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För information om klimatfrågan och vårt
CO2-reduceringsprojekt.

Finansiell sammanfattning
Intäkter  36,9 miljarder kronor (41,6)

Resultat före kreditförluster 12,9 miljarder kronor (16,4)

Rörelseresultat  11,1 miljarder kronor (4,4)

Nettoresultat, kvarvarande verksamhet  8,6 miljarder kronor (1,9)

Räntabilitet, kvarvarande verksamhet  8,65 procent (1,89)

Vinst per aktie, kvarvarande verksamhet  3,88 kronor (0,95)

Föreslagen utdelning  1,50 kronor (1,00)

Kärnprimärkapitalrelation*  12,2 procent (11,7)

Primärkapitalrelation*  14,2 procent (13,9)
 * Basel II, utan övergångsregler

De viktigaste framstegen under året
 Intresset för hållbara produkter växer både bland institutionella investerare 
och privata kunder. Förvaltat kapital med investeringskriterier för socialt 
ansvars tagande steg till 14,9 miljarder kronor (10,2). SEB fortsatte under året 
att emittera gröna obligationer för Världsbankens räkning och hittills har 
obligationer till ett värde av totalt 1,6 miljarder US-dollar getts ut.

 SEB:s koldioxidutsläpp minskade med 18 procent till 38 598 ton CO
2
. 

Vi fortsatte att kompensera för kvarvarande utsläpp genom investeringar 
i verifierbara utsläppsminskningsprojekt. SEB var ett av fem företag som 
erhöll A-rankning i Carbon Disclosure Projects nya nordiska index, Carbon 
Performance Leadership Index.

 SEB fortsatte att stödja sina kunder i ett osäkert men stadigt bättre 
ekonomiskt klimat. Detta inbegrep omfattande aktiviteter i de baltiska 
länderna med ambitionen att säkra en stabil ekonomisk utveckling, både 
i nuläget och framöver.

SEB utökade sitt samhällsengagemang, bland annat genom att etablera ett 
 Mentor-samarbete i Estland och Lettland och genom att introducera tennis-
 satsningen SEB Next Generation i Norge.

Hållbarhetsarbetet förstärktes genom utnämning av nya hållbarhetsansvariga 
 i våra divisioner och på större marknader. SEB har också antagit en ny hållbar-
 hetspolicy.

Kommunikationsaktiviteter genomfördes för att öka medvetenheten bland 
 SEB:s anställda, kunder och allmänheten.

2010 i korthet

SEB:s koncernövergripande webbplats SEB:s sociala mötesplats på webben SEB:s mikrowebbplats

Välkommen med dina frågor och synpunkter! cs@seb.se

Innehåll
Sid 1–9
SEB:s roll och bidrag
Banker spelar en nyckelroll i det moder-
na samhället genom att hantera kassa-
fl öden och förmedla investeringskapital. 
Vi är beroende av att människor har 
förtroende för oss och vår verksamhet. 
Vi tänker öka vårt positiva bidrag och 
säkra en hållbar ekonomisk utveckling.

Sid 18–35
SEB:s ansvar
På SEB arbetar vi med hållbarhetsfrågor 
inom tre områden: bolagsstyrning, 
miljöansvar och socialt ansvar. Arbetet 
fortskred enligt plan under 2010 och vi 
är bland annat på väg att nå vårt mål för       
minskade CO2-utsläpp. 

Sid 10–17
SEB:s arbetsmetod
SEB arbetar strukturerat för att integrera 
hållbarhet som en kärnkompeten. Vi är 
medvetna om att detta är ett arbete som 
aldrig tar slut. Åtta aff ärsprioriteringar 
vägleder vårt arbete. Strategin bygger på
 att engagera alla intressenter och ha en 
öppen och ärlig dialog.

Sid 36–40
SEB:s resultat och nyckeltal
SEB:s resultat rapporteras i enlighet 
med GRI G3-riktlinjerna. Vi lämnar 
även en rapport till FN:s Global 
Compact varje år. Samtliga 
rapporter fi nns på vår webbplats.

Mer information på Internet
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Det är vårt gemensamma ansvar att världsproblem hanteras på ett 
ansvarsfullt sätt. På SEB har vi ambitionen att integrera hållbarhet i
allt vi gör. Därigenom kan vi ta tillvara affärsmöjligheter och stärka 
relationerna med våra kunder och övriga intressenter. I slutändan 
handlar det om att bibehålla förtroendet. 



Ett hållbart perspektiv
Ett modernt samhälle skulle inte fungera utan fi nansiella institutioner. Banker utgör navet i 

kreditförmedlingsprocessen, genom rollen som långivare, investerare, betalningsförmedlare 

och sparinstitut, och som garanter för en sund riskhantering. Detta innebär att fi nansiell 

stabilitet, förtroende och relationer är mycket viktiga framgångsfaktorer för en bank. Banker 

har också en viktig roll i en tid som präglas av gemensamt ansvarstagande för allas bästa, 

med tanke på den betydelsefulla rollen att stödja ekonomisk utveckling. Att behålla allmän-

hetens förtroende är centralt och banker kan bli bättre på att förklara sin roll och sitt bidrag 

till samhället i stort.

SEB:s mission är att hjälpa individer och företag att utvecklas framgångsrikt genom 

att erbjuda god rådgivning och fi nansiella medel. Vår vision är att vara den mest pålitliga 

partnern för kunder med ambitioner. Att tillämpa ett hållbarhetsperspektiv på allt vi gör är 

en naturlig del i vår strategi. Vi vet att kunderna vill ha en fi nansiell partner som förstår deras 

behov, aff ärsutmaningar och framtidsambitioner. 

För att vi på SEB ska kunna lära, hålla oss uppdaterade och vara bättre rustade att ge 

våra kunder service samarbetar vi med världssamfundet. Vi fortsätter att stödja FN:s Global 

Compact och arbetar med att implementera FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. 

Genom att tillämpa globala initiativ och internationella uppförandekoder kan vi stärka vår 

aff ärsverksamhet. Före FN:s klimatmöte i Mexiko undertecknade SEB Cancunkommunikén 

och deltog i ett globalt investerarupprop. Under året var vi också aktiva i diskussionerna om 

de framtida styrnings- och röstningsprinciperna för Ekvatorbanker. 

Vårt arbete går framåt
SEB:s hållbarhetsarbete, med fokus på integrering och intresserat engagemang, fortsatte 

med goda resultat under 2010. Det totala beloppet som emitterats genom gröna obligation-

er för Världsbanken växte till 1,6 miljarder US-dollar och det förvaltade kapitalet i fonder 

med etiska investeringskriterier (Socially Responsible Investments, SRI) ökade med 46 

procent. Vi ser en växande efterfrågan på sådana produkter både från privatpersoner och 

den institutionella investerarsfären.  

En viktig del i strävan att lära oss mer om kundernas verksamheter är att utarbeta 

koncerngemensamma ställningstaganden och branschpolicies. Dessa klargör SEB:s syn på 

frågor och branscher som vi anser är viktiga för att åstadkomma hållbar ekonomisk tillväxt. 

Naturligtvis fi nns det även andra frågor och branscher som behöver beaktas och vi kommer 

sannolikt att utöka detta arbete i framtiden. 

Utsikterna för världsekonomin 

ljusnade under 2010. Men under 

året såg vi också fl era tecken på en 

värld i obalans – miljömässigt och 

socialt. Behovet av att verka för en 

hållbar ekonomisk utveckling har 

kanske aldrig varit större. Inom SEB 

fortsätter arbetet med att göra 

hållbarhet till en fullt integrerad 

del av bankens aff är.

Banker har en nyckelroll att spela

Vi vet att kunderna vill ha en fi nansiell partner 
som förstår deras behov, aff ärsutmaningar och 
framtidsambitioner.
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Ett av våra mål är att minska koldioxidutsläppen med 45 procent till 2015, jämfört med 2008 

års nivå. Vi är på rätt väg för att nå detta mål. Under 2010 minskade SEB:s totala utsläpp med 

18 procent, vilket innebär en minskning med 23 procent sedan 2008. Vi har gått över till 

grön el i fl era länder och minskat mängden papper som skickas ut till kund. Vårt aff ärs-

resande har ökat, främst beroende på våra expansionsplaner.

Stegvis integrering i vår aff är
Vi vet att vi inte har alla svar. I vår roll som långivare och investerare är det komplicerade 

frågor som måste hanteras. Vi lär oss allt eftersom. 

Vi vill vara Relationsbanken i vår del av världen, förstå våra kunders behov, deras 

unika situation och hur de påverkas av förändringar i omvärlden. Ett bredare hållbarhets-

perspektiv i verksamheten hjälper oss att stärka våra relationer – med kunder, lokala 

samhällen och samhället i stort. 

Annika Falkengren

Verkställande direktör och koncernchef

Stockholm, mars 2011

För att vi bryr oss

SEB:s hållbarhetsarbete, med fokus på att 
etablera vår plattform, fortsatte med goda resultat 
under 2010. Vi lär oss varje dag. 

Syftet med SEB:s engagemang i 
hållbarhetsfrågor är att:
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detta är seb

SEB är en ledande nordisk fi nansiell koncern. Som relationsbank 
erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett 
brett utbud av andra fi nansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge 
och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och 
investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder 
och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas 
i att SEB fi nns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. 
Koncernen har cirka 17 000 anställda.

Filialer och 
representant kontor
SEB:s representation i världen

Marknader

SEB:s verksamhet omfattar främst kunder i 
Norden, Baltikum och Tyskland. Sverige är 
den enskilt största marknaden och svarade 
för drygt hälften av intäkterna 2010. 

1) Exklusive centraliserad treasuryverksamhet.

Intäkter
Geografi sk fördelning, procent

 2010 2009

Sverige 56 (56)

Norge 8 (9)

Tyskland1) 8 (8)

Danmark 8 (7)

Finland 3 (3)

Estland 3 (3)

Lettland 3 (4)

Litauen 4 (4)

Övriga 7 (6)

Räntabilitet 1)

Procent
Nettoresultat
Miljarder kronor

Primärkapitalrelation 1)

Procent
Utdelning
Miljarder kronor

Nyckeltal

 Genomsnitt för jämförbara banker

1) Kvarvarande verksamhet

Mål: Högst bland jämförbara banker

Mål: Uthållig vinsttillväxt   Mål: minst 7 procent t.o.m. 2008, 
därefter 10 procent tills Basel III-
reglementet analyserats.

1)  2006 Basel I. 2007–2010 Basel II 
utan övergångsregler.

Mål: 40 procent av vinst per aktie över en 
konjunkturcykel

1)  En utdelning på kronor 1:50 per aktie 
föreslås för 2010, vilket motsvarar 
49 procent i relation till vinst per aktie. 
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detta är seb

SEB:s kunder

Värdeskapande relationer är hörnstenarna i vår verksamhet. Ända sedan A O Wallenberg grundade SEB 1856 
har vi tillhandahållit fi nansiella tjänster för att hjälpa våra kunder att uppnå sina fi nansiella mål.

2 600 
Stora företag och institutioner

SEB är den ledande företags- och investment- 
banken i Norden. Vi betjänar stora företag 
och fi nansiella institutioner, banker och kom-
mersiella fastighetsföretag med traditionell 
företagsservice, trading- och kapitalmarknads-
tjänster samt internationella transaktions-
tjänster. SEB erbjuder också omfattande 
pensions- och kapital förvaltnings lösningar 
för dessa kundgrupper.

400 000 
Mindre och medelstora företag

SEB erbjuder mindre och medelstora företag 
fl era anpassade produkter, som ursprungligen 
utvecklades i samarbete med Bankens större 
företagskunder. Dessutom har vi ett stort 
antal tjänster som vänder sig särskilt till små-
företag och entreprenörer.

4 000 000
Privatkunder

SEB förser cirka fyra miljoner privatpersoner 
med produkter och tjänster för att möta deras 
fi nansiella behov. Tjänsterna omfattar såväl 
vardagliga transaktioner som sparande, 
kapital förvaltning och livförsäkring. Vi strävar 
efter att uppnå en ypperlig servicenivå och 
fi nns tillgängliga för våra kunder på telefon 
dygnet runt under årets alla dagar på mer än 
20 språk.

Mötesplatser och kundkontakter 2010

Bankkontor 1) 375
Internationella fi lialer och representantkontor 20
Bankautomater 1) 2) 1,500
Internationella private banking kontor 12
Korttransaktioner 435 miljoner
Antal användare av SEB:s Internetbank 1) 3,4 miljoner
Antal besvarade telefonsamtal 1) 4,6 miljoner

1) Exklusive Kontorsrörelsen i Tyskland.
2)  Bankomater, maskiner för insättning, överföringar, valutaväxling etc.

Antal syndikerade lån i Norden 21
(värde 4,8 miljarder US-dollar)
Antal nordiska aktierelaterade emissioner 32
(värde 4,8 miljarder euro)
Antal förvärvsrelaterade transaktioner i Sverige 20
(värde 2,7 miljarder euro)

Antal livförsäkringsmäklare 2 000 

SEB:s divisioner
Intäkter Rörelseresultat

Stora Företag & Institutioner – Aff ärsbanks- och investmentbanktjänster riktade till större 
företagskunder och fi nansiella institutioner i 17 länder, främst i Norden och Tyskland.

 17 130 Mkr (20 052) 8 498 Mkr (11 428)

Kontorsrörelsen – Bank- och livförsäkringstjänster för privatpersoner och mindre och 
medelstora företag i Sverige samt kortverksamhet i Norden.

8 569 Mkr (9 034)  2 484 Mkr (2 891)

Kapitalförvaltning – Kapitalförvaltning och private banking-tjänster för institutionella 
företag och kapitalstarka privatpersoner. Har också ansvar för SEB:s fondverksamhet.

4 384 Mkr (3 646) 1 651 Mkr (1 142)

Liv – Livförsäkringsprodukter för privatpersoner och företag, främst i Norden och  Baltikum. 4 539 Mkr (4 425)  2 202 Mkr (2 115)

Baltikum – Bank- och livförsäkringstjänster för privatpersoner och mindre och medelstora 
företagskunder i Estland, Lettland och Litauen. 

2 846 Mkr (3 794) –121 Mkr (–10,363)

seb hållbarhetsrapport 2010 5
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Banker spelar en viktig roll i välmående samhällen. Stora och små transaktioner fl ödar genom 

Banken är en stor inköpare av varor och tjänster och vår verksamhet skapar arbetstillfällen 
både direkt och indirekt. Genom att dela med oss av våra specialistkunskaper ger vi människor 
möjlighet att fatta bättre underbyggda ekonomiska beslut och bidra till bättre fungerande 
samhällen. SEB stödjer även lokala samhällen på de marknader där banken är verksam.

SEB:s roll i samhället



2

1

1 SEB främjar internationell handel genom 
att ordna exportfi nansiering, tillhandahålla 

säkra betalningslösningar och valutatjänster. 
Detta bidrar till att skapa arbetstillfällen och 
tillväxt, lokalt och utomlands. 

2 Genom samarbeten med nationella och 
internationella organisationer, myndig-

heter och lagstiftare medverkar SEB till att 
utforma en agenda som främjar ansvarsfull 
bankverksamhet.

3 Vi använder vår kunskap, tid och våra 
fi nansiella resurser för att stödja barns 

och ungdomars utveckling och främja hälsa, 
sport och kultur i lokala samhällen. Våra lokala 
satsningar hjälper privatpersoner och samhällen 
att växa. 

4 Genom att bistå entreprenörer och mindre 
och medelstora företag stödjer vi innova-

tiva idéer, företagstillväxt och mer dynamiska, 
tillväxtinriktade ekonomier.

5 SEB stödjer människor i alla stadier av 
livet, hjälper ungdomar att fi nansiera sina 

studier och andra att skaff a nytt hem eller spara 
till pensionen, samt tillhandahåller lösningar för 
vardagsekonomin.

6 Genom att fi nansiera industriell utveck-
ling, stödja innovativ teknik och hållbara 

aff ärsmetoder, bidrar SEB till en sund och stabil, 
långsiktig ekonomisk tillväxt.



SEB är en relationsbank med kunder från alla delar av samhället. 
Vi tillhandahåller fi nansiella lösningar till hushållen anpassade 
till deras varierande behov genom livet, främst när det gäller 
sparande, lån, betalningstjänster och pensioner. Genom lån och 
kapitalanskaff ning stödjer SEB entreprenörer som vill utveckla 
sina verksamheter. Vi underlättar export genom att erbjuda 
lösningar som skyddar både köparnas och säljarnas intressen. 
Med andra ord bidrar SEB till att samhällen kan växa och blomstra. 

Om vi lyckas med vårt arbete skapar vi värde både för kunder och 
för samhället – genom att stödja ekonomisk tillväxt, skapa arbets-

tillfällen såväl direkt som indirekt, bidra till att skapa välstånd och 
genom betalning av skatt och utdelningar. 

Ett nav i ekonomin
Banker har viktiga uppgifter i samhället, till exempel att erbjuda 
säker förvaring av insatta medel och sparande och att tillhanda hålla 
pålitliga och eff ektiva betalningssystem. Om det skulle bli störningar 
i bankens tjänster eller om, i ett värsta scenario, banken skulle 
upp höra att fungera, skulle detta få allvarliga eller till och med för-
ödande konsekvenser. 

