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Hållbara perspektiv  
Så tar vi ansvar för affären,  
människorna och miljön



Vi spelar en viktig roll 
för att främja en hållbar 
tillväxt. det kräver mot-
ståndskraft och lång-
siktiga perspektiv, och 
bygger på öppenhet 
och god styrning.

annika Falkengren
VD och koncernchef
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Detta är SEB

2013 2012

Intäkter, mkr 41 553 38 823
Resultat före kreditförluster, mkr 19 266 15 171
Rörelseresultat, mkr 18 127 14 235
Räntabilitet, procent 13,1 11,1
Vinst per aktie, kr 6:74 5:31
Föreslagen utdelning, kr 4:00 2:75
Kärnprimärkapitalrelation1), procent 15,0 13,1
Kärnprimärkapitalrelation2), procent 11,0 10,1
 1)  basel III  2)  basel II med övergångsregler

Affärsidé
Att hjälpa privatpersoner och
företag att utvecklas framgångs-
rikt genom att erbjuda god råd-
givning och finansiella medel

Vision
Att vara den mest betrodda part-
nern för kunder med ambitioner

Varumärkeslöfte
Givande relationer

Ambitioner
•   Den ledande nordiska banken för företag  

och finansiella institutioner
•   Den bästa universalbanken i Sverige och  

Baltikum

Strategiska prioriteringar 
• Långsiktiga kundrelationer 
• Tillväxt inom styrkeområden 
• Motståndskraft och flexibilitet 

SEB:s kunder
Långsiktiga relationer är hörnstenarna i vår verksamhet. Ända sedan A O
Wallenberg grundade SEB år 1856 har vi tillhandahållit rådgivning och
finansiella lösningar för att hjälpa våra kunder att uppnå sina finansiella mål.

2 900 
Stora företag och institutioner

Seb är den ledande företags- och invest-
mentbanken i Norden. Vi betjänar stora
företag och institutioner med traditionell
företagsservice, trading-  och kapital-
marknadstjänster samt betal-  och  
depåtjänster. Seb erbjuder också  
omfattande pensions- och kapitalför-
valtningslösningar.

400 000 
Små och medelstora företag

Seb erbjuder små och medelstora företag
anpassade tjänster, som ursprungligen
utvecklades i samarbete med bankens 
större företagskunder. dessutom har 
banken ett stort antal tjänster som vän-
der sig särskilt till småföretag och entre-
prenörer.

4 000 000
Privatkunder

Seb förser cirka fyra miljoner  
privatpersoner med rådgivning och 
tjänster för att möta deras finansiella 
behov utifrån ett helhetsperspektiv. 
tjänsterna omfattar såväl vardags-
ekonomi som sparande, kapitalför-
valtning, lån, kort, pension och liv-
försäkring. 

SEB:s marknader

Seb:s verksamhet omfattar främst kunder i 
Norden, baltikum och tyskland. banken 

har 286 kontor i Sverige och baltikum. 

Dotterbolag, filialer och 
representantkontor

1)  exklusive centraliserad  
treasuryverksamhet

Rörelseintäkter
Geografisk fördelning, procent
 2013 2012
Sverige 59 57
Norge 8 8
danmark 8 8
Finland 4 4
tyskland1)  7 7
estland 3 3
lettland 2 3
litauen 3 4
Övriga 6 6

Omslag fram

2013 i korthet



VD HAR ORDET

SEB har i snart 160 år verkat i företagsamhetens 
tjänst, i aktivt och nära samarbete med våra kunder. 
Som bank bidrar vi till samhällets utveckling genom 
att sköta vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Vi 
strävar efter att skapa långsiktigt värde genom att 
ta tillvara möjligheter och hantera risker, inte bara 
ur ett ekonomiskt utan även ur ett etiskt, socialt och 
miljömässigt perspektiv. Vi är övertygade om att 
hög kundlojalitet och medarbetarnas engagemang 
är en förutsättning för vår framgång.

den globala ekonomin återhämtar sig sakta från de senaste årens 
turbulens. Vår nordiska och baltiska plattform är stabil, men vi vet 
att omvärldsfrågor som växande sociala obalanser, korruption och 
klimatförändringar innebär stora utmaningar. ur det perspektivet 
spelar vi en viktig roll för att stödja en hållbar ekonomisk tillväxt. 
detta kräver god styrning samt motståndskraft och ett långsiktigt 
perspektiv.

Seb bidrar på många sätt. Sund risk- och kredithantering är 
grundläggande, liksom att vi sköter våra investeringar ansvarsfullt. 
Vårt stöd till entreprenörer och innovationer har en lång tradition. 
tack vare dessa människors energi, kreativitet och uthållighet 
skapas många arbetstillfällen varje år. Jag är stolt över att kunna 
säga att Seb i Sverige under året har interagerat med 140 000 
små och medelstora företag. dessutom har vi främjat nätverk och 
mötesplatser för entreprenörer, och har träffat cirka 10 000 av 
dessa framtida eller nuvarande entreprenörer.
 
Gröna obligationer och mikrofinansfond
produktutveckling spelar viktig roll för att främja hållbarhets- 
agendan. exempel på detta är gröna obligationer som vi har  
utvecklat i samarbete med Världsbanken, och som idag utgör en 
total marknad om cirka 14 miljarder dollar. Vi har också lanserat 
den första svenska mikrofinansfonden där investeringarna använ-
ds för att finansiera mikrolån till entreprenörer i utvecklingsländer.

Vi sätter stort värde på att samarbeta med intressenter och 
att lyssna på deras åsikter. under 2013 har vi därför ytterligare ut-
vecklat vår process för att fastställa de viktigaste frågorna för våra 
intressenter och för vår egen verksamhet. analysen visade att vi i 
stor utsträckning redan prioriterar de viktigaste frågorna, som våra 
kunder, finansiell styrka, etik och medarbetarnas engagemang. Vi 
kommer regelbundet att se över dessa frågor. 

Seb har arbetat strukturerat med hållbarhet sedan 2009. Inter-
nationella samarbeten är grunden för vårt hållbarhetsarbete och vi 
ansluter oss till globala initiativ som FN:s Global Compact, principer 
för ansvarsfulla investeringar (pRI) och ekvatorprinciperna.  

att förstå våra kunder, deras utmaningar och möjligheter gör oss 
till en bättre finansiell partner och investerare.

under 2013 har vi tagit viktiga steg mot att vara ett ännu mer 
ansvarsfullt företag. Vi har vidareutvecklat vår policy för mänskliga 
rättigheter, vi har installerat säkerhetsfilter på alla datorer för att 
förhindra internetbrott mot barn och vi har beslutat att utesluta 
kärnvapenrelaterade produkter i våra investeringsportföljer.

Engagera medarbetare i dialoger
att ha engagerade och motiverade medarbetare är en 
förutsättning för att ge våra kunder rätt service och därmed 
själva nå framgång. baserat på våra värderingar – engagemang, 
ömsesidig respekt, professionalism och kontinuitet – strävar vi 
efter att förbättra våra sätt att arbeta. medarbetarundersökningen 
som gjordes 2013 visade att medarbetarna är mycket nöjda med 
Seb som arbetsplats och har en stark tro på bankens framtid, men 
anser att vi kan bli ännu bättre på intern samverkan och på att 
möta kundernas behov. 

Över hela banken har vi nu fördjupat samtalen kring dessa 
frågor. tusentals anställda har varit inblandade i dialoger kring 
värderingar och vardagsnära situationer, och jag engagerar mig 
personligen ofta i möten med små grupper av anställda. Jag kan 
verkligen säga att detta är givande energikickar!

Vi bidrar till våra närsamhällen genom att stödja framtida gene-
rationer – barn och ungdomar, entreprenörskap och innovation, 
utbildning och kunskap. Vi bidrog till detta med 55 miljoner kronor 
under 2013.

Vägen framåt
Framöver kommer vi att fortsätta att arbeta med att integrera håll-
barhet i hela vår verksamhet. Vi ska genom en strukturerad metod 
fördjupa och förbättra dialogen med våra intressenter, förbättra 
affärsprocesser och de strategiska hållbarhetsdialogerna med 
kunder och portföljbolag. Vi kommer också att fortsätta att öka 
kunskapen och medvetenheten bland våra anställda, lyfta hållbar-
hetsfrågor som en naturlig del i vårt dagliga arbete, till exempel 
genom rundabordssamtal och e-utbildningar. Genom att ta ansvar, 
även på ett individuellt plan, är jag övertygad om att Seb kommer 
att gå vidare i rätt riktning mot ökat värdeskapande i samhället.
 
Stockholm, mars 2014

annika Falkengren
VD och koncernchef 

En ansvarsfull bank  
för framtida generationer

Seb HÅllbaRHetSRappoRt 2013 1



2 Seb HÅllbaRHetSRappoRt 2013

Integrera hållbarhet i verksamheten

VÅR ROLL OCH STRATEGI

En viktig del av SEB:s roll är att vara med och bidra till samhällsutvecklingen.  
Vi tror att det bästa sättet att göra detta är genom att integrera hållbarhet i  
vår kärnverksamhet, i alla processer och i vårt dagliga arbete över hela  
organisationen. Vi har gjort framsteg inom alla områden, men har fortfarande 
utmaningar kvar att övervinna.

Vilka är era främsta hållbarhets-
relaterade framsteg 2013? 
Seb har tillsammans med Världs-
banken varit en föregångare i ut-
vecklingen av gröna obligationer, 
ett sätt att finansiera miljö- och 
hållbarhetsrelaterade projekt 
runt om i världen. Vi är världs-
ledande och har sedan starten 
2008 anskaffat cirka 3,5 miljarder 
dollar i gröna obligationer för 
organisationer som europeiska 
banken för återuppbyggnad och 
utveckling (ebRd), Världsbanken 
och export-Import bank of Korea. 
I september medverkade vi till  
att Göteborgs Stad som första 
nordiska kommun emitterade 
gröna obligationer till ett värde  
av 500 miljoner kronor.

Vilka är era största hållbarhets-
relaterade utmaningar?
Hållbarhet står högt på företagens 
agendor, men jag tycker att det 
är svårt att peka ut en enskild 
utmaning. Viktigt för oss är att ar-
beta med våra kunder för att bidra 
till hållbar utveckling. Genom att 
noggrant integrera våra bransch-
policys och ställningstaganden i 
alla våra processer strävar vi efter 
en ännu djupare strategisk dialog 
med våra kunder. 

Magnus Carlsson
Chef för division Stora  
Företag & Institutioner

Varför är det viktigt för SEB att 
jobba med hållbarhet? 
Som bank är vi en integrerad del 
av samhället, och vi vet att det vi 
gör har betydelse. därför vill vi bi-
dra till att bygga ett samhälle som 
vi alla vill och kan vara en del av. 
under 2009 beslöt Seb att arbeta 
med hållbarhetsfrågorna på ett 
mer systematiskt sätt. Jag tror att 
detta beslut var mycket viktigt. 
annars skulle vi inte ha kommit 
så långt som vi har i att integrera 
hållbarhet i företaget och vi skulle 
också ha missat att ta itu med en 
hel del utmaningar.

Vad är SEB:s viktigaste hållbar-
hetsfrågor framöver?
Vi kommer att fortsätta att 
integrera hållbarhet i hela Seb. 
detta innebär att vi fortsätter att 
se över våra affärsprocesser ur 
ett hållbarhetsperspektiv och har 
strategiska hållbarhetsdialoger 
med våra kunder och med port-
följbolag inom kapitalförvaltnin-
gen. Vi kommer också att fördjupa 
dialogerna med våra intressenter 
utifrån den process för väsent-
lighetsanalys som vi införde 2013. 
Vi kommer att arbeta ytterligare 
för att öka öppenheten och främja 
insyn i branschen som helhet. 

Viveka Hirdman-Ryrberg *
Kommunikationsdirektör

Vilka är era främsta hållbarhets-
relaterade framsteg 2013? 
Sverige behöver ett positivt 
företagsklimat och Seb kan bidra 
genom att stödja nya företag 
som utvecklar och skapar nya 
arbetstillfällen. Vi gör detta 
genom vårt fortsatta fokus på 
entreprenörskap. Vi har väl 
fungerande samarbeten på plats 
med organisationer som stödjer 
entreprenörskap på alla nivåer, 
från stöd till skolor och nyetable-
rade företag upp till de mest 
etablerade entreprenörerna. 

Vilka är era största hållbarhets-
relaterade utmaningar? 
banksektorn har mer att göra  
när det gäller att återupprätta 
förtroendet för vår viktiga roll 
i samhället och hur vi agerar. 
det handlar om förtroende och 
öppenhet, vi måste se till att våra 
kunder kan fatta självständiga 
beslut och att vi förser dem med 
rätt verktyg för att göra det. Vi 
har också en ambition att gå över 
från pappersutskick till digital 
information. under 2013 har vi 
minskat vår pappersanvändning 
och uppnått årliga kostnads-
besparingar på cirka 40 miljoner 
kronor.

Mats Torstendahl
Chef för division Kontorsrörelsen

Vilka är SEB:s främsta hållbarhets-
relaterade framsteg 2013?
Vi har gjort framsteg på alla 
områden. Vi har till exempel 
tydliggjort styrelsens ansvar för 
hållbarhetsstrategin, lanserat en 
mikrofinansfond, utvecklat vår 
policy för mänskliga rättigheter, 
tagit fram en uppförandekod  
för leverantörer samt ökat med-
arbetarnas engagemang. I princip
alla stora och medelstora före-
tagskunder har bedömts ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Vi har  
också ökat antalet strategiska 
hållbarhetsdialoger som vi för  
med våra kunder. 

Vilka är era största hållbarhets-
relaterade utmaningar? 
Nyckel till vår framgång är att 
ännu mer öka medarbetarnas 
medvetenhet, kunskap och 
engagemang kring hållbarhets-
frågor. Jag är glad att se att det 
har skett stora förändringar i hur 
samhället, kunder och anställda, 
förhåller sig till hållbarhetsfrågor. 
Vi behöver attrahera och behålla 
motiverade och engagerade an-
ställda. de förväntar sig att vi 
bidrar till ett hållbart samhälle 
och att vi visar hur vi gör just det.

Cecilia Widebäck West *
Hållbarhetschef
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År av hållbara relationer

2004                          2013

2012 
• Uppförandekod uppdaterad.
• Förnyat avtal med Mentor.
• Nytt pris – A Perfect Entrepreneur.
• Förnyad whistle-blowing-process.

2013 
• Lanserar mikrofinansfond.
•  Förmedlade första gröna obligatio-

nen för ett företag och en kommun.
•  Policy för mänskliga rättigheter an-

tagen av verkställande ledningen.

2010 
• Stödjer Ung Företagsamhet.
•  Stödjer Mentor i Estland och Lettland 

(i Sverige sedan 1997).
•  Externa webbsidan Hållbara Perspek-

tiv lanserad.

2011 
•  Branschpolicys och ställningstaganden 

godkända av verkställande ledningen.
•  OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag, reviderad version.

*  Medlem i SEB:s Hållbarhetskommitté. Kommittén leds av Kommunikationsdirektören, också 
medlem i verkställande ledningen. Hållbarhetskommittén har 13 medlemmar som represen-
terar alla divisioner och vitala funktioner i SEB-koncernen. Möten hålls varje kvartal.

Vilka är era främsta hållbarhets-
relaterade framsteg 2013? 
Vi lanserade den första mikro-
finansfonden i sitt slag på den 
svenska marknaden. Vi är stolta 
över att kunna erbjuda våra kunder 
en produkt som denna som har
en uttalat positiv social och ut-
vecklande påverkan. Fonden har 
fått mycket positiv feedback från 
kunder. Vi har också fortsatt att 
integrera hållbarhetsaspekter i 
investeringsbeslut och fondförvalt-
ning. under senhösten till exempel, 
beslutade vi att utesluta kärnvapen 
ur framtida investeringar.

Vilket är det bästa sättet för er 
som organisation att bidra?
Främst på tre sätt: För det första, 
genom att vara en aktiv ägare och 
arbeta för att förbättra prestanda i 
våra innehav och investeringar. För 
det andra, genom att sköta våra 
fonder väl för att uppnå hållbar 
avkastning till våra investerare och 
kunder. För det tredje, genom att 
fortsätta att utveckla investerings-
produkter där hållbarhetsaspekter 
integreras och därmed svara på 
den ökande efterfrågan vi ser från 
kunder.

Anders Johnsson
Chef för division Kapital- 
förvaltning

Vilka är era främsta hållbarhets-
relaterade framsteg 2013? 
Vi har stöttat närsamhällen i 
estland, lettland och litauen. 
Volontärarbete (mentor), finan-
siellt stöd (barnens hus) och att 
uppmuntra ungdomars engage-
mang (tennisläger) har varit mycket 
uppskattade initiativ, både av de 
människor och organisationer 
som varit involverade och andra. 
Vi fortsätter att stödja Sustainable 
business Centre i Riga som är en 
del av Handelshögskolan i Stock-
holm. Centret främjar hållbarhets-
forskning och -utbildning genom 
konferenser och evenemang. I 
estland anordnade vi en heldag för 
alla bankens 900 medarbetare för 
att öka medvetenheten och skapa 
dialog kring hållbarhet.

Hur integrerar ni hållbarhet i er 
verksamhet? 
Vi samarbetar och samordnar 
hållbarhetsrelaterade insatser i de 
tre baltiska staterna, exempelvis 
genom att främja kunskaper om 
privatekonomi och ta en ledande 
roll för att förebygga ekonomisk 
brottslighet. Vi integrerar också  
de hållbarhetsrelaterade bransch-
policys och ställningstaganden  
i våra kreditprocesser och affärs-
kommittéer.

David Teare *
Chef för division Baltikum

Vilka är era främsta hållbarhets-
relaterade framsteg 2013? 
Sedan 2011 har vi minskat energi-
förbrukningen i Seb med 20 procent.
 detta har uppnåtts bland annat 
genom att återanvända spillvärme 
från våra datacenter, vilket i dag 
står för en stor del av uppvärmnin-
gen i våra centrala fastigheter.
 
Vilka är era största hållbarhets-
relaterade utmaningar?
Vi engagerar oss aktivt i närsam-
hällena som omger vårt kontor i 
Rissne utanför Stockholm. Seb är 
en av de största arbetsgivarna i 
dessa områden där många unga 
människor lever i ekonomiskt och 
socialt utanförskap. en stor utman-
ing för samhället är att minska klyf-
tan mellan skolan och arbetslivet. 
det är därför som vi engagerar 
oss och samarbetar med skolor i 
dessa områden. Våra medarbetare 
är förebilder för unga människor, 
de vägleder dem i att formulera 
framtidsplaner, de inspirerar och 
undervisar dem om ekonomi och 
arbetsliv. Vi samarbetar också för att 
erbjuda ungdomar praktikplatser.

Martin Johansson *
Chef för Affärsstöd

Varför är det viktigt att integrera 
hållbarhetsaspekter i affärs-
processerna? 
bland våra viktigaste principer 
är att vi står för en ansvarsfull 
utlåning, att vi känner våra kunder 
väl och säkrar deras återbetalnings-
förmåga. Vi är övertygade om att 
alla företag förr eller senare måste 
anpassa sig till hållbara processer.
När vi värderar våra kunders lång-
siktiga återbetalningsförmåga är 
det därför naturligt att ta hänsyn 
till frågor som rör ansvar. en stor 
del av riskarbetet handlar om att 
förhindra överdrivet risktagande, 
för att skydda både kunden och 
banken. Seb vill vara och agera 
som en långsiktig pålitlig partner.

Hur integrerar SEB hållbarhets-
aspekter i riskbedömningar? 
Seb:s kreditpolicy återspeglar vår 
hållbarhetsstrategi. Våra bran-
schpolicys – för vapen och försvar, 
skogsbruk, fossila bränslen, gruvor 
och metall, förnyelsebar energi och 
sjöfart – är också en del av kredit-
givningsprocessen och används i 
kunddialoger.

Johan Andersson *
Chief Risk Officer

2009 
•  Gick med i Finanskoalitionen mot barnpornografi.
•  Första koncerngemensamma hållbarhetsstrategin och ramverk 

beslutad i Seb:s verkställande ledning.
•  Hållbarhetsrapporten enligt Global Reporting Initiative.

2008 
•  Antog FN:s Principer för ansvarsfulla  

investeringar.
•  Skrev under Carbon Disclosure Project (CDP).
•  Första emissionen av Gröna obligationer, 

utvecklade i samarbete med Världsbanken.

