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bolagsstyrning.

SEB:S FÖRETAGSWEBB
Fullständig beskrivning av SEB:s 
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HÅLLBARHETSRAPPORT
SEB:s nionde hållbarhetsrapport 
beskriver insatser under 2015  
och framtida ambitioner för att  
skapa värde för människor,  
affärer och miljön.

FAKTABOK + GRI-INDEX G4
Innehåller hållbarhetsdata inom 
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affärer, Människor och samhälle 
och Miljö, samt Global Reporting 
Initiative index, G4.

http://sebgroup.com/sv/om-seb/hallbarhet


Vi vill skapa värde för våra kunder genom att bygga vidare på vårt  
arv av entreprenörskap, internationell utblick och långsiktigt perspektiv.

≈160
år i företagsamhetens tjänst

SEB:s finansiella mål 

Utdelning på >40 pro-
cent av vinst per aktie

Kärnprimärkapitalre-
lation på 150 punkter 
> myndighetskrav

Konkurrenskraftig 
avkastning

66 % 1)

UTFALL 2015

18,8 % 2)

12,9 % 3)

63 %

UTFALL 2014

16,3 %

13,1 %

VILKA VI ÄR

Vårt syfte
Vi är övertygade om att entre
prenöriellt tänkande liksom innova
tiva 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.

Vår strategiska 
ambition
Verkligt kundfokus i en 
digitaliserad värld.

Våra strategiska  
prioriteringar 
•  Ledande kund 

upplevelser
•  Fortsatt motstånds 

kraft och flexibilitet
•  Tillväxt inom styrke 

områden

1) 5:25 kronor (4:75) per aktie. Utfallet är exklusive engångspost(er). Utfall inkl. engångspost(er) är 69 % (54).   
2) Finansinspektionens krav från fjärde kvartalet 2015: 16 %.  
3) Utfallet är exklusive engångspost(er). Utfall inkl. engångpost(er) är 12,2 % (15,3).

DETTA ÄR SEB 



DETTA ÄR SEB 

SEB tar aktiv del i utvecklingen av de samhällen där banken är verksam.  
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. 

VAD VI GÖR

SEB möter intressenternas behov... ....och skapar värde...

...och olika kanaler ...via våra tjänster... 

SEB:S BIDRAG

• Räntor erlagda  
till kunderna

• Utdelning till 270 000 
aktieägare

• Löner, pensioner och 
förmåner till 15 500 
 medarbetare

• Betalningar till 13 000 
affärspartners  och 
leverantörer 

• Skatter och avgifter

59 miljarder kronor

INOM OMRÅDEN SOM: 

• Affärsbankstjänster
• Investment banking 
• Rådgivning
• Långsiktigt sparande 

• Livförsäkring 
• Betalningar
• Finansiering

Kunder

Medarbetare

Aktieägare

Samhället i stort

•

RISKKULTUR

FINANSIELL 
MOTSTÅNDS-

KRAFT
STRATEGI

IT

KUNDSERVICE BOLAGS- 
STYRNING 

200 
kundansvariga för 
stora företag och 

institutioner 

158 
miljoner besök 

online

165 
miljoner mobil-

banksbesök
 

252 
kontor i Sverige 

och Baltikum

24/7
telefonbank-

service
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DETTA ÄR SEB 

Kunderna kommer alltid främst. Med 15 500 djupt engagerade medarbetare  
arbetar vi tillsammans som ett team för att betjäna våra kunder. 

VILKA VI BETJÄNAR

FÖRETAGSKUNDER
Totalt betjänar SEB cirka 400 000 små 
och medelstora företag i Sverige och 
Baltikum. Av dessa är cirka 257 000 
helkunder.

257 000 
helkunder 

PRIVATKUNDER
SEB har cirka 4 miljoner privatpersoner bland 
sina kunder i Sverige och Baltikum. Av dessa är 
runt 1,3 miljoner helkunder i banken. Dessutom 
har SEB cirka 27 000 private bankingkunder.

1,3 
miljoner helkunder

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. 

2 300
stora företag 

FINANSIELLA  
INSTITUTIONER 
De institutionella kunderna är 
verksamma såväl i Norden som 
internationellt. 

700
finansiella institutioner
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“ Jag är stolt över 
att vi förra året 
gjorde tydliga 
framsteg och på 
flera sätt stärkte 
våra insatser  
för ett hållbart 
samhälle.”

Omkring 3 000 personer deltog när bankens med
arbetare bjöds in för att diskutera SEB:s långsiktiga 
vision.

SEB var på plats vid FNhögkvarteret i New York när 
världen enades om de 17 hållbara utvecklingsmålen.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin (ovan), Niklas Munter 
(t v), och UN Photo/Cia Pak (nedan)
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STÄRKTA INSATSER FÖR  
ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

UNDER MÅNGA ÅR har vi arbetat med att integrera hållbarhet i vår verksamhet.  
Detta är en lång resa utan slut, men vi börjar nu se tydliga resultat.  

Vi är fast beslutna att fortsätta att skapa värde i samhället.    

soM bANk pÅvERkAs vi naturligtvis av utvecklingen i världen 
och av den globala ekonomin. 2015 har varit ett år präglat 
av svåra utmaningar. Den ekonomiska tillväxten är bräcklig 
och marknaderna volatila. Den geopolitiska situationen 
och flyktingströmmar från in 
stabila och konfliktdrabbade 
områden har skapat spänningar 
och lett till ökad protektionism.

Samtidigt har flera händelser 
skapat hopp inför framtiden. 
Klimatavtalet som nåddes i Paris 
och antagandet av FN:s hållbara 
utvecklingsmål är viktiga 
framgångar som förhoppnings
vis kommer att driva världens länder mot att vidta 
åtgärder. För första gången erkändes näringslivet som en 
drivkraft för innovation och hållbar utveckling. Den finan
siella sektorns betydelse och stora indirekta påverkan är nu 
allmänt erkänd.

Vi ansluter oss till initiativ som FN:s Global Compact, 
Principerna för ansvarsfulla investeringar och Ekvator
principerna och vi arbetar ständigt för att integrera hållbar
het i vår affärsstrategi, i våra processer och erbjudanden. 
Med ett långsiktigt perspektiv och i nära relation med våra 
kunder stödjer vi dem att hantera sina utmaningar och att 
ta vara på möjligheter.

TYDLIGA FRAMSTEG
Jag är stolt över att kunna säga att vi på SEB förra året för
bättrade våra insatser och har gjort tydliga framsteg. Vi 
bestämde oss för att fasa ut kol, vi undertecknade Montreal 
Carbon Pledge och minskade våra koldioxidutsläpp med 
54 procent från 2008 till 2015. Våra nya fonder med positivt 
urval, till exempel SEB Hållbarhetsfond Global, är unika i 
sitt slag och bygger på digitaliserad analys. Tre mikro
finansfonder når nu mer än 15 miljoner människor, en 
ökning med mer än 70 procent på ett år.

Marknaden för gröna obligationer har vuxit snabbt och 
är nu en etablerad del av den globala kapitalmarknaden. 
Utgivningar av dessa obligationer nådde en ny högstanivå 
med 43,2 miljarder dollar, varav SEB:s utgivning uppgick 
till 2,7 miljarder dollar. Genom våra partnerskap stödde vi 
utvecklingen av närsamhällen med 61,5 miljoner kronor.

HÖJD AMBITIONSNIVÅ
SEB vill vara en förebild inom hållbar utveckling i finans
branschen. För att uppnå detta kommer vi fortsätta fokus
era på att främja klimatvänliga och resurseffektiva lösnin

gar, hållbara investeringar och på att 
stödja entreprenörskap för att driva 
på den ekonomiska utvecklingen 
och skapa nya arbetstillfällen. Vi 
kommer att fortsätta minska vår 
egen miljö påverkan, i synnerhet 
minska våra koldioxidutsläpp med 
20 procent fram till 2020. Detta är 
nu tydliga mål i vår affärsplan.

ENGAGERADE MEDARBETARE
Våra kompetenta och engagerade medarbetare är en absolut 
förutsättning för att nå dessa mål. Under de senaste åren 
har engagemanget från kolleger från alla delar av banken 
nått nya nivåer. Vår medarbetarundersökning visar att det 
finns en ökad tro på vikten av hållbarhet i vår verksamhet. 
Jag är också glad att se den stora viljan att bidra i det dagliga 
arbete och att “göra gott” vid speciella tillfällen, som i sep
tember när medarbetarna skänkte 1,1 miljoner kronor till 
flyktingar vilket SEB matchade med samma summa.

Framöver vet vi att villkoren kommer att fortsätta 
förändras, både när det gäller ekonomisk, social och miljö
mässig utveckling. Vi kan inte helt förutsäga i vilken riktning 
och i vilken takt, men vi vet att vi måste arbeta intensivt, 
med hjärta och hjärna, för att möta de nya förut sättningarna. 
Att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och sam
tidigt förbättra vår positiva påverkan på samhällsutveck
lingen är en självklarhet.
 

Stockholm, februari 2016 

Annika Falkengren
Verkställande direktör och koncernchef

” Vi strävar efter att 
vara en förebild  
inom hållbarhet  
i finansbranschen.”



SEB SKAPAR VÄRDE
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 utveck

lingen av nära kundrelationer 
med ett långsiktigt perspektiv. 

Se SEB Årsredovisning sid 6.

DRIFTSÄKER OCH  
FUNKTIONELL IT

ITstrukturen säkerställer stabi
liteten i den dagliga driften och 

den agila utvecklingen av digitala 
produkter och tjänster.

KUNDORIENTERADE 
ERBJUDANDEN

SEB tillhandahåller proaktiv, 
kvalitativ rådgivning och heltäck

ande erbjudanden som är till
gängliga och baserade på insikt 

om kundernas behov.  
Se SEB Årsredovisning sid 14.

1,6 MILJONER FÖRETAGS- 
OCH PRIVATKUNDER

Kundernas behov utgör grunden 
för hela bankens verksamhet. 
Kundernas höga förväntningar 
på hållbara lösningar och kvali
tativ rådgivning och service  
driver bankens utveckling och 
erbjudanden. 

270 000 AKTIEÄGARE
Aktieägarnas kapital är en 
förutsättning för att bedriva 
bankens verksamhet. 
Aktieägarna förväntar sig en 
konkurrenskraftig och uthållig 
avkastning på sitt kapital. 
Många av de större ägarna är 
engagerade i bankens verksam
het i ett långsiktigt  
perspektiv. 

15 500 MEDARBETARE
Medarbetarna skapar och 
upprätthåller relationerna med  
kunderna. Deras engagemang, 
kunnande och erfarenhet är 
avgörande framgångsfaktorer 
för bankens verksamhet och 
framtida utveckling. 

SAMHÄLLET I STORT
Banker utgör en integrerad del 
av samhället och är viktiga för 
att skapa ekonomisk tillväxt och 
sociala värden. Med detta följer 
förväntningar på att banken tar 
ett stort ansvar för hur den 
agerar så att samhället kan 
fortsätta att utvecklas på ett 
långsiktigt hållbart sätt. 

INTRESSENTER TJÄNSTER
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FÖR KUNDERNA
 Kunderna drar nytta av den proak
tiva rådgivningen och det breda utbu
det av finansiella tjänster. Banken 
stöttar sina kunder långsiktigt i part
nerskap baserade på insikt och för
troende. Se SEB Årsredovisning sid 14. 

FÖR AKTIEÄGARNA
SEB strävar efter ökad utdelning och 
stigande aktievärde över tid. Sedan 
2011 har värdet på SEB:s Aaktie mer 
än fördubblats. Utdelningen per 
aktie ökade från 1:75 kronor  år 2011 
till det föreslagna 5:25 för år 2015.  
Se SEB Årsredovisning sid 26. 

FÖR MEDARBETARNA
Medarbetarna är högt motiverade av 
SEB som arbetsplats och är mycket 
engagerade. De tar del av och 
uppskattar de möjligheter till 
lärande och vidareutveckling som är 
integrerade i SEB:s verksamhet.  
Se sid 26–28. 

FÖR SAMHÄLLET I STORT
Banken förmedlar finansiella lösnin
gar, tillhandahåller betalningstjän
ster och hanterar risker. SEB betalar 
skatter och avgifter enligt lokala krav 
där banken verkar. SEB tar ansvar i 
sina roller som finansiär och kapi
talförvaltare och arbetar proaktivt 
med miljö, sociala och bolagsstyrn
ingsfrågor. Se SEB Årsredovisning sid 24. 

SUND RISKKULTUR 
För att möta kundernas behov 
tar och hanterar banken risker. 

Dessa motverkas av försiktighet, 
riskmedvetenhet och expertis i 

hela organisationen.  
Se SEB Årsredovisning sid 40.

FINANSIELL STYRKA 
Den finansiella styrkan ger den 
motståndskraft och flexibilitet 

som krävs för att bistå kunderna 
på lång sikt.  

Se SEB Årsredovisning sid 29.

GOD BOLAGSSTYRNING 
Bolagsstyrningen är baserad på 
en tydlig ansvarsfördelning, en 
väl utvecklad struktur för intern 
kontroll och ägarengagemang.  
Se SEB Årsredovisning sid 46.

SEB:S VÄRDEDISTRIBUTION  
59 miljarder kronor

• Räntor erlagda till kunderna

• Utdelning till aktieägarna 

• Lön, pensioner och förmåner  
till  medarbetarna

• Betalningar till affärspartners  
och leverantörer

• Skatter och avgifter  
 

VÄRDE
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VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH AMBITION

GLOBAL UTBLICK  
– RISKER OCH MÖJLIGHETER

världen förändras snabbt. Växande sociala obalanser, ekonomisk osäkerhet, 
klimatförändringar och snabb digitalisering påverkar både människor och företag. 

Näringslivet kan bidra genom att agera på ett ansvarsfullt sätt och fokusera på möjligheter. 

HÅLLBARA UTVECKLINGSMÅL SKA FÖRBÄTTRA FRAMTIDEN

ENGAGEMANGEt fRÅN världens nationer 
för de hållbara utvecklingsmålen är 
ett viktigt steg framåt. För första 
gången erkänns näringslivets viktiga 
roll i att bidra till en hållbar värld.

Vi har gjort en första analys av de 
17 målen och kartlagt dem mot våra 
åtta prioriteringar. Vi kommer att 
fortsätta arbetet med att definiera hur 
vi ska integrera dem i bankens verk
samhet och besluta vilka åtgärder vi 
ska vidta.
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fiNANs MARkNADEN 
äR AvGöRANDE för 
att stoppa miljö
förstöringen och 
den globala 
uppvärmningen. 
Kapital behöver 
riktas mot investe
ringar i grön teknik, tillgångarna 
måste förvaltas på ett hållbart sätt 
och krediter bör gå till ansvarsfulla 
företag.

Myndigheterna kan stimulera 
sådana åtgärder. Två exempel är Paris 
COP 21avtalet och G7ländernas 
 åtagande att fasa ut fossila bränslen. 
Slutsatsen är att företag vars balans
räkningar har inkluderat fossila 
reserver nu måste betrakta några av 
dessa tillgångar som “strandsatta”.

UTVÄRDERING AV FÖRETAG
Finansanalytiker måste följaktligen 
bli bättre på att inkludera miljöfak
torer i sina analyser. Hur kan den 
 globala uppvärmningen påverka 
värderingen av företag? Hur ska 
bankerna bedöma sina företags
kunders förmåga att hantera 
utmaningarna från miljöstress? 
Är företagsledningarna beredda  
att hantera frågan?

SEB har riktlinjer för hur vi agerar 
inom ett antal miljömässigt viktiga 
branscher. Nya finansiella produkter 
föds. Den gröna obligations
marknaden hjälper emittenter att 
utvinna enorma resurser på kapital
marknaden för gröna investeringar.

VÄXANDE MARKNADER
Hållbar kapitalförvaltning grundas 
på portföljer med positivt urval. Våra 
mikrofinansfonder hjälpa många 
småföretagare till innovation. 

Den gröna finansmarknaden  är 
fortfarande relativt liten – men den 
växer snabbt. SEB vill vara – och 
kommer att vara – en ledare inom 
detta område.

