63 000 händelser registrerades, varav
16 375 arbetsskador.
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 kostnads
effektiv försäkringsadministration. Detta uppnås genom
en hög finansiell kompetens och kostnadsmedvetenhet i
hela organisationen. Nära samverkan med våra ägare
och uppdragsgivare säkerställer att verksamheten över
tid anpassas till nya behov och förväntningar utifrån
förändringar på arbetsmarknaden eller socialförsäk
ringsområdet. En stabil finansiell ställning är också en
förutsättning för AFA Försäkrings omfattande stöd till
forskning och förebyggande arbete.
Under de tre senaste åren har AFA Försäkrings verk
samhet till stor del finansierats av kapitalavkastning
och av upplösning av tidigare års försäkringsreserver,
vilket är en effekt av de ändringar i lagen om allmän
försäkring som trädde i kraft den 1 juli 2008. Det upp
komna överskottet i försäkringarna har kommit våra
kunder tillgodo genom sänkta premier för de 200 000
arbetsgivare som är våra försäkringstagare. Dessutom
kommer försäkringsvillkoren att förbättras under 2012.
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AFA Försäkring – ekonomiskt värde (mkr)
Ackumulerat ekonomiskt värde vid årets ingång

2011

2010

2009

83 845

67 797

45 507

Under året direkt skapat ekonomiskt värde
876

1 050

780

• Kapitalavkastning på placeringstillgångar

• Premieintäkter från arbetsgivare

6 889

17 597

25 615

Summa skapade ekonomiska resurser

7 765

18 647

26 395

–3 046

Under året använt ekonomiskt värde
–4 762

–1 099

• Stöd till forskning och förebyggande arbete

• Försäkringsersättningar, inklusive sociala avgifter och löneskatter

–261

–249

–200

• Rörelsekostnader

–480

–450

–474

–392

–457

–354

• Betalningar till den offentliga sektorn, premieskatt och inkomstskatt

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

–2 868

–344

–31

Summa använda ekonomiska resurser

–8 763

–2 599

–4 105

–998

16 048

22 290

82 847

83 845

67 797

Behållet ekonomiskt värde
Ackumulerat ekonomiskt värde vid årets utgång

Kapitalförvaltning

Ansvarsfullt ägande

Kapitalförvaltningens uppdrag är att förvalta AFA För
säkrings kapital så att försäkringsåtagandena uppfylls
samtidigt som försäkringarnas premiekostnader kan
hållas låga. Under tiden mellan premieinbetalningar
och utbetalning av försäkringsersättningar placeras
kapitalet för att ge en god avkastning. På så sätt tryggar
vi framtida ersättningar och bidrar till en långsiktigt
låg och stabil nivå på våra försäkringspremier. Mellan
2002 och 2011 motsvarade kapitalavkastningen 54 pro
cent av finansieringen av försäkringskostnaderna.
Förvaltningen sker med utgångspunkt från försäk
ringsrörelsernas åtaganden och kassaflöden. Utifrån den
av styrelserna valda risknivån är det kapitalförvaltning
ens uppgift att genom aktiv förvaltning långsiktigt maxi
mera företagens avkastning till en så låg kostnad som
möjligt. 2011 uppgick kapitalförvaltningskostnaden till
0,05 procent av förvaltat kapital.
AFA Försäkring förvaltar 209 miljarder kronor. Vi
investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och private equity (onoterade bolag).