SEB:s marknadsandelar visar på vikten av att upprätthålla en hög 
och oavbruten servicenivå till våra kunder. Mer än hälften av de 
största nordiska företagen är kunder hos SEB. I Sverige var vår andel 
av utgående internationella betalningar (SWIFT) 27 procent 2010. I 
Estland och Litauen svarar SEB för närmare 25 respektive  30 procent 
av utlåningen till privatpersoner. I Litauen är denna andel 15 procent. 

Eftersom bankers stabilitet är central för ekonomisk utveckling 
så är banker strikt reglerade och övervakade. Förväntningarna på 
ett ansvarsfullt agerande från banker är höga, och får ett allt bred-
are perspektiv. För oss innebär detta att vi måste möta behoven hos 
alla intressenter. 

Banker har en viktig roll. Genom att bistå med fi nansiering, säkra betalningar och förvaltning av 
kundernas sparmedel stödjer banker ekonomisk utveckling, internationell handel och fi nansiell 
trygghet. Utöver denna roll som fi nansiell intermediär har banker ett brett miljö-, samhälls- och 
bolagsstyrningsansvar. 

Banker har ett stort ansvar för 
att bidra till hållbar ekonomisk 
tillväxt, balanserad långivning 
och upprätthållande av etiska 
aff ärsprinciper. 

Stöd för en hållbar ekonomisk tillväxt 

kan omstrukturera banker och stärka off entliga fi nansers.

ism. Regionen är känd för att ha starka välfärdssystem och social jämlikhet kombinerat 

heten är bankens rötter viktiga. De nordiska länderna återfi nns nästan alltid i eller nära 

politiken. 

genomförbar förutsatt att vi tar ett helhetsgrepp om frågorna och att alla samverkar. 

Klas Eklund
Seniorekonom på SEB

Uppgiften: 
inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt
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Fokus på generella samhällsbehov
Vi vill försäkra oss om att vi förblir en stabil och stark bank – detta är 
grundläggande för att kunna stödja kundernas ambitioner under 
en lång tid framöver. Vi vill också förvissa oss om att vi är insatta i de 
frågor som i dagsläget driver på en djupgående förändring i många 
branscher. 

SEB:s direkta påverkan avser främst det ekologiska avtryck vi 
har som serviceorganisation, hur vi behandlar våra medarbetare 
och vilka etiska aff ärsprinciper vi tillämpar. I SEB:s roll som långivare 
och fondförvaltare har vi ett betydande indirekt infl ytande.

Att reducera SEB:s miljöpåverkan är en fråga om att skapa förtro-
ende och  bygga upp kompetens, så att vi kan förse våra kunder med 
utökad rådgivning och fi nansiella lös ningar. Som relationsbanken 

för stora nordiska företag har vi goda möjligheter att fi nansiera 
förändring. Vi vill också driva föränd ringsarbetet via vår ägarroll 
och erbjuda fi nansiella produkter och tjänster som främjar en 
hållbar utveckling.

Vårt hållbarhetsarbete har ett tydligt kundfokus, men slutar 
förstås inte där – ett brett anslag innebär att vi tillgodoser alla 
intressenters behov och önskemål, inte minst våra medarbetares. 
Ambitionen är att verksamheten ska präglas av höga etiska princi-
per och god bolagsstyrning, långsiktiga relationer och engagerade 
medarbetare. Genom att skapa värde för alla intressenter kan vi 
lämna bestående bidrag till samhället. Inte minst hjälper det oss 
att bli en respekterad och välkänd samhällsmedborgare på de 
marknader där vi fi nns representerade.

Våra intressenter Vårt ekonomiska bidrag

Alla banker är beroende av kundernas 
och allmänhetens förtroende, utan detta 
förtroende kan banker helt enkelt inte 
existera. Vi på SEB strävar efter att förtjäna 
detta förtroende genom att hålla en hög 
standard i vårt aff ärsmässiga uppträ-dan-
de, genom att använda sofi stikerade sys-
tem och processer för att skydda våra 
kunders medel och integritet, och genom 
att alltid följa de lagar och regler som gäller 
för marknaderna där vi är verksamma. 

Förtroende är 
grundläggande 

Kunder
  Räntekostnader 

Personal 
  Personalkostnader exkl. 
sociala avgifter och kortfristiga 
ersättningar

  Kortfristig rörlig 
kontantersättning

Aff ärspartners och leverantörer
  Ränte- och provisionskostnader

  Leverantörsbetalningar

Aktieägare
  Utdelning 

Myndigheter 
 Sociala avgifter
  Skatter
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Socialt ansvar
En bra och attraktiv arbetsplats

Tillgängliggöra finansiella tjänster

Samhällsengagemang

Kunskap och ekonomiskt värde

Miljöansvar
Reducera vår miljöpåverkan

Hållbara investeringar & 

finansieringslösningar
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ti
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Etik

E
tik

Att vara den mest betrodda

partnern för kunder 

med ambitioner

K
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ap
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e Kunskap

och
ekonom

iskt värde

Bolagsstyrning
Ansvarsfull försäljning & marknadsföring

Motverka finansiell brottslighet

Ansvarsfullt ägande

Kortsiktig ambition (tre år) 
Inom tre år har hållbarhet utvecklats till en kärnkompe-
tens för SEB. Bolagsstyrnings-, miljö- och samhälls-
aspekter är integrerade i det sätt vi gör aff ärer och 
driver banken. SEB:s medarbetare har goda kunskaper 
inom sina fackområden. Vi har väsentligt minskat 
våra koldioxidutsläpp (jämfört med 2008 års nivå), 
vår resursförbrukning och vår avfallsmängd. En större 
andel av vår fi nansiering och våra investeringar är 
placerade i framtidsinriktade, hållbara aktiviteter och 
verksamheter.

Långsiktig ambition (tio år)
Inom tio år medverkar SEB till att driva hållbarhets-
arbetet framåt tillsammans med kunder, politiker, 
samhällsorganisationer och andra infl ytelserika aktörer. 
Hållbarhet är integrerad i vår företagskultur och vårt 
varumärke. Vi vet vilka hållbarhetsutmaningar våra 
kunder står inför och kan erbjuda fi nansiell rådgivning 
och lösningar baserade på denna kunskap. Vi strävar 
efter att maximera vårt positiva bidrag och detta utgör 
en naturlig del av vår verksamhet. 

SEB:s hållbarhetsstrategi
För att skapa en hållbar bankverksamhet krävs förmåga att kunna hantera miljö-, samhälls- och
bolagsstyrningsfrågor i alla delar av verksamheten. Under 2010 stärkte vi vår kapacitet att hantera
hållbarhetsfrågor och gjorde ytterligare framsteg inom prioriterade områden. Våra insatser baseras 
på den hållbarhetsstrategi som antogs i slutet av 2009.

Åtta aff ärsprioriteringar

SEB:s hållbarhetsstrategi är inriktad på åtta 
aff ärsprioriteringar inom tre ansvarsområden. 
Genom att fokusera vårt arbete på dessa om-
råden kan vi bidra till bättre bolagsstyrning 
inom banksektorn, till att skydda miljön och 
öka vårt samhällsengagemang. 

 
Ansvarsfull försäljning och mark-
nadsföring – vara ärlig och rättvis
Bistå SEB:s kunder att uppnå sina fi -

nansiella mål. Säkerställa att kunderna förstår kon-
sekvenserna av bankens rådgivning och deras rela-
tion med banken i allmänhet. 

 
Motverka fi nansiell brottslighet 
– skydda människor och pengar
Vidta åtgärder för att motverka 

penningtvätt, bedrägeri och fi nansiering av 
kriminell verksamhet.

 
Ansvarsfullt ägande – investera 
pengar på ett ansvarsfullt sätt
Säkerställa att SEB utövar ansvars-

fullt ägande, verkar för en god aff ärsetik 
och bolagsstyrning samt är en god 
samhällsmedborgare. 

 
Reducera vår miljöpåverkan 
– vara rädd om naturen
Hantera SEB:s direkta miljöpåverkan.

 
Hållbara fi nansieringslösningar 
och investeringar – driva 
förändringar genom fi nansiering

Tillsammans med SEB:s kunder reducera de 
negativa sociala och miljömässiga eff ekterna av 
bankens fi nansierings- och investeringsverksam-
het. Verka för att öka bankens och kundernas posi-
tiva bidrag genom att erbjuda hållbara produkter 
och tjänster.

 
En bra och attraktiv arbetsplats 
– ta väl hand om våra medarbetare
Verka för att SEB är en modern arbets-

plats som attraherar rätt människor och möjliggör 
individuell utveckling genom att medarbetarna 
känner sig värdefulla, inkluderade och engagerade. 

$
€  

Tillgängliggöra fi nansiella tjänster 
– vara tillgänglig för alla människor
Finansiella tjänster ska vara tillgäng-

liga för alla människor oavsett socioekonomisk 
ställning, etniskt ursprung och andra faktorer.

 
Samhällsengagemang – få 
människor och samhällen att växa
Aktivt stödja utvecklingen av de 

samhällen där SEB är verksamt, bland annat ge-
nom att stödja barn och ungdomar och främja till-
växt bland små och medelstora företag.
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Mål och resultat 2010
                               Mål Resultat Status
 Bolagsstyrning 

Säkerställa en djupare kunskap om våra kunder för 
att tillgodose deras behov vid varje kontakt. Fort-
sätta vårt arbete att göra alla produkter och tjänster 
lättbegripliga och användarvänliga samt reducera 
risknivåerna.

Lanserade ett koncernövergripande "Kund Excellence" initiativ baserat på 
kundkännedom och med fokus på att stärka relationer. Inbjöd kunderna på 
den svenska marknaden till seminarier om ”Hur man hanterar det ekonom-
iska livspusslet” för att informera om sparande och långsiktiga trender. 
Utbildade nyckelmedarbetare i operationella risker och riskhantering.

Implementera strategi för att förhindra bedrägerier 
och utbilda nyckelmedarbetare i kundkännedoms-
processen Know Your Customer, KYC. Fortsätta 
arbetet med den fi nansiella koalitionen mot barn-
pornografi  – värd för ECPAT-utbildning. Utbilda alla 
medarbetare i informationssäkerhet. 

Utbildade bankkontorspersonal och riskansvariga i förebyggande bedrägeri-
bekämpning och KYC-processer. Berörd personal utbildad i förebyggande av 
kommersiellt sexuellt utnyttjande av barn. 14 300 medarbetare utbildade i 
informationssäkerhet som ett led i att reducera ryktesrisker.

Etablera ett ledningssystem för implementering av 
FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) 
i kapitalförvaltningsverksamheten. Utveckla en 
process för ägarengagemang.

Uppdaterade ägarpolicyn i linje med FN:s PRI. Kontakter (direkt och indirekt) 
med över 200 portföljbolag i frågor som gällde miljö-, samhälls- och bolags-
styrningsansvar.

 Miljöansvar

Reducera våra CO2-utsläpp (scope 2 och 3) med 20 
procent (jämfört med basår 2008). Etablera en led-
ningsmodell för att minska utskrifter av kundinfor-
mation och pappersproduktionen. Använda grön IT 
som ett instrument för att bli mer energieff ektiva. 
Informera om mål och nyckeltal avseende CO2-
utsläpp till divisioner och länder.

Totalt har scope 2- och 3-utsläppen minskat med 23 procent sedan 2008. 
2009 års utsläpp kompenserades genom investeringar i solspisar i Kina 
och återplantering av skog i Tanzania. En pappersgeneral på plats, åtgärder 
gav resultat. CO2-utsläpp från papper minskade med 32 procent. Flera 
förbättringar avseende kundkontoutdrag genomförda. Grönt IT-index 
förbättrades från 352 till 838 (SEB:s mål: 650; genomsnitt för fi nansiella 
tjänstesektorn: 436).

Fortsätta integrera miljö-, sociala- och bolags-
styrningsfaktorer i bankens aff ärsbeslut genom 
att utveckla och implementera tre branschpolicies 
och ett ställningstagande. Öka antalet produkter 
och erbjudanden med hållbarhetsprofi l. 

Utarbetade sex branschpolicies och tre ställningstaganden. Implementering 
uppskjuten till 2011 på grund av förlängd utvecklingsprocess. Medel anskaff -
ade genom emitteringar av gröna obligationer för Världsbanken ökade till 1,6 
miljarder US-dollar. Förvaltat kapital med en hållbarhetsprofi l ökade med 46 
procent. En rosa obligation för att stödja cancerforskningen introducerades. 

 Socialt ansvar  

Förbättra arbetsgivarimage och engagemang. 
Anpassa mångfaldsplanen och policyn till den 
aktuella hållbarhetsstrategin. Anpassa ersättnings-
strukturen till Finansinspektionens krav. Börja en-
gagera medarbetare och öka stoltheten för vårt 
miljö- och sociala arbete.

Medarbetarenkät genomförd och presenterad, åtgärder pågår. Mångfalds-
planen och policyn har uppdaterats. Ny ersättningspolicy presenterad. 
Engagemangsaktiviteter: Quiz och tävling på webbplatsen Hållbara 
Perspektiv, intern hållbarhetsdag, ambassadörsseminarium, fototävling 
inom Group Operations & IT, miljöengagemang i Lettland och Estland, 
löparevent i Estland och Tyskland samt cykelmaraton i Estland och Lettland. 
Cirka 600 SEB medarbetare var CS-ambassadörer vid årets slut. 

$
€

Fortsätta att tillgängliggöra bankens produkter och 
tjänster. Fortsätta att förbättra allmänhetens kun-
skap i ekonomi på SEB:s huvudmarknader. 

Lanserade en ny Internetbank i Estland, en svensk kundservice på Facebook 
och appar för iPhone och androidmobiler. Lanserade ett Internetspel för att 
hjälpa entreprenörer med utländsk bakgrund att förstå de svenska aff ärs-
koderna. SEB:s experter publicerade fl era böcker.

Samordna samhällsinvesteringar och utveckla
en strategi för SEB:s samhällsansvar. Fortsätta att ut-
vidga vårt samhällsengagemang och stödet för barn 
och ungdomar. 

Strategin för SEB:s samhälls engagemang kommer att färdigställas under 
2011. Mentorskapsprogrammet har utökats och omfattar nu ungdomar i 
Sverige, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen. SEB:s tennissatsning 
Next Generation introducerades även i Norge och engagerar nu tusentals 
ungdomar i Sverige, Danmark och Norge. Vi fortsatte att stödja SOS 
Barnbyar och SEB Charity Fund i Estland.



Fortsätta att använda kundinsikter för att förbättra kundupplevelse 
och NPS (Net Promoter Score).
Göra produkt- och tjänsteutbudet enklare att använda och förstå.
Fortsätta satsningen på att öka kundernas allmänna ekonomikunskaper.

Göra en genomgång av potentiella bedrägerier och risker relaterade 
till dessa.
   Undersöka potentiellt utbildningsbehov för att öka medvetenheten 
bland medarbetarna.

Öka fokus på miljö-, sociala- och bolagsstyrningsaspekter för att stödja 
ägardialoger och investeringsanalys.
Djupare kontakter med portföljbolag avseende miljö-, samhälls- och 
bolagsstyrningsfrågor.

Reducera koldioxidutsläppen med 25 procent från 2008.
Ta fram en åtgärdsplan för att minska utsläppen i samband med 
tjänsteresor.
Utvärdera piloter avseende “Gröna kontor”.
Minska energiförbrukningen.
Förbättra vatten- och avfallshanteringen.

Implementera branschpolicies och koncerngemensamma 
ställningstaganden.
Öka andelen hållbara fi nansierings-, investerings- och andra sparprodukter.
Utarbeta två nya branschpolicies och/eller koncerngemensamma 
ställningstaganden.

Öka medarbetarnas engagemang.
Förtydliga SEB:s erbjudande till nuvarande och potentiella medarbetare.
Utarbeta en åtgärdsplan utifrån resultatet av VOICE, medarbetarenkäten.

Nya initiativ för att förbättra tillgången till, och tillgängligheten av, SEB:s 
tjänster, baserat på kunskaper om kunderna.

Samordna samhällsengagemanget och sociala partnersamarbeten. 
Fortsätta att utveckla samarbetet med Mentor.
Besluta om lämpliga nyckeltal för att följa upp SEB:s arbete.

Mål 2011

arbetsmetod prioriteringar och resultat
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Alla kan hjälpas åt att minska eff ekterna av miljömässiga och 
sociala problem. Genom att lyssna till våra intressenter får vi en 
bättre förståelse för framväxande trender och viktiga frågor, och 
hur vi ska prioritera bland dessa. Insikterna hjälper oss att utveckla 
vår strategi och fokusera vårt arbete. 

