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VD:s anförande vid årsstämman 2014    
 
 

SEB – Relationsbanken i vår del av världen 
 
Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 
 
För mig är vår bolagsstämmodag alltid speciell. Den är ett tillfälle att summera det år som har gått, 
fatta en rad beslut och att blicka framåt.  
 
Jag hoppas att ni känner er nöjda - och stolta - över SEB:s utveckling under 2013.  
 
Våra kunder gör mer affärer med oss samtidigt som vi har förmånen att välkomna fler kunder till 
banken. Som Nordens företagsbank har vi haft kraften - och har kraften - att investera och satsa 
ytterligare för att stärka vår position och samtidigt öka kostnads- och kapitaleffektiviteten.   
 
 
Jag är övertygad om att det speglar vår grundmurade tro att det är med starka kundupplevelser 
som vi lägger grunden för långsiktigt uthållig lönsamhet. Genom att i vått och torrt tillhandahålla 
tjänster som våra kunder efterfrågar vill vi alltid agera så att våra kunder – och omvärlden i stort – 
uppfattar en relation med SEB som personlig, dynamisk och långsiktig. 
 
Bild 1 - året i siffror 
Det leder mig in på bankens resultat och därmed året i siffror.  
 
Intäkterna ökade till 41,6 miljarder kronor 
 
Kostnaderna sjönk till 22,3 miljarder kronor    
 
Kreditkvaliteten var fortsatt hög och kreditförlustnivån uppgick till 0,09 procent.  
 
Rörelseresultatet uppgick till 18,1 miljarder kronor vilket är upp 27 procent mot året innan och med 
18 procent rensat för engångseffekter 2012. 
 
Räntabiliteten ökade till 13,1 procent 
 
Vinst per aktie uppgick till 6:74 kronor 
 
Kärnprimärkapitalrelationen enligt det nya Basel III-regelverket stärktes ytterligare till 15,0 procent.  
 
De finansiella mål som vi kommunicerade förra året uttryckte en strävan att långsiktigt nå en 
avkastning på eget kapital på 15 procent. Då talade jag här på stämman om att vi i vår affärsplan 
lagt en tydlig färdriktning hur vi med stabila kostnader ville växa med lönsamhet. Nu efter ett år har 
vi vuxit med 7 procent. 
 
Bild 2 - vår affärsmodell 
 
Vi är och ska förbli en relationsbank och det präglar också anatomin i banken. Vi är en bank som 
inte bara hanterar och utför kundernas transaktioner utan vi vill på djupet förstå kundernas 
verksamhet och behov för att kunna möta upp med helhetserbjudanden och också dela med oss av 
kunnande och kompetens.  
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Vi har  ett starkt internationellt nätverk. Här i Sverige har vi vår historia och största marknad. Som ni 
vet sålde vi ju 2010 vår kontorsrörelse i Tyskland och 2011 vår kontorsrörelse i Ukraina. Det innebär 
att vi utanför Sverige och Baltikum är en företagsbank. Två tredjedelar av vår utlåning är 
företagsrelaterad.  
 
Bild 3 - SEB:s ambition (ledande nordisk…+ bästa banken…) 
Vår ambition är precis som jag berättade om här för ett år sedan att SEB ska vara den ledande 
nordiska banken för företag och institutioner och den bästa universalbanken i Sverige och Baltikum.   
 
Det är den ambitionen som får oss att varje dag vilja lite mer… att bli ännu lite bättre i kundernas 
ögon. 
 
Bild 4 - strategiska prioriteringar (långsiktiga kundrelationer, tillväxt inom styrkeområden, 
motståndskraft + flexibilitet) 
Och det är precis det som utgör grunden för vår strategi.  Våra prioriteringar är desamma: 
 

- Vi fortsätter att utveckla relationen till våra kunder. Det är kundernas behov – inte 
produkterna – som vi sätter i centrum.  

 
- Vi fortsätter växa bland större företag och institutioner i Norden och Tyskland, bland små- 

och medelstora företag i Sverige och Baltikum och inom spara-området.  
 

- Och vi bibehåller vår motståndskraft med en stark balansräkning och ökad 
kostnadseffektivitet. 

