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Not 1. Information om 
hållbarhetsredovisningen
Hållbarhetsrapport enligt ÅRL
SEK:s hållbarhetsrapport är en del av företagets årsredovisning. Håll-
barhetsinformationen är integrerad i den övriga informationen i för-
valtningsberättelse, finansiella rapporter och noter och i hållbarhets
noter. För beskrivning av affärsmodell, se sid 1617. Policy och resultat 
av policyn finns i hållbarhetsnot 48, not 26 och Mål och utfall, sid 14. 
Beskrivning av hållbarhetsrisker finns i riskavsnittet, sid 3641, not 26 
och i hållbarhetsnot 58. Resultatindikatorer finns på Mål och utfall, sid 
14, Nyckeltal, sid 31, och i hållbarhetsnoterna 5-9.

GRI
SEK:s hållbarhetsredovisning avser kalenderåret 2019 och är upprättad 
i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI Standards), tillämp-
ningsnivå Core. I redovisningen används också relevanta delar av GRI 
sektorssupplement för finansiella aktörer. Komplett GRIindex med 
valda indikatorer för väsentliga frågor redovisas på sidorna 128-129. 

Den senaste föregående hållbarhetsrapporten för SEK avseende 
kalenderår 2018 publicerades i februari 2019.

TCFD
I not 6 redovisas SEK:s affärsmässiga och operationella klimatpåverkan 
utifrån rekommendationer från Task Force for Climate-related Finan-
cial Disclosures (TCFD). 

Hållbarhetsredovisningens omfattning och avgränsning 
SEK:s hållbarhetsredovisning omfattar hela koncernen. SEK redovisar 
styrning och hantering av sociala och miljömässiga risker vid utlåning 
i enlighet med GRI:s sektorsupplement för finansiella aktörer. Redovis-
ningsprinciper avseende enskilda indikatorer framgår i samband med 
redovisning av respektive indikator. För mer information, kontakta 
SEK:s hållbarhetschef. 

Svensk lag om banksekretess reglerar redovisning av information 
som rör enskilda affärer. SEK tar aktiv del i utveckling av ökad transpa-
rens för banksektorn avseende hållbarhetsfrågor. SEK utgår från inter-
nationella riktlinjer för transparens gällande utlåning. De riktlinjer som 
främst är relevanta för SEK är Ekvatorprinciperna och TCFD för trans-
parens avseende projektrelaterad finansiering och klimatrelaterade 
risker i utlåningen. 

Försiktighetsprincipen
SEK följer försiktighetsprincipen genom att hållbarhetsrisker är ett 
riskslag inom koncernen och en del i riskramverket. 

Förändringar i hållbarhetsredovisningen 
Hållbarhetsredovisningen 2019 innehåller en större förändring. Kli-
matrelaterade risker och möjligheter redovisas enligt TCFD och ersätter 
punkten ”miljö och klimat”. Inga betydande förändringar avseende de 
materiella hållbarhetsfrågor som redovisningen omfattar har skett för 
rapporteringsperioden. 

Omräkning av information som getts i tidigare rapporter har skett 
avseende klimatpåverkan av flygresor i not 6. 

Policy för extern granskning 
I enlighet med ägarpolicy sker extern granskning av bolagets revisorer.

Not 2. Intressenter 
Intressenter är de grupper eller individer som påverkar eller påverkas 
av SEK:s verksamhet. SEK:s mest centrala intressentgrupper bestäms 
av SEK:s ledning i samband med den årliga genomgången och faststäl-
landet av SEK:s väsentlighetsanalys enligt GRI. Intressentgrupperna 
representerar de olika kapitalen som är viktiga för SEK:s affärsmodell 
och som affärsmodellen påverkar, se sid 1617. 

Intressentdialog 2019
SEK använder olika former för intressentdialog: medarbetar- och 
kundundersökning genomförs vartannat år (senast 2018); och möten 
med investerare och företag om grön och ansvarsfull finansiering sker 
löpande. I dialogen med civilsamhället har SEK valt att, tillsammans 
med andra aktörer inom Team Sweden, fördjupa dialogen inom de 
väsentliga hållbarhetsområdena. Under 2019, etablerades en arbets-
grupp inom Team Sweden för att bättre samordna våra åtgärder för att 
motverka korruption vid internationella affärer. Arbetsgruppen består 
av SEK, EKN, Business Sweden och Swedfund. En gemensam intres-
sentdialog påbörjades med civilsamhället och andra relevanta orga-
nisationer. Dialogmöten hölls bland annat med Institutet mot mutor 
(IMM) och Transparency international om deras förväntningar på Team 
Sweden. Följande områden lyftes fram av intressenterna:
- Team Sweden har ett ansvar att ställa antikorruptionskrav på företag 
som vi arbetar med och finansierar.
- Team Sweden bör ställa detaljerade frågor så att företag förstår vilken 
typ av antikorruptionsåtgärder som kan krävas för att göra internatio-
nella affärer med höga korruptionsrisker.
- Team Sweden kan stödja mindre och medelstora företag genom att 
föreslå alternativa sätt att göra affärer på och samverka med större 
företag vid höga korruptionsrisker.

Intressentanalys
I tabellen visas de intressenter som ledningen fastställt som mest cen-
trala samt hur dialogen med dem sker och vilka frågor som de framhållit 
som viktiga för SEK att prioritera. De generella förväntningar som redo-
visas i tabellen är en sammanvägd bedömning av intressentdialog som 
skett tidigare år justerat med de teman som belysts under 2019.
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Intressenter Dialogform Viktiga frågor 2019 Generella förväntningar

Svenska staten 
(ägare)

Ägarpolicy, uppdrag, ägar-
anvisning, styrelse representa-
tion, regelbundna samtal och 
möten samt nätverks träffar.

