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SEB har skapat ett ramverk 
för gröna obligationer  
och en dedikerad grön 
låneportfölj på 11,8 
miljarder kronor.

SEB Equity Research har 
skapat en utvärderings- 
modell för miljömässiga, 
sociala och styrnings- 
relaterade faktorer i aktie- 
analysen – SAFE-modellen.

Som enda bank i Norden 
inkluderades SEB i 
Dow Jones Sustainability 
Index. 

86 procent av våra  
medarbetare anser  
att SEB:s arbete med  
att integrera hållbarhet  
är viktigt för vår affär  
och bankens långsiktiga  
lönsamhet.

Nya aktieägare erbjuds automatiskt att prenumerera på Årsredovisningen eller Årsöversikten. 
Beställ tryckt Hållbarhetsrapport på  www.sebgroup.com/hallbarhet
Beställ tryckt Årsredovisning och Årsöversikt på  www.sebgroup.com/se/ir
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ÅRSREDOVISNING  
Information om SEB:s 
verksamhet, strategi, 
riskhantering och 
bolagsstyrning. 
Detaljinformation  
om SEB:s finansiella 
ställning och resultat. 

 

ÅRSÖVERSIKT
En kortversion av  
årsredovisningen.

HÅLLBARHETS- 
RAPPORT  
Årsrapport om SEB:s 
resultat och framtida 
ambitioner inom 
ansvarsfulla affärer, 
människor och 
samhälle samt miljö.

HÅLLBARHET – 
FAKTABOK  
OCH GRI INDEX 
GRI-index (Global 
Reporting Initiative)  
och icke-finansiella 
nyckeltal inom samma 
områden som i  
Hållbarhetsrapporten 
(på engelska).

CAPITAL ADEQUACY  
AND RISK  
MANAGEMENT 
REPORT (PILLAR 3) 
Information (på engel-
ska) om kapitaltäck-
ning och riskhantering 
enligt myndighetskrav. 

DELÅRSRAPPORTER OCH FACT BOOK
Kvartalsvis rapportering om SEB:s finansiella 
ställning och resultat, med ytterligare detaljer  
i Fact book (på engelska). 
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Annual Accounts 2016 
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“We have supported our customers all 
through a year marked by uncertainty. 
Business sentiment and customer 
activity grew more positive in the 
fourth quarter. One year into our 
business plan, SEB has a robust 
financial position, a growing customer 
base and a clear strategy set on 
delivering world-class service.” 

Annika Falkengren 
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Bokslutskommuniké 2016  
 
STOCKHOLM 1 FEBRUARI 2017 

”Under ett år präglat av osäkerhet 
har vi stöttat våra kunder. I det fjärde 
kvartalet blev stämningsläget mer 
positivt och kunderna mer aktiva. Ett 
år in i affärsplanen har SEB en stark 
finansiell ställning, en växande 
kundbas och en tydlig strategi 
framåt att leverera service i 
världsklass." 

Annika Falkengren 
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Vilka vi är 
Vårt engagemang för att skapa värde för våra kunder bygger  
på en tradition av entreprenörskap, internationell utblick  
och långsiktigt perspektiv. Som bank har vi en viktig roll i 
övergången till en mer hållbar värld.

Vårt syfte
Vi är övertygade om att entreprenöriellt 
tänkande liksom innovativa företag 
behövs för att skapa en bättre värld. 
Vi finns här för att göra det möjligt för 
dem att uppnå sina ambitioner och 
lyckas i såväl goda som svåra tider.

Vår vision
Att leverera service i världsklass  
till våra kunder.

Våra strategiska 
prioriteringar
• Ledande kundupplevelser
• Fortsatt motståndskraft och 

flexibilitet
• Tillväxt inom våra styrkeområden

160
år i företagsamhetens tjänst

Våra finansiella mål
Utfall

 2016 1)
Utfall

 2015 1)

Utdelning på 40 procent 
eller mer av vinst per aktie 75% 2) 66%

Kärnprimärkapitalrelation 
på cirka 150 punkter över 
myndighetskravet

18,8% 3) 18,8%

Konkurrenskraftig avkastning 11,3% 4) 12,9%

1) Utfallet är exklusive jämförelsestörande poster.  
Se Årsredovisningen sid 30.

2)  Utfall inkl. jämförelsestörande poster är 113%.  
Föreslagen utdelning 5:50 kronor per aktie (5:25).

3) Finansinspektionens krav vid årsslutet 2016: 16,9%. 
4) Utfall inkl. jämförelsestörande poster är 7,8 %.

1) Exklusive jämförelsestörande poster.
2) Genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR ).

Vår resultatutveckling 1990–20161)

Mdr kr
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Vad vi gör
SEB tar aktiv del i utvecklingen av de samhällen där banken är 
verksam genom att bygga goda kundrelationer. I Sverige och 
Baltikum erbjuder vi finansiell rådgivning och ett brett utbud  
av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland 
har vår verksamhet ett starkt fokus på fullserviceerbjudanden  
till företagskunder och institutioner.

…omfattande tjänster… 

Inom områden som:
– Affärsbankstjänster
– Investment banking
– Rådgivning
– Långsiktigt sparande
– Livförsäkring
– Betalningar
– Finansiering

…och olika kanaler… 

219  
kontor i Sverige och Baltikum

2,4 
transaktioner online per 
helkund och vecka

3,0 
mobilbankstransaktioner per 
helkund och vecka

20  
internationella kontor

24/7  
telefonbankservice

200  
kundansvariga för stora företag 
och institutioner

…skapar vi värde

…via vår affärsmodell… 
 

Strategi Motstånds- 
kraft

Tjänster

IT Risk 

Styrning

Genom att uppfylla krav  
och förväntningar från  
kunder, aktieägare, anställda  
och samhället i stort…

SEB är den ledande 
företagsbanken i Norden 

0 20 40 60 80 100

    
Andel i procent   Nordiska 
av totala intäkter 2016 SEB konkurrenter

  Stora företag och  
 institutioner 42 27

 Livförsäkring (fondförsäkr.) 10  4
 Kapitalförvaltning 10  10
  Kontorsrörelsen 38  59

1)  Fördelning av intäkter för Swedbank, SHB, Nordea, 
Danske Bank och DNB. Enbart affärsområden (indikativt).

SEB

Nordiska
konkur-
renter1)

Räntor erlagda  
till kunderna

Utdelning till  
276 000 aktieägare

Löner, pensioner  
och förmåner till  
15 300 medarbetare

Betalningar till  
12 300 leverantörer

Skatter och  
sociala avgifter

 Myndighetsavgifter

SEB:s totala bidrag

 16,5

11,9

12,0

8,3

6,9
1,4

 57,0mdr kr



Detta är SEB

Kunderna kommer alltid främst. Våra 15 300  
engagerade och erfarna medarbetare arbetar  
som ett team för våra kunder.

Vilka vi finns till för

1,4 
miljoner helkunder

Privatkunder

SEB har cirka 4 miljoner 
privatpersoner bland sina kunder  
i Sverige och Baltikum. Av dessa är 
runt 1,4 miljoner helkunder i banken. 

267 000 
helkunder

Mindre och 
medelstora företag
Totalt betjänar SEB cirka 400 000 
mindre och medelstora företag i 
Sverige och Baltikum. Av dessa är 
cirka 267 000 helkunder.

2 300 
stora företag

Stora  
företag
SEB:s företagskunder i Norden hör till 
de största i sina respektive branscher. 
I Tyskland omfattar kunderna såväl 
större medelstora företag som stora 
multinationella bolag. 

700 
finansiella institutioner

Finansiella 
institutioner
De institutionella kunderna är 
verksamma såväl i Norden som 
internationellt.



» Hela SEB kommer steg för 
steg att fortsätta leverera 
service i världsklass till  
våra kunder.«



2016 kommer sannolikt att bli ihågkommet 
som ett år av oförutsägbara händelser, hän
delser som troligen kommer att ha stor 
inverkan på den politiska, ekonomiska och 
sociala utvecklingen i en stor del av världen. 
De långsiktiga effekterna av folkomröst
ningen i Storbritannien och presidentvalet  
i USA känner vi ännu inte till, men på kort 
sikt har de ökat osäkerheten och sporrat 
protektionism.

Mot bakgrund av dessa händelser oroar 
sig en del människor för att de framsteg som 
gjordes under 2015 kring klimatföränd
ringar och global hållbar utveckling är i 
riskzonen. Jag är inte en av dem. Jag tror att 
världssamfundet har passerat en brytpunkt.

Det finns nu bred enighet över hela värl
den om att näringslivet spelar en viktig roll 
för att vi ska lyckas nå FN:s 17 globala 
utvecklingsmål, SDG. Vi ansluter oss till  
initiativ som FN:s Global Compact, Princi
perna för ansvarsfulla investeringar och 
Ekvatorprinciperna, och vi vet att finans
branschen spelar en allt viktigare roll för 
den framtida hållbara omställningen.

Förra året satte SEB ett ambitiöst mål – 
att bli en förebild inom hållbarhet i finans
branschen. Vår övertygelse är att detta kom
mer att vara en viktig faktor för att vi ska 
kunna uppfylla vår vision om att leverera 
service i världsklass till våra kunder. Vi har 
integrerat hållbarhet ytterligare i vår affärs
strategi, i dialogen med våra kunder och när 
vi utvecklar våra erbjudanden. Hos medar
betarna har det starka engagemanget nått 
nya nivåer, inte minst bland våra yngre 
 kolleger.

SEB:s långsiktiga arbete lönar sig. Ett tyd
ligt bevis är att SEB i september, som enda 
nordiska bank, blev inkluderat i Dow Jones 
Sustainability Index. I början av 2017 utfär
dade vi vår första gröna obligation på 500 
miljoner euro. Det var en milstolpe för vårt 
hållbarhetsarbete, inte minst eftersom vi 
initierade arbetet tillsammans med Världs
banken för tio år sedan och därefter har 
varit ledande i den fortsatta utvecklingen  
av gröna obligationer.

En annan viktig framgång är SEB:s nya 
utvärderingsmodell för miljömässiga, soci
ala och styrningsrelaterade faktorer (ESG)  
i aktieanalysen. Detta arbete har nyligen 
startat och är ett viktigt steg framåt i att 
integrera hållbarhetsaspekter i utvärde
ringsprocessen. Vi arbetar också aktivt för 
entreprenörskap i vår dagliga verksamhet – 
ett sätt att skapa arbetstillfällen och därmed 
främja den ekonomiska tillväxten.

I våra investeringsportföljer höjer vi rib
ban ytterligare och erbjuder nu ett ökat antal 
fonder med hållbarhetsprofil där vi väljer in 
företag med effektiv avfallshantering, låga 
koldioxidutsläpp och god vattenanvänd
ning. Satsningen på hållbara sparerbju
danden kommer att fortsätta under 2017.

SEB:s arbete för att minska vår miljöpå
verkan fortsätter. Vi ser över våra policys för 
fossila bränslen och gruvor och metaller. Vi 
stärker också våra åtgärder för att minska 
våra egna utsläpp i samband med flygresor 
– detta är ett område som fortsätter att vara 
utmanande.

Inom mikrofinansiering är vi nu ledande 
inom branschen. Vid årsskiftet hade våra 

fyra fonder det största nettoinflödet i 
Europa, över 4 miljarder kronor, och som 
påverkar mer än 17 miljoner människor över 
hela världen.

Framöver kommer SEB att öka sitt fokus 
på grön finansiering, hållbara investeringar, 
stöd till entreprenörer och därmed skapa 
arbetstillfällen, samt på vår miljöpåverkan.

Med detta sagt vill jag med ett varmt 
hjärta understryka den viktiga roll som alla 
medarbetare spelar. Människorna är den 
viktigaste faktorn för att vi ska lyckas nå 
våra ambitiösa mål.

Inom kort kommer jag att lämna över  
ledningen för SEB till Johan Torgeby som ny 
VD. Jag är övertygad om att han kommer att 
fortsätta utveckla SEB:s hållbara affärer, 
och bankens bidrag till lösningar för en 
bättre värld.

Stockholm, februari 2017

Annika Falkengren
Verkställande direktör och koncernchef

2016 – ett år av  
hållbara framgångar
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1,6 miljoner företags- och privatkunder
Kundernas behov är kärnan i bankens verksam
het. Kundernas högt ställda förväntningar på 
service och kvalitativ rådgivning samt hållbara 
lösningar driver bankens affärsutveckling och 
erbjudanden.

För kunder
Genom att tillhandahålla proaktiv 
rådgivning och ett brett utbud av 
finansiella tjänster, stödjer SEB sina 
kunders långsiktiga ambitioner och 
tillför värde i alla utvecklingsstadier 
för företag och institutioner och i 
livets alla faser för individer. 
 Se Årsredovisningen sid 14.

276 000 aktieägare
Aktieägarnas kapital är en förutsättning för att 
bedriva bankens verksamhet. Aktieägarna för
väntar sig en konkurrenskraftig och uthållig 
avkastning på sitt kapital. Många av de större 
ägarna har ett långsiktigt perspektiv på sitt  
engagemang i banken.

För aktieägare
Utdelning och eventuella ökningar  
i marknadsvärdet över tiden bidrar
till aktieägarnas ekonomiska trygg
het och möjliggör nya investeringar. 
SEB:s konkurrenskraft ökar och
långsiktiga risker reduceras genom
integrering av miljömässiga,
sociala och styrningsaspekter. 
 Se Årsredovisningen sid 26.

15 300 medarbetare
Bankens medarbetare bygger och upprätthåller 
relationerna med kunderna. Deras engagemang, 
kunnande och kvalitet i det dagliga arbetet är 
viktiga framgångsfaktorer för bankens verksam
het och framtida utveckling.

För medarbetare 
Medarbetarna deltar i, och värdesät
ter, de möjligheterna till lärande och 
vidareutveckling som är integrerade 
i SEB:s verksamhet. Medarbetarna 
deltar också i många partnerskap 
som SEB stöder för att hjälpa sam 
hällen att utvecklas och blomstra. 
 Se sid 26–29.

Samhället i stort
Banker utgör en integrerad del av samhället och 
är viktiga för att skapa ekonomisk tillväxt och 
socialt värde. Med detta följer förväntningar på 
att banken tar ett stort ansvar för hur den agerar 
så att samhället kan fortsätta att utvecklas på ett 
hållbart sätt.

För samhället i stort
Banken förmedlar finansiella  
lösningar, tillhandahåller betaltjäns
ter och hanterar risker som främjar  
ekonomisk tillväxt och välstånd. 
SEB betalar skatter och avgifter 
enligt lokala regler där banken  
verkar. SEB tar ansvar i sin roll som 
finansiär och kapitalförvaltare och 
arbetar proaktivt med miljö, sociala 
och bolagsstyrningsfrågor. 
 Se sid 12–15 och 18–23.

IT

Strategi SEB skapar värde

SEB skapar värde

Genom att uppfylla intressenternas förväntningar via SEB:s affärsmodell

Kundfokus, långsiktighet och finansiell styrka utgör grunden för att möta 
kundernas, medarbetarnas och samhällets förväntningar och därmed 
skapa värde för aktieägarna.

Långsiktig strategi
SEB:s strategi bygger på utvecklingen av nära 
kundrelationer med ett långsiktigt perspektiv. 
 Se Årsredovisningen sid 11.

Kundanpassade erbjudanden
Proaktiv, kvalitativ rådgivning och heltäckande 
erbjudanden som är tillgängliga på kundens vill-
kor och baserade på insikt om kundens behov.  
 Se Årsredovisningen sid 18.

Driftsäker och funktionell IT
IT-strukturen stödjer stabiliteten i den  
dagliga driften och agil utveckling av  
digitala produkter och tjänster. 
 Se sid 16–17 i den här rapporten.

Strategi 

Tjänster

Medarbetare

Kunder

Samhället

Aktieägare

https://sebgroup.com/siteassets/investor_relations_sv/arsredovisningar/arsredovisning_2016.pdf
https://sebgroup.com/siteassets/investor_relations_sv/arsredovisningar/arsredovisning_2016.pdf
https://sebgroup.com/siteassets/investor_relations_sv/arsredovisningar/arsredovisning_2016.pdf
https://sebgroup.com/siteassets/investor_relations_sv/arsredovisningar/arsredovisning_2016.pdf
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avkastning på sitt kapital. Många av de större 
ägarna har ett långsiktigt perspektiv på sitt  
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15 300 medarbetare
Bankens medarbetare bygger och upprätthåller 
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deltar också i många partnerskap 
som SEB stöder för att hjälpa sam 
hällen att utvecklas och blomstra. 
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Samhället i stort
Banker utgör en integrerad del av samhället och 
är viktiga för att skapa ekonomisk tillväxt och 
socialt värde. Med detta följer förväntningar på 
att banken tar ett stort ansvar för hur den agerar 
så att samhället kan fortsätta att utvecklas på ett 
hållbart sätt.

För samhället i stort
Banken förmedlar finansiella  
lösningar, tillhandahåller betaltjäns
ter och hanterar risker som främjar  
ekonomisk tillväxt och välstånd. 
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SEB skapar värde Strategi

och ekonomiskt värdeskapas både socialt

Fördelning av ekonomiskt värde 
57 miljarder kronor för 2016

Finansiell styrka
Den finansiella styrkan ger den  

motståndskraft och flexibilitet som  
krävs för att bistå kunderna på lång sikt. 

 Se Årsredovisningen sid 29.

Solid bolagsstyrning 
Bolagsstyrningen är baserad på en tydlig  

ansvarsfördelning, en väl utvecklad struktur för 
intern kontroll och ägarengagemang.  

 Se Årsredovisningen sid 48.

Sund riskkultur
För att möta kundernas behov tar och hanterar  

SEB risker. Dessa motverkas av försiktighet,  
riskmedvetenhet och expertis i hela organisa tionen. 

 Se Årsredovisningen sid 40.

