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Som nordeuropeisk affärsbank med storföretag, 
små och medelstora företag, institutioner och 
privatpersoner som kunder, har SEB:s verksam-
het påverkan i många länder och lokala samhäl-
len. Vi strävar alltid efter att vara den bank som 
våra kunder, medarbetare och aktieägare sätter 
främst.

Världens ekonomier genomgår nu som en effekt 
av finanskrisen en verkligt utmanande tid. Det 
internationella banksystemets roll är utsatt för 
hård granskning. På grund av bankernas stora 
samhällsbetydelse är det särskilt viktigt att 
samhällets förtroende för bankerna återställs. 

I denna vår andra hållbarhetsrapport beskriver 
vi hur SEB agerar som samhällsmedborgare och 
vilka resultat vi uppnådde under 2008. Våra in-
satser bör ses mot bakgrund av att ett mer över-
gripande hållbarhetsarbete är relativt nytt för 
SEB. Vi fokuserar för närvarande på att förädla 
vår hållbarhetsrapportering, att utveckla in-
terna processer och att definiera målen för vårt 
fortsatta arbete. I takt med att vårt hållbarhets-
arbete förbättras kommer också vi som arbetar 
för SEB att utveckla vårt eget ansvarstagande.

Stora insatser gjordes under 2008 för att förbätt-
ra våra processer för mätning och uppföljning 

av hållbarhetsindikatorer. Vi antog FN:s princi-
per för ansvarsfulla investeringar i vår division 
för kapitalförvaltning och utökade våra sociala 
samarbetsprojekt. Inte minst gjorde vi ytterli-
gare framsteg vad gäller att reducera bankens 
klimatpåverkan. 

Att SEB valdes för att bistå Världsbanken i lan-
seringen av deras första Gröna Obligation är ett 
bra exempel på hur finansiella instrument kan 
bidra till att minska globala klimatförändringar. 
På det här området kan SEB göra många goda 
insatser.

Att utveckla det nya strategiska ramverket för 
styrning av hållbarhetsfrågor inom SEB är högt 
prioriterat. Detta kommer att skapa förutsätt-
ningar för att hållbarhetsfrågor tydligare inte-
greras i vårt dagliga arbete. 

Stockholm i mars 2009

Annika Falkengren 
VD och koncernchef

SEB:s samhällsansvar
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SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som 
betjänar över 400 000 företag och institutio-
ner samt mer än fem miljoner privatpersoner. 
Verksamheten omfattar främst banktjänster, 
men SEB har också en livförsäkringsrörelse. I 
Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Tysk-

land är SEB en så kallad universalbank. SEB har 
också verksamhet i övriga Norden och Ukraina 
samt på ett tiotal strategiska platser runt om i 
världen. Fler än hälften av SEB:s cirka 21 000 
medarbetare finns utanför Sverige.

SEB i korthet

Kundgrupper och organisationnycKeltal

affärsstöd, it och staber

stora företag 
&

institutioner

Kontors
rörelsen

Kapital
förvaltning

liv

2 500 stora
företag och
institutioner

400 000 mindre
och medelstora

företag

5 miljoner
privatkunder

Från och med 2007 betjänar SEB sina kunder via fyra kundinrik-
tade divisioner, som stöttas av tre koncerngemensamma sup-
portfunktioner: Affärsstöd, IT och Staber.

affärsidé
SEB:s affärsidé är att tillhandahålla finansiella tjänster samt 
hantera finansiella risker och transaktioner för företag och 
privatpersoner på ett sådant sätt att kunderna blir nöjda, 
aktieägarna får en konkurrenskraftig avkastning och banken 
ses som en god samhällsmedborgare.

Mål och strategi
SEB:s långsiktiga mål är att vara högst rankad av kunderna inom 
sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det 

gäller lönsamhet. Räntabiliteten skall överstiga genomsnittet för 
jämförbara banker samtidigt som vinsttillväxten skall vara uthål-
lig. SEB:s rating bör vara minst AA.

Målen skall nås med hjälp av motiverade medarbetare, ökat sam-
arbete mellan koncernens olika delar och koncerngemensamma 
stabs- och affärsstödsfunktioner. ”Ett SEB” skall ge kunderna 
tillgång till SEB:s samlade kompetens och tjänsteutbud.
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Rating 
SEB:s betyg för långfristig 
upplåning i februari 2009

S&P A  
Moody’s Aa2 
Fitch A+ 
DBRS AA (low)

Primärkapitalrelation 
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2008 2007

Räntabilitet på eget kapital, % 13,1 19,3

Nettoresultat per aktie före  
utspädning, kr

14,66 19,97

K/I-tal 0,62 0,57

Kreditförlustnivå, % 0,30 0,11

Kapitaltäckningsgrad, %  1) 10,62 11,04

Primärkapitalrelation, % 1) 8,36 8,63

Riskvägda tillgångar, miljarder kr 1) 986 842

Antal heltidsanställda, genomsnitt 21 291 19 506

Antal e-banking kunder, tusental 3 891 2 911

Förvaltat kapital, miljarder kronor 1 201 1 370

Balansomslutning, miljarder kronor 2 511 2 344

1) Basel II med övergångsregler. 
Mer information om SEB-aktien finns på sid 32 i SEB:s årsöver-
sikt.

Mål: Högst bland jämförbara banker 
     Genomsnitt jämförbara banker (exkl. SEB)

     Mål: lägst 7 procent t.o.m. 2008 
1) Basel II övergångsregler används
2) 12.1% efter nyemission i mars 2009   
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Rörelseresultat per division. Procent 1)

London 

Paris 

Genève

Marbella 

Marbella 

Luxemburg 

St  Petersburg 

Moskva

Tyskland

Lettland

Litauen

Sverige
Norge

Danmark 

Estland

Finland 

Warsawa

Kiev

divisionerna 
Stora Företag & Institutioner redovisade sitt hittills bästa 
resultat. Kontorsrörelsens resultat drogs ned av reserveringar 
i Baltikum och vinsten i Kapitalförvaltning och Liv påverkades 
negativt av fallande tillgångsvärden.

seB:s MarKnader
Rörelseresultat per land  
Procent 1)

Sverige ______________65 _ (50)
Norge _________________ 9 __ (8)
Litauen ________________ 6 __ (8)
Tyskland ______________ 6 __ (6)
Danmark ______________ 4 __ (8)
Finland ________________ 4 __ (4)
Estland________________ 3 __ (5)
Lettland _______________ 3 __ (6)
Övriga _________________ 0 __ (5)

New York

São Paolo

Singapore

Shanghai

Peking

Stora företag & Institutioner ___53 ___ (40) 

Kontorsrörelsen __________________27 __  (35) 

Kapitalförvaltning ________________13 __  (15)

Liv ___________________________________ 7 __  (10)

1) Exkl. övrigt och elimineringar 1) Exkl. övrigt och elimineringar.

1) SEB:s nyförsäljning ökade medan totalmarknaden minskade under året.

MarKnadsandelar

procent 2008 2007 2006

inlåning från allmänheten

Sverige 20,7 20,2 20,5

Estland 24,2 26,1 27,1

Lettland 21,2 24,0 23,0

Litauen 27,0 27,4 29,2

utlåning till allmänheten

Sverige 14,9 15,0 14,4

Estland 24,3 26,3 29,1

Lettland 14,4 15,5 18,3

Litauen 30,1 31,3 34,4

nyteckning fonder

Sverige N/a 1) 70,3 26,1

Finland N/a 1) 11,2 4,4

nyteckning fondförsäkring

Sverige 24,4 22,1 29,1

Börshandel

Norden 9,2 7,5 7,6

2008 2007

2008 2007
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SEB strävar efter att ge ett 
positivt och konstruktivt bidrag till 
samhällsutvecklingen. SEB ska stå 
för god etik och öppenhet samt bidra 
till en hållbar utveckling i alla sina 
verksamheter.

Ansvarsfullt företagande för SEB  
innebär att …
… vara en bank som ger kunderna bästa  
 möjliga service.

Och på samma gång …
...  vara en bra arbetsgivare som aktivt upp- 
 muntrar jämställdhet och mångfald 
… ge våra aktieägare en god avkastning 
… uppfylla högt ställda krav på bolagsstyrning 
… spela en aktiv roll i samhället 
… ta miljöhänsyn och hantera de utmaningar  
 som klimatfrågan innebär. 

Denna rapport beskriver vårt arbete med att 
leva upp till detta ansvar.

EN ANSVARSFULL 
SAMHÄLLSMEDBORGARE
SEB:s gemensamma värderingar – engagemang, 
kontinuitet, ömsesidig respekt och professiona-
lism – ligger till grund för koncernens inställ-
ning till företagaransvaret. Vår ambition är att 
uppfylla de främsta internationella normerna för 
företagaransvar. Ett av de viktigaste målen är att 
minska koncernens koldioxidutsläpp genom att 
ytterligare reducera energikonsumtionen, öka 
användningen av förnybara källor samt förbättra 
interna processer. Att betraktas som en god sam-
hällsmedborgare ingår i SEB:s företagaransvar.

VÅRT ANSVAR
Vår främsta uppgift är att hjälpa våra 400 000 
företags- och institutionella kunder och fem 
miljoner privatkunder att uppnå sina respektive 
affärs- och finansiella mål, samtidigt som våra 
aktieägare erhåller en konkurrenskraftig avkast-
ning. För att kunna bygga och upprätthålla star-
ka kundrelationer krävs en långsiktig inställ-
ning, en förståelse för kundernas behov samt ett 
ständigt arbete för att öka kundnöjdheten. 

För SEB innebär ansvar även att vara en arbets-
givare som ger sina anställda, oavsett kön, sam-

Vårt samhällsansvar

Under 2008…
 
vi publicerade vår 
första övergripande 
Corporate 
Responsibility-rapport i 
enlighet med GRI G3:s 
riktlinjer

seB antog FN:s 
principer för ansvarsfulla 
investeringar, Principles 
for Responsible 
Investments (PRI), inom 
kategorin Investment 
Manager

»

SEB:S FöRETAGARANSVAR 
– ÅTAGANDEN OcH 
pRiORiTERADE OMRÅDEN

etiska åtaganden. Prioriteringar:
Att betona de gemensamma värderingarna (engagemang,  •
kontinuitet, ömsesidig respekt, professionalism).

Att säkerställa ett tydligt ramverk för regelefterlevnad. •
Att etiska frågor integreras i ledarskapsutbildningen. •

åtagande gentemot kunderna. Prioriteringar:
Att erbjuda produkter och lösningar som anpassats till kun- •
dernas olika behov.

Att uppnå och bibehålla toppbetyg ifråga om kundnöjdhet. •

åtagande gentemot medarbetarna. Prioriteringar:
Att stärka medarbetarnas åtagande genom att sätta tydliga  •
och inspirerande mål som mäts, följs upp och belönas

Att uppnå resultat baserat på mångfald bland medarbetarna •

Att ge våra anställda samma möjligheter till kunskap och kar- •
riärutveckling och till rätt balans mellan arbets- och familjeliv.