SOCIALA FRÅGOR
Migration från länder och regioner  
i nöd och som är drabbade av konflik
ter har implikationer på alla nivåer. 
Samhällen som tar emot migranter 
ställs inför ökande krav på bostäder, 
skolor, samhällsservice och på att 
skapa arbetstillfällen. Samtidigt kan 
framgångsrik integration skapa nya 
lösningar på samhällsproblem.

Arbetslösheten är ojämnt fördelad 
och orsakar risker för social oro. Så gör 
också inkomstklyftor. En åldrande 
befolkning ökar också påfrestningarna 
på samhället och leder till att mer 
resurser behöver gå till hälsovård och 
pensionssystem.

MILJÖ OCH KLIMAT
2015 var ett viktigt år för miljön. I Paris 
nådde 195 nationer en överenskom
melse om att bekämpa den globala 
uppvärmningen och för att hålla den 
globala temperaturökningen väl under 
2 grader Celsius. Även om avtalet 
varken är bindande eller angivet i detalj 
innebär det att näringslivet kan vara 
en drivkraft för att minska utsläppen 
genom tekniska förändringar.  

I vissa stora tillväxtekonomier som 
Indien och Kina har miljöförstöringen 
nått farliga nivåer. Men åtgärder vidtas 
nu, till exempel Kina som inkluderar 
ett grönare finansiellt system i den 
13:e femårsplanen. Detta innebär 
också exportmöjligheter för nordiska 
cleantechföretag och föregångare  
på miljöområdet.

DIGITALISERING
Snabb digital utveckling leder till 
höjda förväntningar från kunder på 
tillgänglighet, effektivitet och snabb
het. Nya affärsmodeller och nya sätt 
att interagera uppstår. Detta öppnar 
också upp för nya samarbetsformer i 

alla delar av värdekedjan, både i fråga 
om infrastruktur, förmedlande roll, 
datahantering eller kundgränssnitt.

Ökande hot om terrorism och 
ITbrottslighet understryker behovet 
av att förebygga brott.

SEB I EN TURBULENT VÄRLD
Världsekonomin är fortfarande bräck
lig och utvecklingen osäker. Samtidigt 
som regleringskraven fortfarande 
utvecklas pågår en diskussion kring 
behovet av att förändra det finansiella 
systemetet så att det bättre anpassas 
för hållbar utveckling.

SEB:s svar på dessa olika risker 
och utmaningar är att anpassa sig till 
förändringar och undersöka möjlig
heterna och samtidigt förbättra 

riskhanteringen. Vi arbetar kontinu
erligt med att förbättra vår egen styr
ning och våra arbetssätt. Vi har ökat 
vår motståndskraft och flexibilitet 
genom att stärka kapital och kost
nadseffektivitet.

Genom aktiva partnerskap och 
samarbeten vill SEB bidra till sam
hällsutvecklingen och stödja våra 
kunder när de hantera sociala och 
miljömässiga utmaningar.

FINANSIERING FÖR UTVECKLING
Ekonomiska resurser från den privata 
sektorn kommer att spela en viktig 
roll när det gäller att nå de globala 
hållbarhetsmålen. Finansiella institu
tioner kan stödja denna utveckling 
genom att exempelvis stödja handeln, 
privat företagande samt investeringar 
i infrastruktur – transport, energi, 
hälsa och utbildning. 

Nya samarbeten skapas för att lösa den 
finansiering som krävs. I de flesta länder 
är skatteindrivning den viktigaste käl
lan till de offentliga finanserna. Före
tag som är verksamma i många länder 
granskas allt oftare när det gäller 
skattepolicys. Att öppet redo visa hur 
skatter betalas per verksamhetsland 
ses som ett viktigt första steg.

EN GRÖNARE 
FINANS- 

 MARKNAD
Klas Eklund, Seniorekonom
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Ansvarsfulla
affärer

SEB:s vision
Att leverera service

i världsklass till 
våra kunder

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

STYRNING AV SEB:S HÅLLBARHETSARBETE

sEb:s hÅllbARhEtsARbEtE är inriktat på tre områden – Ansvarsfulla affärer,
Människor och samhälle samt Miljö. Vi driver hållbarhetsfrågor som är relevanta  

och viktiga för oss som bank och för de marknader där vi är verksamma.

GoD bolAGsstyRNiNG äR väsENtliGt för hur vi bedriver vår 
verksamhet. Detta gör att vi kan arbeta effektivt mot 
samma mål, även när det gäller hållbarhetsaspekter.

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 hållbarhetsrelaterade policys, etikpolicyn 
och vår uppförandekod.

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

VD och koncernchef 
Beslutar i koncernledningen om utvecklingen och genom
förandet av hållbarhetsarbetet. Antar miljöpolicyn, policyn 
för mänskliga rättigheter samt ställningstaganden och 
branschpolicys.

Hållbarhetskommittén
En operativ styrgrupp utsedd av VD. Fastställer riktlinjerna 
för SEB:s hållbarhetsarbete, följer upp utvecklingen, praxis 
och framsteg. Ordförande är kommunikationsdirektören, 
medlem av Verkställande ledningen.

Centrala hållbarhetsavdelningen
Samordnar och driver den övergripande hållbarhets agendan 
inom SEB, samt ansvarar för årlig rapportering av framsteg.

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

Chefer och medarbetare
Varje avdelningschef, affärsområde och koncernfunktion 
ansvarar för att säkerställa att aktiviteter genomförs och 
att instruktioner är i linje med applicerbara riktlinjer och 
policys, såsom hållbarhetspolicyn.

För mer information om bolagsstyrning på SEB,  
se Årsredovisningen 2015, s 46–61.

Vi ansluter oss till globala initiativ 
som FN:s Global Compact, 
Principerna för ansvarsfulla 
 investeringar och FN:s vägledande 
principer om företag och mänskliga 
rättigheter. För fullständig lista, 
se bakre omslagets insida. 
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VÅR AMBITION

 
Ansvarsfull försäljning  
och rådgivning  
Hög kundlojalitet. Under

lätta kundernas egen kontroll och för
ståelse för deras ekonomiska situation. 
Säkerställa rådgivning av hög kvalitet 
utifrån långsiktiga behov.

 Motverka finansiell  
brottslighet  
Öka användningen av be

fintlig data för att förebygga, upptäcka 
och reagera på bedrägeri.

 Ansvarsfulla investeringar 
Säkerställa att vi som ägare 
agerar ansvarsfullt, främjar 

god affärsetik och styrning. Vara den 
ledande nordiska kapitalförvaltaren 
inom ansvarsfulla investeringar. 

 Hållbar finansiering 
Driva förändring mot ett 
hållbart samhälle i samar

bete med våra kunder. Öka andelen 
finansiering med positiv påverkan 
med initialt fokus på klimatet. Stödja 
entreprenörskap.

 Minska vår miljöpåverkan 
Fortsätta hantera vår direkta 
miljöpåverkan. Vara resurs

effektiv, minska energiförbrukningen 
och CO2utsläpp. Öka fokus på hållbar
het i relationer med leverantörer och 
andra affärspartners.

 En attraktiv arbetsplats 
Vara den mest attraktiva 
arbetsgivaren med ett 

högt antal engagerade medarbetare 
och chefer som inspirerar och driver 
förändring. Ökad mångfald som grund 
för innovation.

 Samhällsengagemang 
Fortsatt engagemang för 
framtida generationer. Stödja 

ungdomar och entreprenörer genom 
aktiva partnerskap. 

 Tillgång till  
finansiella tjänster  
Förbättra tillgängligheten till  

våra banktjänster med hjälp av ny teknik  
och innovation. Dela med oss av vår 
expertis till kunder och samhället i stort.

ÅTTA AFFÄRSPRIORITERINGAR – VÅRA AMBITIONER TRE TILL FEM ÅR

sEb:s AMbitioN äR att skapa långsiktigt värde från styrningsrelaterade, sociala, miljömässiga 
och därmed finansiella perspektiv. Vi tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar  

kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort.

vi fiNNs föR Att stöDjA vÅRA kUNDER och strävar efter att 
vara en kunnig och pålitlig partner. Vi är övertygade om att 
företag som arbetar utifrån hållbara perspektiv är mer 
framgångsrika på lång sikt. Även om vi har gjort framsteg 
på många områden, har resan bara börjat och vi har mycket 
kvar att lära och göra.

SEB:s ambition är att bli  
en förebild inom hållbarhet  
i finansbranschen. 

Som bank och finansiell institution, främja vi ett hållbart 
samhälle genom det sätt vi genomför investeringar,  
finansiering, riskhantering och betalningar.

Vi har höjt vår ambition. SEB strävar efter att vara en  
förebild inom hållbarhet inom finansbranschen.

För att nå detta kommer vi att fokusera på: 
•  Grön finansiering som främjar klimatvänliga och resurs

effektiva lösningar.
•  Hållbara investeringar, där värdeskapande förstärks 

genom produkter med positiv påverkan.
•  Stödja entreprenörskap för att driva en hållbar ekonomisk 

utveckling och bidra till nya jobb.
•  Minska vår egen miljöpåverkan, i synnerhet våra koldioxid

utsläpp, med 20 procent till år 2020.

En förutsättning för att uppnå detta är att ha engagerade och 
kunniga medarbetare samt att vi bedriver vår verksamhet 
på ett ansvarsfullt och öppet sätt.
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Ansvarsfull försäljning 
och rådgivning

Motverka finansiell 
brottslighet

Ansvarsfulla 
 investeringar

Hållbar finansiering Minska vår miljöpåverkan En attraktiv arbetsplats Samhällsengagemang Tillgång till finansiella 
tjänster

• Ytterligare förbättra kund
upplevelsen och kundnöjd
het i alla segment.

• Säkra relevant rådgivning 
utifrån kundens hela ekono
miska behov.

• Vidta ytterligare åtgärder för 
att stödja entreprenörer och 
engagera oss i när samhällen.

• Översyn och uppdatering av 
SEB:s uppförandekod.

•  Lansering av nya everktyg 
för att öka medvetenheten om 
KännDinKundprocessen 
och risken för penningtvätt.

• Lansering av dramadoku
mentärfilm för med arbetare 
om fall av bedrägerier och 
penningtvätt.

•  Utforska hur ”big data” kan 
användas för tidig upptäckt 
av bedrägerier.

•  Fortsatt integration av miljö, 
sociala och styrningsre
laterade aspekter (ESG) i 
portföljförvaltningen.

•  Förbättra kommunikationen 
för att stödja kunder kring 
ansvarsfulla investeringar.

•  Vidareutveckling av ESG 
fokuserade produkter, som 
grön obligationsfond.

•  Fortsätt utöka grönt produkt
sortiment.

• Öka andelen förnybar energi 
i finansieringen.

• Förbättra utbildningar om 
hållbarhet i hela SEB.

• Fortsatt fokus på dialoger 
med kunder om hållbarhet, 
att använda som verktyg  
för bättre förståelse för 
kundens behov.

•   Fortsätta att utvärdera våra största 
leverantörer för att täcka 70 % av 
våra leverantörs betalningar.

•  Fortsätta minskning av koldioxid 
mot målet på –45 % 2015.

•  Minska genomsnittlig elanvänd
ning med 5 % per år.

•  Öka andelen förnybar elektrici
tet  till över 90 % av den totala 
förbrukningen.

•  Minska koldioxidutsläpp från 
tjänste bilar med 10 % jämfört 
med 2014.

•  Minska pappersförbrukningen 
med 11 % jämfört med 2014.

•  Ytterligare förbättra Employee 
Engagement (+1) genom olika 
initiativ som främjar dialog och 
samverkan tvärsöver organisa
tionen.

•  Certifiering av OHSAS 18001, 
internationell hälsa och 
säkerhetslednings system.

•  Implementering av Green  
House, utbildningsprogram  
för potentiella ledare.

•  Förbättrad könsfördelning på 
högre chefsnivåer.

• Stärka mätmetod för påverkan.

•  Ytterligare förbättra styrningen 
och öka kunskapen om samhälls
engagemanget.

•  Ytterligare steg för att stödja 
entreprenörer i närsamhällen.

•   Ytterligare förbättra och öka 
tillgänglighet för kundernas 
hela ekonomi i alla digitala och 
mobila gränssnitt.

•  Öka tillgänglighet och enkelhet 
för kunden genom att ytterligare 
utveckla multikanalkonceptet.

STATUS

•  Något försämrad kundnöjd
het i Svenskt Kvalitetsindex, 
SKI, för privatkunder. Ingen 
ändring för små, medelstora 
samt stora företagskunder. 
Nedgång bland finansiella 
institutioner.

•  Överblick av pensions
sparande i mobilappen.

•  Lansering av rådgivnings
verktyg för pensioner.

•  Mötte cirka 10 000 personer  
i 70 entreprenörsaktiviteter.

•  Uppförandekoden upp
daterad i februari 2016.

•  Dokumentärfilm om  
bedrägeri och penningtvätt 
lanserades framgångsrikt 
och med rekordhöga  
tittarsiffror.

•  Big data proof of concept 
inletts genom att titta på 
enkla användningsfall.

•  Utvecklade scenarier för 
transaktionsövervakning.

•  Lansering av en tredje mikro
finansfond och SEB Green 
Bond Fund.

•  Undertecknade Montreal 
Carbon Pledge och redovisade 
koldioxidutsläpp i sju etiska 
och hållbara aktiefonder.

•  Lansering av fonder med 
 positivt urval, fokus på 
vatten, giftigt avfall och 
koldioxidutsläpp.

•  76 % av de nya föreslagna 
styrelseledamöterna var 
kvinnor.

•  Stödde Asian Development 
Bank, provinsen Ontario och 
HSBC in på den gröna  
obligationsmarknaden.

•  Första offentliga gröna obliga
tionen utgiven i Baltikum.

•  Värd för klimatmöten i Frank
furt, Stockholm och New York 
City.

•  Ställningstagande om klimat
förändringar reviderat.

•  Workshops om branschpoli
cys och ställningstaganden 
med 225 företagsrådgivare i 
privatkundsdivisionen.

•  Bedömt de största leverantörerna, 
motsvarande 87 % av utgifterna.

•  Nått målet att minska de totala 
koldioxidutsläppen och uppnåd
de en total minskning med 54 %,  
från 2008.

•  Minskad elförbrukning med  
10 % jämfört med 2014.

•  Förnybar el utgör 92 % av 
totala förbrukningen.

•  Minskat koldioxidutsläpp från 
tjänste bilar med 14 %.

•  Minskad pappersförbrukning 
med cirka 17 % jämfört med 
2014.

•  Insightresultat för övergripande 
medarbetarengagemang + 4 % 
från 2014.

•  Anpassning i Sverige för att 
uppfylla OHSAScertifiering.

• Green House implementerat.

•  Nya erbjudanden av moderna 
inlärningsmetoder, såsom 
eutbildningar, enkla videor, 
skärminspelningar och webinar.

•  Något ökad könsfördelning på 
högre chefsnivå (73/27).

•  Kvinnligt mentorprogram 
 lanserades.

•  Stöd för El Sistema och musik
festivalen ”SidebySide by El 
Sistema” i Göteborg.

•  Mentoraktiviteter i Sverige  
och Baltikum – ökning av 
”Proffsmentorer” där mentorer 
besöker skolklasser.

•  Venture Cup  SEB ger ekono
miskt stöd, service och råd.  
Värd för ”SEBboost” etc.

•  Partnerskap med SUP46 för 
att bidra till innovationsdrivet 
entreprenörskap – vi stödjer med 
rådgivning och gratis banktjänster.

 

•  Roadshow i Baltikum för att 
främja finansiell läskunnighet.

•  ”Enkeltspråk”projekt som 
lanserades i Estland.

•  SEB:s experter deltar i svenska 
nätverket ”Gilla din ekonomi” 
– utbildningsprojekt i privat
ekonomi.

•  ”Voice over” och ”Dynamic Type” 
i app, för att både höra informa
tion och ändra teckenstorleken.

•  Ökat antal kundavtal som finns 
på Internetbanken.