Motståndskraft

Risk 

Bolagsstyrning

Räntor erlagda  
till kunder: 
16,5 mdr kr 

Lön, pensioner 
och förmåner till 
medarbetare: 
12,0 mdr kr 

Skatt och  
sociala avgifter:  
6,9 mdr kr 

Utdelning till 
aktieägare: 
11,9 mdr kr 

Betalningar till 
leverantörer: 
8,3 mdr kr 

Myndighets- 
avgifter: 1,4 mdr kr 

via SEB:s affärsmodell

https://sebgroup.com/siteassets/investor_relations_sv/arsredovisningar/arsredovisning_2016.pdf
https://sebgroup.com/siteassets/investor_relations_sv/arsredovisningar/arsredovisning_2016.pdf
https://sebgroup.com/siteassets/investor_relations_sv/arsredovisningar/arsredovisning_2016.pdf
https://sebgroup.com/siteassets/investor_relations_sv/arsredovisningar/arsredovisning_2016.pdf
https://sebgroup.com/siteassets/investor_relations_sv/arsredovisningar/arsredovisning_2016.pdf


Regleringar 

Finansbranschen måste arbeta hårt för att 
återfå förtroendet från allmänheten och 
media. Som ett svar på ökad granskning har 
många banker förenklat sina affärsmodel
ler. Viktiga hörnstenar i detta arbete är ökat 
fokus på etik, kundförtroende och transpa
rens. Regleringskraven fortsätter att utveck
las samtidigt som det pågår en diskussion 
kring behovet av att förändra det finansiella 
systemet så att det bättre anpassas för håll
bar utveckling. 

Miljö och klimat

Parisöverenskommelsen blev bindande i 
november 2016 vilket var tidigare än för
väntat. Även om avtalet är ett steg i rätt rikt
ning är det långt ifrån tillräckligt. Konse
kvenserna av den globala uppvärmningen 
är redan kännbara. Den ovanligt varma  
vintern i Arktis är ett exempel på extrema 
väderförhållanden som blir allt vanligare.  
I vissa stora tillväxtekonomier som Indien 
och Kina har miljöförstöringen nått farliga 
nivåer. Politiska beslut att bekämpa den glo

bala uppvärmningen och miljöförstöringen 
kommer att driva på förändringsarbetet.  
Ny och billigare teknik kommer också att 
snabba på arbetet. I en del regioner är redan 
priset på förnyelsebar solenergi lägre än på 
fossila bränslen trots det låga oljepriset. Det 
globala investeringsbehovet i grön energi 
och infrastruktur uppgår till triljoner dollar 
och ekonomiska resurser från den privata 
sektorn kommer att spela en betydande roll i 
denna omställning. 

Sociala frågor

Migration från länder och regioner i nöd 
och som är drabbade av konflikter har 
implikationer på alla nivåer. Framgångsrik 
integration skapa nya lösningar på sam
hällsproblem. Samtidigt ställs samhällen 
som tar emot migranter inför ökande krav 
på bostäder, skolor, samhällsservice och på 
att skapa arbetstillfällen. Misslyckad inte
gration riskerar att leda till spänningar 

orsakad av ojämnt fördelad arbetslöshet 
och leda till ökade inkomstklyftor. En åld
rande befolkning ökar också påfrestning
arna på samhället och leder till att mer 
resurser behöver gå till hälsovård och pen
sionssystem. Det finns en ökad insikt om att 
individen själv kommer att behöva ta mer 
ansvar för sin pension genom eget sparande 
och försäkringslösningar. 

SEB i en turbulent värld

SEB välkomnar och anpassar sig till föränd
ringar, utforskar möjligheter samtidigt som 
vi förbättrar riskhanteringen. Vi arbetar 
kontinuerligt med att förbättra vår egen 
styrning och våra arbetssätt. Vi behöver för
bättra vår analys kring de finansiella effek
terna av klimatförändringen, regelverks 
förändringar, sociala frågor samt den  
tekniska utvecklingen. Investerare, kunder, 
medarbetare och lagstiftare utövar ett ökat 
tryck på företag och finansiella institutioner 
att agera för att minska all negativ påverkan 

de orsakar samt att arbeta för att öka sin 
positiva påverkan. Samtidigt förs en diskus
sion bland finansiella tillsynsmyndigheter 
att miljömässiga och sociala aspekter på 
utlåning och investeringar ska kunna kvan
tifieras. Genom aktiva partnerskap och 
samarbeten vill SEB möta dessa krav samt 
bidra till samhällsutvecklingen. I linje med 
vår strategiska inriktning vill vi även stödja 
våra kunder när de hanterar sociala och 
miljö mässiga utmaningar. 

Digitalisering 

Snabb digital utveckling leder till höjda för
väntningar från kunder på tillgänglighet, 
effektivitet och snabbhet. Nya affärsmodel
ler och nya sätt att interagera uppstår. Detta 
öppnar också upp för nya samarbetsformer, 

förenklade processer och nya lösningar för 
betalningar, sparande och lån. Ökande hot 
om terrorism och cyberbrottslighet under
stryker behovet av att förebygga brott och 
internationella samarbeten.

Långsiktiga trender  
och hur de påverkar oss

I en värld i snabb förändring ökar 
oron att levnadsvillkoren riskeras 
för många kommande generationer. 
Näringslivet kan och bör bidra 
genom att agera ansvarsfullt och 
fokusera på möjligheter för att 
påverka positivt.

Ekonomisk och politisk osäkerhet 
riskerar att öka ojämlik tillväxt, inkomst
klyftor och miljöförstöring, detta om inte 
gemensamma åtgärder vidtas.
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Vi stödjer FN:s mål  
för en hållbar utveckling

En verklig milstolpe inom hållbar-
hetsområdet var när världens 
länder 2015 antog FN:s globala mål 
för en hållbar utveckling. För första 
gången någonsin åtog sig 193 länder 
tillsammans med näringslivet att 
med gemensamma krafter bekämpa 
fattigdom, ojämlikhet och klimat-
förändring.

Ett och ett halvt år senare har hållbarhets
målen blivit välkända och integreras i natio
nella utvecklingsplaner samt i företags 
affärsplaner. Beräkningar från UNEP FI* 
uppskattar att 5–7 triljoner dollar årligen 
kommer att behövas för att uppfylla FN:s 
mål till 2030. 

Flera globala branschinitiativ har ska
pats, bland dem Positive Impact Manifesto 
där SEB är en av 19 internationella banker 
som har kommit överens om ett ramverk 
som ska bidra med finansiering med positiv 
påverkan (läs mer sid 22).

Att skapa en bättre värld
Vi tror att entreprenöriella och innovativa 
företag skapar förutsättningar för en bättre 
värld. Genom ett aktivt partnerskap med 
våra kunder kan vi stötta och bidra till 
många av dessa mål. Vi har identifierat fyra 
av dessa mål som har en klar koppling till 
vår strategi och vårt förhållningssätt till 
hållbarhet: 

 8.  Anständiga arbetsvillkor och  
ekonomisk  tillväxt

 9.   Hållbar industri, innovationer  
och  infrastruktur

 13. Bekämpa klimatförändringen
 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Dessa fyra mål är nära kopplade till vårt 
dagliga arbete samt SEB:s långa historia  
att verka i företagsamhetens tjänst, att ha  
en internationell utblick och ett långsiktigt 
perspektiv. 

SEB har under åren utvecklat policys,  
processer och ett flertal hållbara produkter  
i linje med de globala hållbarhetsmålen. 

Vi har utvecklat den gröna obligations
marknaden för att främja klimatvänliga  
lösningar (mål 9 och 13, sid 22 och 25). Våra 
mikrofinansieringsfonder bidrar till bättre 
levnadsvillkor för miljontals människor 
(mål 8 och 13, sid 20).

Stöd till entreprenörer
Vi stöttar entreprenörer för att driva på en 
hållbar ekonomisk utveckling och skapan
det av nya arbetstillfällen (mål 8, sid 30).  
I vår fondförvaltning fokuserar vi allt mer 
på positivt urval genom att aktivt inkludera 
företag med effektiv avfallshantering, låga 
koldioxidutsläpp och låg vattenförbrukning 
(mål 13, sid 20).

För att motverka finansiell brottslighet 
skyddar vi våra kunders tillgångar (mål 16, 
sid 16 –17) och arbetar för att motverka 
kommersiellt – och sexuellt utnyttjande av 
barn (mål 16, sid 34). I februari 2017, publi
cerade vi vår skattepolicy (mål 16, sid 15). 

Utöver dessa fyra mål är vår verksamhet 
kopplad till flera av de andra målen. 

Genom att anpassa vår affärsmodell till 
de globala målen kan vi lättare svara på 
framtida risker, utforska möjligheter och 
därmed bidra till en bättre värld för miljon
tals människor.

Samtidigt är vi medvetna om de många 
hållbarhetsutmaningar som världen står 
inför och kommer att göra vad vi kan för att 
fortsätta att utveckla vår verksamhet i linje 
med de globala hållbarhetsmålen. Vi kom
mer att fortsätta utforska möjligheter som 
främjar vårt hållbarhetsarbete liksom  
identifiera potentiella konflikter mellan  
de olika målen. 

 *  UNEP FI

For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org

Developed in collaboration with | TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

|  Non official translation made by UNRIC Brussels (September 2015) 

 8.  Anständiga arbetsvillkor och  
ekonomisk tillväxt

 9.  Hållbar industri, innovationer  
och  infrastruktur

 13. Bekämpa klimatförändringen

 16.  Fredliga och inkluderande samhällen

» Genom att anpassa vår 
affärsmodell till de globala 
målen kan vi lättare svara  
på framtida risker, utforska 
möjligheter och därmed  
bidra till en bättre värld för 
miljontals människor.«
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Vi för dialoger med intressenter i samhället 
och tar till oss deras synpunkter för att 
säkerställa att vi prioriterar de viktigaste 
områdena och att vår affär är hållbar. 
Genom att lyssna på dem kan vi bättre förstå 
nya trender, viktiga frågor och hur man kan 
prioritera och integrera dem i vår affärsstra
tegi. Det hjälper oss att utveckla vår syn på 
hållbarhet och att integrera hållbarhet i hela 
verksamheten.

I enlighet med vår vision att leverera ser
vice i världsklass är våra kunder självklart  
i fokus, men vi fortsätter att ha en aktiv dia
log med alla viktiga intressentgrupper.  

Våra kunder har även en aktiv roll i vår 
affärsutveckling genom att ge återkoppling 
på design och att testa prototyper. 

Genom en rad olika kanaler och metoder 
som till exempel kundundersökningar och 
paneler, rundabordssamtal och kundmöten 
samlar vi in, bevakar och analyserar viktig 
återkoppling från hela vår verksamhet.

Tabellen nedan innehåller de viktigaste 
kanalerna för våra intressentdialoger under 
2016 och de viktigaste ämnena som diskute
rades. Denna information är en viktig hörn
sten i vår väsentlighetsanalys (se nästa sida). 

Dialog och 
 samarbete

Intressenternas åsikter och för -
väntningar är avgörande för vår 
fortsatta utveckling och vår 
förmåga att skapa långsiktigt  
värde.

Intressenternas åsikter 
utvecklar vår affär

Kunder Aktieägare, investerare  
och analytiker Medarbetare

O
M

R
Å

D
E

N

• Kundupplevelse och service
• Proaktivitet
• Kundservice på alla mötesplatser
• Tillgång till digitala tjänster
• Affärsetik

• Hållbar tillväxt och avkastning
• Finansiell motståndskraft
• Riskhantering
• Framsteg i hållbarhetsarbetet

• Utveckling/karriärerbjudanden
• Organisation och kultur
• Ledarskap
• Transparens och öppenhet
• Hälsa och balans i livet

K
A

N
A

L
E

R
 Kundundersökningar, fokusgrupper, Åter-

koppling och klagomål som tagits emot via 
våra kundrådgivare och kundansvariga, 
telefonbanken och lokala bankkontor, 
 sociala medier.

Undersökningar som Bloomberg, Robeco-
SAM, Vigeo, Sustainalytics, Oekom och 
IMug. Road-shows, investerarmöten, 
genomgångar, dialoger.

Årlig medarbetarundersökning, öppna 
interna chattar med företagsledningen,
stormöten, dialoger kring värderingar,  
SEB Way-transformationer och veckovisa 
utvecklingsmöten.

Samhället i stort

Närsamhällen, intresseorganisationer, 
konsumentorganisationer, media

Leverantörer och affärspartners Myndigheter och lagstiftare

O
M

R
Å

D
E

N

• Skapande av arbetstillfällen
• Etiska beteende, transparens
•    Hållbarhet i finansieringar 

och investeringar
• Klimatförändringar
• Stöd till närsamhällen

• Strategiska partnerskap
• Ansvar

• Förordningar
• Konsumenternas skuldsättning
• Motverkande av penningtvätt
• Investeringsråd
• Frågor om personlig integritet

K
A

N
A

L
E

R
 

Undersökningar – allmänheten, engage-
mang i närsamhällen, rundabordssamtal,
regelbundna möten med ideella organisa-
tioner, mentorskap, volontärarbete, håll-
barhetsforum, forskningsrapporter, medie-
bevakning.

Frågeformulär, enskilda möten, process för 
utvärdering av leverantörer.

Ekonomisk och politisk trendanalys,  
industriforum, bilaterala och multilaterala 
möten.
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Våra  
väsentliga frågor 

Väsentlighet handlar om att identi-
fiera de frågor som är viktigast, 
både för våra intressenter och för 
vår egen verksamhet. De är frågor 
som SEB behöver hantera för att 
skapa långsiktigt värde för våra 
intressenter och för att förverkliga 
bankens strategi.

Varje år utvärderar och sammanfattar vi de 
mest väsentliga frågorna för att säkerställa 
att vi identifierar potentiella nya frågor, 
och att de prioriteringar vi har gjort fort 
farande är relevanta. Viktiga frågor och 
oro som intressenterna tar upp kopplas 
samman med SEB:s långsiktiga strategiska 
mål. I linje med den strategiska inrikt
ningen och baserat på riskhantering och 
finansiell styrka och motståndskraft är de 
viktigaste frågorna att:
• erbjuda tillfredsställande kund 

upplevelse och service
• behålla hög nivå inom affärsetik och 

datasäkerhet
• bidra till ett samhälle som känneteck

nas av innovationskapacitet och resurs
effektivitet.

Våra viktigaste framgångsfaktorer är vår 
innovationsförmåga, vår förmåga att 
genom digitalisering kunna skapa kund
värde, att vi kan utveckla våra talanger 
samt att vi kan integrera hållbarhet i våra 
produkter och tjänster.

Viktigaste förflyttningarna
Många områden förblir viktiga från år till 
år men vi har identifierat några områden 
som har blivit viktigare under 2016. De 
största förflyttningarna har skett inom 
datasäkerhet, ansvarsfull och proaktiv 
rådgivning samt hållbarhetsprofilerade 
produkter och tjänster. 

Processen
SEB:s årliga process för att identifiera de 
mest väsentliga frågorna genomfördes för
sta gången 2013 och bygger på löpande 

dialog med intressenter i kombination med 
vår egen bedömning av de frågor som är av 
störst strategisk betydelse för verksam
heten. 

Den viktigaste återkopplingen som vi fått 
från intressenter kompletteras med under
sökningar och analys av ekonomiska, sam
hälls, miljö och affärsrelaterade trender 
som påverkar vår verksamhet. Frågor som 
identifierats utvärderas ur både intressent 
och affärsperspektiv, samt hur de påverkar 

SEB:s möjlighet att skapa värde på tre till 
fem års sikt. Denna analys väg leder oss 
sedan i vårt strategiska arbete och i vad vi 
fokuserar på i vår rapportering. Slutsatserna 
från denna analys förankras i SEB:s hållbar
hetskommitté. 

Mer information om våra väsentliga 
områden och avgränsningar i enlighet med 
rapporteringsramverket, Global Reporting 
Initiative, GRI G4, finns här:. 
 Se sid 14–21 i Sustainability Fact Book 2016.

   Ansvarsfulla affärer
A Kundupplevelse och service

B Finansiell styrka och motståndskraft

C Skydd mot dataintrång

D Ansvarsfull och proaktiv rådgivning

E Riskhantering

F Digitalisering och automatisering

G  Hållbarhet i finansiering och  
investeringar, inkl klimatförändringar

H  Hållbarhetsprofilerade produkter  
och tjänster

I Öppenhet i skattefrågor

J Ansvarsfulla leverantörer

   Miljö
K Indirekt miljöpåverkan

L Direkt miljöpåverkan

   Människor och samhälle
M Affärsetik och kultur

N  Talang- och kompetensutveckling

O Innovationskapacitet

P Medarbetarengagemang

Q Stöd till entreprenörer

R  Arbetsförhållanden, mångfald  
och diskriminering

S Engagemang i lokalsamhällen

T Finansiell inkludering
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Styrning av SEB:s hållbarhetsarbete

God bolagsstyrning är grundläggande för hur vi  
bedriver vår verksamhet. Detta gör att vi kan arbeta 
effektivt mot samma mål, även när det gäller hållbar-
hetsaspekter. 

SEB:s hållbarhetsarbete utgår från svenska lagar och 
regler samt de internationellt erkända riktlinjer och 
initiativ som vi följer. Det interna ramverket består 
främst av våra värderingar, SEB:s hållbarhetsrelate-
rade policys och vår uppförande kod.

Styrelse
Beslutar om SEB:s strategi, hållbarhetsarbete  
och policy. Antar SEB:s Hållbarhetspolicy.

VD och koncernchef
Beslutar i verkställande ledningen om utvecklingen 
och genomförandet av hållbarhetsarbetet, i linje 
med strategin som tagits av styrelsen. 

Hållbarhetskommittén
En operativ styrgrupp utsedd av VD. Fastställer  
riktlinjerna för SEB:s hållbarhetsarbete, följer upp 
utvecklingen, praxis och framsteg. Ordförande är 
medlem av verkställande ledningen och inkluderar 
seniora representanter från alla divisioner och 
berörda stödfunktioner, inklusive centrala hållbar-
hetsavdelningen. Bereder beslutsunderlag för  
verkställande ledningen.

Centrala hållbarhetsavdelningen
Samordnar och driver den övergripande hållbarhets-
agendan inom SEB samt ansvarar för genomförandet 
enligt styrelsens beslut och för årlig rapportering av 
framsteg.

Lokala hållbarhetskommittéer
Sköter det dagliga hållbarhetsarbetet för respektive 
division, land eller stabsfunktion. Rapporterar om 
framsteg.

Chefer och medarbetare
Varje divisionschef, affärsområde och koncernfunk-
tion ansvarar för att säkerställa att aktiviteter 
genomförs och att instruktioner är i linje med  
applicerbara riktlinjer och policys.

  För mer information om bolagsstyrning på SEB,  
se Årsredovisningen 2016, sid 48–62.

SEB:s strategi för att  
skapa hållbart värde

SEB:s ambition är att skapa lång-
siktigt värde från finansiella,  
styrningsrelaterade, sociala och 
miljömässiga perspektiv. Vi tar 
ansvar för hur vår verksamhet 
påverkar kunder, medarbetare, 
aktieägare och samhället i stort.

