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AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,
arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal
mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar 4,7 miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner och regioner.
AFA Försäkring drivs utan utdelning till ägarna. Vi förvaltar cirka 195 miljarder kronor
för att säkerställa framtida utbetalningar till våra försäkrade. En viktig del av vår
verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra
arbetsmiljön.
AFA Försäkring är samlingsnamnet för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag,
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag.

* 832 200 är anställda på företag som är anslutna till IA-systemet,
vårt informationssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete, se sidan 44.

AFA Försäkring har cirka 660 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
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Detta är AFA Försäkrings nionde hållbarhetsredovisning som har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI)
ramverk och den första i enlighet med GRI Standards. Redovisningen beskriver arbetet med våra viktigaste hållbarhetsfrågor.
Hållbarhetsredovisningen omfattar AFA Försäkrings tre försäkringsbolag, exklusive den 50-procentiga ägarandelen i Grön
Bostad. Företagen inom AFA Försäkring bedriver endast försäkringsverksamhet i Sverige. Hållbarhetsredovisningen publiceras
årligen och är inte granskad av tredje part. Vi uppskattar kommentarer på och frågor om vår hållbarhetsredovisning och vårt
hållbarhetsarbete. Kontaktperson är Patrik Melin, som nås på hallbarhet@afaforsakring.se.
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Vi tillgodoser människors behov av ekonomisk trygghet i
arbetslivet till en låg kostnad. Våra försäkringar är en självklar del av kollektivavtalen och det svenska trygghetssystemet. 9 av 10 är försäkrade hos oss genom sitt jobb.

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens
parter och drivs utan utdelning till ägarna.
Genom kollektivavtalen försäkrar vi
anställda inom den privata sektorn och
kommuner och regioner. Försäkringarna
ger ersättning vid sjukdom, arbetsskada,
arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Vi bedriver förebyggande arbete för att
förbättra arbetsmiljö och hälsa på arbets
platserna. Vår unika skadedatabas ger
värdefull information som används i
analyser och rapporter och vi erbjuder ett
informationssystem som stöd för system
atiskt arbetsmiljöarbete.

Idag omfattas nästan 90 procent av
alla som jobbar i Sverige, 4,7 miljoner
människor, av minst en av våra försäk
ringar. Under 2018 fick vi in 338 000 nya
försäkringsärenden och betalade ut 9,5
miljarder kronor i ersättning.

AFA Försäkring är en av Sveriges ledande
finansiärer av forskning inom arbetsmiljö
och resultaten av forskningen omsätts i
praktisk nytta på arbetsplatserna.

Vårt kapital placeras ansvarsfullt för att
ge en avkastning som både tryggar fram
tida ersättningar och bidrar till låga
och långsiktigt stabila premier för våra
försäkringstagare. Vi förvaltar cirka
195 miljarder kronor.

Vår verksamhet präglas av våra
värdeord: omtanke, nytta och enkelhet.
Vår vision är att alla ska ha en trygg
vardag.

9 AV 10
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Arbetsskaderapport

Två miljoner
händelser
i IA-systemet

Läs mer på
sidan 44.

SEMINARIUM:

Chefer i skottlinjen
Christina Björklund, forskare på
Karolinska Institutet, presenterar sin
studie av chefer som blir mobbade,
finansierad av AFA Försäkring.

JAN

Läs mer på
sidan 43.

AFA Försäkrings årliga
arbetsskaderapport visar
för fjärde året en avstannad
ökning av antalet arbetsolyckor. Långvariga sjukskrivningar minskar i både
offentlig och privat sektor.

I april registrerade ICA:s
distributionsenhet i Västerås
den tvåmiljonte händelsen i
IA-systemet, vårt
informationssystem för
arbetsmiljö.

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

ALMEDALEN:

SEMINARIUM:

Fysisk
arbetsmiljö

Kemiska ämnen
i arbetslivet

Under Almedalsveckan håller
AFA Försäkring seminarier på
temat fysisk arbetsmiljö.

JUL

AUG

AFA Försäkring anordnar
ett seminarium om kemiska
hälsorisker i arbetslivet.

Läs mer på
sidan 48.

SEP

OKT

NOV

Läs mer på
sidan 56.

Fallkompetens

Inspirationsdag

AFA Försäkring startar ett
samverkansprojekt med
Svenska Judoförbundet för
att förebygga fallolyckor på
arbetsplatser.

AFA Försäkring arrangerar
en intern inspirationsdag
för att visa upp företagets
verksamhet och interna
karriärmöjligheter.

NKI 76

Läs mer på
sidan 45.

Läs mer på
sidan 43.

SEMINARIUM:

RAPPORT:

Ny myndighet
för arbetsmiljö

Unga i arbetslivet –
långvarig sjukfrånvaro
och allvarliga
arbetsolycksfall

Nader Ahmadi, generaldirektör
på Myndigheten för arbetsmiljö
kunskap, presenterar MynAK och
dess verksamhet.

DEC

Unga i arb
etslivet – lån
gvarig sjuk
frånvaro och
allvarliga arb
etsolycksf
all

Oktober 2018

Presentation av årets
fjärde statistikrapport
från AFA Försäkrings
analysavdelning.

Kundnöjdhets
undersökning
– försäkrade

Läs mer på
sidan 24.
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Resultat av hur
nöjda de försäkrade
(anställda) är med oss.
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V D H A R OR D E T

V D HAR O RDE T

Vd har ordet
AFA Försäkrings mål som kapitalförvaltare
är att vi ska uppfattas som långsiktiga och
ansvarsfulla av såväl marknaden som
våra ägare, kunder och andra intressenter.
Hållbarhet är en viktig faktor i våra
investeringsanalyser. Två gånger per år
gör vi en så kallad negativ screening av
aktier och räntebärande placeringar för
att säkra att våra investeringar är etiskt
försvarbara.

Foto: Adam Fredholm

AFA Försäkring är också en stor fastig
hetsägare, med bostads-, kontors- och
hotellfastigheter främst i Stockholm. Både
vi och hyresgästerna har höga krav på
hållbarhet i förvaltningen. På sidan 41
berättar vi om en kontorslokal på Svea
vägen i Stockholm som vi omvandlade till
tandläkarpraktik och om vår modell för
återbruk av inventarier.

Kunskap för minskad ohälsa

Ett hållbart arbetsliv
AFA Försäkring fyller en viktig funktion
på den svenska arbetsmarknaden. Vi för
säkrar 9 av 10 anställda i Sverige och är
därmed störst när det gäller försäkringar
i arbetslivet. Under 2018 betalade vi ut 9,5
miljarder kronor i ersättning, vilket mot
svarade 37 miljoner kronor per arbetsdag.
De kollektivavtalade försäkringarna har
bidragit till ökad trygghet för arbetsgivare
och arbetstagare i mer än 50 år. Så länge
har AFA Försäkring förvaltat idén om en
försäkring på lika villkor och verkat för
hållbarhet i arbetslivet.
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En långsiktig förvaltning
Vår vision är att alla ska ha en trygg var
dag. En förutsättning för att vi ska kunna
erbjuda våra kunder det är att vi förvaltar
vårt kapital väl. En stabil och god kapital
förvaltning gör att vi också kan stödja
forskning och förebyggande insatser för
en bättre arbetsmiljö och hälsa på landets
arbetsplatser.

Vi ser en samhällelig nytta i att förebygga
arbetsskador och sjukskrivningar. Varje
år finansierar vi exempelvis forskning och
utveckling inom arbetsmiljö- och hälso
området. 2018 beviljade vi forsknings
anslag med totalt 202 miljoner kronor,
varav 40 miljoner kronor till det fyraåriga
FoU-programmet Ung i arbetslivet. 30
miljoner kronor avsattes till ett treårigt
program, Digitaliseringens effekter på
arbetsmiljön inom kommun- och region
sektorn, och 40 miljoner till ett fyraårigt
program, Att leva och arbeta med psykisk
ohälsa.
Under året har AFA Försäkring identifie
rat tre externa drivkrafter som påverkar
oss i vårt arbete för att fortsatt vara ett

kundvänligt företag. Vi ser att vi behöver
möta kundernas förväntningar på snabb
are och enklare service, en högre för
ändringstakt i samhället och ökade krav
på att vi alla ska bidra till ett hållbart
samhälle. Vår framtidssäkring innebär att
vi nu prioriterar tre områden där vi ser att
vi kan utvecklas. För att svara mot våra
kunders förväntningar och förändringar i
vår omvärld vill vi få tillgång till informa
tion om de försäkrade innan de anmäler
ett ärende, automatisera anmälningar vid
sjukskrivning och föräldraledighet och
automatisera hanteringen av läkarintyg.

Tillsammans kan vi uträtta mer
Som arbetsmarknaden i övrigt har vi
på senare år haft en ökad sjukfrånvaro.
Tack vare bland annat ett nära samarbete
med företagshälsovården har vi lyckats
vända utvecklingen. Sjukfrånvaron för
tillsvidareanställda har minskat från 5,2
procent 2016 till 3,6 procent 2018. Vi
uppnådde vårt mål på 3,8 procent med god
marginal.
Jag ser det som en förmån att få arbeta
med medarbetare som är engagerade för
att våra kunder ska känna förtroende för
oss och för att svenskt arbetsliv ska bli
tryggare. Hållbarhet är något vi bara kan
uppnå tillsammans.

Anders Moberg
Verkställande direktör
AFA Försäkring
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AFA Försäkring ska tillgodose människors behov av ekonomisk
trygghet i arbetslivet till en låg kostnad genom kollektivavtalade
försäkringar, ett viktigt komplement till de allmänna social
försäkringarna. Sedan 1962 är detta vår uppgift från arbets
marknadens parter. Tillsammans bidrar vi till en tryggare vardag
och ett långsiktigt hållbart samhälle.
Vår verksamhet ska bedrivas långsiktigt
och effektivt med god etik och respekt för
mänskliga rättigheter, våra intressenter,
vårt samhälle och vår miljö. Hållbarhet är
en integrerad del i verksamheten och en
självklar del av vårt dagliga arbete.
Alla delar av vår verksamhet hänger ihop.
Försäkringsverksamheten ställer krav på
en långsiktig kapitalförvaltning för att
säkerställa en långsiktigt stabil finansiell
ställning och låga premier. På så sätt får
vi också möjlighet att arbeta förebyggande
för att minska skador och ohälsa i arbets
livet.
Våra försäkringar ger ekonomisk trygghet
och stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbets
brist, dödsfall och föräldraledighet. De är
en del av kollektivavtalen och omfattar
9 av 10 på den svenska arbetsmaknaden.
Det ger en stor riskspridning, som i sin tur
innebär att vi kan hålla låga premier och
försäkra alla utan hälsoprövning.

Det
annorlunda
10

Vi förvaltar vårt kapital på ett hållbart
sätt, och i enlighet med internationella
konventioner, för att säkra en avkastning
Foto: Maskot, Johnér Bildbyrå

försäkringsbolaget

Vi hanterar flera hundratusen ärenden
varje år och varje kund ska känna sig
trygg i mötet med oss. Det ska vara enkelt
att komma i kontakt med oss och att följa
sitt ärende, oavsett vilken kanal man väl
jer. Vi arbetar även aktivt för att alla som
har rätt till ersättning ska få det.

som både tryggar framtida ersättningar
och bidrar till låga och långsiktigt stabila
försäkringspremier.
Att förebygga skador och ohälsa i arbets
livet är en viktig del av vår uppgift. Vår
skadedatabas är en unik kunskapskälla
och utgångspunkten för den forskning vi
stödjer.
Våra ägare och uppdragsgivare, vår
storlek och vår uppgift ger oss en unik
styrka i arbetet för ett tryggt och hållbart
arbetsliv.

Omtanke
Vi ser, lyssnar aktivt, hjälper och bryr
oss om – våra kunder, intressenter
och varandra.

Nytta
Vi fokuserar på det som skapar värde
för våra kunder – och därmed hela
svenska arbetsmarknaden.

Enkelhet
Vi ska vara lätta att nå och förstå,
att kontakta och ha att göra med.

A FA FÖR S Ä K R I N G – H Å L L BARHE T SRE DO V ISNING 2 0 1 8
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Skapat ekonomiskt värde

Vår värdekedja
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VÅR UPPGIFT
Tillgodose människors behov av ekonomisk
trygghet i arbetslivet till en låg kostnad.

SKAPAT VÄRDE

RESURSER

5 475

Skapat ekonomiskt
värde
i miljoner kronor
Kapitalavkastning




4 370 Kapitalavkastning1
1Premier
105 Försäkringspremier
5 475 Totalt skapat

VÅR VISION

Finansiellt kapital

Kunder
Ekonomisk trygghet genom försäkringar som följer
med anställning utan hälsoprövning.

Alla ska ha en trygg vardag.

195 miljarder kronor i förvaltat kapital fördelat
på räntebärande värdepapper, noterade aktier,
fastigheter och alternativa investeringar.

Låg och stabil försäkringspremie och enhetliga
försäkringsvillkor.

En ackumulerad avkastning för de senaste tio
åren på 120 procent.

VERKSAMHET

Tryggare och säkrare arbetsmiljöer genom stöd till
förebyggande arbete.

S
FÖR ÄKRA

4,7 miljoner försäkrade, cirka 90 procent av alla
anställda i Sverige.

Uppdragsgivare

Relationskapital
Kunder med cirka 750 000 pågående
försäkringsärenden.
Relationer och samverkan med våra ägare
och uppdragsgivare.
Relationer och samverkan med samarbetspartners
och leverantörer.
Relationer och samverkan med forskningssamhället.
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Möjlighet för arbetsmarknadens parter att tillgodose
behov på arbetsmarknaden.