  Ytterligare förbättra kund
upplevelsen och nöjdhet i alla 
segment genom att:

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

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

•  Förbättra befintliga spar
produkter ur ett hållbarhets
perspektiv.

Förebygga, upptäcka och  
reagera på bedrägeri  
genom att:

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

•  Utveckla ny elearning om 
bedrägerier.

•  Redovisa koldioxidutsläpp 
för majoriteten av SEB:s 
förvaltade aktiefonder.

•  Med hjälp av Morningstar 
införa hållbarhetsgradering 
av alla relevanta fonder.

•  Tydligare hållbarhetsinforma
tion i fondprislistan, med 
hjälp av ”hållbarhetsprofil ” 
och Morningstargradering, 
när det finns.

•  Öka andelen positivt urval i 
den traditionella pensions
försäkringens aktieportfölj, 
t.ex. 50 % av den globala 
aktieportföljen.

•  Öka hållbarhetsengagemang 
i Finland, Danmark och Norge.

•  Identifiera och utveckla 
metoder för att bedöma  
nya klimatregler, klimatrela
terade investeringstrender 
och tillgångar utsatta för 
klimatstress.

•  Öka insynen i sammansätt
ningen av kreditportfölj och 
sätt att arbeta.

•  Se över tre branschpolicys 
och/eller ställningstaganden.

•  Se över och identifiera 
förbättringsområden för 
utlåning och i betalnings
produkter.

•  Öka hållbarhetsutbildningar 
i hela SEB.

•  Säkra hållbar leverantörskedja 
genom fortsatta riskbedömningar 
och arbete med att förbättra de 
lägst presterande.

•  Minska utsläpp och förbrukning, 
lämpliga för att nå nya 2020 
målen att minska med 20 %.

•  Säkerställa fortsatt minskning 
av flygresor, mätt i km.

•  Behålla högt medarbetar
engagemang.

•  Förbättra könsfördelning på 
chefsnivå.

•  Öka tydlighet kring utveck
lings och inlärningsmöjligheter 
–  lanseringen SEB:s Campus 
Online, digital plattform.

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

•  Uppgradera ledarutbildning och 
verktyg, i linje med den  
nya visionen.

•  Se till att införandet av  utbildning 
och kunnande i alla partner
skapsprogram hålls, mätt i antal 
utbildningstimmar.

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

•  Underlätta och uppmuntra 
anställda att donera kompetens 
och tid inom partnerskaps
program.

•  Fortsätta att nå ut till cirka 
10 000 ungdomar per år.

•  Underlätta för anställda, kunder 
och partners att donera till 
välgörenhetspartners, t ex blod
givning, klädinsamlingar etc.

•  Förbättra kundvärde genom 
flerkanalskoncept med syftet att 
ytterligare öka tillgänglighet och 
enkelhet för kunden.

•  Utöka användningen av digitala 
kanaler bland kundgrupper med 
låg användning.

•  Bibehålla nivå för våra utbildnings
insatser inom privatekonomi.
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Ansvarsfull försäljning 
och rådgivning

Motverka finansiell 
brottslighet

Ansvarsfulla 
 investeringar

Hållbar finansiering Minska vår miljöpåverkan En attraktiv arbetsplats Samhällsengagemang Tillgång till finansiella 
tjänster

• Ytterligare förbättra kund
upplevelsen och kundnöjd
het i alla segment.

• Säkra relevant rådgivning 
utifrån kundens hela ekono
miska behov.

• Vidta ytterligare åtgärder för 
att stödja entreprenörer och 
engagera oss i när samhällen.

• Översyn och uppdatering av 
SEB:s uppförandekod.

•  Lansering av nya everktyg 
för att öka medvetenheten om 
KännDinKundprocessen 
och risken för penningtvätt.

• Lansering av dramadoku
mentärfilm för med arbetare 
om fall av bedrägerier och 
penningtvätt.

•  Utforska hur ”big data” kan 
användas för tidig upptäckt 
av bedrägerier.

•  Fortsatt integration av miljö, 
sociala och styrningsre
laterade aspekter (ESG) i 
portföljförvaltningen.

•  Förbättra kommunikationen 
för att stödja kunder kring 
ansvarsfulla investeringar.

•  Vidareutveckling av ESG 
fokuserade produkter, som 
grön obligationsfond.

•  Fortsätt utöka grönt produkt
sortiment.

• Öka andelen förnybar energi 
i finansieringen.

• Förbättra utbildningar om 
hållbarhet i hela SEB.

• Fortsatt fokus på dialoger 
med kunder om hållbarhet, 
att använda som verktyg  
för bättre förståelse för 
kundens behov.

•   Fortsätta att utvärdera våra största 
leverantörer för att täcka 70 % av 
våra leverantörs betalningar.

•  Fortsätta minskning av koldioxid 
mot målet på –45 % 2015.

•  Minska genomsnittlig elanvänd
ning med 5 % per år.

•  Öka andelen förnybar elektrici
tet  till över 90 % av den totala 
förbrukningen.

•  Minska koldioxidutsläpp från 
tjänste bilar med 10 % jämfört 
med 2014.

•  Minska pappersförbrukningen 
med 11 % jämfört med 2014.

•  Ytterligare förbättra Employee 
Engagement (+1) genom olika 
initiativ som främjar dialog och 
samverkan tvärsöver organisa
tionen.

•  Certifiering av OHSAS 18001, 
internationell hälsa och 
säkerhetslednings system.

•  Implementering av Green  
House, utbildningsprogram  
för potentiella ledare.

•  Förbättrad könsfördelning på 
högre chefsnivåer.

• Stärka mätmetod för påverkan.

•  Ytterligare förbättra styrningen 
och öka kunskapen om samhälls
engagemanget.

•  Ytterligare steg för att stödja 
entreprenörer i närsamhällen.

•   Ytterligare förbättra och öka 
tillgänglighet för kundernas 
hela ekonomi i alla digitala och 
mobila gränssnitt.

•  Öka tillgänglighet och enkelhet 
för kunden genom att ytterligare 
utveckla multikanalkonceptet.

STATUS

•  Något försämrad kundnöjd
het i Svenskt Kvalitetsindex, 
SKI, för privatkunder. Ingen 
ändring för små, medelstora 
samt stora företagskunder. 
Nedgång bland finansiella 
institutioner.

•  Överblick av pensions
sparande i mobilappen.

•  Lansering av rådgivnings
verktyg för pensioner.

•  Mötte cirka 10 000 personer  
i 70 entreprenörsaktiviteter.

•  Uppförandekoden upp
daterad i februari 2016.

•  Dokumentärfilm om  
bedrägeri och penningtvätt 
lanserades framgångsrikt 
och med rekordhöga  
tittarsiffror.

•  Big data proof of concept 
inletts genom att titta på 
enkla användningsfall.

•  Utvecklade scenarier för 
transaktionsövervakning.

•  Lansering av en tredje mikro
finansfond och SEB Green 
Bond Fund.

•  Undertecknade Montreal 
Carbon Pledge och redovisade 
koldioxidutsläpp i sju etiska 
och hållbara aktiefonder.

•  Lansering av fonder med 
 positivt urval, fokus på 
vatten, giftigt avfall och 
koldioxidutsläpp.

•  76 % av de nya föreslagna 
styrelseledamöterna var 
kvinnor.

•  Stödde Asian Development 
Bank, provinsen Ontario och 
HSBC in på den gröna  
obligationsmarknaden.

•  Första offentliga gröna obliga
tionen utgiven i Baltikum.

•  Värd för klimatmöten i Frank
furt, Stockholm och New York 
City.

•  Ställningstagande om klimat
förändringar reviderat.

•  Workshops om branschpoli
cys och ställningstaganden 
med 225 företagsrådgivare i 
privatkundsdivisionen.

•  Bedömt de största leverantörerna, 
motsvarande 87 % av utgifterna.

•  Nått målet att minska de totala 
koldioxidutsläppen och uppnåd
de en total minskning med 54 %,  
från 2008.

•  Minskad elförbrukning med  
10 % jämfört med 2014.

•  Förnybar el utgör 92 % av 
totala förbrukningen.

•  Minskat koldioxidutsläpp från 
tjänste bilar med 14 %.

•  Minskad pappersförbrukning 
med cirka 17 % jämfört med 
2014.

•  Insightresultat för övergripande 
medarbetarengagemang + 4 % 
från 2014.

•  Anpassning i Sverige för att 
uppfylla OHSAScertifiering.

• Green House implementerat.

•  Nya erbjudanden av moderna 
inlärningsmetoder, såsom 
eutbildningar, enkla videor, 
skärminspelningar och webinar.

•  Något ökad könsfördelning på 
högre chefsnivå (73/27).

•  Kvinnligt mentorprogram 
 lanserades.

•  Stöd för El Sistema och musik
festivalen ”SidebySide by El 
Sistema” i Göteborg.

•  Mentoraktiviteter i Sverige  
och Baltikum – ökning av 
”Proffsmentorer” där mentorer 
besöker skolklasser.

•  Venture Cup  SEB ger ekono
miskt stöd, service och råd.  
Värd för ”SEBboost” etc.

•  Partnerskap med SUP46 för 
att bidra till innovationsdrivet 
entreprenörskap – vi stödjer med 
rådgivning och gratis banktjänster.

 

•  Roadshow i Baltikum för att 
främja finansiell läskunnighet.

•  ”Enkeltspråk”projekt som 
lanserades i Estland.

•  SEB:s experter deltar i svenska 
nätverket ”Gilla din ekonomi” 
– utbildningsprojekt i privat
ekonomi.

•  ”Voice over” och ”Dynamic Type” 
i app, för att både höra informa
tion och ändra teckenstorleken.

•  Ökat antal kundavtal som finns 
på Internetbanken.

  Ytterligare förbättra kund
upplevelsen och nöjdhet i alla 
segment genom att:

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

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

•  Förbättra befintliga spar
produkter ur ett hållbarhets
perspektiv.

Förebygga, upptäcka och  
reagera på bedrägeri  
genom att:

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

•  Utveckla ny elearning om 
bedrägerier.

•  Redovisa koldioxidutsläpp 
för majoriteten av SEB:s 
förvaltade aktiefonder.

•  Med hjälp av Morningstar 
införa hållbarhetsgradering 
av alla relevanta fonder.

•  Tydligare hållbarhetsinforma
tion i fondprislistan, med 
hjälp av ”hållbarhetsprofil ” 
och Morningstargradering, 
när det finns.

•  Öka andelen positivt urval i 
den traditionella pensions
försäkringens aktieportfölj, 
t.ex. 50 % av den globala 
aktieportföljen.

•  Öka hållbarhetsengagemang 
i Finland, Danmark och Norge.

•  Identifiera och utveckla 
metoder för att bedöma  
nya klimatregler, klimatrela
terade investeringstrender 
och tillgångar utsatta för 
klimatstress.

•  Öka insynen i sammansätt
ningen av kreditportfölj och 
sätt att arbeta.

•  Se över tre branschpolicys 
och/eller ställningstaganden.

•  Se över och identifiera 
förbättringsområden för 
utlåning och i betalnings
produkter.

•  Öka hållbarhetsutbildningar 
i hela SEB.

•  Säkra hållbar leverantörskedja 
genom fortsatta riskbedömningar 
och arbete med att förbättra de 
lägst presterande.

•  Minska utsläpp och förbrukning, 
lämpliga för att nå nya 2020 
målen att minska med 20 %.

•  Säkerställa fortsatt minskning 
av flygresor, mätt i km.

•  Behålla högt medarbetar
engagemang.

•  Förbättra könsfördelning på 
chefsnivå.

•  Öka tydlighet kring utveck
lings och inlärningsmöjligheter 
–  lanseringen SEB:s Campus 
Online, digital plattform.

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

•  Uppgradera ledarutbildning och 
verktyg, i linje med den  
nya visionen.

•  Se till att införandet av  utbildning 
och kunnande i alla partner
skapsprogram hålls, mätt i antal 
utbildningstimmar.

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

•  Underlätta och uppmuntra 
anställda att donera kompetens 
och tid inom partnerskaps
program.

•  Fortsätta att nå ut till cirka 
10 000 ungdomar per år.

•  Underlätta för anställda, kunder 
och partners att donera till 
välgörenhetspartners, t ex blod
givning, klädinsamlingar etc.

•  Förbättra kundvärde genom 
flerkanalskoncept med syftet att 
ytterligare öka tillgänglighet och 
enkelhet för kunden.

•  Utöka användningen av digitala 
kanaler bland kundgrupper med 
låg användning.

•  Bibehålla nivå för våra utbildnings
insatser inom privatekonomi.
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ANSVARSFULLA AFFÄRER

ANSVARSFULL FÖRSÄLJNING 
OCH RÅDGIVNING

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.
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UtGÅNGspUNktEN för vår verksamhet bygger på våra  
värderingar – kunderna först, engagemang, samarbete och 
enkelhet. De ska genomsyra vårt sätt att arbeta och utgör 
grunden för vår företagskultur. SEB:s ambition är att göra 
det enkelt för kunderna att sköta sin ekonomi och sina  
planer för framtiden. Enkelhet och tillgänglighet är  

nyckeln och vi strävar efter tydlighet och öppenhet. Efter
som vi vet att vi har mer att göra för att uppfylla kundernas 
förväntningar har vi höjt ambitionen vad gäller kundfokus. 
Framöver vill vi att våra kunder ska känna att de råd vi ger 
är insiktsfulla och relevanta, praktiska och tillgängliga på 
deras villkor.

STÖD TILL BOSTÄDER
 
2015 tEckNADE sEb ett avtal med Altum, en statlig utveck
lingsbank i Lettland, om att utfärda statligt stödda bolån till 
utvalda familjer med barn. Under de första två månaderna, 
utfärdade SEB 42 sådana lån med förmånliga villkor. Syftet 
med det statliga stödprogrammet är att minska den första 
kontantinsatsen. 

Familjer med ett barn kan få en statlig garanti på  
10 procent av lånebeloppet för att förvärva eller uppföra  
en fastighet. Familjer med två barn kan få en statlig garanti 
på 15 procent och familjer med tre eller fler barn kan få en 
garanti på 20 procent av lånebeloppet.

Familjer beviljas lån av affärsbanker, medan Altum ger 
garantier till banker.

RÅDGIVNING
Vi strävar efter att våra kunder förstår konsekvenserna av 
våra råd och vi fördjupar och breddar kontinuerligt kun
skap och förståelse bland medarbetarna. Integritet och 
höga etiska normer ska genomsyra vårt sätt att arbeta. Vår 
uppförandekod är ett viktigt verktyg som vägleder oss i 
våra affärsrelationer. En översyn av koden inleddes 2015 
och slutfördes i februari 2016. Läs mer på sidan 15. 

I Sverige har 3 494 anställda en SwedSeclicens, ett 
bevis på att de har relevant erfarenhet av både investerings
rådgivning och försäkringsförmedling.

I de baltiska länderna har SEB 
tagit initiativet till att inrätta en 
lands och banköverskridande  
sammanslutning för att skapa  
en liknande lösning som Swedsec  
i Sverige.

ANSVARSFULL UTLÅNING
SEB:s utlåning bygger på låntagarens återbetalnings
förmåga. En viktig del i ansvarsfull utlåning är att vi känner 
våra kunder väl och att vi ser till att de har råd att hantera 
sina skulder. År 2015 var SEB:s kreditförlustnivå 0,06  
procent.

När det gäller bolån var SEB första svenska bank att 
införa amorteringskrav för bolån med belåningsgrad över 

70 procent. Vid utgången av 2015 amorterades 98 procent 
av alla nya bolån med belåningsgrader över 70 procent.

Om en kund har återbetalningsproblem går vi in tidigt 
för att stödja långsiktigt hållbara lösningar. Det kan gälla  
både privat och företagskunder. Vi har lokala och globala  
specialenheter för att hantera dessa frågor. I Sverige finns 
Kreditstöd – som samarbetar med liknande enheter i Est
land, Lettland och Litauen. Denna enhet arbetar direkt med 
kunderna för att upprätta planer för fullständig återbetaln
ing av lån. SEB säljer inte vidare lån till inkassobyråer.