Viktiga frågor
En faktor som många intressentgrupper har fört fram som ange-
lägen, är att SEB ska följa höga etiska principer och ha en hög risk-
beredskap i alla lägen. I undersökningen från 2009 framfördes 
önskemål om att SEB skulle ta ställning i miljöfrågor och befästa sitt 
engagemang genom handling. Implementering av principerna för 
ansvarsfulla investeringar (PRI) var mycket viktig för stora företag. 
Privatpersoner efterfrågade ett bredare utbud av ansvarsfulla 
investeringsprodukter och så kallade gröna produkter. Investerare 
och leverantörer vill att SEB tydligt ska visa hur vi kan bidra till 
samhällsutvecklingen, bland annat genom att stödja socialt utsatta 
grupper och bidra till att öka allmänhetens kunskaper i ekonomi. 
Bland våra medarbetare var kunskapen om SEB:s hållbarhetsarbete 
generellt låg. Mångfald och ett tydligt samhällsengagemang upp-
fattas som viktiga frågor. Allt detta är lika aktuellt idag. 

Minska kommunikationsgapet
För att möta behovet av ökad och mer riktad kommunikation arbe-
tade vi under 2010 med att utveckla innehållet på våra webbplatser. 
Målet var att skifta fokus, från rapportering till bredare, mer allmän-
giltig kommunikation. Merparten av våra nuvarande webbkanaler 

innehåller information om våra målsättningar, vi är närvarande i 
utvalda sociala mediekanaler och anordnar evenemang och semi-
narier. Vi ska fortsätta att förbättra transparensen under 2011.

För att tillgodose medarbetarnas behov har vi lanserat vår interna 
hållbarhetsportal på nytt och introducerat en särskild mikro webb-
plats för vårt miljöengagemang. Vår sociala mediekanal, Hållbara 
Perspektiv, lanserades i september och vänder sig till medarbetare, 
kunder, studerande och allmänheten. Den har rönt uppskattning 
för sitt pedagogiska och underhållande sätt att gripa sig an dessa 
utmaningar, och för att den innehåller berättelser som inte bara 
berör SEB:s arbete.

 
Engagera omvärlden
SEB:s ambition är att förbättra dialogen med våra intressenter under 
2011 och öka deras engagemang. Vi siktar på ett brett engagemang 
– bland kunder, leverantörer, aktieägare och allmänheten. Det är 
också viktigt att öka våra insatser bland chefer och medarbetare. 

Under 2010 diskuterades SEB:s vision, mission och kärnvärden 
i seminarieform med medarbetarna och vi genomförde även en 
medarbetarenkät. Den sistnämnda fungerar nu som utgångspunkt 
för utveckling av SEB:s nya employer branding-strategi och med-
arbetarerbjudande. Strategin kommer att slutföras och implemen-
teras under 2011. Vi anordnade även seminarier och föredrag om 
företagskultur och kärnvärden för våra baltiska medarbetare. Syftet 
var att etablera en ny gemensam plattform efter krisen. 
Motivationen och intresset är högt, med en tydlig vilja att fortsätta 
fokusera på kundernas behov. 

Intressentdialog
Resultatet av vår intressentundersökning från 2009 är fortfarande vägledande för vårt hållbarhets-
arbete. I slutet av 2010 genomförde vi en metaanalys av över 60 intressentenkäter genomförda 
under året. Vi rör oss i rätt riktning och fokuserar på viktiga frågor. Vår ambition är att föra en öppen 
dialog och att vara transparenta. Arbetet med att engagera alla intressenter börjar inifrån. 

Ökat medarbetarengagemang

Att informera och utbilda SEB:s medarbetare om hållbarhetsfrågor 
och vad dessa innebär för SEB har hög prioritet. Vi gör detta genom 
en Hållbarhetsportal på bankens intranät, genom sociala media 
och webbplatser samt genom riktade evenemang och skräddar-
sydd utbildning.

För att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor både bland med-
arbetare och externa intressenter introducerade SEB en webbaserad 
mötesplats under 2010 – www.sebgroup.com/hallbaraperspektiv. Vid 
årets slut hade 2 000 personer deltagit i vårt Quiz på webbplatsen. 

Hållbara perspektiv – ett verktyg för att 
öka medvetenheten

vår arbetsmetod intressentdialog



Röster från intressenter

Hållbarhetsdag i Rissne, Stockholm

För att skapa medvetenhet och informera om SEB:s hållbarhetsarbete 

3 000 medarbetare från Aff ärsstöd & IT arbetar. Dagen arrangerades som en 

Senare under året arrangerade Group Operations & IT en fototävling på 
temat hållbarhet för sin personal. Ett av SEB:s team i Riga ville lyfta fram 
hur viktigt hållbarhetsarbetet är – de är alla hållbarhetsambassadörer och 

Varför är hållbar utveckling 
viktigt för en bank?

Vad tycker du om SEB:s 
hållbarhetsinsatser?

Vilka är de viktigaste 
frågorna för SEB?

Annika Andersson
Chef för Corporate 
Governance & 
Information 
Fjärde AP-fonden

Banker har en viktig uppgift i samhället 
och befi nner sig i en ställning där man 
kan främja en hållbar utveckling. En 
bank kan göra en positiv skillnad både 
genom eget arbete och genom sina rela-
tioner, inte minst genom att visa kunder 
och leverantörer hur viktiga hållbarhets-
frågorna är. 

Att fastställa hållbarhetsmål för olika 
områden inom banken och att följa upp 
dem är viktigt. Det är positivt att SEB 
informerar om sitt arbete, bland annat 
genom relevanta nyckeltal. Vi skulle 
också uppskatta mer målrelaterad 
rapportering.

Att ha tydliga policys och riktlinjer för 
hållbar utveckling, tillämpade i hela 
organisationen. Att ha resultatmål för 
hållbar utveckling som är anpassade 
till bankens olika verksamhetsgrenar.
Att kontinuerligt följa upp och utvärdera 
resultatet. 

Teemu Purho
VD Finska tennis-
förbundet

Konsumenter litar till bankernas förmåga 
att hantera sina resurser och därför är en 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt håll-
bar utveckling viktiga faktorer när man 
väljer bank.

I Finland bidrar SEB till högkvalitativ 
tennisträning för ungdomar. SEB är en 
stabil, långsiktig partner och en viktig 
aktör för utvecklingen av fi nsk tennis.

SEB bör överväga ett nytt utbildnings-
forum för att öka kunskapen om hållbar 
utveckling bland ungdomar. Detta skulle 
kunna leda till helt nya attityder.

Roine Morin 
Miljöchef Södra 
Skogsägarna

Banker har en viktig roll i hållbarhets-
arbetet genom att bidra till förverkligan-
det av projekt med ett eff ektivt resurs-
utnyttjande.

SEB vet att det inte bara är tillverknings-
företag som kan påverka miljöförhållan-
dena. SEB kan använda sitt infl ytande, 
inte minst på det sociala området.

SEB kan påverka etiken i miljörelaterade 
aff ärer, men också påverka indirekt 
genom att stödja företag med ett eff ek-
tivt resursutnyttjande.

Karin Jordås
Generalsekreterare 
Mentor Sverige

För att visa sitt engagemang för omvärl-
den, och skapa stolthet bland medarbe-
tarna. För att agera ansvarsfullt gentemot 
nuvarande och framtida medarbetare.

SEB:s samarbete med Mentor är unikt 
med tanke på mängden egna aktiviteter 
inom SEB och högsta ledningens en-
gagemang. 

Att bidra till att ge ungdomar en tro på 
framtiden, stödja integration och arbeta 
förebyggande mot drogmissbruk bland 
ungdomar. 

Generalsekreterare 
WWF Sverige

I dagsläget överförbrukar vi våra resurser 
och ju snabbare samhället ställer om till 
en hållbar utveckling, desto bättre. 
Som långivare och investerare är banker 
viktiga aktörer. Banker exponeras för 
risker om de inte i tid sätter sig in i och 
förbereder sig för ett hållbart samhälle.

SEB gör systematiska insatser för en håll-
bar utveckling och tycks nå ut med detta 
till alla delar av verksamheten. Invester-
ingskriterier, branschpolicys, minskade 
koldioxidutsläpp och hållbara bank-
produkter är exempel på goda initiativ.

Att se över bankens totala miljöpåver-
kan, inklusive investeringar och krediter. 
Att ta ett helhetsgrepp om verksam-
heten och dess konsekvenser. Att tilläm-
pa hållbarhetskriterier för förvaltat kapi-
tal. Att säkerställa att hållbarhetsper-
spektivet genomsyrar verksamheten. 
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Att ha insikt i de allmänna trenderna och förändringarna i samhället 
och hur dessa påverkar våra kunder och SEB är av yttersta vikt för 
vår verksamhet. Bedömning och hantering av möjligheter och risker 
är en central aktivitet för en fi nansiell institution och därför av 
fundamental betydelse för långsiktig lönsamhet och stabilitet. 
Hur vi hanterar risker påverkar våra kunder, oss själva och samhället 
i stort.

Kreditrisk är den största av de olika risker SEB ikläder sig för att 
förse kunder med fi nansiella lösningar och produkter. Andra risker 
är marknadsrisk, likviditetsrisk, aff ärsrisk, försäkringsrisk och 
operationell risk. Miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter kan 
inverka på samtliga dessa risker. 

Försiktig hållning och beprövade metoder
SEB:s framgång är direkt beroende av vår förmåga att förstå kund-
ernas situation och behov, och att bedöma, hantera och prissätta de 
möjligheter och risker som uppstår. Det krävs rätt kapitaliseringsgrad 
och likviditet för att alltid fi nnas till hands för kunderna och för att 
hantera oförutsedda händelser. SEB intar en försiktig hållning och 
har kapitalresurser och en adekvat fi nansiell ställning och likviditet. 
Med en redovisad kärnprimärkapitalrelation på 12,2 procent (11,7) 
vid årets slut är SEB en av till Europas kapitalstarkaste banker.

SEB använder beprövade metoder för riskhantering och har 
sedan länge upprättat oberoende funktioner för riskkontroll, kredit-
analys och kreditbeviljning med stöd av avancerade interna model-
ler. Styrelseförankring, en tydlig beslutsordning, hög riskmedveten-

het hos medarbetarna, gemensamma defi nitioner och principer, 
ett kontrollerat risktagande inom fastställda ramar samt hög 
transparens i den externa rapporteringen utgör hörnstenarna i 
SEB:s risk- och kapitalhantering.

Operationella risker är kopplade till interna orsaker som brister i 
rutiner, system eller bemanning. SEB har erfarenhet av och kunskap 
om hantering av operationell risk vad gäller incidentrapportering, 
förlustrapportering, kapitalmodellering och utvärdering av process-
kvalitet. Som enda bank i Norden har SEB sedan 2008 haft myndig-
heternas tillstånd att använda internmätningsmetoden AMA 
(Advanced Measurement Approach) för att beräkna kapitalkravet 
för operationell risk. 

Hantera bredare risker och möjligheter
SEB:s allmänna princip för kreditbeviljning är att beslutet ska väga 
in såväl kundens behov som återbetalningsförmåga. SEB:s risk  be-
dömning bygger på sakkunnig bedömning som tar hänsyn till all 
relevant information. Därför har även miljöaspekterna formellt 
ingått i denna bedömning sedan 1997. År 2004 breddade vi 
perspektivet för att även ta hänsyn till andra hållbarhetsaspekter 
såsom mänskliga rättigheter, internationella arbetsnormer och 
anseenderisker. Under 2010 justerades kreditpolicyn för att bättre 
avspegla SEB:s nya, koncernövergripande hållbarhetsstrategi med 
ökad betoning på möjligheter såväl som risker relaterade till miljö-, 
sociala- och bolagsstyrningsaspekter. 

Vägen till ett hållbart samhälle för alla kantas av otaliga utma-
ningar. Men risker förknippade med klimatförändring, resursbrist 
och sociala obalanser skapar även aff ärsmöjligheter för våra kunder 
och för SEB. Som ett exempel kan nämnas att klimatförändring 
kan ha en direkt och konkret inverkan på samhälle och miljö såväl 
som på krediter och placeringsportföljer. Att hantera de direkta 
och indirekta riskerna med ökad inriktning på resurseff ektivitet, 
förnybar energi och innovativ teknik förväntas leda till många 
aff ärsmöjligheter.

Genom ökad kunskap om och integration av hållbarhetsaspek-
ter i aff ärsbesluten kan SEB på ett bättre sätt tillvarata aff ärs-
möjlig heter, fi nansiera nya innovationer och teknikutveckling samt 
göra investeringar som är viktiga för samhällsutvecklingen.

Implementeringen av tre koncernövergripande ställningstagan-
den och sex branschpolicys kommer att fungera som vägledning 
för en aktiv och framtidsinriktad dialog med bankens kunder och 
för våra aff ärsbeslut (se sid. 16).

En fråga om både risk och möjlighet 
Miljömässiga och sociala faktorer innebär såväl risker som möjligheter för våra kunder, övriga 
intressenter och för SEB. Det är av yttersta vikt att förstå de potentiella fi nansiella konsekvenserna 
av aff ärsbeslut och hur de påverkar aktieägarvärdet över tiden. Därför införlivar vi successivt 
relevanta hållbarhetsaspekter i samtliga aff ärsbeslut.

Mer information fi nns i avsnitten om riskhantering och bolags-
styrning i SEB:s årsredovisning, sid. 40–56 respektive 57–71 
samt på webbplatsen www.sebgroup.com.
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Leverantörer Kunder

Projektfi nansiering och off entlig-privat 
samverkan (OPS)
Det fi nns många sätt för en bank att stödja ny teknik och utbyggnad 
av infrastruktur. Ett exempel är stora infrastrukturprojekt som vanli-
gen är komplexa, långsiktiga och innefattar sociala och miljömässiga 
risker. Detta är bakgrunden till att SEB infört Ekvatorprinciperna 
(EP) – för att säkerställa att projekten som banken fi nansierar 
utvärderas enligt alla relevanta sociala och miljömässiga kriterier 
på ett ansvarsfullt sätt. 

(EP) – Principerna är frivilliga normer vilka utvecklats av privata 
banker och baseras på IFC:s (Världsbankens enhet för fi nansiering 
av privat sektor) standarder, och riktlinjer från Världsbanken. SEB 
var först ut bland nordiska banker att anta dessa principer 2007. 
Våra interna regler och rutiner överensstämmer med principerna 
och EP-transaktioner redovisas off entligt.

SEB deltar även i off entlig-privat samverkan (OPS) för att fi nan-
siera motorvägs-, sjukhus- och skolbyggen, främst i Storbritannien, 
men även i Danmark och Sverige.

Riskminimering genom hållbara inköp
Ett aktivt arbete med våra leverantörer är naturligtvis en viktig 
del av vår verksamhet. Målet är att åtminstone se till att SEB inte 
utsätts för risker förknippade med inköp från företag som håller 
låg standard. Det fi nns till exempel ingen tolerans för mutor och 
korruption. Vi strävar efter att fördjupa samarbetet med leveran-
törerna för att förbättra både våra egna och leverantörernas håll-
barhetsinsatser. 

Under 2010 uppdaterades vårt standardleverantörsavtal med 
ökad tonvikt på hållbarhetsaspekter så som ökat miljö- och socialt 
ansvar. Målet för 2011 är att utarbeta ett koncernöver gripande 
initiativ för hållbarhet som ska gälla alla leverantörs relationer 
och vara en ram för på gående hållbarhetsaktiviteter som berör 
leverantörerna.

Hela värdekedjan 

SEB vill samarbeta med kunder, 
leverantörer och andra aff ärs-
partners för att kontinuerligt 
förbättra bankens rutiner och 
aff ärspraxis. Inköps-, fi nansier-
ings- och investeringsbeslut 
kommer i ökande grad att 
präglas av SEB:s syn på håll-
barhetsfrågor. 

Inom SEB:s division Kapitalförvaltning fi nns medarbetare som enbart arbetar med 
ansvarsfulla investeringar och ägarfrågor. Genom att underteckna FN:s principer för 
ansvarsfulla investeringar (UN PRI) har SEB åtagit sig att inta en aktiv ägarroll och att 

Detta team bistår SEB:s fondförvaltare i dessa frågor. 

av enskilda bolags utsläpp. I samarbete med andra institutionella ägare som anslutit sig 
till UN PRI förde vi också dialog om antikorruptionsarbetet i globala företag.

arbete. Ordförande i rådet är bankens högste chef för institutionella kunder. Inom 

med och följer regelbundet upp framstegen i dessa processer.

Ansvarsfulla investeringar 
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Branschpolicys och ställningstaganden
Vårt mål är att bli en bättre partner för våra kunder och tydligt visa vårt engagemang för hållbara 
aff ärsprinciper. Som ett led i detta arbete har vi utvecklat koncerngemensamma ställningstaganden 
och policys för vissa branscher. Dessa ska fungera som verktyg för en proaktiv kunddialog om 
hållbar utveckling.

Samtliga aff ärsdivisioner inom SEB har under 2010 deltagit i ut-
vecklingen av ställningstaganden (klimatförändring, vatten, 
barnarbete) och branschpolicys (vapen- och försvarsindustrin, 
skogsindustrin, fossila bränslen, gruv- och metallindustrin, energi, 
rederi). Dessa kommer att tillämpas i den dagliga verk samheten.