Sverieges export och investeringsstrat-
gei lanserades 2019. Strategin betonar 
exportkreditsystemet ska anpassas till 
Parisavtalet.

Agera ansvarsfullt och tillvarata 
affärsmöjligheter som leder till hållbart 
värdeskapande. Samverka med övriga 
statliga aktörer inom ”Team Sweden”.

Svenska exportörer Kundmöten, kundundersökning, 
enkät hållbarhetsfrågor, delega-
tionsresor.

Mer proaktiva finansierings lösningar 
inom Team Sweden för svensk export till 
internationella miljö- 
projekt.

Tydliga och rimliga hållbarhets krav. 
Proaktivt arbete med finansiering av 
åtgärder för minskad påverkan på kli-
matet. Gröna lån och omställningslån.

Investerare Möten, konferenser, investerar-
presentationer och finansiella 
rapporter.

Ökad efterfrågan på gröna obligationer och 
obligationer kopplade till Agenda 2030.

Samverkan kring hållbarhets frågor. 
Emittera gröna obligationer och 
obligationer kopplade till de globala 
hållbarhetsmålen. 

Frivillig-
organisationer och 
civilsamhälle

Möten, enkät hållbarhetsfrågor, 
rapporter. 

Gemensamt antikorruptionarbete inom 
Team Sweden vid internationella affärer. 

Agera ansvarsfullt och transparent. 
 Tydliga förväntningar på export-
bolagens hållbarhetsarbete i komplexa 
marknader. Avstå från att finansiera 
fossilrelaterad kraftgenerering.

Medarbetare Samtal, möten, medarbetar-
undersökning, dialog med fack-
liga klubbar på arbetsplatsen.

Coachande förhållningssätt, utvecklings-
möjligheter och tydligt ansvar.

God arbetsmiljö, utvecklings möjlig-
heter, engagerande arbets uppgifter och 
att agera ansvarsfullt.

Not 3. Väsentlighetsanalys
SEK utgår ifrån en kombination av interna och externa faktorer för att 
fastställa vilka hållbarhetsfrågor som är mest väsentliga och vilken 
information som därmed ska ingå i hållbarhetsredovisningen. Fakto-
rerna inkluderar SEK:s uppdrag och hållbarhetskontext, frågeställ-
ningar som lyfts fram av intressenterna, samhällsförväntningar och 
SEK:s inverkan i leverantörsledet och i kundledet. 

Metod
SEK definierar potentiella hållbarhetsfrågor utifrån den kontext som 
SEK verkar inom och utifrån intressentdialogen. SEK:s ledning faststäl-
ler sedan och prioriterar de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna. Priori-
teringen sker genom en bedömning av vad som är rimligt utifrån SEK:s 
påverkan på ekonomi, miljö och samhälle, de förväntningar intressen-
terna uttryckt samt SEK:s möjlighet att agera. För de väsentliga frågorna 
rapporterar SEK resultatet av hållbarhetsarbetet utifrån GRI:s riktlinjer. 

Inför hållbarhetsredovisningen 2019 genomfördes följande föränd-
ringar i väsentlighetsanalysen: 

• I Sveriges export och investeringsstrategi uttrycks förväntningar på 
det svenska exportkreditsystemet att vara i linje med Parisavtalet. 
Klimatrelaterade risker och möjligheter blir alltmer betydelsefulla 
för SEK:s affärer.

• OECD:s pågående utredning om Sveriges antikorruptionsarbete ökar 
förväntningar på att SEK samordnar antikorruptionsåtgärder med 
andra aktörer inom Team Sweden.

• Arbetsvillkor diskuterades relativt sett mindre av intressenter än 
andra hållbarhetsområden. Arbetsvillkor är fortsatt mycket viktig 
utifrån SEK:s möjligheter att påverka.

• Nya standarder för statligt ägda företag är under utveckling vilket 
höjer relevansen av frågan för våra intressenter. 

I diagrammet nedan illustreras SEK:s mest väsentliga hållbarhetsfrågor 
och deras inbördes förhållanden. För en beskrivning av de väsentliga 
hållbarhetsfrågorna se hållbarhetsnot 5-8.
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Not 4. Hållbarhetsstyrning
Ägaren
Ägarens styrning av SEK:s hållbarhetsarbete sker genom statens ägar-
policy och ägaranvisning samt genom bolagsordningen, bolagsstäm-
man, styrelsen och vd. 

Av statens ägarpolicy framgår att SEK som statligt ägt bolag ska 
agera föredömligt inom hållbart företagande vilket framförallt innebär 
att SEK ska: 
• arbeta strategiskt, integrera frågorna i sin affärsstrategi och fast-

ställa strategiska hållbarhetsmål 
• agera transparent i frågor som rör väsentliga risker och möjligheter 

och föra en aktiv dialog med bolagets intressenter i samhället 
• samarbeta med andra bolag och relevanta organisationer 
• efterleva internationella riktlinjer på hållbarhetsområdet

Enligt ägaranvisningen ska SEK:
”…arbeta för efterlevnad av de internationella riktlinjer som finns 

inom området för hållbart företagande kring miljöhänsyn, antikorrup-
tion, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. I sina kredit-
bedömningar, där det är relevant, följa internationella ramverk såsom 
OECD:s ”Common Approaches for Officially Supported Export Credits 
and environmental and social due diligence” eller Ekvatorprinciperna 
samt beakta OECD:s riktlinjer för hållbar långivning (Sustainable Len-
ding) vid export till låginkomstländer.”