KLAGOMÅL FRÅN KUNDER
Om kunden har klagomål tror vi på att ta itu med dem 
direkt och så nära källan som möjligt. Om frågan inte kan 
lösas omedelbart kontaktar vi kunden inom två arbets
dagar med information om beslut att agera eller om  
ärendet behöver utredas ytterligare. Det finns ett särskilt 
kundrelationsteam som hanterar överprövningar i de fall 
kunden fortfarande inte känner sig nöjd. 

Alla klagomål registreras i SEB:s operationella risk
informationssystem. Varje månad skickas rapporter om 
utvalda produkter till produkt och/eller processägaren. 
Analyser görs av förbättringsområden. Varje kvartal  
produceras en större rapport med jämförelser mot före
gående år. År 2015 minskade antalet klagomål bland  
privatkunder i Sverige med 25 procent.



14

ANSVARSFULLA AFFÄRER

SEB HÅLLBARHETSRAPPORT 2015

sEb vill ERbjUDA lösNiNGAR som förenklar vardagen för  
privatkunder och ge dem kontroll och en överblick över sina 
privata ekonomiska behov. SEB erbjuder rådgivning och 
service 24 timmar om dygnet – digitalt, via telefon eller via 
bankens kontorsnät i Sverige och Baltikum. Under 2015 har 
appen för privatkunder uppgraderats. Kunderna får nu 
överblick över besparingar, bolån, försäkringar och kort
transaktioner direkt i sina mobila enheter. I Baltikum  

har banken utvecklat en digital rådgivningsfunktion som 
hjälper kunderna att få en heltäckande bild av sin ekonomi 
och för att hitta rätt riskspridning för sin ekonomiska 
trygghet. 

I Sverige har SEB utvecklat en digital signatur för  
pensionsavtal, samt ett nytt rådgivningsverktyg, Trygg
hetsplaneraren, som ger kunderna förståelse för deras 
framtida pensioner.

tillGÅNGEN till lättÅtkoMliGA och digitala tjänster blir allt 
viktigare. År 2015 har vi genomfört flera aktiviteter inom 
innovation och entreprenörskap. I Innovation Forum i  
Sverige fick entreprenörer och innovatörer från universitet 
samt inkubatorer möjlighet att presentera sina innovationer 
för etablerade företagare. 

Dessa bidrog i sin tur med kompetens, nätverk och kapi
tal till de projekt de valde att stödja. Sex möten hölls runt 
om i Sverige med cirka 320 möjliga investerare och med 
5–6 affärsidéer som presenteras varje gång. I Baltikum 
finns liknande Innovationsforum för att stödja små och 
medelstora företagskunder i deras tillväxtambitioner.

UPPMUNTRA INTERN INNOVATION
Under 2015 har SEB också utvecklat konceptet Innovation 
Lab i Sverige och Employee Lab i Baltikum, för att främja inno
vativa produkter, tjänster och lösningar. I dessa labb kan 
anställda med nya idéer utvecklas och visualisera sina förslag 
i en kreativ miljö. 

Bland resultaten fanns projekt för att effektivisera  
våra leasingprocesser och skapa digitala lösningar för  
förbättrad kundupplevelse. Mer än 300 anställda deltog 
under 2015 och över 30 projekt genererades.

FRÄMJA INNOVATION

UNDERLÄTTA VARDAGSEKONOMIN

Innovation Forum arrangerades sex gånger i 
Sverige 2015, där cirka 320 potentiella investerare 
träffade entreprenörer.

SEB har inrättat Innovation Lab vid Epicenter i 
Stockholm, ett kontor som är utformat för digitala 
innovatörer och entreprenörer.

SEB:s medarbetare står bakom en innovativ app
likation för virtuella lägenhetsvisningar. Detta var 
en av de första lanseringarna från  
SEB:s Innovation Lab.
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väRDERiNGAR i samhället 
utvecklas över tid. SEB strä
var alltid efter att göra affärer 
på ett ansvarsfullt sätt och vi 
strävar efter att göra alla 
medarbetare  
medvetna om lämpligt  
beteende och hur vi vill 
bedriva vår verksamhet.

År 2015 uppdaterade 
banken sin uppförande
kod, ett dokument som 

beskriver och utvecklar våra värderingar och vägleder oss  
i våra relationer. 

I uppförandekoden understryks vikten av att upprätt
hålla SEB:s kultur samt varje medarbetares individuella 
ansvar för sina handlingar.

SYFTET MED KODEN ÄR ATT: 
• beskriva vad ansvaret är för medarbetare i SEB.
• vara en guide i affärsrelationer.
• vara en guide för att lösa potentiellt svåra situationer.
• ge medarbetarna verktyg för whistleblowing.
• beskriva för andra berörda parter hur vi agerar.

ävEN oM DEt fiNNs RiktliNjER kan det 
ibland vara svårt att fatta rätt beslut. 
Som ett verktyg för reflektion har 
SEB utvecklat Dagens dilemma, en 
serie komplexa situationer.

Berättelserna publiceras på intra
nätet där medarbetare röstar på det 
svar de tror är lämpligt. En senior 
medarbetare i lämplig position  
kommenterar därefter och motiverar 
graderingen av svaren.

Dagens dilemma utgör en bas för 
diskussioner mellan chefer och med
arbetare.

oM MEDARbEtARE EllER ANDRA personer skulle upptäcka 
misstänkta oegentligheter, oetiska eller olagliga beteenden 
inom SEB, bör han eller hon rapportera sina iakttagelser. 
De flesta rapporteringar görs till lokala chefer, men också 
regelbundet till chefen för Compliance och chefen för 
internrevision, främst via telefon eller en särskild  
epostadress.

Det är möjligt att kontakta dessa personer anonymt via 
en krypterad eposttjänst. Identiteten hålls anonym under 

efterföljande uppföljning, utredningar och diskussioner 
som rör ärendet, under förutsättning att SEB inte är  
skyldigt enligt lag att offentliggöra det. Anmälningar  
kommer från anställda, men frågor kan också komma  
från kunder, leverantörer och andra intressenter.

Alla rapporterade incidenter eller förhållanden utreds 
omgående och, i förekommande fall, rapporteras till  
bankens VD och bankens kommitté för internrevision  
och regelefterlevnad, Audit and Compliance Committee.

UPPDATERAD  
UPPFÖRANDEKOD

DAGENS DILEMMA

WHISTLEBLOWING
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MOTVERKA FINANSIELL 
BROTTSLIGHET

sEb äGNAR bEtyDANDE REsURsER åt att förebygga finansiell 
brottslighet och dess skadliga effekter på våra kunder, vår 
verksamhet och på lokala och globala ekonomier. Vi sam
arbetar med partners lokalt och internationellt, utbildar 
våra medarbetare, bevakar transaktioner och kontrollerar 
våra kunder enligt KännDinKundprocessen (KYC) samt 
mot sanktionslistor.

VI FOKUSERAR PÅ TRE HUVUDOMRÅDEN:
•  Förebyggande arbete för att upptäcka och hantera 

bedrägerier. 
•  Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering 

av terrorism. 
•  Efterlevnad av sanktioner mot brottsmisstänkta.

IT-BROTTSLIGHET OCH IDENTITETSSTÖLD
ITbrott kan beskrivas som brottslig verksamhet som 
omfattar Internet, datasystem eller datateknik. Som exem
pel kan nämnas datavirus, ”phishing” och identitetsstöld. 
Finansiella institutioner är ett viktigt mål, även om en  
förändring har setts mot onlinehandlare. Detta till följd av 
att säkerhetsinsatserna inom den finansiella sektorn har 
haft en avskräckande effekt på ITbrottslingar.

När det gäller identitetsstöld visar den senaste statistiken 
från UC, Sveriges ledande affärs och kreditupplysningsföre
tag, att omsättningen av idstölder har ökat med 37 procent 
sedan 2013.

BEKÄMPA BROTTSLIGHET MED HJÄLP AV BIG DATA
Ett sätt att ta itu med ovan nämnda brott är att använda så 
kallade big data. Detta är vanligt i samband med mark
nadsföring och kundservice, för att förstå kundernas behov 
bättre än de själva. Men ”big data” kan också användas  
för att identifiera eventuella bedragare och misstänkta 
transaktioner, och därför finns förhoppningar om detta 
kan bli en av de viktigaste metoderna mot ITbrott och 
idstölder, främst eftersom det bildar ett säkerhetslager 
som genomsyrar alla kundaktiviteter.

Att samla och formatera relevant data från olika 
datakällor är en viktig uppgift och vi har börjat definiera 
användarfall och identifiera datakällor för de mest typiska 
bedrägerierna. Vi kommer att ha en prototyp klar under  
2016, från vilken vi kan fortsätta utvecklingen till en mer 
fullfjädrad lösning.

BEKÄMPNING AV PENNINGTVÄTT
SEB anser att en sund Känndinkundprocess (KYC) är den 
bästa metoden för att förhindra penningtvätt. Vi följer EU:s 
lagstiftning om bekämpning av penningtvätt (AML) och 
KYC. Vi tillämpar ökad kundkännedom för kunder, pro
dukter och länder, där det finns en uppfattad risk att ban
ken används för penningtvätt och finansiering av terrorism. 

MEDVETENHET
Många typer av brott lyckas endast om en kontroll miss
lyckas eller om en person bedras. Till följd av detta är  
medvetenheten bland medarbetarna det viktaste bland  
våra insatser för att förebygga brott. I maj 2015 lanserade 
SEB ett nytt verktyg för att öka medvetenheten, tre korta 
dramatiserade dokumentärfilmer som lyfte fram viktiga 
frågor när det gäller bedrägeri och penningtvätt.

fiNANsiEll bRottsliGhEt äR EN viktiG GlobAl fråga och att förhindra detta är av hög 
prioritet. SEB är en betydande leverantör av lån, betalningar och andra finansiella tjänster 

och  vi ser det som vårt ansvar att skydda våra kunder och de tillgångar som vi förvaltar.

I maj 2015 lanserade SEB tre korta dramatiserade dokumentärfilmer som 
belyser viktiga områden när det gäller bedrägeri och penningtvätt.
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ANSVARSFULLA  
INVESTERINGAR

sEb äR EN Av DE stöRstA iNvEstERARNA i Norden med 1700 miljarder kronor i förvaltade 
tillgångar för privata och institutionella kunder. Vi investerar alltmer i företag som aktivt 

hanterar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade aspekter av sin verksamhet eftersom  
vi tror att de kommer att bli mer framgångsrika över tid.

UNDER 2015 har SEB stärkt hållbarhetsaspekterna i förvalt
ningen av alla större tillgångsslag. Information finns på 
www.sebgroup.com. På den svenska webbplatsen 
www.seb.se, är fonderna grönmärkta och har tydlig  
information om de nuvarande hållbarhetskriterierna.

UTESLUTA –  NEGATIV SCREENING
Alla SEB:s fonder utesluter företag som sysslar med pro
duktion eller försäljning av olagliga vapen och i utveck
lings eller produktionsfaserna av kärnvapenprogram. 
Våra hållbara och etiska fonder investerar inte i bolag  
som inte ansluter sig till internationella konventioner och  
riktlinjer, såsom FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer 
för multinationella företag, som rör miljöansvar, arbetsrätt, 
mänskliga rättigheter, kontroversiella vapen och korrup
tion. Andra branscher som är uteslutna är alkohol, vapen, 
tobak och/eller pornografi. Fonderna undviker även 
företag med huvudsakliga intäkter från spel.

INKLUDERA – POSITIVT URVAL
SEB använder sig alltmer av positivt urval i fondförvalt
ningen, och inkluderar aktivt företag som presterar väl 

inom miljöområdet. År 2015 lanserade vi två sådana fonder,  
SEB Hållbarhetsfond Global och SEB Hållbarhetsfond  
Sverige. Dessa fonder har strängare uteslutningskriterier. 
Inga investeringar görs i företag som är direkt inblandade  
i utvinning av fossila bränslen, olja, kol och gas. 

Utöver detta sker ett positivt urval, företag som presterar 
bra inom tre specifika miljöområden – koldioxidutsläpp, 
vattenförbrukning och giftiga utsläpp. Dessa företag är 
överrepresenterade i portföljen.

HÅLLBARHET I VÅRT FONDERBJUDANDE

SEB Hållbarhetsfond Global 
inkluderar aktivt företag 
som presterar väl inom 
miljöområdet. 
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ovAN: Ann Maina och hennes man Patrick tillhandahåller kvalitativa 
hälso och sjukvårdstjänster till tusentals människor utanför Nairobi, Kenya. 
SEB:s mikrofinansieringsfonder har gjort det möjligt.
väNstER:  Jane Wangechis jordgubbsodling på gården i Kiaragana, Kenya, 
har vuxit och hon har nu anställt en person för att hjälpa henne.

sEb hAR pÅ MiNDRE äN tRE ÅR blivit en av de största aktörer na 
i Europa. Vid utgången av 2015 hade 2,1 miljarder kronor 
genom mikrofinansinstitutioner investerats och nått mer 
än 15 miljoner mikroföretagare i över 30 länder. SEB är den 
enda banken på den nordiska marknaden som kan erbjuda 
institutionella kunder denna typ av investeringar. SEB:s 
traditionella livförsäkringsbolag investerar i  
mikrofinansfonder som därigenom blir tillgängliga för  
privata pensionskunder.

Läs mer om mikrofinansfonder på  
www.sebgroup.com/hallbarhet

2,1 miljarder  har 
investerats

+30 länder

15 miljoner 
mikroentreprenörer

MILJARDER I MIKROFINANSFONDER 
NÅR MILJONTALS MÄNNISKOR

 
sEb hAR UNDERtEckNAt MoNtREAl cARboN plEDGE, ett glo
balt initiativ där investerare åtar sig att mäta och redovisa 
koldioxidavtryck i sina fonder. Vid utgången av 2015 hade 
SEB mätt koldioxidutsläppen i sju av hållbarhetsfonderna, 
inklusive SEB Hållbarhetsfond Global, SEB Hållbarhetsfond 
Sverige och Ethos aktiefond.

För 2016 är målet att redovisa koldioxidutsläppen för 
majoriteten av SEB:s aktiefonder. Ett externt analysföretaget 
utvärderar de hållbara och etiska fonderna.
 

MÄTNING AV KOLDIOXIDUTSLÄPP

AKTIVT ARBETE FÖR EN 
GEMENSAM STANDARD

iNtREssEt och ENGAGEMANGEt för hållbarhetsfrågor inom 
investeringar har ökat kraftigt i Norden, från kunder, 
media och intresseorganisationer. Fokus har legat på  
avgifter kontra avkastning, andelen aktiv förvaltning och 
på vilka innehav fonderna har, till exempel när det gäller 
fossila bränslen.

För närvarande finns det olika kriterier för hållbar
hetsfonder, men många marknadsaktörer arbetar för en  
gem ensam standard. Svenska Fondbolagens förening arbe
tar aktivt för en gemensam branschstrategi. SEB är också 
aktiv i andra nätverk såsom Swesif och motsvarande orga
nisationer i Finland och Danmark.

Koldioxidutsläppen mäts i sju 
av SEB:s hållbarhetsfonder. 

http://sebgroup.com/sv/om-seb/hallbarhet
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vi ANväNDER vÅRt inflytande som aktieägare i de företag  
vi investerar i. Vi har direkta och indirekta dialoger med 
bolagen, och vi är en del av valberedningar i de bolag där  
vi är relativt stora ägare.

HÅLLBARHETSDIALOGER
Vi har direkta dialoger med ledningsgrupper och styrelser i 
svenska företag där vi ofta bland de största ägarna. År 2015 
hade vi diskussioner med portföljbolagen runt frågor som 
barnarbete och korruption. Totalt hade vi 214 dialoger, 
direkta och indirekta, med portföljbolagen.

När det gäller internationella företag samarbetar vi med 
andra investerare genom exempelvis PRI Clearinghouse.

För mer information se www.unpri.org. 

SAMARBETE MOT KORRUPTION
Sedan 2010 har SEB via PRI varit en del av ett internatio
nellt initiativ om antikorruption och har arbetat för att 
påverka bolag där det finns en brist på klarhet avseende 
bolagets antikorruptionsarbete.