Med dessa policys vill SEB lyfta fram de internationella kon-
ventioner, riktlinjer och standarder som vi vill att de företag vi gör 
aff ärer med ska respektera. Det primära målet är att etablera en 
gemensam plattform för en proaktiv och framtidsinriktad dialog 
med kunderna. SEB:s fokus ligger på aff ärsmöjligheter, riskreducer-
ing och riskhantering.

Utvecklingsprocessen i sig har gett värdefulla erfarenheter 
och viktiga insikter. En stegvis implementering kommer att inledas 
under 2011, till en början med stora företagskunder. Det är viktigt 
att ha en grundläggande förståelse för hållbarhetsfrågor, och 
att höja kompetensen hos våra medarbetare blir en viktig del i 
implementeringsprocessen.

Delaktiga intressenter
Utvecklingsprocessen har även inkluderat dialog med bankens 
intressenter, bland annat intresseorganisationer och stora företags-
kunder i Norden, Baltikum och Tyskland. Reaktionerna har varit 
varierande. De versioner som vi introducerar utgör en måttlig ambi-
tionsnivå som sannolikt kommer att utvecklas ytter ligare framöver. 

Många av våra stora kunder har redan antagit hållbara aff ärs-
principer och vissa leder utvecklingen på detta område inom 
sina branscher. Vi räknar med att SEB:s policies kan vara ett 
värdefullt stöd för många av våra mindre och medelstora 
företagskunder när de utvecklar sina hållbara aff ärsprinciper.

Fokus på samverkan
SEB vill arbeta tillsammans med kunder och portföljbolag för att 
stärka aff ären. Syftet med policys och ställningsantaganden är 
att skapa ett ramverk och att de ska vara en integrerad del i kund-
dialogen. Fokus ligger inledningsvis på relationer med stora 
företags kunder där SEB har minst årliga aff ärsgenomgångar. 
För nya stora företagskunder kommer policys och ställnings-
taganden att tillämpas automatiskt. Små och medelstora företag 
kommer att inkluderas efter hand. 

Ett brett anslag
SEB:s branschpolicys och ställningstaganden kommer att gälla alla 
marknader där SEB är verksamt. Finansiella tjänster som omfattas 
inkluderar företagsfi nansiering, företagskrediter, kapitalanskaff -
ning, livförsäkringar, projektfi nansiering samt rådgivning i sam-
band med dessa tjänster. Våra policys kommer även att gälla SEB:s 
fonder och investeringsprodukter. Under 2011 är målet att utveckla 
ytterligare två nya branschpolicys och/eller ställningstaganden.

Genom att uppmuntra till diskussion om företagens 
ansvarstagande och genom att satsa på att lära sig 

tycker vi att SEB har gjort en viktig insats för att fördjupa 
dialogen mellan banker och industrin. Detta kommer att 
underlätta det framtida arbetet med att bedöma projekt 
och bolag ur ett hållbarhetsperspektiv.

Chef för miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet 
Boliden

SEB:s kreditportfölj 2010

1 703 miljarder kronor

Hushåll 1 29,9 %

Fastigheter 2 14,5 %

Banker 12,1 %

Tillverkningsindustri 11,3 %

Företags- och hushållstjänster 7,1 %

Finans och försäkring 5,0 %

Transporter och rederiverksamhet 3 4,6 %

Off entlig förvaltning 4,4 %

Parti- och detaljhandel 3,6 %

El-, gas- och vattenförsörjning 2,7 %

Övrigt 4 4,8 %

1. Bostadskrediter 23,6 %, Övrig utlåning 6,3 %
2. Kommersiella fastigheter 8,0 %, Flerfamiljsbostäder 6,5 %
3. Transport 2,4 %, Rederiverksamhet 2,2 %
4. Byggnadsindustri 1,2 %, Gruvindustri 1,0 %,
 Jordbruk, skogsbruk och fi ske 0,5 %, Övrigt 2,2 %
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Styrning av hållbarhetsarbetet
SEB stärkte styrningen av hållbarhetsarbetet på fl era sätt under 2010. Bland annat utsågs hållbar-
hetskoordinatorer vid alla divisioner och i SEB:s verksamhet i Tyskland. SEB antog en ny hållbarhets-
policy och justerade berörda policys i enlighet därmed, bland annat kreditpolicyn. Alla våra aff ärs-
beslut sker i enlighet med SEB:s uppförandekod.

SEB har fastställt en ersättningspolicy som gäller för alla anställda. Policyn bygger på 
en tydlig ersättningsstrategi. Den främjar en intern kultur som långsiktigt styr mot 
vad som är bäst för kunderna och därmed över tid ger bankens aktieägare den bästa 
avkastningen. Medarbetarnas kompetens och engagemang för kunderna är avgörande 

tagande med hänsyn till sysselsatt kapital och fi nansieringsbehov.

att ersättningen är konkurrenskraftig på de marknader och i de segment som banken är 
verksam.

Detta utgör grunden för en ersättningsstruktur som bygger på tre huvudkomponenter:

SEB följer det nya svenska regelverket för ersättning inom fi nanssektorn. Banken 
redovisar ersättningar på koncernens webbplats.

Ersättningsfi losofi 

www.sebgroup.com

SEB:s styrelse är ytterst ansvarig för genomförandet av vår hållbar-
hetsstrategi. Beroende på frågans karaktär handläggs ärenden 
antingen av styrelsen eller någon av styrelsekommittéerna: Risk 
and Capital Committee, Audit and Compliance Committee och 
Remuneration and Human Resources Committee. Styrelsens 
ordförande är Marcus Wallenberg.

Verkställande ledning
Den verkställande ledningen (VL), med sina tretton ledamöter, följer 
löpande utvecklingen och genomförandet av hållbarhetsstrategin 
inom SEB. VL diskuterar bland annat frågor som är av intresse för 
fl era divisioner: strategi, aff ärsplaner, fi nansiella prognoser och
rapporter.

Hållbarhetskommitté
SEB:s hållbarhetskommitté är en operativ styrgrupp med ansvar för 
samordning, förankring och genomförande av bankens hållbarhets-
strategi och handlingsplan. Bo Magnusson, ställföreträdande VD 
och koncernchef samt chef för koncernens staber och aff ärsstöd, 
är ordförande i kommittén som består av 14 ledande befattnings-
havare. Dessa företräder samtliga aff ärsdivisioner, aff ärsstöd och 
de viktigaste centrala staberna. Varje division och stödfunktion har 
ansvar för att genomföra och driva arbetet inom våra åtta aff ärspri-
oriteringar. Under 2010 knöts bankens seniorekonom till kommittén.

Group Corporate Sustainability
På operativ nivå ansvarar koncernens hållbarhetsstab (Group 
Corporate Sustainability, GCS) för att hållbarhetsstrategin och 
de fastställda målen uppnås på koncernnivå. Detta innebär att GCS 
har det övergripande ansvaret för att bevaka framstegen och för att 
stödja aff ärsenheterna i deras arbete med de åtta aff ärsprioriterin-
garna. GCS ansvarar även för att engagera SEB:s interna och externa 
intressenter i hållbarhetsfrågor.

Funktionen har tre anställda: en hållbarhetschef, en miljöchef 
och en ansvarig för kommunikation och rapportering i hållbarhets-
frågor.

Höjdpunkter under 2010
För att bistå i arbetet med integrationen av hållbarhet i verksam-
heten, utsågs koordinatorer i samtliga divisioner och i den tyska 
verksamheten. En ny hållbarhetspolicy antogs och ett antal andra 
policys justerades i enlighet därmed, bland annat kreditpolicyn.
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En handfull 
exempel
Genom våra kundrelationer och vår 
dagliga verksamhet bidrar vi till att 
bygga starka samhällen. Vissa aff ärer 
har en mer distinkt hållbarhets-
profi l än andra. De omfattar sam-
hällssatsningar, ”gröna” fi nansie-
ringar, transaktioner enligt Ekvator-
principerna (EP) och fi nansiering av 
off entlig-privatsamverkan (OPS). 
Här kan du läsa om 21 initiativ.

1 Vindkraft i Baltikum
SEB står för en stor andel av hållbara 

fi nansieringslösningar i de baltiska länderna. 
Under 2010 fi nansierade SEB runt en tredjedel 
av den installerade vindkraftskapaciteten i Estland, 
Lettland och Litauen.

2 Danska nationalarkivet (OPS)
SEB stod som ensam långivare till konsortiet 

som vann koncessionen för design, konstruktion, 
fi nansiering och drift av det nya danska national-
arkivet i Köpenhamn. Syftet var att säkerställa 
bättre lämpade och permanenta lagringslokaler 
för befi ntliga och framtida nationella handlingar. 

3 Kommunala kraftverk
SEB fi nansierar uppförandet av två kommunala 

kraftverk i fi nska Porvoo och Oulu. Kraftverken kom-
mer att använda biobränslen (Porvoon Energia) och 
avfall (Oulu Energia) för att producera el och värme 
till mer än 30 000 hushåll.

4 Borkum West II vindpark (EP)
SEB medverkar i fi nansieringen av havsvindpar-

ken Borkum West II. Detta är det största vindkrafts-
projektet utanför den tyska Nordsjökusten och den 
första kommunala havsvindparken i Europa, spon-
srad av 34 kommuner. Den totala kapaciteten hos de 
40 vindturbinerna är 200 MW, vilket motsvarar el-
produktion till 200 000 hushåll.

5 ”Dreams come true”
Under 2010 sponsrade SEB välgörenhetsgalan 

“Dreams come true” i litauisk TV för åttonde året. Totalt 
samlade galan in 1,5 MLIT (3,9 Mkr) som ska användas 
till tandvård och läshjälpmedel för behövande barn.

6 Sammankoppling av 
energimarknader (EP)

SEB har fi nansierat en havsförlagd och marknedgrävd 
kabel kallad ”East-West Interconnector” som länkar 
samman stamnäten i Irland och Storbritannien. 
Länken planeras bli klar under 2012.

17 För att stödja ungdomars 
utveckling har SEB sam-

arbetat med stiftelsen Mentor i mer 
än tio år. Utöver alla löpande 
aktiviteter anordnade SEB under 
2010 Baltic Mentorship Tour, en tre 
veckor lång segeltur på Briggen Tre 
Kronor i Östersjön, med fl era stopp 
i Litauen, Lettland och Estland. 

18 SEB kanaliserade ett 
brett stöd för off ren i 

jordbävningen på Haiti. På kon-
cernnivå gavs fi nansiellt stöd till 
Röda korset, Rädda barnen och 
Unicef. Banken underlättade 
också för kunder som ville ge 
bidrag. Även SEB U-assist, 
medarbetarnas välgörenhets-
organisation, gav stora bidrag. 

19 Genom norska 
Strømme-stiftelsen 

har SEB kunnat stödja Jamii 
Bora, den snabbast växande 
mikrofi nansorg an isa tionen
i Kenya med över 
225 000 medlemmar.

16 SEB är medfi nansiär av två 

land ets första kraftverk av detta slag 
som registrerades enligt FN:s mekanism 

har an sökt om registrering.
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7 Världens renaste 
kustbevakningsfartyg

SEB bidrar med fi nansiering till fl era norska kust-
bevakningsfartyg. Hybridfartygen i Barents Hav-
klassen är världens grönaste kustbevakningsfartyg. 
De drivs med gas och minskar därmed utsläppen 
av kväveoxid (NOX) med 90 procent och koldioxid 
(CO2) med 25 procent.

8 Återplantering av skog för att 
motverka klimatförändring

Under 2010 gick runt 75 procent av SEB:s klimat-
kompensation till återplantering av skog i Tanzania. 
Eftersom skogar absorberar CO2 genom fotosyntes 
är detta ett bra sätt att minska eff ekterna av 
klimatförändringar.

9 Stöd till barn med funktionshinder
SEB i New York stödjer New York Institute for 

Special Education som erbjuder utbildningspro-
gram av hög kvalitet för funktionshindrade barn.

10 Skolor för framtiden (EP/OPS)
SEB deltog i fi nansieringen av Essex 

Schools, ett projekt som omfattade design, bygg-
nation, fi nansiering och drift av tre nya skolor i 
Essex i Storbritannien. Projektet ingår i regeringens 
plan att modernisera alla grundskolor i England.

11 El till landsbygden i Argentina
Världsbankens gröna obligationer har 

använts till att fi nansiera ett projekt i Argentina 
för att försörja 8 000 hushåll och 1 900 skolor med 
el, huvudsakligen från sol- och vindkraft.

12 Obligation för att stödja 
cancerforskningen 

Under 2010 lanserades SEB:s Aktieobligation 
Rosa Bandet, en investeringsprodukt där minst 
10 procent av avkastningen går till Cancerfonden 
i Sverige. Cirka 900 kunder investerade totalt 
52 Mkr i obligationen. 

13 Hannover enercity
SEB fi nansierar moderniseringen av en 

ångturbin och investeringen i en ny gasturbin i 
ett kraftverk ägt av Stadtwerke Hannover AG 
(”enercity”). Målet är att öka energieff ektiviteten 
i kraftverket och minska CO2-utsläppen med 
210 000 ton per år. 

14 Gabrielsbergets 
vindkraftspark (EP)

SEB har bidragit med fi nansiering av den södra 
delen av Gabrielsbergets vindkraftspark i norra 
Sverige. Den södra delen omfattar 20 vindturbiner 
på 2,3 MW vardera.

15 Finansiering av biogas-
anläggningar (EP)

SEB är en av två banker som har bidragit med ett 
syndikerat lån om 64 MEUR till Deutsche Biogas, 
som producerar och distribuerar el och värme från 
34 biogasanläggningar i Tyskland. 

21 Under 2010 öppnade solenergi-
bolaget REC sin nya produktionsan-

läggning i Singapore som hittills är den största 
investeringen i ren energi i Singapore. SEB har 
stöttat REC genom att införskaff a 14 miljarder 
norska kronor via en nyemission och nya lån.

20 SEB:s första 
utsläppskomp  en-

sationsprojekt var att bidra 
med solspisar till hushållen 
på landsbyg den i nordvästra 
Kina, i Ningxia Hui-regionen.
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vårt ansvar   bolagsstyrning

 
Ansvarsfull försäljning och marknadsföring
Arbetet med att utveckla SEB till en genuint kundinriktad 
bank fortsätter. Ett viktigt verktyg är SEB Way, ett koncern-

övergripande program som samordnar processer och höjer kvaliteten 
så att resurser och tid kan användas för att tillgodose kundens behov 
och skapa nya aff ärsmöjligheter. Under 2010 lanserades ett koncern-
övergripande initiativ med fokus på förbättrad kundupplevelse. Som 
en del av detta arbete, och baserat på djupintervjuer med kunder, har 
vi påbörjat en revidering av våra processer, med start i bolåne- och 
utlåningsprocessen till små och medelstora företag i vår svenska 
verksamhet.

Ökad myndighetstillsyn gör att banker noga måste övervaka en 
stor del av sina produkter för att identifi era brister och dokumentera 
åtgärder. För att möta denna ständigt aktuella utmaning har vi inom 
vår investment banking-aff är introducerat ett omfattande system 
med namnet ”Compliance Eye” och därtill kopplade rutiner. Syftet är 
att efterleva de lagar och förordningar som styr mäkleriverksamheter, 
till exempel MAD (Market Abuse Directive).

Stora ansträngningar har gjorts för att validera och stärka risk-
hanteringsprocesserna under året. Ett exempel är programmet ”Go 
Safer Globally” inom Group Operations & IT. Som ett led i detta pro-
gram har 1 300 anställda genomgått utbildning i hantering av opera-
tionella risker. Att följa upp incidenter är viktigt för att komma till rätta 
med brister i processer och beteenden. Under 2010 registrerades när-
mare 30 000 incidenter i vårt incidentrapporteringssystem, ORMIS.

SEB var en av de första bankerna att erbjuda direktdebiterings 
produkter som fungerar på den europeiska gemensamma marknaden 
för betal tjänster, Single Euro Payments Area (SEPA). 

 
Motverka fi nansiell brottslighet
Vi strävar efter att göra allt som står i vår makt för att 
förhindra penningtvätt, bedrägerier och fi nansiering av 

kriminell verksamhet. Sådana aktiviteter kan få förödande konse-
kvenser för kunder och andra intressenter, för bankens resultat och 
för samhället i stort.

Under 2010 inriktade vi oss främst på att genomföra den nya 
strategin för bedrägeribekämpning som introducerades under 2009. 
Detta omfattade utbildning av ytterligare 1 000 medarbetare i den 
svenska, tyska och baltiska kontorsrörelsen som en del av den 
obligatoriska och återkommande säkerhetsöversynen.

2010 var första året som SEB inte drabbades av något rån i Sverige. 
Totalt utsattes SEB för tre rån. Ett säkert införande av euron i Estland 
var en prioriterad säkerhetsfråga under året.