I och med att vi placerar cirka en tredjedel av våra till
gångar i aktier blir vi stora ägare i både svenska och
utländska bolag. Detta medför ett ansvar att agera så
att AFA Försäkring långsiktigt bidrar till en hållbar
samhällsutveckling
AFA Försäkrings investeringar 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 instruktion avseende ansvarsfulla investe
ringar, SRI (Socially Responsible Investments).
AFA Försäkring har höga etiska, miljömässiga och
sociala krav i kapitalförvaltningens investeringsverk
samhet. Målet för vårt arbete med SRI är att AFA För
säkring, som stor och betydelsefull kapitalförvaltare,
ska uppfattas som långsiktig, seriös och ansvarsfull av
såväl marknaden som 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.
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Arbetssättet avseende SRI i kapitalförvaltningens inves
teringsprocesser skiljer sig åt för de olika tillgångsslagen.
För aktier och räntebärande värdepapper är hanteringen
av SRI-frågor olika för de portföljer som förvaltas internt
och de som förvaltas externt genom fondinvesteringar.
För externt förvaltade fonder görs ingående prövningar
av förvaltarnas sätt att arbeta med SRI-frågor vid varje
fondupphandling. För internt förvaltade portföljer sam
arbetar vi med Global Ethical Standards (GES), som
analyserar innehaven två gånger om året. Den norm
baserade analysen baseras på FN:s Global Compact och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Vi har
dessutom valt att komplettera analysen med konventio
ner gällande vissa typer av inhumana vapen, som kluster
bomber och anti-personella landminor. Den värdebaserade
analysen syftar till att identifiera företag som bedriver för
AFA Försäkring kontroversiell verksamhet, till exempel
spelverksamhet, pornografi och tobaksproduktion.
För de bolag som identifieras i den norm- eller värde
baserade analysen tas beslut om ifall AFA Försäkring
ska försöka påverka bolaget i positiv riktning genom att
föra dialog eller om bolaget ska uteslutas från portföl
jen. Analysresultatet rapporteras löpande till styrelser
na och styrelsernas finansutskott. Under 2010, då
AFA Försäkrings samarbete med GES inleddes, avveck
lades ett fåtal innehav med anledning av analysresul
tatet. Under 2011 avvecklades inget innehav.
Inom private equity görs omfattande genomgångar
av samtliga externa förvaltare utifrån SRI-frågeställ
ningar innan varje ny investering görs. AFA Försäkring
håller därefter en löpande dialog med utvalda förvaltare
om nya portföljinvesteringar i fonderna.
Våra fastigheter förvaltas och utvecklas på ett miljö
anpassat sätt utifrån de krav som ställs av myndigheter
och hyresgäster men också som en följd av verksam
hetens egna mål. Se vidare i avsnittet Fastigheter samt
i avsnittet Vårt miljöarbete.

Att arbeta systematiskt för att hitta hållbara
lösningar är nödvändigt för att vara konkurrenskraftig
på marknaden och AFA Fastigheter ställs löpande
inför många olika hållbarhetsfrågor när det rör sig om
förvärv, löpande drift, underhåll eller ombyggnationer.
Fastigheternas miljö- och hållbarhetsprestanda har
också stor påverkan på samhället. Läs mer om fastighets
förvaltningens miljöarbete i avsnittet Vårt miljöarbete.
Med ett marknadsvärde på drygt 17 miljarder kronor
är AFA Fastigheter ett stort och betydande fastighetsbolag. AFA Fastigheters bestånd av drygt 50 fastigheter
är koncentrerat till Stockholmsområdet. De egna för
valtningsresurserna koncentreras till kontors- och
hotellfastigheterna, medan förvaltningen av bostadsbeståndet sköts av ett externt förvaltningsbolag.
Under 2011 förvärvade AFA Fastigheter 50 procent
av aktierna i Grön Bostad, som tidigare var ett helägt
dotterbolag till ByggVesta. Grön Bostad förvärvar och
förvaltar bostadsfastigheter med hyresrätter. Fastig
heterna präglas av miljömedvetenhet och energieffek
tivitet; de är klimatsmarta egenvärmehus med låg
energiförbrukning, elsnål belysning och intelligenta
styrsystem som ger låg miljöbelastning. 100 procent av
elenergin kommer från vindkraftverk.
Genom samarbetet med ByggVesta kan vi kombinera
vårt långsiktiga mål att investera i bostäder med att
också bidra till samhällsnyttan genom att tillföra nya
miljövänliga hyresrätter på marknader med bostadsbrist.

