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Innehåll

Bästa läsare,
Vår värld står inför stora utmaningar 
liksom möjligheter. Klimatföränd ringar, 
social oro och digitalisering är utveck-
lingsområden som alla påverkar våra 
liv. På SEB ser vi hållbarhet som en 
 naturlig del av vår affär. Gröna obliga-
tioner, mikrofinansfonder och partner-
skap med entrepre nörer är exempel 
på vad vi har ut   vecklat under åren för 
att bidra till positiv påverkan.

Vi har mer arbete framför oss och vi 
fortsätter att integrera miljö-, sociala 
och styrningsrelaterade aspekter i 
våra processer, produktutveckling och 
kunddialoger. Vi ansluter oss till initia-
tiv som FN:s Global Compact, Princi-
perna för ansvarsfulla investeringar, 
PRI, och FN:s hållbara utvecklingsmål, 
och fokuserar på hållbar finansiering, 
hållbara investeringar, samt innovation 
och entre prenörskap. 

Vi har höga ambitioner och genom 
våra engagerade och kunniga med-
arbetare är jag övertygad om att vi 
kommer att nå vår ambition att vara 
en förebild i hållbarhet inom finans-
branschen.

Johan Torgeby
Verkställande direktör och koncernchef

Vårt engagemang för att skapa värde för våra 
kunder  bygger på en tradition av entre pre-
nörskap, internationell  utblick och långsiktigt 
perspektiv. Som bank har vi en viktig  
roll i övergången till en mer hållbar värld.

SEB tar aktiv del i utvecklingen av de 
samhällen  där banken är verksam, 
främst genom att bygga goda kundrela-
tioner. I Sverige och Baltikum erbjuder 
vi  finansiell rådgivning och ett brett 
utbud av finansiella  tjänster. I Danmark, 
Finland, Norge, Tyskland och i  Stor-
britannien har vår verksamhet ett 
starkt fokus  på fullserviceerbju-
danden till företagskunder  och 
institutioner.

Kunderna kommer alltid främst. 
Våra 15 000 engagerade och 
erfarna  medarbetare arbetar 
som ett team  för våra kunder 
på alla de marknader  
där vi är verksamma.



2 300
Stora företag

700
Finansiella  

institutioner

400 000
Mindre och  

medelstora företag

4 milj
Privatkunder

Med vår vision och strategi…

…via vår affärsmodell…

…arbetar vi för våra kunder.

Krav och förväntningar från kunder, aktieägare, anställda  
och samhället i stort möts via olika kanaler 

196 kontor i Sverige och Baltikum

37 Swishbetalningar per privatkund och år

206 Swishbetalningar per företagskund och år

20 internationella kontor

24/7 personlig service per telefon

200 kundansvariga för stora företag och finansiella institutioner

    Motståndskraft     B
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Vårt  
syfte

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

Vår  
vision

Leverera service i världs
klass till våra kunder.

Våra strategiska 
prioriteringar

•  Ledande kundupp 
levelse

•  Bibehållen motstånds
kraft och flexibilitet

•  Tillväxt inom våra  
styrkeområden.

Vår hållbarhets-
ambition

Vara en förebild inom  
hållbar utveckling i finans
branschen.
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SEB skapar värde

Genom att uppfylla intressenternas förväntningar via SEB:s affärsmodell

SEB skapar värde

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

 T jänster

   IT
Risk

St
yr

ni
ng

Strategi
Långsiktig strategi
SEB:s strategi bygger på utvecklingen av nära 
kundrelationer med ett långsiktigt perspektiv. 
 Se Årsredovisningen (ÅR) sid. 9.

Tjänster
Kundanpassade erbjudanden
Proaktiv, kvalitativ rådgivning och heltäckande 
erbjudanden som är tillgängliga på kundens  
villkor och baserade på insikt om kundens behov.
 Se ÅR sid. 16–21.

IT
Driftsäker och funktionell IT
ITstrukturen stödjer stabiliteten i den  
dagliga driften och agil utveckling av  
produkter och tjänster.  
 Se sid. 7 och ÅR  sid. 48.
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Motståndskraft Kunder  
1,7 miljoner företags-  
och privatkunder
Kundernas behov är kärnan i 
bankens verksamhet. Kundernas 
högt ställda förväntningar på service 
och kvalitativ rådgivning samt håll
bara lösningar driver bankens affärs
utveckling och erbjudanden. 

 Medarbetare 
15 000 medarbetare
Bankens medarbetare bygger  
och fördjupar relationerna med 
kunderna. Deras engagemang, 
kunnande och kontinuerliga lärande 
är viktiga framgångsfaktorer för 
bankens verksamhet och framtida 
utveckling.

 Aktieägare
269 000 aktieägare
Aktieägarnas kapital är en förutsättning 
för att bedriva bankens verksamhet. 
Aktieägarna förväntar sig en konkur
renskraftig och uthållig avkastning på 
sitt kapital. Många av de större ägarna 
har ett långsiktigt perspektiv på sitt 
engagemang i banken.

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

https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar
https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar
https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar
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SEB skapar värde

Värdeskapande baserat på förtroende 
Bankerna har en grundläggande roll i samhället genom att agera 
som mellanhand när de tillhandahåller, och ger råd kring, ett brett 
utbud av finansierings och sparandelösningar samt riskhante
rings och betaltjänster för alla typer av kunder. SEB:s verksam
het påverkar – och påverkas av – kunderna, aktieägarna, medar
betarna och samhället, Utan deras förtroende kan inte banken 
fungera. Därför anpassar sig banken löpande till en föränderlig 

miljö, agerar i enlighet med regelverk och förväntningar samt 
strävar efter att tillhandahålla tjänster som är insiktsfulla,  
transparenta och tillgängliga på kundens villkor. Internt ställs 
dessutom höga etiska krav för att upprätthålla intressenternas 
förtroende. Till hjälp finns bankens uppförandekod samt interna 
regler och rutiner, som tar avstamp i en kultur baserad på öppen
het, affärsansvar och bankens värderingar.  
   Läs mer om uppförandekoden på sebgroup.com/sv

och ekonomiskt värdevia SEB:s affärsmodell skapas både socialt

 För kunder
Genom att tillhandahålla proaktiv 
rådgivning och ett brett utbud av 
lättillgängliga tjänster, stödjer SEB 
sina kunders långsiktiga ambitioner 
och tillför värde i alla utvecklings 
stadier för företag och institutioner  
och i livets alla faser för privatper 
soner. Se ÅR sid. 16–21. 

 För aktieägare
Utdelning och eventuella ökningar  
i marknadsvärdet över tiden bidrar  
till aktieägarnas ekonomiska trygg
het och möjliggör nya investeringar. 
SEB:s konkurrenskraft ökar och  
långsiktiga risker reduceras genom 
integrering av miljö, sociala och 
styrningsrelaterade aspekter. 
 Se ÅR sid. 29.

 För medarbetare
Medarbetarna deltar i, och värdesätter,  
de möjligheter till lärande och vidare 
utveckling som är integrerade i SEB:s 
verksamhet. Medarbetarna deltar  
också i många partnerskap som SEB 
stödjer för att hjälpa samhällen att 
utvecklas och blomstra.  Se ÅR sid. 26.

 För samhället i stort
Banken förmedlar finansiella lösningar, 
tillhandahåller betaltjänster och  
hanterar risker. Tillsammans främjar  
de ekonomisk tillväxt och välstånd. SEB 
betalar skatter och avgifter enligt lokala 
regler där banken verkar. SEB tar ansvar 
i sin roll som finansiär och kapitalför
valtare och arbetar proaktivt med miljö, 
sociala och styrningsrelaterade frågor. 
 Se ÅR sid. 22.

Motståndskraft
Finansiell styrka
Den finansiella styrkan ger den motståndskraft 
och flexibilitet som krävs för att bistå kunderna 
på lång sikt.  Se ÅR sid. 9, 32 och 44.

Styrning
Tydlig bolagsstyrning 
Bolagsstyrningen är baserad på en tydlig 
ansvarsfördelning, en väl utvecklad struktur 
för intern kontroll och på ägarengagemang.  
 Se ÅR sid. 52.

