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Våre verdier 

Våre verdier bygger på en inkluderende og diversifisert arbeidsplass der kvalitetene engasjement, kompetanse og 

handlekraft står i sentrum av vår forretningspraksis. Dette er verdier vi også forventer å se i våre 

samarbeidspartnere og leverandører. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi 

Mange grupper i samfunnet faller utenfor forretningsområdet til de store tradisjonelle bankene. Dette åpner for et 

marked der Svea har befestet sin posisjon og bidrar til et bærekraftig samfunn ved å være en pålitelig og 

inkluderende aktør i finansnæringen.  

Igjennom Sveas strategi skal virksomhetens rolle som pådriver og tilrettelegger for et bærekraftig 

finanseringsmarked komme tydelig frem. Virksomheten har derfor sett seg ut følgende overordnede målsetninger 

med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. 

 

✓ Vi skal være en pålitelig og inkluderende aktør i finans- og privatnæringen. 
✓ Vi skal jobbe systematisk med sosiale forhold og HMS. 
✓ Vi skal stille krav til våre leverandører innen bærekraft og HMS. 
 

 
✓ Bruke lokale leverandører og/eller leverandører som aktivt jobber for å forebygge, 

redusere, gjenvinne og gjenbruke avfall. 
✓ Vi ønsker at leverandører skal bruke kortreiste råvarer og naturressurser i sin 

produksjon. 
✓ Vi ønsker at leverandører skal unngå råvarer som er skadelig for miljøet, 

lokalsamfunnet eller samfunnet ellers. 

 
✓ Vi skal være et miljøfyrtårn og aktivt jobbe for å redusere vårt klimaavtrykk. 
✓ Vi skal utvikle og fremme digitale løsner og finansielle produkter for privat- og 

bedriftsmarkedet. 
✓ Ta i bruk og implementere rammeverket «Task force in climate-related financial 

disclosure» i vurdering av klimarisiko, inkludere dette i kredittvurderingsprosessen 
og årlig rapportere på tilknyttede parameter. 

 

✓ Vi skal ekskludere investeringer i verdipapirer eller selskaper som i egenhet eller i 
samarbeid med andre virksomheter produserer eller videreformidler klasevåpen, 
ulovlige pengestrømmer med fokus på terrorfinansiering og svindel, eller 
barnearbeid. 

 
✓ Vi skal i samarbeid med andre aktører, kunder og leverandører tilby våre tjenester i 

SMB-markedet for å bedre kunders likviditet og dele vår kompetanse. 
✓ Bidra med et årlig økonomisk bidrag til prosjekter og/ eller veldedige organisasjoner 

som jobber for å sette preg på lokalmiljøet eller annet klima, etisk eller 
bærekraftsrelatert i tråd med merkevaren til Svea. 

 

Engasjement Kompetanse Handlekraft 

Vi skaper personlige 

relasjoner ved å være 

tilgjengelige og lydhøre. 

Vi deler vår erfaring, 

kunnskap og innovasjon 

og garanterer høy kvalitet. 

Vi handler til fordel for vår 

kunde og er alltid fleksible 

og løsningsorienterte. 
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Strategien vår for helse, miljø, etikk og bærekraft kan oppsummeres i følgende ESG-hjul som beskrevet i vår 

policy for klima og miljø: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsetninger i perioden 2021 – 2024 

I Svea har vi satt oss følgende målsetninger frem mot 2024. 

2021 

✓ Svea skal bli et miljøfyrtårn 

✓ Beregne eget klimaavtrykk. 

✓ Det skal fastsettes egne strategier og retningslinjer for privat- og bedriftsmarkedet (Ansvarlig utlån). 

✓ Videreutvikle vår egen CSR-side for å dokumentere og vise vårt arbeid innen HMS, klima og etikk. 

2022 - 2024 

✓ Det skal tilbys miljøstimulerende boliglån og forbrukslån. 

✓ Beregne utslipp/ screene finanseringsporteføljene våre. 

✓ System for vurdering av klimarisiko og klimamuligheter i utsatte bransjer skal gradvis implementeres 

i kredittprosessen og forankres i kredittkomiteen. 

✓ Sykefravær under 4,5 % 

✓ Ingen skader i arbeidstid 

✓ Systematisk HMS-arbeid. 

✓ Kontinuerlig jobbe for å redusere eget klimaavtrykk (Scope 1, 2, 3 GHGP der det er mulig) 

✓ Svea skal være et miljøfyrtårn 

✓ Sett videre 3-årsplan for arbeid med helse, miljø, etikk og bærekraft. 