åtagande gentemot aktieägarna. Prioriteringar:
Att vara ledande bland jämförbara banker vad gäller finan- •
siellt resultat

Att behålla vår position som ledande i rapportering om bo- •
lagsstyrning

seB:s miljöåtaganden. Prioriteringar:
Att garantera efterlevnad av SEB:s miljönormer inom alla  •
delar av organisationen.

Att engagera våra leverantörer i miljöfrågor. •
Att utveckla nya produkter som motsvarar våra kunders  •
miljöpreferenser.

Att minska SEB:s koldioxidutsläpp. •

seB:s sociala åtaganden. Prioriteringar:
Att bidra till den ekonomiska utvecklingen i de länder där vi  •
är verksamma.

Att  • engagera oss i projekt som stöder entreprenörskap.

Att främja barns och ungdomars utveckling och utbildning. •
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ma möjligheter till yrkesutveckling och balanse-
rade förhållanden mellan arbets- och familjeliv.

Banken skall även främja etnisk mångfald. Ban-
kens mål är att vara den mest attraktiva arbetsgi-
varen inom den finansiella sektorn. Att bemöta de 
utmaningar som klimatförändringarna medför är 
en annan viktig aspekt av koncernens företagar-
ansvar. Det är inte minst viktigt att SEB lever upp 
till rollen som en aktiv samhällsmedborgare.

VÅR ROLL i SAMHÄLLET  
SEB spelar en viktig roll för företagsutveckling, 
handelsutbyte och fungerande finansiella sys-

tem på våra hemmamarknader. I vår roll som 
bank hjälper vi företag och hushåll att uppnå 
sina finansiella mål. Därmed bidrar vi positivt 
till utveckling och ekonomiskt välstånd. Till 
vårt bidrag för samhället hör också att vi skapar 
arbetstillfällen och köper varor och tjänster från 
ett stort antal leverantörer.

HÅLLBARHETSpÅVERKAN
SEB är en storbank med verksamhet över hela 
världen. Vår hållbarhetspåverkan spänner över 
de flesta områden. Vår direkta påverkan är 
främst relaterad till de avtryck vi lämnar som 
tjänsteföretag, hur vi agerar i förhållande till 

UTLÅNiNGSANSVAR
Som en ledande långivare till företagskunder behöver SEB ständigt ta hänsyn till 
hållbarhetsaspekter i kreditgivningen. Miljökriterier har varit inkluderade i vår kreditpolicy 
sedan 1997. År 2004 breddades perspektivet till att omfatta även sådana andra aspekter av 
företagaransvar som mänskliga rättigheter, internationella arbetsnormer och ryktesrisker. Ett 
särskilt avsnitt i kreditpolicyn betonar SEB:s sociala ansvar utöver frågor rörande förtroende för 
kunden, kreditändamål och miljöhänsyn.

iNVESTERARANSVAR
Som kapitalförvaltare söker SEB främja sunda principer för bolagsstyrning och företagaransvar. 
Vi anser att en genomtänkt strategi för företagaransvar skapar långfristig konkurrenskraft 
och förbättrar ett företags förmåga att generera en attraktiv avkastning åt sina investerare. 
Koncernen utgår från att varje företag i vilket SEB har en ägarandel följer lokala lagar och 
internationella avtal och överenskommelser. Vi tillmäter följande internationella principer tillmäts 
särskild betydelse:

The United Nations Universal Declaration of Human Rights 
The International Labour Organization’s Fundamental Conventions 
The OECD guidelines for Multinational Enterprises 
The United Nations Code of Global Compact 
The Equator Principles 
The United Nations Principles for Responsible Investments (PRI).

»
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våra medarbetare samt hur väl vi lever upp till 
bankens Uppförandekod. I vår roll som långi-
vare och kapitalförvaltare har vi en påtaglig 
indirekt hållbarhetspåverkan.

De insatser som görs för att förbättra SEB:s fö-
retagaransvar bygger på bankens tradition som 
ansvarsfull leverantör av krediter, betalnings-
system och tjänster för att begränsa risk. Vi är 
övertygade om att finansiella företag, i likhet 
med företag inom andra sektorer, kommer att 
belönas om de är goda samhällsmedborgare och 
erbjuder sina kunder ”gröna” eller ”ansvarsful-
la” produkter. 

STRATEGi FöR cORpORATE 
RESpONSiBiLiTY
Att mäta vår direkta och indirekta påverkan är 
ett viktigt inslag i SEB:s övergripande corporate 
responsibility-strategi. Detta görs inom fyra 
områden: miljö, bolagsstyrning, personal och 
sociala åtaganden. För att mäta våra framsteg 
har vi tagit fram ett antal nyckelindikatorer, i 
enlighet med tabellen på nästa sida. SEB:s di-
rekta hållbarhetspåverkan mäts varje kvartal. 

iNTERNATiONELLA RiKTLiNJER
SEB:s indirekta påverkan behandlas på ett antal 
olika sätt. Det omfattar såväl interna policies 
och riktlinjer som internationella normer och 
principer för hållbarhet. SEB är till exempel 

medlem av Förenta Nationernas Global Com-
pact och stödjer OECD:s riktlinjer för multina-
tionella företag. Genom att underteckna UN 
Global Compact har SEB förbundit sig att ta 
hänsyn till mänskliga rättigheter, motarbeta 
korruption och att verka för hållbarhet samt att 
årligen rapportera alla framsteg som görs ifråga 
om företagaransvar.

VÅRA pRiORiTERiNGAR
Under 2008 publicerade vi får första GRI-
anpassade hållbarhetsrapport och vidtog ett 
antal åtgärder med syfte att göra corporate 
responsibility till en integrerad del av SEB:s af-
färsprocesser och policys. En ny Corporate Re-
sponsibility-kommitté med representanter från 
varje division och väsentliga supportfunktioner 
utsågs. Vi etablerade också ett internt nätverk 
för corporate responsibility-frågor. En översyn 
gjordes av hur bankens direkta hållbarhetspå-
verkan mäts. Under 2009 koncentreras våra in-
satser till följande prioriterade områden:

1. utveckling av ett strategiskt ramverk för 
hållbarhetsfrågor
I syfte att få ett gemensamt förhållningssätt i 
frågor som rör vårt samhällsansvar utvecklar vi 
ett nytt koncernövergripande strategiskt ram-
verk för styrning och uppföljning. Arbetet, som 
skulle slutförts under 2008 men blev uppskjutet 
på grund av finanskrisen, kommer att slutföras 
under 2009.

VÅRT LEDNiNGSSYSTEM FöR cORpORATE 
RESpONSiBiLiTY
Under 2009 sker en översyn av vårt ledningssystem för Corporate Responsibility. Det ramverk 
som för närvarande styr arbetet utgår från SEB:s Uppförandekod och andra policies fastställda 
av bolagets styrelse. Tillämpningen övervakas av verkställande direktören. Varje divisions- och 
affärsområdeschef är ansvarig för att reglerna efterlevs.

SEB:s Corporate Responsibility-kommitté ansvarar för att stödja divisionernas arbete med att 
leva upp till våra åtaganden och samordna koncerngemensamma aktiviteter. Kommittén består 
av representanter från samtliga divisioner och stabsfunktioner. Dessutom har mål satts upp 
förlöpande och systematisk mätning och uppföljning av hållbarhetsarbetet.

»
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2. samhällsansvar som långivare och 
investerare
Vi ser kontinuerligt över hur vi hanterar mil-
jömässiga och sociala aspekter av vår roll som 
långivare och investerare. Corporate responsi-
bility-aspekter integreras också löpande i vår 
produktutveckling, exempelvis genom att 
introducera kapitalförvaltningsprodukter med 
koppling till samhällsansvar. Under 2008 antog 
vi FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, 
PRI, inom kategorin Investment Manager. Detta 
innebär att frågor som rör miljö, samhällsan-
svar och bolagsstyrning får en ökad betydelse i 
koncernens ägarskapspolicy och övriga rutiner. 
Vi bistod också Världsbanken i emissionen 
av deras första Gröna Obligation. Medlen ska 
finansiera projekt som syftar till att begränsa 
klimatförändringseffekter eller till att hjälpa 
människor att anpassa sig till dem.  

3. samhällsansvar inom vår egen 
verksamhet
Vårt långsiktiga mål är att SEB:s verksamhet 
ska bli klimatneutral. Detta kräver insatser på 

en rad områden, bland annat att minska SEB:s 
energiförbrukning, koldioxidutsläpp och pap-
persförbrukning. Under 2008 gjordes ytterli-
gare framsteg. SEB:s totala fastighetsrelaterade 
energiförbrukning minskade med 14 procent, 
samtidigt som totalt flygutnyttjande minskade 
och tågresandet ökade med 40 procent. För-
bättringar uppnåddes även på personalsidan 
genom att sjukfrånvaron sjönk och hälsoindex 
förbättrades. Andelen kvinnliga chefer steg till 
44 procent.

4. inkludera seB:s intressenter i arbetet 
Vi lägger stor vikt vid att engagera våra kunder, 
medarbetare och andra intressenter i arbetet 
med att förbättra SEB:s hållbarhetspåverkan. 
Under 2009 kommer vi att genomföra en under-
sökning bland våra intressenter med syfte att 
säkerställa att våra insatser är i linje med intres-
senternas önskemål och krav. Undersökningens 
resultat kommer också att användas som input 
till SEB:s Corporate Responsibility-strategi och 
affärs-/produktutveckling. 

KEY pERFORMANcE iNDicATORS

 2008 2007 2006

personalrelaterade indikatorer   
Sjukfrånvaro, andel av ordinarie arbetstid  3,5% 3,9% 4,2%
Hälsoindex, personal med >5 dag sjukfrånvaro senaste 12 månader  54,8% 57,0% 59,2%
Mångfaldsindex, andel kvinnliga chefer 44,0% 40,1% 38,3%
Antal heltidsanställda 21 291 19 506 19 597
Miljöbilar, andel av SEB:s bilpark 22,0% 13,0% 10,0%
   
total pappersförbrukning   
Grafiskt papper (kg) 805 360 609 796 697 201
Förbrukningspapper (kg)  887 811 842 956 872 849
Totalt (kg)  1 693 171 1 452 752 1 570 050
– varav miljömärkt (kg)  1 058 798 589 317 623 124
   
fastighetsrelaterade indikatorer   
Total energiförbrukning i fastigheter, MWh  98 437 114 569 128 840
Koldioxidutsläpp från fastigheter, kg  21 490 586 n/a n/a
Avfall, kg  2 150 108 1 908 699 1 460 075
– varav återvunnet 729 344 869 482 662 080
Total vattenförbrukning i fastigheter, m3  196 925 n/a n/a
Lokalyta, antal kvm  360 472 324 726 339 178
   
reserelaterade indikatorer   
Med flyg, km 51 527 157 54 490 216 45 148 074
Med tåg, km  4 338 610 3 089 600 2 169 130
Koldioxidutsläpp till följd av resande, kg  7 584 796 8 020 960 7 042 942
   
sociala åtaganden   
Finansiellt stöd av sociala projekt, Mkr 18,3 18,2 18,0
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Som finansiell institution är vi beroende 
av våra kunders förtroende och 
förtroende från samhället där vi verkar. 
Därför är hög etisk standard i alla delar 
av vår verksamhet en förutsättning för 
framgång.