Fördelning av fastighetsbestånd per den 31 december 2011

Kontor
Bostäder

Fastigheter

AFA Försäkrings fastighetsförvaltning, AFA Fastighe
ter, förvaltar, förädlar och hyr ut fastigheter. AFA Fast
igheter har en helhetssyn på ägande och förvaltning och
bygger långsiktiga relationer med hyresgäster och
andra intressenter.
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Våra medarbetare

AFA Försäkring är framför allt en tjänsteproducerande
organisation och vår framgång är beroende av att vi har
stolta, engagerade och kompetenta medarbetare. Detta
kräver ett kontinuerligt arbete för att stärka företags
kulturen, ledarskapet och det personliga engagemanget.
Vi ska erbjuda en god arbetsmiljö, såväl fysisk som
psykosocial, som gör oss till en attraktiv arbetsgivare
– som lyckas både attrahera, utveckla och behålla kom
petenta medarbetare. AFA Försäkrings HR-avdelning
ansvarar för övergripande personalfrågor. För stöd och
styrning finns ett antal olika policydokument och rikt
linjer. Samverkan med de fackliga parterna regleras
genom ett lokalt medbestämmandeavtal samt ett lokalt
arbetsmiljöavtal.
AFA Försäkring strävar efter att erbjuda tillsvidare
anställningar med heltidsanställning, och håller antalet
visstidsanställningar till ett minimum.

Personalsammansättning
Antal medarbetare
Andel kvinnor (%)

2011

2010

2009

513

526

535

65

65

64

Andel heltidsanställning (%)

100

100

100

Personalrörlighet (%)

–4,8

–4,4

–3,9

Genomsnittlig anställningstid (år)

13,3

13,3

13,5

Medelålder

46,1

45,8

45,7

Jämställdhet

2011

2010

2009

Andel kvinnor i företagsledning (%)

38

38

25

Andel kvinnliga chefer (%)

42

41

47

0,65

0,63

0,73

Andel kvinnliga chefer i förhållande till
andel kvinnliga medarbetare (JÄMIX®)

Kompetensutveckling

Inom AFA Försäkring strävar vi efter att erbjuda alla
medarbetare likvärdiga möjligheter till utveckling och
karriär. En viktig del i kompetensutvecklingen är möjlig
heten att utvecklas i såväl den egna rollen som i nya
roller inom AFA Försäkring och vi ser därför positivt på
intern rörlighet.
Vi arbetar strukturerat och kvalitativt med
utvecklingssamtal och utvecklingsplaner. Chef och
medarbetare fastställer tillsammans individuella mål
och en utvecklingsplan som följs upp årligen. Utveck
lingen av medarbetare och ledare sker främst i vardagen,
genom ständiga förbättringar i det dagliga arbetet, och i
den egna rollen. Målsättningen är att minst 90 procent
av medarbetarna årligen har utvecklingssamtal.

Kompetensutveckling

2011

2010

2009

Andel utvecklingssamtal (%)

83

93

-

Andel utvecklingsplaner (%)

77

71

-

Jämställdhet

Vi försäkrar huvuddelen av den arbetande befolkningen
och våra kunder har olika ålder, kön och etnicitet. Ambitionen är att vår personalsammansättning på sikt ska
spegla de kunder vi möter. Vi strävar efter att uppnå en
jämn könsfördelning i hela organisationen. AFA Försäk
ring deltar i Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex
(JÄMIX®), vilket möjliggör jämförelser med andra orga
nisationer, och också bidrar till att utveckla vårt eget
jämställdhetsarbete. Andelen kvinnliga chefer ska spegla
andelen kvinnliga medarbetare inom verksamheten och
minst uppgå till 40 procent av det totala antalet chefer.
År 2011 uppgick andelen kvinnliga chefer till 42 procent.