R
FÖ

Alla delar av vår verksamhet hänger ihop. Försäkringsverksamheten ställer krav på en bra kapitalförvaltning
för att säkerställa ersättning till våra försäkrade och en
låg och långsiktigt stabil premienivå. En god finansiell
ställning ger oss dessutom möjlighet att arbeta för att
förebygga skador och ohälsa i arbetslivet.
Vår verksamhet ska bedrivas långsiktigt och effektivt
med god etik och respekt för mänskliga rättigheter, våra
intressenter, vårt samhälle och vår miljö.
Allt vi gör ska genomsyras av våra värdeord:
omtanke, nytta och enkelhet.

Utbetald
försäkrin
Förändri
övrigt ej
Rörelsek

Löner oc
till anstäl
Förebygg

Betalning

A

LT

A

VA

G

En företagskultur som utgår från vår vision
och våra värdeord.

G

Verksamhet utan utdelning till ägarna.

Omtanke
Nytta
Enkelhet

FÖ R E BY

Engagerade och kompetenta medarbetare.

12 886

Medlemsnytta genom en effektiv försäkringslösning.

Processer och it-stöd för en effektiv och säker
hantering av försäkringsärenden.

Humankapital

Fördelat ekonomiskt värde
i miljoner kronor

Enkel och effektiv hantering av försäkringsärenden.

Strukturkapital

Skadedatabas med 14 miljoner försäkringsärenden.

ekonomiskt värde, mkr
Fördelat ekonomiskt		
värde

Medarbetare
En långsiktigt trygg arbetsgivare som erbjuder en
god arbetsmiljö.
Ett arbete som gör skillnad för många människor
och ger möjlighet till yrkesmässig utveckling.

Samhället








Hållbara företag och en hållbar stadsutveckling
genom ansvarsfull kapitalförvaltning.

818 Rörelsekostnader
481 Löner och ersättningar till medarbetare3
166 Förebyggande arbete4
280 Betalning till staten
12 886 Totalt fördelat ekonomiskt värde, mkr

Del av kollektivavtalen och det svenska
trygghetssystemet.
Färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet.

9 508 Utbetald skadeersättning till försäkrade
1 633 Förändring i FTA och övrigt ej betalt2

1

Orealiserat och realiserat

2

Försäkringstekniska avsättningar för framtida skadeersättningar

3

Löner, arvoden och pension

4

Inklusive FoU-anslag, exklusive interna personalkostnader

Skatteintäkter och arbetstillfällen.
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Samverkan med våra intressenter
I hållbarhetsarbetet utgår vi från vår upp
gift, vår omvärld och vad som är väsentligt
för våra intressenter.
Våra viktigaste intressenter är våra
kunder, försäkrade (anställda) och för
säkringstagare (arbetsgivare), våra ägare
(Svenskt Näringsliv, LO och PTK) och
uppdragsgivare (fackförbund och arbets
givarorganisationer) och våra medarbetare.
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Foto: Maskot, Johnér Bildbyrå

Viktiga intressenter är även nära sam
arbetspartners som exempelvis Fora,
Prevent, Suntarbetsliv och Försäkrings
kassan, som vi möter i samverkansgrupper
och gemensamma projekt.

En kontinuerlig dialog med våra intres
senter är grunden för AFA Försäkrings
utveckling och framgång och en förut
sättning för att vi ska kunna bidra till en
hållbar samhällsutveckling.
Vi samlar information om behov och för
väntningar genom dialog i olika kanaler,
genom undersökningar riktade till olika
intressentgrupper och genom omvärlds
bevakning. Så valideras kontinuerligt den
omfattande väsentlighetsanalys vi genom
förde 2014. En ny väsentlighetsanalys är
planerad att genomföras under 2019.

Intressent

Primära forum för samverkan

Kunder
(anställda och arbetsgivare)

•
•
•
•
•

Kontakt med kundtjänst och handläggare
Webbplats med e-tjänster
Sociala medier
Utbildningar och evenemang
Kundundersökningar

Ägare och uppdragsgivare

•
•
•
•
•

Styrelsemöten och andra formella mötesforum
Löpande personlig kontakt
Rapporter och beslutsunderlag
Utbildningar och evenemang
Kundundersökningar

Medarbetare

•
•
•
•
•

Arbetsplatsträffar och andra formella mötesforum
Löpande personlig kontakt
Utbildningar och evenemang
Medarbetarundersökningar
Utvecklingssamtal

Samarbetspartners

•
•
•
•

Formella mötesforum
Samverkansprojekt
Löpande personlig kontakt
Evenemang
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Våra viktigaste hållbarhetsfrågor
De viktigaste hållbarhetsfrågorna, för
både externa och interna intressenter, är
fortsatt
• Kundnöjdhet
• Rätt till ersättning
• Stabil finansiell ställning

I en intern workshop prioriterades väsent
liga hållbarhetsfrågor och processen av
slutades genom förankring och validering
i företagsledning och styrelserna för våra
tre bolag AFA Sjukförsäkringsaktiebolag,
AFA Trygghetsaktiebolag och AFA Livför
säkringsaktiebolag.
Väsentlighetsanalysen följs upp och
valideras regelbundet och uppdateras vid
behov med utgångspunkt i våra intres
senters förväntningar, förändringar i
omvärlden eller om förutsättningarna för
verksamheten förändras.

• Ansvarsfulla placeringar
• Stöd till förebyggande arbete
• Engagerade och kompetenta
medarbetare
Med utgångspunkt i omvärldsbevakning,
vår uppgift från arbetsmarknadens parter,
vår hållbarhetspolicy och andra interna
regelverk, gjordes en omfattande väsent
lighetsanalys 2014.

I våra regelbundna undersökningar av
kundnöjdhet, NKI, ingår även frågor
kring kundernas förväntningar på oss ur
ett hållbarhetsperspektiv.

Vi genomförde telefonintervjuer
med våra kunder, djupintervjuer
med representanter för våra
ägare och uppdragsgivare och
fackliga representanter samt
en enkät för att fånga upp
medarbetarnas förvänt
ningar och synpunkter.

God hälsa och välbefinnande
Jämställdhet

Stab
finan il
s
ställn iell
ing

Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt
Engagera
de
och
kompete
nta
medarbe
tare

Hållbara städer och samhällen

Foto: Rania Rönntoft, Johnér Bildbyrå

Stöd till
förebyggande
arbete

Hållbar energi för alla

Foto: Mostphotos

Ansvarsfulla
placeringar
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Under året har vårt bidrag till FN:s globala mål
för hållbar utveckling belysts i en intern process
och vi ser att vår verksamhet främst bidrar till:
Kundnöjdhet

Rätt till
ersättning
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Vårt bidrag till de globala målen
för hållbar utveckling
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Försäkringar för ett

Våra försäkringar är en del av kollektivavtalen och ger trygghet
och stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och
föräldraledighet. 9 av 10 av alla som jobbar i Sverige omfattas
av minst en av våra försäkringar.

hållbart
arbetsliv

Som en del av kollektivavtalen ger våra
försäkringar ekonomisk trygghet under
åren i arbetslivet. De omfattar cirka
200 000 arbetsgivare och 4,7 miljoner
arbetstagare i Sverige. Detta ger en risk
spridning som gör att vi kan försäkra alla
utan hälsoprövning, med samma försäk
ringsvillkor, till en låg och stabil premie.
Försäkringsvillkoren bestäms i kollektiv
avtalen. Det är arbetsgivaren som är
försäkringstagare och betalar premien.
De anställda blir automatiskt försäkrade
genom sitt anställningsavtal.

9,5
MILJARDER
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Foto: Johan Willner, Johnér Bildbyrå

I ERSÄTTNING

4,7
MILJONER

FÖRSÄKRADE
Under 2018 fick vi in 338 000 nya försäk
ringsärenden och betalade ut 9,5 miljarder
kronor i ersättning till försäkrade.
Vi arbetar aktivt för att effektivisera våra
processer och förbättra kommunikationen
med både försäkrade och försäkringstagare.
Vårt mål är en effektiv skadereglering
med nöjda kunder och låga hanterings
kostnader.
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Ärenden
Fördelning av
försäkringsärenden
per typ av
händelse

 SJUKDOM
 ARBETSSKADA
 FÖRÄLDRALEDIGHET
 UPPSÄGNING + DÖDSFALL

338 000
försäkringsärenden

Sjukdom
Arbetsskada
Föräldraledighet
Uppsägning + Dödsfall

Anställning

Händelse
SJUKDOM

ARBETSSK ADA

FÖRÄLDRALEDIGHET

UPPSÄGNING
VID
ARBETSBRIST

KOMMUNELLER
REGIONANSTÄLLD

PRIVATANSTÄLLD
ARBETARE

AFA Försäkring

AFA Försäkring

(AGS-KL)

(AGS)

AFA Försäkring

AFA Försäkring

(TFA-KL)

(TFA)

AFA Försäkring
(FPT)

PRIVATANSTÄLLD
TJÄNSTEMAN

KOOPERATIVT
ANSTÄLLD
ARBETARE

KOOPERATIVT
ANSTÄLLD
TJÄNSTEMAN

STATLIGT
ANSTÄLLD

AFA FÖRSÄKRINGS FRAMTIDSSÄKRING

AFA Försäkring
(AGS)

AFA Försäkring
(TFA)

AFA Försäkring
(TFA)

AFA Försäkring
(TFA)

Information för
ökad kännedom

AFA Försäkring
(PSA)

AFA Försäkring
(FPT)

Att skapa kännedom om en försäkrings
förmån som man får automatiskt via sin
anställning är en stor utmaning. Vi infor
merar försäkrade och försäkringstagare
om de kollektivavtalade försäkringarna
via vår webbplats, men också exempelvis
genom att delta på mässor, konferenser
och kongresser. En gång per år får alla
försäkrade ett försäkringbesked.

AFA Försäkring
(AGB)
Trygghetsfonden TSL
(Omställningsstöd)

AFA Försäkring
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(TGL)
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Foto: Ralf Hiemisch, Matton Images

DÖDSFALL

Under året har AFA Försäkring identifierat
tre externa drivkrafter som påverkar oss
i vårt arbete för att fortsatt vara ett kundvänligt företag. Vi ser att vi behöver möta
förväntningar på snabbare och enklare
service, en ökad förändringstakt i vår
omvärld och krav på att alla ska bidra till
ett hållbart samhälle.
Framtidssäkringen av AFA Försäkring
innebär att vi nu prioriterar tre områden
där vi ser att vi kan utvecklas. För att
svara mot våra kunders förväntningar och
förändringarna i vår omvärld vill vi:
1. Få information om de försäkrade
innan de anmäler ett ärende.
2. Automatisera anmälningar vid
sjukskrivning och föräldraledighet.
3. Automatisera hanteringen av läkarintyg.

Det är arbetsmarknadens parter som
har huvudansvaret för att informera om
försäkringarna. Inom kommuner och regi
oner har vi i uppdrag att stödja parterna i
det arbetet. Det gör vi framför allt genom
utbildning av försäkringsinformatörer hos
fackförbund och arbetsgivare.

kation och arbetssätt kring försäkringarna
på arbetsplatserna.

Vi genomför också seminarier runt om i
landet och tillhandahåller olika former
av stöd, som presentationer, filmer och
arbetsmaterial, för att utveckla kommuni

Undersökningar som vi har gjort visar att
omkring varannan försäkrad har låg eller
ingen kännedom alls om kollektivavtalad
försäkring.
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Enkelt att anmäla och följa sitt ärende

Ingen ska missa ersättning

Det ska vara enkelt att komma i kontakt
med oss och lätt att följa och förstå hur ett
ärende hanteras. På vår webbplats finns
information om våra olika försäkringar,
vad de täcker, vem som omfattas och hur
en anmälan går till.

Vi bedriver ett aktivt arbete för att alla
som har rätt till ersättning också ska få
det.

Genom våra e-tjänster kan anställda
anmäla, komplettera, följa status och
kommunicera med oss i sina försäkrings
ärenden. E-tjänsterna är en viktig del
i målsättningen att öka kundnyttan,
minska ledtiderna och förbättra kostnads
effektiviteten.
Vi lägger stor kraft på att förenkla och för
bättra våra processer i alla moment, från
anmälan till ersättning. En effektiv pro
cess bidrar också till lägre miljöpåverkan
genom färre brevutskick. Under 2018 har

vi öppnat möjligheten för kunder att välja
att få brev levererade till en digital brev
låda via Kivra, vilket ytterligare minskar
de traditionella brevutskicken.

Vår uppsökande kundtjänst bevakar
bloggar och kontaktar dem som skriver
om arbetsskador, sjukskrivningar och
föräldraledighet för att informera om att de
kan ha rätt till ersättning och hur de ska
göra för att komma i kontakt med oss.

I de allra flesta fall är det arbetstagaren
som anmäler sitt ärende till oss. Sedan
2016 kan arbetsgivaren sjukanmäla
privat- och kooperativt anställda arbetare,
och arbetsgivarsidorna på afaforsakring.se
har fått ny funktionalitet för detta.

Vi letar också upp dödsfall som inte
anmälts till tjänstegrupplivförsäkringen.
Som ett resultat av detta arbete betalade
vi ut 152 miljoner kronor till olika för
månstagare under 2018.

Vi fortsätter att utveckla dessa tjänster,
i syfte att förenkla hanteringen för både
arbetsgivare och försäkrade, och bidra till
att alla får den ersättning de har rätt till.
I december 2018 var drygt 9 000 arbets
givare anslutna till e-tjänsten och under
året gjordes hela 87 procent av alla anmäl
ningar av försäkringsärenden via webben.