VÅRA pRiORiTERiNGAR
Att betona de gemensamma värdering- •
arna (engagemang, kontinuitet, ömsesi-
dig respekt, professionalism).

Att säkerställa ett tydligt ramverk för  •
regelefterlevnad.

Att etiska frågor integreras i ledarskaps- •
utbildningen.

VÅRA ETiSKA NORMER
SEB:s verksamhet baseras på förtroende och 
kontinuitet samt långsiktiga relationer med 
kunderna. Detta förutsätter att SEB och våra 
medarbetare uppfyller högt ställda krav på 
etiskt handlande och att vi agerar långsiktigt. 
Naturligtvis måste SEB följa de lagar och regler 
som gäller. Koncernen har därutöver ett antal 
egna regler avseende etiska frågor. 

Våra etiska normer baseras på våra kärnvär-
deringar. Dessa vägleder våra handlingar och 
återspeglar vilka vi är och vad vi tror på.

UppFöRANDEKOD
SEB:s Uppförandekod, som fastställts av styrel-
sen, riktar uppmärksamheten mot väsentliga 
sakförhållanden i externa och interna regelverk. 
Koden ger också vägledning för hur SEB:s med-
arbetare bör uppträda för att agera i enlighet 
med bankens kärnvärderingar. Medarbetare 
från olika delar och med olika funktioner i 

Etiska åtaganden

Under 2008…
 
en ny, utvecklad 
koncernfunktion för 
regelefterlevnad 
etablerades

seB deltog i ett 
gemensamt svenskt 
bankåtagande för att 
förhindra och försvåra 
köp av barnpornografi 
via Internet

SEB:S KÄRNVÄRDERiNGAR
engagemang
Med ett starkt och långsiktigt engagemang genomför vi vad vi lovar. Vi agerar med mod och vi 
engagerar oss till det yttersta för nå våra gemensamma mål. Vi gör allt för att överträffa våra 
kunders förväntningar och följer målmedvetet upp våra åtaganden.

Kontinuitet
SEB är en modern bank med ett starkt arv och en tradition av att bygga långsiktiga relationer. 
Vi står fast vid vår strategi och fattar tuffa men välgrundade beslut som vi konsekvent och 
disciplinerat genomför. Vi utvecklas steg för steg för att möta framtiden. Vi följer upp våra resultat 
och lär av erfarenheter.

Ömsesidig respekt
Vårt agerande grundas på etik och förtroende. Vi bryr oss om och respekterar den enskilde 
individen. Vi lyssnar aktivt och samarbetar med våra kunder, medarbetare och aktieägare. Vi 
värdesätter mångfald och öppenhet.

professionalism
Med hög integritet och kompetens möter vi våra kunders, medarbetares och samhällets 
förväntningar. Vi är proaktiva och tar ansvar för våra handlingar för att skapa tillväxt och 
lönsamhet både för våra kunder och aktieägare.

»
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banken har deltagit i sammanställningen av 
koden, som syftar till att uppnå följande hu-
vudsakliga mål:

beskriva för våra medarbetare vilket an- •
svar som följer med en anställning i SEB,

beskriva vår standard för affärsrelationer,  •

vägleda medarbetarna i hur man löser po- •
tentiellt svåra situationer,

fastställa procedurer för rapportering av  •
frågor som omfattas av koden.

KODEN i DET DAGLiGA ARBETET
Uppförandekoden finns tillgänglig på elva 
språk och har också tagits fram som ett special-
anpassat webbaserat utbildningsverktyg. Vi ge-
nomför regelbundet internutbildningar för att 
underlätta för SEB:s medarbetare i att använda 
koden i sitt dagliga arbete. Under 2009 kommer 
workshops att genomföras med alla anställda.

KUNDFOKUS
Vi strävar efter ha de mest nöjda kunderna 
inom våra verksamhetsområden. För att 
undvika potentiella intressekonflikter efter-
strävar vi öppenhet i alla våra affärsrelatio-
ner. I vår rådgivning ska vi sätta kundens 
behov främst.

ORGANiSATiON FöR cOMpLiANcE
Integritet och förtroende är basen för all 
framgångsrik bankverksamhet. 2008 etable-
rades en ny koncerngemensam funktion för 
kontroll av regelefterlevnad, Group Compli-
ance. Syftet är att säkerställa att SEB:s verk-
samhet bedrivs i enlighet med interna och 
externa regelverk, så att förtroendet för SEB 
befästs. Funktionens ansvarsområden inklu-
derar skydd för kundens intressen, bankens 
uppförande på marknaden samt förhin-
drande av penningtvätt och finansiering av 
terrorism.

FöRHiNDRANDE AV pENNiNGTVÄTT OcH  
FiNANSiERiNG AV TERRORiSM
För SEB är det mycket viktigt att leva upp till internationella regelverk för att förhindra penningtvätt 
och finansiering av terrorism. SEB använder sig av en riskbaserad metod, där utökade krav på due 
diligence ställs på kunder, produkter och länder där risken att banken används för penningtvätt och 
finansiering av terrorism bedöms vara högre. Under senare år har SEB utvecklat och infört: 

•  Koncerngemensamma IT-stöd för att övervaka och undersöka misstänkta transaktioner samt 
för att kunna gallra ut kunder och transaktioner mot sanktionslistor, etc. SEB:s compliance-
funktion ansvarar för övervakning, undersökning och myndighetsrapportering. 

•  En webbaserad utbildning om Anti-Money Laundering, dvs. insatser mot penningtvätt, för alla 
medarbetare. Utbildningen är framtagen på 12 språk och hålls löpande uppdaterad.

•  Koncerngemensamma Know Your Customer-rutiner och tillvägagångssätt för att samla in och 
elektroniskt lagra kundinformation. SEB:s system och processer har införts i alla länder där 
SEB har verksamhet. 
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SEB tillhandahåller finansiella tjänster, 
hanterar finansiella risker och 
transaktioner samt hjälper såväl företag 
som privatpersoner att förverkliga 
sina mål. Vi strävar efter att bygga 
långvariga värdeskapande relationer 
med våra kunder. Att förstå deras behov 
är en nyckelfaktor för framgång. 

VÅRA pRiORiTERiNGAR
Att erbjuda produkter och lösningar som  •
anpassats till kundernas olika behov.

Att uppnå och bibehålla toppbetyg  •
ifråga om kundnöjdhet.

UNiVERSALBANK MED BRETT 
pRODUKTUTBUD
SEB erbjuder ett stort utbud av ¬finansiella 
tjänster till företagskunder, institutioner och 
hushåll. Banken intar ledande positioner inom 
sådana områden som företags- och privatutlå-
ning, aktiehandel, förmögenhetsförvaltning och 
investment banking. Att kunna erbjuda kvalifi-
cerad rådgivning är en viktig del i bankens er-
bjudande, så att våra kunder ges tillgång till lös-
ningar som motsvarar deras individuella behov.

KUNDNÄRVARO i OROLiGA TiDER
Bland en banks främsta uppgifter är att i sina 
affärsaktiviteter agera så ansvarsfullt att kun-
derna över tid kan förlita sig på bankens närva-
ro för stöd i att nå affärsmässiga och finansiella 
mål. Detta gäller för all affärsverksamhet i en 
bank, inklusive utlåning och finansiering.

Bankers förmåga att finnas till hands för sina 
kunder sattes på hårda prov under 2008 när till-
gången på krediter för första gången på årtion-
den kraftigt begränsades. I takt med att finans-
krisen fördjupades tvingades många finansiella 
institutioner att dra sig tillbaka från marknader 
och marknadssegment. Vi anser att det är ett 
tecken på SEB:s stabilitet och styrka att vi ge-
nom hela 2008 kunde betjäna våra kunder. 

HELA KUNDUppLEVELSEN i FOKUS
SEB har en särskilt stark ställning som främjare 
av internationell handel; banken levererar till 
exempel cash managementtjänster till flertalet 
stora nordiska företag. I en global undersökning 
som genomfördes 2008 av Euromoney placerade 
sig SEB som totalvinnare för cash management-
tjänster. SEB var högst rankad i 12 av 22 utvär-
derade kriterier. 

cOMMUNiTY FöR 
EXpORTFiNANSiERiNG
SEB lanserade 2008 The Benche, en nätverkssajt 
riktad till specialister inom exportfinansiering. 
Syftet är att underlätta för dessa specialister att 
inhämta och dela med sig av kunskap och erfa-
renheter. The Benche gör det till exempel lättare 
att få tillgång till information om handelstra-
ditioner i olika länder och regioner, något som 
normalt sätt är både kostsamt och tidskrävande. 
Fyra månader efter lanseringen hade specialis-
ter från 144 länder besökt the Benche.

KUNDTJÄNST pÅ 20 SpRÅK
En stor andel av befolkningen på de marknader 
SEB betjänar är av utländsk härkomst, vilket 
också reflekteras i hur vi möter våra kunder. 
Medarbetarna på vårt kundcenter i Sverige 
hanterar mer än 20 olika språk, inklusive hindi, 
panjabi, persiska, turkiska och urdu. Kundcen-
tret är öppet dygnet runt, året runt.

ATT NÅ NYA KUNDGRUppER
Vi söker nya sätt att bygga relationer med kun-
der av utländsk härkomst. SEB samarbetar ex-
empelvis med IFS, Internationella Företagarför-
eningen i Sverige och samarbetar med Tillväxt-
verket för att utveckla ett utbildningsprogram 
riktat till företagare med utländsk bakgrund. Vi 
stödjer också fotbollsklubben Syrianska FC. 

FOKUS pÅ VÄRDEKEDJAN
SEB har nyligen utvecklat ett redskap för att 
hjälpa företagskunder och institutionella kun-
der att effektivisera interna processer, minska 
administrationen, förbättra kontrollen och 

Åtagande gentemot kunder

Under 2008…
 
utsågs vi till Årets 
småföretagarbank i 
Sverige

lanserade vi 
The Benche, en 
community på Internet 
för specialister på 
exportfinansiering

seB vann nio 
utmärkelser i den 
finansiella tidsskriften 
Euromoney’s Awards for 
Excellence, bland annat: 
- Bästa bank i Sverige 
- Bästa Equities House i 
Norden och Baltikum 
- Bästa Mergers & 
Acquisition House i 
Norden och Baltikum 
- Bästa Cash 
Management-tjänster i 
Norden och Baltikum
 
vi erhöll topplaceringar 
från The Banker, Global 
Custodian, Global 
Finance Magazine, Risk 
Magazine och FX Week/
Reuters

»
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därmed öka lönsamheten. Den strukturerade 
metoden, ”Value Chain Approach” består av 
verktyg som identifierar möjligheter för kunden 
att förbättra sitt arbetssätt.

ANSVARSFULLA iNVESTERiNGAR
SEB erbjuder ett antal investeringsprodukter 
som har utformats för att uppfylla olika öns-
kemål och värderingar hos våra kunder. Vårt 
etiska fondsortiment innehåller följande tre 
kategorier:

Fonder som utesluter bolag enligt så kallade  •
negativa kriterier som vapen, alkohol, tobak, 
pornografi och spel.