 
Jag vill ge er några exempel på vad vi utifrån våra prioriteringar så här långt har åstadkommit 
 
Bild 5 – utlåning företag och hushåll 
Ett tecken på att vi är på god väg är utvecklingen under 2013 då vi fortsatte att öka vår utlåning till 
såväl företag som hushåll.  
 
17 000 fler små- och medelstora företag i Sverige och Baltikum valde att bli helkunder i banken.  
 
För de flesta privatkunder utgör bolånet den största delen i hushållsekonomin och därmed ofta det 
som utgör kittet i affären med banken. Vår tillväxt på den svenska bolånemarknaden har varit ett 
medvetet val och idag har vi närmare en halv miljon privatkunder som ser SEB som sin husbank.  
 
Vi är fortfarande efter flera år den enda banken som på daglig basis visar våra upplåningskostnader 
på bolån. Vi har tagit initiativ för att bolån ska amorteras och införde i början 2013 amorteringskrav 
vid belåningsvärden över 70 procent. Kring detta gör nu alla bankerna gemensam sak.   
 
Bild 6 - Digital utveckling – flera mötesplatser 
Sverige ligger långt framme inom många branscher vad gäller användande av ny teknik liksom 
användbarhet och enkelhet ur kundernas perspektiv. Det gäller även oss banker. 
 
Kunder vill på bred front att det ska vara enkelt att göra sina bankaffärer. De vill möta oss på fler 
sätt än tidigare och allt oftare. De två senaste åren har utvecklingen vad gäller digitala banktjänster 
varit dramatisk.   
 
Vi svenskar är konstant uppkopplade och vi vill göra våra bankaffärer oavsett var vi befinner oss. I 
dag sker cirka 85 procent av SEB:s kontakter med privatpersoner och mindre företag via Internet 
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och mobila banktjänster. För tio år sedan var det bara en tredjedel av kunderna som valde 
internetbanken för sina bankaffärer.  
 
Användarvänlighet är A och O här. Under förra året var vi första bank att erbjuda företagskunder 
mobila banktjänster genom vår företagsapp. Vi förbättrade vår internetbank och för första gången 
översteg antalet mobila inloggningar antalet på internetbanken.  
 
Vi banker har också tillsammans utvecklat Swish som är en enkel och säker betalningslösning för 
alla där du endast behöver den andres mobiltelefonnummer för att kunna föra över pengar. Nu är 
en miljone personer anslutna i Sverige och tillsammans har 2 miljarder kronor swishats. Nästa steg 
är nu att kunna ”swisha” över pengar till företag.   
 
Telefon innebär fortfarande också en personlig relation. I vår Telefonbank som vi nu också 
etablerar i Sundsvall finns våra 600 medarbetare som servar kunderna med personlig rådgivning 
och service över telefon 24 timmar om dygnet alla dagar under året. En tjänst som vi är ensamma 
om. 
 
Trenden är att kunderna vill besöka våra kontor på ett annat sätt idag. Svenska bankkunder 
besöker ett bankkontor i snitt bara en gång per år jämfört med 27 besök för snittkunden i USA. Till 
kontoren kommer man för mer personlig rådgivning och när det gäller mer komplexa 
frågeställningar.  
 
Den digitala utvecklingen kommer att fortsätta. Men den kommer aldrig ersätta det personliga 
mötet och rådgivning och vi på SEB kommer fortsätta att satsa och utveckla alla olika mötesplatser.  
 
Bild 7 - Norden och Tyskland som företagsbank (kunddriven tillväxt) 
Vår andra strategiska prioritering – att växa inom styrkeområden exemplifieras tydligt i hur vi nu 
har etablerat oss som företagsbank i Norden och i Tyskland.  
 
Sedan starten 2010 har vi med vår satsning i de nordiska länderna och Tyskland attraherat över 
400 nya storföretagskunder. Gradvis ökar de djupet i sin affär med oss. En ny kund utnyttjar oftast 
till en början en till två produktkluster för att sedan efter en tre-fyra år öka till fem eller fler. Svenska 
storföretag använder ofta 7 till 8 produktkluster. Under de senaste fyra åren har nya kunder bidragit 
med 10 procent i intäktstillväxt.  
 