2007 
•  Första nordiska bank som antog 

ekvatorprinciperna.
•   SEB:s första hållbarhetsrapport 

publicerad

2006 
Seb publicerade 
uppförandekod.

2004 
Seb under- 
tecknade  FN:s  
Global Compact.
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SEB:s bidrag i kronor

Skatter och avgifter till staten
inklusive sociala avgifter (7.1)

Utdelning till aktieägare (8.7)

Betalningar till leverantörer (10.2)

Ersättningar och pensioner 
till anställda (11.3)
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SEB är nära knutet till samhället och till sina  
intressenter på många olika sätt. Liksom andra 
banker stödjer SEB ekonomin och samhället i  
stort genom att tillhandahålla finansiell service 
till hushåll, företag, institutioner och offentliga 
sektorn. Dessa aktiviteter gynnar också Bankens 
direkta intressenter: medarbetare, leverantörer, 
stat och kommun samt aktieägare. Denna  
översikt illustrerar hur värdet skapas.

bankernas nyckelroll är att vara finansiell motor i samhället inom 
tre huvudområden:  

 Finansiell förmedlingsverksamhet  
banker tillhandahåller lösningar för dem som har 
finansiella tillgångar att investera och för dem som 
behöver låna. banker agerar också som säkra och 
effektiva förmedlare mellan dessa.

Betalningar  
banker tillhandahåller inhemska och internationella 
betalningstjänster, som utgör basen för all  
ekonomisk aktivitet.

 Riskhantering  
banker tar på sig risker och hjälper kunder att  
hantera finansiella risker.

eftersom alla dessa områden är viktiga för samhället utgör 
bankerna en integrerad del av ekonomin. de finansiella  
marknaderna är centrala för att skapa ekonomiska och  
sociala värden i ett modernt samhälle.

SEB skapar värde
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Finansiella behov är en del av vardagen:Privatpersoner

Samhället i stort

•  Inhemska  
betalsystem

•  Internationella 
betalsystem
• ...
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Företag, institutioner  
och offentlig sektor 

Finansiella behov uppstår i aff ärssammanhang:

  

 Etablering  •  Försäljning  •  Tillväxt  •  Anställningar  •  Betalning  •  Expansion  •  Investeringar  •  Avyttringar… 
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             Banker tillhandahåller riskhantering

• Cash management
• Kort
• Girotjänster
• Överföringar
• Handelsfinansiering

• Valutor
• Digitala och  

mobila bank- 
tjänster

•  ...

•  Rådgivning
•  Verktyg för att hantera 
ränte- och valutarisk

•  Värdepappersförvaring
•  Likviditetshantering
•   ...

• Tillgång till kapital
• Tillgång till kapitalmarknaden
• Rådgivning
• Finansiering
• Kapitalförvaltning
•  Infrastrukturinvesteringar
          • ...
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Internationell handel  •  Ekonomisk tillväxt  •  Arbetstillfällen  •  M
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     Banker tillhandahåller riskhantering 

 banken skapar ekonomiskt värde 
för såväl kunderna och samhället  
i stort som för sina direkta  
intressenter (totalt 37 487 mkr  
under 2013).

Leverantörer  
 (service 

och varor)

Stat och
kommun 

(skatter och 
avgifter)

Aktieägare 
(utdelning)

Anställda 
(lön, pensioner 
och förmåner) 

U
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  •
  F
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 Bostadsköp  •  Konsumtion  •  Sparande  •  Pensionering  •  Å

ldrande  •  Arv… 
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               Banker tillhandahåller riskhantering

10 286 Mkr

7 152 Mkr

8 719 Mkr

11 330 Mkr

• Kompletterande 
sjukvårds- och  

pensionsförsäkring
• Ekonomiska prognoser

• Penningtvättregler
•  Ekonomisk och  

specialistkunskap
•   ...

• Underlättar investeringar
•  Upprätthåller de finansiella 

marknaderna (penning- och  
kapitalmarknad, valutamarknad)

• Underlättar tillgången på kapital
•  Skapar tillgång till  

           marknaderna
                           • ... 

• Sjukvårdsförsäkring
•  livförsäkring

• Pension
• Långsiktigt sparande
• Rådgivning
• ...

• Bankkonton
• Kort
•  Valutor
• Betalningar

• Girotjänster
• Internet och mobila 

banktjänster
• ...

• Konsumentkrediter
•  Sparande
•  bolån
•  Tillgång till finansiella  

marknader
•  …
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•  Inhemska  
betalsystem

•  Internationella 
betalsystem
• ...
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Dialoger med våra intressenter
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Våra intressenter

VÅR ROLL OCH STRATEGI

Intressent Huvudsakliga kanaler för engagemang Huvudsakliga ämnen under 2013

Kunder uppföljning och analys av kundundersökningar, fokus-
grupper, återkoppling och kundklagomål som tagits 
emot  via våra kundrådgivare och kundansvariga, 
telefonbanken, webbkanaler och lokala kontor. Kund-
insiktsportalen informerar om undersökningar som 
prospera, Needscope, Seb brand tracking, Reputation 
Index, Svenskt Kvalitetsindex (SKI), Finansbarometern.

• Långsiktiga kundrelationer
• Hållbarhet och ansvarstagande
• Övergripande varumärkesanseende
• Kundservice på alla mötesplatser
• Rådgivning baserad på kundens behov 
• Koordinerat kundbemötande 
• Bekräfta/följa upp kundens val 

Medarbetare Årlig medarbetarundersökning, öppna interna chattar 
med företagsledningen, stormöten, värderingsdialoger, 
SEB Way-transformationer och veckovisa whiteboard-
möten, ledarutvecklingsprogram, verktyg för vardagligt 
lärande, arbetarmiljömöten, årliga hälso- och arbets-
miljööversyner.

• Utveckling/karriärmöjligheter
• Kompetensutveckling
• Ledarskap
• Stärka det externa anseendet
• Hälsa/balans i livet
• Hållbarhetsarbetet
• Ersättningar

Aktieägare, investerare, analytiker undersökningar som bloomberg, RobecoSam, Vigeo,
Sustainalytics, oekom och Imug. Genomgångar, dialo-
ger, frågor som mottagits före och under årsstämmor 
och i samband med resultatpresentationer.

• Finansiell motståndskraft
• Hållbar tillväxt och avkastning
• Framsteg i hållbarhetsarbetet
• Humankapital
• Öppenhet

Myndigheter och lagstiftare ekonomisk och politisk trendanalys, industriforum och 
möten.

• Förordningar
• Konsumenternas skuldsättning

Leverantörer och affärspartners Frågeformulär och enskilda möten. • Strategiska partnerskap
• Ansvar

Närsamhällen, intresseorganisatio-
ner, konsumentorganisationer mm.

Forskning – allmänheten, engagemang i närsamhällen, 
rundabordssamtal, regelbundna möten med ideella 
organisationer, mentorskap, volontärarbete, hållbar-
hetsforum, forskningsrapporter, media.

• Skapande av arbetstillfällen
• Etiskt beteende, anti-korruption
• Mänskliga rättigheter och kärnvapen
• Öppenhet
• Framsteg i hållbarhetsarbetet
• Stöd till närsamhällen

Att förstå, lära sig och vara lyhörd för våra intressenters förväntningar är 
avgörande för vår förmåga att skapa långsiktigt värde. Vi identifierade våra 
viktigaste intressenter under 2009 genom en grundlig analys som vi ännu 
idag följer upp årligen. Vi har ett särskilt fokus på insikter om våra kunder, 
men också på att föra en dialog med närsamhällen, ideella organisationer, 
medarbetare, affärspartners, finansanalytiker och ägare.

Genom en rad olika kanaler och metoder samlar vi in, bevakar och 
analyserar viktig återkoppling från hela vår verksamhet. Stommen består av 
olika löpande undersökningar som kompletteras med undersökningar inom 
särskilda områden och djupare engagemangsdialoger. dessutom deltar vi i 
branschforum samt internationella och nationella hållbarhetsforum för att 
diskutera nya utmaningar och trender.

Intressentdialoger hjälpa oss att utveckla vår syn på hållbarhet och att 
integrera hållbarhet i hela verksamheten. under året etablerade Seb en mer 
robust process för att fastställa de viktigaste frågorna för berörda parter, 
liksom för Seb:s verksamhet (se sida 7).
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Väsentliga frågor är ämnen som speglar den be-
tydande påverkan som SEB har. De påverkar våra 
intressenters uppfattning om våra framsteg och 
påverkar vår förmåga att skapa och upprätthålla 
värde. Under året etablerade SEB en mer robust 
process för att identifiera dessa frågor och varför  
de är viktiga.

processen syftar till att stödja vår strategi för att integrera hållbar-
het i verksamheten, att engagera viktiga intressentgrupper i dialog 
om relevanta frågor. processen fokuserar på värdeskapande på tre 
till fem års sikt.

Vår process
att identifiera vad som är väsentligt är en process som ständigt 
utvecklas. Vår nya strategi inleddes med att vi identifierade frågor 
som kan vara viktiga. I denna första undersökning ingick:
•  forskning om megatrender och frågor som belysts av hållbarhets-

analytiker och som påverkar Seb:s verksamhet, finansiella produk-
ter, relationer, rykte, marknader, kunder och hållbarhetsarbete.

•  de huvudsakliga frågorna som togs upp av viktiga intressent-
grupper (se sida 6 för detaljer). Vi hade särskilt fokus på våra 
kunder och vilka frågor de tycker är viktigast. anledningen är att 
vi är övertygade om att långsiktigt hög kundlojalitet och kund-
nöjdhet driver lönsamhet.

•  konkurrenters prioriteringar. Vi jämförde sex företag från den 
finansiella sektorn från fyra marknader.

baserat på ovanstående information identifierade vi 42 frågor. 
de omfattade fem ”kapital” – ekonomiskt, intellektuellt, human-,
relations- och naturkapital. Frågorna inom dessa områden rang-
ordnades med hjälp av kunskap från våra interna experter om våra 
intressenter och deras åsikter samt vår affärsplan. till detta tog vi 
hjälp av nio interna experter.

I rangordningen ingick en analys av nuvarande och potentiell 
påverkan på verksamheten på tre till fem sikt. dessutom genom-
förde vi fem djupintervjuer med utvalda representanter för viktiga 
intressentgrupper för att få kunskap om deras prioriteringar och 
bedömning av Seb:s förmåga att leverera värde på lång sikt. en 
slutdiskussion hölls därefter i Seb:s Hållbarhetskommitté.

Viktigaste slutsatser
analysen visade att Seb till stor del redan prioriterar de viktigaste 
frågorna. 21 av de totalt 42 frågorna rankades som mycket rel-
evanta för både intressenter och Seb. dessa var:
•  finansiell styrka och motståndskraft, konkurrenskraftig och stabil 

avkastning, riskhantering och regelefterlevnad.
•  tillit och förtroende för finanssektorn, kundrelationer, bekräftelse 

av kunden, ansvarsfull försäljning och kundrådgivning och 
intressentdialoger.

•  möjlighet att svara på instabil ekonomisk tillväxt, volatila finans-
marknader och ökade regleringar.

•  talangutveckling, medarbetarengagemang, etiska affärsbe-
teende, motverka ekonomisk brottslighet samt att hantera 
omställning ansvarsfullt.

• varumärkesvård, innovationsförmåga och IT-säkerhet.
•  integrering av miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade 

aspekter i finansieringar och investeringar samt ett brett utbud  
av e-tjänster.

Identifierade hygienfaktorer
ett antal frågor har identifierats som hygienfaktorer; så länge 
som Seb verkar hantera dem väl har de låg inverkan på värde-
skapandet. bland dessa finns bolagsstyrning, medarbetarnas 
arbetsförhållanden samt löner. direkta miljöaspekter bedöms 
inte som det viktigaste. bland de frågor som anses kunna få stor 
relevans framöver finns öppenhet kring skattefrågor, behovet av 
att likvärdig tillgång till finansiella tjänster och kunskaper samt 
möjliga konsekvenser av förändrade värderingar av tillgångar som 
är baserade på fossila bränslen.

Nästa steg
denna väsentlighetsanalys kommer att vara underlag för affärs-
planering. Vårt mål är att Seb ska arbeta effektivt med de frågor 
som har identifierats som viktiga för att skapa värde för intressent-
er och banken. Framöver kommer Seb att bevaka och analysera de 
nya frågor som identifierats för att säkerställa vår beredskap och 
att vi hanterar dem på lämpligt sätt. Vi kommer att vidareutveckla 
denna process och på ett strukturerat sätt förbättra dialogen med 
interna och externa intressenter. Varje år kommer vi att se över de 
aktuella frågorna. 

Process för att identifiera väsentliga frågor

VÅR ROLL OCH STRATEGI

Integrering
Regelefterlevnad
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Hållbarhetsstrategi

Vår vision är att vara den mest betrodda partnern 
för kunder med ambitioner. Detta innefattar att 
vara en ansvarsfull bank för framtida genera-
tioner. För SEB innebär hållbarhet att leverera 
långsiktigt värde ur ekonomiskt, etiskt, socialt 
och miljömässigt perspektiv Det gör vi genom att 
rikta in oss på tre områden – Ansvarsfulla affärer, 
Människor och samhälle samt Miljö. Vi har gjort 
framsteg inom många områden, men fortsätter 
vårt arbete allteftersom intressenternas förvänt-
ningar och våra egna ambitioner utvecklas. 

Vi anser att en hållbar verksamhet stärker förtroendet på marknaden 
och leder till långsiktig framgång. För att nå våra mål avseende kund-
nöjdhet, medarbetarengagemang och stabil och konkurrenskraftig 
avkastning är det viktigt att vi identifierar och hanterar risker och 
möjligheter. därmed kan vi också bidra till de samhällen där banken är 
verksam och till att de internationella utvecklingsmålen kan nås.

Förhållningssätt
Seb:s hållbarhetsarbete omfattar alla delar av koncernen och alla 
marknader där vi är verksamma. Vi integrerar hållbarhet i hela vår 
verksamhet, tillsammans med kunderna och andra intressenter. 
arbetet är långsiktigt och utvecklas ständigt utifrån förändringar i 
intressenternas förväntningar, företagsklimatet och våra egna am-
bitioner. Våra insatser är inriktade på åtta affärsprioriteringar inom 
tre områden – ansvarsfulla affärer, människor och samhälle samt 
miljö. prioriteringarna återspeglar de frågor som våra intressenter 
anser vara de viktigaste. 

Vår ambition under de kommande tre till fem åren
Vi strävar efter starka relationer med våra kunder och andra 
intressenter, ökat förtroende och tillit. Vi är därför beroende av att 
våra medarbetare är engagerade och känner sig uppskattade.

Vi kommer att fortsätta att integrera etiska, miljömässiga och 
sociala aspekter, som till exempel arbetsvillkor och mänskliga rät-
tigheter i vårt sätt att göra affärer, i beslutsprocesser samt fortsätta 
höja medvetenhet och kunskap.

Vårt stöd för framtida generationer – entreprenörskap och inno-
vation, barn och ungdom samt utbildning och kunskap, är inriktat på 
partnerskap och engagemang i de samhällen där vi är verksamma.

VÅR ROLL OCH STRATEGI

Åtta affärsprioriteringar – våra ambitioner tre till fem år
SEB:s hållbarhetsstrategi är inriktad på åtta  
affärsprioriteringar inom tre ansvarsområden. 
Genom att fokusera vårt arbete på dessa priori-
teringar kan vi bidra till bättre styrning av bank-
verksamhet, skydd av miljön och samtidigt 
stärka vårt bidrag inom det sociala området. 

 Ansvarsfull försäljning och 
marknadsföring   
Hög kundlojalitet. underlätta kund-

ernas egen kontroll och förståelse för deras 
ekonomiska situation. Säkerställa rådgivning  
av hög kvalitet utifrån långsiktiga behov.

 Motverka finansiell brottslighet  
Stärka processer för att flexibelt 
kunna möta förändrade hot – fokus 

på säkerhet och trygghet för medarbetare, kunder 
och tillgångar.

 Ansvarsfulla investeringar 
Se till att vi som ägare agerar ansvars-
fullt, främjar god affärsetik och styr-

ning. Vara den ledande nordiska kapitalförvaltaren 
inom ansvarsfulla investeringar. 

 Hållbara finansieringar 
Ökad dialog om viktiga hållbarhets-
frågor med kunder, med interna 

policys och internationella riktlinjer som viktiga 
verktyg. Vidareutveckla riktlinjer med ökat fokus 
på mänskliga rättigheter. I alla affärsbeslut ta 
hänsyn till styrnings-, miljömässiga och sociala 
aspekter.

 En attraktiv arbetsplats  
Högt antal medarbetare som är 
engagerade och stolta, och kan  

rekommendera Seb som en inkluderande och  
god arbetsplats med utrymme för individuell 
utveckling. Ökad mångfald på alla nivåer.

$
€  Tillgång till finansiella tjänster  

Förbättra tillgängligheten till våra 
banktjänster med hjälp av teknik och 

innovation. Vi delar med oss av vår kunskap till 
kunder och hela samhället. Förenkla för kunder att 
interagera med banken utifrån deras eget val och 
oberoende av fysisk förmåga.

 Samhällsengagemang  
Som samhällsmedborgare engagera  
oss för framtida generationer. att 

upprätthålla och utveckla långsiktiga partnerskap 
med människor och organisationer och tillsammans 
bygga ett samhälle där vi alla vill verka.

 Reducera vår miljöpåverkan  
Hantera vår direkta miljöpåverkan. 
minska Co2-utsläppen med 45 

 procent från 2008. minska energiförbrukningen. 
Ökat fokus på hållbarhetsaspekter i våra relationer 
med leverantörer och andra affärspartners.

Människor och
samhälle

Kunskap och ekonomiskt värde

Miljö
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Ansvarsfulla
affärer

Att vara den mest betrodda 
partnern för kunder 

med ambitioner
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Ansvarsfulla affärer

 

 

•  Ytterligare förbättrade kund- 
rekommendationer.

•  Förstärkt rådgivning till småföretagare  
genom finansiella planeringsverktyg .

•  Förbättrade kundrekommendationer i Sverige, 
bibehållna i baltikum.

•  Anpassad rådgivning utifrån segment och 
branschexpertis.

•  2 262 rådgivare (privat och företag) i Sverige 
Swedsec licensierade (100%).

•  Ytterligare förbättra kundnöjdhet.
•  Än mer fokus på kundernas hela ekonomi  

och behov.
•  Bygga långsiktiga relationer med alla kunder 

och fortsätta strategiskt fokus på entre-
prenörskap.

•  Stärka processen för att följa upp  
beteenden inom internetbanken.

•  Följa upp resultat av förtydligad  
whistle-blowing-process.

•  Transaktionsövervakning: infört möjlighet att 
stoppa/försena misstänkta transaktioner.

• Rapporter görs regelbundet via processen.

•  Transaktionsövervakning: mer sofistikerade 
riskvärdering av transaktioner.

•  Förbättra transparens och kommunikation 
på extern webbplats.

•  Fortsätta integrering av ESG-aspekter i invest-
eringsprocessen i fyra av investeringsteamen.

•  Utveckla och förfina ESG-aspekter i 
investeringsprodukter.

•  Uppgraderad webbsida om ansvarsfulla 
investeringar.

•  Integreringen av ESG i investeringsprocessen  
har fortsatt i de utvalda (fyra) teamen.

•  Lansering av mikrofinansfond och Private  
equity III för institutionella kunder.

•  Ökad kommunikation kring aktiviter kring 
ägaransvar och påverkansanalyser.

•  Skapa övergripande ramverk avseende an-
svarsfulla investeringar för alla tillgångsklasser.

•  Fortsätta att utveckla och förfina ESG-investe-
ringsprodukter för alla distributionskanaler.

•    Pågående utvärdering av kunder vad gäller 
branschpolicys och ställningstaganden, ökad 
fokus på engagemang i kunddialogerna.

• Översyn av nuvarande policys.
•  Ökad kunskap om hållbarhetsfrågor bland 

analytiker, kundansvariga och tillämpliga 
beslutsfattare.

•  97% av relevanta stora och medelstora företag har 
utvärderats utifrån hållbarhet. Strategiska hållbar-
hetsdiskussioner med ca 100 kunder under 2013.

•  Breddad grupp av emmittenter av gröna 
obligationer. Första emissionen av en nordisk 
kommun och ett företag.

• Policy för mänskliga rättigheter utarbetad
• Implementering av Ekvatorprinciperna EP III.

•  Starkare fokus på strategiska hållbarhets-
diskussioner.

•  Utveckla och rulla ut rundabordssamtal kring 
hållbarhet.

• Översyn av existerande branschpolicys.
•  Ytterligare fokus på EP III-utbildning, kopplad 

till projektrelaterade företagslån.

Människor och samhälle

 • Ökad andel av engagerade medarbetare.
•  Aktiviteter för att öka mångfalden och  

förbättra balansen mellan könen.
•  Stärka strategisk fokus på hälsa och en  

sund arbetsplats.

•  Resultatet av medarbetarundersökningen 
(employee engagement Index 70) var i linje med 
föregående resultat (ej helt jämförbart).

•  Deltagande i det svenska jämställdhetsprojek-
tet ”battle of the Numbers”, vilket resulterade i 
ett antal konkreta aktiviteter.

•  Uppgraderad hälsokontroll för medarbetare 
lanserad i Sverige, flera hälsofokuserade  
aktiviteter har erbjudits medarbetarna.