Risk
Sund riskkultur
För att möta kundernas behov tar och hanterar 
SEB risker. SEB känner sina kunder väl och 
risker motverkas av försiktighet, riskmedveten
het och expertis i hela organisationen.  
 Se ÅR sid. 44.

T jänster

IT
Risk
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  Motståndskraft

Total fördelning av ekonomiskt värde  
58,2 miljarder kronor för 2017

 Räntor erlagda 
till kunder

16,6 mdr kr 

Utdelning till 
aktieägare

12,5 mdr kr 

Lön, pensioner  
och förmåner  
till medarbetare

11,5 mdr kr 

Betalningar till 
leverantörer

8,6 mdr kr 

Skatt och 
sociala avgifter 

7,0 mdr kr 

Myndighetsavgifter

2,0 mdr kr 

https://sebgroup.com/sv
https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar
https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar
https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar
https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar
https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar
https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar
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SEB:s hållbarhetsstrategi

SEB:s ambition är att skapa långsiktigt värde ur ett ekonomiskt, etiskt, socialt  
och miljömässigt perspektiv. Vi tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar kunder, 
medarbetare, aktieägare och samhället i stort.

Vi driver hållbarhetsfrågor som är rele
vanta och viktiga för oss som bank och för 
de marknader där vi är verksamma. Våra 
intressenters återkoppling är avgörande 
för att vi ska nå framgång i vårt hållbar
hetsarbete.

Vi strävar efter att identifiera och ta till
vara möjligheter för att påverka positivt 
samt för att undvika negativa effekter 
genom SEB:s egen verksamhet eller 
genom våra finansiella produkter och 
transaktioner. FN:s hållbara utvecklings
mål vägleder oss i detta arbete. Vi strävar 
efter enkelhet och öppenhet och vet att 
våra engagerade och kunniga medarbe
tare är nyckeln till framgång.

Vi tror att vi kan nå störst positiv påver
kan genom att fokusera på:

• Hållbar finansiering  – vi ökar andelen 
finansiering för positiv påverkan och 
påverkar kundernas hållbarhetsfokus 
positivt. 

• Hållbara investeringar  – vi har ett 
heltäckande och konkurrenskraftigt 
erbjudande där miljö, sociala och styr
ningsrelaterade aspekter är fullt inte
grerade i alla investeringsprocesser. 

• Innovation och entreprenörskap –
vi stöder innovation och entreprenör
skap för att driva en hållbar ekonomisk 
utveckling och bidra till att skapa nya 
jobb och tillväxt i samhället.

SEB:s hållbarhetsarbete är inriktat på tre 
områden: Ansvarsfulla affärer, Människor 
och Samhälle samt Miljö, vilka beskrivs på 
motstående sida.

Vår ambition är att vara en förebild inom 
hållbarhet i finansbranschen. För oss är ett 
av många bevis att inkluderas i Dow Jones 
Sustainability Index. År 2017 var banken 
för andra året i rad den enda nordiska ban
ken som är inkluderad.

Vi kommer framöver att fortsätta vårt 
arbete för att ytterligare integrera håll
barhet i processer och produktutveckling, 
liksom att fortsätta öka kunskap och 
medvetenhet bland medarbetarna.

Vi vill också fördjupa dialogen med 
kunder och andra intressenter om deras 
möjligheter och utmaningar ur ett håll
barhetsperspektiv, samt om deras behov 
och förväntningar på våra produkter och 
tjänster.

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

Styrning av SEB:s hållbarhetsarbete
God bolagsstyrning är grundläggande 
för hur vi bedriver vår verksamhet. Detta 
gör att vi kan arbeta effektivt mot 
samma mål, även när det gäller hållbar
hetsaspekter. SEB:s hållbarhetsarbete 
utgår från svenska lagar och regler samt 
de internationellt erkända riktlinjer och 
initiativ som vi följer (se vidare bakre 
omslag). Det interna ramverket består 
främst av våra värderingar, SEB:s håll
barhetsrelaterade policys och ställnings
taganden, samt vår uppförandekod.

Styrelse
Beslutar om SEB:s strategi, hållbarhets
arbete och policy. Antar SEB:s Hållbar
hetspolicy.

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

Hållbarhetskommittén
En operativ styrgrupp utsedd av VD. 
Fastställer riktlinjerna för SEB:s hållbar
hetsarbete, följer upp utvecklingen, 
praxis och framsteg. Kommittén inklude
rar seniora representanter från alla divi
sioner och berörda stödfunktioner, inklu
sive centrala hållbarhetsavdelningen. 
Bereder beslutsunderlag för verkstäl
lande ledningen. Ordföranden är medlem 
av verkställande ledningen.

Centrala hållbarhetsavdelningen
Samordnar och driver den övergripande 
hållbarhetsagendan inom SEB samt 
ansvarar för genomförandet enligt 
styrelsens beslut och för årlig rapporte
ring av framsteg.

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

Chefer och medarbetare
Varje divisionschef, affärsområde och 
koncernfunktion ansvarar för att säker
ställa att aktiviteter genomförs och att 
instruktioner är i linje med applicerbara 
riktlinjer och policys.

   För mer information om bolagsstyrning 
på SEB, se Årsredovisningen 2017, sid 
52–63.WE SUPPORT
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Vårt förhållningssätt
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Våra ambitioner

Nedanstående områden och prioriteringar utgör grunden för SEB:s  
hållbarhetsarbete. Vi är fast beslutna att nå våra ambitioner, och att bidra till 
bättre styrning, att skydda miljön och samtidigt stärka vårt sociala bidrag.

Ansvarsfulla 
affärer

SEB:s vision
Att leverera 

service 
i världsklass 

till våra kunder

Miljö
Människor 

och samhälle

Försäljning och rådgivning
Underlätta kundernas egen kontroll och förståelse för deras 
ekonomiska situation. Säkerställa rådgivning av hög kvalitet 
utifrån långsiktiga behov och inkludera miljö, sociala och 
styrningsrelaterade aspekter (ESG).

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

Cybersäkerhet och motverkande av brott
Garantera cybersäkerhet, som omfattar informationssäker
het och kundintegritet. Vidta åtgärder för att förhindra 
penningtvätt, bedrägeri och finansiering av brottslig verk
samhet.

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

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

Ambition: Vara den ledande nordiska kapitalförvaltaren 
inom ansvarsfulla investeringar med ett heltäckande och 
konkurrenskraftigt erbjudande. Integrera ESG i investerings
processen i alla tillgångsslag.

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

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

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

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

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

Ambition: Öka den positiva påverkan och minska den nega
tiva. Mäta fotavtryck i portföljer och sätta upp mätbara mål. 
Hantera vattenförbrukning och koldioxidutsläpp i nyckel 
sektorer och portföljer.

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

Ambition: Vara den mest attraktiva arbetsgivaren i finans
branschen med högst antal engagerade medarbetare. Öka 
mångfalden. Öka kunskapen om hållbarhet hos anställda. 

Samhällsengagemang
Fortsatt engagemang för framtida generationer samt öka 
kunskapen om ekonomi och finans i samhället. Stödja ungdo
mar och entreprenörer genom aktiva partnerskap.

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

 För mål och resultat 2017 – 2018, se sid 14–15.
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År 2017 togs flera initiativ inom SEB avse
ende utveckling av produkter och tjänster 
relaterade till SDGerna. Vårt mål är att 
lansera dessa under 2018. En av produk
terna är en utvecklad version av SEB:s 
mikrofinansfonder, som kort beskrivs på 
sidan 9 i detta dokument.

SDG-undersökning med kunder
SEB bjuder löpande in kunder att testa 
betaversioner av nya produkter och tjäns
ter. Ett exempel på detta är den dialog som 
under 2017 bedrevs av SEB:s fondbolag 
med privatkunder som har innehav i 
fonden SEB Hållbarhetsfond Sverige.

