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1. Krav til leverandører 

Svea bidrar til et bærekraftig samfunn ved å være en pålitelig og inkluderende aktør i finansnæringen. Mange 

grupper i samfunnet faller utenfor forretningsområdet til de store tradisjonelle bankene, noe som gjør rollen vi 

spiller helt avgjørende i bedrifts- og personfinanseringsmarkedet. Våre verdier bygger på en inkluderende og 

diversifisert arbeidsplass som defineres av kvalitetene likeverd, høy moral, sunn fornuft og bærekraft. Dette er 

verdier vi også forventer å se i våre samarbeidspartnere og leverandører. 

Det forventes at leverandører og samarbeidspartnere videreformidler disse retningslinjene til sine 

underleverandører og bidrar til deres og egen etterlevelse. 

Leverandører og samarbeidspartnere skal holde seg orientert om og 

følge de til enhver tid gjeldende krav i lov, forskrift, bransjepraksis 

eller andre offentlige pålegg som gjelder for leverandørens/ 

samarbeidspartnerens virksomhet og ansvarsområder. Leverandører 

og samarbeidspartnere skal besørge for å ha nødvendige tillatelser 

og konsesjoner for utøve sin virksomhet.  

 

Bærekraft: 

✓ Svea ønsker at leverandører benytter seg av kortreise råvarer og naturressurser i sin produksjon. 

✓ Svea ønsker at leverandører skal etterstrebe bruk av lokale underleverandører og samarbeidspartnere 

der dette en hensiktsmessig. 

✓ Svea ønsker ikke at leverandører og samarbeidspartnere benytter stoffer som er skadelige for helse og 

miljø i lokalsamfunnet eller samfunnet ellers. 

✓ Leverandører og samarbeidspartnere skal vurdere og implementere tiltak for å redusere negative 

effekter på helse og miljø gjennom minimering av utslipp, bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og 

vann, samt redusere klimautslipp i produksjon og transport. 

✓ Svea ønsker at leverandører og samarbeidspartnere i størst mulig grad benytte produkter som kan 

gjenbrukes og har en livssyklus med lav miljøpåvirkning. Unødvendig emballasje skal unngås. 

✓ Leverandører og samarbeidspartnere skal sørge for systematisk HMS-arbeid iht. enhver tids gjeldende 

krav i lov eller forskrift relevant for deres virksomhet. 

✓ Leverandører og samarbeidspartnere skal besørge for at deres arbeidstakers rettigheter ivaretas i tråd 

med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler. Det gjelder blant annet dog ikke begrenset 

til arbeidstakers rettigheter innen regulære ansettelsesforhold, arbeidstid, godtgjørelse, diskriminering, 

likestilling, alder, barnearbeid, tvangsarbeid, sivile- og politiske rettigheter. 

 

Etikk: 

✓ Vi er transparente og proaktive i måten vi kommuniserer med kunder, kolleger og andre interessenter 

på. 

✓ Vi vil at alle ansatte skal føle at de kan trives og gjøre fremgang, og at de ser hvordan arbeidet de gjør 

spiller i viktig rolle i selskapet vårt. 

✓ Vi streber alltid etter likhet og mangfold på arbeidsplassen vår. 

✓ Vi godtar ikke diskriminering eller trakassering. 

✓ Vi bruker ressurser forsiktig og sparsomt for i minimere avfall. 

✓ Vi tilbyr aldri og aksepterer aldri gaver, reiser, betaling eller gjestfrihet mot en gunstig beslutning eller 

forretningsfordel. 

✓ Vi baserer aldri forretningsbeslutninger på en ansattes personlige interesser eller forhold. 

✓ Vi engasjerer oss ikke politisk eller gir utrykk for religiøse og politiske meninger mens vi representerer 

Svea. 

✓ Vi beskytter personopplysningene til våre kunder og kolleger. 

✓ Vi jobber for å motvirke hvitvasking og finansering av terrorisme. 

✓ Vi verdsetter langsiktige forretningsforhold høyt. 

✓ Vi er opptatt av å opprettholde et godt forhold til tilsynsmyndighetene. 

✓ Vi ser på våre ansatte som våre primære merkevareambassadører, noe som betyr at vi alle må være 

klar over hvordan vi behandler merkevaren, både på og utenfor jobb. 
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2. Valg av leverandører 

Svea vil ved valg av leverandører og samarbeidspartnere legge vekt på bærekraft i verdikjeden og etisk 

forretningsvirksomhet, og om leverandøren/ samarbeidspartneren har utarbeidet egne retningslinjer rundt dette.  

Dersom leverandøren/ samarbeidspartneren kan vise til sin bærekraftsprestasjon igjennom dokumentasjon på et 

miljøledelsessystem tilsvarende ISO14001, Miljøfyrtårn eller EMAs, vil dette tillegges spesiell vekt. 

 

3. Oppfølging 

På oppfordring fra Svea må leverandører kunne dokumentere hvordan de selv, og eventuelt underleverandører, 

arbeider for å etterleve retningslinjene beskrevet i dette dokumentet, i tillegg til øvrige avtaledokumenter og 

forskrift om risikostyring og internkontroll. 

Dette kan gjøres ved inngåelse av samarbeids- og leverandøravtaler, oppfølgingssamtaler eller forespørsler. 

Dersom Svea ønsker å kartlegge underleverandørers etterlevelse plikter samarbeidspartneren/ leverandøren og 

bistå i denne prosessen. 

 

4. Sanksjoner 

Svea sin virksomhet er i stor grad underlagt nasjonale og internasjonale regler og krav. Av hensyn til Svea sin 

forretningsdrift og forholdet Svea har til kunder og sluttkunder, er det avgjørende at Svea opprettholder et godt 

omdømme.  

Ved vesentlig brudd på retningslinjene i dette dokumentet vil Svea revurdere videre samarbeids-/ 

leverandørforhold. 

 

5. Spørsmål 

Ved usikkerheter eller spørsmål knyttet til dette dokumentet eller vårt arbeid med bærekraft, vil vi gjøre vårt 

ytterste for å besvare henvendelsen så raskt som mulig. 

Epost: hr@sveafinans.no  
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