2011 genomförde 83 procent av medarbetarna utveck
lingssamtal, jämfört med 93 procent föregående år. Ned
gången förklaras främst av vi under 2011 haft en ökad
rörlighet i organisationen bland såväl chefer som med
arbetare.
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Ledarskap

AFA Försäkring tillämpar ett konsekvensstyrt ledar
skap som syftar till att genom uppmärksamhet och
återkoppling åstadkomma en varaktig förändring i var
dagen. Våra chefer ska vara förebilder och föregå med
gott exempel.
Under 2011 fastställdes en ledarpolicy och en ny
ledarskapsmodell med kompetenskrav och utvecklings
insatser. Utvecklingsplaneringen för chefer och ledare i
AFA Försäkring sker minst en gång per år i samband
med det årliga utvecklingssamtalet och följs upp löpande
under året.
En god arbetsmiljö

För oss är det självklart och prioriterat att alla med
arbetare ska ha en god arbetsmiljö – såväl fysisk som
psykosocial. Vår arbetsmiljökommitté, med represen
tanter för arbetsgivaren och de anställda, är både råd
givande och beslutande organ i arbetsmiljöfrågor. Årli
gen genomförs en så kallad arbetsmiljörond, där chef och
medarbetare för ett strukturerat samtal kring både den
fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.
Vårt arbetsmiljöarbete bidrar till att AFA Försäkring
har mycket få arbetsskador. Av det fåtal skador som
anmälts under åren 2009–2011 har de flesta olycksfall
skett under färd till och från arbetet, eller inträffat
utanför våra lokaler. Under 2011 saknas helt anmälda
arbetsskador.

andra halvåret 2011 infördes också ett friskvårdsbidrag
för externa aktiviteter. Målsättningen avseende perioden
1 juli 2011–31 december 2011 var att minst 40 procent
av medarbetarna utnyttjat hela eller delar av bidraget.
Resultatet för samma period blev 41 procent.
Vi har ett nära samarbete med vår företagshälsovård
och väl utvecklade rutiner och processer för rehabili
tering. Sjukfrånvaron har stadigt minskat under de tre
senaste åren. Jämfört med övriga företag inom försäk
ringsbranschen har AFA Försäkring en stabil utveck
ling med totalt sett minskad sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro (%)

2011

2010

2009

Totalt av ordinarie tid för
samtliga anställda

3,3

3,4

3,5

Som avser långtidssjukfrånvaro
>90 dagar

0,6

0,7

1,0

Varav sjukfrånvaro vid
tidsbegränsad sjukersättning

0,0

0,3

0,3

Kvinnor

4,2

4,4

4,2

Män

1,8

1,7

2,2

29 år och yngre

1,8

1,0

1,3

30–49 år

2,8

2,6

3,2

50 år och äldre

3,3

4,9

4,2

80,5

-

-

Andel anställda som är sjuka
<6 dagar per år

Vårt miljöarbete

Medarbetarundersökning

AFA Försäkring genomför årligen en medarbetarunder
sökning för att följa upp och mäta medarbetarnas enga
gemang och verksamhetsförståelse. År 2011 svarade
79 procent av medarbetarna på undersökningen som
visar goda värden, främst avseende delaktighet,
AFA Försäkrings utveckling, kundfokus och målstyr
ning. Undersökningens resultat tas tillvara via dialog
och förbättringsaktiviteter inom hela organisationen.
Friska medarbetare med låg sjukfrånvaro

Att ha friska medarbetare med en låg sjukfrånvaro är
viktigt för oss. AFA Försäkring genomför olika former
av hälsofrämjande insatser. En stor del av dessa sker i
vår egen friskvårds- och motionsanläggning. Under
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Vi arbetar systematiskt för att beakta miljömässiga
aspekter och minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan. De områden som främst berörs i den löpande
verksamheten är energival och energiförbrukning – för
uppvärmning, belysning och IT samt resor. Denna miljö
påverkan är dock relativt begränsad. AFA Försäkring
bytte vid årsskiftet ekonomisystem vilket möjliggör
elektronisk fakturahantering som på sikt väntas minska
antalet utskrivna papper. Arbete pågår för att ta fram
styrande interna regler för inköp med en omfattande
miljöhänsyn, bland annat avseende Grön IT.
Ett område där vi dock har en väsentlig påverkan på
miljön är inom AFA Fastigheters verksamhet där klimat
smarta energival gör stor skillnad för exempelvis energi
förbrukning och koldioxidutsläpp.