AndelAndel
anmälningar
via e-tjänst
respektive blankett eller telefon i procent
anmälningar
via e-tjänsten
H JÄ L P
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I samarbete med Trygghetsfonden TSL
(Trygghetsfonden Svenskt Näringsliv LO)
sprider vi kunskap om vår försäkring vid
arbetsbrist till dem som har blivit uppsagda
från arbetet.

431
736
BESÖK PÅ ERSÄTTNINGSKOLLEN

På ersättningskollen.se, som togs fram
i samarbete mellan AFA Försäkring,
Försäkringskassan och branschorganisationen Svensk Försäkring, är det lätt
att se hela den ersättning man kan få vid
sjukdom, olycksfall eller arbetsskada.
Här ser man också hur man ska göra för
att få ut sin ersättning. Webbplatsen är
mycket uppskattad och hade 431 736
besök under 2018.
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Effektiv hantering ger låga kostnader
Vårt mål är en effektiv skadereglering
med nöjda kunder och låga kostnader för
hanteringen av försäkringsärenden. Ett
ärende kan bestå av flera ersättnings
anspråk som kräver olika hantering och
vi följer därför upp kostnadseffektivi
teten genom att mäta kostnaden per
ersättningsanspråk.

2018 ökade kostnaden per anspråk från
954 kronor till 1 148 kronor. Ökningen
berodde främst på att personalkostnaderna
för 2017 var lägre än normalt, till följd
av eftersläpningar i byte av pensions
administratör, men också på den något
minskade mängden nya försäkrings
ärenden 2018.

Den personliga kontakten är viktig för alla
kunder och vi arbetar med att stärka hand
läggarnas kompetens i detta. Vi förbättrar
också tillgängligheten genom att möta
kunderna i de kanaler de önskar.

Nöjd kund index för försäkrade

Nöjd kundindex för försäkrade (anställda)
100

80

Våra kunder hjälper oss att bli bättre
Vi utvecklar vår verksamhet i nära sam
verkan med uppdragsgivare och kunder.
Kundernas synpunkter är värdefulla och
fångas framför allt upp av medarbetare med
kundkontakt. Vi ser ökade förväntningar på
snabbare, enklare och mer individanpassad
service och detta är en stark drivkraft i vår
utveckling.

Ökningen beror främst på att kunder som
haft ett arbetsskadeärende är betydligt mer
nöjda än tidigare, men vi ser också en posi
tiv utveckling för nästan samtliga kvalitets
områden, både vid bifall och avslag.

För att öka förståelsen för våra kunders
behov och förväntningar genomför vi olika
typer av mätningar och undersökningar,
som ger oss underlag till förbättringar. Både
försäkrade och försäkringstagare ger oss
generellt höga betyg i våra kundnöjdhets
undersökningar som vi gör återkommande i
form av nöjd kundindex (NKI).

NKI85

NKI76
FÖRSÄKRADE
NKI för försäkrade (anställda) som har haft
ett försäkringsärende mäts varje år och mät
ningen 2018 visade en liten förbättring med
ett NKI på 76 jämfört med 75 året innan.
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FÖRSÄKRINGSTAGARE
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Anmälningsprocessen är nu det som har
störst påverkan, andra viktiga kvalitets
områden är den personliga kontakten och
handläggningstiden.

Under 2018 har vi fortsatt arbetet med att
förbättra och digitalisera våra tjänster för
att göra det enklare att anmäla försäkrings
ärenden och för att förkorta ledtiderna.
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Nöjd kund index för försäkringstagare

Nöjd kundindex för försäkringstagare (arbetsgivare)
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För försäkringstagarna (arbetsgivare)
mäts NKI vartannat år och 2017 låg det
på 85 jämfört med 84 föregående under
sökning 2015. Förbättringen berodde
framför allt på mycket höga betyg för vår
e-tjänst, där arbetsgivare har möjlighet att
enkelt bekräfta de försäkrades anställning.
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NKI för försäkringstagare (arbetsgivare) har genomförts vartannat år från och med 2011.
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Antal
kundklagomål
och andel klagomål i relation till nya försäkringsärenden
Antal
kundklagomål

Höga krav på kvalitet och säkerhet
Våra ärendehanteringssystem måste klara
höga krav på säkerhet och intern kontroll.
För att möta kraven är försäkringsvillkor
och andra regelverk inbyggda i systemen,
som har behörighetsstyrning och loggning
för spårbarhet och uppföljning.
Hanteringen av försäkringsärenden följs
upp löpande för att förbättra kvalitet och
säkerhet i hanteringen. Bland annat görs
så kallade dualitetskontroller, där beslut i
ett enskilt ärende kontrolleras av ytterli
gare en handläggare.

Vi hanterar en stor mängd känslig infor
mation och kundintegritet är viktigt för
oss. Under 2018 har vi infört ytterligare
rutiner och förbättringar för att möta
kraven från dataskyddsförordningen,
GDPR, som ersatte den svenska person
uppgiftslagen i maj 2018 och skapar ett
enhetligt regelverk inom EU.
Vi följer upp och rapporterar incidenter som
kan medföra bristande kundintegritet eller
förlust av data. Under 2018 rapporterades
fem incidenter.
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Hantering av kundklagomål
Under 2018 hanterade vi närmare 750 000
försäkringsärenden. Ibland förekommer
det att våra kunder är missnöjda med
något. I första hand vill vi då att kunden
kontaktar den som hanterade det aktuella
ärendet för att få ytterligare information
och reda ut eventuella missförstånd.
Kundklagomål delas in i serviceklagomål
och sakklagomål.
Serviceklagomål avser hanteringen av ett
ärende, till exempel missnöje med hand
läggningstid, bemötande eller tillgänglig
het. Under 2018 tog vår klagomålsfunk
tion emot 352 serviceklagomål. Vi ser en
ökning av serviceklagomål som främst
beror på missnöje med bemötande. Inga
av dessa klagomål avsåg överträdelse mot
kundintegritet, förlust av kunddata eller
diskriminering.

Sakklagomål avser att kunden önskar få
ett beslut i ett ärende omprövat av en från
skaderegleringsverksamheten fristående
omprövningsavdelning. Under 2018 ut
nyttjade 1 155 kunder möjligheten att få
beslut i sitt försäkringsärende omprövat.
Kunden kompletterar då ofta med ny
information.
Av de under året 1 244 avslutade ompröv
ningarna ändrades beslutet till kundens
fördel i 227 fall, alltså 18 procent jämfört
med 19 procent föregående år.

Vem döljer sig bakom siffrorna?
I vår skadedatabas har vi samlat information om
14 miljoner försäkringsärenden. När vi tar fram
statistik för det vanligaste namnet, yrket, åldern,
skadan och orsak till skada och slår samman
resultaten får vi ett typexempel på en kund.

Namn: Eva
Om kunden inte är nöjd med omprövningen
finns möjlighet att begära prövning i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar
eller allmän domstol. Skiljenämnden är
fristående från AFA Försäkring och består
av ledamöter som är utsedda av arbetsmarknadens parter och en ordförande som
är lagfaren domare.

Yrke: Undersköterska, vårdbiträde
		 eller personlig assistent
Ålder: 47 år
Skada: Fraktur på handled
Orsak: Fallit utomhus
		 eller inomhus

Här har vi tagit fram typexempel på en kvinna
och en man som har råkat ut för ett olycksfall i
arbetet.

Namn: Mikael
Yrke: Metallarbetare
Ålder: 43 år
Skada: Sårskada på finger
Orsak: Fallit utomhus
		 eller inomhus

Läs om vårt projekt med Svenska Judoförbundet för att förebygga fallolyckor på sidan 45.
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A N S VA R S F U L L F Ö R VA LT N I NG

ANSVARSF UL L F Ö R VALT NING

Ansvarsfull

Genom att förvalta AFA Försäkrings kapital på ett hållbart sätt
tryggar vi framtida försäkringsersättningar och bidrar till en
långsiktigt låg nivå på våra premier. Det gör att vi kan erbjuda
våra kunder en tryggare vardag.

förvaltning

Hållbarhet och långsiktighet är en naturlig
del av vår kapitalförvaltning. Utifrån den
risknivå och de ramar och riktlinjer som
styrelserna i våra tre bolag beslutat ska vi
maximera den långsiktiga avkastningen.
Vid utgången av 2018 uppgick det förval
tade kapitalet till 195 miljarder kronor,
fördelat på räntebärande värdepapper,
noterade aktier, fastigheter och alterna
tiva investeringar (onoterade tillgångar
främst i form av riskkapitalfonder).

195
MILJARDER

KR0NOR

2,4%

Totalavkastningen uppgick under året
till 2,4 procent och den ackumulerade
avkastningen för de senaste tio åren är
120 procent. Detta motsvarar en genom
snittlig avkastning på 8,2 procent per år.
Trots hög avkastning har det förvaltade
kapitalet varit relativt konstant de senaste
åren till följd av mycket låga premieuttag
och återbetalning av tidigare inbetalade
premier på drygt 40 miljarder kronor.
Våra förvaltningskostnader, exklusive
fastighetsförvaltningen, har i stort sett
varit oförändrade under de senaste tio
åren. 2018 uppgick kostnaderna till 0,08
procent av det förvaltade kapitalet, jäm
fört med 0,07 procent de senaste fyra åren.
Kostnadsandelen är därmed fortsatt låg
och konkurrenskraftig ur både ett svenskt
och ett internationellt perspektiv.
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Förvaltat kapital (mdkr)

19

Förvaltat kapital i miljarder kronor
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RÄNTEBÄRANDE NOMINELLT, 54
RÄNTEBÄRANDE REALT, 27

Cirka 81 miljarder kronor, 41 procent av det förvaltade kapitalet,
är placerat i räntebärande värdepapper. Mer än hälften av
räntekapitalet finns placerat på den svenska marknaden.



AKTIER, 60

Cirka 60 miljarder kronor, 31 procent av det förvaltade kapitalet, är
placerat i aktier. Nästan hälften av detta aktiekapital är investerat i svenska
företag och AFA Försäkring är en stor ägare på den svenska börsen.
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ALTERNATIVA INVESTERINGAR, 19

Cirka 19 miljarder kronor, motsvarande 10 procent av det förvaltade kapitalet,
är placerat i alternativa investeringar (onoterade tillgångar, främst riskkapitalfonder).

Aktiv avkastning är skillnaden i totalavkastning och jämförelseindex i form av en så kallad normalportfölj.

Våra fem största aktieinnehav per den 31 december 2018 i miljoner kronor

Fem största innehav
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2 000

Hållbara verksamheter
skapar värde
Vi anser att en grundförutsättning för långsiktigt
värdeskapande är att beakta hållbarhetsaspekter
i alla investeringsbeslut. Därför fokuserar vi alltid
på vad som är långsiktigt hållbart både för AFA
Försäkring och för de företag vi investerar i.
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NORDEA

2 500
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Räntebärande nominellt
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0,4

Cirka 35 miljarder kronor (med hänsyn till belåning), 18 procent av det förvaltade
kapitalet, är placerat i fastigheter. AFA Försäkring är en stor fastighetsägare nationellt
och en av de större i Stockholm.



Aktiv avkastning i procentenheter över index (rullande treårstal)

Nordea

Storleken på det kapital vi har i uppdrag att förvalta
ger oss både möjlighet och ansvar att påverka. Vi vill
uppfattas som långsiktiga, seriösa och ansvarsfulla
av såväl marknaden som av våra ägare, uppdrags
givare, kunder och andra intressenter.

Storleken på
det kapital vi
har i uppdrag
att förvalta
ger oss både
möjlighet och
ansvar att
påverka.

Telia
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Styrning och regelverk

Analyser och beslut

Grunden för vårt hållbarhetsarbete är
respektive försäkringsbolags placerings
riktlinjer, vår ägarpolicy som reglerar hur
vi utövar vårt ägarinflytande och våra
riktlinjer för ansvarsfulla investeringar.
Samtliga styrdokument fastställs av
respektive styrelse i våra tre bolag.

OECD:s riktlinjer för multinationella före
tag är vägledande för vad vi betraktar som
ansvarsfulla investeringar. Vi avstår helt
från att investera i bolag som är verksamma
inom områden som inte är i linje med vår
värdegrund, exempelvis pornografi och
tobaksproduktion.

Efterlevnaden av våra riktlinjer följs upp
både av AFA Försäkrings funktion för
regelefterlevnad och av internrevisionen.

Regelsamlingen Svensk kod för bolags
styrning är vägledande för hur vi ska
agera som ägare. Vi samverkar med andra
investerare när vi bedömer att det ökar
våra möjligheter att nå önskade resultat.

Grundregeln är att de företag vi investerar
i förväntas följa internationella normer
och konventioner rörande områden som
arbetsrätt, inhumana vapen, korruption,
miljö och mänskliga rättigheter.
FN:s internationella arbetsorganisation
ILO:s grundläggande konventioner om
mänskliga rättigheter i arbetslivet och

” Vi bevakar noga vad
som händer i omvärlden
och utvärderar
kontinuerligt vårt
hållbarhetsarbete”

Synen på vad som är hållbart utvecklas,
nya krav tillkommer och regelverket för-
ändras. Vi bevakar noga vad som händer
i omvärlden och utvärderar kontinuerligt
vårt hållbarhetsarbete. Hållbarhet är en
stående punkt på dagordningen för styrel
sernas finansutskott.

INTERNATIONELLA NORMER

I våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar
beaktas bland annat:
• United Nations supported Principles for
Responsible Investments (UN PRI).
• FN:s arbetsorganisation ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga
rättigheter i arbetslivet.
• OECD:s riktlinjer för multinationella
företag, som är vägledande för vad vi
betraktar som ansvarsfulla investeringar.