Fonder som tillämpar urval enligt Global  •
Ethical Standard. Dessa fonder utesluter 
bolag som har handlat i strid med interna-
tionella normer för mänskliga rättigheter, 
anställdas rättigheter, miljö, korruption och 
vapentillverkning.

Fonder som uteslutande investerar i bolag  •
som är ledande inom samhällsansvar, med 
urval enligt så kallade positiva kriterier.

EKVATORpRiNcipERNA
Som första bank i Norden antog SEB de 
så kallade Ekvatorprinciperna (EP) för 
projekt¬finansiering, ett ramverk för att säkra 
en hållbar praxis inom finansindustrin för han-
tering av miljö- och samhällskonsekvenser i 

samband med projekt¬finansieringar. Samtliga 
SEB-anställda som berörs av existerande eller 
potentiella EP-konsekvenser har fått den utbild-
ning som krävs för att tillämpa dessa principer. 
Under 2008 var SEB involverad i fem transaktio-
ner med EP-konsekvenser.

ANpASSAD FöR SEpA 
Single Euro Payments Area (SEPA), ett omfat-
tande projekt för att skapa ett gemensamt områ-
de för betalningar inom EU, trädde i kraft i bör-
jan av 2008. SEB var SEPA-anpassat redan före 
projektet trädde i kraft och erbjuder flera relate-
rade produkter, exempelvis SEPA-betalningar. 
Genom SEPA skapas en enhetlig struktur för 
kort- och betalningshantering och ökad konkur-
rens mellan leverantörer av transaktionstjäns-
ter. På sikt kommer detta leda till minskade 
transaktionskostnader, genom förenklade be-
talningar, ökad processeffektivitet och minskat 
behov av olika transaktionskonton. 

ENKLA FiRMAN – SKRÄDDARSYDD LöSNiNG FöR 
ENSKiLDA NÄRiNGSiDKARE
2007 drog SEB igång en stor kampanj för att nå företagare och enskilda näringsidkare. Konceptet 
Enkla Firman, en helhetslösning för personer som driver enskild firma, togs fram. I tjänsten 
ingår bland annat Internetkontoret privat, bankgiro, betalservice via Internet, företagskort, 
företagskonto med högre ränta och fria uttag, rådgivning samt pensionslösning. Enkla firman 
bidrog starkt till det stora inflödet av nya småföretagskunder till banken under 2008, samt till 
utnämningen av SEB som Årets småföretagarbank i Sverige. 
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All bankverksamhet handlar om 
människor, relationer och förtroende. 
Att ha en diversifierad och engagerad 
personalstyrka är av avgörande 
betydelse för att SEB ska nå framgång. 

VÅRA pRiORiTERiNGAR
Att stärka medarbetarnas åtagande ge- •
nom att sätta tydliga och inspirerande 
mål som mäts, följs upp och belönas

Att uppnå resultat baserat på mångfald  •
bland medarbetarna

Att ge våra anställda samma möjlighe- •
ter till kunskap och karriärutveckling 
och till rätt balans mellan arbets- och 
familjeliv.

EN pRESTATiONSiNRiKTAD KULTUR
Vi arbetar aktivt med att bygga en kultur som 
mäter och belönar prestationer i syfte att nå 
SEB:s strategiska mål. En prestationsinriktad 
kultur kännetecknas av att våra medarbetare 
tar ansvar både för affärsverksamheten och sin 
egen individuella utveckling. Inom SEB handlar 
det inte bara om vilka resultat som uppnås utan 
även på vilket sätt de uppnås, hur väl medarbe-
tarna lever i enlighet med bankens värderingar: 
engagemang, kontinuitet, ömsesidig respekt.

Varje chef inom SEB ser till att de strategiska 
målen bryts ned och kommuniceras till de an-
ställda som individuella mål tydligt kopplade 
till SEB:s affärsplan. Målen följs sedan upp och 
utvärderas genom regelbundna möten med 
varje anställd för att ge personlig återkoppling 
och coaching. Detta är ett effektivt sätt att sä-
kerställa att SEB:s långsiktiga mål uppnås. 

Målet med vårt program för “Operational Excel-
lence”, SEB Way, är skapa en kultur där ständiga 
förbättringar leder till “operational excellence”, 
dvs. en högeffektiv, produktiv, kvalitetsmed-
veten och samarbetsinriktad organisation. Vid 

utgången av 2008 omfattade programmet mer 
än hälften av alla medarbetare i SEB. Program-
met har på kort tid lyckats uppnå goda resultat 
genom att förse affärsområden och affärsenhe-
ter med stöd för att nå sina mål. 

ENGAGERADE MEDARBETARE
Alla medarbetare i SEB har samma möjligheter 
att utvecklas och göra karriär - oberoende av 
kön, nationellt eller etniskt ursprung, ålder, 
sexuell läggning eller trosbekännelse. Enligt 
koncernens mångfaldsplan är det långsiktiga 
målet att vartdera könet skall vara representerat 
med minst 40 procent på varje nivå. 

Under 2008 var 44 procent (40) av samtliga che-
fer i koncernen kvinnor. För grupp- och kund-
tjänstchefer var andelen 54 procent (46) och för 
avdelnings- och kontorschefer 36 procent (36). På 
högre nivåer var andelen kvinnor 25 procent (25).

LEDARSKAp OcH cOAcHiNG
Ledarskaps- och kompetensutveckling är av 
avgörande betydelse för skapandet av en presta-
tionsinriktad kultur. Mycket arbete har under 
2008 lagts ned för att fastställa vilka krav och 
förväntningar som SEB har på sina chefer. Vi 
utvecklade också “SEB’s Academy”, vårt kon-
cernövergripande utbildningsramverk, som har 
en tydlig inriktning mot prestationsstyrning, 
dvs. målformulering, återkoppling och coach-
ing. Under 2008 investerade SEB 245 Mkr (240) 
i kompetensutveckling. Så gott som alla med-
arbetare deltog i någon form av utbildning och 
1 700 chefer deltog i bankens olika interna och 
externa ledarskapsprogram.

MEDARBETARENGAGEMANG
Det är av stor betydelse för SEB att ha en öppen 
och kontinuerlig dialog med medarbetarna. 
Medarbetarundersökningen ”Voice”, ett strate-
giskt verktyg för att ge insikt om medarbetarnas 
uppfattning om banken, genomförs vartannat år. 
Resultaten ska ge ledningen riktlinjer för att kun-
na prioritera åtgärder som ytterligare förbättrar 
SEB:s organisation. Den senaste undersökningen 
genomfördes 2008 och visade att kompetens, 

Åtagande gentemot medarbetare

Under 2008…
 
fortsatt fokus 
på att bygga en 
prestationsinriktad 
kultur där SEB:s 
medarbetare tar 
ansvar både för 
affärsverksamheten och 
sin egen individuella 
utveckling

seB i litauen 
valdes till landets 
mest respekterade 
företag och var 
bland de tre främsta 
i en undersökning av 
de mest attraktiva 
arbetsgivarna

seB i tyskland 
blev rankad som 
en av de 100 bästa 
arbetsgivarna, baserat 
på karriärmöjligheter, 
anställningstrygghet, 
företagskultur och 
balans mellan arbets- 
och familjeliv

»
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motivation och ansvar rankades högt av SEB:s 
medarbetare. Svarsfrekvensen var 68 procent, att 
jämföras med referensnivån om 61 procent. Näs-
ta undersökning genomförs i september 2009. 

ERSÄTTNiNG
SEB arbetar aktivt för att bygga en kultur som mä-
ter och belönar prestation, med ersättning kopp-
lad till bankens strategiska utveckling. SEB:s över-
gripande ersättningsstruktur består av följande 
huvudsakliga delar: grundlön, kortsiktig presta-
tionsbaserad ersättning, långsiktiga prestationsba-
serade ersättningar, pensioner och förmåner.

Den totala ersättningen ska vara konkurrens-
kraftig på de geografiska marknader och inom de 
affärsområden där SEB har verksamhet. Grund-
lönen baseras på arbetets svårighetsgrad, samt 
individens ansvar, erfarenhet, kompetens och ar-
betsinsats. De flesta av SEB:s anställda är berätti-
gade till kortsiktig prestationsbaserad ersättning, 
baserad på utfallet av i förväg uppsatta mål. 

Med hänsyn till finanskrisen och den allmänna 
debatten gällande ersättningar till ledande be-
fattningshavare beslutade SEB:s högsta ledning 
i början av 2009 att avstå från fasta löneökning-
ar och behålla baslönen på 2008 års nivå. 

BALANS i ARBETSLiVET
I syfte att uppnå bankens långsiktiga mål eftersträvar SEB rätt balans mellan arbets- och familjeliv 
hos medarbetarna. SEB erbjuder bland annat hälsovård, friskvårdsaktiviteter och tjänster för 
service i hemmet.

I Sverige genomför SEB omfattande rehabiliteringsinsatser för att göra det möjligt för 
långtidssjukskrivna medarbetare att komma tillbaka till arbetet. Insatserna bidrog till att andelen 
långtidssjukskrivna minskade för tredje året i rad, till 1,8 procent (2,2). SEB i Tyskland valdes 
som en av de 100 bästa arbetsgivarna, baserat på karriärmöjligheter, anställningstrygghet, 
företagskultur och balans mellan arbets- och familjeliv.
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SEB:s övergripande mål är att skapa 
långsiktigt aktieägarvärde, samtidigt 
som vi lever upp till förväntningarna 
från andra intressenter. Detta kräver ett 
starkt fokus på finansiellt resultat samt 
riskhantering/intern kontroll. 

VÅRA pRiORiTERiNGAR
Att vara ledande bland jämförbara ban- •
ker vad gäller finansiellt resultat

Att behålla vår position som ledande i  •
rapportering om bolagsstyrning

AKTiEÄGARE öVER HELA VÄRLDEN
SEB hade 281 000 institutionella och enskilda 
aktieägare runt om i världen vid utgången av 
2008. Aktieägarna inkluderar många stora pen-
sionsfonder, aktiefonder och försäkringsbolag, 
vilket förklarar varför de 1 500 största aktieä-
garna står för 85 procent av ägandet. 

SEB-aktien noteras på Nasdaq OMX, Stock-
holmsbörsen sedan 1972. Under 2008 omsattes 
SEB-aktier till ett värde av 190 miljarder kronor. 
SEB är därmed liksom tidigare år ett av de mest 
omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. 

UTDELNiNGSpOLiTiK
Utdelningens storlek avgörs av såväl det eko-
nomiska klimatet som koncernens ¬ finansiella 
position och tillväxtmöjligheter. SEB:s mål är att 
utdelningen över en konjunkturcykel skall mot-
svara cirka 40 procent av vinsten per aktie. 2009 
års bolagsstämma besluta att ingen utdelning 
för 2008 skulle utgå, som ett led i åtgärderna för 
att stärka SEB:s kapitalbas.

TRANSpARENS
SEB har en tradition av hög transparens i den 
finansiella redovisningen. Vi strävar efter att 
nå samma höga nivå i vår hållbarhets- och 
bolagsstyrningsrapportering. Under 2008 
publicerade vi vår första Corporate Responsi-
bility Report, i enlighet med de riktlinjer som 
föreskrivs av GRI G3 Guidelines. SEB tillämpar 
svensk kod för bolagsstyrning och följer ko-
dens regler fullt ut. Ytterligare information om 
bolagsstyrningen inom SEB beskrivs i årsredo-
visningen för 2008.