I ett av initiativen som inleddes 2013, engagerade  
sig 34 investerare i dialog med 32 företag inom områden 
som styrning, policys och riktlinjer. I juni 2015, då den  
här omgången av dialoger avslutades, hade 28 av de 32  
företagen förbättrats. Genomsnittsbetyget gick upp  
nästan 22 procent.

AKTIVT ÄGANDE  
För våra aktieplaceringar utövar vi aktivt ägande genom 
att rösta på företagets årsstämma och genom att delta i  
valberedningen i svenska bolag. Under 2014–2015 deltog 
vi i 31 sådana kommittéer, i bolag där vi är en av de största 
aktieägarna. Vi fokuserar på ämnen som styrelseutvärde
ringar, styrelsesammansättningar och mångfald i styrelser, 
med särskilt fokus på kvinnors styrelserepresentation. 
Under 2015 utsågs 17 nya styrelseledamöter av vilka 13  
(76 procent) var kvinnor, och varav 11 var nya i sin roll.

PÅVERKA VÅRA INNEHAV

sEb UNDERtEckNADE Principles for Responsible Investment 
(PRI) 2008. I slutet av 2015 förvaltades 100 procent av  
tillgångarna i SEB:s fondbolag enligt PRI. SEB:s fondbolag 
representerar 32 % av våra totala förvaltade tillgångar om 
1700 miljarder kronor. När vi väljer och utvärderar externa 
fondförvaltare vill vi att också de ska ha undertecknat PRI. 
År 2015 hade 87 procent av våra externa förvaltare  
undertecknat PRI.
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MINSKAD EXPONERING MOT KOL
De globala klimatförändringarna är en av vår tids mest  
allvarliga utmaningar. SEB inser vikten av att begränsa  
den genomsnittliga globala temperaturökningen till väl 
under 2° C, vilket gör en övergång till en ekonomi med  
låga koldioxidutsläpp nödvändig.

SEB har stärkt sitt ställningstagande kring klimat
förändringar och som en konsekvens har vi beslutat att 

successivt minska exponeringen mot kol.  Från och med  
nu kommer SEB inte att inleda nya affärsrelationer med 
företag med stor verksamhet i kolbrytning, och inte heller 
finansiera nya kolkraftverk. Det kan övervägas endast om 
de använder teknik som avsevärt minskar utsläppen av 
växthusgaser. Vi kan stödja befintliga kunder som gör 
 förbättringar i sin process att fasa ut kol.

SEB:S STÄLLNINGSTAGANDEN 
SEB har tre ställningstaganden – barnarbete, 
sötvatten och klimatförändringar – samt sex 
branschpolicys – vapen och försvar, skogs
bruk, 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 affärskommit
téer och en integrerad del av kreditpolicyn. 
Läs mer om våra policys på http://sebgroup.com/
sv/omseb/hallbarhet/sahararbetarvi/policys

ANSVARSFULL UTLÅNING OCH HÅLLBARHET
Ett av bankens främsta bidrag till ett hållbart samhälle är 
ansvarsfull kreditgivning, det vill säga att inte låna ut mer 
än kunden har kapacitet att betala tillbaka. SEB:s princip är 
att ta risker endast för att skapa kundvärde och lång siktigt 
aktieägarvärde. Vår riskkultur bygger på lång erfarenhet, 
starka kundrelationer och sunda bankprinciper.  

Läs om riskhantering i Årsredovisningen, sid 40–45.
Hållbarhetsaspekter är en del av våra affärs och kredit

beslut, och vi samarbetar med kunder kring sociala, miljö
mässiga och styrningsrelaterade frågor. Vårt mål är att 
förstå våra kunders styrkor och svagheter samt utmaningar 
och möjligheter, så att vi kan vara den affärspartner som  
de behöver.

Eftersom betydelsen av hållbarhetsaspekter ökar vill  
vi stärka vårt stöd också till medelstora och små företags
kunder, särskilt i ljuset av de kommande EUkraven om 
rapportering 2017.

HÅLLBAR FINANSIERING
vi äR övERtyGADE oM Att vi kan påverka utvecklingen mot en mer hållbar ekonomi genom 

att förbättra vårt eget arbete och genom att samarbeta med våra kunder  
och stödja dem när de utvecklas.
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ÖVERSYN AV ENERGIRELATERADE LÅNEPORTFÖLJEN 
I linje med SEB:s uppdaterade ställningstagande om klimat
förändringar går SEB:s energirelaterade låneportfölj grad
vis mot att omfatta mer förnybar energi, infrastruktur, fjärr
värme och mindre fossilrelaterad, nu med endast en procent 
kol. Förnybar energi omfattar vind och solkraft, bioenergi, 
vattenkraft och avfallshantering. Portföljen som följs upp 
regelbundet, både utifrån ett verksamhets och riskpers
pektiv, motsvarar cirka 6 procent av den totala kreditport
följen, eller cirka 130 (125) miljarder kronor.

FINLAND TAR BESTÄMDA STEG MOT 
IMPLEMENTERING AV HÅLLBARHET   

i sEb fiNlAND bildades en grupp hållbarhetsambassadörer, 
som sammanförde kolleger som arbetar med finansiella 
institutioner och stora företagskunder. Ambassadörerna 
har samlats regelbundet under året för att utveckla håll
barhetsarbetet för SEB Finland.

Att generera dialog och öka medvetenheten har priori
terats – vad betyder hållbarhet från bankens perspektiv 
och varför är det viktigt? Hur kan vi bättre diskutera ämnet 
med kunder och intressenter? 

 – När hållbarhet blev ett av fokusområdena blev vår 
slutsats att börja med att utbilda oss själva. Det har varit en 
bra resa, vi har lärt oss mycket och känner att våra kollegor 
verkligen har utvecklats till ambassadörer med mycket 
genuin insikt att föra fram till resten av organisationen, och 
i slutändan till kunderna, säger Jukka Honkaniemi, chef för 
Corporate Coverage i Finland.

GEMENSAMMA KRAFTER
Ett bra steg i att öka synligheten och kunskapen inom håll

barhet är att delta i lokala nätverk såsom samarbetet med 
FIBS (Finnish Business & Society), det ledande ideella  
hållbarhetsnätverket i Finland.

Nätverket som grundades år 2000 har nära 300 med
lemmar, de flesta av dem stora företag. FIBS mission är  
att främja ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart  
företagande i Finland genom att stödja medlemmarnas 
hållbarhetsstrategier och initiativ.

HÅLLBARHETSDIALOGER MED BALTISKA KUNDER
SEB:s baltiska division har haft möten med kunder där  
man diskuterat långsiktiga affärsframgångar ur ett håll
barhetsperspektiv. Medarbetarna reflekterade och utbytte 
erfarenheter med kunder, och också att vara öppna med de 
områden där SEB Baltikum vill förbättra sig. De talade om 
kundernas inköp, hur interna processer har utvecklats och 
slutresultatet av dessa. Målsättningar jämfördes, man  

diskuterade drivkrafter och vad som inspirerar, vilket 
också bidrar till att göra SEB mer hållbart och därmed  
mer framgångsrikt. Vi granskade företag ur de tre  
dimen sionerna i vårt hållbarhetsarbete, från styrnings 
miljö,  och socialt perspektiv.

Resultatet har blivit en mycket bättre förståelse för  
kundernas verksamhet och, ännu viktigare, deras behov.

ENERGIRELATERADE LÅNEPORTFÖLJEN (%)

 
TRANSPARENS OCH GRÖN FINANSIERING
För att möta ökande förväntningar på öppenhet när det 
gäller hållbarhet i kreditgivning undersöker vi alternativ 
till hur vi kan öka öppenheten avseende kreditportföljen 
och dess miljöpåverkan, liksom standarder som vi följer 
och vårt sätt att arbeta. För att underlätta kompatibilitet 
och jämförelser sker en del av detta arbete i samarbete med 
Bankföreningen, dock utan att begränsa konkurrensen  
på något sätt. Berörda parter inkluderar tillsynsmyndig
heter, professionella analytiker samt konsumenter.

Ett av våra fokusområden är grön finansiering. Vi strävar 
efter att identifiera de bästa sätten att främja klimatvänliga 
och resurseffektiva lösningar. Vi utgår ifrån vår erfarenhet 
som en föregångare inom gröna obligationer och tar ett 
långsiktigt perspektiv på hur vi kan bidra. Vi kommer att 
vidareutveckla konceptet för gröna obligationer och 
utveckla nya produkter för kapitalmarknaderna inom 
ramen för ett finansiellt system som är går i linje med  
hållbar utveckling.

  Fönyelsebara             Fossila bränslen              Övrigt, ex fjärrvärme  
och kraftöverföring

27 %
25 %

48 %

2015

27 %
20 %

53 %

2014

FRAMÅTBLICKANDE

” När hållbarhet blev ett av 
fokusområdena blev vår 
slutsats att börja med att 
utbilda oss själva.”
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GRÖNA OBLIGATIONER – ETABLERAD 
DEL AV FINANSMARKNADEN

DEN GRöNA obliGAtioNsMARkNADEN utvecklades av SEB  
och Världsbanken tillsammans med ett antal framsynta, 
svenska investerare under 2007 och 2008. Sedan dess har 
marknaden stadigt vuxit och är idag en etablerad del av 
den globala kapitalmarknaden. Företag och organisationer 
söker finansiering för konkreta miljö investeringar, och 
investerare integrerar hållbarhet i sin dagliga portföljallo
kering.  Vid årsslutet 2015 hade totalt över 500 gröna obli
gationer givits ut av cirka 100 emittenter över hela världen 
till ett värde av nära 100 miljarder dollar, i över 20 olika 
valutor och strukturerade på en rad olika sätt. 

Under 2015 gavs det ut gröna obligationer till ett värde 
av 43,2 miljarder dollar enligt data från Bloomberg. Sedan 
starten har SEB varit med vid utgivandet av 10,8 procent  
av alla gröna obligationer. SEB:s andel under 2015 var  
7,6 procent. 40 procent av den totala gröna obligations
volymen har getts ut baserat på ramverk där SEB varit 
strukturell rådgivare. 

Utgivare som Världsbanken, NWB, Göteborgs Stad och 
Vasakronan har under 2015 fortsatt att finansiera sina mil
jöinvesteringar på den gröna obligationsmarknaden med 
SEB:s hjälp. Några av transaktionerna är: 
•  Fortum Värmes gröna obligation, den största gröna obliga

tionstransaktionen i kronor hittills, finansierar ett bio
bränsleeldat kraftvärmeverk, det största i Sverige och ett 
av de största i världen. Biobränslet ska årligen omvandlas 
till 750 GWh el och 1 700 GWh värme, vilket motsvarar 
uppvärmningen av cirka 190 000 lägenheter, och en global 
minskning av koldioxidutsläppen med 650 000 ton per år.

•  KfW:s transaktion i oktober som var den största enskilda 
gröna obligationen under året (1,5 mdr Euro).

•  Latvenergo AS som var det första investment grade 
klassade bolaget i Östeuropa att ge ut en grön obligation.

•  HSBC där SEB var strukturell rådgivare.
Under 2015 stärktes infrastrukturen för den gröna  

obligationsmarknaden ytterligare. SEB lanserade i april  
en Green Bond Fund för att även privatpersoner ska kunna 
finansiera miljö och klimatvänliga investeringar och en 
hållbar framtid utan att göra avkall på avkastningen. Fyra 
multilaterala utvecklingsbanker (AfDB, EIB, IFC och 
Världsbanken) lanserade ett initiativ för att harmonisera 

miljörapporteringen och i juli publicerade Världsbanken en 
Green Bond Impact Report för de 77 projekt som de finan
sierat med gröna obligationer.  Under 2015 lanserades även 
CICEROs nya metod, Shades of Green, för att tydligöra  
”det gröna” i sina Second Opinions/utlåtanden. 

Klimatmötet i Paris i december förra året pekade ut 
färdriktningen för hur de globala kapitalflödena måste  
riktas mot miljö och klimatinvesteringar. Gröna obliga
tioner är ett viktigt instrument för att realisera detta.
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Uppsalahem har investerat i Frodeparken, ett hyreshus med den största 
integrerade solpanelen i Norden. SEB bidrog till finansieringen, gröna obli
gationer uppgående till 500 miljoner kronor. Foto: Anders Tukler. 

EKVATORPRINCIPERNA
2007 antog SEB Ekvatorprinciperna (EP), en frivillig 
 uppsättning riktlinjer som används av finansiella institu
tioner för att bedöma de sociala och miljömässiga  
konsek venserna av stora projekt och för att hjälpa sina 
kunder att hantera dem.

Vi har 2015 haft fyra projektfinansieringstransaktioner 
enligt Ekvatorprinciperna, en kategori A (projekt med 
potentiellt betydande negativa miljömässiga och sociala 
risker), två kategori B (projekt med potentiellt begränsade 
negativa miljömässiga och sociala risker) och en kategori C 
(projekt med minimal eller inga negativa miljömässiga och 
sociala risker). När det gäller projektrelaterade företags
krediter var SEB involverad i en kategoriA transaktion.

POSITIVE IMPACT MANIFESTO
Inom ramen för Förenta Nationernas 
miljöprogram (UNEP) har SEB tillsammans 
med nio andra banker runt om i världen  
tagit fram Positive Impact Manifesto. 
I mani festet vill de tio bankerna ta fram ett 
tillvägagångssätt för verklig på  verkan och 
som erbjuder en vision om bank sektorns centrala 
roll i att uppnå en hållbar utveckling.

De närmaste två åren ska de tio bankerna tillsammans 
med andra banker, kunder och övriga intressenter leverera 
en uppsättning principer – Positive Impact Principles – som 
vägleder finansiella företag när de verkar för en positiv 
inverkan på ekonomin, samhället och miljön.

Några av bankerna är ING (NL), Westpac (AU), och 
Societe Generale (F).
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PROJEKT MED MILJÖNYTTA

HIGH-TECH KLUSTER – LITAUEN
SEB har utfärdat en garanti för Hidrostatyba UAB.  
Företaget har avslutat byggandet av det nationella centret 
för fysisk och teknisk vetenskap i Vilnius. Det nya veten
skapscentret kommer tillsammans med nya Life  
sciencecentret och det nya moderna universitets
biblioteket att bilda ett högteknologiskt kluster i  
Saulėtekisdalen i Vilnius vilket kommer att underlätta  
synergier mellan vetenskap, studier och affärer. 

MINSKAD ANVÄNDNING AV SYRA – LETTLAND
SEB har finansierat en processlinje för syraneutralisering 
och återvinning för AS Valmieras Stikla Šķiedra, en ledande  
europeisk tillverkare av glasfiberbaserade produkter. 
Genomförandet av detta projekt kommer att göra det  
möjligt att återvinna upp till 80 procent av använd syra och 
minska sulfatutsläppen upp till nio gånger.

GALLOPER WIND FARM – STORBRITANNIEN 
Galloper vindkraftpark är en ny havsbaserad vindkraftpark 
cirka 27 km utanför kusten i Suffolk, England som SEB har 
varit med och finansierat under 2015. Vindkraftparken 
kommer att ha en kapacitet på 336 megawatt och förvän
tas generera tillräckligt med energi för cirka 330 000 
bostäder och minska de årliga utsläppen av växthusgaser 
med mer än 190 000 ton koldioxid. Det motsvarar avlägs

nandet av 85 000 bilar från vägarna. Upp till 700 arbets
tillfällen kommer att skapas under byggtiden och cirka 
90 när det är i drift.

ÅTERVINNING AV FLASKOR OCH BURKAR – SVERIGE
Returpack är ett privatägt företag som 
syftar till att öka återvinningen av metall
burkar och PETflaskor. Uppdraget kom
mer från den svenska regeringen, liksom 
från ägarna i bolaget, vilka består av rep
resentanter från handeln och bryggeriföretagen.  
I Sverige återvinns nästan 90 procent av sålda aluminium
burkar och PETflaskor, vilket motsvarar 15 000 ton res
pektive 20 000 ton. SEB bidrar till att risksäkra priserna på 
råmaterial och valutor som är relaterade till dessa material.