Styrelsen
Styrelsen är ytterst ansvarig för att ett aktivt och långsiktigt arbete för 
hållbar utveckling bedrivs inom företaget. Styrelsen beslutar om håll-
barhetsstrategi och mål i samband med affärsplanen samt riskstrategin 
där hantering av hållbarhetsrisker ingår. Styrelsen följer upp och utvär-
derar SEK:s hållbarhetsarbete löpande.

Internationella riktlinjer inom hållbarhet
De internationella riktlinjer inom hållbarhet som är styrande för SEK:s 
verksamhet är följande: Ekvatorprinciperna, de tio principerna i FN 
Global Compact, FN:s vägledande principer för företagande och mänsk-
liga rättigheter, FN:s konvention om barns rättigheter, OECD:s riktlin-
jer för multinationella företag, OECD:s konvention och riktlinjer inom 
antikorruption, OECD:s riktlinjer för social och miljömässig hänsyn vid 
statsstödda exportkrediter samt OECD:s riktlinjer för hållbar långivning 
(Sustainable lending) vid export till låg inkomstländer.

Organisation och ansvarsfördelning 
Företagsledningen styr och fattar beslut om prioriteringar och strate-
giska vägval i hållbarhetsarbetet i enlighet med beslutad affärsstrategi.

Styrdokument
SEK har en policy för hållbart företagande. I den ingår bland annat SEK:s 
väsentliga frågor; antikorruption och affärsetik, miljö och klimatpå-
verkan samt arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, se respektive not. 
Hållbarhetsrisker är intergrerad i SEK:s riskpolicy och relaterade doku-
ment. För en fullständig beskrivning av SEK:s hållbarhetspolicy och 
styrdokument som hanterar hållbarhetsfrågor, se www.sek.se.

Nätverk inom hållbarhet
Genom samarbete med olika organisationer kan SEK dela erfarenheter 
och diskutera utmaningar och lösningar för olika hållbarhetsrelaterade 
frågor. SEK deltar i följande nätverk inom hållbarhet: 
• Hållbart företagande i statligt ägda företag 
• Ekvatorprinciperna 
• OECD:s arbetsgrupper för social och miljömässig hänsyn vid stats-

stödda exportkrediter
• Svenska ICC:s referensgrupp inom CSR 
• UN Global Compacts svenska nätverk
• Enact, nätverk för hållbarhetsredovining

Not 5. Antikorruption och affärsetik
Ett aktivt antikorruptionsarbete och affärsetik inom internationell 
handel och exportfinansiering är viktiga komponenter för att stoppa 
ekonomisk brottslighet och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i 
världen. Som statlig finansiär har SEK en viktig roll att spela för att ställa 
krav och kontrollera så att internationella riktlinjer, se hållbarhetsnot 4, 
följs av företag som använder exportfinansiering och av de egna medar-
betarna. All utlåning utvärderas för korruptionrisker och vid risksitua-
tioner görs en fördjupad analys. 

Risksituationer 
Risksituationer för korruption kan uppstå i samband med SEK:s utlå-
ning till:
• Försvars- och byggindustri i komplexa marknader
• Större projekt med offentlig köpare i komplexa marknader
• Exportör som använt agent i underliggande transaktion  

i komplexa marknader
• Affärstransaktioner med större transaktionskedjor  

och där belopp ändras
• Projekt och byggbolag i komplexa marknader

En komplex marknad definieras som länder med hög korruptionsrisk 
eller hög risk för brott mot mänskliga rättigheter.

Policy 
SEK följer svensk mutbrottslagstiftning samt internationella initiativ 
som syftar till att motverka korruption och annan finansiell brottslighet 
och följer antikorruptionslagstiftningen i de länder och jurisdiktioner 
där bolaget verkar. SEK följer Kod om gåvor, belöningar och andra för-
måner i näringslivet som fastställts av Institutet mot Mutor.

Affärsbeslut ska fattas på affärsmässiga grunder och ingen gåva 
eller representation, som kan uppfattas som otillbörlig eller som inne-
fattar någon form av förväntad motprestation, får ges eller tas emot. 

Ingen form av utpressning eller mutor inklusive oegentliga erbju-
danden om betalningar till eller från anställda, organisationer eller 
offentliga tjänstemän tolereras. Ett sådant agerande kan leda till rätts-
liga åtgärder samt uppsägning av anställning, uppdrag eller affärsrela-
tion.

Riskaptit
Vid utlåning i komplexa marknader ska exportör eller annan aktör som 
finansieringen avser ha kapacitet att hantera korruptionsrisker i enlig-
het med internationella riktlinjer.

Utfall 2019
Nya transaktioner har genomförts i följande länder som klassificeras 
som komplexa marknader: Irak, Mexiko, Thailand, Turkiet och Viet-
nam. Samtliga av dessa transaktioner bedöms efterleva internationella 
riktlinjer inom antikorruption.

Aktiviteter 2019
En uppdatering av SEK:s övergripande riskbedömning som omfattar 
hela verksamheten avseende antikorruption har genomförts. En Team 
Sweden arbetsgrupp för antikorruption vid internationella affärer eta-
blerades. 