•  Ytterligare förstärka medarbetarengagemang, 
bland annat genom värderingsdialoger och 
aktiviteter fokuserade på mångfald.

•  Utveckla det systemetiska arbetsmiljöarbe-
tet i Sverige till internationell eu-standard 
(oHSaS).

•  Införa det globala ledarskapsprogrammet   
”art of execution”.

$
€   •  Underlätta tillgängligheten för småföretag 

och privatkunder via mobila banktjänster.
•  Förbättra möjligheten för kunder att röra  

sig mellan kanaler.

• Företagsapp för smarta telefoner.
• Förnyad internetbank.
• Mobilt BankID lanserat.
• Uppdaterad app för privatkunder.

•  Utveckla och förstärka de digitala och mobila 
lösningarna för privat- och företagskunder.

•  Ytterligare underlätta för all kunder att interagera 
med banken genom att erbjuda parallella bank- 
tjänster i flera kanaler (baserat på sund rådgivning).

•  Ytterligare utveckla samarbetet med Mentor.
•  Ytterligare utveckla samarbeten för att stödja 

entreprenörskap.
•  Ökat engagemang bland alla medarbetare.

•  Utvecklat Proffsmentorprogrammet tillsam-
mans med mentor. Ca 1 900 medarbetare enga-
gerade via mentor och andra ungdomsinitiativ.

•  Ökat fokus på entreprenörskap och innovation, 
utbildning och kunskap och ungdomar.

•  Utökade möjligheter för engagemang inom till 
exempel affärsstöd genom dream Challenge.

•  Öka medarbetares sociala engagemang  
som ett redskap för att må bra.

•  Vidareutveckla lokala engagemang inriktade 
på ungdomar.

•  Stärka intern medvetenhet om entreprenör-
skap och annat samhällsengagemang.

Miljö

 
•  Fortsatt minskning av koldioxidutsläpp  

mot målet –45 % till 2015.
•  Minska användningen av elektricitet med  

i snitt 2,5 % per år.

•  Minskade CO2-utsläpp 36% jämfört med 2008, 
i princip oförändrat under 2103.

• Utsläpp från resor har ökat med 2,3% under året.
• Elkonsumtionen har minskat med 5% under året.
•  Utvecklat en uppförandekod för leverantörer, 

förbättrad process för utvärdering av leverantörer.

•  Utvärdering av våra största leverantörer (mot-
svarande 80% av leverantörsbetalningar).

•  Fortsatt minsking av CO2-utsläpp mot målet 
om –45% till 2015.

•  Minska elförbrukningen med i snitt 2,5% per 
år.

 Målsättning 2013 Status  Resultat 2013 Målsättning 2014

Seb HÅllbaRHetSRappoRt 2013 9
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SEB:s vision är att vara den mest betrodda partnern för 
kunder med ambitioner. Vi tror att de flesta människor har ambi-
tioner för sin framtid, och vi arbetar varje dag för att vinna deras 
förtroende som partner, i goda liksom i sämre tider, och hjälpa dem 
att nå sina mål. Vi vet att våra kunders förtroende är avgörande för 
vår verksamhet.

Vi är också fullt medvetna om den höga förändringstakt och 
komplexitet som präglar dagens samhälle. det är därför vi anser att 
det är oerhört viktigt att lyssna på våra kunder och att analysera 
deras behov ur ett långsiktigt perspektiv. Vi vill göra det lättare för 
dem att få egen kontroll och en heltäckande bild av sin ekonomi. 
Vi lyfter fram möjligheter och risker och förser dem med relevanta 
verktyg för att de ska kunna fatta egna beslut.

Våra rådgivare gör detta på ett ansvarsfullt sätt och vi strävar 
efter att våra kunder ska förstå konsekvenserna av våra råd, som 
ska vara av hög kvalitet och baserade på kundens långsiktiga 
behov. När det behövs vägleder vår uppförandekod oss i våra 
affärsrelationer.

Licensierade rådgivare
Vi vill att våra kunder alltid ska ha tillgång till professionell 
rådgivning kring sparande och investeringar, och vi fördjupar och 
breddar därför ständigt kunskapen hos våra anställda. under året 
har samtliga 2 262 anställda inom Kontorsrörelsen i Sverige som 

arbetar med rådgivning genomfört konverteringstestet för att få 
en SwedSec-licens. Med den nya licensen har alla medarbetare 
som arbetar med rådgivning ett tydligt bevis på att de har relevant 
erfarenhet av både investeringsrådgivning och försäkrings-
förmedling. Kraven på rådgivare ökar också. ett exempel på detta 
är kravet på dokumentation av kundmöten.

på Seb vill vi säkerställa att våra kunder har en god finansiell 
ställning och vi var den första svenska bank som införde amor-
teringskrav på bolån vid belåningsgrader över 70 procent. Seb 
är fortfarande den enda svenska bank som dagligen helt öppet 
redovisar sina upplåningskostnader för prissättning av bolån.  
Upplåningskostnader kan ses på vår hemsida www.seb.se samt  
på internetbanken. 

Ta ansvar genom att rätta till misstag
Seb tar ansvar för sina handlingar. I november 2013 identifierade 
Seb i lettland ett fel i definitionen av den räntesats som används 
för vissa låneavtal med långa räntor i euro, amerikanska dollar och 
schweizerfranc. När misstaget upptäcktes vände sig SEB till den 
lettiska konsumentskyddsbyrån och lettiska finansinspektionen för 
att säkerställa att Seb hittat det bästa sättet att lösa misstaget på, 
med hänsyn till skyddsaspekter för kunden. baserat på yttrande 
från dessa myndigheter beslutade Seb att ersätta kunder som 
hade påverkats negativt av misstaget.

I Sverige avslutade Seb ett lokalt avtal med kreditmarknads-
bolaget bluestep. Överenskommelsen innebar att vissa kunder 
som nekades bolån av Seb eftersom de inte uppfyllde alla kredit-
krav informerades om möjligheten att vända sig till bluestep. om 
de då blev kund där fick Seb en ersättning. avtalet upphörde i april 
2013, och mycket få kunder var i realiteten berörda.

Att underlätta fondval
av erfarenhet vet vi att många människor tycker att fondutbud och 
fondlösningar är komplext. I Sverige ingår nu ett mindre antal fond-
er i ett utbud som tagits fram för att förtydliga valet för kunderna. 
Idag har cirka 70 fonder valts ut. Vi vill förbättra och utveckla vårt 
erbjudande ytterligare för att möta kundernas förväntningar och 
vi kommer att granska kvaliteten löpande. Vi gör det genom att 
ta bort fonder med ett smalt investeringsfokus som därmed har 
begränsad efterfrågan, och fonder som inte har levt upp till våra 
förväntningar.

 
Nya och uppgraderade servicekanaler
allteftersom den tekniska utvecklingen går framåt vill vi möta våra 

Vad handlar det om?
Relationer och förtroende är grunden för allt vi gör. Våra kunder 
anförtror oss inte bara sina pengar utan också sina ambitioner och 
planer för framtiden. Vi vill vara deras partner i såväl goda som 
i sämre tider och vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör. det 
är vår uppgift att lyssna, för att sedan använda vår kunskap och 
på ett enkelt vis ge tydliga råd kring hur våra kunder ska kunna 
förverkliga drömmar och trygga sin framtid. 

VÅRA PRIORITERINGAR ANSVARSFULLA AFFÄRER

Ansvarsfull marknadsföring 
och försäljning

 2013 2012 2011 2010

medarbetare utbildade i uppförandekod, i procent* 70 75 93 93

totalt antal kundklagomål, Kontorsrörelsen, Sverige 4 781 6 125 6 348 6 264

totalt antal kundklagomål, Kontorsrörelsen i estonia, lettland och litauen 17 476 20 482 n/a n/a

Nyckeltal 

* Från 2012 mäts endast e-utbildningar. Ökad fokus på workshops och dialogmöten. För mer information, se CS Fact Book (www.sebgroup.com/hallbarhet).

Vi fördjupar och breddar 
ständigt kunskapen bland 
våra medarbetare.

http://www.seb.se
http://www.sebgroup.com/hallbarhet
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kunder via fler nya kanaler. Sociala medier som Facebook, Twitter 
och Skype är kanaler där vi samverkar och kan ge stöd. under 2013 
har Seb i många av sina hemmamarknader tagit flera steg mot mer 
lättillgängliga tjänster, på internet och via olika mobila enheter.

Så långt det är möjligt utvecklar vi nya lösningar tillsammans 
med våra kunder. I februari lanserade vi som första bank i Sverige 
en mobilapp för småföretag. Förutom vanliga konto- och betal-
ningslösningar kan man med appen också attestera betalningar. 
under hösten uppdaterades den svenska internetbanken med ett 
nytt gränssnitt liksom mobilappen för privatkunder och det mycket 
uppskattade mobila bank-Id.

Uppgradering i Baltikum
I estland och litauen lanserades också uppgraderade mobila 
banktjänster. I Seb:s finansiella planeringsverktyg kan kunderna 
nu få en snabb överblick av nyligen genomförda transaktioner, 
inklusive saldon och information om hur läget ser ut i relation till 
den månatliga budgeten. de nya tjänsterna fungerar bra för både 
smarta telefoner och surfplattor. I estland besöker i genomsnitt 
55 000 personer Seb:s mobila bank varje månad.

under året lanserades också ett nytt ekonomiskt planerings-
verktyg – Fam (Financial advisory model) – där företagets rådgivare 
tillsammans med kunden kan simulera olika scenarier, till exempel 
hur en ny investering kan påverka företaget. Seb arbetar för att 
bättre kunna integrera de tre baltiska länderna inom många 
områden, bland annat genom att samordna It-system där det är 
möjligt. mobilbanken är ett sådant projekt.

Uppskattad digital spargris
den digitala spargrisen som lanserades i estland 2012 har blivit 
uppskattad av kunderna. När de betalar med betalkort rundar 
Seb:s system av beloppet upp till närmaste euro och sätter in mel-
lanskillnaden på ett sparkonto. I slutet av 2013 hade cirka 50 000 
personer sparat omkring 4 200 000 euros (jämfört med 2012 då 
13 000 personer sparade 141 800 euros). den digitala tjänsten är 
avgiftsfri och tillgänglig för alla kunder med ett betalkort.

Svara på kundklagomål
Seb:s kunder kan lämna synpunkter via flera kanaler – personligen 
på kontoret, via telefon eller webbkanaler i olika former. Det gäller 
både vid beröm, förslag eller klagomål. målet är att vi ska åtgärda 
ett klagomål direkt och så nära källan till det uppkomna ärendet 
som möjligt. om den medarbetare som tar emot ärendet inte kan 
lösa frågan kontaktar vi kunden inom 48 timmar med besked om 
beslutad åtgärd eller om ärendet ska utredas vidare. det finns ett 
särskilt kundrelationsteam som hanterar överprövningar i de fall 
kunden fortfarande inte känner sig nöjd. Klagomålen registreras i 
Seb:s operationella riskinformationssystem.

VÅRA PRIORITERINGAR ANSVARSFULLA AFFÄRER

Kunder lämnar synpunk-
ter och kommentarer via 
många olika kanaler.
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SEB satsar omfattande resurser för att motverka den finansiella 
brottslighetens negativa inverkan på våra kunder, vår verksamhet 
och på lokala och globala ekonomier. Vi samarbetar med partners 
på internationell nivå, utbildar våra medarbetare, bevakar transak-
tioner och kontrollerar våra kunder i enlighet med Känn-din-kund-
principen (KYC) samt mot befintliga sanktionslistor. Vi fokuserar på 
tre huvudområden:
• Förebyggande arbete mot bedrägerier
•  Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
• Efterlevnad av beslutade sanktioner mot brottsmisstänkta

Förstärkt strategi
under 2013 har vi stärkt vår strategi inom flera områden till exem-
pel gjort det möjligt att stoppa och utreda misstänkta bedrägerier 
som sker online och genom mobila transaktioner. Cyberbrotts- 
lingar är beroende av ett nätverk av s k målvaktskonton för att 
slussa pengar till off shore-konton. Genom att förhindra transak-
tioner till kända målvaktskonton kan man angripa brottslingarnas 
svagaste punkt.

Vi har också stärkt processen för identifiering av kunder. 
Åtkomst till banken på Internet och via mobiltelefoner tryggas 
genom flera säkerhetslager, varav ett består av en elektronisk sig-
natur som aktiveras genom antingen en kortläsare eller en digipass. 
Seb har höjt säkerheten för våra tjänster via dessa enheter för att 
säkerställa att kundernas tillgångar är väl skyddade.

Ökat internt samarbete
Flera enheter inom Seb samarbetar för att bekämpa bedrägerier 
– bland dem säkerhetsavdelningen, avdelningen för regelefterlev-
nad, internrevision, informationssäkerhet, personalavdelning och 
riskhantering. I detta ingår att hjälpa affärs- och stödfunktioner att 
bygga och underhålla ”bedrägerisäkra” bankprocesser. Vi kommer 

att fokusera mer på att öka samordningen mellan olika funktioner 
som samverkar i sina ansträngningar för att förebygga bedrägerier.

För att lyckas i kampen mot finansiell brottslighet behöver 
medarbetarna bli mer medvetna om trender för bedrägerier och 
hur man hanterar dem. anställda måste vara uppmärksamma på 
misstänkta bedrägerier, oavsett om det gäller externa försök att 
begå ekonomiska brott eller om interna personer agerar på ett 
otillbörligt sätt. För att öka medvetenheten om finansiell brotts-
lighet och penningtvätt har Seb utvecklat en e-utbildning som 
riktar sig till samtliga anställda. Dessutom hålls workshops och 
handledda utbildningar för utvalda grupper.

Whistle-blowing-process
SEB:s whistle-blowing-process förstärktes under 2012. De flesta 
rapporter om misstänkta oegentligheter görs fortfarande till lokala 
chefer. Rapportering sker också regelbundet till chefen för regelefter-
levnad och chefen för internrevisionen, oftast via telefon eller 
en särskild anonymiserad e-postadress. de flesta anmälningarna 
kommer från medarbetare, men klagomål kommer också från 
kunder, leverantörer och andra intressenter. bland de frågor som tas 
upp finns misstänkta fall av brott mot bankens interna instruktioner 
för kreditgivning, gåvor och underhållning, och potentiella intresse-
konflikter. alla rapporterade incidenter eller förhållanden utreds 
omgående och rapporteras, i förekommande fall, till bankens vd och 
audit & Compliance Committee.
-

VÅRA PRIORITERINGAR ANSVARSFULLA AFFÄRER

Motverka finansiell brottslighet

Vad handlar det om?
Finansiell brottslighet är ett mycket stort internationellt problem. 
att förhindra denna typ av brottslighet är högt prioriterat på Seb, 
särskilt som den är under konstant förändring och de tänkbara 
konsekvenserna för samhällen och världsekonomin kan vara 
omfattande. Seb är en stor aktör som tillhandahåller lån, betal-
ningssystem och andra finansiella tjänster, och det är vårt ansvar 
att skydda våra kunder och de tillgångar som vi hanterar.

 2013 2012 2011 2010

antal anställda som genomgått e-utbildning i hur man motverkar penningtvätt, procent 93 90 93 98

antal anställda som genomgått e-utbildning i hur man motverkar bedrägerier, procent 53 51 49 49

marknader och kontor med processer och instruktioner på plats, baserade på  
Känn-din-kund-principen (KYC)/av totalen 21/21 21/21 21/21 21/21

misstänkta marknadstransaktioner (mad) som rapporterats, antal 21 20 35 23

Nyckeltal 

För mer information, se CS Fact Book (www.sebgroup.com/hallbarhet).

Sedan 2009 är Seb engagerad i den svenska 
finanskoalitionen mot barnpornografi. Syftet är 
att förhindra och försvåra betalningar för doku-
menterade sexuella övergrepp mot barn genom 
det svenska finansiella systemet. Insatserna 
utgår från det övergripande brottsförebyggande 

målet att stoppa sexuella övergrepp mot barn.
Finanskoalitionen mot barnpornografi är ett unikt samarbete 

där svenska banker och finansinstitut, It- och telekomföretag sam-
verkar med eCpat (end Child prostitution and trafficking), polisen, 
Finansinspektionen samt finans- och justitiedepartementen. 
arbetet har varit effektivt och det är idag sällsynt att kortbetalningar 
används för denna handel. den kriminella handeln hittar dock nya 
betalningsvägar och arbetet fokuserar nu på att förstå hur de kan 
förebyggas. under 2012 och 2013 har Seb:s hållbarhetschef varit 
medlem i organisationens styrgrupp.

Finanskoalitionen mot barnpornografi

http://www.sebgroup.com/hallbarhet
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Säker användning av smarta telefoner främjas  
i Estland 

I estland där internetanvändningen är 
hög har ett projekt inletts på nationell 
nivå för att främja säker användning av 
smarta telefoner och andra enheter. det 
övergripande målet med projektet är 
att höja säkerhetsmedvetandet bland 
användare, utvecklare och återförsäl-
jare. projektet kommer att främja säker 
användning av smarta telefoner och ska 
också säkerställa att säkra mjukvarulös-

ningar är lättillgängliga och användarvänliga. målet med projektet 
är att 70 procent av användarna ska hantera sina enheter på ett 
säkert sätt före utgången av 2017. 

– I framtiden kommer de flesta banktjänster att nås via mobila 
enheter. bankerna arbetar kontinuerligt och gör omfattande 
investeringar för att öka säkerheten i It-systemen, detta trots att 
säkerheten vid användningen av elektroniska banktjänster inte 
enbart är beroende av bankerna. Kundernas egen medvetenhet 
och försiktighet spelar också en viktig roll, säger eerika Vaikmäe-
Koit, ledamot av Seb estlands ledningsgrupp.

avtalet undertecknades den 5 november 2013 av Certifica-
tion Center, estniska myndigheten för informationssystem, Seb, 
Swedbank, Teliasonera, EMT, Elisa och Tele2.

I dagens högteknologiska samhälle har de flesta medborgare vant 
sig vid omedelbar tillgång till information, tjänster och verktyg. 
detta gäller även för banktjänster och bankprodukter. på Seb för-
enklar vi kontinuerligt tjänster och produkter för att underlätta för 
våra kunder. I takt med den snabba tekniska utvecklingen, särskilt 
av smarta telefoner, erbjuder banker tjänster som gör att våra 
kunder, oavsett var de befinner sig, kan genomföra stora transak-
tioner, betalningar osv endast genom några få knapptryckningar.

men denna utveckling är också förknippad med risker. Seb 
arbetar aktivt för att förhindra alla typer av ekonomiska brott, 
inte minst internetrelaterade. på europeisk nivå har europeiska 
centralbanken (eCb) inrättat ett frivilligt samarbetsinitiativ mellan 
myndigheter för att ta itu med områden där stora svagheter och 
sårbarheter upptäckts. Fokus är just nu på mobiltelefoner. eCb 
har noterat* att användningen av mobila enheter och tekniker 
för betalningar skapar nya risker för betalningssäkerhet. eCb har 
identifierat fyra potentiella säkerhetsexponeringar:

1.  dagens mobila enheter och operativsystem är inte konstruerade 
med tanke på betalningssäkerhet.

2.  användningen av radioteknik för överföring av känsliga betal-
ningsuppgifter och personuppgifter utsätter mobila betalningar  
för risker som andra betalningar inte medför.

3.  mobila betalningar involverar nya aktörer, bland annat mobil-
operatörer.

4.  allmänheten är mindre medveten om informationssäkerhets-
risker vid användning av mobila enheter, jämfört med när de 
gör betalningar via internet från stationära datorer eller bärbara 
datorer hemma.

många frågor kan bli aktuella. Hur lätt ska det vara att kunna 
hantera stora summor pengar via en mobiltelefon, och hur snabbt 
förväntar vi oss att tjänsterna ska utföras? Var går gränsen för 
ansvar, mellan banken och kunden?

på Seb sätter vi alltid säkerheten först. Våra kunder ska känna 
sig helt säkra på att deras tillgångar inte äventyras och att de 
tjänster vi tillhandahåller är tillförlitliga. Vi arbetar för att öka med-
vetenheten om risker och det egna ansvaret för säkerheten i sin 
telefon, hur koden hanteras etc. Samtidigt fortsätter vi att fokusera 
på It-säkerhet, och vi inser att detta, tillsammans med behovet av 
noggranna känn-din-kundkontroller, är en utmaning som kommer 
att forma samhället under lång tid framöver.

VÅRA PRIORITERINGAR ANSVARSFULLA AFFÄRER

(* 20 november 2013, ECB offentligt samråd om Rekommendationer för säkerheten av mobila betalningar)

Är smarta telefoner ett hot mot användarsäkerhet?
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SEB har under 2013 fortsatt att förbättra och utveckla arbetet 
inom området ansvarsfulla investeringar. Vårt åtagande enligt de 
FN-stödda principer för ansvarsfulla investeringar, pRI, vägleder 
oss i arbetet som aktiva ägare – att integrera miljö- sociala och 
bolagsstyrningsrelaterade aspekter (eSG) i våra investeringsbeslut 
och i vår produktutveckling. Vi investerar i noterade aktier, räntor, 
fastigheter och private equity (riskkapital) och vi tror att vi kan ha 
en positiv inverkan inom alla dessa kategorier.