BIOPRODUKTANLÄGGNING – FINLAND
SEB har deltagit i finansieringen av Metsä Fibre bioprodukt
anläggning i Äänekoski, Finland. Anläggningen är den 
största investeringen i historien inom den finska skogs
industrin. När den är klar förväntas den ha en årlig effekt 
på mer än 500 miljoner euro på Finlands intäkter. Efter att 
den nya bioproduktanläggningen är i full drift förväntas 
den leda till 1 500 nya jobb inom anläggningen och dess 
värdekedja. Anläggningen kommer även att öka andelen 
förnybar energi i Finland med mer än två procentenheter.

VINDKRAFTSPARK LEVERERAR TILL TYSK STAD
SEB är en av finansiärerna av Stadtwerke München GmbH 
(SWM) och Entega AG, en av de största gröna energi
leverantörerna i Tyskland. Under 2008 satte SWM som 
mål att generera grön energi från sina egna anläggningar 
till alla Münchens privata hushåll, tunnelbanor och spår
vagnar. Detta uppnåddes 2015. SWM har också som mål 
att förse hela kommunen med förnybar energi 2025. Dessa 
två mål har en total budget på cirka nio miljarder euro. 

Ett av vindkraftverken som levererar energi är Global 
Tech I, en affär som SEB först beskrev i Hållbarhetsrappor
ten 2011. Detta är en av de första vindkraftparkerna till 
havs i Tyskland och det sattes i drift i september 2015.

Två av huvudaktörerna bakom projektet är SWM och 
Entega AG. Entega belönades 2013 med  ”National German 

Sustainability Award” i kategorin ” Tysklands mest hållbara 
framtidsinriktade strategi”. Företagets produktion av grön 
el och klimatkompenserade naturgas är strikt och oberoende 
kontrollerad och certifierad.

Global Tech I vindkraftpark byggs 180 km utanför  
Bremerhavens kust i Nordsjön. 85 stycken turbiner med en 
sammanlagd effekt på 400 megawatt genererar miljö
vänlig vindkraft som uppgår till mer än 1,4 miljarder 
kilowattimmar per år. De årliga besparingarna av koldi
oxid uppgår till 1,2 miljoner ton jämfört med traditionella 
koleldade kraftverk. SWM:s andel av vindparken motsva
rar den årliga förbrukningen hos cirka 140 000 hushåll i  
München. SEB är huvudarrangör av transaktionen, värd 
1,9 miljarder euro.
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MILJÖ

MINSKA VÅR  
MILJÖPÅVERKAN

sEb välkoMNAR DEt GlobAlA klimatavtalet som slöts vid 
COP 21mötet i Paris, vilket vi ser som ett kritiskt steg på 
vägen att lösa klimatförändringarna. Vi arbetar därför 
aktivt för att minska vår direkta miljöpåverkan, utöver våra 
ansträngningar när det gäller vår indirekta påverkan.

2015 – ÅRET VI LEVERERADE
2009 satte SEB ett ambitiöst mål att minska de årliga kol
dioxidutsläppen med 45 procent till 2015, jämfört med 
basåret 2008. Vår analys visade att vår energianvändning 
och tjänsteresor stod för den största delen av vår direkta 
miljöpåverkan.

Vi nådde vårt ambitiösa mål med god marginal. Vid 
utgången av 2015 uppgick SEB:s totala koldioxidutsläpp 
till 19 118 ton. Det innebär att våra årliga koldioxidutsläpp 
har minskat med 54 procent sedan 2008.

AFFÄRSRESOR
Ur ett klimatpåverkanperspektiv är det  
fort farande våra tjänsteresor som är mest  

utmanande. Mer än hälften av utsläppen är relaterade till 
detta. Under 2015 såg vi en liten nedgång, 4 procent, av 
utsläppen från tjänsteresor. När vi däremot jämför 2015  
med basåret 2008 har vår resesträcka ökat med 25 procent 
och utsläppen med 10 procent. Under de senaste tre åren 
har vi sett en tioprocentig ökning av resesträckan, vilket 
orsakats av utökad verksamhet samt intern omorganisa
tion. Tack vare effektivare flygplan har SEB:s koldioxid
utsläpp från resor dock varit stabila sedan 2012, trots  
ökad resesträcka. 

Dock har vi mer att göra inom detta område. De när
maste åren kommer vi att öka ansträngningarna för att 
erbjuda alternativ till resor. Det här är också en viktig 
aspekt i planeringen av SEB:s nya kontor i Arenastaden.

Användningen av videokonferens och PCvideo för 
Sverige har ökat med 12 procent respektive 156 procent 
jämfört med 2014/2015.

TJÄNSTEBILAR
Under 2015 minskade koldioxidutsläpp från 
tjänstebilar med 14 procent jämfört med 2014. 

Jämfört med basåret 2008 var minskningen 58 procent. 
Under samma period har den genomsnittliga SEBbilen 
minskat utsläppen av koldioxid med 32 procent, beräknat 
på hela bilparken.

PAPPERSFÖRBRUKNING
Vi har fortsatt arbetet med att minska pappers
förbrukningen, inklusive intern tryckning  

och externa fysiska utskick. Förutom att använda mindre 
resurser är detta viktigt ur ett kundnöjdhetsperspektiv.  
Vår totala pappersförbrukning minskade med 17 procent 
under 2015 jämfört med 2014. Jämfört med basåret 2008 
har pappersförbrukningen minskat med 75 procent. Exem
pelvis har vi minskat våra fysiska utskick till kunder med 
över 10 miljoner papper under 2015. 10 miljoner papper 
motsvarar en 1 000 meter hög stapel när papper läggs 
ovanpå varandra.

ENERGIANVÄNDNING
Energianvändningen i våra kontor och filialer 
har minskat med 32 procent sedan 2008.

Samtidigt har koldioxidutsläppen från våra anlägg
ningar minskat med 82 procent. Detta tack vare mer 
energi effektiva byggnader och ökad användning av  
för nyelsebara energikällor i många av verksamhetslän
derna. 2015 är 92 procent av vår elförsörjning baserad på 
för nyelsebara källor.

Vår elförbrukning minskade med 10 procent jämfört 
med året innan. Jämfört med 2008 har vår elförbrukning 
minskat med 39 procent.

kliMAtföRäNDRiNGARNA är en av vår tids mest allvarliga utmaningar. SEB inser vikten av att 
begränsa den genomsnittliga globala temperaturökningen till väl under två grader

och arbetar också för att minska vår direkta miljöpåverkan.

FOKUSOMRÅDEN

– 54% 
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ävEN oM vi hAR MiNskAt vÅRA Utsläpp med 54 procent och 
uppnått betydande minskningar inom alla områden utom 
affärsresor, finns det mer att göra.

Vi kommer att fortsätta arbeta med att minimera vårt 
direkta fotavtryck, däribland optimera energiförbruk
ningen, minska användningen av papper och förbättra 
företagets bilpark. Vi ska särskilt fokusera på att minska 
utsläppen från flygresor i samband med tjänsteresor,  
eftersom detta utgör en stor del av vår klimatpåverkan. 

Vårt mål för 2020 är att minska koldioxidutsläppen 
med ytterligare 20 procent och att öka resurseffektiviteten. 
En ny baslinje har fastställts för 2015 inklusive länder och 
processer som tidigare inte har redovisats på grund av 
begränsad tillgång till uppgifter. Förutom den totala 

minskningen koldioxidutsläpp inkluderar målen för  
2020 också en 20procentig minskning av utsläppen från 
tjänsteresor, tjänstebilar, pappersanvändning samt från 
energi. Vi har också satt som mål att minska vår elförbruk
ning med 20 procent till år 2020.

FÖRNYADE MILJÖMÅL TILL 2020

2020
  – 20% 

KORT OM VÅRA LEVERANTÖRER
Fem procent av våra leverantörer svarar för 79 procent av  
våra totala leverantörskostnader.

Våra största leverantörer är främst inom professionella 
tjänster, anläggningsförvaltning, informationsteknik och 
banktjänster. De är mestadels globala, nordiska och  
baltiska bolag.

Vi har ett stort antal små leverantörer. 
87 procent av det totala antalet leve
rantörer innebär var och en av dem en 
årlig utgift för SEB på mindre än 
500 000 kronor. Tillsammans utgör de 
cirka 6 procent av de totala utgifterna.

sEb hAR EN stARk AMbitioN att bidra till en hållbar tillväxt.  
I vår uppförandekod för leverantörer uttrycker vi vikten av 
att ha en hållbar leverantörskedja och vad vi förväntar oss 
av våra leverantörer.

UTVÄRDERINGSMODELL
För att utvärdera hållbarhetsrisker bland våra leverantörer 
börjar SEB med en första bedömning. Nivån för hållbarhets
risken för varje leverantör avgörs av:
• land
• bransch
• betydelse för affären (SEB:s leverantörskostnad,  
outsourcing, etc).

Risknivåerna för specifika länder och branscher till
handahålls av en extern partner med omfattande kompe
tens i ämnet. Leverantörer som i den inledande riskbedöm
ningen anses ha en potentiellt höjd risknivå kommer att 
granskas ytterligare i en förbättrad bedömning.

GRANSKNINGSPLATTFORM
SEB använder EcoVadis granskningsplattform för utökad 
bedömning och betygssättning av våra leverantörer.  
Resultatet från granskningen används av SEB som ett  

viktigt bidrag i val av leverantör, liksom för att mäta och 
utveckla nuvarande leverantörers hållbarhetsarbete.  
För leverantörer som får lågt betyg kommer SEB att stötta 
leverantören att utvecklas positivt, med ambitionen att  
förbättra ratingen från år till år.

Riskbedömningsmodellen och EcoVadis gransknings
plattform är också en del av SEB:s inköps initiativ och  
kvalificeringsprocessen för nya leverantörer.
 
RESULTAT FÖR 2015
Vi har under 2015 gjort en riskbedömning av leverantörer 
som representerar 87 procent av våra årliga leveran
törskostnader. Stärkta riskbedömningar av tredjeparts
leverantörer har gjorts för nästan 200 företagsgrupper,  
vilket motsvarar cirka 600 av våra leverantörer. Dessa  
600 leverantörer representerar 63 procent av våra årliga 
leverantörsutgifter. Av dessa leverantörer anses endast en 
leverantör utgöra hög risk, baserat på den utökade 
tredjeparts bedömningen, på grund av begränsningar i 
fråga om policys och prestation.

SEB kommer under 2016 att fortsätta bevaka vår 
leverantörs kedja kring potentiella risker och att arbeta för 
att låg presterande leverantörer ska förbättra sina resultat.

  
VI UTVÄRDERAR VÅRA LEVERANTÖRER

79
5
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EN ATTRAKTIV ARBETSPLATS

I medarbetarundersökningen Insikt 
mäter vi bland annat medarbetarnas 
engagemang, effektivitet och förtro
ende. Resultaten ökade för tredje året 
i rad och var återigen högre än gen
omsnittet för den finansiella sektorn. 
80 procent rekommenderade SEB 

som en bra arbetsplats. 84 procent 
uppgav sig vara stolta över att arbeta 
på SEB, en ökning med 10 procenten
heter jämfört med 2013. Bland 
förbättrings områdena fanns effektiva 
system och processer för att stödja 
kunder, starkare intern samverkan 

samt tydligare utvecklingsvägar inom 
banken. Chefer och medarbetare i 
samtliga divisioner och länder har 
genom öppna möten och med verktyg 
för dialog och samarbete arbetat med 
resultaten utifrån deras respektive 
styrkor och svagheter.

bANksEktoRN GENoMGÅR genomgripande förändringar. 
Förväntningar från kunder och intressenter, ny teknik och 
nya regelverk kommer att fortsätta omdana vår verksam
het. Det innebär att det blir än viktigare att attrahera och 
utveckla medarbetare med rätt kompetens och värderingar.

Att arbeta på SEB innebär både enskilt engagemang och 
att vara en del av ett team. Anställda som uppmuntras, 

utmanas och som tar ansvar för sin personliga utveckling 
kommer att växa och bidra till långsiktig framgång för vår 
verksamhet. 

För att skapa en effektiv organisation fokuserar vi på att 
utveckla ledare liksom på att bygga och stärka våra team i 
kombination med gränsöverskridande samarbeten.

sEb stRävAR EftER att vara en arbetsplats som attraherar och behåller människor  
som vill växa och utvecklas, och som arbetar för att hjälpa våra kunder att nå sina mål.  

Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och vill att våra medarbetare  
ska känna sig uppskattade, inkluderade och engagerade. 

MEDARBETARUNDERSÖKNING

EMPLOYEE ENGAGEMENT
Engagemang Index Finans 

sektorn
30 60 900

2013

2014

2015

70

75

79
71

71

71

PERFORMANCE EXCELLENCE
Effektivitet och förtroende Index Finans 

sektorn
30 60 900

2013

2014

2015

74

78

80
75

74
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AMBASSADÖRSKAP
2015 2014

Jag är mycket nöjd med 
SEB som arbetsplats. 89 86  

Jag rekommenderar gärna 
SEB som arbetsplats. 80 76 
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För att möta framtida behov har SEB reviderat sina värde
ringar. Dessa utgör grunden för allt vi gör och ger oss en 
inre kompass att följa i vårt dagliga arbete.

Kunderna först – våra kunders behov kommer först och vi 
utgår alltid ifrån hur vi kan skapa verkligt värde för dem.

Engagemang – vi är personligen måna om våra kunders 
framgång och tar eget ansvar för hur vi agerar.

Samarbete – vi åstadkommer mer genom att arbeta  
tillsammans. Vi delar med oss, utmanar varandra och lär 
oss av våra erfarenheter som ett team. 

Enkelhet – vi strävar efter att förenkla det som är komplext. 
Vi värdesätter våra kunders tid genom att vara tillgängliga, 
okomplicerade och transparenta. 

SEB arbetar strategiskt för att attrahera de bästa medarbe
tarna med de kunskaper, erfarenheter och beteenden som 
vi behöver för att förbli framgångsrika. Vi bygger relationer 
med potentiella medarbetare på utvalda universitet och 
nätverk genom seminarier, workshops och dialoger.

Sociala medier är viktigt för kommunikation med iden
tifierade målgrupper och att bygga relationer och 
talangpooler för rekrytering. SEB har tre program som 
syftar till att attrahera och rekrytera studenter och unga 
yrkesverksamma; International Trainee Programme, IT 

Young Professional Programme och Merchant Banking 
Summer Internship. Dessa program är viktiga kanaler för 
att attrahera ny kompetens, synsätt och infallsvinklar i 
banken. SEB vill öka den interna rörligheten för att behålla 
och inspirera nuvarande medarbetare. Vår interna karriär
webbsida, arbetsmarknadsdagar och “jobbskugg ning” hos 
kollegor syftar till att visa exempel på karriär vägar och 
utvecklingsmöjligheter samt att lyfta fram vakanser. Vi 
använder en årlig process för att identifiera och utveckla 
talanger samt följa upp medarbetares framsteg inom SEB. 

SEB erbjuder flera globala utvecklingsprogram där vi ger 
medarbetare möjlighet att stärka ledaregenskaper och att 
utvecklas både som personer och som medlemmar i ett team. 
Chefer i banken involverar medarbetarna och är bättre på att 
driva förändring, samarbeta och kommunicera, vilket också 
syns i resultaten från Insikt. 

Ständigt lärande i det dagliga arbetet är en viktig 
förutsättning för vår förmåga att effektivt och smidigt 

anpassa oss till nya omständigheter, som nya förväntningar 
från kunder eller förändrade krav från tillsynsmyndigheter 
och lagstiftare. Vi använder moderna metoder och effektiva 
verktyg för att underlätta inlärningen, exempelvis kortfil
mer, interaktiva presentationer och webbaserade utbild
ningar. Under 2015 utvecklade SEB sitt eget interna cam
pus. Under våren 2016 ska campuset lanseras på en digital 
plattform för att bli lättillgänglig för alla medarbetare.

 Professionella medarbetare. Våra med
arbetare är stolta över att betjäna kunder, 
de visar ansvar och lyhördhet. Att arbeta för 
SEB innebär yrkesmässiga och personliga 
utvecklingsmöjligheter för alla. 