Vi driver hållbarhetsfrågor som är relevanta 
och viktiga för oss som bank och för de 
marknader där vi är verksamma. Våra 
intressenters återkoppling är avgörande
för att vi ska nå framgång i vårt hållbarhets 
arbete. 

Vi strävar efter att identifiera och ta tillvara 
möjligheter för att påverka positivt samt för 
att undvika negativa effekter genom SEB:s 
egen verksamhet eller genom våra finan
siella produkter och transaktioner. FN:s 
hållbara utvecklingsmål är vägledande  
verktyg i detta arbete. Samtidigt strävar vi 
efter enkelhet och transparens och vet att 
våra engagerade och kunniga medarbetare 
är avgörande för vår framgång. 

Vi tror att vi kan uppnå störst positiv  
på  verkan genom att fokusera på:
•  Vara ledande inom grön finansiering som 

främjar klimatvänliga och resurseffektiva 
lösningar.

•  Hållbara investeringar som kombinerar 
finansiellt värde med positiv påverkan på 
miljö och samhälle.

•  Stödja entreprenörskap för att driva en 
hållbar ekonomisk utveckling och bidra 
till nya jobb.

• Minska vår miljöpåverkan.

Vårt hållbarhetsarbete är inriktat på tre 
områden – Ansvarsfulla affärer, Människor 
och samhälle samt Miljö. 

SEB:s ambition är att vara en förebild 
inom hållbarhet i finansbranschen. Ett bevis 
på att vi är på rätt väg är att vi förra året, som 
enda nordiska bank, blev inkluderade i Dow 
Jones Hållbarshetsindex. 

» SEB:s ambition är att vara  
en förebild inom hållbarhet 
i finansbranschen.«

Ansvarsfulla 
affärer

SEB:s vision
Att leverera 

service 
i världsklass 

till våra kunder

Miljö
Människor 

och samhälle

WE SUPPORT
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Försäljning och rådgivning
Underlätta kundernas egen kontroll och förståelse för deras ekono
miska situation. Säkerställa rådgivning av hög kvalitet utifrån lång
siktiga behov och inkludera miljö, sociala och styrningsrelaterade 
aspekter (ESG).

Ambition: Vara ledande inom våra kundsegment. Stärka hållbar
hetsprofilen i vårt kunderbjudande. Stärka vårt erbjudande till 
 entreprenörer. 

Sidan 12

Cybersäkerhet och motverkande av brott
Garantera cybersäkerhet, som omfattar informationssäkerhet och  
kundintegritet. Vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt, bedrägeri 
och finansiering av brottslig verksamhet.

Ambition: Förebygga hot genom prioritera tekniskt skydd samt öka  
medvetenheten om finansiell brottslighet hos medarbetare och kunder. 

Sidan 16

Investeringar 
Säkerställa ansvarsfulla investeringsbeslut genom att integrera 
ESGaspekter i beslutsprocesser. Agera ansvarsfullt som ägare. 

Ambition: Vara den ledande nordiska kapitalförvaltaren inom ansvars
fulla investeringar med ett heltäckande och konkurrenskraftigt erbju
dande. Integrera ESG i investeringsprocessen i alla tillgångsslag.

Sidan 18

Finansiering 
Tillsammans med våra kunder minska risken för negativa sociala och 
miljömässiga effekter genom SEB:s finansiering. Öka vårt erbjudande 
av hållbara finansieringsprodukter och tjänster. 

Ambition: Öka andelen finansiering med positiv påverkan och positivt 
påverka våra kunders hållbarhetsfokus. Utöka hållbara erbjudanden. 
Öka vår gröna låneportfölj enligt vårt ramverk, till åtminstone  
20 miljarder kronor år 2020. 

Sidan 21

Miljö – direkt påverkan
Hantera SEB:s direkta miljöpåverkan och arbeta för att minska det 
negativa fotavtrycket.

Ambition:  Vara resurseffektiv, minska energiförbrukningen och  
koldioxidutsläppen med 20 procent till år 2020. 

Sidan 24

Miljö – indirekt påverkan
Hantera vår indirekta miljöpåverkan kopplad till våra kunder och till 
våra relationer med leverantörer och andra affärspartners.

Ambition: Öka den positiva påverkan och minska den negativa. Mäta 
fotavtryck i portföljer och sätta upp mätbara mål. Hantera vattenför
brukning och koldioxidutsläpp i nyckelsektorer och portföljer.

Sidan 25

Våra medarbetare
Vara en god och inkluderande arbetsplats, attrahera och behålla med
arbetare som för fram SEB:s värderingar och anpassar organisationen 
för framtida behov. Erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för alla med
arbetare.

Ambition: Vara den mest attraktiva arbetsgivaren i finansbranschen 
med högst antal engagerade medarbetare. Öka mångfalden. Öka kun
skapen om hållbarhet hos anställda. 

Sidan 26

Samhällsengagemang
Fortsatt engagemang för framtida generationer samt öka kunskapen 
om ekonomi och finans i samhället. 

Ambition: Ge medarbetare möjlighet att bidra till samhället inom områ
den som entreprenörskap, social inkludering samt finansiell kunskap. 
Sätta upp mätbara mål som grund för utvärdering. 

Sidan 30 

 8  
prioriteringar  
vägleder oss
Våra prioriteringar är kopplade till 
SEB:s affärsstrategi. Genom att 
fokusera på dessa prioriteringar  
kan vi bidra till bättre styrning, 
skydda miljön och samtidigt stärka 
vårt sociala bidrag.

11

Våra prioriteringar Strategi
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Våra kunder anförtror oss inte bara sina pengar utan också sina ambitioner 
och planer för framtiden. I ett samhälle där osäkerhet och komplexitet 
ökar vill vi vara en förtroendefull partner med ett långsiktigt perspektiv.  
Vi vill att våra kunder ska känna att de råd vi ger är insiktsfulla och  
relevanta, praktiska och tillgängliga på deras villkor.

Försäljning  
och rådgivning
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Ansvarsfull  
utlåning

För oss är det viktigt att våra kunder är 
nöjda med våra produkter och tjänster och 
därför mäter vi och följer upp kundnöjd- 
heten varje år (se grafer nedan).

2018 kommer det nya legala ramverket 
MIFID II att introduceras. Syftet med ram-
verket är att säkerställa att kunden ska få 
rådgivning utifrån sin egen situation, att de 
blir erbjudna passande produkter samt att 
kunden har möjlighet att ta välgrundade 
beslut. SEB arbetar med övergången till 
MIFID II på många olika sätt. Under året 
har vi förbättrat dokumentationsprocessen 
inom vår investeringsrådgivning. 

Vi kräver att alla specialister och rådgi-
vare inom vårt företags- och privatkunds-
segment innehar en Swedsec-licens, ett 
bevis på att de har relevant erfarenhet av 
både investeringsrådgivning och försäk-
ringsförmedling. Vid årsskiftet hade 93 pro-
cent av berörda medarbetare i Sverige en 
Swedsec-licens och övriga var under utbild-
ning. I de baltiska länderna har SEB tagit 

initiativet till att inrätta en lands- och  
bank överskridande sammanslutning för  
att skapa en liknande lösning som Swedsec  
i Sverige.

Klagomål från kunder
Om kunden har klagomål tror vi på att ta itu 
med dem direkt och så nära källan som möj-
ligt. Det finns ett särskilt kundrelationsteam 
som hanterar överprövningar i de fall kun-
den fortfarande inte känner sig nöjd. Alla 
klagomål registreras i SEB:s operationella 
riskinformationssystem. Varje månad 
skickas rapporter om utvalda produkter till 
produkt- och/eller processägaren. Analyser 
görs av förbättringsområden. Varje kvartal 
produceras en större rapport med jämförel-
ser mot föregående år. År 2016 ökade anta-
let klagomål bland privatkunder i Sverige 
med fem procent. En bidragande orsak till 
ökningen kan vara att vi i högre grad upp-
manar kunderna att anmäla ett klagomål 
för att ständigt kunna förbättra oss.

Att ge ansvarsfulla  
och proaktiva råd
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Kommentar

Kundnöjdheten bland 
våra företags- och privat-
kunder förbättrades i alla 
segment, förutom bland 
små- och medelstora 
företag i Baltikum. Vi 
kommer att fortsätta vårt 
arbete att förbättra kund-
nöjdheten genom proak-
tiv rådgivning och fler 
mötesplatser. Vårt mål är 
att vara ledande i alla 
utvalda kundsegment. 

Kommentar

Vi har som mål att vara 
ledande inom kundnöjdhet 
i utvalda kundsegment.

Nordiska storföretag ran-
kar SEB som nummer 2 i 
den senaste mätningen 
jämfört med nummer 3 år 
2015. I motsvarande mät-
ning bland finansiella insti-
tutioner förbättrade SEB 
sin ranking till nummer 1 
mot nummer 5 år 2015.

Target

Relevanta  hållbara  
utvecklingsmål

Vi stöttar entre-
prenörer och  
innovation vilket 
bidrar till mål 
nummer 8 (delmål 8.2). Vårt starka 
fokus på ansvarfull försäljning och  
rådgivning bidrar till mål nummer 16. 

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

De svenska huspriserna har ökat med näs-
tan 50 procent sedan 2009 samtidigt som 
räntorna har fallit till historiskt låga nivåer. 
Denna utveckling är till stor del ett resultat 
av låg produktion av nya bostäder under 
lång tid. Den svenska regeringen införde 
2016 ett amorteringskrav för alla nya bolån. 

Som första svenska bank införde SEB i 
oktober 2015 amorteringskrav för bolån 
med belåningsgrad över 70 procent. SEB:s 
utlåning bygger på låntagarens återbetal-
ningsförmåga vilket innebär att låntagaren 
ska klara en ränta på sju procent och att 
bolånet inte får överstiga hushållets 
inkomst före skatt med mer än fem gånger. 

I november 2016 introducerade vi en 
bolånekalkyl på vår webbplats där kunden 
snabbt kan få en överblick över sin låne- 
kapacitet och få en bättre förståelse för  
vilken räntenivå kunden maximalt klarar  
av utan att äventyra sin privatekonomi. 
Bolånekalkylen utvecklades i nära sam-
arbete med våra kunder. 

Stöd i svåra tider
Om en kund har återbetalningsproblem går 
vi in tidigt för att stödja långsiktigt hållbara 
lösningar. Vi har lokala och globala special- 
enheter för att hantera dessa frågor. Dessa 
enheter arbetar direkt med kunderna för att 
upprätta planer för fullständig återbetal-
ning av lån. SEB säljer inte vidare lån till 
inkassobyråer.

Stöd till bostäder i Lettland
2015 tecknade SEB ett avtal med Altum, en 
statlig utvecklingsbank i Lettland, om att 
utfärda statligt stödda bolån till utvalda 
familjer med barn. Syftet med det statliga 
stödprogrammet är att minska den första 
kontantinsatsen. Under 2016 utfärdade SEB 
913 sådana lån med förmånliga villkor och 
lånade ut nästan 51 miljoner euro för att 
kunna hjälpa barnfamiljer att köpa en 
bostad.

SEB Hållbarhetsrapport 2016

Försäljning och rådgivning Ansvarsfulla affärer
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SEB vill erbjuda lösningar som 
förenklar vardagen för privatkunder 
och ger dem kontroll och överblick 
över sin privatekonomi. För att för -
bättra kundupplevelsen utvecklar  
vi ständigt nya lösningar.

Under 2016 utvecklade vi, antingen själva 
eller i samarbete med våra samarbetspart-
ners, många nya lösningar inom alla våra 
kundsegment. 

Digital rådgivning
Vi har uppgraderat våra digitala rådgivnings- 
och finansieringsverktyg i Sverige och i Balti-
kum. I februari 2015 ägde den första svenska 
digitala pensionsrådgivningen över telefon 
med en delad skärm rum. Hittills har vi haft 
över 4 000 sådana digitala pensionsrådgiv-
ningsmöten. Ett bevis på att denna mötes-
form uppskattas är att 96 procent av alla våra 
kunder är nöjda med rådgivningen. Från och 
med 2016 kan även alla pensionskontrakt 
signeras av kunden digitalt. 

I Baltikum erbjuder vi digitala rådgiv-
ningsverktyg där kunden kan få överblick 
över sin privatekonomi och även få hjälp 
med att hitta rätt riskspridning. I Estland 

utvecklade vi under 2016 en rådgivnings-
tjänst på distans för små- och medelstora 
företag där kunderna kan öppna ett konto 
och signera alla dokument digitalt med 
hjälp av ID-kort eller mobilt bank-ID. Ett 
ytterligare verktyg har också tagits fram  
för att kunna genomföra videomöten med 
kunder. 

Ungdomsapp
Under året har SEB utvecklat en ungdoms-
app där ungdomar kan se sitt saldo, göra 
överföringar samt öppna ett sparande. Ung-

domsappen utvecklades i nära samarbete 
med svenska ungdomar i åldrarna 10 till 18 
år där de gav återkoppling kring sina bank-
behov. Även föräldrar deltog i utvecklings-
arbetet. 

Under året har SEB påbörjat ett samar-
bete med Tink, ett startupföretag som 
erbjuder ett digitalt planeringsverktyg för 
privatekonomin. Genom detta samarbete 
kan våra kunder få en bättre överblick och 
kontroll över sina utgifter och därmed ta 
välgrundade beslut. 

Sprida vår kunskap 
I Sverige engagerar sig våra privatekonomer 
i nätverket Gilla din ekonomi, som bedriver 
utbildningsprojekt inom privatekonomi för 
olika grupper såsom pensionärer, studenter 
och invandrare. Syftet är att öka konsumen-
ternas personliga ekonomiska kunskaper 
och öka det finansiella självförtroendet. 
Under 2016 deltog SEB i ett utbildnings-
projekt Tryggare ekonomi på äldre dagar, 
för pensionärer. Projektet är ett samarbete 
med svenska pensionärsföreningar och 
lokala konsumentrådgivare. SEB:s privat-
ekonom Jens Magnusson har även besökt 
omkring 500 skolor under året och utbildat 
elever i privatekonomi men även i bankers 
roll i samhället samt vikten av utbildning. 

Underlätta 
vardagsekonomin

SEB Hållbarhetsrapport 2016

Ansvarsfulla affärer Försäljning och rådgivning
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Vår syn på skatt
De senaste åren har skattefrågor fått 
ökat medialt fokus. Att driva en lönsam 
och hållbar verksamhet möjliggör för 
SEB att bidra till de samhällen där vi är 
verksamma genom att betala bolags-
skatt, sociala avgifter samt bankavgifter. 
SEB är beredda att möta de ökade för-
väntningarna om öppenhet i vår skatte-
hantering och kontinuerligt arbeta för 
att öka omfattningen av vår kommuni-
kation kring skatt.

Ny skattepolicy
SEB har verksamhet i mer än 20 länder 
och stöder många kunder i internatio-
nell handel. Skattelagstiftningen och 
regelverken är till stor del inte harmoni-
serade mellan olika länder, men SEB:s 
ambition är att alltid agera ansvarsfullt 
vid hanteringen av skattefrågor. Under 
2016 såg vi därför över vår praxis och 
tog fram en koncernövergripande skatte-
policy. Denna antogs av SEB:s styrelse  
i januari 2017. 

SEB – en betydande 
skattebetalare
SEB är en betydande betalare av bolags-
skatt, sociala avgifter samt bankavgifter 
i många länder. Vi har inte möjlighet att 
dra av mervärdesskatt för finansiella 
tjänster och därmed är denna skatt en 
stor kostnad för SEB. Vi spelar dessutom 
en viktig roll vid insamling, rapporte-
ring och betalning av skatt på utdelning 
samt ränta för kunder. 

År 2016 uppgick SEB:s skattekostnad 
till 4 249 miljoner kronor (4 284 miljo-
ner 2015) globalt. SEB-koncernen beta-
lade även sociala avgifter till ett värde av 
2 606 miljoner kronor samt stabilitets-
avgifter och insättningsgaranti på 1 362 
miljoner kronor under 2016.

 Läs mer om SEB:s skattepolicy.
 För en mer detaljerad uppdelning av 
betald skatt per land, se SEB:s årsredo
visning sid 83 och sid 99.

Reviderad 
kod
SEB strävar alltid efter 
att göra affärer på ett 
ansvarsfullt sätt och vi 
strävar efter att göra 
alla medarbetare med-
vetna om lämpligt beteende och hur vi vill 
bedriva vår verksamhet. 2015 uppdaterade 
banken sin uppförandekod och under året 
tydliggjordes och skärptes ett flertal avsnitt. 
Förändringarna gällde till exempel regler 
för engagemang utanför verksamheten, 
processen för att hantera intressekonflikter 
bland anställda samt regler för anställdas 
aktieinnehav. 

Under året har vi även utvecklat en webb-
baserad utbildning med filmer och arbets-
material. Utbildningen är obligatorisk för 
alla medarbetare inom en treårsperiod.  
Hittills har två tredjedelar av alla anställda 
genomfört utbildningen med målet att nå 
100 procent inom tre år. 

Baltiskt index över 
skuggekonomin
Vi stödjer och samarbetar sedan 2009 med 
SSE Riga Sustainable Business Centre där vi 
är engagerade i framtagandet av Shadow 
Economy Index, ett mått på skuggekono-
mins storlek i förhållande till hela ekonomin.

Enligt den senaste rapporten (publicerad 
i maj 2016) utgör skuggekonomin 14,9 pro-
cent av BNP i Estland, 15 procent av BNP i 
Litauen och 21,3 procent av BNP i Lettland. 

En viktig komponent i den baltiska skugg-
ekonomin är svarta löner (uppskattningsvis 
60 procent), underrapportering av inkomst 
samt av antalet anställda (uppskattningsvis 
20 procent vardera). 

SEB arbetar aktivt med att minska skugg-
ekonomin. I Baltikum liksom på våra övriga 
marknader får kundansvariga utbildning i 
att intervjua och påverka våra kunder. Vi 
undviker att erbjuda finansiering till före-
tag om vi har eller får vetskap om att tvek-
samma förfaranden används. Kunddialogen 
är avgörande när det gäller att hitta tvek-
samheter men också för att förtydliga vår 
ståndpunkt. 

Tillgänglighet  
för alla
Vår ambition är att alla banktjänster som vi 
erbjuder i våra digitala plattformar och på 
våra kontor ska vara anpassade och tillgäng-
liga för alla personer efter var och ens olika 
behov och förmågor. Denna ambition genom-
syrar även utvecklingen av nya tjänster.