Hållbarhet är en integrerad del av de
investeringsanalyser som föregår alla våra
placeringsbeslut, oavsett tillgångsslag och
oavsett om förvaltningen sker internt eller
externt. Alla våra investeringar följs sedan
upp löpande ur risk-, avkastnings- och
hållbarhetsperspektiv.

Väl underbyggda beslut
Vi investerar ofta i välkända och väl
renommerade företag där vi känner
verksamheten väl. När vi investerar i
för oss mindre kända företag görs alltid
en djupare analys där hållbarhet är ett
viktigt kriterium.
Alla nya stora fondinvesteringsbeslut
inom alternativa investeringar fattas av
finansutskottet eller styrelsen. Invest
eringarna föregås av en grundlig genom
gång av fond och förvaltare.
Vid investeringar i nya externt förvaltade
aktie- och räntefonder görs alltid en analys
av hur fondförvaltaren arbetar med håll
barhetsfrågor.

Aktivt ägande
Vi följer noga de bolag vi investerar i
och deltar i svenska valberedningar och
bolagsstämmor. Under 2018 deltog vi i 62
bolagsstämmor och fem valberedningar.

Vi granskar bolagens hela verksamhet och
tar hänsyn till alla faktorer och förhållanden
som vi anser vara relevanta för bolagens
långsiktiga lönsamhet.
Om vi misstänker att ett bolag som vi har
direktinnehav i bedriver en hållbarhets
mässigt tveksam verksamhet, är huvud
regeln att vi kontaktar bolaget och begär
besked om när och hur detta kommer att
åtgärdas. Det händer också att vi avvecklar
innehavet utan att det aktuella bolaget
kontaktas.
Om bolaget avsiktligt bedriver hållbar
hetsmässigt tveksam verksamhet ska
innehavet avvecklas direkt. Samtliga bolag
som identifieras i våra screeningar tas upp
för beslut av styrelsernas finansutskott.
Investeringar i externt förvaltade fonder
och alternativa investeringsfonder följs
upp regelbundet under investeringstiden.

Antal deltagande i bolagsstämmor
och valberedningar
Deltagande bolagsstämmor

37

38
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32

62

52
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Screening som stöd

Koldioxidmätning ger ökad kunskap

Vi anlitar GES (Global Engagement
Services) för att löpande få information
om företag som är involverade i incidenter
som kan kopplas till kränkningar av inter
nationella normer och konventioner.

Screeningen administreras av en från
övriga kapitalförvaltningsverksamheten
oberoende controllerfunktion och kriteri
erna för screening är samma för alla våra
tre bolag inom AFA Försäkring.

Länder, företag och enskilda individer –
alla måste bidra för att vi tillsammans ska
minska utsläppen av växthusgaser och
leva upp till det klimatavtal som världens
länder enades om i Paris 2015.

Två gånger om året screenas våra aktier
och nominella ränteinvesteringar, för att
säkra att bolagen följer våra hållbarhets
kriterier. De reala räntebärande investe
ringarna screenas inte, då de nästan
uteslutande består av svenska statsobligationer.

Vid årets screeningar framkom att företa
get Dow Chemical vid ett flertal tillfällen
orsakat stora miljöföroreningar, utan att
ha vidtagit åtgärder för att minska miljö
skadorna. Vårt aktieinnehav avyttrades
direkt efter den genomförda screeningen.

Den koldioxidmätning vi gjorde 2016
visade att vår aktieportfölj har ett avse
värt lägre CO2-avtryck än index som var
OMX Stockholm PI (även kallat Stock
holm all-share).

Screeningen görs utifrån internationella
konventioner, främst FN:s Global Com
pact och OECD:s riktlinjer för multi
nationella företag, men också utifrån vår
värdegrund.

Relaterat till marknadsvärde var aktie
portföljens koldioxidavtryck 18 procent
lägre än index. Relaterat till bolagens om
sättning var koldioxidavtrycket 22 procent
lägre än index.

Vid screeningarna ifrågasattes ytterligare
ett par innehav. Efter en fördjupad intern
analys bedömdes investeringarna ligga
inom ramen för våra riktlinjer för ansvars
fulla placeringar och vi beslutade därför
att kvarstå som ägare. Vi följer dock dessa
bolag extra noga.

Mätningen ger underlag för bedömning av
klimatrelaterade risker och ger också en
bättre möjlighet att påverka företag att
minska sina utsläpp.
Vid varje ny investering tar vi hänsyn till
hur detta påverkar vårt koldioxidavtryck.
Vi undviker också att placera i aktier som
är emitterade av renodlade kolgruvor och
kolkraftbolag i syfte att hålla nere vårt
CO2-avtryck.
Vi har inte gjort några större förändringar
i portföljen som vi bedömer skulle ha för
ändrat koldioxidavtrycket och har därför
valt att inte göra någon ny mätning under
2018. Vi följer dock kontinuerligt bolagens
utveckling för att se när det kan vara
lämpligt att genomföra en ny mätning.

Andel av
noterade
tillgångar
Andel av noterade
tillgångar
som
genomgått screening i procent
som genomgått screening
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Foto: Dan Lepp, Johnér Bildbyrå

Andel beräknat i relation till noterade tillgångars värde per 31 december.
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Fastighetsförvaltning med hållbart fokus
AFA Försäkring äger fastigheter i Stock
holm, Göteborg och Malmö. Det totala
marknadsvärdet av fastigheterna är cirka
37 miljarder kronor. Fastigheterna utgörs
till största del av kontor och hotell, men vi
har även cirka 1 000 lägenheter.
Genom vår fastighetsförvaltning, AFA
Fastigheter, vill vi bidra till en hållbar
stadsutveckling med minskad klimat- och
miljöpåverkan och vi integrerar hållbar
hetsfrågor i våra strategier och vårt
dagliga arbete.
Tillsammans med andra aktörer i bran
schen har vi ett stort ansvar i ansträng
ningarna att uppnå ett fossilfritt samhälle.

Arbetet med energieffektiviseringar
fortgår och under året tog vi beslutet att
endast köpa el som är märkt med Bra
Miljöval.
Som medlem i föreningen Byggvaru
bedömningen har vi fått tillgång till verk
tyg som gör det enklare att välja miljöan
passade material och därmed verka för en
giftfri och god bebyggd miljö.
Vi genomför ett stort antal ombyggnationer
varje år, framför allt i de kommersiella
fastigheterna och vi har initierat pilot
projekt under året för att öka återbruket
i samband med ombyggnationer.

MÅL

UTFALL 2018

FRAMÅTBLICK 2019

Hållbara fastigheter
Reducera energianvändningen
med 15 procent per kvm
2016–2020.

Energianvändningen ökade
med 2,4%. Vi har ökat takten
i våra investeringar för att
kunna nå vårt mål 2020.

Arbetet fortsätter med
befintliga och nya
effektiviseringsprojekt.

100 % Bra Miljöval el 2019.

100 procent av all fastighetsel
som vi köper in är Bra Miljöval.

Målet är uppnått.

Återbruk av material i
samband med anpassningar
ska successivt öka under åren
2018–2022.

Vi har drivit flera pilotprojekt
under året och utvecklat ett
enklare verktyg för att följa
upp resultatet från projekten.

Vi implementerar vårt
arbetssätt så att det blir rutin
vid varje ombyggnation.

Vid nytecknande av hyresavtal
ska alltid det gröna hyres
avtalet tillämpas.

Alla nya avtal är gröna
hyresavtal, och omfattar nu
cirka en tredjedel av förvaltad
kommersiell yta.

Vi fortsätter att driva arbetet
för att uppfylla samma mål
2019.

Ansvarstagande samarbetspartners
Granskningsmöten med tio av
våra största samarbetspartners
utifrån efterlevnad av vår upp
förandekod för leverantörer ska
ha genomförts 2019.

AFA Fastigheter –
en personlig och trygg värd

En personlig och trygg värd
Vi har satt nya hållbarhetsmål för vår
fastighetsförvaltning och integrerat vårt
hållbarhetsarbete i verksamhetsplanen
för 2019. Arbetet inriktas på fyra fokus
områden: Hållbara fastigheter, Nöjda
kunder, Engagerade medarbetare och
Ansvarstagande samarbetspartners.
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Hållbara
fastigheter

Nöjda
kunder

Engagerade
medarbetare

Ansvarstagande
samarbetspartners

Under 2018 har vi tagit fram
ett formulär för granskning.
Två samarbetspartners har
granskats med godkänt resultat.

Återstående åtta av våra
viktigaste samarbetspartners
granskas.

Engagerade medarbetare
Minst en kompetenshöjande
aktivitet inom hållbarhet som
omfattar alla medarbetare 2018
och 2019.

Under 2018 genomfördes
tre seminarier avseende
Leverantörskoden, Återbruk
och Energieffektivisering. Alla
nyanställda utbildas löpande för
att på bästa sätt kunna bidra till
våra hållbarhetsmål.

Vi fortsätter att lägga stort fokus
på kompetenshöjning gällande
hållbarhet.
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GRÖNA BOSTÄDER

AFA Försäkring äger 50 procent av Grön
Bostad, som i sin tur äger och bygger nya
miljösmarta bostäder, med ungefär hälften
så stor energiförbrukning som traditionella
bostäder.
Grön Bostad ägs tillsammans med Byggvesta, som också förvaltar husen, och vi har
därför valt att inte inkludera dessa fastig
heter i vår hållbarhetsredovisning.

Återbruk som räknas
I flertalet av våra fastigheter har vi kunnat
anpassa ombyggnationer till vår ambition att
återbruka material genom att ha en dialog
med hyresgästen.
I ett av våra större ombyggnationsprojekt
under året, omfattande 1 000 arbetsplatser,
bidrog vi till att delar av inredningen kunde
övertas av den tillträdande hyresgästen eller
återanvändas och återvinnas på ett hållbart
sätt.
I en annan av våra fastigheter, där en lokal
skulle anpassas för en helt annan typ av verk
samhet, bidrog varsam rivning till återbruk
av material som innerdörrar, glaspartier,
ljudabsorberande takplattor och textilgolv.
Totalt minskade avfallet med 1 500 kg och
koldioxidutsläppen minskade med 2 500 kg.
Läs mer om projektet på sidan 41.

Fokuserade insatser
för kunderna
Fastighetsförvaltningens kundnöjdhets
mätning visade förbättrade resultat på ett
antal områden där vi koncentrerat insatserna
sedan föregående år. Dialogen med hyresgäs
terna, både i bostadshusen och i de kommersi
ella fastigheterna, har stärkts genom husmö
ten i nästan samtliga hus.
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Vi lanserade ett nytt system för felanmälan,
som visat sig fungera mycket bra. Vidare ser
vi att vår satsning på att integrera hållbarhet
i alla funktioner har burit frukt, kundernas
betyg på vårt hållbarhetsarbete är högt.
Samtidigt kan vi konstatera att den varma
sommaren, med höga inomhustemperaturer,
påverkat kundnöjdheten för oss och för hela
branschen. NKI för kommersiella fastigheter
var 70, jämfört med 71 föregående år. För
bostadsfastigheter var resultatet 79, mot 78
året innan. Vårt mål är att överträffa genom
snittsindex, 73, för kommersiella fastigheter.
Under 2019 kommer vi bland annat att arbeta
vidare med att säkerställa att alla fastigheter
upplevs som trygga och säkra.

Ansvarstagande
samarbetspartners
Vår fastighetsförvaltning har en egen upp
förandekod för leverantörer. Den är baserad
på Fastighetsägarnas leverantörskod och
omfattar miljö, arbetsvillkor, mänskliga
rättigheter och antikorruption. Tidigt i våras
bjöd vi in våra samarbetspartners till ett
seminarium för att informera och förankra
leverantörskoden och under året har vi inför
livat detta dokument i avtalen med våra 20
viktigaste samarbetspartners. Två samarbets
partners har hittills granskats med godkänt
resultat.

Ökad kunskap
inom hållbarhet
Utvecklingen inom hållbarhet för fastig
hetsförvaltning går fort framåt och vi
satsar därför på kompetenshöjande
aktiviteter för medarbetarna. Under året
utvecklades en hållbarhetsutbildning för
nyanställda som genomfördes löpande un
der året vid behov. Alla medarbetare, och
i vissa fall även samarbetspartners, bjöds
in till tre olika utbildningstillfällen om
Återbruk, Leverantörskoden samt Energi
effektivisering i ett framtidsperspektiv.

Fortsatta
energieffektiviseringar

Av de koldioxidutsläpp som härrör från
energianvändning i våra fastigheter står
fjärrvärme för den största delen. Stock
holm Exergi (tidigare Fortum Värme)
levererar fjärrvärme och kyla till mer
parten av våra fastigheter. Tidigare
klimatkompenserade de all fjärrvärme,
nu fördelas koldioxidutsläppen ut på varje
kund vilket medför att våra koldioxid
utsläpp från fjärrvärme har ökat.

Energianvändning

Fastighetsförvaltningens energilednings
system är certifierat enligt energilednings
system ISO 50001. Vi beslutade att endast
köpa in el med klassificeringen Bra Miljö
val, och all vår el kommer från certifierad
Bra Miljöval vattenkraft, genom Skellefteå
Kraft. Premien för Bra Miljöval innefattar
bland annat hårdare miljökrav på vatten
kraften, men går även till projekt som
reparerar miljöskador och ökar energieffektiviteten.

12
26

EN MÄNSKLIGARE STAD FÖR ALLA

Vi vill bidra till en mänskligare stad för alla
och då nästan hela vårt fastighetsbestånd
finns i Stockholm samarbetar vi med Stockholms Stadsmission, där vi specifikt stödjer
Nattjouren och Särskildnyttan. Nattjouren
söker upp människor som behöver akut stöd.
Särskildnyttan innebär att vi erbjuder ett antal
lägenheter för att hemlösa personer ska få en
fast bostad.