Ansvarsfullt och aktivt ägande 
Som en av de största investerarna i Norden är det vårt ansvar att 
aktivt föra dialoger om miljörelaterade, sociala och bolagstyrnings-
relaterade aspekter med de företag som vi investerar i. Vi tror att vi 
därigenom kan förbättra värdet av tillgångarna, vilket skapar värde 
både för oss och för våra kunder. För våra aktieplaceringar sker det 
främst på två sätt – individuella dialoger kring företagsspecifika 
frågor samt genom samarbeten med andra investerare kring 
relevanta teman eller ämnen, så kallade tematiska dialoger. Vi 
tillämpar också aktivt ägande i våra investeringar i fastigheter och 
private equity där vi väger in hållbarhetsaspekter så att innehaven 
utvecklas och skapar värde under vår tid som ägare.

Tematiska dialoger och exkluderingar 
de tematiska initiativ som vi är engagerade i varierar i fråga om 
bolag och frågor. Vi deltar i en grupp av internationella investerare 
där vi för dialog med 14 företag inom den kemiska industrin om att 
fasa ut farliga kemikalier.

Vi har ökat vårt engagemang i förra årets pRI-initiativ mot kor-
ruption genom att leda diskussionerna med nya företag, liksom att 
följa upp resultatet från tidigare års engagemang. Resultatet från 
den första dialogfasen visade att 16 av 21 företag hade förbät-

trat sina metoder gentemot mätetalen. Seb har tillsammans med 
ett antal andra investerare startat dialoger med cirka 45 företag 
från 18 länder i 14 branscher i syfte att få företagen att förbättra 
sina rutiner och mer transparent redovisa hur man arbetar för att 
motverka korruption.

Vi gick också med i ett pRI Clearinghouse-initiativ avseende 
hydraulisk spräckning (”fracking”) och skiffergas. Initiativet syftar 
till att förbättra rapportering och främja användningen av ”best 
practice” inom företagen i branschen.

Från våra fonder exkluderar vi företag som är inblandade i 
produktion av illegala vapen (landminor, klustervapen, kemiska 
och biologiska vapen) och kärnvapenprogram under nytillverkning 
eller i utvecklingsfasen. listan med företag som inte är invester-
ingsbara och information om vilka fonder som omfattas finns på 
sebgroup.com/ansvarsfulltagande.

Integrering av hållbarhetsaspekter i investeringsbeslut
den mest utmanande delen av ansvarsfulla investeringar är att 
integrera hållbarhetsaspekter i investeringsbesluten. Vi har tre 
kategorier av aktieportföljer – aktivt förvaltade portföljer, kvant-
drivna portföljer där investeringarna är baserade på matematiska 
modeller samt indexfonder vars främsta syfte är att följa ett under-
liggande index så nära som möjligt. beträffande de två sistnämnda 
kategorierna består hållbarhetsarbetet av aktivt ägande, enligt 
beskrivningen i föregående avsnitt. För aktivt förvaltade portföljer 
tillkommer att relevanta hållbarhetsaspekter (eSG) identifieras 
– risker och möjligheter – vilka sedan integreras av portföljförval-
tarna i investeringsbesluten. Vi har valt att införa detta arbetssätt 
team för team och har som mål att ha med alla aktieteam i slutet 
av 2014.

Vad gäller andra tillgångsslag lanserade vi under 2013 en 
fastighetsfond och en riskkapitalfond. eSG-teamet arbetade nära 
båda förvaltningsteamen för att skapa en strukturerad modell för 
fullödig integrering av hållbarhetsaspekter i varje del av invester-
ingscykeln för dessa fonder.

Samverkan och andra initiativ
Seb deltar i en rad initiativ och samarbeten där vi lär av andra och 
bidrar med vår kunskap och erfarenhet för att driva hållbarhets-
arbetet även utanför vår egen organisation. Sedan 2008 stödjer vi 
pRI, vi deltar i arbetsgruppen för räntebärande värdepapper, samt 
i ett flertal samverkande initiativ genom pRI Clearinghouse. Vi har 

Ansvarsfulla investeringar

Vad handlar det om?
Företag som aktivt arbetar med att hantera de miljömässiga, 
sociala och affärsetiska effekterna av sin verksamhet har större 
möjligheter att reducera risker, minska kostnader, utnyttja nya 
affärsmöjligheter och attrahera kapital. Som stor institutionell 
investerare samarbetar Seb aktivt med de bolag som vi för 
kundernas räkning investerar i för att skapa långsiktigt värde. 

VÅRA PRIORITERINGAR ANSVARSFULLA AFFÄRER

2013 2012 2011 2010

total mängd förvaltat kapital (aum), miljoner SeK 1 408 1 228 1 175 1 321

andel av förvaltat kapital som utvärderats enligt hållbarhetskriterier, procent 67 67

Antal SRI-fonder/etiska fonder 17 16 15 16

total mängd förvaltat kapital i SRI/etiska fonder, miljoner SeK 27 271 21 135 14 848 16 008

totalt antal dialogmöten med portföljföretag 196 247 259 237

Nyckeltal 

För mer information, se CS Fact Book (www.sebgroup.com/hallbarhet).

http://www.sebgroup.com/ansvarsfulltagande
http://www.sebgroup.com/hallbarhet
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VÅRA PRIORITERINGAR ANSVARSFULLA AFFÄRER

Som första bank i Sverige lanserade Seb 
en mikrofinansfond under 2013. det är en 
investeringsprodukt med tydlig hållbarhets-
profil. 23 av Seb:s institutionella kunder 
investerade i fonden, investeringar som  
används för att tillhandahålla mikrokredit-
tjänster till småföretagare och entreprenörer 
i Sydamerika, afrika och asien.

– mikrofinans handlar om att göra det möjligt för människor 
utanför det finansiella systemet att få tillgång till grundläggande  
finansiella tjänster som krediter, sparande och försäkringar. Vår 
fond gör det, säger fondförvaltaren Viktor andersson. 

– mikrofinans är ett sätt för våra kunder att få en stabil avkast-
ning på sina investeringar, samtidigt som pengarna gör något bra 
för människor som verkligen behöver det. 

pengarna i fonden används för att direktfinansiera hittills 32 

mikrofinansinstitut på tillväxtmarknader. dessa har i sin tur kon-
takt med slutkunderna, dvs företagarna. Institutionerna är ut- 
valda baserat på hur de arbetar med att ta hänsyn till sociala  
konsekvenser samt på deras kreditkvalitet. Väldigt ofta  
sammanfaller de två aspekterna.

– Institutioner som tar ett stort socialt ansvar, som sätter 
räntan på ett ansvarsfullt sätt och som har ett gediget arbete  
för att förhindra överskuldsättning bland kunder har ofta den  
bästa kreditkvaliteten. det är bara logiskt att en institution  
som tar väl hand om sina kunder kommer att lyckas på lång  
sikt, säger Viktor andersson.

enligt Världsbanken får mer än 120 miljoner människor i 
världen tillgång till grundläggande finansiella tjänster genom  
mikrokrediter, tjänster som de annars skulle vara utestängda från. 
Seb mikrofinansfond når cirka 3 miljoner entreprenörer via  
de institutioner som vi finansierar, en majoritet av dem är kvinnor.

SEB först med att erbjuda kunderna fond med mikrolån

Värdekedja för fondinvesteringarnadessutom undertecknat pRI-principerna för investerare i ”Inclusive 
Finance”, eftersom vi arbetar enligt dem i Seb mikrofinansfonden 
(läs mer här ovan).

Vi fortsatte vårt stöd för svenska, finska och danska SIF (Sus-
tainable Investment Forum), liksom det svenska investerar- 
samarbetet Hållbart värdeskapande. Som en del av vårt arbete i 
SIF Sverige har Seb tillsammans med fem andra svenska finansi-
ella institutioner skapat den nya versionen av den hållbarhetsprofil 
som används i det svenska premiepensionssystemet. Hållbarhets-
profilen kompletterar fondfaktabladen för SRI-/etiska fonder 
och beskriver hur respektive fond arbetar med hållbarhetsfrågor. 
utgångspunkten är de tre etablerade metoderna – positivt urval, 
negativt urval samt påverkan genom aktivt ägande. profilen är ett 
viktigt steg mot ökad öppenhet för SRI-/etiska fonder.

När vi utvärderar och väljer externa fondförvaltare tar vi hän-
syn till om respektive organisation har undertecknat pRI eller inte. 
totalt har 65 procent av alla våra externa fondförvaltare under-
tecknat pRI. detta är en ökning med 8 procent sedan förra året.

Investerare

  SEB mikrofinansfond

Finansiella institutioner i tillväxtmarknader

Mikro- små och medelstora företag 
och låginkomsthushåll

Jordbruksnäring,
livsmedelssäkerhet,

distribution

Bostadsbyggande,
fastighetstillgång,
lokal infrastruktur

Utbildning, 
anställning,

entreprenörskap

Verktyg,
energieffektivitet,

klimatförändringar

Mat Hem Jobb Energi

Muong Sreymom driver ett litet skrädderi för grossister i Poi Pet i Kambodja. Under 2011 bestämde hon sig för att ta ett lån på motsvarande 
20 000 kronor från en mikrofinansinstitution. Hon har nu anställt fler arbetare och har ökat antalet symaskiner från 8 till 20.



16 Seb HÅllbaRHetSRappoRt 2013

Gröna obligationer i världen under 2013

Sverige och de nordiska länderna har 
en stark position som innovativ och 
forskningsintensiv region, men har brist på 
riskkapitalfinansiering av företag i tidiga 
skeden av kommersialisering. Seb har 
sedan 1995 en enhet, Seb Venture Capital, 
som investerar i innovativa företag i tidiga 
tillväxtstadier. För Seb finns det tydliga 

kopplingar till bankens historia och vår roll som långsiktig finansiell 
partner, liksom vår roll i samhället.

– målet är att hitta och investera i de unga företag som har 
bäst potential att bidra till att forma ett nytt vitalt industrilandskap, 
säger david Sonnek, chef för Seb Venture Capital, och fortsätter:

– Samtidigt överväger vi noga de miljömässiga och sociala 
effekterna av varje potentiell investering. Vi ser hur företagets 
produkter eller tjänster hanterar hållbarhetsfrågor, och vi gynnar 
nya tekniker med tydlig hållbarhetsprofil avseende till exempel 
energi och avfall. Vi påverkar även företagen att implementera 
ansvarsfullt konsumentskydd och att medvetet hantera mång-
faldsfrågor, till exempel genom en inkluderande rekryteringspolicy. 

Teknologi och life science
de viktigaste branscherna för våra investeringar är inom teknologi 
och life science. Våra investeringar inom teknologiområdet är 
främst inriktade på telekom och It, där många företag har blivit 
världsledande inom sina respektive områden.

Inom vår life science-portfölj är flera företag i tidiga skeden av 
kommersialisering av teknik med stor marknadspotential. exempel 
är kliniskt beprövade metoder för tidig upptäckt av hudcancer (Sci-
base), fosterövervakning (Neoventa) och nya läkemedel som riktar 

in sig på allvarlig inflammatorisk tarmsjukdom (Index pharma- 
ceuticals).

Att upptäcka malignt melanom
Scibase som grundades 1998 är ett svenskt medicintekniskt före-
tag som har utvecklat en unik metod för att med god precision de-
tektera malignt melanom, den snabbast växande typ av cancer och 
en av de cancerformer som har den högsta dödligheten. Scibases 
metod är baserad på en teknik som kallas electrical Impedance 
Spektroscopy (eIS), som använder de varierande elektriska egen-
skaperna hos mänsklig vävnad för att kategorisera cellstrukturer 
och därigenom upptäcka malignt melanom. efter 20 års forskning 
vid Karolinska Institutet i Stockholm och efter den i sitt slag största 
prospektiva studien kan Nevisenseverktyget nu introduceras  
kommersiellt.

– Seb är en ägare med ett långsiktigt engagemang och en 
tro på produkten. detta engagemang har lagt grunden för att 
vi framgångsrikt har kunnat genomföra Scibases omfattande 
produkt- och kliniska utvecklingsprogram, säger anders lundqvist, 
vd och koncernchef på Scibase.

VÅRA PRIORITERINGAR ANSVARSFULLA AFFÄRER

SEB Venture Capital – bidrar till att vitalisera industrilandskapet

SEB:s gröna obligationer fortsatte att dra till sig 
globalt intresse under 2013 och marknaden nådde 
nya nivåer. Marknaden omfattar nu inte bara multi-
laterala finansiella institutioner utan även andra 
emittenter som statliga myndigheter, kommuner 
och företag.

Gröna obligationer utfärdades först av Världsbanken under 2008 
efter att konceptet utvecklats tillsammans med Seb under 2007. 
Sedan dess har Seb sett ett ökande intresse för hållbarhetsfrågor-
na i alla kundsegment, från institutionella investerare till långivare.

under 2013 utfärdades gröna obligationer till ett värde av cirka 
10 miljarder dollar. detta är mer än den totala utgivningen under 
2008 – 2012 och speglar ett snabbt ökande intresse för att utfärda 
och investera i gröna obligationer. den totala marknaden uppgår 
till cirka 14 miljarder dollar.

bland de många emissioner som gjorts under året är det några 
som särskilt skiljer ut sig. I februari var Seb rådgivande bank när 
export-Import bank of Korea (allmän känt som KeXIm) utfärdade 
en grön obligation om 500 miljoner dollar. det var första gången 

en asienbaserad institution emitterade en grön obligation. Seb har 
också arbetat med afrikanska utvecklingsbanken (afdb) och var 
förmedlande bank när afdb lanserade sin första gröna obligation 
om 500 miljoner dollar.

Hösten 2013 tog utgivningen av gröna obligationer ytterligare 
ett steg framåt. I september blev Göteborgs Stad den första kom-
munen i Norden att emittera gröna obligationer i enlighet med 
det ramverk som utvecklats av Världsbanken och Seb. Göteborg 
gjorde en inledande emission om 500 miljoner kronor som en del 
av ett bredare program om 2 miljarder kronor för att främja in-
novation och användning av miljöinriktade produkter. Kommunal-
banken i Norge emitterade sin första gröna obligation i november 
till ett värde av 500 miljoner dollar. I november emitterade det 
svenska fastighetsbolaget Vasakronan en grön obligation till ett 
värde av 1,3 miljarder kronor. 

Ramverket för gröna obligationer är ett sätt att skapa med-
vetenhet bland investerare och emittenter om klimatrelaterade 
utmaningar och lösningar. Vad gäller risk, avkastning, lagstiftning 
och dokumentation har gröna obligationer samma egenskaper 
som vanliga obligationer. 

Läs mer om gröna obligationer på www.sebgroup.com.

http:// www.sebgroup.com
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VÅRA PRIORITERINGAR ANSVARSFULLA AFFÄRER

Sverige
Seb har finansierat två vindkraftsprojekt 
för Wallenstam ab i kommunerna munke-
dal och laholm i södra Sverige. de båda 
projekten har en sammanlagd effekt på 20 
mW. Wallenstam är det enda fastighets-
bolaget i Sverige som är självförsörjande 
med produktion av förnyelsebar energi. 
Installerad vind- och vattenkraft uppgår till 
100 mW och den el som produceras mot-
svarar den el som förbrukas i företagets 
fastigheter och av dess kunder.

Estland 
Seb i estland har avtalat att finansiera uti-
litas oÜ investeringar för 2013–2016. utili-
tas är en av de ledande värmeproduktions- 
och distributionsgrupperna i estland. det 
huvudsakliga målet för koncernen är att 
förändra bränslemixen från nuvarande 80 
procent gas och 20 procent biomassa till 
80 procent biomassa och 20 procent gas 
fram till 2016. detta kommer att resultera i 
en mer hållbar energiproduktion samt i en 
minskning av energipriset.

Storbritannien 
thameslinkprojektet är ett stort infra-
strukturprogram som genomförs av den 
brittiska regeringen för att utveckla och 
förbättra londons lokaltrafiknät. Seb 
har tillsammans med andra banker varit 
inblandade i finansieringen av vagnparken 
för projektet. thameslinkprojektet lever 
upp till högt satta miljökrav och förbätt-
rar biologisk mångfald i centrala london. 
projektet har även högt satta mål vad 
avser utsläpp av koldioxid samt buller och 
störningar. tågen, Siemens desiro City, är 
utformade för att vara lätta och innebär 
energibesparingar på upp till 50 procent 
jämfört med befintliga liknande tåg.

Litauen
Kauno energija ab byter till förbränning 
av biobränsle. tre panncentraler (17 mW) 
kommer att renoveras med hjälp av lång-
siktig finansiering från Seb. Kauno energija 
ab är den huvudsakliga leverantören av 
värme och varmvatten i Kaunas stad samt i 
regionerna Kaunas och Jurbarkas.

Lettland 
Seb har finansierat ett flygande laborato-
rium för det lettiska centret för fjärranalys. 
Flygplanet med senaste generationen 
av fjärranalystekniksystem och spektral-
laboratorium, kommer att analysera 
luft- och vattenföroreningar. det har också 
möjligheten att samla in uppgifter om och 
utvärdera biotoptillstånd, biologiskt mång-
fald, samt den övergripande situationen i 
skogen och inom jordbruket.

Litauen 
Seb har för ekonovus uab satt upp ett 
leasingkontrakt avseende finansiering 
av en sorteringsmaskin för industri- och 
hushållsavfall. När maskinen tas i drift 
kommer den att minska avfall till deponi 
med 50 procent. ekonovus uab är ett av 
de största avfallshanteringsföretagen i 
litauen och bedriver insamling, sortering 
och försäljning av sekundära råvaror samt 
insamling av hushållsavfall.

– Koldioxidutsläppen måste minskas. Vi är stolta över att ha tagit en ledande position som fastighetsbolag i att minska vår klimatpåverkan. 
Under 2006 startade vi den här resan, och nu sju år senare försörjer vi alla våra fastigheter och dess kunder med förnyelsebar energi, säger 
Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Exempel på SEB-stödda projekt som syftar till miljöskydd
och social utveckling

Foto: Joachim Lagercrantz
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Hållbar finansiering

I vår roll som en stor företagsbank är vi övertygade om att vi kan 
påverka utvecklingen mot en mer hållbar ekonomi. Vi vill samarbeta 
med våra kunder för att främja en hållbar tillväxt, värna om miljön 
och bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi ser att det ofta blir bra 
resultat när vi har dialog med kunderna om hur de hanterar en svår 
fråga och vad de kan göra för att undvika problem. Genom att ta upp 
frågan om hållbarhetsarbetet visar vi på betydelsen av hållbarhet 
och att dessa aspekter ingår i vår samlade bedömning, även om 
ingen specifik fråga är aktuell just då. Vi är en bättre finansiell 
partner och investerare när vi förstår våra kunder, deras utmaningar 
och möjligheter.

Ansvarsfull utlåning
Hållbarhetsaspekter ingår som en naturlig del i såväl Seb:s ut-
värdering av motparter som i kredit- och affärsprocesserna. på alla 
marknader har vi dialoger med stora och medelstora företagskunder 
samt med många av de mindre. utgångspunkten för dessa diskus-
sioner är bankens tre ställningstaganden (barnarbete, klimatföränd-
ringar, sötvatten) och sex branschpolicys (vapen och försvar, skogs-
bruk, fossila bränslen, gruv- och metallindustri, förnyelsebar energi, 
sjöfart) som antogs år 2011. men oavsett bransch diskuteras viktiga 
hållbarhetsfrågor med företag.

dessa policys bygger på viktiga internationella konventioner, 
riktlinjer och standarder, som FN:s Global Compact, som vi önskar 
att de företag vi gör affärer med följer. Genom att inkludera miljö 
och sociala faktorer i våra affärsbeslut och i diskussioner med 
kunder är vi bättre rustade att minska riskerna och ta vara på möj-
ligheterna. Vårt primära mål är att skapa en plattform för en aktiv 
och framtidsinriktad dialog om hållbar utveckling med våra kunder 

och portföljbolag. denna dialog kompletterar de etablerade 
processerna för att känna och förstå kunderna och för att fatta 
relevanta affärs- och kreditbeslut. För mer komplexa diskussioner 
och utvärderingar involveras intern och extern expertis och vid 
behov hänvisas beslutet till en högre nivå.

Från och med juni 2011 ingår våra branschpolicys och ställ-
ningstaganden i den ordinarie affärsgenomgången samt i den årli-
ga kreditöversynen för stora och medelstora företag. Vid utgången 
av 2013 hade vi bedömt 97 procent av våra stora och medelstora 
företagskunder vad gäller aktuella branschpolicys och ställnings-
taganden. 94 procent ansågs leva upp till aktuella policys. under 
året har vi även haft strategiska hållbarhetsdialoger med cirka 100 
företag. dessa dialoger har tagits emot väl av våra kunder.