SEK Årsredovisning 2019  125 

Not 6. Klimatrelaterade risker och möjligheter
I denna not redovisas information om SEK:s klimatrelaterade risker och 
möjligheter enligt rekommendationer från TCFD. Det är SEK:s första 
redovisning enligt TCFD och ett första steg för att förbättra redovis-
ningen av klimatrelaterade risker och möjligheter. Klimatförändringen 
definieras som en väsentlig hållbarhetsfråga för SEK (se hållbarhetsnot 
3). TCFD rekommenderar företag att adressera fyra grundkomponenter: 
styrning, strategi, riskhantering samt mätetal och mål. 

SEK:s klimatrelaterade frågor
Enligt TCFD är banker exponerade mot klimatrelaterade risker och 
möjligheter (klimatrelaterade frågor) genom utlåningen och aktivi-
teter som finansiell intermediär, samt genom sin operativa verksam-
het. Det är framförallt i SEK:s utlånings- och upplåningstransaktioner 
som väsentliga klimatrelaterade risker och möjligheter uppstår i SEK:s 
affärsmodell. SEK:s direkta klimatpåverkan begränsas i huvudsak till 
affärsresor och huvudkontor i Stockholm.
SEK har identifierat följande klimatrelaterade frågor som väsentliga för 
SEK:s uppdrag och långsiktiga strategi:
• Klimatrelaterade omställningsrisker i SEK:s utlåningsportfölj
• Exponeringar mot fossila tillgångar
• Gröna lån och obligationer

Styrning, policyer och styrelsens övervakning
Styrning av klimatrelaterade frågor är integrerad i SEK:s strategi, 
affärsplanering och verksamhetsmål samt i SEK:s riskramverk och kre-
ditbeslut. 

Enligt statens ägarpolicy ska SEK:s styrelse etablera och redovisa en 
hållbarhetsstrategi med relaterade hålbarhetsmål, se hållbarhetsnot 4.

SEK:s policy för hållbart företagande anger att SEK avstår från att 
medverka i affärer där miljö eller klimatpåverkan bedöms vara oaccep-
tabel och inte förenlig med internationella riktlinjer. SEK ska bidra till 
en klimatsmart omställning av ekonomin genom att sträva efter att öka 
utlåningen till produkter och tjänster som leder till en hållbar utveck-
ling. Så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt ska SEK 
minska den direkta miljöpåverkan från den egna verksamheten.

SEK:s styrelse har uttryckt följande riskaptit för att begränsa klimat-
relaterade risker:
• Utlåning till kolkraft ska inte ske. I undantagsfall kan utlåning före-

komma om det avser miljöförbättrande åtgärder. 
• Bruttoutlåning till fossil verksamhet (kol, olja, naturgas) ska 

understiga 5 procent av SEK:s totala utlåning.
• Miljö och klimatrisker i samband med projektrelaterad finansiering 

ska vara förenliga med internationella riktlinjer. 

SEK:s ledning utvärderar och hanterar klimatrelaterade frågor som en 
integrerad del i bolagets affärs och planeringsprocess samt i riskram-
verket.

Strategiska risker vid två-graders scenario
Klimatrelaterade risker kan uppstå i två former: omställningsrisk och 
fysiska klimatrisker. Omställningsrisk innefattar förändringar i poli-
cyer, lagar, ny teknologi samt i marknadsförutsättningar orsakade av 
nya krav och anpassning till klimatförändringen. Fysiska klimatrisker 
innefattar både akuta klimatrisker såväl som långsiktiga förändringar i 
klimatmönster såsom höjda havsnivåer. I stresstest 2019 fokuserar SEK 
på omställningsrisker eftersom fysiska risker bedöms ha en begränsad 
påverkan på SEKs kreditportfölj. 

Stresstesterna baseras på två scenarier som utvecklats av den inter-
nationella energimyndighetens (IEA:s) ”World Energy Outlook”: ”Nya 
policyer” och ”Hållbar utveckling”. Hållbar utveckling representerar en 
energiomställning med målet att begränsa den globala uppvärmningen 
till två grader Celsius. 

Utfallet av scenarioanalysen 2019 visar på begränsad påverkan av kli-
matrelaterade omställningsrisker på SEK:s finansiella situation. Tabel-
len nedan visar den uppskattade långsiktiga (längre än 10 år) negativa 
påverkan på SEK:s totala kapitalrelation om nuvarande tillgångar skulle 
utsättas för två olika klimatscenarier.

Scenario
Potentiell förändring i SEK:s total 

kapitalrelation på 10 års sikt

Nya policyer -1%

Hållbar utveckling (2 grader) -2%

Strategiska möjligheter i omställningen 
till en klimatneutral ekonomi
Omställningen till en klimatneutral ekonomi innebär affärsmöjligheter 
för svensk exportnäring och SEK på kort och medellång sikt. 
• Exportmöjligheter för små och medelstora företag som arbetar med 

utveckling av omställningsteknik .
• Svensk miljöteknik är konkurrenskraftig i större omställningsinves-

teringar globalt. 
• Sveriges omställning till en klimatneutral infrastruktur stöder indi-

rekt svensk exportnäring. 

SEK:s strategiska inriktning är att öka finansiering till omställnings-
projekt såväl i Sverige som internationellt där svensk exportnäring är 
involverad genom:
• riktade satsningar på internationella omställningsprojekt inom 

ramen för Team Sweden samarbetet.
• att SEK är mer aktiv i svenska infrastrukturprojekt med indirekt 

exportpåverkan som bidrar till omställningen i Sverige.
• att acceptera mindre andel svenskt intresse i internationella omställ-

ningsprojekt.
• gröna lån och erbjudanden: gröna lån, sociala lån och omställnings-

lån. 