RiSKHANTERiNG OcH iNTERN 
KONTROLL
SEB lägger stor vikt vid riskhantering och in-
tern kontroll och har effektiva och väl bepröva-
de processer och funktioner för riskhantering, 
internrevision, regelefterlevnad och riskkon-

Åtagande gentemot aktieägarna

Under 2008…
 
höll vi 550 möten 
med investerare och 
analytiker

seB erhöll som 
första nordiska 
bank godkännande 
att använda en 
internmätningsmetod 
för att rapportera 
kapitalkrav för 
operationell risk

vår årsredovisning 
blev framröstad som 
världens näst bästa 
bland banker

»
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troll. En väl genomförd riskhantering skapar 
en stabil plattform för att öka aktieägarvärdet.

Under 2008 stärkte vi vår riskhantering ytter-
ligare, bland annat genom att etablera ett nytt 
affärsforum som uteslutande hanterar wor-
kout- och omstruktureringsfrågor. En rad åt-
gärder har vidtagits för att stärka koncernens 
enhet för marknadsriskkontroll. SEB erhöll 
också som första nordiska bank godkännande 
att använda en internmätningsmetod för att 
rapportera kapitalkrav för operationell risk. En 
fördjupad beskrivning av SEB:s risk- och kapi-
talhantering finns i årsredovisningen.

KOMMUNiKATiON MED 
AKTiEÄGARNA
SEB:s funktion för Investor Relations sam-
ordnar informationen till aktieägarna och 
ansvarar för att den finansiella marknaden får 
korrekt information i rätt tid. Kommunikatio-
nen sker i enlighet med de regler för informa-

tionsgivning som fastställts av OMX Nordic 
Exchange och i SEB:s kommunikationspolicy.

Kommunikationspolicyn ska säkerställa att in-
formationen till SEB:s intressenter sker i enlighet 
med gällande regler. Policyn, som uppdateras 
varje år, grundar sig på börskontraktet och andra 
relevanta regelverk och rekommendationer.

Börskontraktets övergripande syfte är att alla 
aktörer på marknaden ska få snabb, samtidig, 
korrekt, relevant och tillförlitlig information 
rörande allt som kan påverka aktiekursen el-
ler som förändrar den bild som getts i tidigare 
offentliggjord information om bolaget. Alla 
pressmeddelanden och finansiella rapporter 
och all övrig relevant information finns på 
SEB:s hemsida www.sebgroup.com.

Under 2008 höll SEB 550 möten med investera-
re och analytiker. För att säkerställa samtidig 
informationsgivning finns de presentationer 
som förevisats vid dessa möten alltid tillgäng-
liga på vår hemsida.

UTMÄRKELSER FöR SEB:S RAppORTERiNG
•  De senaste tre åren har SEB:s årsredovisning tillhört världens tre främsta i en 

internationell undersökning.

•  I en undersökning genomförd 2008 jämfördes svenska företags kommunikation i 
hållbarhetsfrågor. SEB erhöll en niondeplats totalt och placerades först bland banker.

•  SEB erhöll utmärkelse för bästa bolagsstyrningsrapport i Sverige 2007.  
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Vi strävar efter att minska SEB:s 
negativa påverkan på miljön. Detta 
gäller såväl den direkta påverkan från 
vår egen verksamhet som den indirekta 
påverkan från vår kreditgivning och 
kapitalförvaltning.

VÅRA pRiORiTERiNGAR
Att garantera efterlevnad av SEB:s  •
miljönormer inom alla delar av organi-
sationen.

Att engagera våra leverantörer i miljö- •
frågor.

Att utveckla nya produkter som mot- •
svarar våra kunders miljöpreferenser.

Att minska SEB:s koldioxidutsläpp. •

MiLJöHÄNSYN
SEB strävar efter att minska den negativa på-
verkan som verksamheten har på miljön. Detta 
gäller såväl den direkta påverkan från vår 
egen verksamhet som den indirekta påverkan 
från vår kreditgivning och kapitalförvaltning. 
SEB undertecknade ICC:s (Internationella 
Handelskammaren) miljödokument 1996 och 
stöder FN:s Environment Programme Finance 

Initiative. SEB är också medlem av FN:s Global 
Compact och stödjer OECD:s riktlinjer för mul-
tinationella företag.

VÅR DiREKTA pÅVERKAN
styrning av miljöarbetet
Miljöarbetet i SEB styrs av en miljöpolicy som har 
godkänts av verkställande direktören. Divisions- 
och affärsområdeschefer ansvarar för att policyn 
tillämpas i den dagliga verksamheten. Miljöar-
betet stöds och övervakas av koncernens gemen-
samma Corporate Responsibility-kommitté. Ett 
led i arbetet är kvartalsvis rapportering och ut-
värdering rörande ett stort antal miljönyckeltal.

Under 2008 minskade SEB:s totala fastighets-
relaterade energiförbrukning med 14 procent. 
Energiförbrukningen är hänförlig SEB:s större 
kontorsfastigheter. Energiförbrukningen i 
förhyrda lokaler mäts för närvarande inte på 
koncernnivå. Vi arbetar tillsammans med fast-
ighetsägare för att skapa bättre möjligheter att 
övervaka och minska energiförbrukning i för-
hyrda lokaler. 

Vi minskade också totalt flygutnyttjande och 
ökade tågresandet med 40 procent, vilket bi-
drog att minska reserelaterade koldioxidutsläpp 
med 5 procent. Andelen miljöcertifierat papper 
ökade till 63 procent av vår totala pappersför-
brukning. Genereringen av avfall utvecklades 
negativt och andelen återvunna sopor mins-
kade till 34 procent. 

Miljöåtaganden 

Under 2008…
 
vi bistod Världsbanken 
i lanseringen av en 
Grön Obligation, med 
syfte att begränsa 
klimatförändringarna

vi blev en av 
undertecknarna till 
Carbon Disclosure 
Project (CDP)

vår totala 
energiförbrukning i 
byggnader minskade 
med 14 procent

»
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Miljökrav på leverantörer
Vi kräver av alla leverantörer som har ramavtal 
med SEB att de ska ha en miljöpolicy. Alla våra 
större leverantörer har på vår begäran tillhan-
dahållit sin miljöpolicy.

VÅR iNDiREKTA pÅVERKAN
Miljö och utlåning
Bedömning av miljörisker ingår i SEB:s kredit-
politik. I varje kreditprövning ingår bedömning 
av miljörisker som kan påverka kundens kre-
ditvärdighet. Vår analys och bedömning vid 
ett kreditbeslut görs emellertid också med ett 
bredare hållbarhetsperspektiv och innefattar då 
möjlig negativ inverkan på miljö och samhälle.

Vår potentiella indirekta påverkan på miljöns 
hållbarhet är emellertid snarare positiv, då SEB 
erbjuder finansiella lösningar till miljövänliga 
utvecklingsprojekt och investeringar. Det Gröna 

Billånet, som innebär en attraktiv finansiering 
av miljövänliga bilar, liksom en rad investe-
ringsfonder, illustrerar SEB:s ambitioner när det 
gäller skräddarsydda produkter för hållbara 
investeringar.

Miljö och kapitalförvaltning
SEB förvaltar för närvarande 15 fonder som har 
en uttalad inriktning på samhällsansvar och 
som tillämpar strikta miljökrav i sina placering-
ar. Genom att under 2008 anta FN:s principer 
för ansvarsfulla investeringar, Principles for Re-
sponsible Investments (PRI), får frågor som rör 
miljö en ökad betydelse i SEB:s ägarskapspolicy 
och övriga rutiner.

SEB ARRANGERAR VÄRLDSBANKENS FöRSTA GRöNA 
OBLiGATiONSLÅN
År 2008 emitterade Världsbanken sitt första gröna obligationslån för att finansiera gröna projekt, 
d.v.s. projekt som syftar till att minimera klimatförändringseffekterna eller till att hjälpa människor 
att anpassa sig till dem. Med SEB som ensam ledarbank togs 2,7 miljarder kronor upp från 
åtskilliga viktiga skandinaviska institutionella investerare liksom från United Nations Joint Staff 
Pension Fund. Obligationerna är denominerade i svenska kronor och har en löptid på sex år.

Det är första gången som Världsbanken emitterar obligationer för att skaffa medel till ett specifikt 
världsbanksprogram genom detta gröna obligationslån. Emissionen utgör ett exempel på den 
sorts innovationer som Världsbanken försöker stimulera under sitt program för ”Strategic 
Framework for Development and Climate Change”, som lanserades 2008 för att främja och 
samordna offentlig med privat verksamhet på detta område.
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SEB vill bidra positivt till utvecklingen 
på de platser där vi är verksamma och 
vi engagerar oss i flera utvalda sociala 
samarbetsprojekt. 

VÅRA pRiORiTERiNGAR
Att bidra till den ekonomiska utveck- •
lingen i de länder där vi är verksamma.

Att engagera oss i projekt som stöder  •
entreprenörskap.

Att främja barns och ungdomars ut- •
veckling och utbildning.

AKTiV ROLL i SAMHÄLLET
Som en betydande leverantör av kreditlös-
ningar, betalningssystem och andra finansiella 
tjänster är SEB en viktig del av samhället. Vi 
tillhandahåller finansiella lösningar och ger 
råd som skapar mervärde för våra kunder. Vårt 
engagemang består också av riktade insatser till 
särskilda målgrupper.

öKA FöRSTÅELSEN FöR 
EKONOMiSKA FRÅGOR
SEB har en lång tradition av att tillhandahålla 
ekonomisk expertis och dela med sig av sitt kun-
nande, inte bara till våra kunder, utan också till 
allmänheten. För att främja förståelse för ekono-
miska frågor deltar våra ekonomer och strateger 
aktivt i den ekonomiska debatten och de framträ-
der också regelbundet i media. Andra specialister 
inom SEB förser nyföretagare med rådgivning 
och analys och bistår hushåll i att fatta välgrun-
dade beslut. Som ett led i vårt arbete med att 
sprida kunskap om ekonomi till kunder och all-
mänheten publicerar vi samhällsekonomiska och 
finansiella rapporter. Rapporterna har många lä-
sare och refereras ofta i media. Några exempel är 
Nordic Outlook och Eastern European Outlook 
som publiceras kvartalsvis respektive halvårsvis.

SOciALA pROJEKT
SEB stödjer två sorters sociala samarbetsprojekt. 

Den första gruppen omfattar projekt med nära 
koppling till SEB:s verksamhet och syftar till att 
stärka relationerna med existerande och potenti-
ella kunder. Dessa projekt är ofta inriktade på en-

Sociala åtaganden

Under 2008…
 
tillsammans 
med Svenska 
Tennisförbundet 
lanserade SEB ett av 
de största projekten 
någonsin till stöd för 
ungdomstennis

vi utökade vårt 
engagemang i den 
drogförebyggande 
stiftelsen Mentor

vi fortsatte vårt stöd 
för behövande barn i 
Estland, Lettland och 
Litauen samt utökade 
vår sponsring av 
kulturprojekt

»
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treprenörskap och som exempel kan nämnas stöd 
till Founders Alliance, Entrepreneur of the Year i 
Sverige samt Business Plan Tournament i Litauen.