Riskhantering
Riskhantering är en central aktivitet för en bank och därför av 
avgörande betydelse för långsiktig lönsamhet och stabilitet. Risk 
är nära förknippat med affärer och affärsutveckling och därför 
med kundernas behov. Kreditrisken är den mest betydande av de 
olika risker som Seb tar på sig för att förse kunder med finansiella 
lösningar och tjänster. Koncernen använder ett stabilt ramverk för 
riskhantering och har sedan länge upprättat oberoende funktioner 
för riskkontroll, kreditanalys och kreditprövning med stöd av flera 
avancerade interna modeller. Styrelsens översyn, en tydlig besluts-
ordning, hög riskmedvetenhet hos medarbetarna, gemensamma 
definitioner och principer, ett kontrollerat risktagande inom fast-
ställda ramar samt hög transparens i den externa rapporteringen 
utgör grunden för Seb:s risk- och kapitalhantering. 

Vår affärsmodell ger en solid grund för att fatta rätt beslut. det 
grundläggande riskhanteringsarbetet bedrivs i affärsverksamheten 
och stöds av ett beprövat internt regelverk samt av en fastställd 
beslutsordning och koncerngemensamma regler och policys. det 
är affärsverksamhetens ansvar att göra en initial riskbedömning, 
inklusive miljömässiga och sociala risker, både vad gäller kundre-
lationen och i den enskilda föreslagna transaktionen. Riskbedöm-
ningen prövas sedan både av affärsledning och av riskorganisa-
tionen och är en del av Seb:s arbetssätt med en helhetssyn på 
kunden. det samlade risktagande inom Seb mäts regelbundet av 
bankens oberoende riskkontrollenhet. Kvaliteten på riskhanter-
ingen kontrolleras av såväl interna som externa revisorer. Seb har 
godkännande från den svenska Finansinspektionen att använda 

Vad handlar det om?
För att möta de sociala och miljörelaterade utmaningar som 
världen står inför krävs nytänkande, innovation och finansierings-
stöd. bankerna kan spela en viktig roll genom att skapa finansiella 
lösningar och bistå kunderna i deras hållbarhetsarbete. Genom att 
införliva faktorer som rör miljö och socialt ansvar i våra affärsbeslut 
och vår kunddialog står vi bättre rustade att motverka risker och 
dra nytta av möjligheter. 

VÅRA PRIORITERINGAR ANSVARSFULLA AFFÄRER

  2013 2012 2011 2010

Gröna obligationer – anskaffade medel sedan lanseringen, miljoner uS dollar  3,5 2,5 2 1,6

Gröna obligationer – total marknad, miljoner uS dollar  14 7,5  

totalt antal transaktioner enligt ekvatorsprinciperna  11 3 12 10

ekorenoveringsprojekt (estland, lettland, litauen), antal  244 210  

ekorenoveringsprojekt (estland, lettland, litauen), miljoner SeK  229 288

Nyckeltal

För mer information, se CS Fact Book (www.sebgroup.com/hallbarhet).

http://www.sebgroup.com/hallbarhet
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avancerade riskmätningsmetoder för huvuddelen av kreditportföljen,  
för marknadsrisk och operationell risk. För mer information om Seb:s 
riskhantering, se årsredovisningen 2013, sidorna 36–48 och  
www.sebgroup.com.

Kreditpolicy och kreditprocess
den övergripande principen för Seb:s kreditpolicy är att kreditbevilj- 
ningen ska vara baserad på analys och stå i proportion till kundens  
betalningsförmåga. Kunden ska vara känd i banken och syftet med 
krediten ska vara tydligt. Hållbarhetsaspekter har successivt införlivats 
i kredit-policyn vilken speglar Seb:s strategi för hållbar utveckling med 
ökad betoning på möjligheter och risker relaterade till bolagsstyrning, 
miljömässiga och sociala frågor, inklusive mänskliga rättigheter. detta 
inkluderar de ställningstaganden och branschpolicys som nämns på 
sidan 18.

Ekvatorprinciperna
Seb antog 2007 ekvatorprinciperna (ep), en samling frivilliga riktlinjer 
som används av finansinstitut för att bedöma de sociala och miljömässiga 
effekterna av stora projekt och för att hjälpa kunder att hantera dem. 
den 4 juni 2013 antogs den tredje versionen av ekvatorprinciperna (ep 
III) av de finansinstitut som har skrivit under ekvatorprinciperna. Seb har 
under de senaste åren deltagit i utvecklingen av ep III. arbetet har utförts 
av medlemmarna i olika arbetsgrupper. arbetet har även innehållit en 
omfattande intressentdialog som inne-fattat multilaterala finansiella 
institutioner, frivilligorganisationer, företag samt branschorganisationer.

tidigare har endast projektfinansiering och projektfinansierings-
rådgivning över 10 miljoner uS dollar inkluderats i ep, men i och med ep 
III omfattas även projektrelaterade företagslån över 100 miljoner dollar 
över vilka kunden har faktisk operativ kontroll. dessutom ska lånets löp-
tid överstiga två år och vår del av finansieringen vara minst 50 miljoner 
dollar. andra förbättringar i ep III är; ökat fokus på mänskliga rättigheter 
i högriskmiljöer, ökad extern rapportering av de transaktioner som får 
finansiering, ökat fokus på klimatförändringar i utvärderingsfasen av 
transaktionerna samt krav på alternativanalys för projektet som ger  
höga Co2-emissioner. ep III ska tillämpas från den 1 januari 2014.

under 2013 var Seb involverat i elva transaktioner som faller in under 
principerna. Åtta har kategoriserats som b-projekt* och tre kategoriserats 
som C-projekt.

OUR PRIORITIES RESPONSIBLE BUSINESS

*  Kategori B: Projekt med potentiellt begränsade negativa miljömässiga och sociala risker  
och/eller effekter som är få till antalet och vanligtvis platsspecifika. B-projekten är till stor  
del reversibla och lätta att åtgärda genom förebyggande åtgärder. Kategori C: Projekt  
med minimala eller inga negativa miljömässiga och sociala risker och/eller effekter.

Mänskliga rättigheter
Seb har under 2013 vidareutvecklat vår policy för mänskliga 
rättigheter. Vår hållning har tidigare uttryckts i olika interna 
policys, men har under året slagits samman i en fristående policy, 
”Human Rights policy for the Seb Group”. policyn bygger på FN:s 
vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter, 
ramverket ”Skydda, respektera och åtgärda” samt de grundvärder-
ingar Seb står för.

Vi anser att även om regeringar har den primära skyldigheten 
att skydda och säkerställa mänskliga rättigheter har också företag 
ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter och kan spela en 
positiv roll i de samhällen där de verkar. Vårt förhållningssätt till 
mänskliga rättigheter påverkar hur vi hanterar anställda, leve-
rantörer samt relationer med kunder och portföljbolag, och är en 
naturlig del av vårt sätt att göra bra affärer.

Vi är övertygade om att publik rapportering beträffande mänsk- 
liga rättigheter bidrar till att skapa medvetenhet om dessa frågor 
och ger ledningen möjlighet till uppföljning. I vår hållbarhetsredo-
visning kommer vi årligen att rapportera våra resultat och framsteg 
vad gäller mänskliga rättigheter. det är också en del av olika utbild-
ningar inom banken, till exempel utbildning i vår uppförandekod, 
våra branschpolicys samt i våra ledarskapsutbildningar. under 
2013 höll vi även workshops för de grupper i banken där ökad 
kunskap om mänskliga rättigheter är av betydelse.

Ko
nc

er
n-

 
 

 

 
      Kund-   

    

   Analytiker/

ko
m

m
itt

é 
 

 

 
     ansvarig  

       Specialist

    kommitté           k
ommitt

é

   Kredit-    Affärs-

Process för affärs- och kreditbeslut

http://www.sebgroup.com


20 Seb HÅllbaRHetSRappoRt 2013

VÅRA PRIORITERINGAR MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLE

En attraktiv arbetsplats

Ända sedan AO Wallenberg grundade banken 1856 har våra 
medarbetare erbjudit finansiella tjänster för att hjälpa våra kunder 
att nå sina finansiella mål. att bygga förtroende och långsiktiga 
relationer har under alla år varit avgörande och något som vi alltid 
sätter främst.

Vi tror att människor ständigt vill utvecklas, känna sig uppskat-
tade och inkluderade, och att motivation och delaktighet uppstår 
i relationen mellan människor. det är när vi känner oss respek-
terade, och när vi har möjligheter att utvecklas och mandat att 
agera som vi presterar som bäst.

Medarbetarstrategi
Seb:s syn på medarbetare 
bygger på fyra hörnstenar – 
professionella medarbetare, 
framstående ledare, högpre-
sterande team och effektiv 
organisation.

Professionella med-
arbetare. Våra medarbetare 
är stolta över att betjäna 
kunder, de är hängivna och 
redo att hjälpa. att arbeta för 
Seb innebär professionella 
och personliga tillväxt- och  
utvecklingsmöjligheter för alla.

Framstående ledare i Seb bryr sig om och utvecklar sina 
medarbetare och bygger kontinuerligt givande relationer. de är 
förebilder och främjar rätt tänkesätt och beteenden.

Högpresterande team fokuserar på både ledare och med-
arbetare som arbetar på ett dynamiskt och förtroendefullt sätt, 
och samarbetar mot gemensamma mål.

Slutligen, en effektiv organisation bygger på tron att Seb 
ska vara en inkluderande, affärsdriven organisation där människor 
känner sig respekterade och värderas som professionella. Seb är 
en flexibel organisation som har kapacitet att anpassa sig till förän-
drade marknadsbehov.

Medarbetarundersökning
Vi arbetar med att utveckla vår interna företagskultur och 
undersöker regelbundet hur de anställda upplever sin situation. 
2013 års undersökning Insikt (en modifierad version av tidigare 

Voice) mätte två olika index, employee engagement Index (70), 
vilket visar hur engagerade medarbetarna är i att bidra till bankens 
framgång och performance excellence Index (74), som visar hur 
väl organisationen uppfyller kundernas behov genom god service, 
effektiva processer och hög produktkvalitet. båda resultaten är i 
nivå med Seb:s konkurrenter.

undersökningen visar att Seb:s medarbetare är mycket nöjda 
med SEB som arbetsplats (81%) och att de har en stark tro på 
bankens framtid (81%). Det finns ett gott samarbete mellan de 
anställda (88%), och de anställda rekommenderar SEB:s produkter 
och tjänster (79%).

bland förbättringsområdena pekar undersökningen på behovet 
av att förtydliga sambandet mellan medarbetarnas egen roll och 
Seb:s övergripande mål, att bli ännu bättre på att möta kunder-
nas behov och att förbättra den interna kommunikationen inom 
enheter och divisioner.

under hösten påbörjades arbetet med att förbättra dessa 
områden. Samtliga divisioner har inlett rundabordssamtal, och 

enheterna anpassar arbetet efter sina egna förutsättningar och 
behov. Som ett exempel införde kapitalförvaltningsdivisionen ett 
bloggforum för chefer och skapade en skuggledningsgrupp. Fram-
stegen följs upp kvartalsvis. Framöver kommer Seb att genomföra 
medarbetarundersökningen årligen.

Jämställdhet och mångfald
Seb har under många år arbetat med att förbättra mångfalden 
och att ge alla lika möjligheter. ambitionen är att alla medarbetare 
ska känna att de har lika möjligheter att utvecklas oavsett kön, 
etniskt ursprung, ålder, sexuell läggning eller tro. Vi har en tydlig 
ambition att öka mångfalden både vad gäller kön, ålder och etnisk 
bakgrund. det är både en viktig affärsfråga och ett tydligt socialt 
ansvar. Seb:s mål är att ha en jämn könsfördelning på alla ledande 
positioner. Vid årsskiftet var andelen kvinnor på alla chefsnivåer 
42 procent.

under 2013 har Seb som ett av tio svenska storföretag deltagit 
i battle of the Numbers, ett projekt vars syfte är att lyfta fram fler 
kvinnor till operativa chefspositioner. totalt 100 kvinnor, varav 
tio från Seb, har analyserat vad företag kan göra för att attrahera, 
rekrytera och utveckla talangfulla kvinnor. Kvinnorna har delat 
erfarenheter, både utmaningar och goda exempel.

Som ett resultat av projektet fortsätter Seb att stärka ledare i 
coachning, säkerställa en könsneutral rekryteringsprocess och in-
föra styrkort för att mäta och följa upp jämställdhet i divisionerna 
och för Seb som helhet.

ett annat initiativ för att förbättra könsfördelningen är det men-
torprogram för 13 kvinnliga seniora talanger och medlemmarna i 
Seb:s verkställande ledning, som pågick 2012–2013. Initiativet har 

Vad handlar det om?
ett stimulerande arbetsklimat och god arbetsmiljö uppmuntrar till 
bättre arbetsinsatser och bidrar även till nöjdare och mer lojala 
medarbetare. det ligger i såväl kundernas som aktieägarnas 
intresse. För att behålla vår ställning som relationsbanken i vår 
del av världen måste Seb kunna locka till sig, utveckla och behålla 
de bästa medarbetarna, så att vi kan erbjuda våra kunder bästa 
tänkbara service och upplevelse.
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gett båda sidor en mängd nya erfarenheter och insikter.
Sedan 2011 har Seb särskilt fokus på lika lön. under 2013 

inleddes arbetet med att utvärdera de senaste årens resultat och 
implementeringen av likalön-förhandlingarna. arbetet fortsätter 
under 2014 med ambitionen att komma till rätta med de osakliga 
löneskillnader som ännu finns mellan män och kvinnor.

Seb följer lokala kollektivavtal och nationell lagstiftning vad 
gäller arbetstagarnas rättigheter i de länder där vi är verksamma. 
För att säkerställa att vi i möjligaste mån har samma policys 
implementerade vid alla våra siter gjorde vi en självutvärdering av 
de nuvarande förhållandena under senare delen av 2012. detta 
resulterade i en kort åtgärdslista och de resterande luckorna har 
nu setts över. utvärderingen visade också att det inte föreligger 
någon risk för tvångsarbete eller barnarbete på våra siter.

Vi har under 2013 ökat vårt engagemang i det europeiska 
företagsrådet. Syftet är att föra samman representanter för medar-
betarna från olika europeiska länder där företaget har verksamhet 
för att förbättra information till och samrådet med medarbetare 
inom företaget. Vi är också positiva över att se ett större antal 
medlemmar i fackföreningar i vår baltiska verksamhet under 2013.
 
Ansvarsfull omställning
liksom de flesta organisationer arbetar Seb kontinuerligt med att 
förbättra effektiviteten. om övertalighet uppstår strävar vi efter att 
i samarbete med de fackliga organisationerna hantera detta på ett 
ansvarsfullt sätt och att stödja anställda som kan behöva hitta nya 
utmaningar. om möjligt försöker Seb att erbjuda jobb i andra delar 
av företaget för att matcha behoven hos de individer som är öppna 
för nya möjligheter. om medarbetaren inte hittar nytt jobb inom 
Seb är ambitionen att coacha och stödja individen att hitta en så 
bra lösning som möjligt. 

VÅRA PRIORITERINGAR MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLE

Spel om värderingar uppmuntrar dialog

Exempel:

Strategisk inriktning 

du är projektledare och projektets mål är att 

leverera nya funktionaliteter för verksam-

heten. Systemet och processområdet har 

ingen tydlig inriktning för den här typen av 

funktionalitet. Vad gör du?

Genom programmet ”You are SEB” har vi under de senaste åren 
arbetat med att utveckla företagskulturen för att bli ännu bättre på 
att sätta kunderna främst, att arbeta på enklare sätt och för att öka 
samarbetet. ett av verktygen som används är ”Value dialogues”, 
ett brädspel som används för att skapa dialog kring grundläggan-
de värderingar och beteenden, baserat på vardagliga situationer 
som kan uppstå inom en enhet eller division.

Genom att spela spelet med tärningar och kort uppmuntras 
diskussioner i små grupper. det ger deltagarna vägledning, kan ge 
insikter om brister i attityd och ger feedback till ledningsgrupper.

”Value dialogues” lanserades med framgång i en del av storföre-
tagsdivisionen redan 2008, och i hela division baltikum under 2010. 
I den koncerngemensamma funktionen affärsstöd, som genom-
gått stora förändringar under 2013, deltog under våren mer än 
3 000 anställda i spelet. 

Spelet är situationsbaserat. till varje situation finns sex före-
slagna svar som ger olika poäng. ledningsgruppen har enats om en 
rangordning för vart och ett av dem. deltagarna har möjlighet att 
diskutera de föreslagna svaren och poängsättningen med lednings-
gruppen, och det betonas att inget svar är ”svart eller vitt”. Själva 
dialogen kring situationen är därför av avgörande betydelse.

dialogspelet infördes under 2013 också inom Seb:s private  
banking samt inom den svenska Kontorsrörelsen.

Engagemang Vi drivs alla av att allt vi gör stärker relationen 
till våra kunder.

Professionalism Vi förenklar för kunderna att göra affärer 
med oss genom att dela med oss av vår kunskap och ansvara 
för våra handlingar.

Ömsesidig respekt Vi är öppna och strävar efter att förtjäna 
såväl andras som varandras förtroende.

Kontinuitet Vi drar lärdom av, utmanar och agerar utifrån vår 
långa erfarenhet.

SEB:s värderingar

Vi har stärkt vårt engagemang 
i europeiska företagsrådet.



22 Seb HÅllbaRHetSRappoRt 2013

Att attrahera och utveckla de bästa talangerna är 
en viktig framgångsfaktor för SEB. Vi är en av de 
mest populära bankarbetsgivarna i många av de 
länder där vi är verksamma. 
Seb i Sverige rankades återigen som en av de mest populära 
arbetsgivarna bland unga yrkesverksamma med civilekonomexa-
men. bland systemvetare och ingenjörer ökar Seb sin popularitet. 
I litauen har Seb för sjunde gången utsetts till den mest attraktiva 
arbetsgivaren i landet av Verslo Zinios, CV.lt ( 2005, 2007, 2009-
2013). I tyskland utsågs Seb till en av de bästa arbetsgivarna i 
landet för sjätte året i rad. 

Vi arbetar aktivt för att bygga långsiktiga relationer med 
morgondagens anställda, både genom möten på högskolor och 
universitet och i sociala medier som Facebook och linkedIn.

Att lära i vardagen
För att nå visionen ”att vara den mest betrodda partnern för 
kunder med ambitioner” är kompetens en avgörande framgångs-
faktor. Seb har därför under 2013 lagt stort fokus på att stärka 
lärandet i vardagen bland medarbetarna. Syftet är att ge de 
anställda en naturlig möjlighet att ta ansvar för att både dela  
och tillägna sig kunskap.
en modell med fyra nivåer för lärandet har etablerats:
1.  traditionell utbildning – ett strukturerat kursutbud med  

koncerngemensamma inköpsrutiner
2.  affärsplanedrivet lärande – utbildningsplaner och byggande  

av nyckelrollskompetenser
3. lärande för customer excellence – fokus på arbetsprestation 
4.  best practise och kunskapsutbyte – fokus på förebilder och 

nätverk

Moderna inlärningskoncept
– Vår ambition är att införa lärande i vardagen som är baserat på 
nya moderna inlärningskoncept och som ligger i linje med våra 
affärsmål, säger Kristina bixo, chef för learning management.

lärandemodellen syftar till att uppnå fördelar både för 
företaget (sänkta produktionskostnader och minskad förlust av 
arbetstid) och för individen (förbättrade prestationer, lättillgäng-
liga och flexibla aktiviteter för inlärning).

Nya inlärningsmetoder som s k rapid e-learnings, skärm-
inspelningar och filmer har införts. Fördelarna är många – kurserna 
är lätta att genomföra, de är tillgängliga närhelst användaren 
önskar och de ökar kunskapen på ett enkelt sätt både för enskilda 
medarbetare och grupper av medarbetare.

Globala ledarutvecklingsprogram
Seb har en lång tradition av att utveckla talanger och ledare och 
har ett globalt ramverk för ledarutvecklingsprogrammen. detta 
gör det möjligt för chefer att utveckla de förmågor som behövs, att 
växa som individ och att bygga nödvändiga ledaregenskaper.
detta är en del av medarbetarstrategin som beskrivs på sidan 20.
Seb:s utbildning för första linjens chefer ger grundläggande kun-
skaper inom både strategiska och operativa områden. under 2013 

deltog total cirka 100 nya chefer. utvärdering sker löpande och 
visar på goda resultat.

För mer erfarna chefer och seniora specialister erbjuder Seb en 
samling fristående kurser med inriktning på viktiga ledarskaps- 
teman som affärsfokus, förändring, samarbete och kommunika-
tion. I slutet av december 2013 hade nästan 1 200 personer från 
hela Seb deltagit i en eller flera av dessa kurser. 

ett nytt program för mellanchefer, art of execution, lanserades i 
slutet av hösten 2013. Huvudsyftet är att främja en djup förståelse 
av sammanhang, förmågan att ta beslut och att leda andra. del-
tagarna ökar sin kunskap inom allmänna områden som affären, 
styrning och ledarskap. de lär sig även mer om hur de kan koppla 
ihop sina egna utmaningar med Seb:s övergripande vision, mål 
och strategi.