Under året har vi intensifierat arbetet för
att kunna nå vårt mål att sänka energianvändningen med 15 procent mellan
2016 och 2020. Trots detta ökade använd
ningen med 2,4 procent, främst på grund
av ett avsevärt större behov av kyla under
den varma sommaren (se diagram på sida
40). Vi räknar med att stå bättre rustade
nästa år då flera energieffektiviseringar
kommer att genomföras.





VÄRME

%

Fördelning av
energianvändning
i våra fastigheter

Värme

El

62

EL
KYLA
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Energianvändningen ökade 2018 på grund av ökat kylbehov under den extremt varma sommaren.

Koldioxidutsläpp från energianvändning i kg CO2e/m2
Utsläpp fastigheter
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– Våghalsen är en fastighet från 1920-talet
på Sveavägen i Stockholm med 47 lägenheter och 6 butiks- och kontorslokaler.
När en av kontorslokalerna skulle rensas
för att göras om till tandläkarmottagning
anlitade vi en konsult inom återbruk och
återvinning, säger Peter White, extern
projektledare för renoveringen av fastig
heten Våghalsen 15.
– I den 500 kvadratmeter stora lokalen fanns material
och inventarier i gott skick som inte var mer än tio
år gamla. Bland annat tog vi ner nedmatningsstavar
för el- och datakablar och satte upp dem i en annan
fastighet som AFA Försäkring äger, som vi håller på
att anpassa för hyresgästen Region Stockholm. Det
är mycket bättre att återbruka än att återvinna eller
slänga saker som sopor i en container.
Glaspartier, textilplattor och dörrsatser
Lidl, Panini och Friskis & Svettis är exempel på
verksamheter i fastigheten Våghalsen. Snart får de
sällskap av tandläkarkedjan Aqua Dental.

2

0

När AFA Försäkring renoverade
fastigheten Våghalsen skulle
en kontorslokal omvandlas
till tandläkarpraktik. Det blev
starten för att återbruka textilgolv, dörrar och takplattor
istället för att slänga dem.

2014

2015

2016

2017

Stockholm Exergi klimatkompenserade tidigare all fjärrvärme,
från och med 2018 fördelas koldioxidutsläppen ut på varje kund.

2018

– Vi funderade på att behålla 12 avskiljande glaspartier som fanns i lokalen, men de passade inte in i
planlösningen för tandläkarmottagningen. Så istället
monterade vi ner dem och vår återbrukskonsult förmedlade dem vidare, säger Peter White.
– Golvet i lokalen i Våghalsen var täckt av textilplattor
på 50x50 centimeter. Jag tror att vi plockade loss 450
textilplattor som vi sedan kunde sälja. Vi sålde också
14 dörrar, eller dörrsatser, som fanns i lokalen.
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Återbruk ger
kontorsinredning
nytt liv

Stefan Hedengren och Peter White.

Ett första år av återbruk
Som fastighetsägare renoverar man i regel en lokal
när en ny hyresgäst ska flytta in. Ofta innebär det att
inredning i gott skick kasseras.
– Vi pratade länge om hur man skulle kunna åter
använda inventarier och byggmaterial. Det finns ännu
inte någon självklar andrahandsmarknad för sådant
här. En del kan vi skänka bort och en del kan vi sälja,
säger Stefan Hedengren, teknisk chef på AFA Fastigheter.
– Nu har vi hittat en konsult som är duktig på återbruk
och som har hjälpt oss komma igång. Det senaste
året har vi genomfört pilotprojekt för att återanvända
saker i våra egna fastigheter eller slussat dem vidare
till andra. I Våghalsen har vi faktiskt återbrukat undertaksplattor, som man normalt sett bara slänger när
man river ner dem. De har vi skänkt bort.
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T RYG G A O C H S Ä K R A A R B E T S P L AT SER

TRY G G A O CH SÄK RA ARBE T SPL AT SE R

En viktig del av vår uppgift är att förebygga skador och
ohälsa i arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att finansiera
forskning inom arbetsmiljö och hälsa och genom att publicera
rapporter om arbetsskador och sjukfrånvaro baserade på
statistik ur vår skadedatabas.

Trygga
och säkra

Arbetslivet befinner sig i ständig föränd
ring. Vi följer utvecklingen noga för att
i vårt förebyggande arbete kunna belysa
risker och möjligheter som ny teknik och
nya arbetssätt kan ge upphov till.

arbetsplatser

AFA Försäkring är en av Sveriges största
finansiärer av arbetsmiljöforskning och
2018 beviljade vi 202 miljoner kronor i
anslag till forskning. Kunskap är ett av
de effektivaste verktygen för att minska
skador och ohälsa i arbetslivet.

Vi är därför angelägna att forskningen vi
finansierar ska komma till praktisk nytta.
Tillsammans med Prevent och Suntarbetsliv sprider vi forskningsrön som
kommer till användning ute på arbets
platserna. Långsiktigt bidrar det till en
bättre arbetsmiljö, minskade arbetsskador
och färre sjukskrivningar. Det gynnar
medarbetare, arbetsgivare och samhället
i stort.

Unik skadedatabas ger värdefull information
I vår skadedatabas har vi sparat informa
tion om försäkringsärenden sedan 1970talet och här finns idag 14 miljoner
försäkringsärenden samlade. Databasen
är en unik kunskapskälla som används i
forskningsprojekt, analyser och rapporter.
Vi använder den också som utgångspunkt
för beslut om vilka forskningsområden vi
ska satsa på.
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Foto: Plattform, Johnér Bildbyrå

Vi bidrar till att utveckla arbetsmiljöarbetet
på landets arbetsplatser genom att varje
år publicera en arbetsskaderapport och
delrapporter som beskriver utvecklingen
av godkända arbetsskador och långvariga
sjukfall. 2018 såg vi för fjärde året i rad att
den tidigare ökningen av arbetsolyckor har
avstannat. Den långvariga sjukfrånvaron
minskade i både offentlig och privat sektor.

Allvarlig
a arbetss
kador och
långvari
g sjukfrån
varo

Juni 2018

VARJE ÅR GER VI UT EN ARBETSSKADE
RAPPORT OCH FLERA DELRAPPORTER
DELRAPPORTER 2018:

 Fallolyckor på arbetet
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 Hot och våld på den
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Rapporterna kan läsas
på afaforsakring.se
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Två miljoner händelser
registrerade i IA-systemet

Allt fler upptäcker IA-systemet och idag
användes det av närmare 1 400 företag i
ett 30-tal branscher. Systemet omfattade
vid utgången av 2018 drygt 830 000
anställda.
Med IA-systemet får företag i samma
bransch tillgång till information om

användare

inrapporterade olycksfall och tillbud,
utredningar och åtgärder. På så sätt sprids
kunskap och information snabbt och alla
kan hjälpas åt för att öka säkerheten på
arbetsplatserna. Systemet används också
förebyggande och underlättar det syste
matiska arbetsmiljöarbetet. Det gör det
enkelt att jämföra sig med andra för att
få besked om styrkor och svagheter i det
egna arbetet.

Foto: Alf Tornberg

Det webbaserade IA-systemet är ett infor
mationssystem för systematiskt arbets
miljöarbete. Vi har utvecklat systemet
tillsammans med våra uppdragsgivare
och förra året firade det 20 år. Hittills har
drygt två miljoner arbetsmiljörelaterade
händelser registrerats i systemet.

832 200

Judo ska förebygga fallolyckor på arbetet
AFA Försäkring startade under året ett projekt med Svenska Judoförbundet för att
förebygga fallolyckor på arbetsplatser. Tanken är att seminarier och informationsfilmer
ska locka arbetsgivare att anlita judoinstruktörer som kan lära anställda hur man faller
utan att skada sig.

Nytt för i år är att AFA Försäkring och det
statliga Partsrådet tecknat ett IA-avtal.
Det innebär att arbetsgivare inom det
statliga avtalsområdet nu kan använda
IA-systemet i sitt arbetsmiljöarbete.

– Vi har spelat in fyra filmer och kallar dem Alla kan
falla. Den första filmen spelade vi in på en bygg
arbetsplats, där det ofta är mycket sladdar och bråte
på golven som ökar risken att ramla, säger Anna-Mia
Olofsson, samordningsansvarig i projektet på AFA
Försäkring.

Antal registrerade
händelser och risker per år i IA-systemet
IA
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Arbetsgivare sammanförs med
instruktörer från judoklubbar

407 000

400 000

Projektet är en del av AFA Försäkrings arbete med
att förebygga och minska skador vid fallolyckor på
arbetsplatser. AFA Försäkring bidrar med finansiering
och kunskap om vilka yrken som är mest utsatta och
Svenska Judoförbundet står för instruktörer som ska
lära anställda på arbetsplatserna att falla säkert.

285 000
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– De övriga tre handlar om risken att falla i vården, i
transportyrket och på väg till arbetet. Fallolyckor är
den vanligaste typen av arbetsolycka och filmerna
illustrerar de fyra miljöer där man oftast faller, enligt
statistiken i AFA Försäkrings skadedatabas.
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– Vi kommer ju inte att kunna sätta stopp för att folk
ramlar på sina arbetsplatser, men vår förhoppning
med det här projektet är att om anställda lär sig falla
på rätt sätt så kommer de göra sig mindre illa. Arbetar
man samtidigt i det systematiska arbetsmiljöarbetet
med att förebygga fallolyckor bidrar det till att minska
risken att falla och skada sig.
Projektet bidrar också till forskningen genom att
fallträningen följs upp av Michail Tonkonogi, professor
i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna.

2018

Illustratör:
Lena Forsman
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– Aktiva i landets judoklubbar får en särskild
instruktörsutbildning så att de kan lära ut så kallad
fallkompetens. Hittills har ett femtiotal arbetsgivare
anmält intresse hos Svenska Judoförbundet, som
i sin tur sammanför arbetsgivaren med en judo
instruktör i närheten av arbetsplatsen. Vi arrangerar
både inspirationsseminarier, prova på-tillfällen och
utbildningar, säger Anna-Mia Olofsson.

# fallkompetens

SWE
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Forskning inom arbetsmiljö och hälsa
AFA Försäkring finansierar forskning
inom områdena arbetsmiljö och hälsa. Alla
projekt vi stödjer syftar till att minska
arbetsskador och ohälsa på arbetsplatserna.
Utgångspunkten är att resultaten från
forskningen ska komma till praktisk nytta
genom att förebygga arbetsskador och
minska långvarig sjukfrånvaro.

Noggrann process för
beviljande av anslag
Vi utgår från en analys av aktuella arbets
miljö- och hälsorisker i arbetslivet när vi
beviljar forskningsanslag. Vi annonserar
öppna anslagsutlysningar på vår webbplats
och tar emot ansökningar och skisser fyra
gånger per år.
Ansökningarna bereds av en grupp med
representanter för arbetsmarknadens
parter med stöd av ämnesexperter och
sakkunniga. Bedömningarna baseras på
relevans, vetenskaplig kvalitet, praktisk
nytta, resultatspridning och kostnads
effektivitet. I forskningsprojekt som kräver
etisk prövning ska projektledaren bifoga
beslut från någon av nämnderna för etik
prövning av forskning.
Arbetsmarknadens parter beslutar vilka
projekt som beviljas anslag. Godkända
medelsförvaltare är svenska universitet
och högskolor, forskningsinstitut och
universitetssjukhus. Slutrapporter publi
ceras i AFA Försäkrings projektkatalog.
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Beviljade anslag
År 2018 inkom totalt 232 ansökningar.
28 fristående projekt beviljades samman
lagt 89 miljoner kronor i anslag.
Inom områden som arbetsmarknadens
parter och AFA Försäkring bedömer
som särskilt intressanta startar vi FoUprogram, med flera projekt som belyser
det aktuella området ur olika perspektiv.
2018 pågick tre program: Kronisk smärta,
Hållbart arbetsliv och Ett arbetsliv utan
hjärt- och kärlsjukdom.

202
MILJONER

KRONOR

Post doc-stöd

Under året beviljade vi anslag för det
fyraåriga FoU-programmet Ung i arbets
livet på 40 miljoner kronor. 30 miljoner
kronor avsattes till ett treårigt program,
Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön
inom kommun- och regionsektorn, och 40
miljoner till ett fyraårigt program, Att leva
och arbeta med psykisk ohälsa.

Varje år delar AFA Försäkring ut ett sär
skilt post doc-stöd på 2 miljoner kronor till
forskare som är i början av sin karriär. I
år gick stödet till Juan Wang, vid Uppsa
la universitet. Hon ska studera faktorer
i arbetslivet som kan orsaka sjukdom i
luftvägarna.

Under året pågick totalt cirka 170 projekt
med en sammanlagd finansiering på cirka
550 miljoner kronor.

Beviljade
anslag
till fristående FoU-projekt i miljoner kronor
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Smarta kläder för bättre ergonomi
Mikael Forsman ska undersöka om
kläder med sensorer kan ge bättre
ergonomiska riskbedömningar än
synbaserade observationer och till
och med en varnande vibration vid
skadliga arbetsställningar.

Kunskap till praktisk nytta

Under Almedalsveckan höll AFA För
säkring tre seminarier på temat fysisk
arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön var
också i fokus på den FoU-dag vi anordnade
i Gävle. Dagen innehöll föreläsningar och
diskussioner och samlade forskare, experter
och beslutsfattare inom arbetsmiljö- och
hälsoområdet.