Den andra gruppen är inriktad på följande nyckel-
områden: ungdomar, utbildning, jämlikhet mellan 
könen, etnisk mångfald samt sport och kultur. Pro-
jekt som stöds omfattar t ex Mentorprogrammet

i Sverige, Litauen och Tyskland samt SEB Next 
Generation-programmet i samarbete med 

Svenska Tennisförbundet. Det sistnämnda är 
avsett att stödja unga tennistalanger och är ett 
av de största svenska programmen för tennis-
ungdomar som någonsin lanserats.

SEB:s finansiella stöd till sociala projekt under 
2008 uppgick till SEK 18,3 Mkr. Dessutom är 
många SEB-anställda aktivt engagerade i olika 
projekt för att dela med sig av sina erfarenheter 
och kunskaper.

TiLL STöD FöR UNGDOMARS UTVEcKLiNG
SEB engagerar sig i flera sociala samarbetsprojekt som inriktas på att främja ungdomars 
utveckling. Aktiviteterna främjar ungdomars utveckling bland annat genom personliga 
utvecklingsprogram, utbildning och sport. 

SEB har samarbetat med Mentor Sverige sedan 1977. Mentor är en ickevinstdrivande stiftelse 
som tar fasta på den roll som vuxna spelar i ungdomars fostran och utveckling. SEB har bidragit 
till att starta upp Mentor i Litauen och har utökat sitt engagemang med stiftelsen i Tyskland. En 
närmare presentation av Mentor-samarbetet finns på sid 23 i bankens årsöversikt och på sid 19 i 
årsredovisningen. 

SEB:s olika sponsorsamarbeten inom sport, som särskilt är inriktade på tennis, bidrar också till 
att främja ungdomars utveckling.
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På följande sidor presenteras ett urval 
av SEB:s pågående sociala samarbets-
projekt och sponsorsamarbeten. 

FRÄMJANDE AV ENTREpRENöRSKAp
Junior achievement fund (estland, lettland)
SEB stödjer Junior Acheivement programs i Est-
land och Lettland, bland annat genom att främja 
studier i ekonomi för såväl studenter och lärare. 
Syftet med Junior Achievement programs är att 
främja entreprenörskap och finansiell kompetens 
genom handfasta, erfarenhetsbaserade program.

entrepreneur of the year (sverige)
Som huvudsponsor av “Entrepreneur of the 
Year” vill SEB uppmärksamma individer som 
genom kreativitet, uthållighet och hårt arbete 
har skapat nya företag.

gaseller (sverige)
Affärstidningen Dagens Industri identifierar 
snabbväxande företag – “gaseller” – och utser 
årets gaseller samt ”Årets supergasell”. 

iplanner – ett planeringsverktyg för 
småföretagare (estland)
SEB har skapat “iPlanner”, ett internetbaserat 
planeringsverktyg för estniska småföretagare. 
Det hjälper nystartade företag att definiera af-
färsidé, göra resultatprognoser, fastställa kapi-
talbehov och andra viktiga delar i affärsplanen.

Business plan tournament (litauen)
SEB stödjer en aktivitet som uppmuntrar entre-
prenörskap hos talangfulla ungdomar i syfte 
att utveckla deras kunskaper och hjälpa dem att 
starta ett eget företag.

SOciALA pROJEKT
Mentor (sverige, litauen, tyskland)
SEB har samarbetat med Mentor Sverige sedan 
1997. Detta är en ickevinstdrivande stiftelse 
som engagerar sig i antivålds- och drogföre-
byggande aktiviteter bland ungdomar. Mentor 
inriktar sig på den roll som vuxna spelar för 
ungdomars fostran och utveckling. Tack vare 
organisationens olika program får ungdomar 
tillfälle att träffa vuxna förebilder i en mängd 
olika situationer. Samarbetet ger SEB:s anställda 
möjlighet till såväl personlig utveckling som 
sociala insatser. SEB stödjer Mentor i Sverige, 
Litauen och Tyskland.

seB next generation (sverige, danmark)
SEB Next Generation är en av de största ung-
domssatsningarna inom svensk tennis och ett 
samarbete mellan SEB och Svenska Tennisför-
bundet. Satsningen riktar sig till flickor och 
pojkar i åldrarna 10-15 år och innebär utökade 
träningsläger över hela landet. Syftet är att 
fler ungdomar skall få möjlighet till kvalita-
tiv träning med uppbackning från förbundet 
och därigenom kunna skapa en helt ny bredd 
i svensk tennis. Ambassadör för projektet är 
Jonas Björkman.

Kalle anka cup (sverige)
SEB är huvudsponsor till den anrika ungdom-
stävlingen Kalle Anka Cup, en av världens 
största juniortävlingar. Varje år är det ungefär 
10 000 ungdomar som deltar i tävlingen som 
startar på klubbnivå, fortsätter på distriks-
nivå och avslutas med Sverigefinalen i Båstad 
under sommaren. De flesta av Sveriges mest 
framstående spelare har stått högst på pris-
pallen i Kalle Anka cup, såsom Björn Borg och 
Stefan Edberg.

Sociala samarbetsprojekt 

»
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seB Baltic Basketball league
Basket är en av de publikmässigt största spor-
terna i Baltikum. SEB har sponsrat basket i 
Estland sedan början av 2000-talet, och den bal-
tiska basketligan, en turnering för de bästa la-
gen i Estland, Lettland och Litauen, sedan 2004. 
Koncernen har ett långsiktigt avtal med ligan 
som varar till 2011.

festivalen i vilnius (litauen)
SEB är huvudsponsor för den internationella mu-
sikfestivalen ”Vilniaus Festivalis”, i arrangemang 
av Litauen’s National Philharmonic Society. 
Konserter med både klassisk musik och jazz äger 
rum på olika platser i Vilnius under festivalen.

seB stiftung (tyskland)
Genom sin stiftelse i Tyskland har SEB gett stöd 
till flera projekt, till exempel barnhem i Kam-
bodja, ett palliativt centrum för barn i Tyskland 
samt humanitärt bistånd efter naturkatastrofer.

naturewatch Baltic (Baltic sea region)
SEB samarbetar med WWF i ett utbildningspro-
jekt för lärare och skolbarn som handlar om att 
bevara naturen och arbeta för hållbar utveck-
ling Östersjöregionen.

lithuanian children’s foundation (litauen)
I över tio år har SEB samarbetat med Litauens 
barnstiftelse. Stiftelsen hjälper till att skapa säk-
rare och bättre levnadsvillkor för barn samt ger 
stöd till utbildning. För detta arbete tilldelades 
SEB svenska Exportrådets pris för hållbart före-
tagande i Litauen 2007.

exams. don’t Worry.lt (litauen)
SEB i Litauen deltar i kampanjen egzaminai.
nesinervink.lt (“Oroa dig inte för tentamen”) 
och har instiftat priser till unga studenter som 
fått toppbetyg i nationella sluttentamina.

estniska välgörenhetsfonden (estland)
SEB är en av grundarna till Eesti Ühispanga, en 
välgörenhetsfond som erbjuder hemlösa barn 
skydd från våldet på gatorna. SEB har samlat in 
donationer från kunder till ungdomsprojekt i 
Baltikum. Med hjälp av donationerna har bland 
annat nya möbler köpts in och aktiviteter ord-
nats för barnen.

Kungliga filharmonikerna och Konserthuset i 
stockholm (sverige)
SEB sponsrar de Kungliga Filharmonikerna 
och Konserthuset i Stockholm. Som en del av 
samarbetet ger orkestern konserter specifikt för 
SEB:s kunder, både i Stockholm och på andra 
orter där SEB har verksamhet. 

sinfonietta riga (lettland)
SEB stöder kammarorkestern Sinfonietta Riga 
sedan 2006. Ett av orkesterns större evene-
mang är konserten “Sinfonietta Riga upptäcker 
Rundãle Palace”, som arrangeras i Lettlands 
främsta slott i barockstil.

sosBarnbyar (lettland)
SOS-Barnbyar tar hand om föräldralösa och 
övergivna barn. SEB stödjer SOS givarkampan-
jer på olika sätt, i kommunikation med kunder, 
på hemsidan och på kontoren. Banken stödjer 
också SOS genom att donera 3 euro för varje tre-
poängsskott i den baltiska basketligan (se ovan). 

“livslust” (letland)
SEB stödjer “Livslust”, en yrkesskola för utsatta 
barn. Syftet med skolan är att ge dessa barn en 
chans i livet genom att ge dem ett hem och en 
utbildning.

Konstnärernas hus (norge)
Konstnärernas Hus, “Kunstnernes Hus”, är 
Norges största galleri som leds av konstnärer 
och ett ledande center för utställningar av norsk 
och internationell modern konst. SEB är galleri-
ets huvudsponsor, i ett avtal som löper till 2011. 
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FAKTA: ETiSKA ÅTAGANDEN

uppfÖrandeKod och Kärnvärderingar   

Uppförandekod SEB arbetar i enlighet med uppförandekoden som 
antagits av verkställande ledningen. Koden är en 
vägledning för SEB:s anställda vad gäller uppträ-
dande och ansvar. Koden uttrycker värderingar och 
normer som ligger till grund för vårt uppförande i 
affärsrelationer. Koden anger den standard som 
anställda förväntas leva upp till, hur potentiellt svå-
ra situationer kan lösas samt beskriver processer 
för rapportering av händelser relaterade till koden. 
Koden finns tillgänglig på www.sebgroup.com.

Utbildning i uppförande-
koden

SEB har utvecklat en webbaserad utbildning som 
finns på elva språk.

Medarbetarintroduktion Nya SEB-medarbetare ges en introduktion till SEB:s 
policies och instruktioner. Certifiering av branschor-
ganisationer sker i vissa fall.

Rutiner för att rapportera 
överträdelser av upp-
förandekoden

Uppförandekoden och etikpolicyn innehåller avsnitt 
om hur medarbetare ska gå till väga för att rappor-
tera om brott mot interna regler (så kallad whistle-
blower procedure).

Etikpolicy Etikpolicyn anger principer som ska följas i det 
dagliga arbetet och instruktioner kring känsliga 
situationer där det inte finns tillämpliga regler. 

Instruktioner för att 
förhindra penningtvätt 
och finansiell terrorism 

Uppdaterade instruktioner för att förhindra penning-
tvätt samt Know Your Customer-rutiner lanserades 
2008. Varje affärsenhet ansvarar för sina kunder 
och den risk de utgör. SEB:s funktion för regelefter-
levnad, Group Compliance, ansvarar för stöd och 
uppföljning av penningtvättbekämpning.

Utbildning för att 
förhindra penningtvätt

Obligatorisk utbildning för alla medarbetare.

Korruptionsbekämpning SEB följer regelverk för korruptionsbekämpning i de 
länder banken är verksam.  

Inköpspolicies SEB:s inköpspolicies säkerställer att leverantörer 
väljs ut genom konkurrensmässigt offertförfarande 
och rättvis behandling av alla leverantörer. 

