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1. Inledning
AB Svensk Exportkredits (SEK) uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa
tillgång till finansiella lösningar i syfte att främja svensk exportnäring. Hållbarhet är en central
del av verksamheten och SEK ska, i egenskap av statligt bolag, agera föredömligt inom hållbart
företagande. Detta innebär att verksamheten ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt utifrån
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv som gynnar hållbar utveckling.

2. Syfte
Syftet med denna policy är att ange grundläggande principer och ställningstaganden för kreditgivning och likviditetsplaceringar för att SEK ska:
»
»

agera föredömligt inom området hållbar finansiering, samt
följa internationella initiativ och riktlinjer som syftar till att uppnå hållbar utveckling och
hållbart företagande.

Denna policy är en del av SEK:s ramverk för arbetet relaterat till hållbar finansiering. De ställningstaganden och principer som anges här operationaliseras i andra policydokument, instruktioner och metoder för hur principerna ska efterlevas i det dagliga arbetet.

3. Definitioner
Hållbara grunder innebär att projekt och verksamheter som SEK finansierar efterlever lokal
lagstiftning samt internationella riktlinjer avseende miljöhänsyn, anti-korruption, mänskliga
rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. De internationella riktlinjerna som SEK följer är:
»
»
»
»
»
»

De tio principerna i FN Global Compact,
OECD:s riktlinjer för multinationella företag,
OECD:s konvention mot korruption med relaterade dokument,
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter,
Ekvatorprinciperna eller OECD:s riktlinjer för hantering av sociala och miljömässiga risker
vid statsstöddkreditgivning, samt
OECD:s riktlinjer för att främja hållbar långivning.

Hållbarhetsrisk är risken att SEK:s kreditverksamhet eller likviditetsplaceringar direkt eller
indirekt påverkar sin omgivning negativt inom områdena etik, korruption, miljö och klimat,
mänskliga rättigheter eller arbetsvillkor. I mänskliga rättigheter ingår barnrättsperspektivet, i
arbetsvillkor ingår jämställdhet och mångfald och i etik ingår skattetransparens.
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ESG-faktorer är miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade faktorer som potentiellt kan ha
en positiv eller negativ påverkan på SEK:s motparters finansiella ställning eller solvens och, i
förlängningen, SEK:s finansiella risker.
Gröna, sociala och hållbarhetslänkade lån är kreditgivning till grön eller social ekonomisk aktivitet enligt EU taxonomin för hållbara investeringar och Loan Market Associations riktlinjer för
gröna och sociala lån samt rörelsefinansiering länkade till låntagarens hållbarhetsarbete enligt
Loan Market Associations riktlinjer för hållbarhetslänkade lån.

4. Principer och ställningstaganden för hållbar finansiering
SEK utgår från tio principer och ställningstagande för hållbar finansiering.

Princip 1: SEK ska medverka i affärer som hanteras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
Den kreditverksamhet som SEK bedriver kan innebära indirekta hållbarhetsrisker. För att hantera och reducera riskerna ska kreditgivningen, som en generell princip, ske på hållbara grunder.
SEK finansierar projekt och verksamheter i länder med höga ESG risker under förutsättning att
projektet bedöms bidra positivt till hållbar utveckling.
SEK ska avstå från att medverka i affärer där SEK bedömer att förhållandena inte är acceptabla
och där SEK inte kan påverka situationen positivt eller om för SEK nödvändig information inte
erhålls eller förväntas erhållas. I en del affärer kan målkonflikter uppstå mellan ekonomiska,
sociala och miljömässiga mål. Sådana målkonflikter ska hanteras efter bästa förmåga men utan
att väsentlig skada något av målen.

Princip 2: SEK:s affärer och relationer ska präglas av god affärsetik.
Förtroendefulla relationer byggs genom öppenhet, integritet och etiskt beteende. SEK accepterar inte affärstransaktioner, vars syfte är skatteplanering. SEK kan, i tillämpliga fall, kräva
utökad skattetransparens för att säkerställa att affären uppfyller kraven.