Plattform för teamutveckling
under 2011 lanserade Seb en plattform för teamutveckling. 
Syftet är att stödja team i att klargöra mål och roller, effektivisera 
beslutsfattandet, skapa förtroende och öppen kommunikation, 
och främja ett aktivt deltagande i teamet. Vid årets slut hade 30 
ledningsgrupper fått någon form av stöd genom plattformen. 
detta har lett till klara framsteg och 28 av dessa team har visat 
klara förbättringar och blivit högpresterande team. dessutom kan 
arbetsgrupper i hela Seb dra nytta av plattformen på ett sätt som 
motsvarar deras ambitioner och uppfyller deras behov. 

Attrahera talanger och utveckla medarbetare

VÅRA PRIORITERINGAR MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLE

Vid årsskiftet hade 
28 av 30 team visat
tydliga förbättringar.

Varför värderingarna är viktiga
– Som ledare vill jag föregå med gott 
exempel. Jag försöker alltid att leva efter
våra värderingar och hoppas bidra till 
en miljö där engagemang, ömsesidig 
respekt, kontinuitet och professionalism 
är en självklarhet. Jag tror att detta kom-
mer att öka i betydelse framöver. det är 
tydligt att yngre människor tycker det
är allt viktigare att arbeta i en kultur 

som överensstämmer med deras egna värderingar. ett jobb är inte 
längre ”bara” ett jobb. För mig personligen betyder engagemanget 
mest. professionalism, kontinuitet och ömsesidig respekt kan man 
agera på, men engagemanget måste komma från hjärtat. När man 
gör något man brinner för och som fyller ett syfte gör man med 
automatik ett bra jobb och har samtidigt roligt!

Elisabeth Sterner Kapitalförvaltningen
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I september 2013 samlades nästan alla 
de 900 anställda i Seb i estland för att 
diskutera hållbarhet i alla dess aspekter. 

– ansvar är inte projektbaserat ager-
ande, det är ett sätt att förhålla sig, sade 
Seb i estlands vd Riho unt.

Syftet med evenemanget var att öka 
medvetenheten hos medarbetarna om 
hållbarhet och att hjälpa de anställda att 
uppfatta och se sambanden mellan sitt 
eget arbete och hållbarhet och därmed 
uppnå bättre affärsresultat. tre kunder var 
inbjudna att delta och bidra med åsikter. 
de tillfrågades om vad ansvarsfullhet och 
hållbarhet innebär för dem och deras före-
tag. medarbetarna skickade också frågor 
via SmS som besvarades på intranätet.

Diskutera beteenden
medarbetarna spelade också ett brädspel 
där de samlade poäng och diskuterade 
olika situationsbaserade händelser. Situa-
tionerna illustrerade allt ifrån hur man 
fattar hållbara kreditbeslut till hur man ska 
agera när en berusad kund vill ta ut pengar 
från sina barns konto.

Riho unt var nöjd med evenemanget:

– det var lyckat och vi kan vara stolta 
över att vi gjorde något som aldrig tidigare 
gjorts. Inget stort företag i estland har 
någonsin organiserat ett medarbetareven-
emang om hållbarhet för så många del-
tagare. Jag hoppas att vi är goda förebilder, 
sade Riho unt.

det vinnande laget skänkte priset, 
4 085 euro, till Seb Charity Funds 
stipendie-program. Veckan före evene-
manget hade det estniska intranätet varit 
öppet för omröstning om vilken organisa-
tion donationen skulle gå till.

Anställda engageras i hållbarhet 
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 2013 2012 2011 2010

totalt antal anställda, inkl. deltidsanställda 16 717 17 474 18 862 20 599

personalomsättning, procent 11,1 9,3 9,3 10,9

Sjukfrånvaro, andel av ordinarie arbetstid, Sverige, procent 2,44 2,55 2,5 2,7

Andel manliga/kvinnliga chefer, alla chefer 58/42 58/42 57/43 56/44

Andel män/kvinnor på höga chefsposter 74/26 76/24 77/23 74/26

Nyckeltal 

För mer information, se CS Fact Book (www.sebgroup.com/hallbarhet).

Affären och ansvaret
Vad innebär håll-
barhet för finans-
branschen och 
hur arbetar Seb 
med hållbarhet? 
I en serie möten 
har hundratals 
medarbetare 
lyssnat på Seb:s 
seniorekonom Klas eklunds föreläsningar 
på detta tema.

–trenden är tydlig. Företag som 
agerar ansvarsfullt blir mer lönsamma, 
säger Klas eklund. 

Han menar att globala företag måste 
ta ansvar, något som också har förstärkts 
av finanskriser och stigande arbetslös-
het. allt fler anställda, kunder, chefer och 
ägare vill att företagen gör mer än att 
bara tjäna pengar – de vill också att de 
ska vara ”goda medborgare”.

enligt Klas eklund kommer det att 
bli svårare att bara fokusera på att 
maximera vinsten i denna nya värld. 
dessutom måste företagen utveckla 
strategier för hållbarhet och ansvar. an-
svaret kan enligt honom innebära många 
saker, men i allmänhet går trenden mot 
”grönare”, mer social verksamhet och 
bättre styrning.

– om vi har problem med att visa att 
ansvaret hittills har betalat sig på den 
nedersta raden, har vi ännu svårarare 
att tro att det inte kommer att göra det 
framöver. de företag som inte utvecklar 
en strategi för hållbar utveckling och 
integrerar den i sin affärsstrategi kanske 
inte uppskattas av sina intressenter 
– och kommer att få det svårare att för-
svara sin lönsamhet, säger Klas eklund.0
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SEB främjar hälsa och god arbetsmiljö 

På SEB är vi övertygade om att personlig hälsa och en god 
arbetsmiljö främjar goda prestationer och medarbetarnas engage-
mang. Seb:s hälsostrategi, Seb Wellness programme, fokuserar på 
ett proaktivt hälsoarbete som främjar välbefinnande och förebyg-
ger ohälsa, snarare än att vidta åtgärder i efterhand. Strategin är 
förankrad i den senaste forskningen och bygger på rekommen-
dationer från Seb:s hälsovetenskapliga råd som inrättades 2012. 
en bättre förståelse för vad som påverkar vår hälsa är en viktig 
framgångsfaktor.

Seb Wellness programme som är infört i Sverige kommer 
steg för steg att introduceras på våra övriga hemmamarknader, 
anpassat efter varje lands förutsättningar. ett Seb-övergripande 
råd för hälso- och arbetsmiljöfrågor kommer också att inrättas. det 
omfattar Sverige, de baltiska och nordiska länderna och tyskland.

Friskvårdskontroll
medarbetarna förväntas ta ansvar för sin egen hälsa men Seb 
erbjuder hjälp och stöd. År 2013 lanserades friskvårdskontrollen 
Wellness Check – två typer av hälso- och konditionstester för 
anställda med fokus på livsstil, fysisk aktivitet och förebyggande 
av stress. I slutet av året hade mer än 70 procent av de anställda i 
Sverige genomgått testerna.

en stor majoritet har också deltagit i de många inspirerande 
aktiviteter som erbjudits; föreläsningar om fysisk aktivitet, kost 
och stress och olika utmaningar som uppmuntrar till daglig fysisk 
aktivitet.

ett annat uppskattat verktyg som erbjuds i Sverige och tysk-
land är Samtalsstöd på telefon, en möjlighet för anställda att få 
stöd av en registrerad psykoterapeut via en telefontjänst.

under året har defibrillatorer för att förhindra hjärtstillestånd 
installerats på samtliga 164 kontor i Sverige. 6–8 personer per 

defibrillator har fått nödvändig utbildning i hjärt- och lungräddning 
och hantering av själva defibrillatorerna. målet är att hjärtsäkra 
hela Seb där så är möjligt.

 
Sjukskrivningstal
Sjukskrivningstalen, både kort- och långtidsfrånvaro, är fortsatt 
låga i Seb Sverige (se CS Fact book), trots en generell ökning i 
samhället. den totala sjukfrånvaron i Sverige är 2,44 procent, vilket 
är lågt jämfört med andra branscher, och lägst bland bankerna.

omfattande insatser har under åren gjorts för att minska lång-
tidssjukskrivningarna, ett arbete som har varit mycket framgångs-
rikt. År 2004 var cirka 430 personer i fokus för rehabilitering 
jämfört med drygt 60 personer under 2013. dock har kvinnor, 
liksom i resten av samhället, avsevärt högre sjukfrånvaro än män. 
detta är ett område som Seb avser att utreda grundligt för att ta 
reda på orsaken till skillnaderna.

Arbetsmiljö 2013
Seb:s systematiska arbetsmiljöarbete i Sverige förbättrades 
också under 2013. den årliga översynen är en viktig del av det 
lagstadgade och systematiska arbetet för att skapa och behålla en 
hälsosam arbetsmiljö. År 2013 ledde den årliga arbetsmiljöutbild-
ningen till en ökning av andelen dokumenterade arbetsmiljö- 
rapporter, från 73 procent 2012 till 90 procent 2013. Vi strävar 
efter att uppfylla kraven för certifieringen i enlighet med den 
internationella standarden oHSaS 18001.

alla våra medarbetare i de nordiska länderna och i Ryssland är 
representerade i formella hälso- och säkerhetskommittéer. Globalt 
är över 66 procent av våra medarbetare representerade i sådana 
kommittéer. I länder där inga formella kommittéer finns på plats 
hanteras frågor om hälsa och säkerhet vid personalmöten.

Hälsoprojekt ledde till färre sjukskrivningar

SEB har under många år framgångsrikt 
arbetat med att minska sjukskrivnin-
garna (se ovan). trots de allmänt låga 
nivåerna finns det lokala variationer. 
ett exempel är den svenska delen av 
livförsäkringsverksamheten där ledningen 
valde att ytterligare öka det proaktiva 
hälsoarbetet, med en bred inriktning på 

kultur- och ledarskapsfrågor.
ett tvåårigt strategiskt hälsoprojekt lanserades 2012 som ett 

pilotprojekt inom Seb:s strategiska hälsoinitiativ. det inleddes med 
en hälsoenkät.

Resultatet visade på några tydliga förbättringsområden 
som återspeglades särskilt väl inom affärsservice, en enhet på 
cirka 150 personer som under de föregående åren genomgått 
stora förändringar och hade hög sjukfrånvaro. många av de 150 

anställda kände stor brist på engagemang. deras arbete hade blivit 
strömlinjeformat och de saknade kundkontakt. ”Som att sitta i en 
svart låda”, som en person uttryckte det, enligt Kerstin Sjöstrand, 
chef affärsservice sedan februari 2011. 

Fokus i projektet var individens hälsa, hälsofrämjande ledar-
skap och organisatorisk hälsa. tillsammans med medarbetare och 
chefer har affärsområdet skapat engagemang, insikt och vilja till 
förändring mot ett proaktivt hälsoarbete.

de största framstegen är en förbättrad dialog mellan chefer 
och medarbetare om hälsofrågor och att chefer har stärkts i sin 
förmåga att skapa en känsla av sammanhang.

tydliga resultat har uppnåtts, inte minst på Kerstin Sjöstrands 
enhet affärsservice där sjuktalen har mer än halverats på tre år, 
från 8,9 procent i december 2010 till 4,16 procent i december 
2013. under projektets gång har insikten om hur givande ett  
strategiskt hälsoarbete är blivit tydlig också för arbetsgivaren.



Människor behöver likvärdig tillgång till finansiering och 
banktjänster. därför arbetar vi för att förbättra tillgången till våra 
tjänster och att öka kunskapen om ekonomi och finans i samhäl-
let. det innebär att vi delar med oss av vår expertis, rådgivning, 
finansiell och ekonomisk utbildning samt av verktyg och tekniker 
som underlättar tillgången till banktjänster.

många aktiviteter har genomförts under 2013, i huvudsak på 
våra hemmamarknader där vi har privatkunder. I Sverige ger våra 
experter ut flera rapporter varje år inom områden som makro-
ekonomi, investeringar och privatekonomi. mer än 140 rapporter 
publicerades under 2013. Våra experter möter och interagerar 
också med allmänheten, till exempel i chattar på våra webbplatser 
och via Twitter. Under 2013 deltog våra privatekonomer i tio chat-
tar kring frågor som rör privatekonomi och välfärd. Seb:s chefs-
ekonom Robert bergqvist är en av de mest citerade personerna i 
svensk media.

Att sprida vår kunskap
I baltikum arbetar Seb också aktivt med att sprida kunskap. 
ekonomiska experter publicerar rapporter som till exempel baltic 
Household Outlook, Lithuanian Macroeconomic Review och 
litauiska Sparbarometern som utkommer varje kvartal. I litauen 
etablerades under året Finansmarknadsinstitutet tillsammans med 
andra finansiella aktörer.

Vi vill erbjuda kunskap inom ekonomi och ge praktiska tips för 
vardagen, till exempel för familjens budget. I estland samarbetade 
Seb med bankföreningen och Finansinspektionen under en vecka 
för att utbilda vuxna i privatekonomi. 26 medarbetare från Seb 
genomförde 50 lektioner för vuxna. Seb i estland deltog också i 
Financial literacy day i samarbete med bankföreningens medlem-
mar. 30 medarbetare höll 46 lektioner på både estniska och ryska 
i grund- och gymnasieskolor över hela landet. Syftet var att höja 
skolelevernas kunskapsnivå kring ekonomi och relaterade frågor.

Fönster mot framtiden
För att främja användningen av internet bland ungdomar, äldre, 
funktionshindrade, icke-infödda och andra grupper är Seb medlem 
i initiativet ”Fönster mot framtiden” som arbetar med utbild-
nings- och marknadsföringsaktiviteter för att stimulera till ökad 
internetförståelse.

under 2013 då lettland förberedde införandet av euron den 
1 januari 2014 var Seb involverad i flera aktiviteter för att sprida 

kunskap och praktisk information. Seminarier hölls av Seb-medar-
betare för kunder och en specialproducerad direktsändning sågs 
av cirka 500 ryska kunder. under hela året har flera besök organi-
serats för lettiska företag då Seb-experter lett enskilda seminarier 
kring införandet av euron och andra ämnen med anknytning till 
ekonomi.

Öppet 24 timmar om dygnet
Vi använder vår kunskap och våra produkter och tjänster för att 
öka tillgängligheten till finansiella tjänster. Som komplement till 
våra kontor och personliga besök är Seb:s telefonbank öppen 
24 timmar om dygnet, alla dagar under året. telefonbanken är 
tillgänglig för både privatkunder och företagskunder. I Sverige 
finns personlig kundservice på mer än 20 språk. Sociala medier är 
ytterligare en kontaktväg för våra kunder. Vi erbjuder för när-
varande kundtjänst via Facebook och Twitter i Sverige, Estland 
och lettland, samt via Facebook i litauen, där det också är möjligt 
att utan avgift kommunicera via Skype. denna tjänst är mycket 
uppskattad av kunder som befinner sig utomlands. I litauen har 
också antalet zoner för självbetjäning utökats.

Att involvera användare och tillgänglighetsexperter
Vi utvecklar ständigt våra verktyg för att underlätta för kunderna. 
ett exempel är det nya gränssnittet i den svenska internetbanken 
där vi engagerade användare och tillgänglighetsexperter i utveck-
lingen för att skapa bättre tillgänglighet för alla personer utifrån 
deras olika behov och förmågor.

Vi erbjuder också en variant av säkerhetsdosan ”digipass”, 
som är anpassad för att synsvaga kunder ska kunna utföra sina 
banktjänster via internet och via bank på telefon. I lettland har 
Seb samarbetat med ideella organisationer för funktionshindrade 
med syfte att förbättra tillgången till kontor och bankomater. olika 
slags hjälpmedel för att underlätta för rörelsehindrade har införts, 
till exempel installation av tröskel- och rullstolsramper.

SEB:s mötesplatser och kontakter  
med kunderna 2013 2012

lokala bankkontor  286 292

Internetbanken, antal besök, miljoner 162 156

mobilbanken, antal besök, miljoner 59 34

telefonbanken i Sverige, antal samtal, miljoner 4 3,8 

Nedladdningar av mobil- och ipad-appar,  
privat och Sme  271 219

Expertrapporter till privatpersoner och små/ 
medelstora företag, Sverige 68 102

Forskningsrapporter om den ekonomiska  
utvecklingen 73 51

Nyckeltal 

För mer information, se CS Fact Book (www.sebgroup.com/hallbarhet).
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Tillgång till finansiella tjänster$
€

Vad handlar det om?
tillgång till finansiella tjänster är avgörande för all ekonomisk 
aktivitet. ansvarsfulla banker gör sina tjänster tillgängliga för alla, 
oberoende av ekonomisk ställning, etniskt ursprung, funktions-
hinder eller andra faktorer. Vårt mål är att finnas till hands för våra 
kunder, oavsett tid och plats. Genom att dela med oss av vår kom-
petens ger vi människor möjlighet att fatta mer välgrundade beslut 
i ekonomiska frågor och på så sätt bidra till ett bättre samhälle.

http://www.sebgroup.com/hallbarhet
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På SEB engagerar vi oss för framtida generationer. Vi stödjer 
utvecklingen av närsamhälle i samarbete med organisationer och 
institutioner på våra hemmamarknader. Vi fokuserar på entre-
prenörskap och innovation, barn och ungdom och på utbildning 
och kunskap. För oss är det viktigt att vara med i besluten om hur 
pengarna används. dessutom försöker vi alltid att använda våra 
egna resurser och infrastruktur för att använda våra investeringar 
på bästa sätt. det handlar i första hand om våra medarbetares 
engagemang och tid. Seb är inte knutet till några politiska partier. 
Vi ger inte heller något ekonomiskt stöd till politiska partier eller 
har någon annan typ av politisk donation.

Stöd till entreprenörer och innovation
Seb har arbetat i företagsamhetens tjänst i snart 
160 år och vi har en lång tradition av att stödja 
entreprenörer och mindre företag. det gör 
vi genom vår kärnverksamhet i samar-
bete med väletablerade organisa-
tioner som stöder entreprenörer 
och entreprenörskap.

Vi tror verkligen att samhället 
drar nytta av ett ökat antal entre-
prenörer som utvecklar företag 
och skapar framtida tillväxt och 
sysselsättning. därför vill vi upp-
muntra och stödja både framtida 
och nuvarande företagare på alla 
nivåer, och vi strävar efter att tillgodose så många som möjligt.

I Sverige möter vi tusentals studenter genom vårt samarbete 
med ung Företagsamhet. dessutom träffar vi allt från nystartade 
företag genom Venture Cup, Connect, IFS (Internationella Före-
tagarföreningen) och Nyföretagarcentrum till de mest erfarna 
entreprenörerna.

Har mött 10 000 personer
under 2013 har Seb i Sverige arrangerat eller deltagit i mer än 45 
aktiviteter och träffat cirka 10 000 personer runt detta tema. Chris-
tina Wahlström, grundare, vd och ägare till mama mia mödravård 
belönades 2013 med priset SEB A Perfect Entrepreneur. Även i Fin-
land stödjer Seb unga entreprenörer genom Junior achievements. 

Seb har ett brett utbud av aktiviteter mot företagare även i de 
tre baltiska länderna. Några av exemplen är det estniska projektet 

brain Hunt som syftar till att hitta innovativa och miljövänliga 
innovationer. I Litauen är SEB partner med tidningen BznStart i 
projektet 240 minutes of Charge för befintliga och framtida före-
tag som är redo för utmaningar. bland exemplen i lettland finns 
bland annat Contest of Ideas, Company’s Secret – en tV-sändning 
för nystartade företag, samt Gazelle, utmärkelsen för att utveckla 
företag i samarbete med tidningen daily business.

Barn och ungdom
Seb har ett brett engagemang för ungdomar och barn, både på 
nationell nivå och i närsamhällena. Vårt stöd för organisationen 
mentor startade 1997 och vi samarbetar idag i Sverige och i de 
baltiska länderna. utbudet av aktiviteter har ökat och under 2013 
var omkring 1 900 anställda engagerade i olika typer av aktivi-
teter. Somliga var till exempel personlig mentor för en ungdom, 
andra inspirerade och berättade för studenter om det egna yrket, 

undervisade om privatekonomi, 
eller hur man söker det första 
jobbet. många medarbetare har 
också deltagit i seminarier om 
föräldraskap.