Baserat på FN:s 17 globala mål uppma
nades kunderna att välja vilka hållbarhets
utmaningar som de ansåg vara viktigast 
att ta itu med i de företag där de hade 
investerat. Svaren visar att kunderna  
prioriterar tre av målen:

 13  Bekämpa klimatförändringen

 6  Rent vatten och sanitet 
 4   God utbildning för alla

Som ett resultat av undersökningen 
kommer SEB:s fondbolag att intensifiera 
insatserna för att bekämpa klimatföränd
ringarna. SEB har gått med i Institutional 
Investors Group on Climate Change där 
investerare påverkar de hundra företag 
som står för den största andelen utsläpp i 
världen. Företagen finns främst inom gas 
och oljeindustrin.

En föränderlig omvärld

Långsiktiga utvecklingstrender som klimatförändringar, ökade globala obalanser, 
demografisk utveckling och digitalisering understryker behovet av att näringslivet bidrar 
genom att agera ansvarsfullt och ta tillvara möjligheter till positiv påverkan.

 B
anker och finansiella institu
tioner spelar en central roll i 
samhällsutvecklingen och kan 
bidra till en bättre och mer 
hållbar värld genom sin verk
samhet. SEB är övertygat om 

att hållbarhetsperspektiv bidrar till våra 
intressenters och därmed bankens lång
siktiga lönsamhet. FN:s hållbara utveck
lingsmål (SDG) har under 2017 blivit en 
gemensam "affärsplan" för nationer, orga
nisationer och näringsliv.

Genom ett aktivt partnerskap med 
SEB:s kunder stöder banken och bidrar till 
många av de 17 SDGmålen. Flera av SEB:s 
kunder har satt sina egna prioriteringar 
och vi välkomnar det faktum att Agenda 
2030 och dess visuella ramverk fungerar 
som ett gemensamt språk och ett verktyg 
i kunddialoger som underlättar diskussio
nerna om våra kunders utmaningar och 
möjligheter.

Fyra prioriterade SDG-mål
Som finansiell institution och i partnerskap 
med kunder kan vi direkt och indirekt till
föra värde och bidra till alla mål. Vi har 
emellertid identifierat och prioriterar fyra 
av de mål som är tydligt kopplade till vår 
affärsstrategi och vår hållbarhetsstrategi 
och där vår verksamhet har en grundläg
gande inverkan:

8   Anständiga arbetsvillkor  
och ekonomisk tillväxt

9   Hållbar industri,  
innovationer och infrastruktur

 13  Bekämpa klimatförändringen

16   Fredliga och inkluderande  
samhällen  

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

Produkter i linje med SDG
I mer än ett decennium har SEB utvecklat 
ett brett sortiment av hållbara produkter, 
liksom policys och processer som ligger i 
linje med SDGerna. SEB är pionjär inom 
gröna obligationer och mikrofinansfonder 
och vi bedriver ett systematiskt hållbar
hetsarbete i vår investeringsverksamhet. 
Vårt stöd till entreprenörer och vårt starka 
fokus på att bekämpa finansiell brottslig
het är andra områden där SEB aktivt bidrar 
till målen.

Regelverken skärps

År 2017 har fokus på hållbarhet ökat 
bland tillsynsmyndigheterna. Europe
iska unionen kräver nu att företagen 
rapporterar om hur de arbetar och 
hanterar sociala och miljömässiga 
frågor. EUkommissionen initierade 
ett projekt som syftar till att finan
siella tillsynsmyndigheter införlivar 
hållbarhetsaspekter i sin tillsyn.

På global nivå har G20:s finansmi
nistrar och centralbankscheferna gett 
Financial Stability Board (FSB) i upp
drag att se över hur finansbranschen 
kan ta hänsyn till klimatrelaterade 
frågor.

Även Finansinspektionen i Sveriges 
har börjat integrera klimatrelaterade 
risker i sina övervakningsprocesser 
och undersökningar och kommer att 
driva på för ökad transparens kring 
klimatrisker hos finansiella företag.

  Läs mer i årsredovisningen,  
sid 67 – 71.
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Ansvarsfulla affärer

Klagomål från kunder
Om kunden har klagomål tror vi på att ta 
itu med dem direkt och så nära källan som 
möjligt. Det finns ett särskilt kundrela
tionsteam som hanterar överprövningar i 
de fall kunden fortfarande inte känner sig 
nöjd. Alla klagomål registreras i SEB:s 
operationella riskinformationssystem. 
Varje månad skickas rapporter om utvalda 
produkter till produkt och/eller process
ägaren och analyser görs av förbättrings
områden.

SEB:s ambition är att göra det lättare för våra kunder att hantera sin ekonomi och 
därmed sina planer för framtiden. De ska känna att vi är en pålitlig partner och att de  
råd vi ger är insiktfulla och relevanta, praktiska och tillgängliga på deras villkor.

V
i har som mål att alltid 
bedriva verksamhet på ett 
ansvarsfullt sätt och vi 
strävar efter att göra alla 
medarbetare medvetna om 
det ansvar som varje 

enskild person har. Våra värderingar – 
kunderna först, engagemang, enkelhet 
och samarbete – leder oss i vårt arbete för 
att möta våra kunders förväntningar och 
förtroende. Vår uppförandekod beskriver 
SEB:s arbetssätt och guidar oss i våra 
affärsrelationer. År 2017 stärktes SEB:s 
visselblåsarprocess och det är nu möjligt 
att rapportera via den externa digitala 
tjänsten WhistleB. Denna tjänst uppfyller 
de högsta säkerhetskraven för kryptering, 
datasäkerhet och skydd för visselblåsares 
anonymitet.

Ansvarsfull rådgivning
De råd som vi tillhandahåller ska alltid 
baseras på kundernas behov. Varje år 
mäter och rapporterar vi om företagets 
anseende och kundnöjdhet. Det nya regel
verket MiFID II infördes i januari 2018. 
Syftet med MiFID II är att se till att 
kunderna får råd baserat på deras situa
tion, att de erbjuds lämpliga produkter och 
kan fatta välgrundade beslut.

Vi kräver att alla specialister och rådgi
vare inom vårt företags och privatkunds
segment (i Sverige) innehar en Swedsec 
licens, ett bevis på att de har relevant 
erfarenhet av både investeringsrådgivning 
och försäkringsförmedling. 

Vid årsskiftet hade 92 procent av 
berörda medarbetare i Sverige en Swed
seclicens och övriga var under utbildning. 

I de baltiska länderna har SEB tagit initiati
vet till att inrätta en lands och banköver
skridande sammanslutning för att skapa 
en liknande lösning som Swedsec i Sverige. 
I de baltiska länderna arbetar SEB med 
Baltic Financial Advisors Association för 
att förbereda innehåll och infrastruktur för 
licensgivare inom investerings och försäk
ringsområdet.

Vi strävar efter att öka hållbarhets 
aspekterna i alla typer av råd. År 2017 
uppdaterades verktygen för företags  
och kreditanalys för stora företagskunder  
liksom små och medelstora företag.  
Kundansvariga tar nu i större utsträckning 
hänsyn till hållbarhetsaspekter i sina ana
lyser av företag och i kreditbeslut. Syftet 
är att analysera företagets hela värde
kedja och få en bättre förståelse för kun
dens möjligheter och utmaningar.

Cybersäkerhet och motverkande av brott

På SEB vill vi känna våra kunder väl. Regelverk kräver också att 
banker känner sina kunder och att de har grundlig förståelse 
för risken att bli utnyttjade för penningtvätt och finansiering av 
terrorism. SEB har rutiner och resurser på plats för att 
upptäcka och rapportera misstänkta beteenden till myndighe
terna. Vi tillämpar ökad kundkännedom för kunder, produkter 
och länder, där det finns en uppfattad risk att banken används 
för penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi använder oss 
av ett globalt bevakningssystem för högrisktransaktioner.

Medvetenhet bland medarbetare är nyckeln till vår förmåga 
att förebygga brott. Vi erbjuder olika utbildningar för medarbe

tare. Alla nyanställda måste slutföra dessa utbildningar inom 
de första tre månaderna av sin anställning. Befintliga medarbe
tare ska genomföra dem vart tredje år.