hållbarhetsredovisning

Klimatsmarta energival

Under 2011 lokaliserades alla medarbetare till samma
byggnad, en modern fastighet i centrala Stockholm, där
drygt 70 procent av den totala ytan (cirka 14 000 kvadratmeter) disponeras av AFA Försäkring. Fastigheten
värms upp med fjärrvärme och den el som används är
Bra Miljöval-märkt enligt Naturskyddsföreningens
kriterier. Vi återvinner det papper vi förbrukar och
källsorterar vårt avfall i så stor utsträckning som möj
ligt, alltifrån batterier och glas till miljöfarligt avfall och
elektronikskrot.
Vi arbetar också med energieffektiva lösningar för
att minska vår elförbrukning, exempelvis i form av
belysningsarmatur med ljussensorer. Våra utsläpp av
koldioxid är till största del hänförliga till fjärrvärme
och fjärrkyla.
Även inom IT-området arbetar vi fortlöpande för att
minska vår miljöpåverkan. Vi har under året fortsatt
arbetet med att skapa en hög så kallad virtualiserings
grad av serverparken, vilket minskar behovet av fysiska

Energianvändning kontorsfastighet (MWh)

servrar och därmed vår energiförbrukning. Under året
har alla klienter och bildskärmar ersatts av nya, som är
energisnålare och mer miljövänliga. En stor del av den
gamla utrustningen har kunnat återvinnas i samverkan
med en specialiserad leverantör.
Resor

Vårt behov av resor uppkommer främst i samband med
förebyggande arbete, informations- och utbildnings
uppdrag samt inom kapitalförvaltningen. Vår ambition
är att välja det miljömässigt bästa alternativet och för
att minska behovet av längre resor utnyttjar vi video
konferenser. Detta är mer skonsamt för miljön och
uppskattat av många medarbetare. För att kunna styra
våra resor till miljövänliga alternativ använder vi oss
av en resekonsult.
Under 2011 ökade vårt koldioxidutsläpp relaterat till
resor från 154 ton till 163 ton. Av årets koldioxidutsläpp
från resor kommer 99 procent från flygresor medan
utsläppen från tåg- och bilresor motsvarar 1 procent.

Utsläpp av koldioxid (ton)
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Utsläppen av koldioxid som visas i diagrammet avseende 2009 och 2010 har
justerats till följd av ändrade omräkningsfaktorer.
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AFA Fastigheter

För AFA Fastigheter är miljöhänsyn en naturlig och
viktig del av verksamheten. Hållbara lösningar ur ett
miljöperspektiv är ett uttalat verksamhetsmål och
AFA Fastigheter bedriver ett strukturerat miljöarbete
utifrån en miljöstrategi. Medarbetarna ges information
och utbildning som skapar medvetenhet och stimulerar
till engagemang och delaktighet.
Inom AFA Fastigheter är en effektiv energianvänd
ning något som präglar hela verksamheten. Visionen
är att energibehovet inom tio år enbart ska täckas av
förnyelsebara energislag. AFA Fastigheter samverkar
med hyresgästerna för att tillsammans minska energi
användningen, exempelvis genom att verka för att
hyresgästerna köper el märkt ”Bra miljöval” enligt
Naturskyddsföreningens kriterier. Målet med en
effektiv energianvändning gäller för samtliga led i
verksamheten, såsom transporter, inköp och fastighets
försörjning.
Miljöcertifiering av fastigheter

AFA Fastigheter har som övergripande mål att miljö
certifiera de fastigheter som med rimliga medel kan
certifieras i GreenBuilding, Miljöbyggnad eller annat
likvärdigt system. Genom certifieringar får AFA Fastig
heter ett kvitto på viktiga kvaliteter som byggnadernas
energianvändning, inomhusmiljö och inbyggda material.
Under 2010 och 2011 har tre fastigheter certifierats i
GreenBuilding och två i Miljöbyggnad. I slutet av 2011
lämnades tre nya ansökningar in för Miljöbyggnad sam
tidigt som certifieringsarbetet påbörjades för ytterligare
sex fastigheter. AFA Fastigheter har också ansökt om
LEED-klassificering Guld för en fastighet som under
2011 byggts om till hotell. AFA Fastigheter är medlem i
Sweden Green Building Council.
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GreenBuilding är ett system som lanserades år 2004
av EU-kommissionen för att kunna kvalitetsmärka
energieffektiva byggnader.
Programmet uppmanar byggnadsägare 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 och design och projektering är
viktiga faser som beaktas särskilt vid dessa beslut. Själva genomförandet/
byggnationen analyseras särskilt och därmed inte bara det slutgiltiga
resultatet.