Vi engagerar oss i närsamhäl-
len till exempel kring vårt kontor i 
Rissne utanför Stockholm där den 
socioekonomiska utvecklingen 
är relativt svag. Seb är här en av 

de största arbetsgivarna och många 
av våra anställda engagerar sig i mentor-

skap och fungerar som förebilder. de vägleder 
eleverna i att göra planer för sin framtid och under-

visar om privatekonomi.
År 2013 donerade Seb 3 miljoner kronor till Hm drottning 

Silvias stiftelse Care about the Children. Stiftelsens syfte är att ge 
bidrag till svenska och internationella projekt som ger behövande 
barn runt om i världen möjlighet till bra utbildning, god hälso- och 
sjukvård samt möjligheten att känna sig trygg och glad under sin 
barndom.

Brett engagemang i Baltikum
I alla de baltiska länderna bidrar Seb till barn och ungdomar i 
behov av extra stöd. I lettland samarbetar vi med till exempel 
med SoS barnbyar och stiftelsen livslust där anställda deltar som 
volontärer.

I litauen anordnar Seb med tV3 dreams Come true, en 
kampanj för att samla in pengar till föräldralösa och sjuka barn. 
Kampanjen som inbringade 374 000 euro i januari 2014 är ett 
årligt evenemang och det största stödprojekt i landet. de anställda 
var under året också mentorer för en grupp av barn i riskzonen och 
organiserade sommarläger där 77 barn deltog.

I estland är Seb Charity Fund landet största välgörenhets- 
stiftelse. Genom Seb:s stöd erbjuds barn utan närvarande föräld-
rar husrum. Fonden har också delat ut stipendier till unga mödrar 
som vill återuppta sin avbrutna skolgång.

VÅRA PRIORITERINGAR MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLE

Samhällsengagemang

Vad handlar det om?
Som bank är vi en integrerad del av samhället och vi vet att det vi 
gör har en inverkan. därför vill vi bidra till att bygga ett samhälle 
som vi alla vill och kan vara en del av. utöver den roll som vår 
verksamhet spelar i samhället stöder vi också närsamhällen. Vi 
ägnar både tid och pengar åt gemensamma projekt och arbetar 
med noga utvalda partners och människor.
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I tyskland engagerar vi oss genom Seb-Stiftelsen där anställda 
kan söka medel för lokala, sociala initiativ.

Utbildning och kompetens
Vi bidrar aktivt till att sprida kunskap. Vi stödjer forskning och 
utbildning genom ett antal program med universitet, både genom 
att bidra till professurer och forskningsprojekt samt genom väl 
etablerade samarbeten för studenter vid universitet i Sverige och 
i Norden.

Vi har sedan länge ett samarbete med Handelshögskolan i 
Stockholm (SSe) och sedan 2012 stöder vi SSe Riga Sustainable 
business Centre. tack vare ekonomiskt stöd från Seb, Nordea och 
Swedbank har studenter beviljats 720 stipendier under fem år 
och som därmed har minskat sina årliga studieavgifter från 6 000 
euro till 3 500 euro. I samarbete med flera andra universitet och 
institutioner beviljar Seb också stipendier för bästa prestation till 
studenter i lettland.

Sport och kultur
Seb är huvudsponsor för Svenska tennisförbundet. Genom det 
gemensamma projektet Seb Next Generation ger vi 1 000 flickor 
och pojkar i åldrarna 10–15 år i de nordiska länderna möjlighet att 
utveckla sina talanger och att skapa en identitet och gemenskap 
inom idrotten. Seb Next Generation syftar till att ge ungdomar 
självkänsla och möjlighet att utveckla sina tenniskunskaper. I de 
baltiska länderna stödjer Seb en mängd olika idrottsevenemang 
som tennisturneringar och löptävlingar.

Seb stöder sedan många år Kungliga Filharmonikerna vid 
Stockholms Konserthus. I början av 2014 förnyade vi vårt engage-
mang. Vi sponsrar även Göteborgs Symfoniorkester och samar-
betar med Riga kammarorkester Sinfonietta (sedan 2006) och 
estlands nationalopera (sedan 2009).

VÅRA PRIORITERINGAR MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLE

I januari 2014 undertecknade SEB i Estland och universitetet i Tartu ett samarbetsavtal genom Vega-fonden. Genom denna nya stipen-
diefond för studenter och forskare vid Estlands högskolor kommer SEB att finansiera införandet av kunskapsintensiva lösningar i vardagen 
med 150 000 euro under tre år. Med detta syftar SEB att bidra till att företagsamhet stöds ekonomiskt. Inrättandet av Vega-fonden är ett 
viktigt steg i att föra kunskapen om högskolor i praktiken och för att stärka ställningen för estniska företag i den globala konkurrensen.

Ekonomiska bidrag till samarbetspartners,  
indelade efter tema, 2013

13%

8%

44%

35%

För mer information se CS Fact Book

barn och ungdomar
19,5 miljoner kronor

utbildning och kunskap
4,3 miljoner kronor

Sport och kultur
24,5 miljoner kronor

entreprenörskap och innovation
7 miljoner kronor
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Minska vår miljöpåverkan

Under 2009 beslutade SEB att minska de årliga Co2-utsläppen 
med 45 procent fram till år 2015. beslutet speglade vår ambition 
att hantera ett bredare spektrum av miljöfrågor. energianvändning, 
pappersförbrukning och tjänsteresor med tillhörande utsläpp av 
växthusgaser, utgör den viktigaste direkta miljöpåverkan av vår 
verksamhet.

Hantering av koldioxidutsläpp
Vår strategi att minska vår klimatpåverkan börjar med mätning och 
rapportering av de koldioxidutsläpp som har anknytning till vår 
verksamhet och som vi har kontroll över, till exempel energi- och 
elanvändning i våra egna byggnader, pappersförbrukning och 
tjänsteresor (utsläpp i kategori 2 och 3). Vi redovisar utsläpp från 
elva länder, vilka tillsammans omfattar mer än 94 procent av våra 
intäkter och 96 procent av våra medarbetare. Vi följer upp vår 
direkta miljöpåverkan varje kvartal och rapporterar uppgifter som 
efterfrågas av investerare, kunder och medarbetare i vår håll-
barhetsrapport samt i andra rapporter såsom Carbon disclosure 
project (Cdp). Vi har en särskild kommitté som övervakar arbetet 
med att minska våra koldioxidutsläpp. Vår koldioxidrapportering 
baseras på Greenhouse Gas protocol.

Koldioxidutsläpp
under året uppgick Seb:s Co2-utsläpp till ungefär 28 600 ton och 
var i stort sett oförändrade jämfört med 2012. Jämfört med basåret 
2008 har våra utsläpp minskat med 36 procent. minskningen 
har främst uppnåtts genom energieffektivitetsinitiativ, minskad 
pappersförbrukning och minskade utsläpp från tjänstebilar. Vårt 
långsiktiga mål att minska våra Co2-utsläpp med 45 procent till år 
2015 kvarstår.

Energianvändning i kontor och filialer
energianvändningen i våra kontor och filialer har minskat 
med 15 procent sedan 2008. Vår elförbrukning har minskat 

26 procent under samma period. en orsak till minskningen är flytten 
till nya energieffektiva byggnader i danmark och tyskland, men också 
vår ständiga strävan att förbättra energieffektiviteten i våra befintliga 
byggnader. detta, tillsammans med övergången till förnybara 
energikällor, har minskat våra koldioxidutsläpp från energianvänd-
ningen med nästan 60 procent jämfört med 2008, vilket motsvarar 
cirka 13 800 ton Co2. Vi kommer att fortsätta att optimera våra 
kontor och våra processer för att minska vår energiförbrukning.

Pappersförbrukning
Vi har fortsatt arbetet med att minska pappersför-
brukningen, vilket inkluderar interna utskrifter och 

fysiska utskick. Förutom minskad resursförbrukning är det också 
viktigt ur ett kundnöjdhetsperspektiv. dialoger med våra kunder 
visar att de föredrar elektroniska avräkningsnotor och kontoutdrag 
jämfört med fysiska utskick. I baltikum har vi till exempel reducerat 
våra Co2-utsläpp med nästan 10 ton genom att minska fysiska 
utskick med 12,5 miljoner brev. Vi har också slutat skicka ut halvårs-
visa kontoutdrag från trygg liv, vilket motsvarar en besparing av 
13 ton papper och 18 ton Co2. pappersförbrukningen har minskat 
med 3 procent under 2013 jämfört med 2012. Sedan 2008 har den 
minskat med 60 procent.

Miljövänliga IT- och datacenter
Sedan införandet av ny teknik för pappersutskrifter vid 
våra större kontor i Sverige kan vi se en 10-procentig 

minskning av utskrivna sidor jämfört med 2012. Vi har också under 
2013 ersatt gamla It-strukturer med effektivare server- och lagring-
steknik samt optimerat nuvarande utrustning i bruk. Genom detta 
projekt kan vi se en stor förändring, från en årlig ökning av energi-
användningen på 15-17 procent under de senaste fem åren, till en 
minskning under de senaste tolv månaderna. Som vi rapporterade 
i förra årets hållbarhetsrapport påbörjades införandet av en ny It-
plattform i slutet av 2012. denna innehåller funktioner för effektivt 
elutnyttjande i pC-utrustning. När vi jämför 2013 med 2012 ser vi 
en minskning av elförbrukning med cirka 1 GWh.

Tjänsteresor
Vår största utmaning i arbetet med att minska våra 
koldioxidutsläpp är våra resor. trots att vi har främjat re-

sande med tåg samt användningen av videokonferenser och andra 
alternativa sätt att mötas, ser vi ingen minskning av Co2-utsläppen 
under året. eftersom tjänsteresor står för över 50 procent av våra 
totala Co2-utsläpp, är det viktigt att ytterligare öka våra ansträng-
ningar när det gäller att hitta alternativ till resande och ändra 
beteenden. För mer information se CS Fact book, sid 8–9. 

Vad handlar det om?
många forskare anser att den globala uppvärmningen är ett av de 
allvarligaste hoten mot både mänskligheten och vår planet. det 
kommer hela tiden ny forskning som visar att klimatförändringarna 
går allt snabbare och att det krävs omfattande förebyggande 
åtgärder. Även om vår verksamhets direkta miljöpåverkan är be-
gränsad har vi en skyldighet – och möjlighet – att göra vad vi kan 
för att minska vårt ekologiska fotavtryck.

VÅRA PRIORITERINGAR MILJÖ

 2013 2012 2011 2010

Summa koldioxidutsläpp, ton 28 501 28 497 34 590 38 598

Koldioxidutsläpp, ton/anställd 1,8 1,7 2,1 2,3

Energiförbrukning, MWh/anställd 7,3 6,8 7,3 8,9

Nyckeltal

För mer information, se CS Fact Book (www.sebgroup.com/hallbarhet).

http://www.sebgroup.com/hallbarhet
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VÅRA PRIORITERINGAR MILJÖ

Hållbara inköp
Vi är övertygade om att hållbara inköp skapar värde för oss som 
bank, våra leverantörer och samhället i stort. under 2012 började 
vi att utvärdera våra 50 största leverantörer vilka motsvarar 40 pro-
cent av våra leverantörskostnader ur ett miljömässigt och socialt  
perspektiv. När detta var genomfört beslutade vi oss för ett 
bredare förhållningssätt till vår leverantörskedja. under 2013 har 
vi därför sett över omfattningen av vår process för utvärdering av 
leverantörer.

I den nya processen bestämde vi oss för att inkludera alla 
våra stora leverantörer samt leverantörer med högriskprofil. med 
högriskprofil menar vi företag, affärsområden eller länder med  
potentiella högre risker i leverantörskedjan. processen kommer 
också att omfatta all vår outsourcing och alla nya leverantörer 
(avtal på över 500 000 kronor) som övervägs av banken. För att 
ytterligare förbättra utvärderingsprocessen av leverantörer beslu-
tade vi att byta från en intern utvärderingsprocess till en extern 
tjänsteleverantör, ecoVadis.

parallellt med utvärderingsprocessen har vi också tagit fram en 
fristående uppförandekod för leverantörer som gör det möjligt för 
Seb:s leverantörer att förstå vår strategiska hantering av vår lever-
antörskedja samt underlätta förståelsen för vår utvärderingsprocess.

Innehållet i vår nya uppförandekod för leverantörer är baserad 
på våra befintliga policys, till exempel Seb:s uppförandekod och 
vår policy för mänskliga rättigheter samt internationella erkända 
ramverk. I den nya utvärderingsprocessen som kommer att införas 
under 2014 tar vi en bred ansats inom hållbarhetsområdet. den 

inkluderar bland annat bolagsstyrning, affärsetik, mänskliga rät-
tigheter och arbetsförhållanden samt miljö- och socialt ansvar.

leverantörer kategoriseras sedan som låg, medium eller hög 
risk. med leverantörer som identifierats som hög risk kommer vi 
att inleda en dialog för att bekräfta resultaten i bedömningen och 
inleda samtal om korrigerande åtgärder. ansvaret för utvärdering 
och uppföljning av leverantörer kommer att ligga inom Seb Group 
procurement.
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Process för utvärdering av leverantörer

plaN = genomgång av 
processen för leverantörs-
utvärdering. besluta om 
nya kriterier som utlöser 
åtgärder gällande lågpres-
terande leverantörer.

do = utförande av leveran-
törsutvärdering.

CHeCK = analysera resultat 
och identifiera leverantörer 
som medför åtgärder.

aCt = dialog med 
leverantörer gällande kor-
rigerande åtgärder.

SEB: nya huvudkontor i Frankfurt, Skylight, är optimerat ur ett miljömässigt och hållbart perspektiv, till exempel med LED-belysning och 
detekteringssensorer samt återvunnen byggmateriel med låga utsläppseffekter. Byggnaden kommer att vara minst LEED Gold-certifierad. 
Leed står för Leadership in Energy and Environmental Design.



30 Seb HÅllbaRHetSRappoRt 2013

Som bank spelar vi en central roll för en hållbar 
utveckling. Vi har såväl direkt som indirekt påverkan 
på de samhällen där vi verkar. Det handlar om hur 
vi agerar som långivare till produktiva investeringar, 
hur vi agerar som institutionell investerare och ägare, 
hur vi agerar som förvaltare av sparande och hur vi 
hanterar risker och betalningar. Det handlar också om 
hur vi agerar som arbetsgivare och samhällsaktör.

Vi anser att företag som aktivt hanterar affärsetiska, miljömässiga 
och sociala aspekter av sin verksamhet har bättre förutsättningar 
att minska risker och kostnader, ta vara på möjligheter och att 
attrahera kapital.

Genom att dela med oss av vår specialistkunskap kan vi förbätt-
ra människors möjlighet att fatta väl underbyggda finansiella beslut 
och därmed bidra till bättre fungerande samhällen. För samhället 
i stort, liksom för individer, är tillgång till finansiella tjänster av 
avgörande betydelse för att skapa ekonomisk aktivitet. 

Kundbemötande 
Vår direkta påverkan på våra kunder handlar främst om hur vi 
bemöter dem och hur vi ser till att den rådgivning, de tjänster och 
produkter som vi tillhandahåller är tillförlitliga, transparenta och 
säkra. Samtidigt har vår företagskultur och hur vi arbetar med att 
skapa en engagerande, sund och hälsosam arbetsmiljö en direkt 
påverkan på våra medarbetare, deras tillfredsställelse och lojalitet.

Seb har en stark ställning på de nordiska och baltiska markna-
derna. Vi är ledande bland stora företag och institutioner i Norden. 
Seb är den största banken i litauen och den näst största banken i 
estland och lettland. detta understryker vikten av att stå vid våra 
kunders sida och att ge en trygg och välfungerande service.

Som bank och tjänsteföretag är vår direkta miljöpåverkan 
begränsad och avser främst energi för uppvärmning och kylning av 
kontor, elanvändning, pappersförbrukning och vår affärsrelaterade 
resor.

Hållbarhetstrender, risker och möjligheter
ekonomisk osäkerhet och växande sociala och miljömässiga 
obalanser utgör stora utmaningar, vilka förstärks av demogra-
fiska förändringar och urbanisering. Frågor om etik, korruption, 
arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter är i fokus. Resurs- 
och sötvattenbrist, ekosystemtjänster och klimatförändringar står 
fortsatt högt på agendan.

banker granskas kontinuerligt. Förtroende och trovärdighet 
behöver återupprättas, både för systemet som helhet och för enskilda 
institutioner som Seb. Regleringar och påtryckningar från politiker 
och andra intressenter kommer därför att fortsätta att påverka affärs-
klimatet för bankerna. Vi har även ett fortsatt behov av motiverade, 
välutbildade och erfarna medarbetare.

miljömässiga utmaningar som klimatförändringar och utarmning 
av naturresurser och sociala utmaningar som ansvar för leverantörs-
kedjan kan ha en direkt inverkan på företagets affärsresultat. 

att tillhandahålla finansiella tjänster eller investera i dåligt skötta 
företag, inklusive de som är misskötta miljömässigt och med sociala 
konsekvenser kan visa sig vara ganska kostsamt. dessutom finns 
det en anseenderisk i att ses som en bank för, eller investerare i, 
oansvariga projekt och verksamheter. detta kommer sannolikt att bli 
en ännu större fråga framöver.

ekonomisk brottslighet är ett annat internationellt problem där 
konsekvenser kan bli stora. Seb är en betydande leverantör av kredit-
er, betalningar och andra finansiella tjänster och behöver därmed 
skydda våra kunder och de tillgångar vi förvaltar. Stora resurser satsas 
för att förhindra ekonomisk brottslighet och dess skadliga effekter, 
på vår egen verksamhet såväl som på våra kunders och på lokala och 
globala ekonomier.

Förtroende 
För oss som bank är förtroende avgörande. Kunderna ska veta 
att vi alltid sätter deras intressen först, och att tjänster, produkter 
och rådgivning som vi tillhandahåller är tillförlitliga, transparanta 
och säkra. en sund företagskultur som anammas av alla är därför 
en viktig konkurrensfördel. Vår företagskultur baseras på våra 
kärnvärden och uttrycks i vår uppförandekod och våra policys. Vi 
följer upp via robusta interna kontrollsystem. det är fortfarande 
nödvändigt att följa internationell bästa praxis avseende bolags-
styrning, riskhantering och regelefterlevnad.

Vi är övertygade om att vi kan fatta bättre beslut och skapa bättre 
förutsättningar för långsiktig framgång genom att lyssna på våra in-
tressenter och integrera miljömässiga och sociala faktorer i såväl våra 
långsiktiga strategier som i våra dagliga affärsbeslut. det gäller både 
när vi identifierar och hanterar risker som när vi tar tillvara möjlighet-
er. ett viktigt område är att utveckla finansiella produkter och tjänster 
som är både innovativa och ansvarsfulla.

Motiverade och erfarna medarbetare
Vi behöver engagerade och kompetenta medarbetare för att 
utveckla bra finansiella lösningar och för att attrahera och behålla 
lojala kunder. Genom att erbjuda en engagerande, sund och 
hälsosam arbetsmiljö vill vi uppmuntra till såväl hög leverans-
kvalitet som hög lojalitet och tillfredsställelse bland medarbetare. 
det är värdefullt för våra anställda, kunder, aktieägare och andra 
intressenter.

Finansiell motståndskraft och lönsamhet är en förutsättning för 
att vi ska kunna bidra till ekonomin och samhället i stort. detta gör 
att vi kan fortsätta att tjäna våra kunder, betala löner till anställda, 
ersättningar till leverantörer, skatter och avgifter till stat och kommun 
samt utdelning till aktieägarna. dessutom ger det oss möjlighet att 
arbeta långsiktigt och bidra till en positiv utveckling av de samhällen 
där vi är verksamma.

Påverkan, risker och möjligheter

STYRNING OCH RISKHANTERING

För oss är det helt  
nödvändigt att följa 
internationell praxis.
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SEB:s hållbarhetsarbete utgår från svenska lagar och regler 
samt de internationellt erkända riktlinjer och initiativ som vi följer. 
Vi lägger särskild vikt på FN:s Global Compact och dess tio prin-
ciper. dessa principer omfattar områdena mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt och arbetsvillkor, miljö och antikorruption. 

dessutom har Seb förbundit sig till de FN-stödda principer 
för ansvarsfulla investeringar (pRI), uNep Finance Initiative, FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter,  
oeCd:s riktlinjer för multinationella företag samt ekvatorprinciper-
na. det interna ramverket som refererar till ovanstående riktlinjer 
består av vår hållbarhetspolicy och relaterade policys samt vår 
uppförandekod.

Styrelsen fastställer hållbarhetsstrategin
Styrelsen är ansvarig för att besluta om Seb:s hållbarhetsstrategi. 
Verkställande direktören och koncernchefen (vd) beslutar i 
koncernledningen om utvecklingen och utförandet av hållbarhets-
arbetet i linje med den strategi som styrelsen tagit. 

Vd har utsett en operationell styrgrupp, koncernens hållbarhets-
kommitté, som ansvarig för Seb:s hållbarhetsarbete. Hållbarhets-
kommittén har 13 medlemmar och leds av kommunikationsdirek-
tören som också är medlem i verkställande ledningen. Kommittén 
består av seniora representanter från alla divisioner, affärsstöd och 
staber, inklusive den centrala hållbarhetsavdelningen. Huvuddelen 
av hållbarhetsarbetet görs i linjeorganisationen – som en del av 
det vanliga arbetet – men med stöd av den centrala staben. 