I princip är alla våra kontor anpassade för 
personer med funktionsnedsättning och 
SEB:s telefonbank är öppen 24 timmar om 
dygnet, året runt. I Sverige kan vi erbjuda 
personlig service på 25 språk. Vara appar 
stöds av så kallade Voice over och Dynamic 
Type, för att både kunna lyssna på informa-
tionen och ändra teckenstorleken. Vi 
erbjuder också en variant av vår säkerhets-
dosa Digipass, som är anpassad för att kun-
der med nedsatt syn ska kunna utföra bank-
tjänster via Internet och telefon.

Våra experter producerar flera rapporter 
varje år och deltar i aktiviteter där de möter 
och interagerar med allmänheten.

SEB i Estland har lanserat ett “enkla  
språket-projekt” där de har skapat nya kon-
traktsvillkor som både är juridiskt hållbara 
och lättare att förstå.

Hållbarhet i 
produkt utveckling 
Vi har en koncernöverspännande process 
för alla nya eller förändrade produkter, pro-
cesser eller system. Syftet med processen är 
att identifiera och minska alla operationella 
risker samt förhindra att SEB utsätts för ris-
ker som inte omedelbart kan hanteras av 
verksamheten. 

Denna process väger även in hållbarhets-
aspekter för att tidigt upptäcka eventuella 
brister samt för att öka medvetenheten inom 
organisationen.

Miljömässiga och sociala aspekter samt 
att vi har en god bolagsstyrning genomsyrar 
hela kedjan i vår produkt- och affärsutveck-
ling med målet att stärka hållbarhetserbju-
dandet inom SEB. 

SEB Hållbarhetsrapport 2016

Försäljning och rådgivning Ansvarsfulla affärer
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Digitaliseringen berör alla delar av 
vår verksamhet och i en digital värld 
är stabiliteten och tilltron till bankens 
IT-plattform helt avgörande. Varje 
enskilt systemavbrott kan orsaka 
stora problem för våra kunder, leve-
rantörer och för våra anställda. SEB 
har starkt fokus på att säkerställa 
cybersäkerhet, motverka finansiell 
brottslighet och terrorismfinansie-
ring, liksom att säkerställa våra 
dagliga IT-leveranser. 

SEB arbetar strukturerat för att skydda vår 
verksamhet mot hackerattacker, sabotage, 
intrångsförsök, cyberbrottslighet samt 
finansiering av terrorism. Vi arbetar på flera 
nivåer för att öka bankens motståndskraft 
mot cyberhot. Vi vill ligga i fas med existe-
rande hot och i linje med regelkrav. Jämfört 
med att tidigare ha varit reaktiva, monitore-
rat interna IT-miljöer och förhindrat attacker 
arbetar vi nu proaktivt genom att bygga upp 
kunskap om potentiella hot som förekom-
mer i andra länder.

Stötta verksamheten
Vi fokuserar på att förebygga, upptäcka och 
hantera bedrägerier liksom att förhindra 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Under 2016 har vi stöttat verksamheten med 
säkerhetslösning i samband med att vi 
digitaliserat ett antal processer. 

Vi har fortsatt vårt arbete med att utveckla 
och förbättra vårt bevakningssystem för 
bedrägerier för att bättre kunna möta fram-
tida hot och förändrad lagstiftning, till 
exempel i det europeiska betalningsdirek-
tivet. Detta arbete kommer att fortsätta 
under 2017. 

 

Att förstå risker
På SEB vill vi känna våra kunder väl. Regel-
verk kräver också att banker känner sina 
kunder och att de har grundlig förståelse för 
risken att bli utnyttjad för penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Processer och 
resurser måste vara på plats för att banken 
ska kunna upptäcka och rapportera miss-
tänkta beteenden till myndigheterna. SEB 
har infört minimikrav som är baserade på 
internationella rekommendationer och 
EU-direktiv. Vi tillämpar ökad kundkänne-
dom för kunder, produkter och länder, där 
det finns en uppfattad risk att banken 
används för penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Vi använder oss av ett globalt 
bevakningssystem för högrisktransaktioner. 

Antalet rapporter om misstänkta trans-
aktioner till Finanspolisen har ökat från 
380 till 489 för 2016. 

Vår viktigaste informationskälla för att 
upptäcka bedrägligt beteende är informa-
tion från våra medarbetare där 50 procent 
av den information som erhålls leder till en 
rapport till Finanspolisen. Många rapporter 
till Finanspolisen rör även misstänkt aktivi-
tet i vårt övervakningssystem för betal-
ningar, till exempel stora bankomatuttag, 
återkommande Swish-transaktioner och 
betalningar till eller från högriskländer.

Cybersäkerhet och 
 motverkande av brott

Relevant hållbart utvecklingsmål 

Vårt arbete mot cyberbrotts-
lighet bidrar till mål 16 och 
delmål 16.4 (”olagliga finan-
siella flödena och vapenflö-
dena”) och delmål 16.5  
(”minska alla former av korruption 
och mutor”).

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

SEB Hållbarhetsrapport 2016
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Medvetenhet
Medvetenheten bland medarbetarna är  
det viktigaste bland våra insatser för att 
förebygga brott. Därför erbjuder vi olika 
former av utbildningar. Under 2016 
lanserade SEB ett nytt digitalt utbildnings-
paket med filmer och arbetsmaterial. Fyra 
nya digitala utbildningar är obligatoriska 
för alla nyanställda – uppförandekoden, 
motverkande av penningtvätt, bedrägerier 
samt cybersäkerhet. Dessa utbildningar 
måste slutföras av alla nyanställda inom  
tre månader från anställningens början. 
Befintliga anställda ska slutföra dessa 
utbildningar inom tre år. 

I maj 2015 lanserade SEB ett nytt verktyg  
för att öka medvetenheten, en dramatiserad 
dokumentärfilm som lyfte fram viktiga  
frågor när det gäller bedrägeri och penning-
tvätt. Filmen som är baserad på verkliga 
händelser har blivit uppskattad bland våra 
medarbetare men även rönt uppskattning 
utanför SEB. 

Under 2016 har vår säkerhetsavdelning 
visat filmen både på interna och externa 
kundevent, ett arbete som kommer att  
fortsätta under 2017.

Whistleblowing
Om medarbetare eller andra personer  
skulle upptäcka misstänkta oegentligheter, 
oetiska eller olagliga beteenden inom SEB 
bör han eller hon rapportera sina iakttagel-
ser. De flesta rapporteringar görs till lokala 
chefer, men också regelbundet till chefen för 
Compliance eller chefen för internrevision, 
främst via telefon eller en särskild e-post-
adress. De flesta anmälningar från anställda 
rör intressekonflikter, medarbetares 
externa uppdrag och misstanke om 
penning tvätt.

Det är möjligt att kontakta dessa per   soner 
anonymt via en krypterad e-posttjänst. 
Identiteten hålls anonym under efterföl-
jande uppföljning, utredningar och diskus-
sioner som rör ärendet, under förutsättning 
att SEB inte är skyldigt enligt lag att offent-
liggöra det. Alla rapporterade incidenter 
eller förhållanden utreds omgående och,  
i förekommande fall, rapporteras till ban-
kens VD och bankens kommitté för intern-
revision och regelefterlevnad, Audit and 
Compliance Committee.

Styrning av informationssäkerhet
SEB följer god praxis och internationella 
policys för informations- och cybersäker-
het. Arbetet bedrivs i enlighet med den 
svenska Finansinspektionens regler för den 
finansiella sektorn. Ansvaret för SEB:s styr-
ning av informationssäkerheten vilar på VD 
och delegeras till koncernavdelningen för 
informationssäkerhet via policydokumen-
tet för informationssäkerhet. 

Det dagliga arbetet för att identifiera, 
bedöma, bevaka och motverka informa-
tionssäkerhetsrisker bedrivs med hjälp av 
system för internkontroll och riskkontroll.

Säkra dagliga IT-leveranser

SEB har en robust IT-miljö i vilken vi 
regelbundet utför nödvändiga system- 
och säkerhetsuppdateringar, system-
uppgraderingar samt implementerar 
nya funktioner.

Genom en robust IT-struktur och 
ytterst noggranna tillvägagångssätt för 
exempelvis applikationer har SEB under 
många år haft stabila IT-system med 
mycket få störningar. 

För att kunna uppfylla kraven i den 
snabba digitaliseringen tillämpar vi  
alltmer ett agilt arbetssätt vilket betyder 
mindre och tätare leveranser, till förmån 
för våra kunder. 

Under 2016 inträffade dock ett antal 
oplanerade avbrott i våra IT-system. Vi 
hanterade dessa störningar direkt för att 
minimera avbrottet för kunderna.

Vi ser allvarligt på dessa oplanerade 
driftstopp och arbetar med flera åtgär-
der för att minska och förebygga risken 
för framtida driftstopp. Bland annat 
bygger vi in ”brandgator” i vår IT-infra-
struktur vilket begränsar att en störning 
i ett av våra IT-system påverkar övriga 
system. 

Vi kommer framöver att fortsätta 
fokusera på att minimera störnings- 
riskerna genom att behålla en hög  
kvalitetskontroll, liksom på att kombi-
nera snabbhet med stabilitet. 

Den dramatiserade film som lanserades 2015 är ett 
verktyg för att öka medvetenheten bland de anställda. 
Den är baserad på sanna historier och har blivit 
uppskattad också externt.

 
>90%

 2016 hade över 90% av våra 

medarbetare slutfört utbild-

ningen att motverka  

penning tvätt, en av våra fyra 

obliga toriska utbildningar.

SEB Hållbarhetsrapport 2016
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Hållbarhet blir allt viktigare, inte 
bara för oss på SEB utan också  
för våra kunder och för samhället  
i stort. För oss handlar det om att  
fatta bättre investeringsbeslut och 
skydda våra kunders pengar. 

SEB är en av de största institutionella inves-
terarna i Norden med mer än 1 780 miljarder 
kronor i förvaltade tillgångar för privata och 
institutionella kunder. Vi investerar allt mer  
i företag som aktivt hanterar miljömässiga, 
sociala och styrningsrelaterade aspekter av 
sin verksamhet eftersom vi tror att de kom-
mer att bli mer framgångsrika över tid och 
skapa värde för våra kunder, för bolagen vi 
investerar i och för samhället. 

Att arbeta med hållbara och ansvarsfulla 
investeringar är en central del i vår fondför-
valtning. 

Under 2016 har SEB ytterligare stärkt 
hållbarhetsaspekterna i förvaltningen av 
alla större tillgångsslag. 

Vår investeringsfilosofi är baserad på aktivt 
ägande genom att vi kontinuerligt påverkar 
marknaden, inkludering genom positivt 
urval och uteslutning baserad på negativ 
screening. Vårt hållbarhetsarbete i vår för-
valtning har utvecklats från uteslutning av 
företag till inkludering och positivt urval, 
det vill säga att vi aktivt väljer företag som 
presterar väl inom hållbarhetsområdet. 

En annan viktig aspekt av ansvarsfulla 
investeringar är engagemang i bolag för att 
påverka dem att förändra sig. Våra investe-
ringsteam för en aktiv dialog direkt med 
nordiska bolag, vi är en del av många val-
beredningar samt samarbetar internatio-
nellt med andra investerare. 

Antalet företag som har uteslutits från en 
eller flera av våra fonder har trefaldigats 
under året. Detta beror på vårt ställnings- 
tagande kring fossila bränslen och uteslut-
ning av företag med verksamhet inom kol-
brytning i flera av våra fonder. 

Vår filosofi – från exkludering  
till positivt urval

Relevanta  hållbara  
utvecklingsmål 

Det finns klara 
kopplingar  
mellan SEB:s  
produkterbju-
dande inom håll-
barhet och flera 
av utvecklings-
målen, exempel-
vis: Jämställdhet (5), Rent vatten och 
sanitet (6), Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt (8) liksom 
Bekämpa klimatförändringen (13).

SEB Hållbarhetsrapport 2016

Investeringar
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Höga betyg  
från PRI
SEB undertecknade de FN-stödda Principer 
för ansvarsfulla investeringar (PRI) 2008. 
PRI är ett ramverk för fondbolagets hållbar-
hetsarbete. Vi bedriver vårt arbete med håll-
bara investeringar på många olika sätt, allt-
ifrån att påverka bolagen i rätt riktning till 
att aktivt välja företag som presterar väl 
inom hållbarhetsområdet och genom att 
utesluta vissa bolag. 

Från 2017 anpassar vi även vårt arbete till 
de globala hållbara utvecklingsmålen, SDG 
(se sid 7 och 18).

SEB erhöll höga betyg för både sin aktie- 
och ränteförvaltning i PRI:s årliga betygsätt-
ning av hållbara investeringar. I åtta av nio 
tillgångsslag erhöll SEB betyget A och A+. 

PRI också i SEB:s livbolag
I november undertecknade SEB:s livbolag 
Pension och försäkring PRI-ramverket som 
kapitalägare. Att även inkludera kapital-
ägarperspektivet ger SEB en möjlighet att  
nå nya samarbetsforum och kunna föra en 
dialog kring hållbarhet med andra kapital- 
ägare samt ställa krav på externa förvaltare.

Ökad transparens för bättre fondval

Det finns ett flertal initiativ för att kunder ska kunna ta välgrundade beslut exempelvis:

• Morningstars glober
 Morningstar har tagit fram ett betygs-

system som jämför och rangordnar 
fonder ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Betygsskalan som används är en till 
fem glober. Våra fonder presterar bra i 
denna rangordning, för samtliga betyg 
 Se www.seb.se

• Hållbarhetsprofilen
 Sveriges Forum för Hållbara Investe-

ringar (Swesif) har arbetat fram en 
ESG-profil, Hållbarhetsprofilen. Över 
540 fondbolag är anslutna och över 600 

fonder har rapporterat enligt det nya 
ramverket som togs i bruk i januari 2017. 
Hållbarhetsprofilen ökar transparensen 
och förenklar för kunder när det gäller 
att jämföra fonder med hållbarhets- 
inriktning. 

• Mätning av koldioxidutsläpp
 I vår strävan mot ökad transparens kom-

mer vi från och med 2017 att på årsbasis 
börja redovisa koldioxidutsläppen för 
majoriteten av våra aktiefonder.

 
  Läs mer på www.seb.se

Påverka  
våra innehav
SEB har undertecknat ett avtal med Hermes 
Equity Ownership Services, ett ledande 
företag inom ESG-utvärderingar. Därmed 
ökar vi vår möjlighet att blir mer framgångs-
rika i hållbarhetsdialoger med företag  
utanför Norden där vi normalt har ett litet 
ägande. Under 2016 hade vi 516 direkta och 
indirekta dialoger med portföljbolagen vil-
ket motsvarar mer än en fördubbling jäm-
fört med förra året då vi hade 214 dialoger. 

Genom vårt engagemang i PRI och CDP 
(tidigare Carbon Disclosure Project) sam-
arbetar vi även med investerare globalt. 
Våra dialoger under 2016 fokuserade på:
• Klimat, med fokus på palmolja (25 st) 

och utsläpp av fossila bränslen från  
europeiska kraftbolag (14 st)

• Mänskliga rättigheter inom kolutvin-
ningssektorn (43 st) och vad gäller  
tillgången till läke medel (20 st).

Kvinnors representation i styrelser
Kollegiet för svensk bolagsstyrning rappor-
terade efter förra årets årsstämmor att ande-
len kvinnor som nominerats till börsnote-
rade svenska bolagsstyrelser hade ökat med 
2,7 procent till 31,6 procent. 

SEB:s fondbolag är en föregångare i detta 
arbete. I de ungefär 30 bolag där SEB är en 
del av valberedningen är 37 procent av de 
nominerade styrelseledamöterna kvinnor. 

Kundengagemang
Under de senaste åren ser vi att människor  
i allt högre utsträckning bryr sig om hur 
deras pengar investeras och ställer frågor 
främst om våra fondinnehav. De flesta frå-
gor rör fossila bränslen, koldioxidutsläpp, 
vapen och mänskliga rättigheter. 

Agendan inom dessa områden drivs delvis 
av intresseorganisationer som ofta är aktiva 
både på sociala och traditionella medier. 
Kontakten mellan oss och våra kunder sker 
antingen via någon intresseorganisation 
eller direkt i våra olika kommunikations-
kanaler. Många kunder frågar varför vi inte 
agerar tillräckligt snabbt eller kräver att vi 
omedelbart utesluter ett specifikt innehav. 

SEB strävar efter att bli mer transparenta i 
vårt arbetssätt vilket innebär att vi försöker 
förklara fakta och vår ståndpunkt exempel-
vis när det gäller skillnaden mellan våra 
egna aktivt förvaltade fonder där vi kan 
agera snabbt och våra indexfonder där för-
ändringar vanligtvis tar tid. En indexfond 
speglar ett specifikt index och alla föränd-
ringar måste godkännas av tillämplig 
Finansinspektion. Vissa frågor är komplice-
rade och kräver djup förståelse och omfat-
tande förklaringar för att kunna besvaras. 

Vi strävar efter att ständigt bli bättre och 
välkomnar att intresseorganisationer, 
media och kunder granskar oss. Vi ser det 
som en möjlighet till utveckling och förbätt-
ring och vi vet att vi har mer att lära och att 
vårt arbete är under ständig utveckling. 

Minskad exponering mot kol

De globala klimatförändringarna är en 
av vår tids mest allvarliga utmaningar. 
Därför har vi bestämt att utesluta inne-
hav i företag med stor verksamhet i kol-
brytning där intäkterna från kol uppgår 
till mer än 20 procent av koncernens 
omsättning. Det här är en förklaring  
till varför allt fler bolag har uteslutits ur 
våra innehav. 

Vi har också stärkt vårt inflytande 
som aktieägare genom dia loger med 
europeiska kraftbolag där kolkraft står 
för mer än tio procent av energiproduk-
tionen.

SEB Hållbarhetsrapport 2016

Investeringar Ansvarsfulla affärer

https://seb.se/
https://sebgroup.com/sv/om-seb/vilka-vi-ar/organisation/vara-divisioner/om-fondbolaget-seb-im-ab/fondbolagets-nyheter/fondbolagets-arbete-for-minskad-kolanvandning


20

SEB har ett flertal investeringsprodukter 
som förutom att ge finansiell avkastning 
även skapar socialt eller miljömässigt värde. 
En sådan produkt är Gröna obligationer.  
 Se sid 25.