Leverantörskontroll Alla leverantörer med ramavtal måste ha en miljö-
policy. SEB kontrollerar regelbundet med hjälp av 
extern data hur väl leverantörerna lever upp till sitt 
samhällsansvar. Kontrollen sker minst årsvis. 

etiK i BeMÖtandet av Kunder  

Instruktioner för att 
hantera intressekonflikter

Instruktionen för att hantera intressekonflikter inom 
SEB anger hur det ska säkerställas att allt görs för 
att identifiera och hantera intressekonflikter.

Förebyggande av 
marknadsmissbruk 

SEB:s interna regler mot marknadsmissbruk inne-
håller ett allmänt förbud för samtliga medarbetare 
mot att utnyttja insiderinformation från t.ex. kund-
transaktioner. Privata investeringar får inte påverka, 
eller se ut att påverka, medarbetarnas självständiga 
bedömningar för SEB:s räkning. 

Policy för avgiftstrans-
parens

För finansiella tjänster och andra basprodukter och 
-tjänster finns uppdaterade prislistor på Internet 
tillgängliga för privat- och företagskunder. 

Instruktioner för att han-
tera kundklagomål 

Instruktionerna för att hantera klagomål från kunder 
säkerställer att alla klagomål följs upp och doku-
menteras. Om ett beslut i ett ärende inte är i enlig-
het med kundens önskemål ska kunden informeras 
skriftligen om bakgrunden till beslutet. 

Konfidentiell kund- 
information 

Medarbetare i SEB får inte sprida konfidentiell 
kundinformation till någon som inte är behörig att få 
den eller som inte har något behov av att känna till 
informationen för att utföra sitt jobb. 

Instruktion för marknads-
kommunikation

Syftet med instruktionen för marknadskommunika-
tion är att säkerställa att all kommunikation riktad 
till SEB:s kunder eller potentiella kunder är klar, 
tydlig och inte missledande.
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nycKelindiKatorer

Kundnöjdhet, Kontorsrörelsen, KniX index 2008 2007

Sverige, Privat 65 n/a

Sverige, SME 63 n/a

Estland, Privat 75 76

Estland, SME 78 80

Lettland, Privat 62 67

Lettland, SME 65 56

Litauen, Privat 56 66

Litauen, SME 59 61

Tyskland, Privat 70 72

Övrigt

Antal länder där SEB är representerade 21 21

Antal användare av SEB:s internetbanker 3,2 miljoner 2,9 miljoner

utlåning – privatpersoner    

Policy för att förhindra 
alltför hög skuldsättning 
hos privatkunder 

En kassaflödesbaserad analys av kundens finan-
siella situation görs vid alla kreditansökningar. 

Rutiner för att påminna 
vid försenade betalningar

SEB:s avdelning för kreditstöd har rutiner för uppre-
pade betalningspåminnelser.

Policy för hantering av 
kunder med återbetal-
ningsproblem 

SEB:s huvudsakliga mål är att nå frivilliga uppgö-
relser med hänsyn tagen till den enskilda kundens 
finansiella situation.

Policy för skydd av per-
sonlig data 

SEB:s uppförandekod innefattar detta område. I 
allmänhet får personlig data inte användas eller 
röjas om inte tillstånd givits av den person informa-
tionen gäller.

utlåning – fÖretag

Produkter anpassade för 
småföretagare 

Enkla firman och Enkla lånet ingår i SEB:s produktut-
bud som är anpassat till småföretagarens behov.

Påminnelserutiner vid 
betalningsförseningar 

SEB:s avdelning för kreditstöd har rutiner för 
återkommande påminnelser. Med företagskunder 
agerar vi på ett tidigt stadium, så snart vi ser en 
risk för betalningsproblem.

Ekvator-principerna Koncernen skrev under Ekvator-principerna i april 
2007.

Ekvator-principerna –  
utbildning  

Alla SEB-anställda som är involverade i transak-
tioner som omfattas av Ekvator-principerna får 
relevant utbildning.

Icke-finansiella kriterier i 
kreditbedömning 

Miljökriterier har ingått i kreditbedömning sedan 
1997. Policyn modifierades 2004 och inkluderar 
nu även sociala kriterier. Risk som är relaterad till 
corporate responsibility beskrivs i det formella 
kreditbeslutet.

Mifid

Information om MiFID till 
kunder

Alla kunder har fått information om MiFID. Alla 
MiFID-relaterade dokument som kundavtal, gene-
rella villkor och policy för genomförande finns på 
SEB:s hemsida.

Efterlevnad av MiFID För att säkra efterlevnad av MiFID har SEB vidtagit 
åtgärder och anpassat processer för exempelvis 
orderhantering, lämplighetstest och hantering av 
intressekonflikter. Effekten av dessa åtgärder och 
processer övervakas internt. 

KapitalfÖrvaltning  

Placeringsprodukter med 
socialt ansvarstagande

SEB förvaltar sammanlagt 15 fonder enligt investe-
ringskriterier för socialt ansvarstagande.

Placeringsprodukter med 
socialt ansvarstagande, 
förvaltat kapital

6,4 miljarder kronor.

Placeringsprodukter som 
donerar till välgörenhet

Två fonder som stödjer cancerforskning och Världs-
naturfonden (WWF).

Förvaltat kapital med 
rösträtt 

30 miljarder kronor (SEB Liv) och 235 miljarder 
kronor (SEB Fonder).

Ägarpolicy Finns på www.sebgroup.com.

UN Principles for Re-
sponsible Investment, PRI

SEB antog i juni 2008 FN:s principer för ansvars-
fulla investeringar, PRI, inom kategorin Investment 
Manager.

Övrigt

Öppettider SEB:s svenska och baltiska kundcenter för privat-
personer är öppen dygnet runt, alla dagar på året.

Tillgänglighet för perso-
ner med funktionshinder

Alla bankkontor ska vara tillgängliga för rullstols-
burna kunder. Idag är 70% av våra bankomater 
anpassade för rullstolsburna kunder, med målet att 
nå 100 % år 2011. Alla bankomater har talfunktion 
(Sverige). 

transaKtioner enligt eKvatorprinciperna
(FRÅN 2008-01-01 TILL 2008-12-31) 

landbaserad rapport oecd låginkomst oecd icke oecd

Kategori A

Kategori B 5

Kategori C

total 5

sektorbaserad rapport energi infrastruktur olja och gas

Kategori A

Kategori B 2 1 2

Kategori C

total 2 1 2

Det nominella lånevärdet per mars 2009 var cirka 390 miljoner US-dollar, eller  
3 160 Mkr.

Kategori a
Projekt med potentiellt betydande ofördelaktig påverkan på samhället eller miljön.

Kategori B
Projekt med potentiellt begränsad ofördelaktig påverkan på samhället eller miljön.

Kategori c
Projekt med liten eller ingen påverkan på samhället eller miljön.

låginkomst oecd
T ex Ungern och Mexiko, definierade i Världsbankens databas för Development 
Indicators.

oecdländer: 
Efterlevnad av nationella lagar kan ersätta IFC Performance Standards. För dessa 
projekt kategoriseras projekten och ses över in enlighet med principle 1, 2 och, 
om tillämpligt, 7 and 8.

seB ep datum
SEB publicerade intentionen att implementera instruktionerna i Ekvator-principer-
na 2007-04-03.
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FAKTA: ÅTAGANDE GENTEMOT MEDARBETARNA

personalpolicys  

Rekryteringspolicy SEB tillämpar en enhetlig process för rekrytering av 
nya medarbetare. Ett av huvudsyftena är att säkra 
att urvalsprocessen baseras på objektiva kriterier 
och är i enhetlighet med vår mångfaldspolicy. 

Ersättningspolicy SEB:s  ersättningspolicy beslutas av styrelsen. 
Enligt denna policy ska individuella ersättningsni-
våer baseras på erfarenhet, kompetens, ansvar 
och prestation. Den kortsiktiga rörliga ersättningen 
baseras på utfallet av i förväg uppsatta mål som är 
både kvantitativa och kvalitativa, de senare är base-
rade på uppfyllelse av SEB:s kärnvärden.

Policy för outsourcing SEB har en policy för outsourcing som beskriver de 
villkor som ska vara uppfyllda för att outsourcing 
ska ske. Leverantörerna ska leva upp till samma 
etiska krav och kärnvärden som SEB.

hälso och säKerhetspolicy   

Rehabiliteringspolicy SEB har en rehabiliteringspolicy med en sjustegs-
metod för att hjälpa medarbetare återvända till 
arbetet. 

Offer för rån SEB har en strukturerad metod för att hjälpa medar-
betare som utsatts för rån i tjänsten. 

Åtgärder för att minska 
rån av bankkontoren

SEB har en omfattande strategi för att förhindra 
rån. Den koordineras av SEB Group Security Centre.

Policy mot trakasserier SEB har en policy för att förhindra trakasserier, 
inklusive sexuella trakasserier. För att säkra medve-
tenheten om denna ingår den som en del bankens i 
chefsutbildningar.

Mångfald och Balans Mellan arBets och privatliv   

Mångfaldspolicy SEB har en mångfaldspolicy som slår fast att ban-
ken ska erbjuda lika möjligheter och lika rättigheter 
för alla oavsett kön, nationell eller enisk bakgrund, 
ålder, sexuell läggning eller religiös övertygelse.

Mångfaldsplan SEB har en mångfaldsplan med målet att vardera 
kön ska vara representerat med minst 40 procent 
på alla nivåer inom banken. 

Föräldraledighet Koncernen följer lokala lagar och kollektivavtal. 
I Sverige kompenserar föräldraförsäkringen upp 
till 80 procent av inkomstbortfallet, men bara upp 
till en viss nivå. För många av SEB:s medarbetare 
betyder detta ett betydande inkomstbortfall. I syfte 
att uppmuntra medarbetarna att ta föräldraledigt 
garanterar SEB 90 procent av lönen under föräldra-
ledigheten. I Tyskland ger banken föräldrar möjlig-
het till upp till 3,5 års ledighet för varje barn.

organisationsfÖrändringar  

Omorganisation 2008 Personalminskningar har under 2008 gjorts för 
att minska kostnader genom effektivisering och 
inhyrning. All övertalighet har lösts genom naturlig 
avgång eller frivilliga avtal. De medarbetare som ac-
cepterat avgångsvederlag har erbjudits rådgivning 
och hjälp att hitta en ny anställning. 

MedarBetarengageMang  

Medarbetarundersökning En medarbetarundersökning genomförs vartannat år.

Fackligt medbestäm-
mande 

I många länder där SEB är verksamt föreskriver 
lokala kollektivavtal att facket ska konsulteras vid 
alla viktigare beslut. 

Arbetstagarrepresenta-
tion i styrelsen 

SEB:s styrelse har två arbetstagarrepresentanter. 

Whistle-blowing Policy – 
rapporteringsrutin 

Koncernens etikpolicy har ett avsnitt som beskriver 
hur en medarbetare ska agera som upptäcker 
oetiskt eller olagligt beteende. Påföljder mot en 
medarbetare som i god tro rapporterar ett ärende 
som olagligt eller oetiskt beteende tolereras inte. 
Så långt lagstiftningen medger skyddar vi den rap-
porterande medarbetarens identitet. 