Hantering av klimatrelaterade risker
SEK:s rutiner för att identifiera och utvärdera klimatrelaterade risker 
bygger på följande principer.
• Vid projektrelaterad finansiering utvärderas projektets efterlevnad 

av Ekvatorprinciperna, OECD:s “Common Approaches” vid stats-
stödd kreditgivning samt IFC ”Performance Standards”. Dessa inter-
nationella riktlinjer för miljömässigt och socialt ansvar inbegriper 
klimatrelaterade frågor. 

• Fossil energiutvinning med väsentliga koldioxidutsläpp klassifice-
ras som en hög hållbarhetsrisk och identifieras och bedöms därmed 
inom SEK:s riskram.

• Klimatrelaterade riskexponeringar på portföljnivå analyseras och 
rapporteras till styrelsen på årsbasis.

• Fysiska klimatrisker och omställningsrisker integreras successivt i 
kreditutvärdering och analys. 

Exponering mot fossila tillgångar
Nedan följer en sammanställning över SEK:s brutto- och nettoexpo-
neringar mot fossila tillgångar. Metodiken för att klassificera expone-
ringar i SEK:s utlåningsportfölj som är känsliga för klimatrelaterade 
risker bygger på sektorbegreppet ”Carbon Asset Risk” som tagits fram 
av World Resources Institute, WRI. Fyra olika ”Carbon Asset Risk” 
kopplas till GICS-koder i SEK:s motpartsregister.

I årsredovisningen 2018, redovisade SEK samtliga fyra riskkate-
gorier som potentiellt kan innebära exponering mot omställningsrisk. 
2019 följer SEK TCFD rekommendationer och redovisar endast ”fos-
sila tillgångar” som innehåller SEK:s projektrelaterade finansiering till 
naturgasprojekt och bensinraffinaderi. Inget ytterligare fossilt kraft-
projekt är del av SEK:s utlåning.
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Exponering mot fossilrelaterade tillgångar
2019 2018

Bruttoexponering Nettoexponering Bruttoexponering Nettoexponering

Fossiltillgångsklass Skr bn % Skr bn % Skr bn % Skr bn %

Fossila bränslen 1,8 0,5 0,2 0,1 2,5 0,7 0,5 0,2

Övriga tillgångar som potentiellt kan utsättas för 
omställningsrisk 51,7 14,9 31,1 8,9 60,9 18,0 37,8 11,2

Övriga ej fossilrelaterade tillgångar 294,0 84,6 316,2 91,0 274,0 81,3 299,1 88,6

Gröna lån och obligationer 
SEK erbjuder gröna lån som främjar övergången till en klimatsmart 
ekonomi. Gröna lån kategoriseras antingen som ”mörkgröna” eller 
”ljusgröna”. Mörkgröna lån klassificeras enligt SEK:s ramverk för 
gröna obligationer och finansieras via SEK:s gröna obligation. För de 
mörkgröna lånen uppskattas koldioxidreduktion av utsläpp. 

Ljusgröna lån finansierar produkter eller tjänster som leder till bety-
dande och påvisbara framsteg mot målet hållbar utveckling, antingen 
genom minskad miljöbelastning eller genom att uppnå en mer effektiv 
resursanvändning. Klassificering av ljusgröna lån baseras på EU:s ram-
verk för ”ECO innovation”. I SEK:s ramverk för gröna obligationer finns 
åtta kategorier med vissa ytterligare begränsningar. SEK:s ramverk för 
gröna obligationer återfinns på www.sek.se.

Tabellen nedan visar SEK: s nyutlåning av mörkgröna lån, gröna obli-
gationer och årlig minskning av koldioxid från gröna projekt.

SEK mäter indirekta miljöförbättringar avseende koldioxidutsläpp i 
gröna lån utifrån metod angiven i ”International Financial Institution 
Framework for Harmonized Approach to Greenhouse Gas Accounting”, 
november 2012 och i enlighet med ”SEK:s ramverk för gröna obligatio-
ner”, september 2014. Den uppskattade minskning av koldioxidutsläpp 
som redovisas utgår från beräkningar SEK erhållit från projektägare, 
exportör eller i samband med rapporter som tagits fram i samband med 
projektet. Beräkningar görs på projektbasis, och baseras på det år pro-
jektet är färdigställt och redovisas i proportion till SEK:s andel av pro-
jektets totala finansiering.

Skr mn 2019 2018 2017 2016 2015

Nyutlåning gröna lån 3 063 2 044 2 385 3 334 988

Total volym emitterade gröna obligationer 1 000 - - - 4 176

Årlig koldioxidminskning från gröna projekt (ton CO2e) >4 615 000 >4 615 000 >4 615 000 >4 638 000 >4 137 000

Miljö- och klimatpåverkan från kontor och resor
SEK:s direkta klimat- och miljöpåverkan kommer framförallt från 
SEK:s kontor i Stockholm och från affärsresor. Den direkta påverkan är 
inte klassificerad som en väsentlig hållbarhetsfråga utifrån väsentlig-
hetsanalysen varför styrning sker med övergripande mål. SEK arbetar 
aktivt med miljöfrågor vid inköp av varor och tjänster. SEK:s resepolicy 
stipulerar att resor i tjänsten ska vara motiverade och ske på ett så kost-
nadseffektivt och miljöanpassat sätt som möjligt. Vid val av färdsätt ska 
minsta möjliga miljöpåverkan eftersträvas. I Sverige bokas boende på 
Svanenmärkta hotell där så är möjligt. Under 2019 har klimatavtrycket 
från tjänsteresor minskat. För uppvärmning av SEK:s kontor används 
förnyelsebara energikällor. Från 2008 då SEK började mäta klimatav-
tryck för den egna verksamheten har el - och värmeförbrukningens 
påverkan minskat med cirka 46 procent procent. All konsumtion av 
papper är ”EU Ecolabel” eller Svanenmärkt. 