2018 startade AFA Försäkring ett projekt med Svenska Judoförbundet för att
förebygga fallolyckor på arbetsplatser.
Seminarier och en serie filmer om fall
teknik ska locka arbetsgivare att anlita
judoinstruktörer som kan lära de anställda
hur man faller utan att skada sig.

Mikael Forsman

Kristina Zampoukos ska studera
förekomsten av sexuella eller rasistiska trakasserier och hot och våld i
hotell- och restaurangbranschen.
– I kök är det oftast arbetskamrater som utsätter
en för saker, i receptioner är det vanligare att
kunder står för trakasserierna, säger Kristina
Zampoukos, doktor i samhällsgeografi vid
Mittuniversitetet i Östersund.
– Den finns en i grunden ojämlik relation mellan
den som tillhandahåller service och den som
köper servicen. En annan sak som kan öka
risken för trakasserier är att det på många
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Hantering av kränkningar och hinder
för att förebygga
Kristina Zampoukos ska intervjua chefer, skyddsombud och medarbetare för att ta reda på vilka
strategier de anställda använder för att hantera
kränkningar och vilka hinder som finns för att
förebygga trakasserier.
– Ett hinder kan vara att det är hög personalrörlighet i branschen. Vi hoppas att hitta arbetsgivare som kan bidra med goda exempel på hur man
kan hantera trakasserier. Vi hoppas också kunna
ta fram metoder och verktyg för de här frågorna.

Linda Rose ska ta reda på hur
tekniska hjälpmedel som vridbara
toalettstolar kan bidra till bättre
arbetsmiljö för vårdpersonal och
tryggare hemmiljö för äldre.

Linda Rose
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arbetsplatser i hotell- och restaurangbranschen
finns alkohol i arbetsmiljön.

Kristina Zampoukos

Tekniska hjälpmedel ger tryggare badrum

Foto: Andreas Nilsson

och vartannat år i form av mindre evene
mang på flera orter i landet. 2018 samlade
Gilla Jobbet sammanlagt 1 150 besökare i
Malmö, Falun, Umeå och Göteborg.

1150 BESÖKARE

– Själva vinkelmätaren styr man från en smart
telefon och vi testade att låta fordonsmontörer
se på sin telefon om de höll armen i en belastande
vinkel. Nu har vi placerat en vibrator intill sensorn
på T-shirten så att man istället får en svag vibration på det ställe på kroppen där belastningen
riskerar att bli för hög.

Studie av trakasserier på hotell och restauranger

Under året har AFA Försäkrings före
byggande arbete och den forskning vi
finansierar uppmärksammats i såväl dagsoch fackpress som radio och tv.

En mötesplats för arbetsmiljön
Gilla Jobbet är en återkommande mötes
plats som arbetsmarknadens parter skapat
för att öka intresset för arbetsmiljöfrågor.
Vartannat år arrangeras Gilla Jobbet som
ett större heldagsevenemang i Stockholm

Mikael Forsmans forskargrupp har testat systemet
med smarta kläder i bilindustrin. Härnäst ska de
testa T-shirten på kassapersonal i livsmedels
butiker och på hotellstädare.

Foto: Erik Holmström

För att forskningsresultat och analyser
ska komma till nytta sprider vi informa
tion och kunskap i pressmeddelanden och
vid seminarier och konferenser runt om
i landet. Vi producerar också nyhetsbrev
och andra publikationer.

– Vi har tagit fram en arbets-T-shirt med fickor
för små sensorer som mäter vinkeln på armar
och rygg vid olika arbetsställningar. Vårt mål är
att utveckla en metod som är så enkel att ergonomer börjar göra tekniska mätningar istället för
att observera, säger, Mikael Forsman, professor
i ergonomi på Karolinska Institutet och KTH i
Stockholm.

Fordonsmontörer, kassapersonal
och hotellstädare

Kartläggning av badrumshjälpmedel och
bygge av prototypbadrum

– Ett vanligt badrum är ofta litet och arbetsytan för
personal och hjälpmedel begränsad. Det leder till
farliga situationer för både brukare och personal.
Har man en vridbar toalettstol kan personen på
den till exempel nå handfatet, istället för att vårdpersonal ska stå intill och hjälpa till med förflyttningen, säger Linda Rose, teknologie doktor vid
KTH i Flemingsberg.

Linda Rose ska tillsammans med brukare och
vårdpersonal testa och utvärdera tekniska lösningar för badrum. Därefter ska hon i samarbete med
utvecklingsföretag bygga två badrum och utrusta
dem med de bästa hjälpmedlen.
– Kan vi utrusta badrum med hjälpmedel som gör
att vårdpersonal kan hjälpa personer i deras hem
kan de som behöver vård bo kvar längre hemma.
På sikt hoppas jag att det kan göra människor mer
oberoende och ge dem bättre livskvalitet.
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Tillsammans gör vi

Vår vision är att alla ska ha en trygg vardag. I vår egen verksamhet vill vi också bidra till en hållbar social, ekonomisk och
miljömässig utveckling. Allt vi gör utgår från våra värdeord:
omtanke, nytta och enkelhet.

skillnad

På AFA Försäkring är vi cirka 660
medarbetare i de tre bolagen AFA Sjuk
försäkring, AFA Trygghetsförsäkring
och AFA Livförsäkring. Här finns många
kompetenser samlade på ett kontor i
Stockholm.
De flesta av oss arbetar som skade
reglerare eller i kundtjänsten, men
här finns också exempelvis aktuarier,
analytiker, ekonomer, fastighetsförvaltare, jurister, kommunikatörer
och systemutvecklare.

Åldersfördelning i procent

Så gott som alla medarbetare är
tillsvidareanställda och arbetar heltid.
Samtliga omfattas av kollektivavtal.
Samverkan med de fackliga parterna
Akademikerföreningen AFA Försäkring
och Forena regleras genom centrala avtal,
ett lokalt medbestämmandeavtal och ett
lokalt arbetsmiljöavtal.
Vårt engagemang och vårt arbetssätt ökar
tryggheten för våra kunder och bidrar till
ett hållbart samhälle. Tillsammans gör
vi skillnad för många människor i deras
vardag.

6660-65 -29
Medelålder

50-59

30-39

45
46








1%

66 år och äldre

2960–65
år och
år yngre
30-39
år
30 % 50–59 år
32 %40-49
40–49år
år
21 %50-59
30–39år
år
8 %l60-65
29 år och
år yngre
66 år och äldre
10 %

50

Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos

40-49

A FA FÖR S Ä K R I N G – H Å L L BARHE T SRE DO V ISNING 2 0 1 8

51

T ILL S A MM A N S G Ö R V I S K IL L NAD

T IL L SAM M ANS G Ö R V I SK IL L NAD

It-skolan ger chans att byta bana
En god och trygg arbetsmiljö
Engagerade och kompetenta medarbetare
är en förutsättning för att vi ska kunna
bedriva en väl fungerande och hållbar
verksamhet.
Vi vill erbjuda en god och trygg arbetsplats
som tar vara på medarbetarnas kunskap
och erfarenheter och ger möjlighet till
utveckling och karriär. Vi satsar också
på förmåner och aktiviteter som främjar
hälsa och välbefinnande.

Pulsmätningar
och temaområden
AFA Försäkring har varje år genomfört en
medarbetarundersökning för att mäta och
följa upp medarbetarnas engagemang och
förståelse för verksamheten och för att få
underlag till förbättringsåtgärder. 2018
beslutade vi att ersätta den årliga under
sökningen med löpande pulsmätningar
med start i januari 2019. Det nya sättet
att mäta innebär att man får svara på färre
frågor vid fler tillfällen. Resultatet följs

upp gruppvis tillsammans med närmaste
chef. Syftet är att sätta engagemang och
välmående på den dagliga agendan och få
en kontinuerlig dialog mellan medarbetare
och chefer om resultaten av mätningarna.
Utfallet av detta nya sätt att mäta kommer
vi att kunna utvärdera i slutet av 2019.
Vi genomför regelbundet arbetsmiljö
ronder för att mäta vår fysiska arbets
miljö i form av luft och temperatur och
säkerställa brandskydd. Alla mätningar
har visat att vi har en god arbetsmiljö och
uppfyller gällande lagkrav.
Under året beslutade vi tillsammans med
fackliga företrädare att med start 2019
fokusera på olika områden inom arbets
miljön som temaområden.

I AFA Försäkrings it-skola får medarbetare chansen att
utbilda sig och byta yrke till it-utvecklare.
– Vi har kollegor som går i pension och behöver
anställa nya utvecklare. Antingen kan vi rekrytera
externt eller så kan vi se om det finns människor i
huset som vill skola om sig och få en ny karriär,
säger Anders Åberg, gruppchef inom IS/IT-enheten
på AFA Försäkring.
– Rekryteras du externt kan du programmera men har
förmodligen inte en aning om vad kollektivavtalade
försäkringar är. Då måste du lära dig det. Jobbar du
redan på AFA Försäkring vet du hur våra försäkringar
fungerar men kan inte programmera. Då får du lära
dig det.
Större intresse än väntat för karriärbyte
På AFA Försäkrings interna inspirationsdag i maj 2018
passade enheten IS/IT på att se om några av de 660
medarbetarna var intresserade av att byta yrkesbana.
– Vi riktade oss främst till skadereglerare, eftersom
de kan våra försäkringar. Över 20 personer var
intresserade, vilket var mer än vi hade hoppats på.

Vi gjorde ett antal intervjuer och några av dem fick
genomgå tester. Utifrån det valde vi sedan fyra
personer som nu går i it-skolan, säger Anders Åberg.
– Det här är ett koncept vi har kört tidigare, senast
2010 då vi utbildade skadereglerare till it-utvecklare.
Flera av dem vi utbildade då är kvar i utvecklar
gruppen och en av dem är nu lärare i it-skolan.
Hur lång tid tar det att skola om sig till
it-utvecklare?
– Utbildningen pågår i ungefär sex månader. Under
den tiden är eleverna utlånade från sina ordinarie
tjänster som skadereglerare. I april får vi se om de är
nöjda och om vi är nöjda. Tanken är de sedan ska bli
erbjudna arbete som utvecklare på IS/IT-enheten.
– It-skolan var lyckad 2010 och är lyckad även den
här gången. Vi vill hitta möjligheter att utvecklas och
gå vidare till andra roller inom företaget. Det är jättekul
att vi kan göra det här hos oss, tycker jag, säger
Anders Åberg.

AFA Försäkrings arbetsmiljökommitté,
med representanter för både arbetsgivare
och anställda, är rådgivande och beslut
ande organ i arbetsmiljöfrågor.

Studentsamarbeten är en viktig del i vår
långsiktiga kompetensförsörjning. 2018
fortsatte vi att erbjuda studenter att göra
sin praktik på AFA Försäkring och flera
av dem började efter avslutad utbildning
arbeta hos oss. För närvarande har vi
praktiserande studenter både inom skade
reglering och it.

Vi har också under året genomfört ett
traineeprogram i samarbete med itkonsultföretaget Sigma Young Talent.
Syftet är att attrahera och framtidssäkra
eftertraktad kompetens inom it. De tio
deltagarna kommer att erbjudas anställ
ning hos oss efter programmets slut.

Anders Åberg
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Från praktik till arbete
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Ett välkomnande företag

Utveckling i vardagen

Vår personalsammansättning ska vara
sådan att alla kunder får det bemötande
och den service de har rätt att fordra av
oss. Vi tror att medarbetare med olika
bakgrund, kön, ålder och erfarenheter
bidrar till att framtidssäkra vår verk
samhet och detta ska beaktas vid varje
rekrytering.

Alla medarbetare har årliga utvecklings
samtal med sin närmaste chef, där indivi
duella mål och utvecklingsplaner utformas
och följs upp. Viktigt är att varje med
arbetare får utvecklas i sin roll på AFA
Försäkring och även ges möjlighet att axla
nya roller inom företaget. Kompetens

Vi följer fortsatt den jämställdhetsplan
vi tog fram 2016 och 2017. Utifrån föränd
ringar i diskrimineringslagen arbetar vi
systematiskt med diskrimineringsgrunder
och dokumenterar arbetet i samverkan
med fackliga representanter. Våra rikt
linjer för diskriminering och trakasserier
är tydliga. Vi har ett gott arbetsklimat
på AFA Försäkring och verkar aktivt för
att ingen ska bli diskriminerad. Under
2018 rapporterades ett fall, men efter
utredning konstaterades detta inte vara
diskriminering.
Äldre medarbetares kompetens och
erfarenheter är värdefulla. Vi erbjuder
därför möjlighet till deltidspension från
62 års ålder.
Vi arbetar också strukturerat med
arbetsanpassning för medarbetare med
funktionshinder.
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Könsfördelning i procent

STYRELSE: 41 % kvinnor & 59 % män

inkl. suppleanter

FÖRETAGSLEDNING: 18 % kvinnor & 82 % män

CHEFER: 48 % kvinnor & 52 % män

48%
Hållbart ledarskap

MEDARBETARE: 65 % kvinnor & 35 % män

Ett av målen för vårt jämställdhetsarbete är att varannan
chef ska vara kvinna. 2018 var andelen kvinnliga chefer
48 procent, att jämföra med 46 procent 2017.

För att medarbetare ska känna engagemang
och vilja bidra till verksamhetens mål och
resultat behöver chefer se och uppmärk
samma allt bra som görs. AFA Försäkring
har tagit fram en modell för ledarutveckling
som utgår från konsekvensstyrt ledarskap i
vardagen med fokus på beteenden som leder
till önskat resultat. Chefer och medarbetare
introduceras i modellen och som ny chef får
man en fördjupad utbildning. Nya chefer
får också en gedigen grundutbildning inom
arbetsmiljö och arbetsrätt. Vi satsar dessutom
på att utbilda alla chefer i hälsofrämjande
ledarskap för att få friskare medarbetare.

utveckling sker framför allt i det dagliga
arbetet, genom nya arbetsuppgifter och
utökat ansvar. Alla vakanta tjänster
utlyses till en början internt och 2018
tillsattes 48 procent av tjänsterna med
interna sökande.