Energianvändning och koldioxidutsläpp

Energianvändningen för AFA Fastigheters fjärrvärme,
fastighetsel och fjärrkyla uppgick 2011 till cirka 68 MWh.
Jämfört med referensåret 2009 innebar det en besparing
på sex procent. Målet är att minska energianvändningen
i det aktuella fastighetsbeståndet med 15 procent mellan
2009 och 2015. AFA Fastigheter kartlägger varje år
3–5 fastigheter för att ta fram förslag på åtgärder för att
ytterligare effektivisera energianvändningen.
Sedan 2005 levereras endast koldioxidfri el till fastig
heterna och från och med december 2010 levereras
dessutom endast ursprungsmärkt el från vind- och
vattenkraft.

delad erfarenhet
30 000 inloggningar

KUNSKAPsSPRIDning

Vi hjälper arbetslivet med
förebyggande arbetsmiljöarbete
Under året har våra IA-system blivit en allt
större och viktigare del av det förebyggande
arbetsmiljöarbetet i Sverige.
Totalt samlas nu 300 företag i det webbaserade
informationssystemet, där sammanlagt 12 olika
branscher kontinuerligt rapporterar händelser och
olycksfall. Det är en jättelik bank av kunskap och
erfarenhet som fylls på hela tiden. Kunskapen
sprids inom branschen, säkerheten ökar på landets
arbetsplatser och arbetsskadorna minskar.
Nya branscher som anslöt i 2011 var Bygg
och Anläggning (BIA) och Teknikföretagen (TIA).
Totalt välkomnade vi ett 50-tal nya företag
som IA-användare. Det är en bra
utveckling inför framtiden.

AKTIVA SYSTEM I
12 BRANSCHER

IA-SYSTEM

300 företag
i AKTIV MEDVERKAN
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Energianvändning AFA Fastigheter (MWh)

Utsläpp av koldioxid AFA Fastigheter (ton)
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Energianvändning och koldioxidutsläpp i diagrammen ovan visas för fastighetsbeståndet vid respektive årsskifte. AFA Fastigheters mål för energianvändning och
koldioxidutsläpp mäts dock mot referensåret 2009 vilket innebär att måluppföljningen tar hänsyn till justeringar i fastighetsbeståndet.

Ett övergripande mål med GreenBuilding är att minska
utsläppen av koldioxid – något som AFA Fastigheter
arbetar målmedvetet för att uppnå. Målet är att minska
koldioxidutsläppen i det aktuella fastighetsbeståndet
med 15 procent mellan referensåret 2009 och 2015.
Miljöbelastningen, mätt i koldioxidutsläpp för köpt
energi, har minskat med 8 procent mellan 2009 och
2011 vilket korresponderar väl med uppsatta mål.
Om Hållbarhetsredovisningen

Detta är AFA Försäkrings andra hållbarhetsredovisning
som har upprättats i enlighet med Global Reporting Ini
tiatives (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 bedöm
ning av vilka områden som ur ett hållbarhetsperspektiv
är viktigast för våra intressenter och för att AFA Försäk
ring ska uppfylla sitt uppdrag på ett långsiktigt hållbart
sätt. Vi har utvecklat redovisningen från 2010 genom att
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i avsnittet Vårt miljöarbete presentera energiförbruk
ning och koldioxidutsläpp separat för AFA Fastigheter.
AFA Försäkrings hållbarhetsredovisning publiceras
årligen och föregående års hållbarhetsredovisning publicerades i mars 2011. Hållbarhetsredovisningen omfattar
samtliga företag inom AFA Försäkring.
Redovisningen avser verksamhetsåret 2011. Alla
nyckeltal avser hela verksamheten om inte annat anges.
Företagen inom AFA Försäkring bedriver endast
försäkringsverksamhet i Sverige.
Vi uppskattar kommentarer på och frågor om vår
redovisning och vårt hållbarhetsarbete. Kontaktperson
är Patrik Melin som nås på hallbarhet@afaforsakring.se.
Aktuell information om vårt hållbarhetsarbete hittar
du på vår webbplats afaforsakring.se/hallbarhet.