Vi märker att kunderna uppskattar vår modell. Varje gång som jag är i Tyskland slås jag av hur 
annorlunda en tysk företagskund är van att se på sin bankrelation. Vårt sätt att utan stor dramatik 
komma ut till kunderna, träffa dem regelbundet och ställa frågor upplevs som annorlunda – men 
också mycket uppskattat.  
 
Bild 8 - centralbankers balansräkningar + utlåning företag 
Så till utvecklingen vad gäller vår tredje strategiska prioritering: att bibehålla vår motståndskraft 
med en stark balansräkning och öka effektiviteten.   
 
Finanskrisen fick förödande effekter. Svaga banker som gjorde stora förluster skadade många 
länders ekonomier. Motåtgärderna har varit massiva. Centralbankernas balansräkningar har 
femfaldigats, banker har minskat sin risknivå och dragit ned på tillgångsmassan och räntorna har 
sjunkit till historiskt låga nivåer. Det visar hur sammanflätade dagens finansiella system är.  
 
Och som ni ser här till vänster på bilden så kunde Riksbanken här i Sverige dra tillbaka sitt 
likviditetsstöd snabbt till skillnad från i Europa och USA.   
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Svenska banker är trygga, stabila och lönsamma – viktiga förutsättningar för att vi gemensamt ska 
värna om finansiell stabilitet i samhällsekonomin till gagn för alla företag och hushåll.  
 
När världsekonomin störtdök 2008-2009 sänkte alla centralbanker räntorna för att stimulera 
ekonomin. I Sverige kunde bankerna låta den sänkningen följa med till unikt låga boräntor. Detta 
klarade många svaga europeiska banker inte av då de fick sin stabilitet och lönsamhet ifrågasatt 
vilket påverkade deras upplåningskostnader. De här åren sjönk de svenska hushållens 
bolånekostnader från omkring 90 till 40 miljarder kronor. Därmed frigjordes ett 
konsumtionsutrymme som motsvarar 1 procent av BNP. Det var en orsak till att Sverige stod emot 
lågkonjunkturen så bra.  
 
Med god likviditet och starka kapitalrelationer kan banker ha större motståndskraft mot framtida 
möjliga kriser men också kapacitet att investera och stödja kunderna långsiktigt. Även här är 
skillnaden stor mellan Europa och Sverige som ni ser här till höger på bilden.  
 
Svenska banker har ökat sin utlåning till företag medan bankernas utlåning till företag fortsätter att 
minska i Europa.  
 
Bild 9 – finansiell styrka 
 
Motståndskraft och flexibilitet har varit vår ledstjärna under den här utdragna perioden av stora 
svängningar på finansmarknaderna och svag tillväxt.  
 
Förra året stärkte vi kapitalet med ytterligare 13 miljarder kronor och vi har idag ett eget kapital på 
123 miljarder kronor.  
 
Vi känner våra kunder väl och har en hög kvalitet i vår låneportfölj med en kreditförlustnivå på 
endast 0,09 procent. 
 
Utöver kapital har vi också buffertar genom att vi håller ca 25 procent av balansräkningen i likvida 
medel.  
 
Vi har nu i flera år arbetat med kostnadstak.  År för år har vi sänkt våra kostnader samtidigt som vi 
har kunnat fortsätta att investera och satsa i vår kundaffär. Det kostnadstak som vi lade för 2013 
och 2014 på 22,5 miljarder kronor har vi nu sträckt ut till och med 2015.  
 
 
 
Bild 10 - bild medarbetare + värderingar 
Ä det någonting som gör mig lite extra stolt att stå här idag så är det bankens alla fantastiska 
medarbetare.  
 
Medarbetare som ser att det i slutändan är helheten som avgör kundernas upplevelse av banken.   
 
Det här är något vi ständigt betonar i SEB.  
 