SEB följer god praxis och internationella policys för informa
tions och cybersäkerhet. Arbetet bedrivs i enlighet med den 
svenska Finansinspektionens regler för den finansiella sektorn. 
Det dagliga arbetet för att identifiera, bedöma, bevaka och 
motverka informationssäkerhetsrisker bedrivs med hjälp av 
system för internkontroll och riskkontroll. 

  Läs mer i årsredovisningen, sid 69 – 70.

Relevanta SDG-mål
Vi har starkt fokus 
på etiska beteenden 
och starka institutio-
ner. Vi engagerar  
oss för att upptäcka 
och förebygga finansiell brottslighet.

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN
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> Höjdpunkter 

Hållbar finansiering
Medvetenheten stärks bland låntagare och investerare om fördelarna med att 
integrera miljörelaterade och sociala aspekter i investeringsbeslut. Under 2017 stärkte 
SEB sin ledande roll inom utgivningen av obligationer för positiv påverkan.

SEB:s första egna gröna obligation
I februari 2017 utfärdade SEB sin första egna gröna obligation 
på 500 miljoner euro. Pengarna är öronmärkta för lån till gröna 
initiativ inom förnybar energi, energieffektivitet, gröna fastig
heter, rena transporter, vatten och avloppshantering, avfalls
hantering, hållbart skogsbruk och luftrening. Pengarna erbjuds 
stora företag och institutioner, kommuner, landsting och 
bostadsrättsföreningar. SEB har infört nya interna rutiner som 
säkerställer att kvaliteten på gröna lån är i enlighet med 
bankens gröna ramverk. Under 2018 kommer SEB att rappor
tera om effekterna från vår gröna obligation till investerarna.

Transformation till förnybar energi
År 2017 biträdde SEB danska Ørsted (tidigare DONG Energy, Danish Oil and 
Natural Gas) som enskild grön strukturell rådgivare i samband med att bolaget 
utfärdade sin första gröna obligation till ett värde av 750 miljoner euro. DONG 
Energy har under det senaste decenniet förvandlats från ett energibolag base
rat på kol och olja till en global ledare inom förnybar energi. Som en följd av 
transformationen namngavs det omvandlade företaget efter den danska fors
karen Hans Christian Ørsted som upptäckte elektromagnetism.

Obligation för social påverkan
För första gången har SEB deltagit i utfärdandet av en social obli
gation. Den nederländska banken NWB (bank för den offentliga 
sektorn) utfärdade 2017 en ”Affordable Housing Bond”, världens 
största sociala obligation hittills, på 2 miljarder euro. SEB var en 
av huvudrådgivarna och agerade också strukturerad rådgivare 
till det ramverk som sattes upp vid utgivningen av obligationen. 
NWB, som är en stor långivare till nederländska bostadsorganisa
tioner, utfärdade obligationen med det övergripande målet att 
tillhandahålla bostäder av god kvalitet för personer med låg 
inkomst och för grupper som har svårt att få bostad som till 
exempel ungdomar, äldre eller andra som kan ha svårt att hitta 
överkomligt boende.

SEB topprankad för  
aktiv hållbarhetsrådgivning
Bland stora företag och finansiella institutioner 
i Norden är SEB topprankad för att stödja sina 
kunder med hållbarhetsrådgivning. Detta visade 
TNS Sifo Prosperas undersökning  2017. Utifrån 
uttalandet "Banken stöder aktivt med hållbar
hetsfrågor" rankade företagen SEB som nr 1 i 
Sverige, Danmark och Finland. I Norge var SEB  
på tredje plats. Bland finansiella institutioner var 
SEB rankad nr 1 i alla länder utom Danmark, där 
en andra plats uppnåddes.

SEB:s direkta miljöpåverkan
SEB arbetar aktivt för att minska den direkta miljöpåver-
kan. Vårt mål är att minska koldioxidavtrycket med 20 
procent för perioden 2016 – 2020. År 2017 var SEB:s 
totala utsläpp i stort sett oförändrade. Affärsresor är den 
källa till koldioxidutsläpp som är svårast att åtgärda. Den 
ökade med 3 procent medan energianvändning, företags-
bilar och pappersförbrukning fortsatte att minska. Till 
exempel minskade antalet tryckta årsbesked till kunder 
med 47 procent, från 14,8 miljoner till 7,8 miljoner 
pappersark.  Läs mer i årsredovisningen 2017, sid. 71.

Relevanta SDG-mål
SEB har starkt fokus på gröna 
finansieringslösningar, vilket 
bidrar till en hållbar och robust 
infrastruktur, ren och miljövänlig 
teknik och industriella processer 
(9, 13). Genom obligationer för social påverkan bidrar vi till prisvärda 
bostäder och god samhällsservice (11).
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> Höjdpunkter 

Hållbara investeringar
Intresset för hållbara produkter växer bland privat- och institutionella kunder, inte 
minst inom sparområdet, där allt fler är måna om att deras sparande ska bidra till ett 
hållbart samhälle.

"Svanen”-märkning  
till Sverigefond
SEB erbjuder flera fonder med tydlig hållbarhets
profil. År 2017 erhöll SEB Hållbarhetsfond Sverige 
miljömärkningen Svanen, vilket därmed bekräftar  
att fonden uppfyller de starka hållbarhetskrav som 
påverkar valet av aktier i fonden. Kraven innebär 
också att fondens förvaltare ska rapportera om  
hur fonden och dess investeringar bidrar till hållbar 
utveckling. Denna rapportering, för respektive fond, 
finns på seb.se.

Höjd hållbarhetsnivå i baserbjudandet
Under 2017 har förändringar gjorts i fondförvaltningen för att stärka SEB:s 
baserbjudande ur ett hållbarhetsperspektiv. De så kallade strategifonderna 
investerar idag till större del direkt i aktier och obligationer. Förvaltarna får 
därmed större möjlighet att påverka de enskilda innehaven ur ett hållbar
hetsperspektiv. Därmed kommer omkring två tredjedelar av strategifonder
nas tillgångar uppfylla fondbolagets strängaste hållbarhetskrav, vilka är 
desamma som för SEB:s hållbara fonder. Sedan den 1 januari 2016 har 
SEBfonder som förvaltas enligt dessa hållbarhetskriterier ökat från 44 
miljarder kr till 158 miljarder, en ökning med 
259 procent. Detta utgör 8,6 procent av SEB:s 
totala förvaltade kapital.  Läs mer på 
sebgroup.com/hallbarainvesteringar.

Siktet inställt på 1,5 grader 
En av SEB:s hållbarhetsfonder, SEB Hållbarhetsfond 
Global, har under 2017 ökat fokus på att minska den 
negativa miljöpåverkan. Fonden inkluderar aktivt 
företag som presterar bra inom flera områden – 
klimatförändringar, giftigt avfall och vattenhantering. 
Under 2017 när fonden gick över till den miljövänli
gare strategin har fonden minskat sitt koldioxidav
tryck med 75 procent jämfört med referensvärdet. 
Förvaltat kapital har ökat kraftigt, från cirka 1,5 miljar
der kronor 2015 till 14 miljarder kronor vid utgången 
av 2017. Fonden kommer att fortsätta att arbeta 
aktivt för att uppfylla löftet från klimatmötet i Paris 
2015, att begränsa den globala uppvärmningen till 2, 
eller helst 1,5 grader Celsius.

SEB är en av Europas största förvaltare av mikrofinansfonder och hade 
2017 sex mikrofinansfonder till ett värde av 6 miljarder kronor. Kapitalet 
når mer än 19 miljoner entreprenörer i 38 utvecklingsländer. Genom att 
investera i mikrofinansieringsinstitutioner erbjuds SEB:s mikrolån till 
människor med låga inkomster i utvecklingsländer.

Under 2018 lanserar SEB Impact Micro Finance Plus, en mikrofinans
fond med direkt koppling till FN:s hållbara utvecklingsmål. Fonden kom
mer att fokusera på tre områden, finansiell inkludering, finansiering för 
småföretag, samt projekt och företagsutveckling. Ambitionen är att 
genom denna lösning bidra till majoriteten av SDGmålen.