hållbarhetsredovisning

Innehållsförteckning enligt GRI

AFA Försäkring har upprättat denna redovisning enligt kriterierna för nivå C baserad på tillämpningsnivåerna
framtagna av Global Reporting Initiative. Tabellen innehåller profilupplysningar samt de resultatindikatorer som
AFA Försäkring redovisar.
Nr

Beskrivning

1.

Strategi och analys

Tillämpning*

Hänvisning

1.1

Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (t.ex. vd, ordförande eller motsvarande position) om
relevansen av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi.

Fullständigt

Sida 7

2.

Organisationsprofil

2.1

Organisationens namn

Fullständigt

Sida 5

2.2

De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna

Fullständigt

Sida 43– 44

2.3

Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint ventures

Fullständigt

Sida 49 och 167

2.4

Lokalisering av organisationens huvudkontor

Fullständigt

Sida 233

2.5

Antal länder som organisationen har verksamhet i, och namnen på de länder där viktig verksamhet bedrivs
eller som är särskilt relevanta för de frågor som berör hållbar utveckling
i redovisningen.

Fullständigt

Sida 26

2.6

Ägarstruktur och företagsform

Fullständigt

Sida 5

2.7

Marknader som organisationen är verksam på (inklusive geografisk fördelning,
sektorer man är verksam i och typ av kunder/förmånstagare).

Fullständigt

Sida 5 och 26

2.8

Den redovisande organisationens storlek, inklusive
• Antal anställda
• Nettoförsäljning (för organisationer inom den privata sektorn) och nettointäkt
(för organisationer inom den offentliga sektorn).
• Total finansiering, fördelat på skulder och eget kapital (för organisationer inom den
privata sektorn), och
• Kvantitet/volym av produkter och tjänster.

Fullständigt

Sida 21 och 39

2.9

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek, struktur eller ägande inklusive:
• Lokaliseringen av eller förändringar inom verksamheten, inklusive nyöppnade anläggningar,
nedläggningar och expansion, och
• Förändringar i aktiekapitalets struktur samt andra förändringar eller åtgärder inom organisationens
kapitalstruktur (för organisationer inom den privata sektorn).

Fullständigt

Sida 6 –7

2.10

Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden.

Fullständigt

Sida 13 och 16

3.

Information om redovisningen
Redovisningsprofil

3.1

Redovisningsperiod (t.ex. räkenskapsår/kalenderår) för den redovisade informationen.

Fullständigt

Sida 26

3.2

Datum för publiceringen av den senaste redovisningen (om sådan upprättats).

Fullständigt

Sida 26

3.3

Redovisningscykel (ettårig/tvåårig etc.)

Fullständigt

Sida 26

3.4

Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll.

Fullständigt

Sida 26
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Redovisningens omfattning och avgränsning
3.5

Processer för definition av innehållet i redovisningen, inklusive:
• Hur väsentlighet definieras,
• Hur prioritering skett mellan områden i redovisningen, och
• Hur organisationen identifierat de intressenter som förväntas komma att använda redovisningen.

Fullständigt

Sida 10 –11
och 26

3.6

Redovisningens avgränsning (t.ex. utifrån land, affärsområde, dotterbolag, hyrda anläggningar,
joint ventures, leverantörer).

Fullständigt

Sida 26

3.7

Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning.

Fullständigt

Sida 26

3.8

Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag, hyrda anläggningar, utlokaliserade verksamheter
och andra enheter som väsentligt kan påverka jämförbarheten mellan olika tidsperioder och/eller
organisationer.