 
Ansvarsfullt ägande
För SEB är det viktigt att vara en ansvarstagande ägare, 
att främja god aff ärsetik och bolagsstyrning samt att vara 

en god samhällsmedborgare.
Under 2010 deltog vi i 21 valberedningar och utövade vår rösträtt 

på 45 årsstämmor. Vi engagerade oss i dialog (direkt och indirekt) 
med över 200 portföljbolag. SEB:s ägarpolicy uppdaterades med ett 
avsnitt om ansvarsfulla investeringar och policyn för ansvarsfulla 
investeringar uppdaterades för att avspegla att SEB, utöver att anlita 
extern expertis, också har intern kapacitet att stödja implemente-
ringen av principerna för ansvarsfulla investeringar inom fondförvalt-
ningen. Före klimatmötet i Cancun publicerade SEB och 258 globala 
investerare ett upprop till världens ledare.

2010 gjordes fl era framsteg inom ramen för SEB:s aff ärsetiska/styrningsansvar. Vi fokuserade på 
våra kunder och kund upplevelsen, på att minska risken för fi nansiell brottslighet och på vår ägarroll.

för socialt ansvarstagande. Möten med portföljbolag för att diskutera hållbarhetsfrågor 
är en viktig del i hennes arbete. 

De ekonomiska fördelarna är också uppenbara. ”Eftersom vi tror att strukturerat 
hållbarhetsarbete i våra portföljbolag leder till långsiktigt värdeskapande bör detta i 
slutändan leda till bättre avkastning för våra kunder.”

Anette Andersson
Portfolio Manager, Investment Management

Ägardialoger står högt på agendan

”Strukturerat hållbarhetsarbete i 

samhället och SEB.”

Att driva en ansvarsfull och kundfokuserad 
verksamhet
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från att leva ett gott liv idag. Detta var temat för kampanjen 

inspirerande evenemang. Syftet var att öka kundernas 
medvetenhet om långsiktigt sparande och dela med oss 
av våra kunskaper. 

Sparadagarna 2010: Så får man 
ihop det ekonomiska livspusslet

Tidig framgång för koalition 
mot barnpornografi 
SEB har tagit aktiv ställning för att förhindra och försvåra 
betalningar för barnpornografi  i det svenska banksystemet 
och är medlem i den svenska fi nanskoalitionen mot barn-
pornografi . Under året som gick utbildades medarbetare 
från berörda aff ärsenheter och stödfunktioner inom SEB i 
att upptäcka brott. Utbildningen hölls av koalitionspartnern 
ECPAT. ECPAT:s mission är att avskaff a barnprostitution, 
barnpornografi  och barnsexhandel. 

Enligt den svenska polisen har 
koalitionen och liknande internationella 
initiativ haft en konkret betydelse för att 
minska den kommersiella bärkraften från 
sexuellt utnyttjande av barn via Internet. 
Den svenska koalitionen undersöker 
nu möjligheterna att starta liknande 
koalitioner i de baltiska länderna med 
start i Estland.

www.fi nanskoalitionen.se

Under 2010 deltog över 500 medarbetare inom SEB:s division 
Kapitalförvaltning i ett utbildningsprogram som syftade till 
att förbättra kvaliteten för kund. Projektet är inriktat på att 

ansvar samt öka kunskapen om operationella risker. 
Utbildningen är obligatorisk för all personal inom divisionen. 
Genom att skapa en gemensam kunskapsplattform för 

med färre misstag och nöjdare kunder som resultat. 

Göra rätt från början

Ansvarsfull kreditgivning
SEB:s kreditgivning baseras alltid på kundernas återbetal-
ningsförmåga. Svenska bolånekunder måste därför kunna klara 
betydligt högre räntenivåer än de aktuella. SEB följer de nationella 
reglerna om en högsta belåningsgrad på 85 procent och som 
regel kan SEB:s kunder inte låna mer än fem gånger hushållets 

inkomster. Om kunder har en belåningsgrad 
över 70 procent rekommenderar SEB en år-

lig amortering om 2 procent. 75 procent 
av SEB:s svenska bolånekunder har en 
belåningsgrad på under 50 procent.

För att få ner antalet kort-
bedrägerier har SEB infört 
fl era nya system och rutiner 
under senare år, vilka gett 
lovande resultat. 
Kostnaderna för kort-
bedrägerier minskade 
med 31 Mkr under 2009 
och med ytterligare 
46 Mkr under 2010.

Bekämpning av kort-
bedrägerier 

SEB använder sys-
temet Net Promoter 
Score (NPS) för daglig 
uppföljning av kund-
nöjdheten. 
I våra kontors- och kapitalrådgivningsenheter i Sverige, Estland, 
Lettland och Litauen genomförde vi över 135 000 kundintervjuer 
under 2010. Kundnöjdhet utgör en viktig del av SEB:s resultat 
och måluppföljning.

135 000
kundintervjuer
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sade efter kundernas behov. Detta gäller i såväl goda som dåliga tider. SEB 
var en av de första bankerna som slog larm om överhettningen i de baltiska 

respekterade banken. 
 En av våra prioriteringar vara att hitta lösningar tillsammans med våra 
privatkunder för att de skulle kunna behålla sin bostad. Jag är stolt över 
allt vi gjort för att stödja våra kunder – både under krisen och under den 
efterföljande ekonomiska återhämtningen.

Ainārs Ozols
Chef för SEB Lettland

I vått och torrt



länderna. Enheten har bland annat analyserat alla baltiska krediter och 
utvärderat låneportföljen till kommersiella fastigheter och bostäder.

Under hela denna process har vi strävat efter att samarbeta med 
kunderna för att hitta en gemensam utgångspunkt och genomförbara 
lösningar.

bostadslånekunder i Baltikum betala på sina lån.

Stödjande kunddialog



vårt ansvar   miljö

Hur vi hanterar SEB:s direkta och indirekta 
miljöpåverkan
Under 2010 fortsatte vi vårt arbete med att reducera SEB:s direkta miljöpåverkan och att erbjuda 
möjligheter för kunderna att öka sitt positiva bidrag. SEB:s egna CO2-utsläpp minskade med 18 procent.

 
Reducera vår miljöpåverkan
SEB:s mål är att minska CO2-utsläppen med 25 procent till 
2011 och med 45 procent till 2015, jämfört med basåret 

2008. Detta ska vi åstadkomma genom att minska utsläppen från 
energi, pappersförbrukning, aff ärsresande och genom miljövänligare 
tjänstebilar. Ökad användning av förnybara energikällor, ändrade 
resemönster och förbättrad energi- och resurs eff ektivitet i hela kon-
cernen är några av de åtgärder som vidtagits.

Våra totala CO2-utsläpp minskade med 18 procent till 38 598 ton 
(47 320) under 2010. Växlingen till grön el i Tyskland, Estland och 
Finland bidrog mest till minskningen. Vi sänkte även utsläppen från 
papper och tjänstebilar.

CO2-utsläppen från aff ärsresor ökade med över 30 procent under 
2010, främst på grund av den ekonomiska återhämtningen. Detta 
måste adresseras. För att motverka denna trend, och med stöd av 
SEB:s nya resepolicy som antogs under 2010, har ett initiativ lanserats 
för att öka antalet resefria möten och användningen av miljövänligare 
transportmedel. En utmaning är de internationella tillväxtmålen för 
SEB:s divisioner Stora Företag & Institutioner samt Kapitalförvaltning,  
vars verksamheter är särskilt reseintensiva.

Vi förbättrar kontinuerligt vår förmåga att mäta bankens miljöpåver-
kan. Detta förklarar varför våra nyckeltal för energiförbrukning, 
vatten förbrukning och avfallsproduktion stigit under året. Dessutom 
hade vi under en tid, och på grund av fl ytt till nya kontorslokaler i Dan-
mark och Litauen, tillgång till mer kontorsyta än vad som behövdes.

Vi gjorde betydande framsteg vad gäller grön IT under året. Vi 
återanvänder nu värmen som genereras i våra svenska datorcentraler 

och har genomfört ett fl ertal andra åtgärder, till exempel varma och 
kalla gångar. Vi inför dubbelsidiga utskrifter som koncernstandard 
och har ökat antalet videokonferanser med över 20 procent.

 
Hållbara fi nansieringslösningar och 
investeringar
Tillsammans med kunderna vill SEB reducera de negativa 

sociala och miljömässiga eff ekterna av bankens fi nansierings- och 
investeringsverksamhet.

Ett av våra viktigaste projekt under året var utvecklingen av kon-
cerngemensamma ställningstaganden och branschpolicys, se sidan 
16. Dessutom anskaff ades kapital till gröna obligationer, ursprungli-
gen ett koncept som utvecklats av SEB i nära samarbete med Världs-
banken. Sedan starten 2008 har SEB bidragit genom att emittera grö-
na obligationer till ett värde av 1,6 miljarder USD. Dessa obligationer 
fi nansierar investeringar i utvecklingsländer med målsättningen att 
motverka klimatför ändringar eller att hjälpa människor och samhäl-
len att anpassa sig till dem. SEB medverkade även i emissionen av 
International Finance Corporations första gröna obligation. Interna-
tional Finance Corporation (IFC) är en enhet inom Världsbanken.

SEB gav stöd till ett stort antal projekt med inriktning på hållbar 
utveckling, både i vår löpande verksamhet och i vår projektfi nansier-
ing. Tio fi nansieringar redovisades enligt Ekvatorprinciperna. Vi fort-
satte även att erbjuda subventionerad ränta på lån för köp av miljö-
bilar i Sverige, det så kallade Miljöbilslånet.

2 2 2 2 2 2

–39 % –32 %

Papper (CO2-utsläpp)

+35 %

Aff ärsresor (CO2-utsläpp)Energi (CO2-utsläpp)

-23%
CO2-utsläpp jämfört med 2008

1,6 miljarder USD
Medel anskaff ade för Världsbankens
gröna obligationer sedan starten

24 seb hållbarhetsrapport 2010



0

3

6

9

12

201020092008

2 2 2010: 150 058 m3 2009: 147 628 m 2010: 1 745 ton 2009: 1 710 ton

–5 %

kommit en bit på vägen. Men det fi nns mycket kvar att göra.” 
Under 2010 minskade SEB:s Livdivision sin pappersåtgång med tio ton 

genom att använda tvåsidiga utskrifter för sina halvårsrapporter. 

Tjänstebilar (CO2-utsläpp)

+2 %

Vatten (förbrukning)

+2 %

Avfall (produktion)

SEB förvaltar tolv fonder med 
SRI-profi l. Förvaltat kapital 
i dessa fonder steg med 
46 procent under 2010.

Ansvarsfulla investeringar 
ökar

Kunderna vill inte ha papper!

SEB:s arbete för att minska sin miljöpåverkan bygger på egna 
reduceringar kombinerat med klimatkompensationsprojekt. 
Vi kompenserade för kvarvarande CO2-utsläpp genom att 
investera i verifi erade klimatkompensationsprojekt enligt Kyoto-
protokollets mekanism för ren utveckling eller utsläppsreduk-
tioner verifi erade enligt Voluntary Carbon Standard, VCS.

SEB investerade 10 Mkr i klimatkompensation under 2010 
för att uppväga utsläppen från 2009 om 47 320 ton CO2.
Vi investerade i två projekt: återplantering av skog i Tanzania 
och solspisar till landsbygden i Ningxia Hui-regionen i Kina.

Klimatkompensation 2010 

Vi försöker ständigt förbättra 
resurs användningen i våra lokaler. 
Vi har därför påbörjat ett arbete 
med att fastställa en grön kontors-
standard i Sverige, både för bank-
kontor och huvudbyggnader, 
har påbörjats. 2010 mottog SEB 
Finland så kallad Green Offi  ce-
certifi ering av Världsnaturfonden 
WWF, som ett erkännande för alla 
de åtgärder som vidtagits där. Vi fl yttade även till miljövänligare 
byggnader i Köpenhamn, Danmark, och i Vilnius, Litauen, där 
den sistnämnda fl ytten bidrog till att minska CO2-utsläppen med 
omkring 130 ton.

Gröna kontor i SEB

www.carbonchaser.com
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och Norden. Att obligationerna är denominerade i 16 olika valutor har bidragit till att stärka efterfrågan. 

tiga och önskvärda ändamål. 
Men att känna att man gör något bra betyder ändå mycket. Att veta att gröna 

obligationer hjälper människor och samhällen är viktigt för investerare och deras 
intressenter. 

Det roligaste med mitt jobb är alla positiva reaktioner jag får från kunder och 
kollegor. Då förstår man att det går att bygga ett bättre samhälle genom att arbeta 
med fi nansiella tjänster.

Chef för hållbara produkter och produktutveckling, Stora företag & Institutioner 

Det känns bra att även fi nans-
sektorn kan göra nytta



Kapitalmarknaderna spelar en allt viktigare roll för att mobilisera kapital från den privata sektorn och fi nansiera 
projekt som motverkar klimatförändringen och som hjälper länder att anpassa sig 

are och lämpar sig för deras behov.

rad investerare. Det är ett räntebärande instrument med högsta kreditkvalitet som 
ger investerare en chans att stödja projekt av det här slaget och bidra till att lösa 
problem i världen. 

utvecklat instrumentet för bankens kunder.

Global Head of Capital Markets, The World Bank

Vi uppskattar SEB:s entreprenörs-
anda och samarbetsvilja



vårt ansvar    socialt

 
En bra och attraktiv arbetsplats
Vi vill förstå vad våra kunder behöver. Vi vill ge dem god 
rådgivning och tillhandahålla fi nansiella lösningar som 

passar dem. För att göra det behöver vi rekrytera medarbetare med 
mycket hög kompetens och ge dem arbetsförhållanden som stimu-
lerar var och en av dem till höga prestationer. SEB ska höra till de 
mest attraktiva arbetsgivarna bland unga yrkesverksamma och 
studenter. 

Under 2010 fortsatte vi investera i SEB:s varumärke som arbets-
givare. Vi gjorde bland annat en genomgång av vår varumärkes-
plattform (varumärkets löften, mission, vision och kärnvärden) och 
genomförde en enkät bland 1 000 medarbetare. Med enkätens 
hjälp kommer vi vässa vår varumärkesstrategi och vårt erbjudande 
som arbetsgivare ytterligare.

Vi är redan på det klara med att vi måste bli bättre på att kom-
municera alla karriärmöjligheter som fi nns inom SEB. Därför genom-
förde vi under året vår första interna karriärdag i Sverige. Detta kon-
cept ska vi utveckla ännu mer och genomföra globalt varje år. 

I Litauen undertecknade vi det första lokala kollektivavtalet med 
SEB:s medarbetare. I Tyskland blev SEB än en gång certifi erat som 
en familjevänlig arbetsgivare. 

Svenska unga yrkesverksamma rankade SEB som fi nanssek-
torns mest attraktiva arbetsgivare, liksom studenter i Estland och 
Litauen. I Sverige fi ck vi en utmärkelse av aff ärstidningen Veckans 
Aff ärer för vårt mångfaldsarbete i organisationen.

$
€

 
Tillgång till fi nansiella tjänster
Vårt mål är att våra kunder ska kunna nå oss när som 
helst och varifrån som helst. Vi vill att alla människor ska 

ha tillgång till fi nansiella tjänster – oavsett ekonomisk ställning, 
etniskt ursprung, funktionshinder eller andra faktorer.

Under 2010 lanserade vi nya applikationer för iPhone, iPad och 
Android för våra företagskunder, institutionella kunder och privat-
kunder. Vi blev mer synliga på Facebook, Twitter och i andra sociala 
medier. Vi byggde också ut vår dialog- och nätverksplattform för 
fi nansmarknadsspecialister. Vidare var SEB först bland nordiska 
banker att erbjuda tjänster inom cash management, exportfi nans-
iering och valutahandel i den kinesiska valutan yuan.

 
Samhällsengagemang
För att det ska gå bra för SEB måste ekonomin på våra 
hemmamarknader utvecklas positivt. Det förutsätter i 

sin tur att samhället är sunt och starkt. När SEB deltar i olika lokala 
initiativ så motiverar och inspirerar detta inte bara våra medarbe-
tare – det bidrar också till att SEB kan bygga upp starka samhälls-
relationer.

Under 2010 breddade SEB sitt samarbete med Mentor, som nu 
även omfattar Estland och Lettland. Vi har stärkt vårt samhälls-
engagemang i de baltiska länderna, bland annat genom en stor 
miljökampanj i Lettland. Vi har också lanserat tennissatsningen SEB 
Next Generation i Norge. 2010 investerade vi 58 miljoner kronor i 
samhällsaktiviteter, jämfört med 30 miljoner kronor 2009.

Vi vill främja en positiv utveckling av de samhällen där vi verkar. Vi arbetar för att öka tillgänglig-
heten till våra produkter och tjänster samt för att öka allmänhetens ekonomiska kunskaper. 
Vi engagerar våra medarbetare, stödjer entreprenörer samt barn och ungdomar. 

tänkbara risker och förstärker de faktorer som får människor att må 
bra. Allt fl er medarbetare erbjuds individuella hälsoundersökningar 
som kan sporra dem att välja en sundare livsstil. 

Med fokus på kunskap, människor 
och samhälle

Rätt balans mellan arbete och privatliv 
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Smarta mobiler har mer avan-
cerad datorkapacitet och fl er 
anslutningsmöjligheter än vanliga 
mobiltelefoner. De ger våra 
kunder helt nya sätt att nå oss på. 
Tack vare applikationer för smarta 
mobiler fi nns våra tjänster i dag 
närmare kunden än någonsin. 