Framstående ledare framkallar en stark 
känsla av mening med verksamheten.  
De bryr sig om och utveckla sina med
arbetare, de arbeta med och genom  
team, är förebilder och lyfter fram rätt 
tankesätt och beteenden.

Effektiv organisation. SEB är en  
inkluderande, affärsdriven organisation 
där människor känner sig respekterade 
och värderade som yrkesmänniskor.  
SEB är en agil organisation som har 
kapaciteten att anpassa sig till  
förändrade marknadsbehov.

Högpresterande team. Vi bygger och 
uppmuntrar samspelet mellan team 
och belönar beteenden som skapar 
mervärde. Ledare och teammedlemmar 
arbetar på ett dynamisk, moget och 
förtroendefullt sätt och sam arbetar 
mot gemensamma mål.

sEb:s MEDARbEtARstRAtEGi bygger på fyra hörnstenar genom vilka vi säkerställer att  
SEB har den organisatoriska förmågan att möta en omvärld i förändring.  

FÖRNYADE VÄRDERINGAR

ATTRAHERA TALANGER

LEDARSKAP OCH LÄRANDE 

  Kunderna först  
  Engagemang  
  Samarbete  
  Enkelhet
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En engagerande och god arbetsmiljö uppmuntrar till hög
kvalitativa prestationer samt ökar nöjdhet och lojalitet 
bland medarbetare. SEB:s hälsostrategi är inriktad på  
förebyggande åtgärder. Den syftar till att motivera medar
betare och öka kunskapen om betydelsen av livsstil och 
arbets miljö för dem som individer. Strategin bygger på de 
senaste forskningsrönen och innehåller rekommenda
tioner från SEB:s hälsovetenskapliga råd.

Den sjukdomsrelaterade frånvaron för SEB i Sverige  
är 2,8 procent, en svag ökning sedan 2014 (2,4 %),  
men fortfarande låg jämfört med andra branscher och  
jämförbara företag. Vi har stärkt vårt fokus på stress
relaterad frånvaro, till exempel är stressförebyggande 
arbete ett huvudtema i våra ledarskapsutbildningar. 

För att ytterligare stödja organisationen har vi också 

skapat ett hälso och arbetsmiljöindex  vilket är kopplat  
till dimensionen ”balans i arbetslivet” i vår medarbetar
undersökning Insikt .

HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

MEDARBETARSTATISTIK 1)

2015 2014 2013

Antal anställda    16 4322) 16 767 16 717
 Sverige 8 298 8 383 8 558
 Tyskland 707 838 1 003
 Baltikum 5 097 5 198 5 015
Personalomsättning, % 9 8,9 11,1

Sjukfrånvaro, % (Sverige) 2,8 2,4 2,4

1) Slutet av året
2) Genomsnittligt antal heltidsanställda: 15 605. 

Vi tror att olika perspektiv ökar kreativiteten, förmågan att 
lösa problem och att de bidrar till bättre beslut. Detta 
gynnar våra kunder liksom samhället i stort. Vi arbetar sys
tematiskt med att förbättra våra processer  
– från hur vi annonserar och rekryterar till hur vi utvecklar 
och kommunicerar med våra medarbetare.

SEB MEDLEM I ESTONIAN DIVERSITY CHARTER
SEB är medlem av Estonian Diversity Charter, som består 
av 68 medlemmar. Här förbinder sig företag och organisa
tioner inom den offentliga sektorn att upprätthålla princi
perna om mångfald och likabehandling bland anställda, 
kunder och samarbetspartners.

Medlemmarna utbyter goda erfarenheter och organ

iserar utbildningar och konferenser. Verksamheten koor
dineras av det estniska Human Rights Centre, en oberoende 
människorätts och opinionsbildningsorganisation som 
främjar skyddet av mänskliga rättigheter i Estland och 
utomlands.

ARBETSRÄTT
Samarbetet med European Works Council (EWC) har 
utökats och vi har inlett förhandlingar om ett nytt avtal. 
När det gäller arbetstagares rättigheter följer SEB lokala 
kollektivavtal och nationell lagstiftning i de länder där vi är 
verksamma.

MÅNGFALD

KÖNSFÖRDELNING BLAND CHEFER

 2015 2014 
Män Kvinnor Män Kvinnor

Seniora chefer 73 % 27 % 75 % 25 %
Mellanchefer 59 % 41 % 62 % 38 %
Första linjens chefer 49 % 51 % 48 % 52 %
Alla chefer 56 % 44 % 57 % 43 %
Alla medarbetare 42 % 58 % 41 % 59 %  
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TILLGÅNG TILL  
FINANSIELLA TJÄNSTER

SPRIDA VÅR KUNSKAP
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra kunskapen om 
ekonomi och finans i samhället. Våra experter producerar 
flera rapporter varje år och deltar i aktiviteter där de möter 
och interagerar med allmänheten. Exempelvis genom chattar 
på offentliga webbplatser, via Twitter, pedagogiska YouTube 
filmer eller via vår bloggportal Green Room.

Under 2015 organiserade SEB Financial Literacy Road 
Show i Baltikum med syfte att utbilda ungdomar i att  
hantera sin privatekonomi och att inspirera dem inför 
framtiden. Hittills har 213 medarbetare besökt 190 skolor 
och träffat cirka 5 500 ungdomar. I Baltikum har SEB 
också utvecklat dokumentärdramat ”Imorgon kom igår”, 
om de förändringar som vi kan komma att uppleva under 
de närmaste 30 åren, detta genom att omvandla möjliga 
fram tidsscenarier till tydliga och vardagliga livssituationer. 
Omkring 290 000 människor har sett dramat.

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 konsumenternas 
personliga ekonomiska kunskaper och öka det finansiella 
självförtroendet. I november 2015 samlades cirka 90 lärare 
och skolchefer i SEB:s lokaler för att diskutera ungdomars 
inställning till ekonomi.

ENKLARE SPRÅK FÖR PENSIONSFRÅGOR
SEB i Estland har lanserat ett “enkla språket-projekt”  
där de har skapat nya kontraktsvillkor som både är  
juridiskt hållbara och lättare att förstå. Projektet främjar 
både finansiell läskunnighet och ökad öppenhet.

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA
Vår ambition är att alla banktjänster som vi erbjuder i våra 
digitala plattformar och på våra kontor ska vara anpassade 
och tillgängliga för alla personer efter vars och ens olika 
behov och förmågor. I princip är alla våra kontor anpas
sade för funktionshindrade personer och SEB:s telefon
bank är öppen 24 timmar om dygnet, året runt. I Sverige 
kan vi erbjuda personlig service på 25 språk. 

Våra 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 säkerhetsdosa Digipass, som är anpassad för 
att synsvaga kunder ska kunna utföra banktjänster via  
Internet och telefon.

tillGÅNG till fiNANsiEllA tjäNstER är avgörande för ekonomisk tillväxt. Genom att sprida 
vår specialistkunskap ger vi människor möjlighet att fatta mer välgrundade finansiella  

beslut och bidra till bättre fungerande samhällen. 

Under SEB:s Financial Literacy Roadshow i Baltikum besökte 213 medarbe
tare 190 skolor och träffade runt 5 500 ungdomar. Under året producerades 
150 expertrapporter i Sverige och i Baltikum.

Som bank ser vi behovet av att göra våra tjänster till
gängliga för alla grupper i samhället, från nya invandrare, 
till personer som av olika skäl har begränsad tillgång till 
digitala tjänster. Genom att öka tillgängligheten till våra 
tjänster vill vi stödja människor som annars inte skulle 

kunna delta i samhället fullt ut.

FORWARD-LOOKINGFRAMÅTBLICKANDE
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sEb vill biDRA till att bygga ett samhälle som vi alla vill, och kan vara en del av.  
Utöver den roll som vår verksamhet spelar i samhället stödjer vi också närsamhällen.  

Vi ägnar både tid och pengar och arbetar med noga utvalda partners.

Ett tydligt bevis på att SEB:s medarbetare 
vill engagera sig är vår insamling för syriska 
flyk tingar som ägde rum i början av  
september 2015 genom Rädda Barnen. 

Inom en vecka samlade medarbetarna i de nordiska  
länderna, Tyskland och Storbritannien in totalt  
1,1 miljoner kronor, varefter SEB matchade med samma 
belopp. Totalt donerade SEB 2,2 miljoner kronor.

2,2
MILJONER

På SEB engagerar vi oss för framtida generationer.  
Vi stödjer utvecklingen av närsamhällen i aktivt  
samarbete med organisationer och institutioner på  
våra hemma marknader. Vi fokuserar på innovation 
 och entreprenörskap, barn och ungdomar samt  
utbildning och kunskap.

Inom SEB stödjer vi aktivt forskning, utbildning och inno
vation. Vi samarbetar med ett antal universitet, både 
genom att bidra till professurer och forskningsprojekt och 
genom samarbeten för studenter i Sverige, övriga Norden 
och Baltikum. I Lettland stödjer och samarbetar vi med SSE 
Riga och SSE Riga Sustainable Business Centre där vi är 
engagerade i framtagandet av Shadow Economy Index och 
Retirement Readiness Index. Vi har delat ut stipendier till 
25 studenter i Lettland för läsåret 2015/2016 genom vårt 
samarbete med organisationerna för social rehabilitering 
”Livslust” och Vitols fond. I Sverige engagerar sig SEB i 
World Values day, en mötesplats där studenter och yrkes
verksamma bygger värderingar och självkännedom. 

Sedan 2013 har SEB organiserat tävlingen Dream  
Challenge i olika skolor runt Stockholm tillsammans  
med organisationen A Million Minds där syftet är att upp
muntra studenter att sätta upp mål inför framtiden. 
 Programmet har engagerat 650 studenter under de tre  
åren och cirka 150 studenter under 2015.

ENGAGEMANG FÖR BARN OCH UNGDOMAR
SEB engagerar sig för barn och ungdomar i behov av extra 
stöd. SEB Charity Fund är bland de största välgörenhets
stiftelserna i Estland med över 7 000 regelbundna givare 
och som når ut till mer än 1 000 barn på jourhem och i foster
familjer. I Lettland samarbetar SEB med SOS Barnbyar  
som ger stöd till ungdomar och engagerar både med
arbetare och kunder i volontärarbete och donationer. 

I Litauen är SEB huvudsponsor till en av de största  
rikstäckande insamlingskampanjerna ”Dreams Come 
True” för att samla in pengar och ge stöd till sjuka barn.

BYGGA FÖRTROENDE SOM MENTORER
SEB samarbetar sedan 1997 med Mentor, en stiftelse med 
inriktning på drogförebyggande verksamhet bland ung
domar och som syftar till att skapa relationer och bygga 
förtroende mellan ungdomar och vuxna. Medarbetare  
kan engagera sig som mentorer, antingen för en enskild 
ungdom, i skolklasser vid ett flertal tillfällen, eller under  
en skoldag. 

Ungdomarna får även besöka SEB:s kontor för att få en 
inblick i hur det kan vara att arbeta på bank. Genom Mentor 
ges våra medarbetare möjlighet att bidra till samhället, 
samtidigt som de utvecklar sig själva och sitt eget ledarskap.

Över 7 000 givare hjälper mer 
än 1 000 barn.

UNGDOMAR OCH UTBILDNING

• Sport och kultur 27,0 MSEK 44 %
• Barn och ungdomar 7,3 MSEK 12 %
•  Entreprenörskap 12,1 MSEK 20 %
• Utbildning 4,6 MSEK 7 %
• Donationer 7,3 MSEK 12 %
•  Medlemskap, ”In kind giving”  3,2 MSEK 5 %

61,5 MSEK

SAMHÄLLSENGAGEMANG
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FRÄMJANDE AV MUSIK OCH LÄRANDE

STÖD TILL ENTREPRENÖRER 

Sedan 2005 stödjer vi Kungliga Filharmonikerna Stock
holms Konserthus och Göteborgs Symfoniker. Genom 
dessa partnerskap stödjer vi skolorkesterkonceptet El 
 Sistema, en ideell organisation som använder musik som 
ett verktyg för att utveckla barn och ungdomar.

Samarbetet med El Sistema är ett långsiktigt åtagande.  
I juni 2015 gick musikfestivalen ”SidebySide by El Sistema”  
av stapeln i Göteborg där mer än 3 000 barn och ungdomar 
från hela världen träffades för att spela musik och sjunga 
tillsammans.

SEB och Stockholms Konserthus har även utvecklat 
Konserthuset Play, en webbportal med inspelade konserter 
av Kungliga Filharmonikerna samt pedagogiska filmer om 
musikinstrument för barn och ungdomar. Målet är att göra 
konserterna mer tillgängliga och inspirera till musik och 
lärande.

Mer än 3 000 barn och ungdomar från hela världen träffades för att spela och 
sjunga tillsammans på ”SidebySide by El Sistema”.  Foto: Alejandra Fernandez.

sEb hAR EN lÅNG tRADitioN av att stödja entreprenörer  
och små företag. Vi har partnerskap på alla nivåer, vilket  
illustreras av “entreprenörstrappan”. Under 2015 har vi 
varit involverade i 70 verksamheter där vi träffat runt  
10 000 personer. 275 medarbetare inom SEB har engagerat 
sig och investerat 1 700 timmar av sin tid.

Bland våra partnerskap finns Prins Daniels Fellowship, 
Brain Hunt, IFS, Entrepreneur of the Year, Business Challenge, 
Vega fonden och många fler. För nystartade företag i Sverige 
är Nyföretagarcentrum den ledande organisationen för att 
stödja skapandet av nya livskraftiga företag. Organisa
tionen ger gratis rådgivning till människor som strävar 
efter att starta eget.

Vi samarbetar även med startupinkubatorerna  
Sting och SUP46 (Startup People) där vi erbjuder affärs
rådgivning och gratis bank tjänster. Under 2015 skapade 
SUP46:s 50 medlemsföretag 125 nya jobb. Fyra medarbe
tare från SEB har engagerat sig i SUP46 under 75 timmar.

FRÄMJANDE AV NYA AFFÄRSIDÉER
SEB är nationell partner till Venture Cup, som är den 
ledande tävlingen för dem som vill utveckla sin affärsidé till 
ett framgångsrikt affärskoncept. Under året har SEB gett 
ekonomiskt stöd, delat ut priser i Venture Cupfinalen och 
varit värd för ett event där alla Sverigefinalisterna hade 
möjlighet att få inspiration och råd.

SEB är också engagerad i tävlingen Årets Nybyggare för 
personer med utländsk bakgrund som bor i Sverige och har 
startat ett företag med begränsade resurser. Dessutom 
arbetar SEB aktivt med Ung Företagsamhet, både i Sverige 
och i Baltikum. Det är ett program där gymnasieelever får 
möjlighet att driva eget företag under ett läsår.

”Det är nog ingen som kan föreställa 
sig hur mycket hårt arbete 24/7 som 
krävs för att skapa innovativa pro
dukter och tjänster. Därför får man 
som start up mycket energi av att 
företag som SEB visar att de tror på 
en. Det är precis detta som gör att vi 
reser oss igen efter nederlag och 
fortsätter att förändra världen.”

Rosie Linder, Peppy Pals
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Myndigheter & lagstiftare 
iNtREssENtERNAs ÅsiktER och förväntningar är avgörande 
för vår fortsatta utveckling och förmåga att skapa lång
siktigt värde. Att ha dialog med våra intressenter och att 
införliva deras synpunkter är därför betydelsefullt för 
SEB:s hållbarhetsarbete. 

Under 2009 identifiera vi våra viktigaste intressenter 
genom en grundlig analys som vi ser över varje år. Våra 
kunder är i fokus, men vi fortsätter att ha en aktiv  
dialog med alla viktiga intressentgrupper. 

Genom en rad olika kanaler och metoder samlar vi  
in, bevakar och analyserar viktig återkoppling från hela  
vår verksamhet. Intressentdialogerna hjälper oss att 
utveckla vår syn på hållbarhet och att integrera  
hållbarhet i hela verksamheten.