Fullständigt

Sida 70 –79 och
182–186

3.10

Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar, och skälen för
sådana förändringar (t.ex. sammanslagningar/förvärv, förändringar av basår/period, företagets inriktning,
mätmetoder etc.).

Fullständigt

Sida 23 och 26

3.11

Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller avgränsning,
omfattning eller mätmetoder som använts i redovisningen.

Fullständigt

Sida 26

Fullständigt

Sida 27 –29

Innehållsförteckning enligt GRI
3.12

Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns.

4.

Styrning, åtaganden och intressentrelationer
Styrning

4.1

Redogörelse för organisationens bolagsstyrning, inklusive kommittéer som är underställda styrelsen
och som är ansvariga för specifika uppgifter så som att fastställa strategi eller att utöva tillsyn över
organisationen.

Fullständigt

Bolagsstyrningsrapport sida
4–9

4.2

Beskriv huruvida styrelseordföranden också är verkställande direktör (om så är fallet, dennes funktion
inom organisationens ledning samt skälet till denna ordning).

Fullständigt

Bolagsstyrningsrapport sida 10

4.3

För organisationer som endast har en styrelsenivå, ange antalet medlemmar inom denna som
är oberoende och/eller inte ingår i företagsledningen.

Fullständigt

Bolagsstyrningsrapport sida 6

4.4

Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationer eller vägledning
till styrelsen eller företagsledningen.

Fullständigt

Bolagsstyrningsrapport sida
11–14

Kommunikation med intressenter
4.14

Lista de intressentgrupper som organisationen har kontakt med.

Fullständigt

Sida 10 –11

4.15

Princip för identifiering och urval av intressenter.

Fullständigt

Sida 10 –11

4.16

Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter, inklusive hur ofta och vilken typ av kontakter, per
typ och per intressentgrupp.

Fullständigt

Sida 10 –18

4.17

Viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter, och hur organisationen har
hanterat dessa områden och frågor, inklusive hur de påverkat organisationens redovisning.

Delvis

Sida 10 –18
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Utvalda resultatindikatorer som redovisas av AFA Försäkring
Nr

Beskrivning

Tillämpning*

Hänvisning

EC1

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader, ersättning till anställda,
gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt betalningar till finansiärer och den offentliga
sektorn.

Fullständigt

Sida 19

EC3

Omfattningen av organisationens
förmånsbestämda åtaganden.

Fullständigt

Sida 104 –109
och 206 –210

EC8

Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur och tjänster som huvudsakligen
görs för allmänhetens nytta, på kommersiell basis eller utan full ersättning.

Delvis

Sida 15 –18

EC9

Förståelse om och beskrivning av betydande indirekta ekonomiska effekter, inklusive effekternas
omfattning.

Delvis

Sida 10

Miljöpåverkan
EN4

Indirekt energianvändning per primär energikälla.

Fullständigt

Sida 23–26

EN5

Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar.

Delvis

Sida 23–26

EN6

Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energieffektiva eller baserade på förnyelsebar
energi, samt minskningar av energibehovet som ett resultat av dessa initiativ.

Delvis

Sida 23–26

EN16

Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.

Fullständigt

Sida 23 och 26

EN17

Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.

Fullständigt

Sida 23 och 26

EN18

Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning.

Delvis

Sida 22–26

Social påverkan: Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
LA1

Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och region.

Fullständigt

Sida 21

LA2

Antal anställda som slutat och personalomsättning, per åldersgrupp, kön och region.

Fullständigt

Sida 21

LA7

Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala antalet
arbetsrelaterade dödsolyckor per region.

Delvis

Sida 22

LA12

Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation
och karriärutveckling.

Fullständigt

Sida 21

LA13

Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, åldersgrupp,
minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer.

Fullständigt

Sida 21,
104 –109 och
206 –210 samt
bolagsstyrningsrapport sida 5 – 8

Social påverkan: Produktansvar
PR5

Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar.

Fullständigt

Sida 13 –14

PR8

Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot kundintegriteten och förlust av kunddata.

Fullständigt

Sida 13 –14

* Tre olika tillämpningsnivåer: Ej tillämpligt, Delvis redovisat samt Fullständigt redovisat
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