Relevanta SDG-mål
Genom vår investeringsverk-
samhet – hållbart fondutbud, 
mikrofinansfonder och aktiva 
ägardialoger – har vi positiv 
påverkan på t ex målen 
Jämställdhet (5), Rent vatten 
och sanitet (6), Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk till-
växt (8) och Bekämpa klimatför-
ändringen (13).

259%

Rebecka Elkert, investeringsspecialist hos SEB Pension och Försäkring och Investment 
Management, besöker mikrolåntagare i Kenya.

Mikrofinansfonder under utveckling
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Årets bankprofil
Entreprenörskap och innovativa företag skapar jobb för framtida 
tillväxt och är därmed en nyckel till att skapa en bättre värld. 
2017 utsågs Belgin Fortaci, arkitekten bakom SEB:s entreprenörs
trappa,  till "Årets bankprofil" av affärstidningen Privata Affärer.

" Vi har etablerat partnerskap med 
organisationer som främjar entre-
prenörskap och har organiserat 
dessa i en trappa för att täcka alla 
steg från nya verksamheter till 
mogna företag" 
säger  Belgin Fortaci.

Idag utgör 15 organisationer ett kraftcenter för entreprenörskap, 
jobbskapande, integration och framtida förtroende. Organisa
tionerna i entreprenörstrappan uppskattas ha bidragit till att 
skapa 7 600 nya jobb under 2017.

Inkludera  
motverkar social exkludering
Sociala entreprenörer spelar en allt viktigare roll i 
samhällen där sociala och ekonomiska ojämlikheter 
ökar. SEB har ett partnerskap med Inkludera, en 
paraplyorganisation för sociala entreprenörer som 
stöder grupper i samhället som riskerar att uteslu
tas. Målet är att möjliggöra för så många som möjligt 
att delta i och bidra till det svenska samhället, att  
ge personer som riskerar att uteslutas motivation, 
kraft och verktyg för att motverka en eventuell 
exkludering.

För att uppnå detta stödjer Inkludera entrepre
nörer som utvecklar lösningar på sociala problem 
och motverkar utslagning. SEB bidrar med sina  
medarbetares tid och ekonomiska expertis.

Digitalt stöd till  
nyföretag i Baltikum
I Baltikum utvecklades under 2017 
ett digitalt verktyg, Eacademy, 
med syfte att stödja och ge råd till 
företagare i ett tidigt skede av sin 
verksamhet. Verktyget ger stöd  
och inspiration inom områden som 
affärsplanering, finansiering, mark
nadsföring och försäljning. SEB 
anordnar också gratis seminarier 
för registrerade användare av verk
tyget. Vid årsskiftet hade 5 000 
personer anmält sig som användare 
i Estland, Lettland och Litauen. 
Eacademy ingår i ett treårigt 
program som stöder entreprenörer 
genom olika utvecklingsstadier.

> Höjdpunkter 

Stöd till innovation och entreprenörskap

I mer än 160 år har SEB hjälpt entreprenörer, varav många har lett sina 
verksamheter framåt, till att växa till stora företag. 

Före-
bilder

Tillväxt

Nyföre-
tagare

Affärsidé

Intresse &
inspiration

Relevanta SDG-mål
SEB främjar produktivitet 
genom innovation och 
entreprenörskap. Vi 
bidrar till produktiv 
sysselsättning och 
anständigt arbete för alla, 
inklusive ungdomar (8). 
Genom vårt samhälls- 
engagemang strävar vi 
efter att öka antalet 
ungdomar som har relevanta färdig- 
heter för anställning, anständigt 
arbete och entreprenörskap (4). 
 Läs mer på sebgroup.com/sv

Daniel Sonesson,  
VD för SUP46  
startup centre.

Entreprenörstrappan gör en 
enorm skillnad för Sverige”
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Inkludering och mångfald
Vi strävar efter att främja en inkluderande kultur där våra medarbetare 
känner sig respekterade och värderade, och att vår personalstyrka åter
speglar vår kundbas och mångfalden i samhället. För att möta kundernas 
behov och för att bättre förstå varandra strävar vi efter att främja mångfald 
och en inkluderande kultur på alla nivåer i banken och över alla dimensioner, 
oavsett kön, ålder eller geografisk eller yrkesmässig bakgrund.

År 2017 togs ett initiativ för att ytterligare öka medvetenheten om vikten 
av dessa frågor. Ett ställningstagande antogs av SEB:s styrelse och koncern
ledning. Syftet är att säkerställa riktningen för bankens arbete med inklude
ring och mångfald. Dokumentet belyser ambitioner, prioriteringar och åtag
anden. Ett stort antal aktiviteter initieras inom banken, från att öka medve
tenheten till att genomföra åtgärder och följa upp framsteg. År 2017 var 
31 procent av SEB:s seniora chefer kvinnor.

Hälsa och arbetsmiljö
SEB arbetar proaktivt för att tillhandahålla en säker och sund arbetsmiljö, 
förebygga sjukdom och för att säkerställa medarbetarnas välbefinnande och 
att de har en god balans mellan arbete och privatliv. Banken erbjuder stöd för 
att främja en hälsosam livsstil i form av möjligheter till friskvård, seminarier 
och hälsokontroller. I Sverige är SEB:s sjukfrånvaro fortsatt låg, 2,9 procent, 
jämfört med såväl andra branscher som den finansiella sektorn.

#MeToo
Under 2017 uppmärksammade #MeTookampanjen problemen med sexuella 
trakasserier och diskriminering på många arbetsplatser. #MeToo diskutera
des flera gånger inom koncernledningen och i styrelsen. SEB ökade den 
interna kommunikationen, inklusive en kommentar från vd kring SEB:s håll
ning och hur vi rapporterar oegentligheter. Kampanjen påskyndade också 
arbetet för en extern visselblåsarfunktion som lanserades i december. 

Nytt kontor  
främjar nya sätt att arbeta
SEB Arenastaden invigdes i maj 2017, ett nytt kontor 
för att främja nya sätt att arbeta och därmed en 
kultur för samarbete och inkludering. Ytan på det nya 
huset är cirka 72 000 kvadratmeter, vilket gör det till 
Sveriges största nybyggda kontorsbyggnad. De tre 
husen som rymmer cirka 4 400 anställda innehåller 
flera atrier som uppmuntrar till spontana möten och 
flexibla sammankomster samt utrymme för projekt 
och teambaserat arbete. Många små rum är också till
gängliga för tyst arbete.

SEB Talk – öppen kommunikation 
och kunskapsdelning
SEB:s lokaler i Arenastaden erbjuder nya möjligheter 
till öppen kommunikation och kunskapsdelning. SEB 
Talk är ett liveevent med målet att främja lärande 
och samarbete. Flera gånger per år ägnas en hel 
vecka åt olika teman, som till exempel nya arbets
former, ”open banking” och hållbarhet, och anställda 
uppmanas att lyssna till och interagera med kolleger 
som delar inblick och kunskap. Eventen som alla är på 
engelska filmas och är därmed tillgängliga för SEB 
anställda globalt.

Lärande för innovation
Finansbranschen genomgår en snabb omvandling, 
och för att fortsätta att vara framgångsrik behöver 
SEB utveckla nya kompetenser. Ett sätt att upp 
muntra medarbetarna att utvecklas är det innova
tionslabb som har skapats för att ge medarbetare 
möjlighet att under en begränsad tid gå från att 
utveckla idéer till att skapa en färdig prototyp.  
Under 2017 genomförde SEB också ett första internt 
så kallat hackathon, där ett 70tal anställda ägnade 
ett intensivt dygn till att utveckla prototyper som ska 
leda till  förbättringar för kunder och banken.

> Höjdpunkter 

Utveckla våra medarbetare

SEB arbetar aktivt med ledare, team och enskilda medarbetare för att möta en 
föränderlig miljö och skapa vad som krävs för att fortsätta vara ett framgångsrikt företag.