INTERN
TILLSÄTTNING
FÖRSTÄRKT INSATS
FÖR MINSKAD SJUKFRÅNVARO

Sedan 2017 erbjuder vi samtliga chefer på
AFA Försäkring behovsstyrda insatser inom
hållbart ledarskap. Under 2018 erbjöd vi
insatser inom hälsofrämjande ledarskap och
rehabilitering.
HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP

Syftet är att öka kunskapen om och stärka
cheferna i utövandet av hälsofrämjande
ledarskap.
REHABILITERING

Syftet är att öka kunskaperna om arbetsrätt
och arbetsmiljö kopplat till rehabilitering.
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Kreativ inspirationsdag
stärkte vi-känslan
– Syftet med inspirationsdagen var att ge alla
medarbetare insyn i vad de olika enheterna och
avdelningarna på AFA Försäkring jobbar med. Som
medarbetare kunde man bättre se vilken roll man
har i verksamheten som helhet. Vi ville också belysa
interna karriär- och utvecklingsmöjligheter, och
inte minst stärka vi-känslan, säger Malin Artvin,
HR-specialist på AFA Försäkring.
Malin Artvin

Foto: Anna Rut Fridholm

– Det blev en lyckad och uppskattad dag fylld av
föreläsningar, workshoppar och möjlighet att prova
på olika arbetsuppgifter. Varje enhet visade vad just
de arbetar med och jag blev nästan rörd över hur
kreativa och engagerade alla var. Jag tror att det fick
oss alla att känna glädje och stolthet över att jobba
på AFA Försäkring.
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Mål:

3,8%

Sjukfrånvaro totalt i procent
Friska medarbetare i fokus
Att våra medarbetare är friska och har
låg sjukfrånvaro är naturligtvis viktigt för
oss. Alla medarbetare har fri tillgång till
vår friskvårds- och motionsanläggning. Vi
erbjuder också ett friskvårdsbidrag som
kan användas till exempel för massage på
jobbet eller till externa hälsoaktiviteter. 2018
utnyttjade 55 procent av medarbetarna det
individuella friskvårdsbidraget.

55%

Total sjukfrånvaro, kön

Kön
12
10
8
6
4

3,6%

2
0

 Totalt
 Kvinnor
 Män

2014

2015

2016

2017

2018

När det gäller korttidsfrånvaron
var vårt mål 2,5 procents från
varo. Vid årets utgång var den
korta sjukfrånvaron 2,0 (2,4)
procent.

Total sjukfrånvaro, ålder

Ålder
12
10
8
6

 29 år

och yngre

4

 39–40 år

2

 50 år

och äldre

0

2014

2015

2016

2017

2018

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro korttid
kortid, kön i procent

2,5%

10

2018 fortsatte vi att arbeta systematiskt för att
minska sjukfrånvaron. En av utmaningarna
har varit att minska den upprepade korttids
frånvaron, sjukfrånvaro upp till 14 dagar.
För att lyckas med detta har vi bland annat
genomfört obligatoriska hälsosamtal mellan
medarbetare och chef vid upprepad korttids
sjukskrivning.
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Samtalen syftar till att se vad vi som arbets
givare kan göra och vad den enskilde med
arbetaren själv behöver göra för att minska
korttidsfrånvaron. Vi har ett nära samarbete
med vår leverantör av företagshälsovård, både
vad gäller att fånga upp tidiga signaler på
ohälsa och vid rehabilitering.

Vårt arbetsmiljöarbete bidrar till
att AFA Försäkring har mycket
få arbetsskador. Under 2018 hade
vi inga anmälda arbetsskador. Vi
fortsatte våra förebyggande insat
ser, med bland annat seminarier
och inspirationsföreläsningar om
exempelvis arbetsmiljö och hälsa.

Mål:

12

Åtgärder för minskad sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron 2018 var för
kvinnor 4,2 procent och för män
2,4 procent (att jämföra med
4,6 och 2,7 i fjol). Vårt mål var en
sjukfrånvaro på högst 3,8 procent
och vid utgången av året nådde vi
en frånvaro på 3,6 (3,9) procent.

8
6
4

 Totalt

2,0%

2
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2015

2016
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Styrning

Hållbarhetsarbetet utgår från vår uppgift, vår vision och våra
värderingar. Det berör hela vår verksamhet och är integrerat i
verksamhetsstyrningen och i våra processer. Styrelserna har
det yttersta ansvaret, men att bedriva en hållbar verksamhet
berör alla medarbetare i det dagliga arbetet.

för en hållbar verksamhet

AFA Försäkring är den gemensamma
benämningen för AFA Sjukförsäkrings
aktiebolag, AFA Trygghetsförsäkrings
aktiebolag och AFA Livförsäkringsaktie
bolag. Styrelsen i respektive företag har det
yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet.
Ett av AFA Försäkrings övergripande mål
är att vi ska bedriva en långsiktigt hållbar
verksamhet, socialt, ekonomiskt och miljö
mässigt.

VÅR VISION

Alla ska ha en
trygg vardag

Vi definierar hållbarhet och hållbar
utveckling i enlighet med Brundtland
rapporten. Det vill säga en utveckling
som tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov.

VÅRA VÄRDEORD

Omtanke

Vi ser, lyssnar aktivt, hjälper, bryr oss om.
Omtanke är hur vi bemöter våra kunder,
intressenter och inte minst varandra.

Nytta
Gör vi nytta för våra kunder, så gör vi nytta
på hela den svenska arbetsmarknaden.
Nyttan är det värde som en kund får ut av
vår verksamhet.

Enkelhet

60

Foto: Scandinav, Johnér Bildbyrå

Vi ska vara lätta att nå och förstå. Vi ska vara
enkla att kontakta och att ha att göra med.
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Integrerat i verksamheten

Lagar och regelverk

Hållbarhetsarbetet utgår från vår uppgift,
vår vision och våra värderingar. Det ska
vara en integrerad del av vår verksamhet
och stödjas av vår verksamhetsstyrning
och våra interna regelverk. Mål, aktivi
teter och resurser för hållbarhetsarbetet
ingår i verksamhetsplaner och budget,
följs upp löpande och redovisas i AFA
Försäkrings hållbarhetsredovisning, som
upprättas i enlighet med Global Reporting
Initiatives (GRI) ramverk och årsredo
visningslagen.

Hållbarhetsarbetet styrs främst av
AFA Försäkrings hållbarhetspolicy och
exempelvis etikpolicy och riktlinjer för
ansvarsfulla investeringar, som revideras
årligen. Hållbarhetsarbetet påverkas
också av lagstiftning och andra regelverk.

Vd har ansvaret för att säkerställa att
uppsatta mål följs upp och att arbetet
regelbundet rapporteras till styrelserna.
Om målen inte uppfylls, ansvarar vd för
att nödvändiga åtgärder vidtas.
Cheferna har ansvar för att medarbetarna
känner till verksamhetens mål och ambi

tioner, att aktuella lagar och riktlinjer följs
och är väl förankrade i organisationen och
att verksamhetens mål uppnås.
Vid behov sätter vi samman särskilda
arbetsgrupper för att utveckla hållbar
hetsarbetet. Dessa grupper utför om
världsbevakning och samverkar med olika
delar av organisationen kring exempelvis
utveckling och förankring av mål och
mätetal.
Alla medarbetare inom AFA Försäkring
ansvarar för att den dagliga verksamheten
bedrivs på ett hållbart sätt.

Vid misstanke om allvarlig oegentlighet
utförd av person i nyckelposition eller
ledande ställning inom AFA Försäkring
finns även möjlighet att rapportera detta
via en utomstående och oberoende tjänst
som garanterar anmälarnas anonymitet.

62

A FA F Ö R S Ä K R I N G – H ÅL L BARHET S RED OVIS NING 2 0 1 8

AFA Försäkring tillämpar, där det anses
lämpligt med hänsyn till vår verksamhet
och ägarstruktur, Svensk
kod för bolagsstyrning.
Försäkringsvillkoren
styr våra beslut i skade
regleringen.

Hållbarhetspolicy

Jämställdhetsplan

Läs mer om hur AFA Försäkring styrs på vår
webbplats afaforsakring.se/om-afa-forsakring.
Riktlinjer
om gåvor och
förmåner

Där hittar du också bolagsstyrningsrapporter
för respektive försäkringsbolag.

Hantering av oegentligheter
Varje medarbetare är skyldig att anmäla
misstanke om oegentligheter till sin
närmaste chef eller överordnad chef.
Vid frågeställningar om etik finns också
möjlighet att vända sig till verksamhet
ens etikgrupp, som består av regelefter
levnadsansvarig, en HR-specialist, chefs
juristen och chefen för internrevision.

Kapitalförvaltningen tillämpar också
internationella normer och konventioner,
som OECD:s riktlinjer för multinationella
företag. Se avsnitt Ansvarsfull förvalt
ning, sidan 32.

Denna rapporteringsväg får endast
användas för uppgifter om allvarliga
oegentligheter som rör bokföring, intern
bokföringskontroll, revision, mutor, brott
mot finansiell lagstiftning som styr AFA
Försäkrings verksamhet eller allvarliga
oegentligheter som rör AFA Försäkrings
vitala intressen eller enskildas liv och
hälsa.

Under 2018 har inga allvarliga oegentligheter
rapporterats.

Riktlinjer
för hantering
av intresse
konflikter

Etikpolicy

Exempel på policyer
och riktlinjer för en

Hållbar
verksamhet
Riktlinjer om
åtgärder för
penningtvätt och
finansiering av
terrorism

Riktlinjer för
upphandling
och inköp

Ägarpolicy

Arbetsmiljö
policy

Riktlinjer för
ansvarsfulla
investeringar
Resepolicy
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Hållbara inköp
Våra riktlinjer för upphandling och inköp
hjälper oss att ställa tydliga krav på
leverantörer vi anlitar. Riktlinjerna gäller
både varor och tjänster och är utformade
enligt AFA Försäkrings ambition att bidra
till en hållbar social, ekonomisk och miljö
mässig utveckling.
Vid val av leverantör ska kontroller göras
för att säkerställa att leverantören upp
fyller våra kriterier avseende funktion,
pris och hållbarhet. Vi vill att leverantören
ska kunna säkerställa god miljö och goda
arbetsförhållanden i hela försörjnings
kedjan.

Utsläpp från verksamheten
(exklusive placeringsfastigheter)
i ton CO2e
Utsläpp från verksamheten

447

600
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285

332

Klimatsmart
kontorsverksamhet
AFA Försäkrings påverkan på miljön och
klimatet ska vara så liten som möjligt. Det
gäller självklart också vår egen verksam
het. Energieffektiva lösningar minskar
elanvändningen och all el som används är
Bra Miljöval-märkt. Det papper vi förbru
kar återvinns och vårt avfall källsorteras.
Under 2018 ökade utsläppen från vår
verksamhet, exklusive placeringsfastig
heter, med sju procent, från 421 till 442
ton CO2e. Tjänsteresorna, som främst
avser vårt förebyggande arbete och vår
kapitalförvaltning, stod för 61 procent (56)
av kontorsverksamhetens klimatpåverkan
och ökningen berodde främst på att
antalet flygresor ökat. Flygresor stod för
89 procent (75) av tjänsteresornas utsläpp.
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AFA Försäkring exponeras för risker som
är direkt relaterade till hållbarhet, till
exempel risker som rör miljö, hälsa och
säkerhet, respekt för mänskliga rättig
heter samt mutor och korruption.
Tabellen på sidorna 66–67 visar de vikti
gaste hållbarhetsriskerna och hur de
hanteras. En mer detaljerad beskrivning
återfinns i respektive avsnitt: Försäkringar
för ett hållbart arbetsliv, Ansvarsfull för
valtning, Trygga och säkra arbetsplatser
och Tillsammans gör vi skillnad.

2017

Det löpande arbetet leds av vd, som också
ansvarar för hanteringen av anseende
risker. Kapitalförvaltning ansvarar för
finansiella risker och aktuarieenheten
ansvarar för försäkringsrisker.
En företagsövergripande risksamordnare
analyserar företagets riskexponering för
operativa risker, strategiska risker och
anseenderisker. Chefen för riskfunktionen
rapporterar den samlade riskbilden per
halv- och helår till vd och styrelserna.
Verksamhetens chefer ansvarar för att
hantera operativa risker i den dagliga
verksamheten och alla medarbetare har
ett ansvar för att bidra till en god risk
kultur.

Under 2018 har inga incidenter avseende
korruption rapporterats och inga böter eller
icke-monetära sanktioner utdömts för brott
mot gällande lagar och bestämmelser.

Hanteringen av finansiella risker, försäkringsrisker, operativa risker, strategiska risker och
anseenderisker beskrivs i not 2 i respektive
försäkringsbolags årsredovisning.

220 276

154
2015

Riskhantering är en central del av verk
samheten och vi arbetar systematiskt för
att identifiera, mäta, hantera, övervaka,
följa upp och rapportera risker. Syftet är
att säkerställa att riskerna är kända och
väl avvägda mot varandra och mot vårt
uppdrag. Ett väl fungerande system för
riskhantering är nödvändigt för att vi ska
kunna uppnå våra mål.

Det är styrelsen i respektive företag som
fattar beslut om det samlade risktagandet.
Styrelserna har också beslutat om en
särskild riskpolicy som anger mål och
strategier för riskhanteringen.