Hållbarhetsfonder
Under året har arbetet med övergången från 
etikfonder till våra hållbarhetsfonder fort-
satt. Idag erbjuder vi mer än 15 fonder med 
hållbarhetsprofil, bland dem Hållbarhets-
fond Global. I vår förvaltning av dessa fon-
der fokuserar vi på positivt urval där vi 
söker efter företag med effektiv avfallshan-
tering, låga koldioxidutsläpp och låg vatten-
förbrukning. Denna investeringsstrategi 
har bidragit positivt till fondernas avkast-
ning och vi fortsätter nu vårt arbete med att 
integrera hållbarhet i majoriteten av våra 
aktie- och räntefonder. 

Grön obligationsfond
SEB:s Green Bond Fund, som investerar i 
gröna obligationer globalt, har tiofaldigats 
sedan starten 2015. Obligationerna i fonden 
finansierar klimatfrämjande aktiviteter. Ett 
exempel på en grön obligation i fonden är 
kopplad till den tyska statliga utvecklings-
banken KfW:s program för förnyelsebar 
energi där en investering på en miljon euro 
innebär en utsläppsminskning på 1 200 ton 
koldioxid. Vid årsskiftet hade Green Bond 
Fund investerat 6 miljoner euro i detta  
projekt.

Domesticafonder
Genom våra Domesticafonder har vi 
kombinerat hög riskjusterad avkastning 
med att avhjälpa bristen på bostäder.

Investeringarna sker direkt i fastigheter 
med ett starkt fokus på energieffektivitet 
och klimatsmarta material. Alla nya fastig-
heter som fonderna investerar i måste vara 
miljöcertifierade. Ett exempel på ett inne-
hav i fonden är en investering i en bergvär-
meanläggning för våra fastigheter i Malmö. 
Denna investering minskar avsevärt upp-
värmningskostnaderna samt reducerar  
koldioxidutsläppen med nästan 1 000 ton 
per år.

Mikrofinansfonder
SEB är idag en av de största förvaltarna av 
mikrofinansfonder i Europa. Genom att 
investera i mikrofinansieringsinstitut kan 
SEB:s mikrofinansfonder erbjuda finansie-
ring för entreprenörer och låg- och medel- 
inkomsttagare i tillväxtmarknader. Hittills 
har över 4 miljarder kronor investerats i fyra 
fonder som genom mikrofinansierings-
institut når mer än 17 miljoner företagare  
i över 30 utvecklingsländer. Ett exempel på 
en investering är M-Kopa i Kenya, som till-
handahåller finansiering för människor på 
landsbygden i Östafrika, så att de kan köpa 
små solcellsenheter som ersätter fotogen-
lampor och dieselgeneratorer. På så sätt  
kan människor få tillgång till förnyelsebar 
energi, halvera sina energikostnader samt 
minska röken från fotogenkök i sina hem.

Produkter med  
positiv påverkan

Pris för bästa etikfond

I början av januari 
2017 fick SEB:s Håll-
barhetsfond Global 
utmärkelsen ”bästa 
etikfond” utav 1 700 
fonder på Sveriges 
största marknads-

plats för fonder, Fondmarknaden.se.
Fondförvaltaren Christian Darenhill 

uppskattar utmärkelsen:
”Genom vår förvaltning kan vi aktivt 

bidra till en bättre miljö och samtidigt 
skapa värde för våra kunder. I SEB:s 
Hållbarhetsfond Global arbetar vi med 
positivt urval. Det betyder att vi inte 
enbart utesluter bolag utan att vi med 
hjälp av digitala analysverktyg försöker 
hitta företag som arbetar aktivt med 
miljöfrågor. Det är särskilt glädjande att 
vi utmärker oss i konkurrensen både 
bland svenska och globala aktörer inom 
detta område”.

 Läs mer om SEB:s Hållbarhetsfond 
 Global till höger.

Juliet Njeri Mwangi och hennes familj bor utanför 
Nairobi i ett område med begränsad tillgång till el, 
särskilt efter solnedgången. 2013 köpte familjen en 
solcellsenhet via M-Kopa. Julias 10-årige son kan nu 
göra sina läxor på kvällarna och familjen kan ladda 
mobiltelefoner hemma i stället för i den närmaste  
livsmedelsbutiken.

SEB Hållbarhetsrapport 2016

Ansvarsfulla affärer Investeringar
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Vi tror att organisationer som aktivt hante-
rar miljömässiga, sociala och styrningsrela-
terade aspekter av sin verksamhet är bättre 
på att minska risker och kostnader samt att 
ta vara på möjligheter och attrahera kapital, 
och därmed bli mer framgångsrika på lång 
sikt.

Ansvarsfull utlåning
Ansvarig kreditgivning är en hörnsten i vår 
verksamhet vilket skapar hållbart kund- 
och aktieägarvärde. Vår riskkultur bygger 
på lång erfarenhet, starka kundrelationer 
och sunda bankprinciper.

SEB:s kreditpolicy speglar vår syn på håll-
barhet, tillämpliga regler och internationella 
åtaganden. Vi inkluderar risker och möjlig-
heter som är relaterade till:
• miljöaspekter (klimat, avfall, avlopps-

vatten, utsläpp, biologisk mångfald och 
resursanvändning).

• sociala aspekter (respekten för mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor samt goda sam-
hällsrelationer).

• styrning (struktur och processer för risk-
hantering, undvikande av intressekon-
flikter och förebyggande av korruption).

Kreditportföljen för företag (exklusive fas-
tighetsförvaltning) består huvudsakligen av 
stora nordiska och tyska motparter i många 

olika branscher, varav den största är till-
verkningsindustrin.
 Läs mer om SEB:s kreditportfölj i  
Årsredovisningen, sid 41.

Kunddialoger
Vi samarbetar löpande med kunder kring 
sociala, miljömässiga och styrningsrelate-
rade frågor (ESG). Vårt mål är att förstå våra 
kunders styrkor och svagheter samt deras 
utmaningar och möjligheter, så att vi kan 
vara en bättre affärspartner och göra lämp-
liga kreditöverväganden. I takt med att  
hållbarhet blir allt viktigare stärker vi våra 
dialoger med alla relevanta företag.

I division Baltikum har målet varit att ha 
hållbarhetsdialoger med de största kun-
derna eller med dem som har störst troliga 
hållbarhetsutmaningar. Under året har 
45 sådana möten hållits. ESG-relaterade 
ämnen har täckts liksom processer och mål-
sättningar. En nyckelkomponent har varit 
utbyte av erfarenheter och lärdomar från 
respektive organisation.

Ett exempel på ett vanligt ämne är med-
arbetarnas engagemang, där SEB som stor 
arbetsgivare i Baltikum kan dela med sig av 
erfarenheter med våra kunder. Dessa möten 
har resulterat i en ökad förståelse för kun-
dernas verksamhet, deras behov samt en 

ökad kunskap om vilka åtgärder som behö-
ver vidtas för att stärka hållbarhetsarbetet.

Pilotprojekt i Sverige
För att ytterligare förbättra ESG-dialogen 
med kunder drevs ett pilotprojekt i division 
för privatkunder och SME-företag i Sverige 
under 2016. De 22 företagsrådgivare som 
deltog fick nya verktyg för kunddialogen 
och kreditanalysen.

Utfallet var positivt med många insikter 
om hur vi ytterligare kan förbättra vårt eget 
arbete. Rådgivarna fick en bredare förstå-
else för kundernas verksamhet, deras behov 
och åtgärder.

Transparens
För att möta ökande förväntningar på 
öppenhet när det gäller hållbarhet i kredit-
givning har ett samarbete skett via Svenska 
Bankföreningen. Som ett första steg har  
en mall skapats – Hållbarhetöversikt för 
kreditgivning. Där beskrivs kreditgivnings-
processen liksom vårt sätt att arbeta och  
de normer vi följer. De första versionerna 
offentliggörs i april 2017 på respektive 
banks webbplats samt via Svenska Bank-
föreningens webbplats.

 Se www.sebgroup.com

Finansiering
Vi är övertygade om att vi kan påverka utvecklingen mot en 
bättre värld och att vi spelar en viktig roll för att uppfylla 
målen för hållbar utveckling.

SEB Hållbarhetsrapport 2016
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Ekvatorprinciperna 
2007 antog SEB Ekvatorprinciperna, frivil-
liga riktlinjer som används av finansiella 
institutioner för att bedöma de sociala och 
miljömässiga konsekvenserna av stora pro-
jekt och för att hjälpa sina kunder att han-
tera dem. 

Under 2016 hade SEB fem projektfinan-
sieringstransaktioner enligt kategori A 
(projekt med potentiellt betydande negativa 
miljömässiga och sociala risker), fyra i kate-
gori B (projekt med potentiellt begränsade 
negativa miljömässiga och sociala risker).

När det gäller projektrelaterade företags-
krediter var SEB involverad i en kategori  
B- transaktion.

Positive Impact Principles
Som enda nordiska bank enades SEB och  
18 andra internationella banker och kapi-
talförvaltare i januari 2017 om principerna 
för Positive Impact Finance.

Principerna ger finansiärer och investe-
rare vägledning för att analysera, övervaka 
och lyfta fram de sociala, miljömässiga och 
ekonomiska konsekvenserna av de finan-
siella produkter och tjänster som de levere-
rar. Detta är avsett att fungera som ett 
gemensamt ramverk för finansieringen av 
FN:s hållbara utvecklingsmål (läs mer på sid 
7). Globala utmaningar som klimatföränd-
ringar, befolkningstillväxt och resursbrist 
visar hur brådskande det är för finans-
branschen att både anpassa sig och att bidra 
till nödvändiga förändringar i sina affärs-
modeller.

SEB gick med i Positive Impact Manifesto 
när det lanserades 2015. Det skapades för 
att lyfta fram ett nytt, påverkansbaserat sätt 
att överbrygga klyftan i finansiering av håll-
bar utveckling. Principerna för Positive 
Impact Finance ska bidra till att kanalisera 
de hundratals biljoner dollar som förvaltas 
av banker och investerare till projekt som är 
koldioxidsnåla, rena och inkluderande. 

Ramverket kan användas inom olika 
affärsområden, inklusive utlåning till pri-
vat-, och företagskunder och i investeringar 
och kapitalförvaltning. Det nya med dessa 
principer är kravet på en helhetsbedömning 
av positiva och negativa effekter på den  
ekonomiska utvecklingen, människors  
välbefinnande och miljön.

Principerna är ett av de verktyg som 
behövs för att göra det möjligt för företag 
och finansbranschen att tillsammans arbeta 
och bidra till förnyelse, och att ta sig an 
utmaningen med FN:s mål för hållbar 
utveckling.

 Läs mer på The Principles for Positive
Impact Finance

Policys – SEB:s ställningstaganden

Sedan 2011 har SEB tre ställnings-
taganden – Barnarbete, Sötvat-
ten och Klimatförändringar – 
samt sex branschpolicys – Vapen 
och försvar, Skogsbruk, Fossila 
bränslen, Gruvor och metaller, 
Förnyelsebar energi och Sjöfart.

Syftet med dessa dokument är 
att skapa en gemensam ram för 
strategiska dialoger kring viktiga frågor 
med kunder. De är en naturlig del av besluten 
inom affärskommittéer och en integrerad del 
av kreditpolicyn. Under 2016 har SEB arbetat på en översyn av policyn för Fossila 
bränslen, Gruvor och metaller och Sjöfart. En viktig aspekt i översynen är att inkludera 
alla delar av organisationen som arbetar med kunder där dessa policys är tillämpliga. 
Arbetet har tagit längre tid än vad som ursprungligen planerades och vi räknar med de 
uppdaterade dokumenten ska antas under första hälften av 2017. Övriga branschpolicys 
och ställningstaganden kommer att ses över under året, liksom behovet av ytterligare 
strategier som omfattar andra branscher. 

ESG i aktieanalyser
Under 2016 införde SEB en ny utvärde-
ringsmodell för miljömässiga, sociala och 
styrningsrelaterade faktorer (ESG) i 
aktieanalysen. SEB Equities Research har 
utvecklat verktyget för att identifiera 
ESG-faktorer som kan påverka aktie-
värderingen och som inte redan återspeg-
las i den befintliga aktieanalysen. 

”Vi har fokuserat på att identifiera de 
mest väsentliga ESG-frågorna för varje 
bransch och företag, och har sedan 
bedömt de framtida effekterna av dessa 
frågor”, säger Julian Beer, ESG-finansiell 
rådgivare på SEB Stora företag & finan-
siella institutioner.

Ett företag som exempelvis står inför 
stämningar avseende tidigare korruption 

kommer att rankas lågt i en konventio-
nell ESG-analys, och aktiens värdering 
kan reflektera rädsla för ytterligare stäm-
ningar. En mer fokuserad bedömning 
kan däremot komma fram till att före-
taget har gjort stora framsteg i att införa 
och integrera höga krav på etiska bete-
enden på alla nivåer i verksamheten –  
vilket begränsar risken för framtida 
skandaler – och därmed innebär att 
aktien är undervärderad.

Inledningsvis har SEB-analytiker till-
lämpat denna utvärderingsmetod på 
företagen på Stockholm OMXS-30*.

*  Börsindex av de 30 mest omsatta aktieslagen 
på Stockholmsbörsen.

Relevanta hållbara  
utvecklingsmål

SEB:s hållbar-
hetsarbete inom 
Finansiering lik-
som Miljö (se sid 
25) bidrar till mål 
9 (Hållbar industri, inno-
vationer och infrastruktur) 
och mål 13 (Bekämpa  
klimatförändringen). Vårt engagemang  
i UNEP Positive Impact Finance bidrar 
till mål 17 (Globalt partnerskap).
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Färjor med batteri för en renare miljö
HH Ferries bygger om två av sina färjor, 
Tycho Brahe och Aurora, för batteridrift för 
att göra miljön runt svensk-danska sundet 
renare och lugnare. Projektet på 300 miljo-
ner kronor delfinansieras av SEB och INEA, 
EU:s Innovation and Network Executive 
Agency.

De två färjorna kommer att vara bland de 
första i världen att köra på ren batteridrift 
på en sådan högt trafikerad färjerutt som 

Helsingborg–Helsingör. Färjorna kommer 
att laddas med el från nybyggda laddnings-
stationer vid varje hamn utan att ligga vid 
kajen längre tid än i dag. 640 batterier om 
6,5 kWh installeras ovanpå varje färja till-
sammans med utrymmen för transformato-
rer och kylning av batterierna. Kablar löper 
från däcksutrymmena till anslutningspunk-
ter i varje ände av fartyget, så att batterierna 
kan laddas på mindre än tio minuter.

Den grönaste byggnaden i Estland
SEB har finansierat Explorer, en kommersi-
ell fastighet (utvecklad av Capital Mill), som 
tilldelades LEED Platinum-certifikat för 
energieffektivt byggande. Detta gör det  
officiellt till den grönaste byggnaden i sitt 
slag i Estland.

LEED-certifikat (Leadership in Energy 
and Environmental Design) är en interna-
tionellt erkänd certifiering som har utveck-

lats av USA:s Green Building Council 
(USGBC). Certifikatet som är det första 
någonsin till en kommersiell byggnad i  
Estland, innebär en försäkran om att höga 
standarder för hållbarhet och arbetsmiljö 
för byggnaden är uppfyllda.

SEB har finansierat byggnaden med ett 
lån på 8 miljoner euro.

Tio vätetrådbussar till Riga, Lettland
Riga stad i Lettland genomför genom sitt 
företag Rīgas Satiksme en pilot som syftar 
till att ersätta den befintliga flottan av 
offentliga transportfordon.

Projektet innebär inköp av tio nya tråd-
bussar vars drift förlängs med vätgas och tio 
elektriska bussar med bränsleceller liksom 
vätetankställen och infrastruktur för pro-
duktion, lagring och tankning av vätgas.

Totala projektsumman är 23,4 miljoner 
euro, SEB finansierar med 8 miljoner euro 
och projektet delfinansieras med EU-medel.

Projektet kommer att leda till ett mer 
flexi belt transportsystem och bidra till för-
bättrad luftkvalitet i staden Riga och till att 
uppfylla stadens gröna transportmål.

Vindkraftpark i norra Norge
SEB agerar som enda arrangör och långi-
vare (335 miljoner norska kronor) för pro-
jektfinansiering av Hamnefjell Vindkraft AS 
vindkraftverk i norra Norge.

Vindkraftparken har ett av Europas bästa 
landbaserade läge för vindkraft, nära Båts-
fjord i norra Norge, 500 kilometer norr om 

polcirkeln. Området kommer att utrustas 
med 15 Vestas 3,3 MW-turbiner och kom-
mer att producera energi från fjärde kvarta-
let 2017.

Målet för produktion för helåret är 186 
GWh vilket motsvarar årsförbrukningen för 
12 000 hushåll.

KLAS EKLUND
Senior Hållbarhetsekonom

Finansmarknaderna 
bidrar till en grönare planet

Världen behöver stora investeringar för att 
förändra energisektorn, bygga smarta städer 

med effektiva transportsystem, säkra rent 
vatten – och rent allmänt bevara planetens 

naturkapital. Den privata finansiella sektorn 
kommer att spela en avgörande roll och har 

inlett en grön omvandling.

Relativa prisförändringar – till exempel 
billigare förnybar energi – har ökat 

efterfrågan och hjälpt till att göra gröna 
investeringar lönsamma. Rädsla för 

”strandade tillgångar”, dvs fossila tillgångar 
som inte kommer att användas, har orsakat 

en omvärdering av kol och oljebolagen.

Nästa steg blir att skala upp grön  
finansiering. Tillsynsmyndigheter diskuterar 
hur man inkluderar miljömässiga och sociala 
aspekter. Lagstiftare börjar kräva att banker 

och fondförvaltare blir mer transparenta 
kring de miljömässiga och sociala effekterna 

av sina låneportföljer och investeringar.  
Detta kommer att leda till finansiella 

institutioner behöver förbättra hur de mäter 
och övervakar krediter och investeringar.

Vi kommer att se en övergång till nya normer 
och standarder. Gradvis kommer  

marknader att röra sig mot gemensamma 
klassificeringar av gröna obligationer,  

gröna krediter etc. Vi kommer också att se 
djupare samarbete mellan offentlig och 
privat finansiering. Statsstödda gröna 

banker kan hjälpa till att få in privat kapital.

