


Årsredovisningsseminarium



Kort om SBAB:s hållbarhetsarbete



Hållbarhet – ständiga förbättringar 

Ger sken av 
ansvarstagande

Vill vara 
ansvarstagande

Insikt i hur man bäst 
kan vara 

ansvarstagande

Bolaget är 
ansvarstagande

• Kosmetiska åtgärder 
(green washing)

• Mål och effekter 
frikopplade från affär

• ”Naiva” mål 
• Fokus på socialt 

engagemang 

• Någon ansvarig men 
ofta utan befogenhet

• Kompetens och 
förankring bristfällig

• Hållbarhetsmål utan 
tydlig koppling till affär

• Helhetssyn och delat 
ansvar

• Kompetensbrist synlig 
och känd

• GAP-analys och 
samsyn i prioriteringar

• Koppling affär och 
ansvarstagande/
hållbarhet på plats 

• Hållbarhet 
genomsyrar hela 
verksamheten

• Bas i affären
• Integrerade mål –

affär och hållbarhet
• Etablerad process för 

målformulering och 
uppföljning

Push

Pull



SBAB:s tre fokusområden

Med långsiktig lönsamhet kan 
vi vara med och bidra till en 
hållbar samhällsutveckling

Vi är öppna och transparenta 
och tar ansvar både som 
kreditgivare och arbetsgivare

Vi finansierar hållbart boende 
som leder till lägre miljöbelastning 
och en bättre boendemiljö

SUNDA 
FINANSER

ANSVAR & 
TRANSPARENS

HÅLLBART 
BOENDE

SBAB!

Mission: ”Vi bidrar till bättre boende och boendeekonomi”



Vägen till SBAB:s integrerade 
årsredovisning 2015



Två rapporter blir en

Hållbarhets-
redovisning

Integrerad 
årsredovisning Årsredovisning



Varför integrerad ansats?
• Ett naturligt steg - hållbarhet sedan tidigare integrerat i SBAB:s styrmodell

• Ett tydligare sätt att redogöra för vårt hållbarhetsarbete

• Tydliggör och fastställer att affären är hållbar. Visar att vår vision och mission är 
hållbar

• Stärker kommunikationen och visar vår story

• Den integrerade ansatsen är ett verktyg för att driva hållbarhetsfrågor 



Ansats

Strategi, 
affärsmodell 
& mål

Omvärld, 
marknad,
intressenter 
& väsentliga 
frågor

VÄRDESKAPANDE



SBAB i korthet
Året höjdpunkter
VD-ord

Marknad

Vad, vart och hur?
Strategi och affärsmodell
Mål och resultat

Medarbetare
Affärsområden
Riskhantering
Styrning
Finansiella rapporter och noter
Revisionsberättelse

Adresser

Avsnitt i en traditionell Årsredovisning

Integrerad ansats – steg för steg



SBAB i korthet
Året höjdpunkter
VD-ord
Ordförandeord
Omvärld och marknad
Riskhantering
Intressenter 
Vad, vart och hur?
Strategi och affärsmodell: hur vi skapar värde
Mål och resultat

Medarbetare
Affärsområden
Styrning
Finansiella rapporter och noter
Revisionsberättelse

Information om redovisningen
Adresser

Avsnitt i en traditionell Årsredovisning
Inspirerat från <IR>-ramverket

Integrerad ansats – steg för steg



SBAB i korthet
Året höjdpunkter
VD-ord
Ordförandeord
Omvärld och marknad
Riskhantering
Intressenter och väsentliga frågor 
Vad, vart och hur?
Strategi och affärsmodell: hur vi skapar värde
Mål och resultat
Sunda finanser
Ansvar och transparens

Ansvar som kreditgivare
Ansvar som arbetsgivare 

Hållbart boende
Affärsområden
Styrning
Finansiella rapporter och noter
Hållbarhetsnoter och GRI-index
Revisionsberättelse
Revisorsrapport 
Information om redovisningen
Adresser

Avsnitt i en traditionell Årsredovisning
Inspirerat från <IR>-ramverket
Ytterligare hållbarhetsinformation

Integrerad ansats – steg för steg



Väsentliga delar i processen

Strategi

Mål

St
yr

ni
ng

Uppföljning

Analys

Förankra: 
• Styrelse: ambition och fokus
• Företagsledning: strategi och prioriteringar
• Verksamhet: process inom verksamhetsplanering för hållbara 

affärsmål

• Tydlig process för intressentdialog
• Årlig väsentlighetsanalys; vad behöver justeras i förhållande till 

affärsstrategi och hållbarhetsambitioner?

Fastställ och tydliggör struktur och process för att mäta och följa upp resultat:
• Rapportering och konsolidering av data (rapporteringsinstruktioner, 

ägandeskap, etc.) 
• Målsätt bara det som är relevant och det som går att mäta

Att tänka på:

Rapportering
• Benchmark; hur gör andra? Lär, dela och håll dialoger vid liv
• Kommunicera deskriptivt, vad vill vi uppnå och varför – sätt hållbarhetsmål 

i egen kontext
• Löpande dialog med revisorer



Sammanfattning
Vinster
– Hållbarhet utifrån ett affärsperspektiv
– Verktyg för att driva hållbarhetsfrågor
– Samlar informationen i en och samma rapport. Ger en bättre bild av hur vi jobbar
– Tydligare och enklare kommunikation. Vilken är egentligen vår affärsmodell? Hur vi skapar 

värde över tid.
– Höjer kvaliteten i kommunikationen
– Erfarenhet inför framtiden

Utmaningar
– Första integrerade rapporten
– Målsynkning och kalibrering
– Struktur och organisation för integrerad rapportering
– Regelverk, standards och förväntningar förändras
– Jämförbarhet svårt



Strategisk förflyttning – hållbar affärsutveckling

Hållbar utlåning 
(”Gröna” lån)

Hållbar finansiering
(”Gröna” obligationer)

Hållbara tjänster (ex. ”Energiguiden”)

Socialt ansvarstagande

Grönt kretslopp
av pengar

Integrerad årsredovisning



#ARseminarium
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