> Höjdpunkter 

Stöd till innovation och entreprenörskap

Relevanta SDG-mål
Vi fokuserar på inkludering och mångfald (bland annat kön) 
och att eliminera alla former av diskriminering, sexuella 
trakasserier samt att främja lika möjligheter i ledarskap på 
alla nivåer. (5) Vi främjar även proaktivt hälsoarbete och en 
säker och trygg arbetsmiljö (3). 
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Involvera och engagera våra intressenter 

Vi för dialoger med intressenter i samhället och tar till oss deras synpunkter  
för att säkerställa att vi prioriterar de viktigaste områdena.  

S
EB förstår fördelarna med att 
involvera relevanta intres
senter. Genom att engagera 
oss kan vi bättre förstå nya 
trender, viktiga frågor och 
hur vi kan prioritera och inte

grera detta i vår affärsstrategi.
I enlighet med vår vision att leverera 

service i världsklass är våra kunder själv
klart i fokus, men har också en aktiv dialog 
med alla viktiga intressentgrupper. Vi 
använder en rad olika kanaler och meto
der, till exempel undersökningar, paneler 
och rundabordssamtal. Den information vi 
samlar in är viktig för vår väsentlighetsa
nalys (se motstående sida). 

Kunder  
Vi möter kunder varje dag, i personliga 
möten på våra kontor, i telefonmöten 
genom vårt kontaktcenter som är öppet 
dygnet runt, genom vår hemsida, appar och 
sociala medier. Vi anordnar också tillfällen 
för våra kunder där vi får chansen att disku
tera relevanta ämnen. Vi involverar aktivt 
kunder i vår affärsutveckling, såväl i design 
som i test av prototyper. Dessa kanaler är 
viktiga för att ta emot kundernas feedback 
och insikter. Dessutom mäter vi årligen 
kundnöjdhet genom interna och externa 
verktyg som NPS, Prospera och SKI etc. 
Under 2017 var proaktivitet och ansvars
fulla affärer viktiga frågor för våra kunder.

Aktieägare,  
investerare och analytiker
Vi träffar våra aktieägare, investerare och 
analytiker i möten, på årsstämman, press
konferenser och genom ägardialoger. Vi 
använder även kanaler som Bloomberg, 
Vigeo och RobecoSAM för att få input om 
relevanta ämnen och trender. Specifika 
ämnen som lyfts fram under året var 
negativa räntor och den svenska bostads
prisutvecklingen. Vi noterade också en 
större omfattning av hållbarhetsfrågor i 
frågeformulär från investerare och genom 
dialoger.

Medarbetare  
Våra medarbetare bidrar med feedback 
dels genom individuella utvecklingssamtal  
med respektive chef, dels genom medar
betarundersökningen Insikt. Undersök
ningen som genomförs årligen i hela 
banken ger en bild av medarbetarnas 
engagemang och nöjdhet. Andra kanaler 
för återkoppling är interna chattar med 
ledande befattningshavare liksom runda
bordsamtal och stormöten. Under året var 
karriärutveckling, samarbete och kommu
nikation över avdelningar viktiga ämnen 
för SEB:s medarbetare.

Närsamhällen, intresse-
organisationer, konsument-
organisationer, media
Vi möter intressenterna genom lokala 
samhällsengagemang, rundabordsdiskus
sioner, möten med intresseorganisationer, 
mentorskap, volontärarbete och hållbar
hetsforum. Vi genomför även forsknings 
och mediabevakning. Viktiga ämnen och 
frågeställningar under året var etiskt 
beteende, mänskliga rättigheter, transpa
rens samt arbete med klimatförändringar, 
särskilt inom finansiering och investe
ringar. Dessa frågor är högt prioriterade i 
hela banken.

Leverantörer och affärspartners  
Genom interna och externa bedömningar 
lär vi känna våra leverantörer och kan 
utbyta insikter med dem. Vi genomför 
också individuella möten där ämnen, som 
bland annat ansvarsfull affärsverksamhet 
diskuteras.  

Myndigheter och lagstiftare 
Vi genomför ekonomisk och politisk trend
analys och har bilaterala och multilaterala 
möten med regeringar och tillsynsmyndig
heter. Vi deltar också i bransch
 forum. Under året har viktiga ämnen varit 
reglering, som t ex GDPR, TCFD, klimatris
ker, investeringsrådgivning och frågor 
kring personlig integritet.

Kunder

Aktieägare

Medarbetare

Samhället
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Överensstämmelse med svensk lag 
och EU-direktivets grundprinciper
– Mänskliga rättigheter
– Arbetsrätt och sociala förhållanden
– Antikorruption
– Miljö
 

Våra väsentliga frågor

Väsentlighet handlar om att identifiera de frågor som har störst ekonomiska, 
miljömässiga och sociala konsekvenser för både vår verksamhet och våra intressenter. 
Vår förmåga att identifiera och hantera dessa frågor påverkar SEB:s strategi och 
affärsplan, och därmed vägen framåt för banken.

Grundläggande aspekter
Följande aspekter är grundläggande för 
SEB:s långsiktiga framgång – finansiell 
styrka och motståndskraft, riskhantering, 
affärsetik och kultur, cybersäkerhet och 
dataskydd samt våra medarbetare. Bris
ter inom något av dessa områden skulle 
begränsa oss från att skapa långsiktiga 
värden för våra intressenter. Samtidigt 
banar de vägen för att skapa positiv 
påverkan ur miljö, sociala och styrnings
relaterade  perspektiv.

Indirekt och direkt påverkan
Som bank avgränsas vår verksamhet i 
relation till hur vi påverkar, indirekt 
respektive direkt. Vår indirekta påverkan 
är genom våra affärsrelationer betydligt 
större än den direkta påverkan. SEB:s mål 
är att undvika att orsaka, bidra till eller 
vara direkt kopplad till negativ påverkan 
genom våra produkter och tjänster. Samti
digt strävar SEB efter att skapa positiv 
indirekt och direkt påverkan, i linje med 
vår vision och strategi, liksom vårt engage
mang för internationella standarder som 
FN:s Global Compact och FN:s hållbara 
utvecklingsmål.

Svensk lag och branschövergripande EUdirektiv utgör 
grunden för SEB: s analys av väsentliga frågor. De drivs 
inom bankens verksamhet inom hållbar finansiering och 
hållbara investeringar. Utöver lag och reglering anses de 
fem grundläggande aspekterna vara permanent väsent
liga för SEB: s verksamhet. Vidare bidrar våra framgångs
faktorer inom hållbarhet till att understödja vår treåriga 
affärsplan med fokus på tillväxt och omvandling.

Ansvarsfull och proaktiv rådgivning

SEB:s grundläggande aspekter

SEB:s affärsplan 2016 – 2018

Framgångsfaktorer för hållbarhet

Finansiell 
motståndskraft 
och flexibilitet

Affärsetik  
och kultur

Risk-
hantering

Cyber-
säkerhet och 

dataskydd

Våra  
medarbetare

Hållbar finansiering

 Innovation och entreprenörskap

Tillväxt och omvandling

Hållbara investeringar

 U
nder 2017 vidareutvecklade 
vi vår process, baserat på 
global extern utveckling och 
förväntningar från intressen
ter och tillsynsmyndigheter. 
De 20 mest väsentliga 

aspekterna från våra tidigare analyser har 
därmed aggregerats och bearbetats ner 
till tre framgångsfaktorer inom hållbarhet 
och sex grundläggande aspekter, 
bedömda som permanent väsentliga för 
vår verksamhet. Dessa stödjer i sin tur 
SEB:s treåriga affärsplan (se Årsredovis
ningen, sid 10–11).

Framgångsfaktorer
Framgångsfaktorerna inom hållbarhet har 
vi bedömt som områden där vi har bäst 
möjligheter att påverka. Det möjliggörs av 
våra engagerade och kunniga medarbe
tare som tillhandahåller ansvarsfulla och 
proaktiva råd.