2010 lanserade vi våra första 
appar för iPhone och Android. 
Våra privatkunder kan använda apparna för att hantera sina 
konton, göra överföringar och betala sina e-fakturor. De kan 
också följa sina pensioner och bevaka sina aktier och fonder. 
Apparna för våra Enkla Firman-kunder ger dem tillgång till en 
rad tjänster som skräddarsytts för små och medelstora företag. 
I början av 2011 kunde SEB Enskilda som första bank i Norden 
lansera en iPad-app som ger institutionella kunder tillgång till 
marknads information och bolagsanalyser.

SEB i smarta 
mobiler

likviditetsplanering och värdepappersförvaring. Sidan har 

44%

61%

...av SEB:s chefer är 
kvinnor.

...av SEB:s medarbetare 
skulle rekommendera 
SEB som arbetsgivare.

...ökade SEB:s samhällsin  ve-
steringar med under 2010 
(klimatkompensation ej inräknat).

Spelet om krediter 

SEB strävar efter att öka förståelsen i kontakterna mellan 
banker och entreprenörer med utländsk bakgrund. Därför 
har vi tagit fram spelbaserade verktyg som Kulturbanken 

tare i vår kontorsrörelse. 

Vi vill att allmänheten ska förstå ekonomiska frågor. Det hjälper 
också våra kunder att fatta mer välunderbyggda ekonomiska beslut, 
vilket gagnar samhället i stort. Vi på SEB delar med oss av vår kun-
skap på olika sätt. Vår chefsekonom uttalar sig ofta i medier och träf-
far kunder i en rad olika sammanhang. SEB:s specialister på aktier, 
ränteinstrument och valutahandel har dagliga kundkontakter.

2010 fi ck vår seniorekonom Klas Eklund Jacob Palmstiernas 
stipendium för framgångsrikt ekonomiskt författarskap för sin 
förmåga att sprida kunskaper om ekonomi till studenter och 
allmänhet. Klas Eklunds lärobok ”Vår ekonomi” är nu inne på sin 
tolfte upplaga.

Flera av våra experter gav ut böcker under året. Julita Varanaus-
kiene är SEB:s privatekonom i Litauen, och vill med sin novellsam-
ling ”Pengaträdet” öka kvinnors kunskap om sin privatekonomi. 
I Sverige har SEB:s välfärdsekonom Jens Magnusson och SEB:s 
seniorrådgivare Anders Mossberg skrivit ”Framtidssäkra välfärden” 
– i boken redogör de för hur välfärdssystemet kan bibehållas trots 
att befolkningen åldras och kostnaderna ökar. Vår svenska privat-
ekonom Gunilla 
Nyström pub-
licerade under 
året en bok om 
familjerätt, till 
stöd för viktiga 
familjebeslut. 

Sprida kunskap om ekonomi

www.tillvaxtverket.nu/fi nansieringsspelet och /kulturbanken

www.thebenche.com

160,000 människor...

www.sebgroup.com/hallbaraperspektiv
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Jag tror att ett nytt synsätt på invandrare skulle gagna både Sverige och det svenska näringslivet. 
Det handlar om att förstå att kunskap om andra kulturer och språk är en verklig tillgång. Mångfald 
berikar såväl företagen som samhället.

20 år stiger andelen till uppskattningsvis 30 procent. Många av dessa nya svenskar kommer dessutom 
från utpräglat entreprenörsorienterade kulturer. Som bank har vi inte råd att 
försumma detta kundsegment.

resultat kan nås om mångfaldsstrategin har en utpräglad aff ärsinriktning.
Att stärka och främja mångfald är ett viktigt inslag i att bygga det moderna 

samhället. Det handlar om att utnyttja alla resurser och låta alla människor 
uppnå sin potential. 

Belgin Fortaci
Försäljningsansvarig för mångfaldskunder, Kontorsrörelsen 

För SEB är mångfald 
en aff ärsfråga

vinjett



Jangir Maddadis bänkar för off entliga miljöer får högsta 

startade sitt företag 2008 och har sedan dess sålt sina 
bänkar till kunder i nästan 40 länder. Under samma period 
har försäljningen femfaldigats. 2010 utsågs Jangir Maddadi 

med invandrarbakgrund som har startat egna företag och 

jag har alltid blivit bemött som den person jag är. Det beror 
nog på att jag gick in för att 
snabbt lära mig språket när jag 
kom till Sverige 1993. 

För mig är förtroende A och 
O för en bra bankrelation. Jag 

het för småföretagares behov 
och att de vill vara med under 
hela resans gång.”

Det är bra att 
SEB är så entre-

prenörsfokuserat 



 Lettland 
Styrning

 1 200 medarbetare 
spelar “Värderingsspelet”

I november samlades mer än 1 200 lettiska 
SEB-medarbetare under en hel dag för att 
delta i seminarier och diskutera SEB Lett-
lands verksamhet. De hann också med att 
spela “Värderingsspelet”, som ursprungli-
gen utvecklades för SEB Estland och är ett 
verktyg för att förbättra vår kundservice. 

 Bankrånare leder 
säkerhetskurs

Vem lämpar sig bättre för att hålla i ett 
seminarium om säkerhet än en bankrånare 
som slagit in på den rätta vägen? Anders 
Magnusson rånade ett SEB-kontor i början 
av 1990-talet och satt i fängelse i sex år. I dag 
gottgör han sina gärningar och förebygger 
framtida brottslighet genom att berätta om 
sina erfarenheter. På så vis fi ck SEB Lettland 
sitt säkerhetsarbete utvärderat av en utom-
stående specialist. 

Miljö

 Ett träd per invånare
I samarbete med Lettlands statliga 

skogar startade SEB under 2010 en landsom-
fattande trädplanteringskampanj. Syftet är 
att göra en väsentlig insats för miljön och att 
sprida kunskap om trädplantering och skogs-
bruk. Ett annat mål är att förbättra Lett lands 
placering i det internationella miljöindexet 
Environmental Performance Index, där landet 
i dag kommer på plats 21. 

Alla femte- och sjätteklassare har liksom 
allmänheten i Lettland uppmanats att delta i 
trädplanteringen – ett träd per invånare. 
Tanken är att 2,2 miljoner träd ska ha 
planterats när kampanjen avslutas 2011. 
European Excellence Awards har prisat kam-
panjen, vilken anses vara bland de ledande 
i Europa på ekologi- och miljöområdet.

Socialt

 77 elever ser SEB inifrån
För tionde året i rad anordnades 

”Skuggornas dag” i Lettland. 10 000 elever 
fi ck en inblick i hur det är att arbeta på 400 
företag. 77 av eleverna fi ck följa med olika 
SEB-medarbetare under en dag, däribland 
chefen för SEB Lettland. Arrangemanget 
gav dem inte bara inblick i hur det går till i 
ett internationellt storföretag, utan var också 
en möjlighet för SEB att träff a människor 
som kan bli morgondagens medarbetare.

 Stöd till utsatta barn
Ett svårt socialt problem i Baltikum 

är att så många barn är föräldralösa. Inom 
ramen för SOS Barnbyar stödjer SEB två 
lettiska barnbyar i Īslīce och Valmiera och 
två ungdomsinrättningar i Iecava och 
Jelgava. Vi hjälper dem ekonomiskt och 
genomför också insamlingar bland våra 
kunder. Våra medarbetare deltar på olika 
sätt, bland annat genom att skänka möbler, 
kläder och böcker.

 Flygande start för 
entreprenörer

Under 2010 har SEB stött uppbyggnaden av 
Jobs & Society i Lettland. Jobs & Society ger 
kostnadsfri rådgivning till personer som vill 
starta eget. SEB engagerade sig också i en 
kampanj för att främja nyföretagandet. Inom 
ramen för initiativet betalar SEB fakturor från 
nystartade företag innan de förfaller. SEB 
har också uppmanat andra storföretag, 
kommuner, organisationer och företags-
kuvöser att stödja nystartade företag på 
olika sätt. SEB har tillsammans med stads-
fullmäktige i Riga engagerat sig i Duka-
projektet, som erbjuder företagare lediga 
kontorslokaler gratis (företagen får själva 
stå för vatten, el och liknande). 

www.duka.riga.lv

 Kostnadsfri skadeförsäkring
SEB:s livförsäkringsdivision i Lettland 

har beslutat att tillhandahålla kostnadsfri 
skadeförsäkring till alla landets första-
klasselever under ett år. Försäkringen täcker 
kostnader på upp till 1 000 LVL (12 000 SEK). 
SEB bedömer att cirka 20 000 barn börjar 
skolan och omfattas av försäkringen.

Hållbarhetspris till SEB Lettland 
Under 2010 utsågs SEB Lettland inte bara till 
Lettlands bästa bank, utan också till landets 
mest hållbara bank. SEB avancerade inom 
samtliga undersökta områden: produkter 
och tjänster, arbetsgivarroll, samhällsansvar, 
miljöansvar och framtidsorientering. 

Lokala marknadsinitiativ i urval
Många insatser görs på våra lokala marknader. Vår verksamhet i Baltikum stödjer barn och ungdomar 
sedan länge. Under 2010 fortsatte vi arbetet med att ytterligare förbättra kundupplevelsen. I Tyskland 
arbetade vi för att göra SEB till en ännu mer attraktiv arbetsgivare och vidtog även omfattande åtgärder 
inom vårt miljöansvar. Nedan beskrivs ett urval händelser på våra viktigaste marknader under 2010.

32 seb hållbarhetsrapport 2010

våra prioriteringar lokala initiativ



 Estland
Styrning 

 Från krona till euro 
Den 1 januari 2011 avskaff ade Estland 

sin valuta, den estniska kronan, och införde 
euron. Estlands premiärminister Andrus 
Ansip gjorde det första offi  ciella uttaget från 
en av SEB:s bankomater. Detta markerade 
höjdpunkten på ett av de största projekten 
i det estniska bankväsendets historia. SEB 
satsade motsvarande 36 manår på att 
förbereda övergången. För att göra över-
gången så smärtfri som möjligt för våra 
kunder ägnades hela SEB:s webbplats åt 
eurons införande, med ett kontinuerligt 
informationsfl öde på tre språk. 

 Kunderna har fortsatt 
förtroende för SEB 

När lågkonjunkturen slog mot Baltikum 
försökte SEB att hitta lösningar i nära samar-
bete med sina kunder. 2010 års kundunder-
sökningar visar att SEB får ännu bättre betyg 
i dag än före krisen. I Estland utsågs SEB till 
fi nanssektorns mest kundvänliga företag. I 
en rankning som gjordes av 3 000 privat- 
och företagskunder utsågs vi dessutom till 
bästa bank.

Miljö

 Pionjär inom grön el
Från och med mars 2010 har SEB 

Estland övergått till grön el i fl ertalet verk-
samheter. Huvudkontoret i Tornimäe 
använder nu enbart energi från förnybara 
energikällor. SEB är den första fi nansiella 
institutionen i Estland som valt att minska 
sin miljöpåverkan på detta sätt.

Socialt

$
€  Nya internetbanken 

provkörs i Estland 
Den nya internetbanken för SEB:s privat-
kunder i Estland har blivit användarvänligare. 
För första gången kan SEB:s kunder nu på ett 
enkelt sätt hålla reda på familjens pengar 
genom att använda ett integrerat budget-
planeringsverktyg. Så småningom ska SEB
införa denna ansiktslyftning på övriga inter-
netbanker och externa webbplatser. 

 Stöd till ungdomar och idrott 
SEB Estland har bedrivit välgörenhet 

i många år, med tyngdpunkt på den fram-
växande generationens behov. Till de vikti-
gaste inslagen hör SEB Charity Fund, som 
fi nansierar nio barnhem och aktivt strävar 
efter att förbättra utsatta barn livssituation. 
SEB verkar också för en aktiv och sund livsstil, 

bland annat genom att stödja löpar tävlingar 
som Tartu Marathon. SEB:s höstlopp SEB 
Sügisjooks är den största löpar tävlingen i 
hela Baltikum.

 Litauen 
Socialt

$
€  Internetbanken blir ännu 

bättre 
Efter omfattande förbättringar kan SEB:s 
litauiska internetbank nu erbjuda alla 
företagskunder och institutionella kunder 
förenklad transaktionshantering i ett hel-
täckande system. SEB utsågs 2010 till den 
bästa internet banken för företagskunder 
och institu tion ella kunder, i tidningen 
Global Finances utvärdering av banker i 
tio central- och östeuropeiska länder.

 SEB bygger goda relationer 
med sina medarbetare 

SEB Litauen har stärkt sina medarbetar-
relationer i fl era avseenden. Bland annat 
undertecknades för första gången ett lokalt 
kollektivavtal 2010. En gång i kvartalet 
träff as SEB:s företagsråd och bankens VD 
för att överlägga om viktiga frågor. Bankens 
sjukförsäkringsprogram för medarbetare 
omfattar nu också förebyggande hälsovård.

 Bred social förankring
Samarbetet med Mentor fortsätter. 

Under året sponsrade SEB Litauen och 
Mentor även ett veckolångt sommartennis-
läger. En tennisturnering för välgörande 

ändamål arrangerades i samarbete med 
UNICEF, till stöd för vaccination av barn i 
Kambodja. Dessutom startade SEB initiativ 
för att främja nyföretagande och delade ut 
utmärkelser till landets bästa studenter.
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 Tyskland 
Styrning

 Klartecken för avancerad 
riskbedömning

SEB Tyskland fi ck myndigheternas god-
kännande för att tillämpa “Internmätnings-
metoden” (AMA), den mest avancerade 
metoden enligt Basel II för beräkning av 
kapitalkrav för operationell risk. SEB har 
satsat stora resurser på utbildning om 
riskhantering och utveckling av lämpliga 
processer och rutiner, och att AMA nu får 
tillämpas även lokalt är ett gott betyg. 

Miljö

 Miljöarbete med helhetssyn
I början av 2010 övergick SEB Tysk-

land till grön el, vilket minskade koncernens 
koldioxidutsläpp avsevärt. Vidare besluta-
des att all postdistribution och alla tågresor 
i Tyskland ska klimatkompenseras. SEB i 
Tyskland har under året infört ett miljö  led-
ningssystem och certifi erats enligt 
ISO 14001. 

Socialt

 Spring för Mentor
SEB deltar i Europas största löpar-

tävling för företag, JP Morgan Chase Corpo-
rate Challenge. Genom deltagandet skänker 
vi också bidrag till Mentor Foundations 
program: SEB-löparnas tider avgör hur stort 
det totala bidraget blir. 

 Ett familjevänligt företag 
SEB Tyskland har certifi erats av 

organisationen berufundfamilie, vilket
innebär att företagets personalhantering 
och medarbetarinitiativ revideras av en 
utomstående part. 

SEB Tyskland erbjuder bland annat 
följande tjänster och lösningar: tillgång till 
akutsjukvård av barn, aktivitetsprogram 

under semesterledighet, möjligheter att gå 
ned till deltid och möjlighet till sex månaders 
tjänstledighet (utöver lagstadgad föräldra-
ledighet) vid valfri tidpunkt fram till att 
barnet fyller 11 år. SEB har också särskilda 
kontor för föräldrar och barn, så att medar-
betarna kan ta med sina barn till jobbet om 
deras ordinarie barnomsorg uteblir. SEB 
hjälper även till med äldreomsorg, så att 
våra medarbetare kan hitta lämpliga lös-
ningar för sina föräldrars räkning. 

 Ansvarsfull avyttring 
Under 2010 ingick den spanska bank-

en Santander avtal om att förvärva SEB:s tyska 
kontorsrörelse. Många SEB-medarbetare fi ck 
därmed en ny arbetsgivare. SEB var mycket 
noga med att avyttringsprocessen skulle 
präglas av öppenhet och rak kommunikation. 

vetenheten om miljöförhållandena i Östersjön.

Mentorer och adepter från SEB:s mentorprogram seglade över 

ningen vattenprover (både på öppna havet och i de hamnar som anlöptes) 

Baltic Mentorship Tour
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 Norge  Danmark 
Miljö

 Grönt och prisbelönt
2010 fi ck SEB:s nya huvudkontor 

i Köpenhamn designutmärkelsen Arne 
(till minne av formgivaren och arkitekten 
Arne Jacobsen). Byggnaden kyls med havs-
vatten, medan växtligheten bevattnas med 
återvunnet regnvatten. Det bidrar till att 
fastighetens energiförbrukning uppgår 
till högst 90 kWh per kvadratmeter.

 Finland
Miljö

 Rädda Östersjön
I Finland har Baltic Sea Action Group 

(BSAG) grundats för att uppmuntra initiativ 
till skydd för Östersjön. Elva länder och cirka 
160 företag, organisationer och privatper-
soner engagerar sig för att utveckla ny miljö-
vänlig teknik, starta forskningsprojekt, sprida 
kunskap och mycket mer. SEB fi nansierar 
BSAG:s sekretariat och löpande verksamhet. 

www.bsag.fi 

 WWF Green Offi  ce
Efter ett omfattande arbete erhöll 

SEB Finland Världsnaturfonden WWF:s 
Green Offi  ce-certifi ering 2010. Bland annat 
har alla kontor försetts med behållare för 
biologiskt avfall och alla skrivare ställts in
för dubbelsidiga utskrifter, medan både 
engångsmuggar i papper och läskautomater 
har avskaff ats och organisationen har 
övergått till grön el.