Styrning av hållbarhetsarbetet

STYRNING OCH RISKHANTERING

Fastställer hållbarhetsstrategin och antar hållbarhetspolicyn. I förekommande fall behandlas ärenden 
av styrelsen eller någon av dess särskilda kommittéer, Risk & Capital Committee, audit & Compliance
Committee eller Remuneration & Human Resources Committee.

Styrelsen

Sköter det dagliga hållbarhetsarbetet för respektive division, land eller enhet. Rapporterar om 
framsteg.

Lokala hållbarhetskommittéer; affärs- och 
landssamordnare; programchefer

Chefen för respektive division, affärsområde och funktion ansvarar för att säkerställa att alla 
aktiviteter och instruktioner är i linje med applicerbara riktlinjer och policys, såsom hållbarhets-
policyn.

Chefer och medarbetare

ansvarar för att leda det dagliga hållbarhetsarbetet inom Seb i linje med styrelsens direktiv. 
Samordnar och driver den övergripande hållbarhetsagendan inom Seb, säkerställer genom-
förandet och ansvarar för rapporteringen av framsteg.

Centrala hållbarhetsavdelningen

en operativ styrgrupp utsedd av vd och koncernchef. Fastställer riktlinjerna för Seb:s hållbar-
hetsarbete, följer upp utvecklingen, praxis och framsteg samt antar vissa policys. ordförande 
är kommunikationsdirektören, medlem i verkställande ledningen.

Hållbarhetskommittén

beslutar om utvecklingen och utförandet av hållbarhetsarbetet, i linje med den strategi som 
fastställts av styrelsen. antar miljöpolicyn, policyn för mänskliga rättigheter samt ställnings-
taganden och branschpolicys.

Verkställande direktören och koncernchefen

Styrning av SEB:s hållbarhetsarbete

För information om SEB:s bolagsstyrning se Bolagsstyrningsrapporten i Årsredovisningen 2013, sid 36–48 eller www.sebgroup.com/Om-SEB/bolagsstyrning.

Hållbarhetspolicy
UppförandekodEtikpolicy

Ställningstaganden

Branschpolicys

Policy för
Mänskliga rättigheter

Miljöpolicy

• Barnarbete
• Klimatförändring
• Sötvatten

• Fossila bränslen
• Förnyelsebar energi
• Gruv- och metall-
   industrin

• Sjöfart
• Skogsbruk
• Vapen- och 
   försvarsindustrin

Syftet med hållbarhetspolicyn är att vara den styrande plattformen och utgöra 
ramverket för hållbarhetsarbetet inom SEB. Policyn stödjer dessutom SEB:s miljöpolicy, 
policyn för mänskliga rättigheter samt och SEB:s ställningstaganden och branschpolicys. 
De senare reglerar vår syn på specifika områden och industrisektorer där det finns 
många miljömässiga och social aspekter att ta hänsyn till och som är relevanta för vår 
affärsverksamhet. 

http://www.sebgroup.com/Om-SEB/bolagsstyrning
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OM RAPPORTEN

Inledning
Vi har fått i uppdrag av ledningen i Seb att översiktligt granska 
total energiförbrukning (fastigheter) och totala Co2 utsläpp för år 
2013, redovisade på sid 28 i Seb:s Hållbarhetsrapport 2013 (”håll-
barhetsredovisningen”) och sid 8 i faktaboken, CS Fact book, om 
hållbarhetsarbetet 2013. I tillägg har vi fått i uppdrag att bedöma 
tillämpningsnivån enligt GRI.

Styrelsens och företagsledningens ansvar
det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för det 
löpande arbetet inom miljö, arbetsmiljö, socialt ansvar och hållbar 
utveckling samt för att upprätta och presentera hållbarhets-
redovisningen (inklusive CS Fact book) i enlighet med tillämpliga 
kriterier. 

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om den ovan specificerade 
informationen i hållbarhetsredovisningen (inklusive CS Fact book) 
grundad på vår översiktliga granskning. 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
International Standard on assurance engagements (ISae) 3000 
”Assurance Engagements Other than Audits or Review of Historical 
Financial Information”, utgiven av IFaC.

en översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i 
första hand till personer som är ansvariga för upprättandet av 
hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att 
vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. en översiktlig gransk-
ning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt 
IaaSb:s standarder för revision och kvalitetskontroll och god 
revisionssed i övrigt har. de granskningsåtgärder som vidtas vid en 
översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en 
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter 
som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. 
den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 

därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en 
revision har.

de kriterier som vår granskning baseras på är de delar av Sus-
tainability Reporting Guidelines G3, utgivna av Global Reporting 
Initiative (GRI), som är tillämpliga för den ovan specificerade infor-
mationen i hållbarhetsredovisningen, samt de redovisnings- och 
beräkningsprinciper som företaget särskilt tagit fram och angivit. 
dessa framgår av sid 9 i CS Fact book. Vi anser att dessa kriterier är 
lämpliga för upprättande av den ovan specificerade informationen 
i hållbarhetsredovisningen.

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

Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att den ovan 
specificerade informationen i hållbarhetsredovisningen inte, i allt 
väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan angivna kriterierna.

Stockholm den 3 mars 2014
PricewaterhouseCoopers AB

peter Nyllinge
 

Fredrik ljungdahl
auktoriserad revisor
Specialistmedlem i FAR

Revisorsrapport över översiktlig granskning 
till läsarna av Seb:s hållbarhetsrapport och CS Fact book
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eCpI Indices eCpI

StoXX Global eSG leaders Indices StoXX

ethibel eXCelleNCe Investment Register Forum ethibel

Hållbarhetsindex Sammanställs av

FN:s Global Compact  

FN-stödda principer för ansvarsfulla investeringar (pRI) 

FN:s environment programme Finance Initiative (uNep FI)   

oeCd:s riktlinjer för multinationella företag 

ekvatorprinciperna 

FN:s Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter 

Carbon disclosure project (Cdp) och  Cdp Water disclosure 

ICC:s Näringslivsprogram för hållbar utveckling

Finanskoalitionen mot barnpornografi (Sverige) 

Internationella åtaganden 
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Om rapporten

GRI Index SEB 2013

1 Strategi och analys
1.1 uttalande från verkställande direktören CS 1
1.2 beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och 

möjligheter:
CS 8-9, 30

2 organisationen
2.1 organisationens namn CS OB III

2.2 Huvudsakliga varumärken, produkter, och tjänster CS OF, AR 10-11

2.3 organisationsstruktur CS OF, AR OF +49-56

2.4 Huvudkontorets lokalisering CS OB III

2.5 länder där organisationen är verksam CS OF

2.6 Ägarstruktur och bolagsform AR 16-17, 49-56

2.7 marknader CS OF, AR 10-11

2.8 bolagets storlek CS OF, 23 

2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden IngA

2.10 erhållna utmärkelser under redovisningsperioden CS OB III

3 Information om redovisningen
Redovisningsprofil
3.1 Redovisningsperiod CS OB I

3.2 Senaste redovisningen CS OB I

3.3 Redovisningscykel CS OB I

3.4 Kontaktperson för rapporten CS OB III

Redovisningens omfattning och avgränsningar
3.5 process för att definiera redovisningens innehåll CS 6-7, OB I

3.6 Redovisningens avgränsningar CS OB I

3.7 begränsningar av omfattning eller avgränsning CS OB I
3.8 Redovisningsprinciper för samägda bolag,  

dotterbolag, osv
CS OB I, 
inga samägda bolag

3.9 mätmetoder och beräkningsgrunder CSF 3-9

3.10 Jämförbarhet med tidigare rapporter CS OB; CSF 3-9
3.11 Väsentliga förändringar jämfört med tidigare års 

redovisningar
CS OB I

GRI-innehållsförteckning
3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen 

standardupplysningarna finns
CS OB I 

3.13 policy och praxis för extern granskning CS 32, CS OB I

4 Styrning, åtaganden och intressentrelationer
Styrning
4.1 organisationens bolagsstyrning AR 49-57 

4.2 Styrelseordförandens roll i organisationen AR 52-55

4.3 oberoende styrelseledamöter AR 52
4.4 aktieägarnas och medarbetarnas möjligheter att 

lämna förslag etc till styrelsen 
AR 50, 52, www (Agm)

4.5 ersättning till styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare

AR 50, 62-63, 95-98

4.6 undvikande av intressekonflikter i styrelsen AR 49-53
4.7 process för fastställa krav på styrelseledamöternas 

kvalifikationer 
AR 50-51

4.8 mission, värderingar, uppförandekod för hållbarhet CS OF,  CS 31

4.9 Styrelsens övervakning av hållbarhetsarbetet CS 31; AR 50

4.10 utvärdering av styrelsearbetet särskilt avseende eSG AR 50-51, www (Agm)

Åtaganden i externa initiativ
4.11 beskrivning av om och hur organisationen följer 

Försiktighetsprincipen  
CS 14-19, 31, AR 56

4.12 externa eSG-deklarationer som organisationen 
anslutit sig till eller följer

CS 1, 31, OB III, www. 

4.13 medlemskap i organisationer  CS OB III, www.

Kommunikation med intressenter
4.14 Intressentgrupper CS 6

4.15 Identifiering och urval av intressenter CS 6-7
4.16 metoder för samarbete med intressenter CS 6

4.17 Viktiga frågor som framkommit i dialog med  
intressenter

CS 10-11, 20-24, AR 4-9, 
22-23

ekonomisk påverkan 
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

ekonomiska resultat AR 18-25 
marknadsnärvaro CS OF, AR 10-11

Indirekt ekonomisk påverkan CS 14-19, 26-27, 30

Ekonomiska resultat
eC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde CS 4-5, 26-27; CSF 3
eC2 Finansiell påverkan, samt risker och möjligheter 

hänförliga till klimatförändringen
CS 1, 16-19, 30, www.

eC3 omfattningen av organisationens förmånsbestämda 
åtaganden

AR 93-95

eC4 Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn ej mottagit, CSF 3

Indirekt ekonomisk påverkan
eC8 Investeringar i infrastruktur och tjänster primärt till 

nytta för allmänheten
Inga sådana  
investeringar

eC9 beskrivning av betydande indirekta ekonomiska 
effekter, inklusive effekternas omfattning

CS 4-5, 30

En GRI-kontroll av vår rapportering har gjorts av PwC, enligt vilken 
vi redovisar på nivå b. Sidreferenser avser Hållbarhetsrapport 2013 
(CS), omslag fram (CS oF), omslag bak (CS ob I, II, III), Årsredo-

visning 2013 (AR), CS Fact Book (CSF) och www.sebgroup.com/
hallbarhet (www).

 = Fullständigt redovisad,   = delvis redovisad

denna rapport beskriver Seb:s strategi och presenterar mål, rikt-
linjer, åtgärder och viktiga resultat i samband med koncernens  
bidrag till hållbar utveckling. processen för att definiera vad  
som ska ingå i denna rapport omfattar återkoppling på tidigare 
rapporter från interna och externa intressenter, bästa praxis inom 
hållbarhetsrapportering, viktiga händelser under året samt den 
väsentlighetsanalys som gjordes under hösten 2013 (se sida 7).
Rapporten omfattar hela Seb-koncernens organisation med 
undantag för vad som specifikt anges (se Corporate Sustainability 
Fact book för begränsningar i omfattning).

Seb har publicerat en hållbarhetsrapport årligen sedan 2007. 
Rapporten omfattar föregående räkenskapsår, januari till december 
2013. I vissa fall ingår information från inledningen av 2014. den 
föregående rapporten publicerades i mars 2013. det har inte skett 
någon väsentlig förändring i omfattning och avgränsning sedan den 
förra rapporten. Informationen i denna rapport kommer från olika 

interna system och rapporter. Som komplement till denna rapport 
publiceras också Corporate Sustainability Fact book på  
www.sebgroup.com/hallbarhet. 

Vi följer Global Reporting Initiatives, GRI , G3 riktlinjer och 
Financial Services Supplement som huvudsakligt ramverk för vår rap-
portering . SEB:s revisor PwC har anlitats för att utföra en begränsad 
översyn av indikatorer för energi och utsläpp (se sida 32). Viktiga as-
pekter av Seb:s hållbarhetsarbete som riskhantering, bolagsstyrning, 
personalsammansättning och ersättningar, ingår i årsredovisningen 
för SEB. Dessa granskas av PwC, se Revisionsberättelsen på sid 151 i 
Seb:s Årsredovisning 2013. Kontrollen av att vi rapporterar enligt GRI 
nivå B, har gjorts av PwC. Vårt GRI-index återfinns nedan.

Som en del av Seb:s engagemang i FN: s Global Compact rapport-
erar vi om vår verksamhet och våra framsteg i denna rapport, samt  
i en årlig Communication on progress (Cop) som återfinns på  
www.sebgroup.com/hallbarhet.
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miljöpåverkan 
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen CS 1, 2-3, 8-9
Energi
eN3 direkt energianvändning per primär energikälla Ingen sådan använd-

ning enligt definition

eN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla CS 28; CSF 8-9

eN5 energibesparingar genom processförbättringar CS 28
eN6 Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster 

som är energieffektiva eller baserade på förnyelsebar 
energi

CS 16-17

Vatten
eN8 total vattenanvändning per källa  CSF 8

Utsläpp till luft och vatten samt avfall
eN16 totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser CS 28; CSF 8-9

eN17 andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser CS 28; CSF 8-9

eN18 Initiativ för att minska växthusgaser, samt resultat CS 28; www.

eN22 total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod CSF 8

Produkter och tjänster
eN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter 

och tjänster
CS 14, 16-19, 28

Efterlevnad
eN28 böter och icke-monetära sanktioner till följd av över-

trädelser av miljölagstiftning och -bestämmelser
inga; CSF 9

Transport
eN29 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produk-

ter, varor och material, inkl tjänsteresor
CS 28; CSF 8-9

Social påverkan, anställningsförhållanden och arbetsvillkor
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

mål, resultat och policy CS 1, 8-9, 20-24

organisatoriskt ansvar AR 54-56

utbildning och kunskap CS 20-24

Övervakning och uppföljning CS 9, 20-24

Anställning
la1 total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, 

anställningsvillkor och region
CSF 5; AR 99; 

la2 antal anställda som slutat och personalomsättning 
per åldesgrupp, kön och region

CSF 5

la3 Förmåner som ges till heltidsanställd personal och 
som inte omfattar tillfälligt eller deltidsanställda

CS 20-24; AR 62, 90-98, 
www.

Relationer mellan anställda och ledning
la4 andel av personalstyrkan som omfattas av  

kollektivavtal
CS 21, CSF 6

la5 minsta varseltid vid betydande förändringar i 
verksamheten

CSF 6

Hälsa och säkerhet i arbetet
la6 andel av personalen som är representerad i arbets-

miljö- och säkerhetskommittéer
CS 24

la7 omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdo-
mar, förlorade dagar, frånvaro samt totala antalet 
arbetsrelaterade dödsolyckor per region

CSF 6

la8 program och förebyggande åtgärder för att stödja de 
anställda beträffande allvarliga sjukdomar

CS 24

Utbildning
la11 program för att stödja fortsatt anställningsbarhet 

samt bistå anställda vid anställningens slut.
CS 21-22

la12 andel anställda som får regelbunden utvärdering och 
uppföljning av sin prestation och karriärutveckling.

CSF 6

Mångfald och jämställdhet
la13 Sammansättning av styrelse och ledning samt upp-

delning av andra anställda efter kön, åldersgrupp, 
minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfalds-
indikatorer.

AR 58-59, 99;  CSF 6 

mänskliga rättigheter
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

CS 1, 2, 9, 12-19,  
20-23; AR 12-15, 55

Investerings- och upphandlingsrutiner
HR1 Investeringsbeslut som inkluderar krav gällande 

mänskliga rättigheter
CS 19, www.

HR2 Granskning av leverantörer och underleverantörer 
avseende efterlevnad av mänskliga rättigheter

CS 29

HR3 utbildning i policys och rutiner för mänskliga 
rättigheter

CS 18-19, 29

Icke-diskriminering
HR5 Verksamheter där föreningsfriheten och rätten 

till kollektivavtal kan vara väsentligt hotade och 
åtgärder som vidtagits

CS 19-21; www.

HR6 Verksamheter med väsentlig risk för fall av barnar-
bete, och åtgärder som vidtagits

CS 19-21; www.

HR7 Verksamheter med väsentlig risk för tvångsarbete CS 19-21; www.

organisationens roll i samhället
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

mål och resultat CS 1, 4-5, 8-9

policy CS 1, 8, 27-28, 30, AR 50

organisatoriskt ansvar AR 55; CS 31

utbildning och kunskap CS 10-12, 21-23

Korruption
So2 affärsenheter som analyserats avseende risk för 

korruption
alla affärsenheter 
granskas årligen; AR 56

So3 anställda som genomgått utbildning i organisatio-
nens policys och rutiner avseende motverkan av 
korruption

CS 12, CSF 4, AR 43

So4 Åtgärder som vidtagits på grund av korruptions-
incidenter.

Inga

Politik/Konkurrenshämmande aktiviteter/Efterlevnad
So6 totalt värde av bidrag och gåvor i form av pengar 

eller in natura till politiska partier, politiker och 
likartade institutioner, per land

Inga, cs 26

So7 totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot 
organisationen för konkurrenshämmande aktiviteter, 
överträdelse av konkurrenslagstiftning och mono-
polbeteende, samt utfallet härav.

AR 56, 127

Produktansvar
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen CS 8, 10-11, 30

pR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat
från kundundersökningar.

AR 4-11, CS 6, 10-11,

Marknadskommunikation/kundintegritet/efterlevnad
pR6 program för efterlevnad av lagar, standarder och 

frivilliga koder för marknadskommunikation
CS 10-12

pR8 totalt antal underbyggda klagomål gällande överträ-
delser mot kundintegriteten och förlust av kunddata

CS 10-11; AR 43

Särskilda upplysningar för den finansiella sektorn
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen 
FS1 Riktlinjer eller policy inkluderande  miljömässiga 

och sociala frågor som tillämpas i verksamhetens 
affärsområden

CS 18-19, 31, 

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

CS 14-19, 28-29

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

CS 18-19, 31

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

CS 2-3, 10-12, 21, 23

FS5 Interaktion med intressenter gällande miljömässiga 
och sociala risker och möjligheter

CS 10-19, 29

Produktportfölj
FS6 Verksamhetens inriktning, kategoriserad enligt 

region, storlek eller bransch
AR 10-11, 26-34, 84-85, 
104-107

FS7 produkter och tjänster utformade för att  
åstadkomma särskild social nytta

CS 15, CSF 4

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

CS 16-17, CSF 4

Aktivt ägande
FS10 Företagande med vilka organisastionen har 

interagerat avseende miljömässiga eller sociala 
frågeställningar

CS 14, 18, CSF 4

FS11 Andel av tillgångar/förvaltade medel som utsätts för 
positiv/negativ screening vad gäller miljömässiga 
och sociala frågor

CS 14, 18, CSF 4

FS12 policys för röstning i miljömässiga och sociala frågor www (Ansvarsfullt och 
aktivt ägande)

Samhälle
FS13 tillgänglighet i sparsamt befolkade eller ekonomiskt 

missgynnade områden
CS 25; www.

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

CS 25; www.

Product responsibility
FS15 policys för rättvist utformade och sålda finansiella 

produkter och tjänster
CS 8-9, 10-11, www.

FS16 Initiativ för att öka allmänkunskaper i vardagseko-
nomi och finansiell planering

CS 25; www.

Omslag bak II



Om SEB 
Seb är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank verkar Seb alltid för att 
skapa värde för kunderna. I Sverige och de baltiska länderna erbjuder Seb finansiell råd-
givning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I danmark, Finland, Norge och tyskland 
har verksamheten en stark inriktning på ett fullserviceerbjudande till företagskunder och 
institutioner. Seb har ett långsiktigt perspektiv i allt som görs och bidrar till att marknader 
och företag kan utvecklas. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att koncernen 
finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Seb betjänar mer än 4 miljoner 
kunder och har cirka 16 000 anställda.

Vårt ansvar 
Vi vet att vårt agerande påverkar världen omkring oss. Vi ansvarar för att se till att vår verk-
samhet bedrivs enligt etiska och hållbara principer, samtidigt som vi tillgodoser kundernas 
behov och värnar om både människor och miljö. Genom att vara ett välskött och lönsamt 
företag kan vi använda resurser, tid, pengar och våra medarbetares kunskap till att bidra till 
ett bättre samhälle.

I den här rapporten presenteras vårt företag ur ett hållbarhetsperspektiv. den innehåller våra 
resultat för 2013 på andra områden än det finansiella – hur vi styr och bedriver vår verksam-
het på ett ansvarsfullt sätt för att skapa mervärde åt våra intressenter. Våra åtgärder sträcker 
sig från små detaljer till komplexa, globala frågeställningar

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