Princip 3: SEK accepterar inte korruption eller annan finansiell brottslighet i affärer
som SEK finansierar.
SEK tar ställning mot all form av korrupt beteende och följer svensk mutbrottslagstiftning samt
internationella initiativ som syftar till att motverka korruption och annan finansiell brottslighet
samt anti-korruptionslagstiftning i de länder och jurisdiktioner där SEK verkar. Varje anställd på
SEK har ett personligt ansvar att inte, direkt eller indirekt, erbjuda, utlova, lämna, be om eller ta
emot en muta.
SEK ska ha god kontroll på de betalningsflöden som ingår i den finansiella transaktion som SEK
deltar i och affärer ska genomföras på ett transparent sätt gentemot SEK och övriga intressenter. Projektbolag eller exportörer som är exponerade mot korruptionsrisker ska ha god
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förmåga att hantera sådana risker utifrån affärens lokala kontext, komplexitet och risknivå, och
ska i förekommande fall också kunna visa det genom anti-korruptionsprogram eller på annat
relevant sätt. SEK förväntar sig att exportörer följer Institutet Mot Mutor:s Kod mot korruption
i näringslivet ”Näringslivskoden”.

Princip 4: Mänskliga rättigheter ska respekteras i affärer som SEK finansierar.
Mänskliga rättigheter, inklusive ILO:s (”International Labour Organization”) kärnkonventioner,
ska respekteras i verksamheter som SEK finansierar. SEK stödjer föreningsfrihet och rätten till
kollektiva förhandlingar. SEK accepterar inte någon form av tvångsarbete, barnarbete, eller diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
Affärer ska hanteras i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. SEK tillämpar särskild aktsamhet vid affärer i konfliktdrabbade områden samt i länder
och branscher med särskilt hög risk för brott mot mänskliga rättigheter. 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.

Princip 5: SEK ska ha en restriktiv hållning till affärer med negativ påverkan på klimatet.
SEK ska successivt upphöra med finansiering av fossila bränslen. SEK finansierar inte kolgruvor, kolkraft, koltransporter eller nya oljekraftverk. Efter sista december 2022 finansieras inte
prospektering och utvinning av olja och gas. Nya gaskraftverk finansieras endast i undantagsfall
under en övergångsperiod. SEK:s förhållningssätt till fossila bränslen regleras i bilaga 1.
SEK kan finansiera projekt och verksamheter med höga växthusgasutsläpp där fossilfria alternativ ännu inte utvecklats, såsom gruvor och fossila bränslen för industriellt bruk, men under
förutsättning att projektet över tiden bedöms bidra positivt till omställningen. Vid finansiering
av projekt eller verksamheter med höga växthusgasutsläpp, ska storleken på totala växthusgasutsläpp i livscykeln för verksamheten, inlåsningseffekter och omställningsplaner i linje med
Parisavtalets 1,5 graders-mål beaktas.

Princip 6: SEK ska ha ett riskbaserat synsätt vid hantering av hållbarhetsrisker.
Vid bedömning av hållbarhetsrisker ska SEK tillämpa ett riskbaserat förhållningssätt. Det innebär att analys, åtgärder och slutlig bedömning ska anpassas och vara mer detaljerad för affärer
med hög hållbarhetsrisk 1 – oavsett köpare, land, storlek på affär, kredittid och typ av finansiell
produkt. Huvudfokus för bedömning av hållbarhetsrisker är den verksamhet där varan eller
tjänsten ska användas. Vid projektrelaterad finansiering ska, vid förekommande fall, agentbankens samt projekt- eller byggbolagets kapacitet att hantera hållbarhetsrisker utvärderas.

1 Hög hållbarhetsrisk kan uppstå vid finansiering av större projekt eller av verksamheter i länder med
hög risk för korruption eller brott mot mänskliga rättigheter.
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Vid affärer med låg hållbarhetsrisk 2 förväntar sig SEK att bolaget agerar på hållbara grunder
i enlighet med lokal lag och internationella riktlinjer. SEK kontrollerar då främst att det inte
förekommer indikationer på brister i bolagets agerande.
SEK ska årligen genomföra övergripande riskbedömningar som ligger till grund för styrning av
hållbarhetsrisker.

Princip 7: SEK ska integrera ESG-faktorer i kreditbedömningen av motparter.
SEK:s finansiella ställning eller kapitalsituation kan potentiellt påverkas negativt vid en snabb
omställning till en klimatneutral ekonomi eller på grund av fysiska klimatförändringar. Det kan
ske om ESG-faktorer påverkar kreditvärdigheten på SEK:s motparter på kort, medel och lång
sikt. ESG-faktorer ska därför integreras i bolagets bedömning av motparters kreditvärdighet.

Princip 8: SEK ska arbeta proaktivt för att möjliggöra affärer som bidrar till att uppnå
FN:s globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet.
Genom att erbjuda gröna, sociala och hållbarhetslänkade lån ska SEK bidra till att påskynda
utvecklingen av långsiktigt hållbara affärsmodeller hos svenska exportörer och deras kunder.