• Hållbar finansiering –öka andelen 
finansiering med positiv påverkan och 
påverka våra kunders hållbarhetsfokus 
positivt. Stärka rådgivning med fokus på 
hållbarhetsrelaterade risker och möjlig
heter. Utöka vårt hållbara erbjudande.

• Hållbara investeringar  – vara Nordens 
ledande leverantör av hållbara investe
ringar med ett omfattande och konkur
renskraftigt erbjudande där miljö, 
samhälls och styrningsrelaterade 
aspekter är fullt integrerade i alla inves
teringsprocesser. Stärka vår hållbara 
rådgivning.

• Innovation och entreprenörskap – 
stödja innovation och entreprenörskap 
för att driva en hållbar ekonomisk 
utveckling och bidra till att skapa nya 
jobb och tillväxt i samhället. 

  Hållbarhetsredovisning 2017 finns i Årsredovisningen, sid 67–71.
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Mål och resultat 2017 – 2018  

I vår strävan att bli en förebild inom hållbarhet i finansbranschen 
satte vi ambitiösa mål för 2017.

Bland höjdpunkterna var inrättandet av ramverket för gröna obli
gationer och den dedikerade gröna låneportföljen. Integrationen 
av hållbarhet inom investeringsverksamheten har utvecklats väl.

Medarbetarnas engagemang var fortsatt högt, och fokus på 
hållbarhetsfrågor bland anställda fortsatte att öka under året.

Ett ställningstagande om inkludering och mångfald togs fram, 
liksom en extern whistleblowingfunktion.

Under 2018 fortsätter vi att integrera hållbarhet i SEB:s stra
tegi, processer och i utvecklingen av produkter och verktyg för 
att förstärka vår påverkan. Vårt arbete med inkludering och 
mångfald går vidare och vi kommer också att stärka åtgärder för 
att minska våra egna koldioxidutsläpp, framför allt relaterade till 
flygresor.

 
För detaljerade fakta och siffror, se Sustainability Fact Book  
(på engelska):  sebgroup/hallbarhetsrapportering

In line with our aim to become a role model  
in sustainability within the financial sector,  
we set ambitious goals for 2017. 

In 2018, we will continue to integrate sustainability into SEB’s 
business strategy and overall processes. 

The establishment of our green bond framework and the dedi
cated grean loan portfolio was a highlight.The integration of sus
tainability in investment management has developed well. 

Employee engagement remains high and the focus on sustaina
bility issues among employees has increased during the year.

A position statement on Inclusion and Diversity was launched, 
as well as an external whistleblowing function.

Going forwad, we will continue to integrate sustainablity in 
processes and development of products and tools in order to 
enhance our impact. Our work with inclusion and diversity pro
ceeds and we will reinforce measures to reduce our own emis
sions related to air travel.  

Ansvarsfulla 
affärer

SEB:s vision
Att leverera 

service 
i världsklass 

till våra kunder

Miljö
Människor 

och samhälle  Uppfyllt

 Delvis uppfyllt

 Inte uppfyllt

Miljö

Mål 2017 Resultat 2017

Uppföljning av långsiktiga 
målet: minskning med 20 %  
till år 2020 och säkerställa en 
fortsatt minskning av flygre
sor, mätt i km.

Koldioxidutsläppen, liksom 
flygresor mätt i km, var 
närmast oförändrade 
jämfört med föregående 
år. 

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

Fler årsbesked till kunder 
har blivit digitaliserade, 
vilket innebar en pappers
minskning på 47%.

Mäta koldioxidavtrycket i alla 
aktiefonder.

Vi mäter koldioxidav
trycket för 92% av  
SEB:s aktiefonder. 

Börja mäta koldioxidavtrycket 
i delar av låneportföljen.

Genomgång av den interna 
låneprocessen är inledd. 

Cybersäkerhet och motverkande av brott

Mål 2017 Resultat 2017

100 % av SEB:s medarbetare 
ska ha genomgått de obliga
toriska utbildningarna om 
upp förandekoden, motver
kande av penningtvätt, infor
mationssäkerhet och bedrä
geribekämpning.

Vi är nära 100% men har 
inte uppnått målet helt.  
Se CS Fact Book, sid 2 för 
detaljerade resultat. 

Ytterligare stärka SEB:s cyber
säkerhet genom att införa ett 
ramverk för cybersäkerhet 
som ska säkerställa ökad 
motståndskraft inom området.

Ramverket för cyber
säkerhet implementera
des framgångsrikt under 
2017.

Mål 2018

Fortsätta att förbättra skyddet för cybersäkerhet genom att följa 
SWIFTs kundsäkerhetsprogram, vilket ökar nivån på säkerhets 
åtgärder för infrastruktur.

Mål 2018

Uppföljning av långsiktiga målet: minskning med 20 % till år 
2020 och säkerställa en minskning av flygresor, mätt i km.

Mål 2018

Fortsätta att stärka sortimentet av hållbara produkter och  
tjänster för alla kundsegment.

  

Försäljning och rådgivning

Mål 2017 Resultat 2017

Stärka sortiment av hållbara 
produkter för alla kundseg
ment.

Ökad hållbarhetsnivå i 
basutbudet av fonder. 

Förstärka rådgivningsservice 
till investerare, stora företag 
och finansiella institutioner 
baserad på SAFEmetoden
(SEB Adjustment For ESG).

Engagemanget för hållbar
hetsrådgivning ökade för 
storföretagskunder såväl 
som för SEB:s egna analy
tiker och kundansvariga. 
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Investeringar

Mål 2017 Resultat 2017

Utesluta företag som bryter 
mot internationella normer 
från alla SEB:s egna fonder.

Alla SEB:s egna fonder 
exkluderar företag som 
bryter mot internationella 
normer.  

Förbättra rapportering och 
informationen kring koldioxid
utsläpp i fonder, och använda 
informationen i våra fondför
valtares beslut.

Vi mäter koldioxidutsläp
pet i 92% av SEB:s aktie
fonder. Information finns 
tillgänglig på SEB:s  
externa webbsida. 

  

Samhällsengagemang

Mål 2017 Resultat 2017

Mäta och följa upp vår påver
kan inom vårt samhällsenga
gemang, exempelvis antal 
jobb skapade genom våra 
entreprenörssamarbeten, 
samt värdet av utbildning som 
SEB bidragit till genom våra 
partnerskap inom finansiell 
läskunnighet och inkludering. 

 Pågående mätning och 
uppföljning, läs mer i CS 
Fact Book, sid 10.

  

Våra medarbetare

Mål 2017 Resultat 2017

Ökat hållbarhetsfokus i intern
utbildningar. Baslinje: Tre håll
barhetsfokuserade eutbild
ningar.

Fortsatt arbete med att 
integrera hållbarhet i 
befintliga eutbildningar. 

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

Ingen förändring i könsför
delning på senior chefs
nivå. 

Behålla högt medarbetarenga
gemang.

Fortsatt hög andel av 
medarbetarengagemang, 
mätt genom medarbetar
undersökning Insikt:  
Index för medarbetar
engagemang, 77 %. 

Finansiering

Mål 2017 Resultat 2017

Öka gröna låneportföljen. 
Baslinje: SEK 11,8 miljarder.

Gröna låneportföljen 
växte till SEK 13,2  
miljarder.  

Utveckla verktyg och proces
ser för rapportering om  
på verkan.

Löpande påverkansrap
portering om våra gröna 
obligationer. 

Mål 2018

Ytterligare öka SEBfonder som förvaltas i enlighet med  
hållbarhetskriterier. Baslinje: 25,3 %

Mål 2018

Fortsätta att mäta och följa upp vår sociala påverkan genom våra 
samhällsengagemang. 

Mål 2018

Öka balansen i ledningsgrupper gällande kön, ålder, utbildning 
och yrkesbakgrund och geografiskt ursprung.

Öka möjligheterna till kontinuerligt lärande genom att utveckla 
nya utbildningsplattformar.

Mål 2018

Fortsätta växa den gröna låneportföljen. Baslinje: SEK 13,2 miljarder.