 SEB Next Generation 
kommer till Norge

Vi sponsrar tennis, och i synnerhet 
ungdomstennis, på alla våra huvud-
marknader. Under 2010 lanserades SEB 
Next Generation i Norge. Programmet 
syftar till att ge fl er ungdomar fullgoda 
träningsmöjligheter med stöd av tennis-

förbundet i respektive land. Ungdomarna 
får samtidigt en chans att utvecklas både 
som människor och som tennisspelare i 
en positiv miljö. 2011 räknar Norges tennis-
förbund med omkring 8 000 deltagare i 
SEB Next Generations träningsläger och 
tennisskolor.

Socialt
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ekonomiska fotnot enhet 2010 2009* 2008* 2007*
Värde genererat genom verksamheten

Intäkter 1 Mkr 36 879 41 575 38 063 37 080
Kostnader 1 Mkr 23 951 25 198 22 479 20 169
Rörelseresultat per geografiskt område 1 Mkr 11 105 4 351 12 434 16 748

Sverige Mkr 5 993 6 760 10 299 8 145
Norden (exklusive Sverige) Mkr 3 349 4 129 2 282 3 113
Baltikum Mkr 456 –8 282 1 417 3 903
Tyskland Mkr 145 747 1 178 1 291
Övriga länder och koncernelimineringar Mkr 1 162 997 –2 742  296

Rörelseresultat per division 1 Mkr 11 105 4 351 12 434 16 748
Stora företag & Institutioner Mkr 8 498 11 428 8 098 n/a 
Kontorsrörelsen Mkr 2 484 2 891 3 112 n/a 
Kapitalförvaltning Mkr 1 651 1 142 2 011 2 637
Liv Mkr 2 202 2 115 1 063 1 802
Baltikum Mkr –121 –10 363 1 017 2 462
Övrigt inklusive koncernelimineringar Mkr –3 609 –2 862 –2 867 n/a 

Räntekostnader (kunder) 2 Mkr 13 169 23 873 50 777 44 046
Personalkostnader, pensionskostnader och övriga kostnader 
för medarbetare (anställda) 3 Mkr 11 575 11 366 11 939 12 332
Ränte- och provisionskostnader (aff ärspartner) 4 Mkr 21 373 24 762 32 477 30 340
Leverantörsbetalningar 5 Mdkr 9,1 9,2 9,5 9,3
Antal leverantörer Antal 12 300 15 000 16 500 18 000
Utdelningar (aktieägare) 6 Mkr 3 291 2 193 0 4 451
Skatt (stater) Mkr 2 521 2 482 2 351 3 376
Sociala avgifter (stater) Mkr 2 429 2 420 2 574 2 589
Återinvesterat i bolaget 7 Mkr –126 15 940 7 010 9 452
Mottaget statligt fi nansiellt stöd Mkr 0 0 0 0

Samhällsengagemang

Ekonomiskt bidrag till sociala projekt, andel av rörelseresultat före skatt % 0,5 0,7 0,1 0,1

Ekonomiskt bidrag till sociala projekt (inklusive kostnader för aktivering och 
klimatkompensation) 8 Mkr 57,9 30,0 18,3 18,2

miljöansvar fotnot enhet 2010 2009 2008 2007

Koldioxidutsläpp (CO2)

Totala koldioxidutsläpp 9 Ton 38 598 47 320 50 404 n/a 
Koldioxidutsläpp från energiförbrukning Ton 17 545 28 979 29 401 n/a 
Koldioxidutsläpp från aff ärsresor Ton 15 196 11 280 13 547 8 021
Koldioxidutsläpp från pappersförbrukning Ton 2 115 3 121 3 369 n/a 
Koldioxidutsläpp från tjänstebilar Ton 3 742 3 940 4 087 n/a 
Koldioxidutsläpp per anställd Ton 2,0 2,3 2,4 n/a 

Övriga nyckeltal

Total energiförbrukning i fastigheter MWh 161 351 150 889 153 944 n/a 
El MWh 124 676 126 262 123 737 n/a 
Övriga energikällor MWh 36 675 24 627 30 207 n/a 

Total pappersförbrukning Ton 1 650 2 327 2 483 2 744 
Grafi skt papper Ton 753 1 007 1 407 1 757 
Förbrukningspapper Ton 897 1 320 1 076 987 

Avfall Ton 1 745 1 710 2 150 1 909 
Vattenförbrukning m3 150 058 147 628 196 925 n/a 

Värde genererat genom verksamheten

Samhällsengagemang

Koldioxidutsläpp (CO2)

Övriga nyckeltal

Nyckeltal
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1. 2009–2008 omräknat och 2007–2006 pro forma, med hänsyn tagen till avyttringen 
av SEB:s tyska kontorsrörelse. 

2. Skulder till kreditinstitut + in- och upplåning från allmänheten 
(se Årsredovisningen sidan 91, fotnot 3). 

3. Exklusive sociala avgifter. 

4. Räntekostnader för räntebärande värdepapper, efterställda skulder och övriga ränte-
kostnader + provisionskostnader (se Årsredovisningen sidan 91, fotnot 3 och fotnot 4). 

5. Utbetalningar till leverantörer under året. 

6. Utdelningar för räkenskapsåret, utbetalda till aktieägarna året därpå (2010: förslag).

7. Beräknas som förändring av eget kapital under året. 

8. Ökningen beror på nya avtal med Norges tennisförbund och Mentor i Lettland 
och Estland. 

9. Bud, taxi och värdetransporter ingår inte i SEB:s utsläppsberäkningar.

10. Avser främst medarbetare i första linjen respektive medarbetare som handlägger 
transaktioner. 

11.  2010: Enkät bland 1 000 medarbetare. 2009 och 2007: Medarbetarenkäten Voice, 
som genomfördes i hela koncernen. 

12. Sverige. 

13. Sverige, Estland, Litauen och Lettland. 

bolagsstyrning fotnot enhet 2010 2009 2008 2007

Motverka fi nansiell brottslighet

Andel anställda som genomgått utbildning i SEB:s Uppförandekod % 93 87 n/a n/a 
Andel anställda som genomgått SEB:s AML-utbildning 
(Anti-Money Laundering) % 98 89 n/a n/a 
Andel anställda som genomgått utbildning i bedrägeribekämpning 10 % 49 43 n/a n/a 
Andel anställda som genomgått utbildning i informationssäkerhet % 70 n/a n/a n/a 
Marknader där ”Känn Din Kund” (Know Your Customer) processer och 
rutiner införts Antal 21 19 n/a n/a 

socialt ansvar fotnot enhet 2010 2009 2008 2007

Anställda

Totalt antal anställda, inklusive deltidsanställda Antal 20 599 20 835 22 443 22 177
Könsfördelning

Män % 42 42 42 41
Kvinnor % 58 58 58 59

Personalomsättning totalt % 10,9 11,0 13,8 12,1
Andel anställda som gärna skulle rekommendera en vän att arbeta för SEB 11 % 77 70 n/a 64
Hållbarhetsambassadörer Antal 600 200 n/a n/a 
Könsfördelning per ledningsnivå – alla chefer (män/kvinnor) % 56/44 58/42 56/44 60/40

Seniora chefer (i företagsledningen) % 74/26 73/27 75/25 74/26
Mellanchefer % 61/39 61/39 64/36 64/36
Första linjen-chefer % 47/53 51/49 46/54 54/46
Personal % 42/58 40/60 39/61 37/63

Totalt antal anställda som varit föräldralediga under året 12 Antal 1 864 1 842 1 789 1 673
Sjukfrånvaro, andel av ordinarie arbetstid 12 % 2,7 3,0 3,5 3,9
Semesteruttag, genomsnitt 13 % 82  76 n/a n/a 
Totala personalkostnader (inklusive sociala avgifter) 1 Mkr 14 004 13 786 14 513 14 921
Antal anställda som deltagit i något långsiktigt incitamentsprogram Antal 7 900 n/a n/a n/a 
Antal anställda som deltagit i aktiesparprogrammet under året % 29 26 33 n/a 

Hållbara investeringar och fi nansieringslösningar

Ekvatorprinciperna, antal transaktioner 10 0 5 0
Projekt inom kategori A Antal 0 0 0 0
Projekt inom kategori B Antal 7 0 5 0
Projekt inom kategori C Antal 3 0 0 0

Antal fonder med investeringskriterier för socialt ansvarstagande Antal 12 12 12 11
Förvaltat kapital i fonder med investeringskriterier för socialt ansvarstagande Mkr 14 910 10 211 5 534 7 638

För närvarande redovisar vi koldioxidutsläpp från de aktiviteter som vi har kontroll 
över, till exempel energi- och elförbrukning i våra större fastigheter, pappersför bruk  -
ning och affärsresor (Scope 2 och 3-utsläpp enligt Greenhouse Gas Protocol). 
Vi inkluderar utsläpp från elva länder vilka tillsammans svarar för 98 procent av 
det totala antalet anställda.

Redovisningens omfattning 

fotnoter

www.sebgroup.com/hallbarhet
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Om rapporten 
SEB följer internationellt erkända principer för redovisning och 
mätning av vårt hållbarhetsarbete. Resultatet redovisas i enlighet 
med Global Reporting Initiatives G3-riktlinjer, samt branschspecifika 
tillägget för den finansiella tjänstesektorn.

Denna hållbarhetsrapport publiceras en gång per år och avser 
närmast föregående räkenskapsår. Den senaste rapporten pub-
licerades i april 2010 och avsåg räkenskapsåret 2009.

Vi har strävat att förbättra vår rapporting under 2010 och miljö-
redovisningen sker nu kvartalsvis. Målen för koldioxidutsläpp för-
delas på enheterna och utgör en del av deras affärsplaner. Nyckel-
talen för vårt sociala ansvar omfattar nu fler geografiska områden. 
Till sin omfattning och avgränsning är dock denna hållbarhets-
rapport i stort sett identisk med den närmast föregående. SEB:s 

redovisning följer för närvarande nivå C i GRI:s riktlinjer. Enligt dessa 
kan företag antingen själva eller genom att anlita en utomstående 
part bestyrka att och i vilken omfattning G3-riktlinjerna har tilläm-
pats vid hållbarhetsrapporteringen. Denna rapport har inte gran-
skats av någon utomstående part. 

I nedanstående GRI-korsreferenstabell finns korsreferenser för 
de GRI-indikatorer som SEB redovisar. De anger 
var Global Reporting Initiatives standardupp-
lysningar återfinns i denna rapport och i annan 
lämnad information. Sidhänvisningarna avser 
SEB:s Hållbarhetsrapport 2010 (”CS”), 
SEB:s Årsredovisning 2010 (”AR”) samt 
www.sebgroup.com/hallbarhet (”www”). 

gri korsreferenstabell
1 Strategi och analys

1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare CS 2–3

1.2 Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter:

i) SEB huvudsakliga påverkan på hållbarhet och effekt för 
intressenterna

CS 6–9

ii) hur trender inom hållbar utveckling, risker och möjligheter 
påverkar seb

CS 14–16

2 Organisationen

2.1 Organisationens namn CS näst sista sidan

2.2 Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster CS 4–5

2.3 Organisationsstruktur CS 4–5

2.4 Huvudkontorets lokalisering CS näst sista sidan

2.5 Länder där organisationen är verksam CS 4–5

2.6 Ägarstruktur och bolagsform AR 16–17

2.7 Marknader CS 4–5 + AR 6–9

2.8 Bolagets storlek CS 4–5, 36 + AR 89–90

2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden AR 18

2.10 Erhållna utmärkelser under redovisningsperioden CS näst sista sidan + AR 9

3 Information om redovisningen

Redovisningsprofil

3.1 Redovisningsperiod CS 38

3.2 Senaste redovisningen CS 38

3.3 Redovisningscykel CS 38

3.4 Kontaktperson för rapporten CS näst sista sidan

Redovisningens omfattning och avgränsningar

3.5 Process för att definiera redovisningens innehåll CS 10, 12

3.6 Redovisningens avgränsningar CS 38

3.7 Begränsningar av omfattningen eller avgränsningen CS 10, 38

3.8 Redovisningsprinciper för samägda bolag, dotterbolag, osv. www

3.9 Mätmetoder och beräkningsgrunder CS 36–37 + www

3.10 Förklaring till korrigeringar från tidigare rapporter CS 36–37 + www

3.11 Väsentliga förändringar i omfattning, avgränsning eller  
mätmetoder jämfört med tidigare års redovisningar

CS 38

GRI-innehållsförteckning

3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standard-
upplysningarna finns

Detta dokument (www)

3.13 Policy och praxis för extern granskning CS 2010 har ej bestyrkts externt

4 Styrning, åtaganden och intressentrelationer

Styrning

4.1 Organisationens bolagsstyrning CS 17 + AR 55–72

4.2 Styrelseordförandens roll i organisationen CS 17 + AR 55–72

4.3 Oberoende eller icke-verkställande styrelseledamöter AR 58

4.4 Aktieägarnas och medarbetarnas möjligheter att lämna förslag 
etc till styrelsen

AR 56–58

4.5 Ersättning till styrelseledamöter och ledande  
befattningshavare

AR 59; 70–72

4.6 Undvikande av intressekonflikter i styrelsen AR 55

4.7 Process för att fastställa krav på styrelseledamöternas 
kvalifikationer

AR 58

4.8 Mission, värderingar, uppförandekod för hållbarhet CS 10–11

4.9 Styrelsens övervakning av hållbarhetsarbetet CS 17

4.10 Utvärdering av styrelsearbetet AR 58

Åtaganden i externa initiativ

4.11 Beskrivning av om och hur organisationen följer  
Försiktighets-principen

SEB antog FN:s Global Compact 
2004. Princip 7 i programmet 
berör försiktighetsprincipen. 
Företagets hållbarhetsstrategi, 
som antogs 2009, är ett exempel 
på hur SEB följer försiktighets-
principen. 

4.12 Externa ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer 
som organisationen anslutit sig till eller följer

CS näst sista sidan

4.13 Medlemskap i organisationer CS näst sista sidan

Kommunikation med intressenter 

4.14 Intressentgrupper CS 9

4.15 Identifiering och urval av intressenter CS 12–13

4.16 Metoder för samarbete med intressenter CS 12–13

4.17 Viktiga frågor som framkommit i dialog med intressenter CS 12–13

Ekonomisk påverkan

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen AR 4–5 + CS 10–11 + www

Ekonomiska resultat

EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde CS 9, 36

EC2 Finansiell påverkan, samt risker och möjligheter,  
hänförliga till klimatförändringen

CS 14–16

EC3 Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden AR 96–97

EC4 Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn CS 36

Marknadsnärvaro

EC5 Ingångslöner jämfört med minimilöner på väsentliga verksam-
hetsorter 

Ej redovisat

EC6 Policy och praxis gällande inköp från lokala leverantörer Ej redovisat

EC7 Rutiner för lokalanställning och andelen av ledande  
befattningshavare som anställts lokalt 

Ej redovisat

Indirekt ekonomisk påverkan

EC8 Investeringar i infrastruktur och tjänster för allmänhetens nytta Ej redovisat

EC9 Beskrivning av betydande indirekta ekonomiska effekter, 
inklusive effekternas omfattning

CS 6–9, 14–16; 36

Miljöpåverkan

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen CS 14–16, 24–25 + www

Material

EN1 Materialanvändning i vikt eller volym CS 36

EN2 Återvunnet material i procent av materialanvändning www

Energi

EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla CS 36 + www

EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla CS 36 + www

EN5 Energibesparingar genom sparande och  
effektivitetsförbättringar

CS 24–25

EN6 Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är 
energieffektiva eller baserade på förnyelsebar energi, samt 
minskningar av energibehovet som ett resultat av dessa initiativ

CS 24–27

EN7 Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt 
 uppnådd reducering

CS 24–25

Vatten

EN8 Total vattenanvändning per källa CS 36

EN9 Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenanvändningen Ej redovisat

EN10 Återvunnen och återanvänd vattenvolym Ej redovisat

Biologisk mångfald

EN11 Läge och storlek av nyttjad mark, i eller intill skyddade områden 
eller områden med högt biologiskt mångfaldsvärde

Ej relevant, ej redovisat

EN12 Väsentlig påverkan på den biologiska mångfalden i skyddade 
områden, eller områden med hög biodiversitet

Ej relevant, ej redovisat

EN13 Skyddade eller restaurerade habitat (livsmiljöer) Ej relevant, ej redovisat

EN14 Strategier, åtgärder och planer för att hantera påverkan på den 
biologiska mångfalden

Ej relevant, ej redovisat

EN15 Antal iucn-rödlistade arter och nationellt skyddade arter  
med habitat i områden som påverkas av verksamheten