Redovisning av direkta miljöeffekter i form av utsläpp från SEK:s verk-
samhet mäts utifrån GHG-protokollet. Metoden anger hur de olika 
utsläppen kategoriseras och rangordnas utifrån SEK:s del av utsläpp-
skällan. GHG -protokollet kategoriserar utsläpp i tre ”scope” med avta-
gande rådighet med ökande ”scope”. Insamling av data för tjänstebi-
lar har skett via rapportering av körsträcka, för el och fjärrvärme från 
avläsning och för bud genom statistik över leveranser. För tjänsteresor 
har data erhållits från reseagent och för material och pendlingsresor har 
schabloner använts. I redovisningen av utsläpp i SEK:s egen verksamhet 
används antal årsanställda vid årets slut, som för 2019 var 244 stycken. 
SEK klimatkompenserar för de totala växthusgas utsläppen från kontor 
och resor.

Klimatpåverkan av vår verksamhet i ton Co2e 2019 2018 2017 2016 2015

Totala växthusgasutsläpp1 381 415 440 402 360

varav tjänsteresor1 298 332 364 326 232

varav lokaler 29 34 27 25 75

varav övrigt 54 48 50 51 53

Direkta växthusgasutsläpp scope 1 0 16 16 15 15

Indirekta växthusgasutsläpp energianvändning scope 2 16 33 25 25 74

Andra indirekta utsläpp av växthusgas scope 31 365 366 400 363 270

Utsläpp per anställd1 1,56 1,74 1,76 1,57 1,37

Energianvändning, lokaler (MWh) 1 204 1 447 1 216 1 322 1 420

varav el 995 1 189 984 1 139 1 169

varav fjärrvärme 209 258 232 183 251

1 Utsläppen relaterade till flygresor för 2015-2018 har räknats om med en ny metodik där uppräkningsfaktorn för höghöjdseffekten har justerats till 
Naturvårdsverkets riktlinjer.
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Not 7. Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter vid internationella affärer
Hänsyn till arbetsvillkor och mänskliga rättigheter vid internationella 
affärer är en förutsättning för hållbar tillväxt i världen. Som statlig 
finansiär har SEK en viktig roll att spela som kravställare för att export-
företag följer FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter, 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag, samt att projekt vid pro-
jektrelaterad finansiering följer OECD:s riktlinjer för social och miljö-
mässig hänsyn vid statsstödda exportkrediter eller Ekvatorprinciperna.

Risksituationer
Risksituationer för negativ påverkan på mänskliga rättigheter kan 
uppstå vid utlåning till:
• Större projekt (se projektrelaterad finansiering, hållbarhetsnot 8).
• Gruvdrift i komplexa marknader.
• Verksamhet i eller export till verksamheter i konflikt områden.
• Telekom i länder med repressiva auktoritära styren.
• Verksamhet i eller export till länder med särskilt hög risk för mänsk-

liga rättigheter.

En komplex marknad definieras som länder med hög korruptionsrisk 
eller hög risk för brott mot mänskliga rättigheter.

Policy 
SEK tillämpar FN:s vägledande principer för företag och mänskliga 
rättigheter, inklusive ILO:s kärnkonventioner. Vid affärer i konflikt-
drabbade områden samt i länder och branscher med särskilt hög risk 
för brott mot mänskliga rättigheter beaktas särskilt detta. SEK kan i 
sådana fall kräva att företag genomför en konsekvensanalys vad gäller 

mänskliga rättigheter. Vid risk för kränkning av barns rättigheter krävs 
särskild hänsyn. 

SEK ska avstå från affärer då det bedöms finnas påtaglig risk för att 
mänskliga rättigheter inte respekteras och då SEK bedömer att riskerna 
inte kommer hanterats i enlighet med FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter. 

Riskaptit 
Vid utlåning i komplexa marknader ska exportör eller annan aktör som 
finansieringen avser ha kapacitet att hantera risker för mänskliga rät-
tigheter i enlighet med internationella riktlinjer.

Utfall 2019
Nya transaktioner har genomförts i följande länder som klassificeras 
som komplexa marknader: Irak, Mexiko, Thailand, Turkiet och Viet-
nam. Samtliga av dessa transaktioner bedöms efterleva internationella 
riktlinjer för mänskliga rättigheter.

Aktiviteter 2019
Utvecklingsarbete för mänskliga rättigheter inom exportfrämjandet 
fortsätter i en arbetsgrupp tillsammans med Business Sweden, EKN och 
Swedfund.

Under året uppdaterade SEK den verksamhetsövergripande risk-
analys för mänskliga rättigheter.

Not 8. Miljömässig och social hänsyn vid projektrelaterad finansiering 
Vid finansiering av internationella projekt kan risksituationer uppstå 
inom samtliga väsentliga hållbarhetsfrågor. SEK tillämpar Ekvator-
principerna för hantering av hållbarhetsrisker i samband med projekt-
relaterad finansiering eller OECD:s riktlinjer för social och miljömässig 
hänsyn vid statsstödda exportkrediter. 