Finansiella centra bygger nav för grön 
kunskap. Bankerna kommer att bygga 

allianser och nätverk, och lära från kollegor. 
Och detta kommer i allt högre grad att ske 

inom den gemensamma agenda som 
inrättats av FN och de globala hållbara 

utvecklingsmålen.

Allt som allt kommer den finansiella sektorn  
i morgon att vara mycket annorlunda från 

idag. Och mycket grönare.

Grön finansiering
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med de tidigare rapporterade utsläppen på  
19 118 ton för 2015. De länder som tidigare 
inte har rapporterats står för 2 200 ton av 
koldioxidutsläppen.

 
Energianvändning
Den nya baslinjen för energiförbrukningen 
är 93 081 MWh, jämfört med 91 866 MWh 
(för detaljer, se SEB Fact Book, sid 2). För 2016 
blev det en liten ökning av den totala energi-
förbrukningen med cirka 1,4 procent  
jämfört med den nya baslinjen. 

Vår elanvändning följde samma mönster 
och ökade med 1 procent jämfört med den 
nya baslinjen. Vi ser detta som normala 
årliga variationer. Under året har andelen 
förnybar el minskat marginellt, från 89 till 
88 procent.

Affärsresor
Affärsresor är fortfarande den mest utma-
nande orsaken till koldioxidutsläpp. Mer än 
hälften av de totala utsläppen är relaterade 
till detta. 

Jämfört med den nya baslinjen för 2015 
minskade utsläppen från tjänsteresor med  

2015 överträffade vi vårt ambitiösa 
mål från 2008 att minska de årliga 
koldioxidutsläppen med 45 procent. 
Våra minskningar uppgick till 54 
procent under dessa sju år. Klimat-
anpassningar och minskning av 
koldioxidutsläpp är dock ett stän-
digt pågående arbete. Vi behåller 
våra höga ambitioner och har  
satt ett nytt mål – att minska våra 
utsläpp och elförbrukningen med 
ytterligare 20 procent under  
perioden 2016–2020.

Ny baslinje
Vi har beslutat att inkludera fler länder i vår 
miljörapportering för att täcka in 99 procent 
av våra medarbetare över hela världen. Vi har 
därför skapat en ny baslinje för 2015 när det 
gäller koldioxidutsläpp, energianvändning, 
tjänsteresor och pappersförbrukningen (för 
detaljer, se SEB Fact Book, sid 2). Den nya baslin-
jen för koldioxidutsläpp är 21 315 ton jämfört 

6 procent under 2016 (för detaljer, se SEB  
Fact Book, s.3). 

Framöver kommer vi att ytterligare foku-
sera på minskningar samt på att öka insat-
serna för att erbjuda alternativ till att resa. 
Detta har också varit en viktig aspekt i 
planeringen av SEB:s nya kontor i Arena- 
staden utanför Stockholm. 

Pappersförbrukning
Den nya baslinjen för pappersförbrukning 
omfattar nu länder som tidigare inte rappor-
terat, liksom vissa leverantörer i Sverige 
som inte tidigare tagits upp (för detaljer, se 
SEB Fact Book, sid 2). Arbetet med att digi-
talisera kundbrev har fortsatt. 

Tjänstebilar
Under 2016 minskade koldioxidutsläpp från 
tjänstebilar med 10 procent jämfört med 
2015. Under samma period minskade den 
genomsnittliga SEB-bilens koldioxidutsläpp 
med 2 procent.

Direkt påverkan

Miljö
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Tio år med  
gröna obligationer
I år är det jubileumsår för gröna obligatio-
ner. Under 2007 och 2008 arbetade SEB 
tillsammans med Världsbanken och en 
handfull institutionella investerare för att 
utforma ett ränteinstrument som var skräd-
darsytt för vanliga portföljer. SEB agerade 
också som ledande aktör när Världsbanken 
gav ut den första gröna obligationen på 
2,3 miljarder kronor 2008. Strukturen på 
denna transaktion satte en hög nivå av 
transparens för marknaden som helhet och 
är hörnstenen för Green Bond Principles,  
en frivillig guide för utgivningen av gröna 
obligationer, som utvecklats av 13 banker 
(inklusive SEB) och som lanserades 2014.

Fördelarna med  
gröna investeringar
Under det senaste decenniet har den gröna 
obligationsmarknaden ökat konstant.  
Under 2016 fördubblades emissionerna 
globalt till ett värde av 95 miljarder dollar. 
Detta återspeglar en ständigt ökande 
medvetenhet bland både låntagare och 
investerare om fördelarna med att integrera 
miljöaspekter i investeringsbeslut – inte 
minst i kölvattnet av Parisavtalet.

2016 blev också året då Kina gick in på 
marknaden och blev det största enskilda 
landet att ge ut gröna obligationer. Under 
året gavs också den första gröna statsobliga-
tionen ut (av Polen). Utgivning av gröna 
statsobligationer förväntas växa betydligt 
framöver och utgivare inom finansbranschen 
förväntas fortsätta att växa i snabb takt.

SEB var under 2016 volymmässigt den 
fjärde största aktören i världen i att hjälpa 
företag och organisationer att ge ut gröna 
obligationer. Det innebär en marknadsandel 
på 4,4 procent, motsvarande 3,4 miljarder 
dollar (Bloomberg data).

Sedan starten fram till slutet av 2016 har 
SEB agerat underwriter för gröna obligatio-
ner till ett värde av 13,7 miljarder dollar och 
är den näst största underwritern globalt 
med en marknadsandel på 8,4 procent. De 
övriga nordiska bankerna har marknads-
andelar på omkring 0,3 – 0,8 procent.

Stöd för  
förstagångsutgivare
Under 2016 har vi fortsatt att stödja vetera-
ner inom gröna obligationsutgivningen som 
till exempel multilaterala utvecklingsban-
ker, Göteborgs stad och NWB. Samtidigt 
har SEB stött den starka tillväxten bland 
utgivare inom finanssektorn såsom ABN 

Amro, Bank of China, BNP Paribas, DKB, 
Rabobank och SBAB som strukturell råd -
givare och/eller som underwriter.

SEB hjälpte också flera andra förstagångs-
utgivare in på marknaden som exempelvis 
Kommuninvest och Entra (fastighetsbolag).

Detta arbete har stärkts väsentligt genom 
en särskild databas för gröna obligationer. 
Denna ger investerare ett lättanvänt verktyg 
för att hantera sina gröna obligationsport-
följer och gör det möjligt för utgivare att 
jämföra sig med andra. Vi utvecklar också 
en webb-baserad lösning för att förbereda 
ett ramverk för gröna obligationer där man 
ska kunna ansöka om ett andra utlåtande 
direkt från Expert Network on Second 
Opinions (ENSO), ett expertnätverk som 
leds av Cicero.

Databasen syftar till att bredda och öka 
användningen av gröna obligationer som 
ett innovativt och effektivt sätt att få fram 
mänskligt liksom finansiellt kapital för de 
miljöinvesteringar som krävs för att nå 
målen i Paris och på andra håll. 

Gröna lån 
Som en av initiativtagarna till gröna obliga-
tioner har SEB ambitionen att fortsätta att 
driva marknaden för grön finansiering. Vi 
har därför beslutat att specificera och dela 
med oss av de processer som krävs av en 
bank för att skapa en grön balansräkning. 
SEB:s ramverk för gröna obligationer 
(Green Bond Framework) klargör olika 
processer för att definiera, välja, kontroll-
era, övervaka och rapportera om grön till-
gångs- och skuldförvaltning.

Gröna lån ges ut i syfte att finansiera och/
eller återfinansiera projekt inom EU och 
Norden som främjar övergången till en kol -
dioxidsnål och klimatvänlig utveckling, 
liksom förbättringar av miljö- och eko -
system.

De omfattar projekt som riktar sig till 
a) motverkande av klimatförändringar, till 
exempel genom investeringar i energieffekti-
vitet, förnybar energi, gröna byggnader, rena 
transporter, avfallshantering och hållbart 
skogsbruk, b) anpassning till klimatföränd-
ringar, såsom vatten- och avloppshantering 
eller c) miljö- och ekosystemförbättringar, 
till exempel minskade utsläpp, avfallshante-
ring och hållbart skogsbruk.

I slutet av 2016 hade SEB 11,8 miljarder 
kronor i den särskilda gröna låneportföljen, 
i enlighet med vårt ramverk för gröna obli-
gationer.

Indirekt påverkan

Översyn av den  
energirelaterade kreditportföljen

I linje med SEB:s uppdaterade ställ-
ningstagande om klimatförändringar 
går SEB:s energirelaterade låneportfölj 
gradvis mot att omfatta fler förnybara 
energikällor, vilka nu står för nästan en 
tredjedel. Fossila bränslen stod för 44 
procent, varav kol utgjorde mindre än 
en procent. Förnybar energi omfattar 
vind- och solkraft, bioenergi, vatten-
kraft och avfallshantering. Portföljen 
som följs upp regelbundet, både utifrån 
ett verksamhets- och riskperspektiv, 
motsvarar cirka 7 procent av den totala 
kreditportföljen, eller cirka 144 (130) 
miljarder kronor.

Energirelaterade kreditportföljen  
 

 2016 2015

 Förnyelsebara 30%  27%
 Fossila bränslen 44%  48%
  Övrigt, ex fjärrvärme  

och kraftöverföring 26%  25%

SEB ger ut egen grön obligation

I februari 2017 utfärdade SEB sin första 
egna gröna obligation på 500 miljoner 
euro. Pengarna är öronmärkta för lån 
till gröna initiativ och kommer inled-
ningsvis att erbjudas till stora företag 
och institutioner, kommuner, landsting 
och bostadsrättsföreningar.

SEB har infört nya interna rutiner för 
att säkerställa kvaliteten på gröna lån i 
enlighet med ramverket för gröna obli-
gationer. Detta har bidragit till att höja 
den interna kunskapsnivån om klimat-
risker och ger också en bättre överblick 
över vår låneportfölj.
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Våra medarbetare
I en föränderlig omvärld påverkas SEB av teknisk utveckling, förändrade 
kundbeteenden och förväntningar från framtida medarbetare. Ökade 
krav på enkelhet, förändringstakt och transparens är viktiga och 
innebär nya förutsättningar för SEB som arbetsgivare.



För SEB är det nödvändigt att attrahera och 
behålla engagerade medarbetare med en 
stark serviceanda, som samarbetar och som 
vill utveckla ny kompetens. Bankens roll i 
samhället och vårt mål att bidra till att 
skapa en bättre värld är allt viktigare för 
SEB:s attraktionskraft som arbetsgivare.

Bankens värderingar – kunderna först, 
engagemang, enkelhet och samarbete – är 
grunden för vår kultur och vårt sätt att 
arbeta. Tillsammans med visionen, att leve-
rera service i världsklass till våra kunder, 
motiverar och inspirerar de medarbetare, 
chefer och organisationen som helhet. 

Värderingarna beskrivs i bankens upp- 
förandekod, vilken ger vägledning i etiska 
frågor för alla anställda.
 Läs mer om uppförandekoden på sid 15 

och på www.sebgroup.com.

Hantera  
förändring
Avgörande inför framtiden är medarbetar-
nas och organisationens förmåga att samar-
beta liksom att hantera förändring. På SEB 
sker detta i en miljö som präglas av delaktig-
het och innovation.

SEB utvecklar till exempel arbetssätt där 
nya tjänster skapas genom ett iterativt till-
vägagångssätt. Det innebär att tvärfunktio-
nella team kartlägger kundupplevelsen, 
utifrån kundernas behov och med återkopp-
lingsslingor, innan prototyper för nya 
lösningar lanseras till kunderna. Det nya 
agila sättet att arbeta syftar till att dra full 
nytta av digitaliseringen och att ge en ännu 
bättre kundupplevelse.

Tillsammans syftar de agila arbetssätten 
till att dra full nytta av digitaliseringen och 
ge en ännu bättre kundupplevelse.

Agila arbetssätt har också införts inom 
bankens IT-verksamhet. Det innebär att 
utveckling och leveranser sker löpande i 
små steg snarare än i stora projekt under 
längre tid. Mellan 2014 och 2016 hölls indi-
viduellt anpassade agila utbildningar för 
fler än 2 000 medarbetare, en strategisk 
satsning för att skapa goda förutsättningar 
att snabbt och framgångsrikt kunna 
anpassa arbetssätt till förändrade behov.

Planera för framtida 
kompetens
Den digitala omvandlingen driver behovet 
av att planera för framtida kompetens. SEB 
arbetar långsiktigt i hela koncernen med att 
analysera och identifiera behoven utifrån 
utvalda parametrar. Kompetensbehoven 
ingår som en integrerad del i både kort- och 
långsiktig affärsplanering.

Några av de områden där behoven tydligt 
ökar är inom digital design, dataanalys och 
IT. Banken har breddat sin rekrytering för  
att via nya kanaler och arenor finna dessa 
kompetenser, inte bara bland dem som har 
en bakgrund inom ekonomi. Dessutom 
kommer medarbetarnas roll att breddas för 
att kunna möta kundernas behov av heltäck-
ande service. I många fall kräver detta att 
medarbetarna arbetar på nya sätt, samt  
breddar kunskapsbasen.

Många medarbetare behöver också bättre 
förstå konsekvenserna av klimatförändring-
arna och sociala frågor. Hållbarhetsutbild-
ningar kommer därför att fortsatt vara i 
fokus. 

Samtidigt värdesätter vi och behåller vårt 
starka fokus på affärsmannaskap och 
kompetens inom finansiell rådgivning och 
riskhantering.

Engagerade 
 medarbetare

Under 2014 till 2016 fick mer än 2 000 medarbetare utbildning i agila arbetssätt. 

Främja  
innovation
Den tekniska utvecklingen och kundernas 
växande förväntningar på enkelhet och 
öppenhet leder till nya krav på SEB. På SEB:s 
Innovation Lab i Sverige och Employee Lab  
i Baltikum kan medarbetare utveckla sina 
innovativa idéer till konkreta lösningar. Det 
är ett sätt att uppfylla dessa förväntningar 
och samtidigt involvera medarbetarna. 
Sedan starten 2015 har innovationslabben  
i Sverige och Baltikum genererat 123 projekt 
och över 500 anställda har varit inblandade.

Hållbarhet är en av drivkrafterna för 
innovation och affärsutveckling. Enligt den 
senaste medarbetarundersökningen anser 
86 procent av bankens medarbetare att 
SEB:s arbete för att integrera hållbarhet är 
viktigt för vår verksamhet och långsiktiga 
lönsamhet av banken.
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Lärande  
och utveckling
På SEB är ständigt lärande en viktig förut-
sättning för förmågan att kunna anpassa sig 
till nya omständigheter. Banken har ett 
brett utbud av utbildningar och medarbe-
tare kan via en digital portal få en överblick 
över hela utbudet, både de utbildningar som 
är skräddarsydda för SEB och de som 
erbjuds av externa leverantörer. Där erbjuds 
metoder och effektiva verktyg för att under-
lätta inlärningen. 

Totalt 600 kurser erbjuds i olika kategorier 
såsom IT, projektledning, språk, ekonomi, 
försäljning, ledarskap, hållbarhet och 
kommunikation. Flera metoder och verktyg 
erbjuds för att underlätta inlärningen.

Medarbetare driver
hållbarhetsinitiativ 
Hållbarhetsengagemanget bland SEB:s 
medarbetare har ökat kraftigt på senare tid. 
Ett informellt nätverk av kollegor med stort 
intresse för hållbarhetsfrågor skapades 
2016. Detta är ett gräsrotsinitiativ med syfte 
att inspirera, dela kunskap och att generera 
idéer om hur man kan utveckla SEB:s håll-
bara verksamhet.

Ett av resultaten var arrangemanget av en 
hållbarhetsvecka i Stockholm. Den introdu-
cerades av cheferna för SEB:s affärsdivisio-
ner och omkring 15 seminarier hölls med 
både interna och externa talare som var och 
en belyste olika perspektiv på hållbarhet.

Parallellt med detta har en roadshow 
hållits i flera av SEB:s fastigheter i Sverige. 
Tre av bankens hållbarhetsprofiler, Klas 
Eklund, Anette Andersson och Viktor 
Andersson, gav ett globalt perspektiv på 
hållbarhet, i kombination med en särskild 
inriktning på investeringar.

Hundratals anställda deltog i dessa semi-
narier som kommer att fortsätta under 2017.

Ledarskap  
och samarbete
SEB har en lång tradition av att tidigt identi-
fiera och utveckla ledare. Ständiga föränd-
ringar i arbetslivet innebär allt högre krav 
på chefer. De ska inspirera, vara förebilder 
och skapa förutsättningar för medarbetare 
och team att på bästa sätt kunna utveckla 
affärerna.

Under året har en digital portal utvecklats, 
Grow2Lead, för medarbetare som är intres-
serade av en framtida ledarroll. Portalen ger 
inspiration och utvecklingsmöjligheter och 
kan stödja medarbetaren i beslutet om chefs-
rollen är rätt utvecklingsväg. 

För befintliga chefer finns globala program 
som erbjuder möjligheter att utveckla ledar-
egenskaper både som individer och som 
medlemmar i ett team. Verktyg för att stärka 
samarbetet inom och mellan grupper och 
avdelningar finns också tillgängliga.

Relevanta utvecklingsmål

Vi fokuserar på 
jämställdhet i 
ledarskap på alla 
nivåer (mål 5, 
delmål 5,5). Vi stödjer innovation, 
medarbetarnas rättigheter och främjar 
en säker och trygg arbetsmiljö (mål 8, 
delmål 8,2).

Människor och samhälle Våra medarbetare
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Mångfald  
berikar affären
Mångfald och integration bland medarbe-
tarna är viktiga faktorer för att bygga rela-
tioner med en alltmer diversifierad kundbas 
och öka innovationsförmågan. Vi tror att 
olika perspektiv ökar kreativiteten och 
problemlösning och bidrar till bra beslut.

Alla medarbetare ska erbjudas likvärdiga 
möjligheter att utvecklas individuellt, 
oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell lägg-
ning eller religion. SEB strävar efter en jämn 
fördelning mellan könen på alla nivåer 

inom organisationen och att öka andelen 
medarbetare med internationell bakgrund. 
Banken arbetar aktivt, både vad gäller struk-
turer och processer liksom särskilda initia-
tiv, för att öka antalet kvinnor i högre opera-
tiva positioner och i seniora ledarroller. 

År 2016 var 46 procent (44) av SEB:s chefer 
kvinnor. Bland ledande befattningshavare 
var siffran 31 procent (27).