Det handlar om lyhördhet för kunders behov och att det finns en sund företagskultur där 
medarbetarna har en tydlig inre kompass.  Det här är ju inget som kan regleras fram… det är något 
som växer fram... och som märks genom ett genuint intresse för service, av hög kvalitet i den 
rådgivning vi ger kunderna och en känsla för detaljer.  
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Det är också vad vår kultur står för. Den tar sin utgångspunkt i våra värderingar – engagemang, 
ömsesidig respekt, professionalism och kontinuitet.  
 
Det finns en passion och stolthet över att veta att vi som bank bidrar till att få företag och individer 
att växa inte bara nu, utan över tid. Och där alla känner att vi är en del av ett team som aldrig tar 
några genvägar – gott affärsmannaskap helt enkelt.  
 
Jag tänkte därför visa er en lite annorlunda film som vi har gjort och som vi har använt runt om i 
banken i samband med att vi diskuterar bankens väg framåt. Det är en intern film som vi egentligen 
bara visar för våra medarbetare, men jag vill visa er en nerkortad version av den. 
 
Filmvisning  (3 min nedkortad version av affärsplanefilm/whiteboard-film)  
 
(efter film har visats….)  
Bild 11 - bild människor  
Förhoppningsvis kände ni igen er! 
 
Och som ni ser lyfter vi fram att allt det vi gör ska bidra till en bättre kundupplevelse. Vi vill ha nöjda 
kunder. Kunder som rekommenderar oss till andra och som tillsammans med oss vill utveckla 
relationen. Därför följer vi noga vad kunderna tycker om oss.  
 
Bild 12 samarbeten + Pyramidbageriet 
Som bank har vi en tydlig ambition att på bred front vara med och stötta framtida generationer i 
samhället i stort.  
 
Vi gör det på många sätt: Till exempel via föreningen Mentor som arbetar ute på skolorna med 
drogförebyggande åtgärder. Genom årens lopp har över 500 medarbetare ställt upp som mentorer 
för tonåringar och på det sättet ställt upp som vuxna förebilder.  
Ett annat exempel är att vi sedan många år har haft förmånen att vara en stolt sponsor av 
Konserthuset och filharmonikerna.  
 
Som företagsbank vill vi också vara med och bygga nästa generation företag bland annat genom en 
rad samarbeten för och med entreprenörer. Vi gör det hela vägen från gymnasie- och högskolenivå 
genom att stödja Ung Företagsamhet och Venture Cup, vidare till nystart- och tillväxtfasen via  
Nyföretagarcentrum och slutligen genom samarbetet med våra mest framgångsrika entreprenörer 
genom Entrepreneur of the Year.  
 
Jag vill därför berätta om Emad Bayoumy som utsågs till årets pionjär av föreningen IFS som främjar 
företagande bland invandrare. Vi på SEB har varit en partner i många år.  
 
Emad Bayoumy, bagare ursprungligen från Egypten, grundade Pyramidbageriet upp i Dala Järna för 
20 år sedan med 400 kr på fickan. Idag omsätter företaget 86 miljoner kronor. Så här sa Emad till 
mig i samband med prisutdelningen: 
  
”När jag startade upp var det bara SEB som trodde på mig. Sedan dess har personalen på kontoret i 
Falun kommit ut till mig och vi har haft en tät kontakt. Bemötande och service har alltid varit utifrån 
mina behov. I takt med att mitt företag har vuxit har jag blivit uppvaktad av andra banker. Men det 
förtroendet ni visade mig då för 20 år sedan, det gör att jag litar på er!” 
 
Hans berättelse visar vad SEB står för. Och det är precis så vi fortsätter att verka. 
 
Bild 13 –våra mål framåt 
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Jag har nu berättat om hur vi ser på vår roll och våra ambitioner framåt. 
 
Vi är och ska förbli en relationsbank.   
 
Genom investeringar och satsningar har vi kraften att finnas på de mötesplatser kunderna finns på, 
tillgänglighet såsom kunderna vill ha det och att ha en balansräkning som långsiktigt kan ta hand 
om en växande kundbas. 
 
För oss handlar det helt enkelt om att fortsätta göra det vi gör – men hela tiden lite, lite bättre. Det 
finns som sagt inga genvägar! 
 
Och det är det som skapar en uthållig och konkurrenskraftig lönsamhet till er aktieägare.    
 
TACK 
 
 