Ekvatorprinciperna och OECD:s riktlinjer för social och miljömässig 
hänsyn vid statsstödda exportkrediter bygger på IFC:s hållbarhetsstan-
darder som ska vara uppfyllda eller förväntas uppfyllas vid projektrela-
terad finansiering.

SEK är medlem i och deltar i utvecklingsarbetet inom Ekvatorprin-
ciperna.

Riskaptit
Vid projektrelaterad finansiering ska bolaget efterleva Ekvatorprin-
ciperna eller OECD:s riktlinjer för social och miljömässig hänsyn vid 
statsstödda exportkrediter.

Vid redan ingångna transaktioner som inte längre bedöms följa SEK:s 
riskaptit ska SEK vidta åtgärder utifrån de möjligheter som finns att 
påverka samt rapportera avvikelsen till styrelsen.

Utfall 2019
Nya projektrelaterade utlåningstransaktioner under 2019 bedöms 
efterleva Ekvatorprinciperna eller OECD:s riktlinjer för social och miljö-
mässig hänsyn vid statsstödda exportkrediter.

Under året rapporterades 3 av totalt 54 projekt som potentiellt låg 
utanför SEK:s riskaptit. Åtgärder genomfördes bland annat genom 
platsbesök. Under 2019 beviljade SEK ett A-projekt i Sverige, ett B-pro-
jekt i Sverige och ett Bprojekt i Turkiet. För en definition av A/B/C
projekt samt en fullständig rapport inskickad till Ekvatorprincipernas 
sekreteriat se, www.sek.se. 

Projektrelaterad finansiering 2019 2018 2017 2016 2015

Andel av nyutlåning som genomgått miljömässig och social 
granskning inklusive mänskliga rättigheter och arbetsvillkor 100% 100% 100% 100% 100%

Beviljade lån till kategori A-projekt (antal) 1 1 2 1 2

Beviljade lån till kategori B-projekt (antal) 2 5 4 5 3

Not 9. Indirekta ekonomiska och sociala effekter av SEK:s utlåning i Sverige 
Genom SEK:s utlåning skapas en indirekt påverkan i Sverige bland annat 
genom att exportaffärer bidrar till BNP tillväxt och arbetstillfällen. Den 
ökade indirekta påverkan 2019 beror på ökade utlåningsvolymer.

Metod
Indirekt påverkan av SEK:s nyutlåning på Sveriges BNP och sysselsätt-
ning beräknas genom multiplikatorer som SCB tagit fram på bransch-

nivå enligt SNI 2007. Multiplikatorerna som beräkningarna baseras på 
är från 2017. Modellen beräknar det svenska innehållet i en exportorder 
eller vid en investering. SEK finansierar många olika typer av affärer och 
alla passar inte nödvändigtvis in i modellen med exakthet. Beräkning-
arna kan därför endast göras på en övergripande nivå och resultaten bör 
tolkas med försiktighet.

Indirekt påverkan 2019 2018 2017 2016 2015

Bidrag till Sveriges BNP (Skr mn) 51 000 36 000 51 000 33 000 36 000

Bidrag till arbetstillfällen i Sverige (antal) 51 000 48 000 65 000 44 000 48 000
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Not 10. GRI-index

Nedan redovisas de standarder och upplysningar i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) 
Standards och sektorsupplement finansiella aktörer som rapporten är upprättad enligt. Som en del i SEK:s 
deltagande i UN Global Compact (UNGC) rapporterar vi ”Communication on Progress” för 2019 nedan. I 
tillägg till rapportering i enlighet med GRI Standards och UNGC finns även rapportering av aktiviteter inom 
ramen för FN:s globala hållbarhetsmål och Fossilfritt Sverige, se hållbarhetsnot 11 och 12. 

Standard 
Upplysning Innehåll Sidhän visning UN GC princip

GRI 102: GENERELLA UPPLYSNINGAR 2019

102-1 Organisationens namn Sid 62

102-2 Verksamhet, varumärke, produkter och tjänster Sid 18-19

102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor Sid 62

102-4 Länder där organisationen är verksam Sid 62

102-5 Ägarstruktur och företagsform Sid 43

102-6 Marknader som organisationen är verksam på Sid 18-19, 24-25, 108

102-7 Organisationens storlek Sid 32-35, 62, 80

102-8 Medarbetare Sid 29, 80

102-9 Leverantörskedja Sid 29

102-10 Väsentliga förändringar gällande organisation och leverantörskedja Inga väsentliga förändringar

102-11 Försiktighetsprincipen Sid 122

102-12 Externa initiativ Sid 43

102-13 Medlemskap i organisationer Sid 124

102-14 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare Sid 6-7, 42

102-15 Risker och möjligheter Sid 8-9, 14, 40-41, 122-127

102-16 Värderingar, principer och etiska risktlinjer Sid 49, 124

102-17 Visselblåsarfunktion Sid 49

102-18 Bolagsstyrning Sid 43-49

102-32 Högsta styrande organ för hållbarhetsrapportering Sid 124

102-40 Lista över intressentgrupper Sid 122-123

102-41 Kollektivavtal Sid 74

102-42 Identifiering och urval av intressenter Sid 122-123

102-43 Förhållningssätt till intressentengagemang Sid 122-123

102-44 Viktiga frågor som lyfts av intressenter Sid 123

102-45 Enheter som ingår i den finansiella redovisningen Sid 62

102-46 Process för att definiera innehållet i rapporten Sid 122-123

102-47 Väsentliga hållbarhetsfrågor Sid 123

102-48 Förändringar av information Sid 122

102-49 Förändringar i redovisningen Sid 122

102-50 Redovisningsperiod Sid 122

102-51 Datum för publicering av den senaste redovisningen Sid 122

102-52 Redovisningscykel Sid 122

102-53 Kontaktperson för hållbarhetsrapport Sid 122

102-54 Rapportering i enlighet med GRI:s standarder Sid 122

102-55 GRI-index Sid 128

102-56 Extern granskning Sid 132-134
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Standard 
Upplysning Innehåll Sidhän visning UN GC princip