Fortsätta utveckla verktyg och processer för påverkansrappor
tering liksom för bedömning av klimatrisker. 
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2018

2004 SEB undertecknade
FN:s Global Compact.

WE SUPPORT

SEB publicerade
Uppförandekod.

Lanserade andra  
mikrofinansfonden.

Branschpolicyn för vapen  
och försvar reviderad.

300 anställda på intern  
hållbarhetskonferens. 

Engagemang med El Sistema.

 Lanserade första mikrofinansfonden.

 Förmedlade första gröna obligationen  
för ett företag och en kommun. 

  Policy för mänskliga rättigheter antagen  
av verkställande ledningen.

OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag, reviderad version. 

Branschpolicys och ställningstagan
den godkända av verkställande 
ledningen.

Minskade koldioxidutsläppen med  
54 procent mellan 2008 och 2015.

Stärkt ställningstagande kring klimatförändringar.

Lanserade tredje mikrofinansfonden.

Index för medarbetarengagemang ökade för 
tredje året i rad.

SEB gav ut sin första egna gröna obligation  
till ett värde av 500  miljoner euro.

Lanserade femte och sjätte mikrofinansfonden.

Lanserade ställningstagande om inkludering  
och mångfald.

Gick med i Finanskoalitionen  
mot barnpornografi.

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

Hållbarhetsrapport enligt Global  
Reporting Initiative, GRI.

 Första nordiska  
bank som antog  
Ekvatorprinciperna.

  SEB:s första 
 hållbarhetsrapport 
publicerad.

 Stödjer Ung Företagsamhet.

Stödjer Mentor i Lettland och Litauen.

Externa webbsidan Hållbara perspektiv  
lanseras (släckt 2015).

 Uppförandekod uppdaterad.

Whistleblowingprocess lanserad.

 Förnyat avtal med Mentor.

Lanserade fjärde mikrofinansfonden.

Etablerade ramverk för  
gröna obligationer.

Antog FN:s Principer för  
ansvarsfulla investeringar.

  Skrev under Carbon Disclosure Project.

  Första emissionen av gröna obligationer, 
utvecklade i samarbete med Världsbanken.

Code of
business conduct

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2007

2009

2011

2013

2015

2017

År av engagemang

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

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

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

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

Stockholm den 2 mars 2018 
PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge 
Auktoriserad revisor   

Fredrik Ljungdahl
Specialistmedlem i FAR

Inledning
Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i Skandinaviska 
Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”) att översiktligt granska SEB:s 
Hållbarhetsöversikt för år 2017 med tillhörande Sustainability Fact 
Book och GRI index på SEB:s hemsida (www.sebgroup.com/sv). 
Vi använder den samlade benämningen ”hållbarhetsredovisning” 
när vi refererar till ovanstående information.

Styrelsens och företagsledningens ansvar 
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att 
upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga 
kriterier, vilka framgår på rapportens baksida, och utgörs av de 
delar av GRI Sustainability Reporting Guidelines som är tillämpliga 
för hållbarhetsredovisningen, samt av företagets egna fram
tagna redovisnings och beräkningsprinciper. Detta ansvar inne
fattar även den interna kontroll som bedöms nödvändig för att 
upprätta en hållbarhets¬redovisning som inte innehåller väsent
liga fel, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

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

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med ISAE 
3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga 
granskningar av historisk finansiell information utgiven av IAASB. 
En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första 
hand till personer som är ansvariga för upprättandet av hållbar
hetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta 
andra översiktliga granskningsåtgärder.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betyd
ligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning 
som en revision enligt IAASBs 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 översikt
lig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slut
sats grundad på en revision har.

Oberoende revisors rapport över översiktlig 
granskning av hållbarhetsredovisningen

Till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

SEB Hållbarhetsöversikt 2017 17

Revisionsberättelse

https://sebgroup.com/sv


Om rapporten

Denna rapport, SEB:s Hållbarhetsöversikt 2017, beskriver SEB:s stra-
tegi och ambitioner, mål, riktlinjer, åtgärder och viktiga resultat som är 
relaterade till koncernens bidrag till hållbar utveckling. 

SEB:s Hållbarhetsrapport 2017 (tillgänglig i Årsredovisning 2017, sid 
67–71) beskriver hur SEB-koncernen arbetar med hållbarhet i enlighet 
med vad som anges i Årsredovisningslagen, inom områdena Mänskliga 
rättigheter, Arbetsrätt och sociala relationer, Anti-korruption och Miljö. 

Processen för att definiera vad som ska ingå i dessa rapporter omfat-
tar innehållet i Årsredovisningslagen, återkoppling på tidigare rappor-
ter från interna och externa intressenter, årets väsentlighetsanalys  
(se sid 13), bästa praxis inom hållbarhetsrapportering, liksom viktiga 
händelser under året. Rapporten omfattar hela SEB-koncernens orga-
nisation med undantag för vad som specifikt anges i anslutning till 
särskilda indikatorer.

Den rapporterande organisationens namn är Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ), med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Rapporten 

omfattar föregående räkenskapsår, januari till december 2017.  
I vissa fall ingår information från inledningen av 2018. Den föregående 
rapporten publicerades i mars 2017. Det har inte skett någon väsentlig 
förändring i omfattning och avgränsning sedan den förra rapporten. 
Tillämpliga organisatoriska förändringar för SEB-koncernen rappor-
teras i Årsredovisningen 2017, sid 35. För detaljer om redovisnings-
policys, se Årsredovisningen sid 83.

SEB har publicerat en hållbarhetsrapport årligen sedan 2007. Som 
huvudsakligt ramverk för vår rapportering följer vi Global Reporting 
Initiative, GRI Standards, alternativ core.  Viktiga aspekter av SEB:s 
hållbarhetsarbete, såsom riskhantering, bolagsstyrning och ersätt-
ningar och förmåner beskrivs i Årsredovisningen.

SEB:s revisor PwC har anlitats för att utföra en översiktlig granskning 
av både Hållbarhetsrapport 2017 och Hållbarhetsöversikt 2017,  
inklusive en tillämpningskontroll av GRI. SEB:s Faktabok och GRI-index 
finns publicerade här:  sebgroup.com/hallbarhetsrapportering

 
Priser och utmärkelser under 2017/2018 Utdelat av

Inkluderad i The Sustainability Yearbook RobecoSAM
Global 100 Corporate Knights 

Hållbarhetsindex Sammanställs av

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

Internationella åtaganden 

FN:s Global Compact  
FN-stödda Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)  
UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)   
OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
Ekvatorprinciperna 
FN:s Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter 
Carbon Disclosure Project (CDP) och CDP Water Disclosure 
ICC Business Charter on Sustainable Development
Institutional Investors Group on Climate Change, (IIGCC)
Montreal Carbon Pledge
 

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

FSC-logotypen garanterar att en trä -
baserad produkt kommer från ansvars -
fullt förvaltade skogar, certifierade i  
enlighet med regler utformade av  
Forest Stewardship Council.

© Copyright Skandinaviska Enskilda 
Banken AB, 2018. Med ensamrätt.  
Ingen del av denna publikation får återges, 
lagras i databaser eller överföras på elek-
troniskt, mekaniskt eller på annat sätt, 
inklusive fotokopiering eller inspel ning 
utan föregående skriftligt godkännande 
från Skandinaviska Enskilda Banken AB.

https://sebgroup.com/hallbarhetsrapportering


Välkommen till SEB
Vår vision är att leverera service i världsklass till våra kunder. Vi bistår 2 300 stora företag,
700 finansiella institutioner, 400 000 mindre och medelstora företag samt 4 miljoner
privatpersoner med rådgivning och finansiella lösningar. 

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

Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerat i ett
20-tal länder med 15 000 medarbetare.

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

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

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

I den här rapporten presenteras en översikt av SEB:s hållbarhetsarbete, ambitioner och 
resultat, inklusive höjdpunkterna för 2017. 

SEB:s Hållbarhetsrapport 2017 finns tillgänglig i Årsredovisningen 2017, sid 67–71.

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

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

Skandinaviska Enskilda Banken AB:s organisationsnummer: 502032-9081
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