300

200

Risker och riskhantering

 Tjänsteresor

133
33
2018

 Köldmedier

och material

 Energi

2017 års värde för tjänsteresor har omräknats med anledning av nya landspecifika beräkningsvärden för hotellnätter.
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Hållbarhetsrisker

Riskområde: Korruption och bedrägeri

Riskområde: Miljö
Beskrivning av risk

Hantering av risk

Beskrivning av risk

Hantering av risk

Brister i styrning och kontroll av CO 2 -utsläpp i AFA
Försäkrings aktieportfölj kan bidra till negativ klimatpåverkan och en lägre avkastning.

Tidigare mätning av koldioxidavtryck för alla noterade bolag i aktie
portföljen. Mätningarna följer GHG-protokollet och utförs av South
Pole Group. Vid varje ny investering tar vi hänsyn till hur detta påverkar
vårt koldioxidavtryck.

Brister i styrning och kontroll kan leda till att anställd
eller av oss kontrakterad frångår lagar, regler eller
rutiner med negativa konsekvenser för AFA Försäkrings verksamhet och resultat.

Brister i styrning av andra miljörisker (exempelvis
avseende avfall och vatten) kopplade till kapital
förvaltningen kan bidra till en negativ miljöpåverkan
och en lägre avkastning.

De bolag vi investerar i förväntas följa internationella normer och konventioner rörande bland annat miljö. Vi följer bolagen noga och deltar
i valberedningar och bolagsstämmor. Vid tveksam verksamhet tar vi
kontakt med styrelse och företagsledning eller avvecklar innehavet.

Etikpolicy och etikråd för att förebygga korruption och bedrägerier.
Instruktion för anställdas och närståendes affärer med finansiella
instrument och valuta. Försäkringsvillkor och andra regelverk är
inbyggda i ärendehanteringssystem, med behörighetsstyrning och
loggning för spårbarhet och uppföljning. Hanteringen följs upp löpande och möjlighet finns att få sitt ärende omprövat. Visselblåsarfunktion
för allvarliga oegentligheter.

Brister i styrning av energianvändning i AFA Försäkrings fastigheter kan bidra till negativ klimatpåverkan
och högre kostnader.

Energiledningssystem som är certifierat enligt internationell standard
ISO 50001. Miljöcertifiering av fastigheter i samband med renovering
och ombyggnad enligt Miljöbyggnad, LEED eller BREEAM.

Brister i styrning och kontroll kan resultera i försäkringsbedrägerier som medför kostnader och minskat
förtroende för AFA Försäkring och kollektivavtalad
försäkring.

Dualitetskontroller av beslut i försäkringsärenden. Misstänkta försäkringsbedrägerier polisanmäls. Process och rutiner för hantering av
misstänkta bedrägerier har setts över under 2018 i syfte att ytterligare
förstärka arbetet mot försäkringsbedrägerier.

Bristande styrning vid inköp av varor, kontraktering
och avtalsskrivande kan leda till ökade kostnader
och rättsosäkerhet.

Riktlinje för upphandling och inköp utifrån sociala, ekonomiska och
miljömässiga aspekter. Etikpolicy och riktlinjer om gåvor och förmåner
gäller vid upphandling och samarbete. Detta innebär bland annat att
intressekonflikter alltid ska undvikas och att hantering av gåvor och
förmåner ska följa Näringslivskoden och Svensk Försäkrings branschrekommendation mot mutor och andra otillbörliga förmåner.

Brister i anslagsprocessen för forskningsansökan
kan få negativa konsekvenser för inriktning, urval
och kvalitet i forskning som finansieras av AFA
Försäkring.

Omsorgsfull och väl etablerad process för ansökan och beslut om
forskningsanslag som utgår från en analys av aktuella arbetsmiljö- och
hälsorisker i arbetslivet. Ansökningar bedöms utifrån relevans, vetenskaplig kvalitet, praktisk nytta, resultatspridning samt kostnadseffektivitet. Det är AFA Försäkrings styrelser eller arbetsmarknadens parter
som fattar beslut och beviljar anslag.

Riskområde: Medarbetare
Beskrivning av risk

Hantering av risk

Brister i ledarskap och arbetsmiljöarbete kan leda
till ohälsa samt medföra svårighet att rekrytera och
behålla rätt kompetens.

Löpande medarbetarundersökningar och arbetsmiljöronder med
återkoppling av resultat till respektive chef. Arbetsmiljökommitté med
representanter för både arbetsgivare och anställda. Löpande upp
följning av KPI:er kopplat till sjukfrånvaro.

Bristande likabehandling avseende löner och tillvaratagande av medarbetares potential och ambition kan
försvåra individuell utveckling och leda till osakliga
löneskillnader samt medföra svårighet att rekrytera
och behålla rätt kompetens.

Arbete efter jämställdhetsplan som tagits fram tillsammans med
fackliga representanter. Årlig lönekartläggning och åtgärd av eventuellt
osakliga löneskillnader. Intern utlysning av samtliga vakanta tjänster.

Riskområde: Socialt
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Beskrivning av risk

Hantering av risk

Brister i information om försäkringar och anmälningsförfarande (exempelvis på grund av språkliga
barriärer) kan leda till att kunder missar ersättning
som de är berättigade till, vilket kan få negativa konsekvenser för den enskilde individens livssituation.

Arbete för att förenkla och förbättra information och samverka med
andra aktörer för att säkerställa att alla ska få den ersättning de har
rätt till. På vår webbplats finns information på nio språk samt på
lättläst svenska. Mätning av nöjd kundindex (NKI) för både försäkrade
och försäkringstagare. Vi fångar upp synpunkter genom handläggare,
kundtjänst och klagomålshantering.
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Riskområde: Mänskliga rättigheter
Beskrivning av risk

Hantering av risk

Brister i styrning och kontroll avseende informationshantering och it-säkerhet kan leda till spridning av
konfidentiell, personlig och känslig information som
innebär kränkning av personlig integritet.

Arbete i enlighet med riktlinjer för informationshantering som syftar till
att säkerställa god styrning och hantering av AFA Försäkring samlade
informationstillgångar. Informationssäkerhetsklassificering, uppföljning och åtgärdande av incidenter kopplat till personlig integritet.

Bristfällig kontroll av risker kopplade till kapitalförvaltningen kan resultera i investeringar i bolag, eller
deras leverantörskedja, som kränker mänskliga
rättigheter.

Analys av nya investeringar görs. Screening av befintliga aktier och
nominella ränteinvesteringar två gånger om året utifrån internationella
konventioner och AFA Försäkrings värdegrund.
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GRI-index

OM H Å L L B A R H E T S R E D O V I SNINGEN

G RI- INDE X

Om hållbarhetsredovisningen
Årets hållbarhetsredovisning har upprättats för att motsvara kraven enligt GRI Standards inklusive branschtillägget för
finansaktörer samt konstruktion och fastigheter. I enlighet med årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering
för stora företag har AFA Försäkring valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från den legala
årsredovisningen avskild rapport.
Redovisningen avser avgränsning AFA Försäkring. För energi, utsläpp och aktivt ägande avser avgränsning även
utanför organisationen (leverantörer och hyresgäster). Inga betydande förändringar av organisationens storlek,
struktur, ägarskap och leverantörskedja har skett under redovisningsperioden. Hållbarhetsredovisningen är inte
granskad och bestyrkt av tredje part. Utöver hållbarhetsredovisningen finns, som anges i tabellen nedan, viss
information i årsredovisningar (ÅR) och bolagstyrningsrapporter (BSR) för de olika bolagen samt på vår webbplats
afaforsakring.se. Samtliga redovisningar och rapporter finns att tillgå på webbplatsen.

UPPLYSNING

SIDA

KOMMENTAR

STRATEGI
102-14

Uttalande från ledande beslutsfattare

8-9

ETIK OCH INTEGRITET

GRI-index
UPPLYSNING

102-16

SIDA

KOMMENTAR

Värderingar, principer och etiska riktlinjer

11, 12, 61, 63

STYRNING
102-18

Styrningsstruktur

61-62

Läs mer i BSR för respektive bolag.

GENERELLA UPPLYSNINGAR
INTRESSENTENGAGEMANG

ORGANISATIONSPROFIL
102-1

Omslag, 2, 61

AFA Försäkring är samlingsnamnet för AFA
Trygghetsförsäkringsaktiebolag,
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag och
AFA Livförsäkringsaktiebolag.

102-2

Verksamhet, varumärken, produkter och tjänster

5, 11, 19

102-3

Huvudkontorets lokalisering

Omslag baksida

102-4

Länder där verksamheten bedrivs

4

Företagen inom AFA Försäkring bedriver
endast försäkringsverksamhet i Sverige.

102-5

Ägarstruktur och företagsform

2, 5, 61

Läs mer i ÅR sid 21, 102, 157.

102-6

Marknader som organisationen är verksam på

4

Lista över intressentgrupper

15

102-41

Kollektivavtal

51

102-42

Identifiering och urval av intressenter

15

102-43

Förhållningssätt till intressentengagemang

15-16, 19, 21-27,
38-39, 48, 51-52

102-44

Viktiga frågor som lyfts

16, 24-25, 52

Intressenterna prioriteras utifrån ömsesidigt
beroende och påverkan.

REDOVISNINGSPARAMETRAR

102-7

Organisationens storlek

2, 5, 27, 49

Läs även i ÅR sid 28-29, 107-108, 162-163.

102-45

102-8

Information om medarbetare och andra som arbetar
för organisationen

51

Läs mer i ÅR sid 83 (not 30), sid 144 (not
27), sid 199 (not 26).

102-46

Process för att definiera redovisningens innehåll och
avgränsning

15, 62

102-9

Beskrivning av leverantörskedjan

12-13, 34, 37, 58

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

102-47

Lista över väsentliga hållbarhetsfrågor

16

102-48

Förändringar av information lämnad i tidigare
redovisning

102-49

Förändringar i redovisningen avseende väsentliga frågor

15

Enheter som ingår i den finansiella redovisningen

4, 61

Inga väsentliga förändringar under året.

102-50

Redovisningsperiod

Omslags framsida

102-51

Datum för publicering av senaste redovisningen

Inga betydande förändringar.

102-10

Väsentliga förändringar gällande organisation och
leverantörskedja

102-11

Försiktighetsprincipen

61

102-52

Redovisningscykel

4

102-12

Externa initiativ om hållbarhet som organisationen
stödjer

32, 34, 36, 62

102-53

Kontaktperson för redovisningen

4

36

102-54

Rapportering i enlighet med GRI Standards

68

102-55

GRI-index

68-71

102-56

Externt bestyrkande

4, 68

102-13

68

Organisationens namn

102-40

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

AFA Försäkring är medlemmar i Svenska
Försäkringsföreningen, Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO), International Commission on Occupational Health
(ICOH) och Byggvarubedömningen.

Föregående hållbarhetsredovisning
publicerades i april 2018.
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GR I-IN DEX

G RI- INDE X

UPPLYSNING

SIDA

KOMMENTAR

EKONOMISKA RESULTAT
Hållbarhetsstyrning

8, 11-13, 19, 27,
29-31, 65

201-1

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

13

ENERGI
103-1 –
103-3

Hållbarhetsstyrning

9, 30, 36-39, 64, 68

G4-CRE1

Energiintensitet i fastigheter.

40

Beräkning av energianvändning baseras på
uppmätta värden.

G4-CRE3

Utsläppsintensitet växthusgaser från fastigheter

103-1 –
103-3

Hållbarhetsstyrning

51, 54, 63, 66

405-1

Medarbetare, styrelse och lednings sammansättning
nedbruten på mångfaldsindikatorer

51, 54

Ytterligare uppgifter om styrelseledamöter,
suppleanter, arbetstagarrepresentanter och
vd finns i ÅR sid 210-212 och i BSR för
respektive bolag.

UPPLYSNING

SIDA

KOMMENTAR

103-1 –
103-3

Hållbarhetsstyrning

26, 54, 66

406-1

Antal fall av diskriminering samt vidtagna åtgärder

26, 54

Inga fall av diskriminering har konstaterats
under 2018.

UPPLYSNING

SIDA

KOMMENTAR

103-1 –
103-3

Hållbarhetsstyrning

26

418-1

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

26

Inga klagomål avseende överträdelse mot
kundintegritet eller förlust av kunddata under
2018.

UPPLYSNING

SIDA

KOMMENTAR

103-1 –
103-3

Hållbarhetsstyrning

9, 33-34, 67-68

G4-FS11

Procent av förvaltat kapital som genomgått positiv och
negativ hållbarhetsscreening

34

KUNDINTEGRITET

UTSLÄPP
Hållbarhetsstyrning

KOMMENTAR

DISKRIMINERING

MILJÖSTANDARDER

103-1 –
103-3

SIDA

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

VÄSENTLIGA FRÅGOR, STYRNING OCH INDIKATORER

103-1 –
103-3

UPPLYSNING

35, 38-40, 64, 66, 68

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

40

AKTIVT ÄGANDE

SOCIALA STANDARDER
ARBETSMILJÖ (HÄLSA OCH SÄKERHET)
103-1 –
103-3

Hållbarhetsstyrning

43-49, 52, 55, 58-59,
66

403-1

Andel av medarbetarna som representeras av formella
arbetsmiljökommittéer

52

100% av medarbetarna representeras.

403-2

Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade
arbetsdagar, frånvaro samt arbetsrelaterade
dödsolyckor

58-59

Inga dödsolyckor 2018. Avsteg avseende
arbetsskadefrekvens och förlorade dagar
samt fördelning på kön och region, på grund
av att information inte är tillgänglig.

37, 52, 55, 66

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

Positiv screening tillämpas inte.

UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING
103-1 –
103-3

70

Hållbarhetsstyrning
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