Hälsa och  
arbetsmiljö
Att säkerställa att medarbetarna lever länge 
blir allt viktigare i takt med en åldrande 
befolkning och en möjlig högre pensions-
ålder. En säker och sund arbetsmiljö i 
kombination med en känsla av att må bra 
och ha en god balans mellan arbete och 
privatliv utgör grunden för våra medarbe-
tares prestationer och arbetsglädje. 

Fokus ligger på stress, arbetsbelastning 
och att identifiera risker i bankens arbets-
miljö   arbete. I Sverige förstärktes under 
2016 stödet för chefer med sjukskrivna 
medarbetare. De erbjuds telefonsupport 
med företagssköterskor och rehabiliterings-
specialister som har stor vana att bedöma 
lämplig väg framåt för snabb återgång till 
hälsa och arbete. I Sverige är SEB:s sjukfrån-
varo fortsatt låg, tre procent, jämfört med 
såväl andra branscher som den finansiella 
sektorn.

Stöd på ett tidigt stadium
Samtalsstöd på telefon är ett annat uppskattat 
verktyg som erbjuds i Sverige och Tyskland. 
Medarbetare kan anonymt och kostnadsfritt 
ringa ett obegränsat antal gånger och prata 
personligen med en legitimerad psykotera-
peut. Syftet är att på ett tidigt stadium hjälpa 
medarbetare som behöver  tillfälligt stöd, 
oavsett om orsaken är arbetsrelaterat eller 
inte.

Nytt kontorshus utanför Stockholm
2017 invigs SEB:s nya kontor i Arenastaden 
utanför Stockholm där 4 500 medarbetare 
kommer att samlas. Vid planeringen av 
arbetsplatsen har stort fokus legat på att 
främja arbetsmiljön genom moderna och 
funktionella arbetsplatser, stora gemen-
samma ytor, både projektrum och tysta 
ytor, en omfattande friskvårdsanläggning 
samt hälsosam mat i egna restauranger.

Medarbetarundersökning visar ett starkt engagemang

SEB:s medarbetarundersökning för 2016 
visar ett starkt engagemang för bankens 
vision och en vilja att vara en del av den 
föränderliga miljön. Medarbetarnas enga-
gemang är fortsatt högt, liksom nivån på 
effektivitet och förtroende, vilket ökade för 
fjärde året i rad. De tydligaste förbättrings-
områdena är att stärka kundperspektivet, 
att ytterligare förbättra internt samarbete 
och att förenkla processer och verktyg.

För att utveckla dessa områden har 
medarbetare deltagit i workshops som 
klargjort sambandet mellan de anställdas 
egna värderingar och bankens. Medarbe-
tare har funderat över och talat om sina 
egna värderingar, och därefter kopplat 
dem till SEB:s värderingar. Vid årets slut 
hade denna metod använts av 1 600 
medarbetare i hela koncernen. Nästan 90 
procent av deltagarna har rekommenderat 
metoden till andra.

Arbetsrätt via 
företagsrådet EWC
Alla SEB:s anställda (100 procent) omfattas 
av kollektivavtal eller lokala avtal. SEB har 
ett europeiskt företagsråd (EWC), som 
grundades 2003. Representanterna väljs i 
enlighet med den svenska lagstiftningen 
och står i proportion till antalet arbetsta-
gare som är anställda i varje ESS-land där 
SEB är representerat. EWC ger arbetstagar-
representanterna möjlighet att samråda 
med varandra och utveckla gemensamma 
gränsöverskridande tänkesätt och åsikter.  
97,7 procent av de anställda har möjlighet 
att vara representerade i EWC. Ett nytt 
EWC-avtal är på plats sedan februari 2016.

Ansvarsfull 
 omställning
SEB arbetar kontinuerligt med att förbättra 
effektiviteten. Om uppsägningar inträffar 
strävar vi efter att i samarbete med fackför-
eningarna hantera dem på ett ansvarsfullt 
sätt och att stödja medarbetare som kan 
behöva hitta nya utmaningar.

Om möjligt försöker SEB att erbjuda jobb  
i andra delar av företaget för att matcha 
behoven hos de individer som är öppna för 
nya möjligheter. Om anställda inte hittar  
ett nytt jobb inom SEB är ambitionen att 
coacha och stödja den enskilde att hitta en 
så bra lösning som möjligt. 
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Hälsoindex

Under 2016 introducerade SEB ett globalt 
hälsoindex baserat på frågor i medarbe-
tarundersökningen Insikt. Detta är det 
första globala verktyget för att mäta 
arbetsmiljö och hälsa på både divisions-  
och landnivå. På koncernnivå var 
indexet 81 år 2016. 

Framöver kommer detta att vara ett 
viktigt verktyg för att ytterligare identi-
fiera hälso- och arbetsmiljörelaterade 
utmaningar och behov bland de anställda 
i organisationen.

46% av SEB:s chefer  
är kvinnor
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Som bank är vi en integrerad del av 
samhället. Vi delar med oss av vår 
kunskap och vårt engagemang och 
bidrar till att stärka människor. Vi 
stödjer lokalsamhällen och bidrar 
med både tid och pengar när vi 
arbetar med noggrant utvalda part-
ners. Vi fokuserar på framtida 
genera tioner inom områdena inno-
vation och entreprenörskap, finan-
siell kunskap och social inkludering. 

Innovation och entreprenörskap
Ända sedan SEB grundades för 160 år sedan 
har vi stöttat entreprenörer, varav flera har 
vuxit till stora företag. Vi tror att entrepre-
nöriellt tänkande och innovativa företag är 
nyckeln till att skapa en bättre värld. Vi vill 
hjälpa dem att nå sina ambitioner, lyckas i 
både goda och dåliga tider, och därmed 
bidra till att skapa jobb för framtiden.

SEB har nationella och lokala partner-
skap på alla nivåer, från att inspirera unga 
gymnasieelever och stötta företag i tillväxt-
faser till att lyfta fram erfarna entreprenörer 
som förebilder. 

Våra partnerskap inkluderar etablerade 

organisationer som Ung Företagsamhet i 
Sverige och Baltikum, Nyföretagarcentrum, 
IFS, Årets Entreprenör och Årets Nybyggare. 

I Sverige är SEB nationell partner till 
Venture Cup, den ledande tävlingen för dem 
som vill utveckla sin affärsidé till ett fram-
gångsrikt affärskoncept. 

I Estland samarbetar vi med Tartu 
Universitet där vi tillsammans har skapat 
Vega-fonden som stöttar studenter med 
innovativa idéer. Vi stödjer även Brain Hunt, 
den största entreprenörskapstävlingen i 
Estland, som har attraherat runt 4 500 
entreprenörer sedan starten 2007. 

Finansiell kunskap
Som bank ser vi behovet av att dela vår 
kunskap med alla grupper i samhället. Där- 
igenom kan vi ge människor möjlighet att 
fatta mer välgrundade finansiella beslut och 
bidra till bättre fungerande samhällen.

Exempelvis organiserade SEB en road-
show genom Baltikum om finansiell 
kunskap med målet att utbilda ungdomar 
att hantera privatekonomi och inspirera 
dem för framtiden. 

Under 2016 inledde SEB ett samarbete 
med ungdomsplattformen Ungdomar.se och 
initiativet We Change, vilket är ett brett 
hållbarhetsinitiativ för gymnasieelever. 

Investeringar 
 

53,7
Mkr

 Sport och kultur 18,2 Mkr 34%
 Barn och ungdomar 10,4 Mkr 19%
 Entreprenörskap 12,5 Mkr 23%
 Donationer 10,5 Mkr 20%
  Medlemskap och ”In kind giving” 2,1 Mkr 4%

Samhälls-  
engagemang

Relevanta utvecklingsmål

Genom våra 
partnerskap 
stödjer vi utbild-
ning och entre-
prenöriella tankesätt för barn och unga, 
vilket relaterar till mål 4 (delmål 4.4) 
och 8 (delmål 8.6)
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Initiativet bygger på en studie som gjordes 
av Ungdomar.se under 2016, om ungdomars 
syn på hållbar utveckling. Studien visar att 
75 procent av Sveriges ungdomar känner 
ansvar för att förbättra världen. 

SEB kommer att använda denna platt-
form för att dela med oss av vår finansiella 
expertis och därmed öka den finansiella 
kunskapen.

Donationer
SEB har stöttat Handelshögskolan i Stock-
holm i upprättandet av en professur med 
titeln The Jacob and Marcus Wallenberg 
Chair in Innovative and Sustainable Busi-
ness Development, samt ett nytt forsknings-
center i samband med professuren. SEB har 
också stöttat stiftelsen Ungt Ledarskap som 
lyfter fram unga ledare som förebilder.

Social inkludering
Genom samarbete med ett antal partner-
skap vill SEB stödja lika möjligheter och 
bidra till social inkludering. 

Sedan 1997 har SEB samarbetat med 
Mentor, en stiftelse med inriktning på drog-
förebyggande verksamhet bland ungdomar 
och som syftar till att skapa relationer och 
bygga förtroende mellan unga och vuxna. 
Medarbetare i både Sverige och Baltikum 
engagerar sig som mentorer. Genom Mentor 
ges våra medarbetare möjlighet att bidra till 
samhället, samtidigt som de utvecklar sig 
själva och sitt eget ledarskap.

Stöd till entreprenörer
2016 etablerade SEB ett samarbete med 
Inkludera Invest, en paraplyorganisation 
för sociala entreprenörer. Dessa entrepre-
nörer driver ideella organisationer med 
syfte att skapa en bättre värld. För att orga-
nisationerna ska få insikt i näringslivets vill-
kor stödjer SEB deras utveckling genom att 
dela kunskap kring affärsplanering, budge-
tering och resultatanalys. Samtidigt bidrar 
det till att medarbetare i SEB får värdefulla 
insikter kring arbetsförhållanden för socialt 
företagande.

Främjande av musik och lärande
Genom att stödja kultur vill vi skapa lång-
siktiga relationer och öka kreativitet och 
engagemang i samhället. Sedan 2005  
stödjer vi Kungliga Filharmonikerna i 
Stockholm och Göteborgs Symfoniker.

Genom dessa partnerskap, ingår även 
skolorkesterkonceptet El Sistema, en ideell 
organisation som använder musik som 
verktyg för att utveckla barn och ungdomar.

Vi stödjer också Stockholms Konserthus 
sommar musiker och SEB Young Artists  
som främjar ungas musikerdrömmar.  
Sedan nästan tio år är SEB guldsponsor till 
Estlands nationalopera samt stödjer Riga 
Sinfonietta i Lettland.

CHARLIE ERIKSSON

Grundare av Aldrig Ensam

Charlie Eriksson, 25 år, fick under 2016 
priset Årets sociala entreprenör som SEB 
delade ut vid Universum Talent Awards. 
Hans projekt Aldrig Ensam lyfter fram 

psykisk ohälsa på ett nytt sätt för  
att sudda bort tabun och att få unga  

mellan 18–25 år att våga berätta om  
sina problem och söka hjälp i tid. 

Aldrig Ensam startades 2013. Initiativet 
bottnar i Charlie Erikssons egna erfarenheter 

från ångestattacker under studietiden,  
som ledde till flera självmordsförsök. En 
frustration över krånglig information på 

läkarfackspråk fick Charlie Eriksson  
att själv börja skriva om sina tankar och 

känslor i sociala medier. 

Informationen spred sig, vilket lett  
till att Charlie Eriksson idag är en flitigt 
anlitad föreläsare på till exempel skolor  

och en förebild för många unga. 

Kvittot på att Charlie Eriksson uppnår det 
han vill kommer via feedback i vardagen. 

”Alla som hör av sig och berättar att  
de kämpar mot sina sjukdomar och att  

de fått hjälp via Aldrig ensam  
– det driver mig framåt”.

Årets sociala entreprenör

Pilotstudie för att kvantifiera samhällsnytta

Under året har vi gjort en pilotstudie för att 
kvantifiera det värde som SEB bidrar med 
till samhället genom 15 av våra partner-
skap inom företagande, finansiell kunskap 
och social inkludering. Dessa står för cirka 
11 procent av vår totala portfölj inom 
samhällsengagemang. Den sociala påver-
kan har uppskattats genom att kvantifiera 
värdet av utbildning och antal skapade jobb 
via dessa 15 partnerskap.

Studien tyder på att SEB genom dessa 
partnerskap möjliggjorde utbildning till ett 

värde av 67 miljoner kronor i form av före-
läsningar om privatekonomi, stipendier för 
eftergymnasial utbildning, musiklektioner, 
karriärrådgivning och mentorskap. Entre-
prenörsutbildning i form av workshops, 
accele rator  program, samarbetsevent och 
 tävlingar bedöms uppgå till 697 miljoner 
kronor. Dessutom har SEB genom dessa 
partnerskap bidragit till att 380 nya jobb 
skapats till det uppskattade värdet 20,5 
miljoner kronor, samt möjliggjort att 245 
nya företag startats. 

Enligt studien kan därmed det totala 
samhällsvärdet uppskattas till 785 miljo-
ner kronor. SEB:s initiala investering SEB 
uppgår till 11,93 miljoner kronor mätt som 
sponsormedel och volontärtimmar. Beräk-
ningarna baseras på uppskattningar av det 
värde som skapas av respektive partner 
genom utbildning och nyskapade jobb 
vilket sedan multipliceras med SEB:s 
bidrag av partnerns totala budget. Denna 
studie är ett första steg i att kvantifiera och 
utvärdera resultatet av våra engagemang.

31

Samhällsengagemang Människor och samhälle

SEB Hållbarhetsrapport 2016



Försäljning och rådgivning
Mål 2016 Resultat 2016

Säkerställa kvalitativa råd  
baserade på långsiktiga behov, 
samtidigt som vi säkerställer 
regelefterlevnad.

Ökad kontroll av dokumenta-
tion från investeringsrådgiv-
ning. Pågående arbete.

 Underlätta kunders egen kontroll 
och ökad förståelse för den egna 
ekonomiska situationen.

Nya verktyg lanserade, till 
exempel vid utlåning. Trygg-
hetsplanerare och ungdoms-
app. Pågående arbete.

Förbättra befintliga sparprodukter
ur ett hållbarhetsperspektiv.

Pågående arbete med att  
integrera hållbarhet i SEB:s 
sparerbjudande.

Mål 2017
•   Stärka sortiment av hållbara produkter för alla kundsegment. 

•   Förstärka rådgivningsservice till investerare, stora företag  
och finansiella institutioner baserad på SAFE-metoden  
(SEB Adjustment For ESG).

Miljö
Mål 2016 Resultat 2016

 Minska koldioxidutsläpp och 
förbrukning för att kunna minska 
totalt med 20 procent till 2020.

Alla områden har minskat 
förutom flygresorna.

 Säkerställa fortsatt minskning
av flygresor, mätt i kilometer.

Pågående arbete som kommer 
att förstärkas under 2017.

Redovisa koldioxidutsläpp för 
majoriteten av SEB:s förvaltade 
aktiefonder.

>50 procent av våra aktie- 
fonder mäts (innehav per  
31 dec 2016) och redovisas  
under Q1 2017.

Säkra hållbar leverantörskedja
genom fortsatta riskbedömningar.

Pågående arbete i samarbete 
med EcoVadis.

Mål och resultat

I vår strävan att bli en förebild inom hållbar-
het i den finansiella sektorn satte vi ambitiösa 
mål för 2016. Under året har vi gjort framsteg 
på flera områden, men det är tydligt att vi har 
mer att göra inom vissa områden.

Att vi etablerade vårt ramverk för gröna obligationer 
och numera har en särskild grön låneportfölj var en 
höjdpunkt. Integrationen av hållbarhet i kapitalförvalt
ningen fortsätter att utvecklas väl.

Medarbetarnas engagemang är fortsatt högt och 
fokus på hållbarhetsfrågorna bland de anställda har 
ökat under året.

Vi kommer att göra mer för att minska våra egna 
utsläpp i samband med flygresor – detta är ett område 
som fortsätter att vara utmanande. Vi kommer också att 
fortsätta att utveckla processer och verktyg för att öka 
vår hållbarhetspåverkan.

Cybersäkerhet och motverkande av brott
Mål 2016 Resultat 2016

Fortsätta utveckla ”big data” för 
att tidigt upptäcka bedrägerier.

Pågående utveckling och 
breddning av nuvarande 
system för att upptäcka 
bedrägerier. 

Utveckla ny e-utbildning om 
bedrä gerier.

Ny e-utbildning om bedrä- 
gerier lanserad.

 Uppfyllt

 Delvis uppfyllt

 Inte uppfyllt

Mål 2017
•   Uppföljning av långsiktiga målet: minskning med 20 procent till  

år 2020 och säkerställa en fortsatt minskning flygresor, mätt i km.

•   Öka digitaliseringen för att kunna möta och nå fler kunder genom 
olika kanaler och därmed använda mindre resurser.

• Mäta koldioxidavtrycket i alla aktiefonder. 

• Börja mäta koldioxidavtrycket i delar av låneportfåtöljen.

Mål 2017
•   100 procent av SEB:s medarbetare ska ha genomgått de obligato-

riska utbildningarna om uppförandekoden, motverkande av 
penningtvätt, informationssäkerhet och bedrägeribekämpning.

•   Ytterligare stärka SEB:s cybersäkerhet genom att införa ett 
ramverk för cybersäkerhet som ska säkerställa ökad motstånds-
kraft inom området.
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Finansiering
Mål 2016 Resultat 2016

Utveckla metoder för att bedöma
nya klimatregler, klimatrelaterade
investeringstrender och tillgångar 
utsatta för klimatstress.

Workshops om klimatföränd-
ringar. Ramverket för gröna 
obligationer och processer 
vidareutvecklade.

 Öka insynen i sammansättningen
av kreditportfölj och sätt att 
arbeta.

Rapport om den energirelate-
rade kreditportföljen och grön 
lånebok. 

 Se över tre branschpolicys och/
eller ställningstaganden.

Pågående arbete med 
branschpolicys: Gruvor och 
metaller, Fossila bränslen och 
Sjöfart.

Öka hållbarhetsutbildningar  
i hela SEB.

39 procent av medarbetarna 
globalt har genomfört den 
grundläggande hållbarhets- 
utbildningen.

Samhällsengagemang
Mål 2016 Resultat 2016

Se till att införandet av utbildning
och kunnande i alla partnerskaps-
program hålls, mätt i antal utbild-
ningstimmar.

Vi har bidragit med >240 000 
utbildningstimmar genom våra 
partnerskap inom områdena 
social inkludering och entre-
prenörskap.

