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Policy för hållbart företagande 

1 Inledning 
Policyn för hållbart företagande skapar grunden till ett gemensamt förhållningssätt för hur SBAB ska 

bidra till en hållbar samhällsutveckling. Utöver policyn för hållbart företagande finns andra policyer, 

instruktioner och anvisningar som ger mer detaljerad vägledning för hur SBAB och dess medarbetare 

ska agera i olika frågor kopplade till ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljöansvar. 

2 Gällande regelverk 
I Statens ägarpolicy beskrivs att statligt ägda företag ska ha en genomtänkt och förankrad policy och 

strategi, samt fastställda mål inom hållbart företagande. 

3 SBAB:s övergripande mål som hållbart företag 
SBAB:s styrelse har fastställt följande tre övergripande mål som särskilt viktiga för SBAB som hållbart 

företag: 

Sunda finanser 

SBAB har ett särskilt ansvar som bank. Det handlar både om att bidra till kundernas ekonomiska 

trygghet och att som en del av det finansiella systemet säkerställa en långsiktigt hållbar 

samhällsekonomi. Sunda finanser är en förutsättning för att SBAB ska kunna åstadkomma detta och 

bedriva en långsiktigt hållbar affärsverksamhet. 

 
Ansvar och transparens 
Ansvar och transparens handlar för SBAB om att arbeta för en ansvarsfull kreditgivning, marknadsföring 

och försäljning. Med öppenhet och transparens vill SBAB förbättra synen på bank- och finansbranschen. 

Även SBAB:s ansvar som arbetsgivare är en viktig del av målområdet. 

 

Hållbart boende 

SBAB har lång erfarenhet och kunskap inom bostadsfinansiering och frågor som rör bostaden och 

boendet finns djupt förankrade i företagets rötter. I Sverige finns många samhällsutmaningar med 

ekonomisk, social eller miljömässig koppling till bostaden. Med ett stort engagemang för hållbart boende 

vill SBAB bidra till en positiv samhällsutveckling. 

 

Inom respektive övergripande mål har SBAB beslutat om direkt mätbara och uppföljningsbara mål. 

Utöver de nämnda målen driver SBAB ett flertal aktiviteter för att nå fastställda mål inom ekonomisk, 

social och miljömässig hållbarhet. 

4 Hållbart företagande inom SBAB 
SBAB ska bedriva verksamheten på ett sådant sätt att företagets intressenters och allmänhetens 

förtroende för SBAB är högt. Detta innebär bland annat att:  

 SBAB ska arbeta för att minimera riskerna för att företagets produkter och tjänster utnyttjas för 

penningtvätt eller annan ekonomisk brottslighet. SBAB ska ha en aktiv och öppen dialog med 

företagets intressenter. SBAB:s kommunikation ska baseras på trovärdighet, tillgänglighet och 

transparens. 

 SBAB ska vara en god arbetsgivare och samarbetspartner. SBAB ska säkerställa alla 

medarbetares lika rättigheter.  

 SBAB ska aktivt arbeta med att minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan. 
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5 Styrning av hållbarhetsarbetet 
För att SBAB ska vara ett långsiktigt hållbart företag måste hållbarhetsfrågorna vara integrerade i 

verksamheten. För att uppnå detta har SBAB följande funktioner för att styra och följa upp 

hållbarhetsarbetet: 

 

Styrelse 

SBAB:s styrelse beslutar om övergripande och direkt uppföljningsbara mål för att SBAB ska vara ett 

hållbart företag. Styrelsen beslutar årligen om policyn för hållbart företagande. Vidare följer styrelsen upp 

och utvärderar SBAB:s hållbarhetsarbete. 

 

Företagsledning 

Företagsledningen har ett övergripande ansvar för att hållbarhetsarbetet inom företaget drivs på ett sätt 

som leder till att beslutade mål uppnås. Aktiviteter för att uppnå beslutade hållbarhetsmål är en del av 

den årliga affärsplaneringen. 

 

Hållbarhetsråd 

SBAB:s hållbarhetsråd är en beredande instans till företagsledningen avseende koordinering och 

implementering av hållbarhetsarbetet i verksamheten. Hållbarhetsrådet består av VD, 

Kommunikationschef, verksamhetschefer samt samordnaren av SBAB:s hållbarhetsarbete. 

 

Samordning av hållbarhetsarbetet 

Funktionen för att samordna SBAB:s arbete inom hållbart företagande finns inom 

Kommunikationsavdelningen. Samordningen av hållbarhetsarbetet innebär att koordinera 

verksamhetens arbete mot beslutade hållbarhetsmål. Aktiviteter för att nå målen drivs ute i 

verksamheten av respektive ansvarig enhet. 

6 Redovisning av hållbarhetsarbetet 
SBAB redovisar årligen arbetet inom hållbart företagande i SBAB:s hållbarhetsredovisning. Sedan 

verksamhetsåret 2008 redovisar SBAB hållbarhetsarbetet enligt Global Reporting Initiative (GRI). 

Redovisningen granskas och bestyrks av extern revisor. 