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR
GRI 201: EKONOMISKT UTFALL 2019

103-1,103-2,103-3 Hållbarhetsstyrning Sid 124, 125

201-2 Finansiell påverkan klimatförändring Sid 125

GRI 203: INDIREKT EKONOMISK PÅVERKAN 2019

103-1,103-2,103-3 Hållbarhetsstyrning Sid 6, 12-14, 122-123

203-2 Väsentlig indirekt ekonomisk påverkan Sid 127

GRI 205: ANTIKORRUPTION 2019

103-1,103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning Sid 120, 124 10

205-1 Analys av verksamheten avseende risk för korruption Sid 120, 124 10

205-2 Utbildning inom antikorruption Sid 31 10

GRI 302: ENERGI 2019

103-1,103-2,103-3 Hållbarhetsstyrning Sid 120, 124, 126  
7, 8, 9302-1 Energianvändning inom organisationen Sid 126

302-4 Minskning av energianvändning Sid 126

GRI 305: UTSLÄPP 2019

103-1,103-2,103-3 Hållbarhetsstyrning Sid 124-126

305-2 Energi indirekta (scope 2) växthusgasutsläpp Sid 126

305-3 Andra indirekta (scope 3) växthusgasutsläpp Sid 126

GRI 405: MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2019

103-1,103-2,103-3 Hållbarhetsstyrning Sid 14, 29, 44 3

405-1 Mångfald hos styrelse, ledning och medabetare Sid 14,31, 80

GRI 412: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 2019

1, 2, 4, 5, 6103-1,103-2,103-3 Hållbarhetsstyrning Sid 27, 120, 127

412-3 Kreditbeslut som genomgått riskidentifiering av mänskliga rättigheter Sid 120, 127 2

GRI G4: SEKTORSUPPLEMENT, FINANSIELLA AKTÖRER 2019

103-1,103-2,103-3 Hållbarhetsstyrning Sid 124-126

FS6 Utlåningsportfölj fördelat på region och sektor Sid 24-25, 111-113, 129

FS8 Produkter med positiv miljöpåverkan Sid 19, 28, 31, 126, 129
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Not 11. FN:s globala hållbarhetsmål

SEK står bakom FN:s globala hållbarhetsmål. SEK bidrar till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen 
både genom vår finansiering och som arbetsgivare. SEK har varit aktiv inom grön finansiering sedan 2015 
och vi breddar våra hållbara finansieringserbjudanden. SEK:s fokus är att integrera hållbarhetsrisker i 
riskramverket för att minska potentiellt negativ påverkan på globala hållbarhetsmål som viss ekonomisk 
aktivitet kan innebära. Denna not är ett första steg för SEK att redovisa hur verksamheten relaterar till de 
globala hållbarhetsmålen. I tabellen redovisas nya och pågående aktiviteter som SEK genomför 2019 för 
att adressera utvalda hållbarhetsmål.

Not 12. Fossilfritt Sverige

Initiativet Fossilfritt Sverige syftar till att synliggöra aktörer som i sin verksamhet bidrar till att lösa 
klimatutmaningen och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle. SEK blev 2016 medlem i Fossilfritt Sverige 
och har under året deltagit i nätverksmöten. Nedan redovisar vi aktiviteter som stödjer initiativet.

SEK:s aktiviteter för att bidra till 
ett fossilfritt Sverige 

• Gröna lån

• Grön obligation

•  Fossilfri egen verksamhet 
genom klimatkompensation

Hållbarhetsmål och relevanta delmål Aktivitet 2019

11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
11.6 Minska städers miljöpåverkan

• Team Sweden arbetsgrupp för Smarta städer
• Industrilett partnerskap mellan Indien och Sverige för smarta och 

hållbara städer
• SEK/EKN lånelöfte på USD 2 miljarder för hållbar stadsutveckling 

i Indien

7.2 Öka andelen förnybar energi i världen
7.A Investera i ren energi
7.B Bygg ut och förbättra infrastrukturen för energi i 
utvecklingsländerna

• Ökad ambition att finansiera omställningen till klimatneutral 
ekonomi i Sverige 

• Team Sweden initiativ att adressera stora internationella omställ-
ningsprojekt

• Emission av grön obligation
• Lansering av gröna låneerbjudanden och grön prissättning

16.5 Bekämpa korruption och mutor • Team Sweden arbetsgrupp inom antikorruption
• Team Sweden arbetsgrupp för mänskliga rättigheter 

17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap

• Ekvatorprinciperna och OECD:s gemensamma förhållningssätt 
för social och miljömässig hänsyn vid statsstödd kreditgivning

• Transparency Business Group
• Projekt för förbättrad hållbarhetsinformation. Samverkan med 

akademi, myndigheter, företag och finanssektorn