DIALOG MED VÅRA  
INTRESSENTER 

INTRESSENTER OCH KANALER FÖR ENGAGEMANG

KUNDER 
Kundundersökningar, fokusgrupper, återkoppling och klagomål som tagits 
emot via våra kundrådgivare och kundansvariga, telefonbanken och lokala 
bankkontor, sociala medier, undersökningar som Prospera, Needscope,  
SEB Brand Tracking, Anseende index, SKI, Finansbarometern.

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

• Affärsetik
•  Transparens och 

öppenhet
•  Hållbarhet i  

produkt erbjudanden

MEDARBETARE 
Årlig medarbetarundersökning, öppna interna chattar med företags
ledningen, stormöten, dialoger kring värderingar, SEB Waytransformationer 
och veckovisa utvecklingsmöten, ledarutvecklingsprogram, arbetsmiljö
möten, årliga hälso och arbetsmiljööversyner.

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

• Socialt engagemang
• Ersättningar
•  Arbetsmetoder och 

ITsystem

AKTIEÄGARE, INVESTERARE OCH ANALYTIKER
Undersökningar som Bloomberg, RobecoSAM, Vigeo, Sustainalytics, 
Oekom och IMug. Roadshows, investerarmöten, genomgångar, dialoger, 
frågor som mottagits före och under årsstämman och i samband med 
resultatpresentationer.

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

•  Utveckling av  
humankapital

• Transparens

MYNDIGHETER OCH LAGSTIFTARE
Ekonomisk och politisk trendanalys, industriforum, bilaterala och  
multilaterala möten.

• Förordningar
• Kunsumenternas skuldsättning
• Motverkande av penningtvätt
• Investeringsråd

•  Frågor om personlig 
integritet      

•  Hållbarhet i  
kreditgivning och 
kapitalförvaltning

LEVERANTÖRER OCH AFFÄRSPARTNERS 
Frågeformulär, enskilda möten, process för utvärdering av leverantörer.

• Strategiska partnerskap
• Ansvar

NÄRSAMHÄLLEN, INTRESSEORGANISATIONER,  
KONSUMENTORGANISATIONER, MEDIA
Undersökningar – allmänheten, engagemang i närsamhällen, rundabords
samtal, regelbundna möten med ideella organisationer, mentorskap, 
volontär arbete, hållbarhetsforum, forskningsrapporter, mediebevakning.

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

och investeringar
• Klimatförändringar

•  Stöd till närsamhällen
•  Lönsamhet kontra 

kundvärde

HUVUDSAKLIGA ÄMNEN 2015
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VÄSENTLIGHET 

VÅRA VÄSENTLIGA FRÅGOR 
väsENtliGhEt hANDlAR oM att identifiera de frågor som är viktigast, både för våra 

intressenter och för vår egen verksamhet. Dessa frågor påverkar intressenternas uppfattning 
om våra framsteg och vår förmåga att skapa och upprätthålla värde.

 VIKTIGT FÖR FLERA INTRESSENTGRUPPER
1. Kundupplevelse och service
2. Finansiell styrka och motståndskraft
3. Affärsetik och kultur
4. Digitalisering och automatisering
5. Skydd mot dataintrång
6. Riskhantering
7.  Innovationskapacitet
8.  Hållbarhet i finansieringar och investeringar  

inkl. klimatförändringar 
9.  Ansvarsfull och proaktiv rådgivning
10. Talang och kompetensutveckling 
11. Medarbetarengagemang

 VIKTIGT FÖR VISSA INTRESSENTGRUPPER
A.  Resurseffektivitet i samhället
B  Hållbarhetsprofilerade produkter och tjänster
C. Öppenhet kring skattefrågor och public affairs
D.   Stöd till entreprenörskap
E. Ansvarsfulla leverantörer
F.  Arbetsförhållanden, mångfald och diskriminering
G. Engagemang i lokalsamhällen
H. Tillgång till finansiella tjänster 
I.   Direkt miljöpåverkan

sEb:s pRocEss föR Att iDENtifiERA de mest väsentliga frå
gorna bygger på löpande dialog med intressenter i kombi
nation med vår egen bedömning av de frågor som är av störst 
strategisk betydelse för verksamheten. Den viktigaste åter
kopplingen som vi fått från intressenter kompletteras med 
undersökningar och analys av ekonomiska, samhälls, 
miljö och affärsrelaterade trender som påverkar vår verk
samhet. 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 vägleder oss sedan i vårt strategiska arbete 
och i vad vi fokuserar på i vår rapportering. 

Vi har identifierat några områden som har blivit viktigare 
under 2015. De största förflyttningarna har skett inom 
resurs effektivitet i samhället, datasäkerhet, innovations
förmåga samt affärsetik och kultur. För mer information om 
väsentliga aspekter och avgränsningar i enlighet GRI G4,  
se sid 14– 21 i CS Fact Book. 
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER,  11 ÅR AV HÅLLBARHET

WE SUPPORT

Code of
business conduct

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

i vÅRt ARbEtE föR Att REspEktERA de mänskliga rättighe
terna har vi åtagit oss att följa internationella riktlinjer som 
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rät
tigheter samt FN:s Global Compact. Vår uppförandekod är 
ett grund läggande verktyg för att se till att alla på SEB age
rar i enlighet med våra normer och riktlinjer, inklusive  
områden som mångfald och jämställdhet.

UTBILDNING OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
•  Riskbedömningsprocessen har stärkts ytterligare då 

utvalda sektorer och kunder har markerats för extra 
granskning. I vissa fall har frågeställningar inom  
mänskliga rättigheter uppkommit och därmed har  
specifika diskussioner och handlingsplaner upprättats 
med ett antal organisationer.

•  Vid affärs och kreditbeslut integreras våra ställnings
taganden och branschpolicys i riskbedömningen vad  
gäller land, bransch och/eller företag. Detta utvecklas 
kontinuerligt. Beslut fattas av fastställda beslutsforum 
som affärs och kreditkommittéer. I förekommande fall  
är centrala hållbarhetsavdelningen engagerade och/eller 
eskalerar ärenden.

•  Alla investeringar och fonder som förvaltas av SEB 
granskas. Vi utesluter företag som deltar i aktiviteter 
såsom produktion eller marknadsföring av illegala vapen 
(antipersonella landminor, klusterbomber, kemiska  
och biologiska vapen) och som är i utvecklings eller  
produktionsfaser av kärnvapenprogram. Risker  
relaterade till mänskliga rättigheter är ett av områdena 
för aktivt ägande. 

•  Att öka kunskapen om ekonomi och finans i samhället  
är ett sätt att öka möjligheten för människor att leva ett 
värdigt liv. SEB är därför engagerad i aktiviteter som  
syftar till att öka förståelsen för såväl den privata ekono
min som samhällets. Se sid 29 för mer information.

•  Ett antal specialister har deltagit i utbildning om  
mänskliga rättigheter och barns rättigheter. Mänskliga 
rättigheter ingår i ett antal olika utbildningar inom  
SEB, t ex inom uppförandekoden, hållbarhet, sektor  
policys, ekvatorprinciperna och ledarskapsutbildningar. 
Nästa steg är att ytterligare utveckla riktlinjer för att  
komplettera vårt starka policyramverk.

•  Kartläggning av arbetet med mänskliga rättigheter  
och arbetsförhållanden över hela SEB under 2012.

•  SEB är aktiv medlem i Svenska Finanskoalitionen mot 
barnsexhandel sedan 2009.

POLICYS OCH RIKTLINJER
• UN Global Compact sedan 2004
• Uppförandekod sedan 2006
• Equator Principles sedan 2007
•  Koncernövergripande ställningstaganden sedan 2011; 

dokumentet om Klimatförändringar uppdaterat 2015
•   Koncernövergripande branschpolicys  sedan 2011;   

policy för vapen och försvar uppdaterad 2014 med tydligt  
ställningstagande mot kärnvapen och ökat fokus på 
mänskliga rättigheter.

•  Policy mänskliga rättigheter sedan 2013
• Uppförandekod för leverantörer sedan 2014
•  Kreditpolicy för hållbarhet uppdaterad 2014, med  

ökat fokus på mänskliga rättigheter.

2010
•  Stödjer Ung  

Företagsamhet.
•  Stödjer Mentor i  

Lettland och Litauen 
(i Sverige sedan 1997).

•  Externa webbsidan 
Hållbara perspektiv 
lanseras (släckt 2015). 

2009 
•  Gick med i Finanskoalitionen  

mot barnpornografi.
•  Första koncerngemensamma  

hållbarhetsstrategin och ramverk 
beslutad i SEB:s verkställande ledning.

•  Hållbarhetsrapport enligt Global 
Reporting Initiative.

2008 
•  Antog FN:s Principer för ansvarsfulla 

investeringar.
•  Skrev under Carbon Disclosure Project.
•  Första emissionen av gröna obligationer, 

utvecklade i samarbete med Världsbanken.

2007 
•  Första nordiska bank som antog 

Ekvatorprinciperna.
•   SEB:s första hållbarhetsrapport 

publicerad.

2006 
SEB publicerade 
Uppförandekod.

2004 
SEB underteck
nade FN:s Global 
Compact.

ÅR AV HÅLLBARA RELATIONER

2004
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OM RAPPORTEN

OM RAPPORTENVÅR SYN PÅ SKATT

2013
•  Lanserar första mikrofinansfonden.
•  Förmedlade första gröna obligationen 

för ett företag och en kommun. 
•   Policy för mänskliga rättigheter antagen 

av verkställande ledningen.

2011
•  Branschpolicys och  

ställningstaganden 
godkända av 
verkställande ledningen.

•  OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag, 
reviderad version. 

2012
•  Uppförandekod uppdaterad.
•  Förnyad whistleblowingprocess.
•  Förnyat avtal med Mentor.

2014
•  Andra mikrofinansfonden 

lanserad.
• Branschpolicyn för vapen 

och försvar reviderad.
• 300 anställda på intern 

hållbarhetskonferens.
• Engagemang med El Sistema.

2015
•  Minskade koldioxidutsläppen med  

54 % mellan 2008 och 2015.
•  Stärkt ställningstagande kring  

klimatförändringar.
•  Tredje mikrofinansfonden lanserad.
•  Index för medarbetarengagemang 

ökade för tredje året i rad.

ÅR AV HÅLLBARA RELATIONER

2016

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 åter
koppling på tidigare rapporter från interna och externa 
intressenter, årets väsentlighetsanalys (se sid 33), 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 SEBkoncernens organisation med undantag för vad 
som specifikt anges i anslutning till särskilda indikatorer.

SEB har publicerat en hållbarhetsrapport årligen sedan 
2007. Rapporten omfattar föregående räkenskapsår,  
januari till december 2015. I vissa fall ingår information 
från inledningen av 2016. Den föregående rapporten  
publicerades i mars 2015. Det har inte skett någon väsentlig 
förändring i omfattning och avgränsning sedan den förra 
rapporten. Tillämpliga organisatoriska förändringar för 
koncernen SEB rapporteras i Årsredovisningen 2015 (AR), 
sid 9. För detaljer om redovisningspolicys, se AR sid 72.

Som huvudsakligt ramverk för vår rapportering följer  
vi Global Reporting Initiative, GRI, G4riktlinjer för den 
finansiella sektorn. SEB redovisar enligt GRI G4 ”core”. 
Viktiga aspekter av SEB:s hållbarhetsarbete, såsom  
riskhantering, bolagsstyrning och personalomsättning,  
ersättningar och förmåner, ingår i Årsredovisningen.  
SEB:s revisor PwC har anlitats för att utföra en översiktlig 
granskning av hela rapporten, inklusive en tillämpnings
kontroll av GRI. GRIindex återfinns i CS Fact Book på 
 sidorna 16 – 20, på  http://sebgroup.com/aboutseb/ 
sustainability/howwework/annualreporting.

soM bANk spElAR sEb EN viktiG Roll i samhället och bidrar 
till att skapa ekonomisk tillväxt och socialt värde. Att driva 
en lönsam och hållbar verksamhet möjliggör för SEB att 
bidra till de samhällen där vi är verksamma genom att 
betala bolagsskatt, sociala avgifter samt bankavgifter. 
SEB:s upphandling av varor och tjänster är betydande. 
Dock är det inte möjligt att dra av mervärdesskatt för finan
siella tjänster och därmed är denna skatt en stor kostnad 
för SEB. SEB spelar dessutom en viktig roll vid insamling,  
rapportering och betalning av skatt på utdelning samt 
ränta för kunder. SEB ser därför skatt som en viktig del  
av SEB:s bidrag till samhället.

TRANSPARENT OCH PROFESSIONELLT AGERANDE
SEB betalar skatt i enlighet med lokala föreskrifter i alla 
länder där vi är verksamma. SEB arbetar för att upprätt
hålla en god relation med skattemyndigheter genom att 
agera transparent och professionellt.

SEB har antagit en transfer pricing policy, därmed  
följer vi OECD:s riktlinjer för internprissättning för att 
säkerställa att vinsterna fördelas och beskattas där värdet 
skapas. SEB har implementerat prissättningsdokument  
för att stödja de metoder som tillämpas och för att visa 
öppenhet gentemot skattemyndigheterna. 

SEB är beredda att möta de ökade förväntningarna om 
öppenhet i vår skattehantering och kontinuerligt arbeta för 
att öka omfattningen av vår kommunikation kring skatt.  
År 2015 uppgick SEB:s skattekostnad till 4 284 miljoner kr 
(4 129 miljoner 2014) globalt. Se CS Fact Book sid 1 för en 
mer detaljerad uppdelning av betald skatt per land. 
SEBkoncernen betalade även sociala avgifter till ett värde 
av 2 546 miljoner samt stabilitetsavgifter och insättnings
garanti på 1 201 miljoner under 2015.

http://sebgroup.com/siteassets/about_seb1/sustainability/reporting_package/2015/seb_cs_factbook_2015.pdf
http://sebgroup.com/siteassets/about_seb1/sustainability/reporting_package/2015/seb_cs_factbook_2015.pdf
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OBEROENDE REVISORSRAPPORT 
ÖVER ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV 

HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN
TILL SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)

INLEDNING
Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i Skandinaviska 
Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) att översiktligt gran
ska SEB:s Hållbarhetsrapport för år 2015 med tillhörande 
Sustainability Fact Book och GRI index på SEB:s hem
sida (www.sebgroup.com). Vi använder den samlade 
be nämningen ”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 kriterier, vilka framgår på sidan 35 i hållbar
hetsrapporten, och utgörs av de delar av Sustainability 
Reporting Guidelines (utgivna av The Global Reporting  
Initiative, GRI) som är tillämpliga för hållbarhetsredovis
ningen, samt av företagets egna framtagna redovisnings 
och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar även den 
interna kontroll som bedöms nödvändig för att upprätta en 
hållbarhetsredovisning som inte innehåller väsentliga fel, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

REVISORNS ANSVAR
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovis
ningen grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning, utgiven  
av FAR. En översiktlig granskning består av att göra för
frågningar, i första hand till personer som är ansvariga 
för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra 
analytisk granskning och att vidta andra översiktliga  
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jäm
fört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt IAASB:s standarder för revision och god revisionssed 
i övrigt har. De granskningsåtgärder 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 identifierade 
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.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International 
Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt 
system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokument
erade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkes
etiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga 
krav i lagar och andra författningar.

Vår granskning utgår från de av styrelsen och företags
ledningen valda kriterier, som definieras ovan. Vi anser  
att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av hållbar
hetsredovisningen.

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 hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, 
är upprättad i enlighet med de ovan av styrelsen och före
tagsledningen angivna kriterierna.

Stockholm den 1 mars 2016

PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge    
Auktoriserad revisor
   

Fredrik Ljungdahl
Specialistmedlem i FAR
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OM SEB 
Vår vision är att leverera service i världsklass till våra kunder. Vi bistår 2 300 stora 
företag, 700 finansiella institutioner, 257 000 mindre och medelstora företag samt 
1,3 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 20tal länder med 15 500 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 till att bidra till ett bättre samhälle.

I den här rapporten presenteras vårt företag ur ett hållbarhetsperspektiv. Den 
innehåller våra resultat för 2015 – 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. 

Besök oss: www.sebgroup.com/hallbarhet 
Kontakta oss: cs@seb.se
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