Utvärdering av medarbe-
tarens prestation

SEB har en strukturerad metod där medarbeta-
rens prestation och utveckling diskuteras under 
fjärde kvartalet varje år. Diskussionen innefattar 
en återkoppling kring prestation och definition av 
individuella mål. Dessutom förs en öppen diskus-
sion om medarbetarens arbetssituation, motivation, 
balans mellan arbete och privatliv samt stämningen 
i arbetslaget. 
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FAKTA: ÅTAGANDE GENTEMOT MEDARBETARNA

antal anställda Fördelade på ålder och kön

utBildningsnivå Procent

Annan/ospecificera __________6 _____ 4
Förgymnasial _______________9 ____ 10
Högskola > 3 år ___________ 43 ____ 40
Högskola < 3 år ____________11 ____ 11
Gymnasial _________________31 ____ 35

2008 2007

nycKelindiKatorer 2008 2007 2006

Personalomsättning 13,81% 12,12%  10,83%

Medarbetare, totalt antal 
personer

22 443  21 523  20 689

Medarbetare, motsva-
rande heltidstjänster

21 131  19 794  19 597

Av vilka i Sverige 8 391  8 145  8 321

Tyskland 3 452 3 464 3 570

Baltikum 5 429  5 365  4 910

Nyanställda, totalt antal 
personer  

3 463  3 124  2 249

Medarbetare som slutat, 
totalt antal personer 

2 948  -2 275  -2 012

Pensionerade, totalt antal 
personer

152  -335  -228

Total ersättning anställda 11 088 Mkr 10 808 Mkr 10 246 Mkr 

Avgångsvederlag 1 050 Mkr 281 Mkr 71 Mkr

humankapital

Medarbetarundersökning, 
svarsandel

n/a

Sjukskrivningsnivå 3,5% 3,9% 4,1%

Långtid totalt 1,8% 2,2% 2,4%

varav män 0,7% 0,9% 1,3%

varav kvinnor 2,8% 3,4% 3,5%

Korttid totalt 1,7% 1,7% 1,7%

varav män 1,3% 1,3% 1,3%

varav kvinnor 2,0% 2,1% 2,1%

Mångfald

Procent kvinnliga medar-
betare

58,4%  58,7% 53,4%

Procent kvinnliga chefer, 
totalt

44,0% 40,1%  38,0%

Procent kvinnliga chefer, 
ledande positioner

25,5% 26,4% 22,2%

Antal medarbetare som 
varit föräldralediga under 
året (Sverige) 

1 789 1 673 1 702

Män

Kvinnor
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FAKTA: ÅTAGANDE GENTEMOT AKTiEÄGARNA

aKtieägare

Kommunikationsplan Koncernen har en kommunikationsplan som anta-
gits av styrelsen. Ambitionen är att vara transpa-
renta, öppna och pro-aktiva i kommunikationen. 

Pressmeddelanden All ny information som kan påverka SEB:s mark-
nadsvärdering offentliggörs i pressmeddelanden 
och på vår hemsida på både svenska och engelska.

Årsredovisning SEB:s årsredovisning ska följa gällande regelverk.

Årsöversikt SEB publicerar en årsöversikt som är en förenklad 
version av årsredovisningen riktad till mindre aktieä-
gare, kunder och medarbetare.

Webbsida All finansiell information såsom pressmeddelanden, 
delårsrapporter och bokslutskommunikéer publice-
ras omedelbart på SEB:s webbsida, www.sebgroup.
com. Presentationsmaterial från kapitalmarknads-
dagar och road shows finns också tillgängliga på 
webben.

Årsstämma Information om årsstämman sker genom pressmed-
delanden, annonser i dagspress, webbsidan och 
årsredovisningen. 

Tyst period Inga möten hålls med media, investerare eller analy-
tiker från den 10:e dagen efter ett kvartals slut till 
offentliggörandet av kvartalsresultatet.

Inkludering i hållbarhets-
index

FTSE4Good.

nycKelindiKatorer  

Total avkastning till aktieägare 1998-2008, årligt 
genomsnitt

7,2%

Antal aktieägare, 31 december 2008 281 400

Antal investerar- och analytikermöten per år 550 (2008)

Finansiella mål, utfall Utfall av finansiella mål 
beskrivs i SEB:s årsredo-
visning 2008.
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nycKelindiKatorer 2008 2007 2006

fastighetsrelaterade 
indikatorer 1) 

Elförbrukning i byggnader, 
MWh

68 770 85 836 98 481

Övriga energikällor i bygg-
nader, MWh

29 666 28 734 30 359

Total energiförbrukning i 
fastigheter, MWh

98 437 114 569 128 840

Koldioxidutsläpp från fast-
igheter, kg

21 490 586 n/a n/a

Avfall, kg 2 150 108 1 908 699 1 460 075

   - varav återvunnet 729 344 869 482 662 080

Total vattenförbrukning i 
fastigheter, m3

196 925 n/a n/a

Lokalyta, antal kvm 360 472 324 726 339 178

total pappers 
förbrukning 2) 

Grafiskt papper, kg 805 360 609 796 697 201

Förbrukningspapper, kg 887 811 842 956 872 849

Totalt (kg) 1 693 171 1 452 752 1 570 050

   - varav miljömärkt (kg) 1 058 798 589 317 623 124

reserelaterade  
indikatorer

Med flyg, km 51 527 157 54 490 216 45 148 074

Med tåg, km 4 338 610 3 089 600 2 169 130

Totalt resande, km 55 865 767 57 579 816 47 317 204

Flygresor, dagsresor vs 
totalt antal flygresor 3) 

76 49 62

Koldioxidutsläpp till följd 
av resande, kg 

7 584 796 8 020 960 7 042 942

Övrigt

Miljöbilar, andel av SEB:s 
bilpark 

22.0% 13.0% 10.0%

1) Huvudbyggnader i Sverige, Tyskland, Litauen, Lettland, Estland, Finland,  
 Danmark och Storbritannien. 
2)  Sverige, Tyskland, Litauen, Lettland och Estland (från 2007)  
3)  Norden 

FAKTA: MiLJöÅTAGANDEN

total energifÖrBruKning i Byggnader, MWh

KoldioXidutsläpp från resor, ton 

7 043

118 000
128 840

114 569

98 437

8 021
7 585

MilJÖledningssysteM   

Miljöpolicy Banken har en miljöpolicy som finns tillgänglig på 
www.sebgroup.com.

Miljöledningssystem Alla divisionschefer är ansvariga för implementering 
av miljöpolicyn. Chefen för Corporate Responsibility 
koordinerar SEB:s miljöarbete och rapporterar till 
verkställande ledningen.  

Krav på miljöpolicy hos 
leverantörer

Förutom krav på att lokala regler följs måste alla 
leverantörer med ramavtal ha en miljöpolicy. Alla 
större leverantörer har tillhandahållit SEB sin 
miljöpolicy.

MilJÖKriterier vid KreditprÖvning  

Miljöaspekter i kredit-
prövning

Miljörisker och bedömning av miljöpåverkan ingår i 
kreditprövningsprocessen.

Produkter för att upp-
muntra kunder att minska 
miljöpåverkan

Handel med utsläppsrätter för koldioxid. 
Miljöbillån, ett förmånligt billån för miljövänliga bilar 
(Sverige).
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FAKTA: SOciALA ÅTAGANDEN

sociala proJeKt  

Policy för stöd av sociala 
projekt

Alla projekt måste svara upp mot de standarder 
som definierats i Instruktioner för SEB:s sociala 
åtagande, som fastställts av VD. SEB stöder inte 
projekt med religiös eller politisk koppling. 

Huvudsakliga områden Ungdomar, utbildning, jämställdhet och etnisk 
mångfald. 

Fem största sociala  
projekt 2008

• Mentor (Sverige, Litauen och Tyskland) 
• SEB Estniska ungdomsfond                                        
• Dreams Come True-kampanj (Litauen,  
 i samarbete med tevekanalen TV3)   
• Stöd till handelshögskolor i ett antal länder 
• Samarbeten med ideella organisationer i ett 
    antal länder

MedarBetares sociala engageMang  

Medarbetares gåvor SEB:s medarbetare erbjuds möjligheten att göra 
donationer till SEB U-assist, en medarbetarförening 
som förmedlar stöd till välgörenhet.

Företagets stöd till med-
arbetares gåvor

SEB täcker de administrative kostnaderna för SEB 
U-assist.

Projekt för anställdas 
donationer

Exempel: stöd till dem som drabbats av Tsunamin i 
Sydostasien, filtar till dem som drabbats av jordbäv-
ningen i Pakistan.

Frivilligt arbete Medarbetare erbjuds möjligheten att vara mentorer 
till högstadieelever genom Mentor, en anti-drog-
organisation för unga, eller delta i föräldrautbildning 
som stöd i den egna föräldrarollen. 

puBlic affairs

Medlemskap i organisa-
tioner och akademiska 
institutioner och tanke-
smedjor

• Internationella handelskammaren (ICC) 
• Lokala handelskammare 
• UNEP Finance Initiative 
• Global Compact  
• Strategisk partner för World Economic Forum 
• Investors' Forum i Litauen 
• SNS (Stiftelsen Näringsliv och Samhälle)

Politiska donationer Ej tillåtet.

nycKelindiKatorer 
(MILJONER SVENSKA KRONOR)

2008 2007 2006

Skatt betald, SEB-koncernen 2 421 3 376 2 939

Finansiellt stöd till sociala projekt 18,3 18,2 18,0
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Om rapporten

SEB har sedan 2007 infört internationellt överenskomna principer för att redovisa och mäta 
bankens hållbarhetspåverkan. Resultaten rapporteras i enlighet med GRI G3:s riktlinjer. Den 
första Corporate Responsibility-rapporten publicerades 2008. Rapporten publiceras årligen för 
föregående rapporteringsår.

SEB rapporterar hittills enligt nivå C i GRI:s trenivåsystem där företag själv väljer att klassificera 
sin rapportering från A till C. Rapporten har inte granskats av någon extern part.

Kontakt 
Ingrid Jansson, Chef för Corporate Responsibility  
Tel. 08-763 86 69 
Mobil. 070-523 68 40

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
106 40 Stockholm, Sweden
www.sebgroup.com
Organisationsnummer: 502032-9081



SEB i korthet

SEB bistår 2 500 stora företag och institutioner, 400 000 mindre och medelstora 
företag och 5 miljoner privatpersoner med finansiella lösningar.

SEB finns representerat i 20 länder med 21 000 medarbetare, varav hälften finns 
utanför Sverige.

SEB har en ledande ställning som finansiell partner till större företag och finan-
siella institutioner och finansiellt aktiva privatpersoner i Norden. SEB är också ett 
ledande fondförsäkringsbolag och kortutgivare i Norden samt en av de största 
kapitalförvaltarna i Norden och Baltikum. I Tyskland är SEB en rikstäckande bank. 

SEB har toppbetyg inom flera områden, till exempel cash management (rankad 
som nummer ett i världen), aktieanalys, private banking och fondförvaltning.

SEB är den största mäklaren på de nordiska börserna sammantaget.

…besök oss på www.seb.se

frågor? E-posta cr@seb.se
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