Ej relevant, ej redovisat
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Utsläpp till luft och vatten samt avfall

EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser CS 24–25; 36

EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser Ej relevant, ej redovisat

EN18 Initiativ för att minska utsläpp av växthusgaser, samt resultat CS 11; 24–25

EN19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen Ej relevant, ej redovisat

EN20 NOx, SO2 samt andra väsentliga luftföroreningar Ej relevant, ej redovisat

EN21 Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient Ej relevant, ej redovisat

EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod CS 36

EN23 Totalt antal och volym av väsentligt spill Ej relevant, ej redovisat

EN24 Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller behandlat 
miljöfarligt avfall

Ej relevant, ej redovisat

EN25 Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende biologisk 
mångfald för vattenmassor med tillhörande habitat som 
väsentligt påverkas av organisationens utsläpp av vatten  
samt avgivna avrinningsvatten

Ej relevant, ej redovisat

Produkter och tjänster

EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter  
och tjänster

CS 14–16; 20; 25

EN27 Procent av sålda produkter och deras förpackningar som 
återinsamlas

Ej relevant, ej redovisat

Efterlevnad

EN28 Böter och icke-monetära sanktioner till följd av överträdelser av 
miljölagstiftning och -bestämmelser

Ej redovisat

Transport

EN29 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter,  
varor och material, inklusive tjänsteresor

CS 24; 36

Övergripande

EN30 Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd Ej redovisat

Social påverkan

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen CS 28–30 + www 

Anställning 

LA1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform,  
anställningsvillkor och region

CS 37 + AR 101–102

LA2 Antal anställda som slutat och personalomsättning,  
per åldersgrupp, kön och region

CS 37

LA3 Förmåner som ges till heltidsanställd personal och  
som inte omfattar tillfälligt eller deltidsanställda 

www

Relationer mellan anställda och ledning

LA4 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal www

LA5 Minsta varseltid angående betydande förändringar i verksam-
heten, med upplysning om huruvida detta är specificerat i 
kollektivavtal

www

Hälsa och säkerhet i arbetet

LA6 Andel av personalen som är representerad i arbetsmiljö- och 
säkerhetskommittéer

Ej redovisat

LA7 Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade 
dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor 
per region

CS 37 + AR 101

LA8 Utbildning, rådgivning, förebyggande åtgärder och riskhanter-
ingsprogram på plats för att stödja de anställda, deras familjer 
eller samhällsmedlemmar beträffande allvarliga sjukdomar

CS 28 + www

LA9 Frågor om hälsa och säkerhet som omfattas av formella överens-
kommelser med fackföreningar

Ej redovisat

Utbildning

LA10 Genomsnittligt antal och utbildningstimmar per anställd och år Ej redovisat

LA11 Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att 
stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå anställda vid 
anställningens slut

www

LA12 Andel anställda som får regelbunden utvärdering och  
uppföljning av sin prestation och karriärutveckling 

www

Mångfald och jämställdhet

LA13 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av an-
dra anställda efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet 
och andra mångfaldsindikatorer

CS 17, 37 + AR 64–67 + www

LA14 Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor per  
personalkategori

Ej redovisat

Mänskliga rättigheter

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

Investerings- och upphandlingsrutiner

HR1 Investeringsbeslut som inkluderar krav gällande mänskliga 
rättigheter

CS 14–16; 20

HR2 Granskning av leverantörer och underleverantörer avseende 
efterlevnad av mänskliga rättigheter

Ej redovisat

HR3 Utbildning i policyer och rutiner för mänskliga rättigheter Ej redovisat

Icke-diskriminering

HR4 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder Ej redovisat

Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal

HR5 Verksamheter där föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal 
kan vara väsentligt hotade och åtgärder som vidtagits 

SEB:s medarbetare har förenings-
frihet och rätt till kollektivavtal

Barnarbete

HR6 Verksamheter där det finns väsentlig risk för fall av barnarbete 
och åtgärder som vidtagits

SEB:s affärsverksamhet bedrivs 
främst i Nordeuropa. Det finns 
ingen väsentlig risk för barnarbete 
i någon del av verksamheten.

Tvångsarbete

HR7 Verksamheter där det finns väsentlig risk för tvångsarbete och 
obligatoriskt arbete, och åtgärder som vidtagits

SEB:s affärsverksamhet bedrivs 
främst i Nordeuropa. Det finns 
ingen väsentlig risk för tvångsar-
bete i någon del av verksamheten.

Säkerhetsrutiner

HR8 Säkerhetspersonal som fått utbildning i organisationens policys 
för mänskliga rättigheter, som är relevanta för verksamheten

Ej relevant, ej redovisat

Ursprungsbefolkningars rättigheter

HR9 Totalt antal fall av kränkningar mot ursprungsbefolkningars 
rättigheter och vidtagna åtgärder

Ej relevant, ej redovisat

Roll i samhället

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen CS 28–30

Samhälle

SO1 Utformning och omfattning av de program och rutiner som 
utvärderar och styr verksamhetens påverkan på samhällen, 
inklusive inträde, verksamhet och utträde

Ej relevant, ej redovisat

Korruption

SO2 Affärsenheter som analyserats avseende risk för korruption Ej redovisat

SO3 Anställda som genomgått utbildning i organisationens  
policys och rutiner för korruptionsbekämpning

CS 37

SO4 Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter Ej redovisat

Politik

SO5 Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska besluts-
processer och lobbying

www

SO6 Värde av bidrag och gåvor till politiska partier, politiker och 
likartade institutioner

www

Konkurrenshämmande aktiviteter

SO7 Antal juridiska åtgärder mot organisationen för konkurrens-
hämmande aktiviteter, överträdelse av konkurrenslagstiftning 
och monopolbeteende

Ej redovisat

Efterlevnad

SO8 Betydande böter och icke-monetära sanktioner för brott mot 
gällande lagar och bestämmelser

Ej redovisat

Produktansvar

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen CS 20

Kundernas hälsa och säkerhet

PR1 Faser i livscykeln då produkters och tjänsters påverkan på 
hälsa och säkerhet utvärderas i förbättringssyfte, och andelen 
produkt- och tjänstekategorier som utvärderats

Ej relevant, ej redovisat

PR2 Fall där regler och frivilliga koder gällande hälso- och säker-
hetspåverkan från produkter och tjänster under deras livscykel 
inte efterlevts 

Ej relevant, ej redovisat

Märkning av produkter och tjänster

PR3 Produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna, samt 
andel av produkter och tjänster som berörs av dessa krav

Ej relevant, ej redovisat

PR4 Fall där bestämmelser och frivilliga koder för information om och 
märkning av produkter och tjänster inte följts 

Ej relevant, ej redovisat

PR5 Rutiner för kundnöjdhet CS 21; näst sista sidan + AR 9 

Marknadskommunikation

PR6 Program för efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga koder 
för marknadskommunikation, inklusive marknadsföring, PR 
och sponsring

www

PR7 Fall där bestämmelser och frivilliga koder gällande marknads-
kommunikation, inklusive annonsering, marknadsföring och 
sponsring inte följts 

Ej redovisat

Kundernas integritet

PR8 Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot 
kundintegriteten och förlust av kunddata

Ej redovisat

Efterlevnad

PR9 Betydande böter för brott mot gällande lagar och regler gällande 
tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster

Ej redovisat

Särskilda upplysningar för den finansiella sektorn

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

FS1 Riktlinjer eller policy inkluderande miljömässiga och sociala 
frågor som tillämpas i verksamhetens affärsområden 

CS 10; 16; 17 

FS2 Rutiner för att utvärdera och granska miljömässiga eller sociala 
risker i affärsområdena 

CS 14–16 + www 

FS3 Rutiner för att granska kunders efterlevnad av miljömässiga och 
sociala krav som ingår i avtal 

CS 14–16 + www

FS4 Processer för att höja medarbetarnas kompetens i att tillämpa 
miljömässiga och sociala riktlinjer  

CS 16 

FS5 Interaktion med intressenter gällande miljömässiga och sociala 
risker och möjligheter

CS 12–13; 16; 20 

Produktportfölj

FS6 Verksamhetens inriktning, kategoriserad enligt region, storlek 
eller bransch 

CS 4–5; 36 + AR 89–90 

FS7 Produkter och tjänster utformade för att åstadkomma särskild 
social nytta

CS 18–19; 24; 37 

FS8 Produkter och tjänster utformade för att åstadkomma särskild 
nytta för miljön 

CS 18–19; 24; 37

Revision

FS9 Revisioner för att utvärdera införandet av miljömässiga och 
sociala policies och rutiner för att bedöma risk

Ej redovisat

Aktivt ägande

FS10 Företag med vilka organisationen har interagerat avseende 
miljömässiga eller sociala frågeställningar

Ej redovisat

FS11 Andel av tillgångar/förvaltade medel som utsätts för positiv/
negativ screening vad gäller miljömässig och social påverkan

Ej redovisat

FS12 Policies för röstning i miljömässiga och sociala frågor Ej redovisat

Samhälle

FS13 Tillgänglighet i sparsamt befolkade eller ekonomiskt missgyn-
nade områden

Ej redovisat

FS14 Initiativ för att öka tillgängligheten till finansiella tjänster för 
missgynnade människor

Ej redovisat

Märkning av produkter och tjänster

FS15 Policys för rättvist utformade och sålda finansiella produkter 
och tjänster

CS 20-21 + www

FS16 Initiativ för att öka allmänkunskaper i vardagsekonomi och 
finansiell planering

CS 28-29
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WE SUPPORT

fn:s global compact-principer gri-indikatorer hänvisningar 
till cs

Mänskliga rättigheter

Princip 1
Företag ska stödja och respektera skydd för internationella 
mänskliga rättigheter.

EC5, LA4, LA6–9, 
LA13–14, HR1–9, SO5, 
PR1–2, PR8

CS 14–16; 20–21; 28–29; 
32–35, www 

Princip 2
Företag ska försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktigt 
i brott mot mänskliga rättigheter.

HR1–9, SO5 CS 14–16; 20–21; 28–29; 
32–35; 39, www 

Arbetsvillkor

Princip 3
Företag ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till 
kollektiva förhandlingar.

LA4–5, HR1–3, HR5, SO5 CS 14–16; 20–21; 28–29; 
32–35; 38–39, www 

Princip 4
Företag ska avskaff a alla former av tvångsarbete.

HR1–3, HR7, SO5 CS 14–16; 20–21; 28–29; 
38–39, www 

Princip 5

Företag ska avskaff a barnarbete.
HR1–3, HR6, SO5 CS 14–16; 20–21; 28–29; 

38–39

Princip 6
Företag ska inte diskriminera vid anställning och yrkesutövning.

EC7, LA2, LA13–14, 
HR1–4, SO5

CS 11; 14–16; 28–29; 
32–35; 37, www 

Miljö

Princip 7
Företag ska stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem.

EC2, EN18, EN26, EN30, 
SO5

CS 10–11; 14–16; 20; 
24–25; 32–35; 36–37; 39

Princip 8
Företag ska ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.

EN1–30, SO5, PR3 CS 10–11; 14–16; 20; 
24–27; 32–35, www 

Princip 9
Företag ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

EN2, EN5–7, EN10, EN18, 
EN26–27, EN30, SO5

CS 10–11; 14–16; 20; 
24–27; 32–35 

Korruptionsbekämpning

Princip 10
Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning 
och bestickning.

SO2–6 CS 14–17; 20–21; 37, 
www 

FN:s Global Compact rapport 2010

SEB anslöt sig till FN:s Global Compact 2004. FN:s Global Compact 
är ett strategiskt initiativ för företag och organisationer som i sin 
verksamhet och strategi förbundit sig att följa tio universellt accept-
erade principer inom mänskliga rättigheter, miljö och korruptions-
bekämpning. FN:s Global Compact är världens största initiativ för 
företag som vill vara goda samhällsmedborgare och bedriva en håll-
bar verksamhet. Omkring 8 700 företag och andra intressenter från 
mer än 130 länder har anslutit sig.

En eff ekt av att SEB har anslutit sig till initiativet är att vi varje år redo-
gör för våra aktiviteter och prestationer i en framstegsrapport av-
seende FN:s Global Compact. Denna framstegsrapport omfattar 
föregående räkenskapsår (2010) och består av vår Hållbarhetsrapport 
2010 (”CS”, denna rapport) och www.sebgroup.com/hallbarhet 
(”www”). Rapporten beskriver ett urval av våra aktiviteter och hänvisar 
till andra informationskällor. På så vis redogör vi för hur vi i vår dagliga 
aff ärsverksamhet följer de tio principerna i FN:s Global Compact.
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överföras på elektroniskt, mekaniskt 
eller annat sätt inklusive fotokopiering 
eller inspelning utan föregående skrift-
ligt godkännande från Skandinaviska 
Enskilda Banken AB. 

Återvinn 
mig!
Våra publikationer får gärna påverka 
dig – men inte miljön. Vi kompenserar 
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matkompenserar sin verksamhet och 
är miljöcertifi erat enligt ISO 14001. 
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FSC-varumärket garanterar att en 
trä baserad produkt kommer från an-
svarsfullt brukade skogar, certifierade 
i enlighet med regler utformade av 
Forest Stewardship Council.

ECPI Ethical index europé ECPI 

FTSE4Good FTSE

Nordic Sustainability Stars Ethixs SRI Advisor

OMX GES Sustainability Nordic Index Nasdaq OMX/GES

OMX GES Sustainability Sweden Index Nasdaq OMX/GES

Hållbarhetsindex Sammanställs av

CDP Water Disclosure Project   2010

Carbon Disclosure Project (CDP)   2008

FN:s Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)  2008 

FN:s Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)  2007

FN:s Ekvatorprinciper 2007

FN:s Global Compact   2004   

OECD:s riktlinjer för multinationella företag   2000

ICC Business Charter on Sustainable Development   1995

Internationella åtaganden Antaget

Cecilia Widebäck West   Hållbarhetschef

Telefon:   +46 8 763 50 00 
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Contact us

Kunder

Bästa bank inom cash management i Norden och Baltikum  Euromoney

Bästa tjänsteleverantör inom valutahandel i Lettland Global Finance

Bäst på private banking i Norden The Banker, Professional Wealth Management

Bästa bank i Lettland Emea Finance

Mest respekterade företaget i Lettland TNS Latvia

Årets aff ärsbank, Sverige Finansbarometern 

Bästa bank i Estland EPSI Baltic 

Årets fi nansiella rådgivare i Norden   Financial Times and Mergermarket

Mest populära varumärket i fi nanssektorn i Estland TNS Emor

Medarbetare

Mest attraktiva arbetsgivaren i banksektorn bland 
unga yrkesverksamma, Sverige Universum

Mest attraktiva arbetsgivaren i fi nanssektorn, Estland  TNS Emor

Mest attraktiva arbetsgivaren, Litauen Verslo Žinios 

Sjätte populäraste arbetsgivaren bland studenter, Sverige Universum

Miljö 

Bästa bank avseende miljöansvar, Lettland Diena/Reputation Top

Nordic Carbon Performance Leadership Index  Carbon Disclosure Project 
(SEB är ett av fem omnämnda företag)

Priser och utmärkelser under 2010  Utdelat av



Välkommen till SEB 
2 600 stora företag och fi nansiella institutioner, 400 000 små och medelstora företag samt 

4 miljoner privatkunder har valt att anförtro sina bankaff ärer åt SEB. Vi fi nns i ett 20-tal länder 

och hälften av våra 17 000 medarbetare arbetar utanför Sverige. Vi vill hjälpa våra kunder att 

utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda god rådgivning och finansiella medel. Vår vision är 

att vara den mest pålitliga partnern för kunder med ambitioner.

Att verka för  hållbar ekonomisk utveckling är en central fråga för oss på SEB. Vår roll inkluderar 

såväl att främja en sund ekonomisk tillväxt och slå vakt om ett säkert betalningssystem men vi 

kan också vara med och driva förändring. Det innebär att vi tillhandahåller hållbara fi nansierings- 

och investeringslösningar som motverkar klimatförändring och som kan lösa andra miljömässiga 

och sociala utmaningar. Via våra kunder kan vi vara med och  skapa mer hållbara städer, bygga 

upp ny infrastruktur och främja teknisk utveckling och innovation. Vi arbetar också för att stimu-

lera entreprenörskap och stödja barn och ungdomar. Genom att dela med oss av vår kunskap, 

kan vi stärka samhällen. Vi arbetar för att reducera vår miljöpåverkan. Vårt mål är att minska 

våra CO2-utsläpp med 45 procent fram till 2015. Vi kompenserar alla de utsläpp som vi inte kan 

undvika eller minska. 

Vi har bedrivit bankverksamhet i mer än 150 år. Vi har stöttat våra kunder, engagerat vår personal 

och spelat en aktiv roll för samhället i stort. Vi arbetar integrerat med hållbarhetsfrågor eftersom 

vi vet att det är till nytta för vår verksamhet – vi vill stärka våra kundrelationer och fortsätta stödja 

våra kunder även i framtiden. 

Vill du veta mer? Besök www.sebgroup.com/hallbarhet eller kontakta oss på cs@seb.se 
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