 Behålla nivå av frivilliga medar-
betartimmar till ca 15 000 per år.

SEB-medarbetare bidrog  
med omkring 18 000 timmars 
fri  villigt arbete.

 Underlätta för anställda, kunder
och partners att donera till välgö-
renhetspartners, till exempel blod-
givning och klädinsamlingar.

SEB erbjöd flera tillfällen till 
exempelvis blodgivning och 
att samla och skänka kläder till 
välgörenhet.

 Via partnerskap behålla nivå på 
utbildning i finansiell kunskap.

Samarbete med ungdomar.se.

Mål 2017
• Öka gröna låneportföljen. Baslinje: SEK 11,8 miljarder. 

• Utveckla verktyg och processer för rapportering om påverkan.

• Utveckla verktyg för att mäta kundernas gröna transformering.

Våra medarbetare
Mål 2016 Resultat 2016

Behålla högt medarbetar- 
engagemang.

Insiktresultat 77 procent.  
(79). Genomsnitt i finans-
branschen 71 procent.

Förbättra könsfördelning på
chefsnivå.

Förbättrad till 69/31 (m/f)  
från 73/27. 

Lansering av SEB:s Campus Online, 
digital plattform.

SEB Campus Online lanserad.

Involvera all personal i dialog kring 
ny vision, syfte och värderingar.

Konferens i november för  
alla medarbetare. Insiktunder-
sökning: 81 procent förstår hur 
deras mål är kopplade till SEB:s 
vision, strategi och mål.

Uppgradera ledarutbildning och
verktyg.

Grow2Lead-portal lanserad på 
intranätet. Pågående arbete.

Mål 2017
•   Ökat hållbarhetsfokus i internutbildningar.  

Baslinje: Tre hållbarhetsfokuserade e-utbildningar .

•  Förbättra könsfördelningen på chefsnivå. Baslinje: 69/31 (m/f),  
och inom division Stora företag & finansiella institutioner.

•   Behålla högt medarbetarengagemang.

Investeringar
Mål 2016 Resultat 2016

Öka andelen positivt urval i den 
traditionella pensionsförsäkring-
ens aktieportfölj, t ex 50 procent 
av den globala aktieportföljen.

Majoritet i den globala 
aktieportföljen förvaltas med 
positivt urval baserat på en 
klimatmodell.

 Med hjälp av Morningstar införa 
hållbarhetsgradering av alla rele-
vanta fonder.

Graderingar tillgängliga på 
seb.se.

 Tydligare hållbarhetsinformation
i fondprislistan, med hjälp av Håll-
barhetsprofilen och Morningstar-
gradering, när det finns.

Graderingar tillgängliga på 
seb.se. för alla relevanta 
fonder.

 Öka hållbarhetsengagemang
i Finland, Danmark och Norge.

Ökad interaktion inom det 
svensk/nordiska aktieteamet.

Mål 2017
•  Utesluta företag som bryter mot internationella normer från  

alla SEB märkta medel.

•  Förbättra rapportering och informationen kring koldioxidutsläpp i 
fonder, och använda informationen i våra fondförvaltares beslut.

Mål 2017
•   Entreprenörskap: Öka antalet jobb som SEB bidrar till  

genom partnerskap. 

•   Entreprenörskap: Öka det totala värdet av utbildningar  
som SEB bidrar till.

•   Finansiell kunskap: Öka värdet av utbildningar som SEB bidrar till.
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Mänskliga  
rättigheter
Att hantera SEB:s påverkan på mänskliga 
rättigheter är viktigt för oss. Vårt mål är att 
inte orsaka, bidra eller vara delaktiga till 
negativa effekter i fråga om mänskliga 
rättigheter. Att respektera och främja 
mänskliga rättigheter är ett stöd i vår affärs
strategi och i våra relationer med viktiga 
intressenter. 

SEB har åtagit sig att respektera mänsk
liga rättigheter i enlighet med internatio
nella åtaganden som till exempel FN:s 
Vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter och FN:s Global 
Compact. Vår uppförandekod är ett viktigt 
instrument för att säkerställa att alla på SEB 
agerar i enlighet med våra normer, inklusive 
områden som mångfald och jämställdhet.

Screening och engagemang
Vi försöker identifiera och bedöma faktiska 
och potentiella konsekvenser för mänskliga 
rättigheter som kan vara relaterade till vår 
verksamhet. Baserat på prioritering och 
inflytande agerar vi på resultaten för att 
förebygga, lindra och åtgärda eventuella 
effekter.

SEB:s processer inkluderar systematisk 
screening av företag och emittenter i syfte 
att upptäcka eventuella brott mot interna
tionella konventioner och riktlinjer för 
miljöansvar, arbetstagares rättigheter, 
mänskliga rättigheter, kontroversiella 
vapen och korruption. Detta kompletteras 
med externa och egna undersökningar.

Mänskliga rättigheter  
vid investeringar
SEB:s investeringsprocess har ett ökat fokus 
på positivt urval, inklusive utvärdering av 
påverkan på mänskliga rättigheter. Vårt 
engagemang i investeringsprocessen rör:
• Aktiv dialog med nordiska företag där  

vi är stora aktieägare. Deltagande i val 
beredningar.

• En tematisk proaktiv strategi för interna
tionella innehav. Inom området mänsk
liga rättigheter har vi fokus på utvin
ningssektorn (32 företag) och tillgång 
till medicin (20 företag). 

• Dialoger om kränkningar av normer och 
andra viktiga frågor, som hålls via vår 
leverantör av ESGtjänster och Hermes 
Equity Ägarservice. 

I finansieringsprocessen identifieras trans
aktioner och motparter för ytterligare 
noggranna genomgångar vad gäller mänsk
liga rättigheter. Baserat på dessa bedöm
ningar kan vissa föreslagna transaktioner 
nekas. För andra kan ytterligare kontinuer
liga granskningar behövas. De flesta av 
dessa transaktioner övervakas genom 

rapportering och/eller utvärdering via tjäns
televerantörer som till exempel RepRisk.

Vid behov vidtas åtgärder. I vissa fall har 
SEB regelbundna dialoger med ett företag 
eller vid ett projekt för att noga kunna följa 
och påverka utvecklingen. Det kan handla 
om att stärka klagomålshantering eller 
avyttring av ett kritiskt affärsområde.

Hantering av leverantörskedjan
SEB:s hantering av leverantörskedjan 
omfattar en första screening genom vår 
riskmodell som omfattar industri, geografi 
och betydelse för SEB. Genom detta täcker 
vi cirka 90 procent av alla våra leverantörs
kostnader. Nästa nivå är en screening 
genom EcoVadis där mänskliga rättigheter 
är ett av kriterierna som utvärderas. Hittills 
har vi utvärderat 202 koncerner på detta 
sätt, vilket motsvarar 55 procent av våra 
leverantörsutgifter.  
 Se CS Fact Book sid 6.

Utbildning och policys
Utbildning i branschpolicys omfattar också 
viktiga aspekter av mänskliga rättigheter 
Nära 300 anställda genomförde denna 
under året. Vissa nyckelpersoner gick 
utbildning via det svenska nätverket inom 
ICC/UN Global Compact om barns rättig
heter liksom deltog i andra utbildningar och 
workshops om goda arbetsvillkor.

Bland våra ledande principer är:
• Uppförandekod; uppförandekod för 

leverantörer
• Policy för Mänskliga rättigheter, Kredit

policy och Hållbarhetspolicy
• Ställningstaganden om barnarbete, 

Klimatförändringar och Sötvatten
• Branschpolicys för Vapen och försvar, 

Gruvor och metaller, Skogsbruk, Fossila 
bränslen, Förnyelsebar energi och 
Sjöfart.

Förhindra sexuellt  
utnyttjande av barn

SEB är sedan 2009 aktiv medlem i den 
svenska Finanskoalitionen mot barnsex
handel. Svenska banker och finansinsti
tut samarbetar här med IT och telekom
företag och interagerar med Ecpat (End 
Child Prostitution and Trafficking), poli
sen, Finansinspektionen liksom justitie 
och finansdepartementen.

Flera medarbetare från SEB har fått 
insikt i hur man kan förhindra att våra 
betalningssystem används på oönskade 
sätt. En viktig aspekt är att öka medve
tenheten både inom SEB och bland våra 
kunder om dessa frågor.

För att säkerställa att SEB:s datorer 
inte på något sätt används för hantering 
av barnpornografiskt material har 
banken installerat ProActive program
vara som övervakar och varnar chefer i 
SEB om ett sådant material visas på 
SEBdatorer eller nätverk. Denna 
programvara installerades på svenska 
datorer 2013 och i Baltikum under 2016.
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2017

2004 SEB undertecknade
FN:s Global Compact.

WE SUPPORT

SEB publicerade
Uppförandekod.

Lanserade andra mikrofinansfonden.

Branschpolicyn för vapen och  
försvar reviderad.

300 anställda på intern hållbarhetskonferens. 

Engagemang med El Sistema.
 Lanserade första mikrofinansfonden.

 Förmedlade första gröna obligationen för ett  
företag och en kommun. 

  Policy för mänskliga rättigheter antagen  
av verkställande ledningen.

OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag, reviderad version. 

Branschpolicys och ställningstaganden 
godkända av verkställande ledningen.

Minskade koldioxidutsläppen med  
54 procent mellan 2008 och 2015.

Stärkt ställningstagande kring klimat-
förändringar.

Lanserade tredje mikrofinansfonden.

Index för medarbetarengagemang 
ökade för tredje året i rad.

Gick med i Finanskoalitionen  
mot barnpornografi.

Första koncerngemensamma  
hållbarhetsstrategin och ramverk  
beslutad i SEB:s verkställande ledning.

Hållbarhetsrapport enligt Global  
Reporting Initiative, GRI.

 Första nordiska bank 
som antog Ekvator-
principerna.

  SEB:s första 
 hållbarhetsrapport 
publicerad.

 Stödjer Ung Företagsamhet.

Stödjer Mentor i Lettland och Litauen.

Externa webbsidan Hållbara perspektiv  
lanseras (släckt 2015).

 Uppförandekod uppdaterad.

Whistleblowing-process lanserad.

 Förnyat avtal med Mentor.

Lanserade fjärde mikrofinansfonden

Etablerade ramverk för  
gröna obligationer.

Antog FN:s Principer för  
ansvarsfulla investeringar.

  Skrev under Carbon Disclosure Project.

  Första emissionen av gröna obligationer, 
utvecklade i samarbete med  

Världsbanken.

Code of
business conduct

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2007

2009

2011

2013

2015

År av hållbara  
relationer
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Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on 
Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvali
tetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner 
avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesut
övningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vår granskning utgår från de av styrelsen och företagsledningen 
valda kriterier, som definieras ovan. Vi anser att dessa kriterier är 
lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är  
tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för vårt  
uttalande nedan.

Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att hållbar
hetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
de ovan av styrelsen och företagsledningen angivna kriterierna.

Stockholm den 3 mars 2017 
PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge 
Auktoriserad revisor   

Fredrik Ljungdahl
Specialistmedlem i FAR

Inledning
Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ) (“SEB”) att översiktligt granska SEB:s Hållbar
hetsrapport för år 2016 med tillhörande Sustainability Fact Book 
och GRI index på SEB:s hemsida (www.sebgroup.com). Vi använ
der den samlade benämningen ”hållbarhetsredovisning” när vi 
refererar till ovanstående information.

Styrelsens och företagsledningens  
ansvar för hållbarhetsredovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att 
upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga krite
rier, vilka framgår på sidan 37 i hållbarhetsrapporten, och utgörs av 
de delar av Sustainability Reporting Guidelines (utgivna av The 
Global Reporting Initiative, GRI) som är tillämpliga för hållbar
hetsredovisningen, samt av företagets egna framtagna redovis
nings och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar även den 
interna kontroll som bedöms nödvändig för att upprätta en hållbar
hetsredovisning som inte innehåller väsentliga fel, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen 
grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med RevR 6 
Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av FAR. En över
siktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till 
personer som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovis
ningen, att utföra analytisk granskning och att vidta andra över
siktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt IAASBs stan
darder för revision och god revisionssed i övrigt har. De gransk
ningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte 
möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna 
om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifie
rade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad 
slutsats grundad på en revision har.

Oberoende revisors rapport över översiktlig  
granskning av hållbarhetsredovisningen
Till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
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Om rapporten

Denna rapport beskriver SEB:s strategi och beskriver mål, riktlinjer, åtgärder och 
viktiga resultat som är relaterade till koncernens bidrag till hållbar utveckling. 
Processen för att  definiera vad som ska ingå i denna rapport omfattar återkopp-
ling på tidigare rapporter från interna och externa intressenter, årets väsentlig-
hetsanalys (se sid 9), bästa praxis inom hållbarhetsrapportering, liksom viktiga 
händelser under året. 

Den rapporterande organisationens namn är  Skandinaviska Enskilda Banken AB 
(publ) (”SEB”), med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Rapporten omfattar hela 
SEB -koncernens organisation med undantag för vad som specifikt anges i anslut-
ning till särskilda indikatorer. 

SEB har publicerat en hållbarhetsrapport årligen sedan 2007. Rapporten omfattar 
föregående räkenskapsår, januari till december 2016. I vissa fall ingår information 
från inledningen av 2017. Den föregående rapporten publicerades i mars 2016.

Det har inte skett någon väsentlig förändring i omfattning och avgränsning sedan 
den förra rapporten. Tillämpliga organisatoriska förändringar för koncernen SEB 
rapporteras i Årsredovisningen 2016 (AR), sid 30. För detaljer om redovisnings-
policys, se AR sid 74.

Som huvudsakligt ramverk för vår rapportering följer vi Global Reporting Initia-
tive, GRI, G4  riktlinjer för den finansiella sektorn. SEB redovisar enligt GRI G4 
”core”. Viktiga aspekter av SEB:s hållbarhetsarbete, såsom riskhantering, bolags-
styrning och personalomsättning, ersättningar och förmåner, ingår i Årsredo-
visningen. SEB:s revisor PwC har anlitats för att utföra en översiktlig granskning 
av hela rapporten, inklusive en tillämpnings kontroll av GRI. GRI -index återfinns  
i CS Fact Book på sidorna 16–23.

 Årsredovisningen

Priser och utmärkelser under 2016/2017 Utdelat av

Inkluderad i The Sustainability Yearbook RobecoSAM
Global 100 Corporate Knights 
Global Woman’s Index Fund  Pax Ellevate

Hållbarhetsindex Sammanställs av

OMX GES Sustainability Sweden and Nordic Index Nasdaq OMX/GES 
SIX Sweden SRI index SIX Financial Information
FTSE4Good FTSE
ECPI Indices ECPI
STOXX Global ESG Leaders Indices STOXX
Ethibel Sustainability Index Excellence Europe Forum Ethibel
Dow Jones Sustainability Indices S&P Dow Jones/RobecoSAM

Internationella åtaganden 

FN:s Global Compact  
FN-stödda Principer för Ansvarsfulla investeringar (PRI)  
UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)   
OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
Ekvatorprinciperna 
FN:s Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter 
Carbon Disclosure Project (CDP) och CDP Water Disclosure 
ICC:s Näringslivsprogram för hållbar utveckling
Montreal Carbon Pledge
Svenska Finanskoalitionen mot barnsexhandel (nationellt) 

Återvinn mig!
Denna rapport ger upphov till 61 g CO2-ekvi-
valenter per kvadratmeter tryckt text, vilket 
mot svarar 0,14 kg CO2-ekvivalenter per exem-
plar. Det tryckeri vi anlitar klimatkompenserar  
sin verksamhet och är miljöcertifierat enligt 
ISO14001. Lämna gärna rapporten till åter-
vinning när du inte behöver den längre.

FSC-logotypen garanterar att en träbaserad 
produkt kommer från ansvarsfullt förvaltade 
skogar, certifierade i enlighet med regler  
utformade av Forest Stewardship Council.

© Copyright Skandinaviska Enskilda Banken AB, 
2017. Med ensamrätt. Ingen del av denna 
publikation får återges, lagras i databaser eller 
överföras på elektroniskt, mekaniskt eller på 
annat sätt, inklusive fotokopiering eller inspel-
ning utan föregående skriftligt godkännande 
från Skandinaviska Enskilda Banken AB.

https://sebgroup.com/siteassets/about_seb1/sustainability/reporting_package/2016/seb_cs_factbook_2016.pdf
https://sebgroup.com/siteassets/investor_relations_sv/arsredovisningar/arsredovisning_2016.pdf
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Välkommen till SEB!
Vår vision är att leverera service i världsklass till våra kunder. Vi bistår 2 300 stora företag,  
700 finansiella institutioner, 267 000 mindre och medelstora företag samt 1,4 miljoner  
privatpersoner med rådgivning och finansiella lösningar.

I Sverige och Baltikum erbjuder vi heltäckande finansiell rådgivning och ett brett utbud av  
finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är inriktningen att erbjuda ett 
 fullservicekoncept till storföretagskunder och finansiella institutioner.

Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerat i ett 
 20-tal länder med 15 300 medarbetare.

Vi har ett långsiktigt perspektiv i all vår verksamhet och bidrar till att marknader  
och samhällen kan utvecklas.

Vårt ansvar 
Vi vet att vårt agerande påverkar världen omkring oss. Vi ansvarar för att se till att vår verksamhet 
bedrivs enligt etiska och hållbara principer, samtidigt som vi tillgodoser kundernas behov och 
värnar om både människor och miljö. 

Genom att vara ett välskött och lönsamt företag kan vi använda resurser, tid, pengar och våra 
medarbetares kunskap för att bidra till ett bättre samhälle.

I den här rapporten presenteras vårt företag ur ett hållbarhetsperspektiv. Den innehåller våra 
resultat för 2016 – hur vi styr och bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt för att skapa 
mervärde åt våra intressenter. Våra åtgärder sträcker sig från små detaljer till komplexa, globala 
frågeställningar.

Huvudkontor
Postadress:  SEB, 106 40 Stockholm
Besöksadress: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Telefon:  0771 62 10 00
 08 22 19 00 (direktionsväxel)

Kontakt
Marie Baumgarts
Hållbarhetschef
Telefon: 08 763 50 00,
E-post: cs@seb.se
Internet:  www.sebgroup.com/hallbarhet

Skandinaviska Enskilda Banken AB:s organisationsnummer: 502032-9081

mailto:%20cs%40seb.se?subject=%20cs%40seb.se
https://sebgroup.com/hallbarhet