Princip 9: SEK ska verka för dialog och samarbete kring hållbar finansiering.
Hållbar utveckling kräver samverkan. SEK ska aktivt samverka med exportörer, banker, myndigheter och andra aktörer på nationell och internationell nivå, för att skapa institutionella och
affärsmässiga förutsättningar för svenska exportlösningar att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalet.

Princip 10: SEK ska verka för öppenhet och transparens.
Transparens och öppenhet är en förutsättning för hållbar finansiering. SEK ska verka för att
projekt och verksamheter som SEK finansierar genomförs på ett transparent sätt. SEK ska vara
transparent med beaktande av gällande krav på affärssekretess enligt lag, vilket innebär att
SEK:s förhållanden till annan inte obehörigen får röjas.
SEK ska årligen avge en hållbarhetsredovisning som är kvalitetssäkrad och bestyrkt av SEK:s
revisorer samt årligen rapportera klimatrelaterade risker och möjligheter utifrån Task force
for Climate related Financial Disclosure (TCFD:s) rekommendationer samt EBA:s (European
Banking Authority) gällande krav.

2 Låg hållbarhetsrisk bedöms föreligga vid rörelsefinansiering till börsnoterade företag i Sverige eller
andra icke-högriskländer.
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BILAGA 1: SEK:s förhållningssätt till fossila bränslen
Bilagan tydliggör hur SEK ställer sig till kreditgivning i affärer som på olika sätt relaterar till
fossila bränslen utifrån Sveriges export- och investeringsstrategi och OECD-arrangemangets
sektoröverenskommelse om statliga exportkrediter avseende koleldad kraftproduktion.
Kreditgivning medges ej enligt nedanstående tidsramar till affärer där varan eller tjänsten ska
användas i följande sektorer och verksamheter:

		 			 		 		

Fossilt
bränsle

Verksamhet slutkund

Verksamhetens fas (nya
projekt eller existerande
verksamhet)

Tidsram

Kol (även för

Koleldade kraftverk och

Alla

Inga nya affärer*

industriellt

industriverksamheter som

bruk)

innefattar koleldade kraftverk

Alla

Inga nya affärer

Alla

Inga nya affärer

Prospektering och utvinning

Nya projekt eller större expansion

Nya affärer endast i

av olja och gas

av existerande verksamhet

nedanstående fall*

Prospektering och utvinning

Alla

Inga nya affärer efter

med primärt syfte att försörja
verksamheten med kraft
Prospektering, utvinning och
transport av kol
Olja och gas

Okonventionella utvinningsmetoder

av olja och gas
Raffinaderier, olja och gas
Kraftverk, olja

31 december 2022
Nya projekt eller större expansion

Nya affärer endast i

av existerande verksamhet

nedanstående fall*

Nya projekt eller större expansion

Inga nya affärer

av existerande verksamhet
Kraftverk, gas

Nya projekt eller större expansion

Nya affärer endast i

av existerande verksamhet

nedanstående fall*, med
stegvis utfasning**
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*Kreditgivning kan medges om en eller flera av följande punkter är uppfyllda:
»

Verksamheten har dokumenterade och realistiska omställningsplaner i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål, exempelvis teknologi för så kallad koldioxidavskiljning och lagring
(Carbon Capture and Storage, CCS) eller annan teknologi som reducerar utsläppen till
motsvarande nivåer.

»

Affären avser avsevärda miljö- eller säkerhetsförbättrande åtgärder men samtidigt ingen
expansion av olja- eller gasbaserad verksamhet (gäller ej kolkraft).

** Fram till 31 december 2023 kan kreditgivning medges om någon av följande punkter är uppfyllda och projekten innefattar bästa möjliga tekniska lösningar:
»

Affärer till nya gaskraftsprojekt i länder med stora utvecklingsbehov3 eller i länder där exportör eller köpare kan visa att projektet är del i återuppbyggnad efter krig eller konflikt

»

Affärer till nya gaskraftsprojekt som i sig saknar dokumenterade och realistiska planer för
omställning till år 2030, men där exportör eller köpare kan redovisa att projektet är del i en
nationell klimatomställningsplan i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

3 = Least Developed Countries enligt FN:s definition: https://unctad.org/topic/least-developed-countries/list och http://unohrlls.org/about-ldcs/criteria-for-ldcs/
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