✓ Implementere system for klimarisiko og stresstesting (TCFD). 

✓ Bli sertifisert som «A great place to work» 

 

 

 

 

 

 

Klima og miljø 
✓ Klimarisiko 

✓ Måle eget klimaavtrykk 

✓ Stille krav til leverandører 

Foretaksstyring 
✓ Etterlevelse 

✓ Rapportering 

✓ Transparens 

✓ Ledelse 

Sosiale forhold 
✓ Engasjerte ansatte 

✓ Helse, sikkerhet og miljø 

✓ Digitale løsninger 

✓ Finansiering av SMB og 

husholdning 

✓ Code of conduct 
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Handlingsplan 2021 

Målsetning Foreslåtte tiltak Foreslåtte måleindikatorer 

Svea skal bli et 
miljøfyrtårn 

Oppfylle system- og bransjekriterier for bank & Finans. 
- Digital HMS-håndbok 

Sertifisering. 

Svea skal beregne eget 
klimaavtrykk 
 

Vi skal beregne vårt klimaavtrykk i henhold til Green 
House Gas protokollen. 

- Scope 1 – Direkte utslipp 
- Scope 2 – Indikerte utslipp 
- Scope 3 – Indirekte utslipp fra verdikjeden 

KG avfall konvertert til tonn CO2-
ekvivalenter. 
Kildeliste for CO2-faktorer. 

Videreutvikle vår egen 
CSR-side for å 
dokumentere og vise vårt 
arbeid innen HMS, klima 
og etikk. 

• Publisere klima- og miljørapport 
• Publisere beregnet klimaregnskap og karbonrelatert 
kreditteksponering. 
• Publisere policy, retningslinjer og krav til 
leverandører. 

Publisering årlig. 

Utvikle og legge til rette 
for bærekrafts 
rapportering 

Det skal årlig presenteres en rapport som tar for seg 
arbeidet med klima, miljø, etikk og bærekraft. 

- Ledelsens syn på klimarelaterte muligheter 
og risikoer 

- Hvordan vi jobber med bærekraft 
- Grafer og tall på klima og sosiale forhold 

Publisering årlig. 

Nedfelle rutiner og 
beregne utslipp/ screene 
utlånsporteføljene våre. 

 
Ta i bruk anbefalinger for screening av 
utlånsporteføljene som beskrevet i TCFD. 
 

Publiseres i klima- og miljørapport. 
 
 

Fastsette strategi og 
retningslinjer for privat- og 
bedriftsmarkedet innen 
bærekraft og sosiale 
forhold. 

Legge en plan for ansvarlig utlån i tråd med vår 
posisjon og strategi for bærekraft og sosiale forhold. 
 

%-vis utlån basert på produkt/ bransje 
%-vis energiklassifisering 
%-vis kundeinngang på digitale flater 
 

Systematisk HMS-arbeid Følge nedfelt årshjul. Rapportering på hms-faktorer. 

Gjennomgå og revidere 
arbeidet med helse, miljø, 
etikk og bærekraft. 

Revidering og kontroll. 
Måloppnåelse og kommentar i miljø og 
klimarapport. 
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Tentativ handlingsplan 2022 – 2024 

Dette er en foreløpig handlingsplan der måleindikatorer enda ikke er vurdert. 

Målsetning Forslag tiltak 

Det skal tilbys bærekraftig låneprodukt mot 
privatmarkedet 

• Grønt boliglån 

• Miljølån (forbrukslån) 

• Gebyr på kontrakter sendt pr post. 

System og rutiner vurdering av klimarisiko og 
klimamuligheter i utsatte bransjer skal nedfelles og 
gradvis implementeres i kredittprosessen. 

• Engasjementer over en viss størrelse må dokumentere 
hvordan virksomheten jobber med overgangsrisiko og fysisk 
risiko. 

• Stresstesting av porteføljen. (TCFD) 

• Konvertere klimarisiko til operasjonell- og markedsrisiko. 

Samfunnsansvar, balansebruk/ digital 
transformering (overgangsrisiko) og nasjonale 
partnerskap 
 

• Factoring/ Fakturakjøp 

• Næringslån (Foretakslån) 

• Business credit (Foretakskreditt)  

• Billing 

Bli sertifisert som «A great Place to work» - 

Resertifisering som Miljøfyrtårn Oppfylle system- og bransjekriterier for videre sertifisering. 

Sett videre 3-årsplan for arbeid med helse, miljø, 
etikk og bærekraft. - 

 


