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SEB:s marknader

Om oss

2012 i korthet SEB:s ambitioner och strategiska prioriteringar

2012 2011

intäkter, Mkr 38 823 37 686
resultat före kreditförluster, Mkr 15 171 14 173
rörelseresultat, Mkr 14 235 14 953
nettoresultat, kvarvarande verksamhet, Mkr 12 142 12 011
räntabilitet, kvarvarande verksamhet, procent 11,5 12,3
Vinst per aktie, kvarvarande verksamhet, kr 5:53 5:46
Föreslagen utdelning, kr 2:75 1:75
Kärnprimärkapitalrelation1), procent 15,1 13,7
primärkapitalrelation1), procent 17,5 15,9
 1) Basel ii utan övergångsregler
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Geografisk fördelning, procent

SEB:s verksamhet omfattar främst kunder i norden, Baltikum och tyskland.  
Banken har 292 kontor i Sverige och Baltikum. SEB:s satsning på tillväxt ledde  
till ökade intäkter i alla nordiska länder under 2012. 
 
1) Exklusive centraliserad treasuryverksamhet 

Dotterbolag, filialer och representantkontor
SEB:s representation i världen

 2012 2011

Sverige 57 (59)
norge 8 (8)
Danmark 8 (8)
Finland 4 (4)

tyskland 1)  7 (9)
Estland 3 (3)
lettland 3 (3)
litauen 4 (4)
Övriga 6 (2)

Ambitioner:

•  Den ledande nordiska  
banken för företag och 
institutioner

•   Bästa universalbanken i 
Sverige och Baltikum

Strategiska  
prioriteringar: 

•  långsiktiga kundrelationer 

•  tillväxt inom styrkeområden

•  Motståndskraft och  
flexibilitet 
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VD HAR ORDET

Som finansiell partner för individer, företag och insti-
tutioner har SEB betydande påverkan på de samhällen 
där vi verkar. Vi har ett brett förhållningssätt till håll-
barhet och arbetar med styrning, affärsetik, miljö och 
socialt ansvar. Vi övertygade om att vi kan påverka 
utvecklingen mot en mer hållbar samhällsekonomi. 
Våra kunders långsiktiga framgång kommer alltid 
först och vi vet att våra medarbetares kompetens och 
engagemang är en förutsättning för framgång. 

De senaste åren har sannerligen varit utmanande för det globala 
banksystemet och för verklig ekonomisk tillväxt. I stora delar av 
världen utmanar växande sociala obalanser, samtidigt som frågor 
om etik, korruption, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter kommit 
allt mer i fokus. Miljöfrågorna står fortsatt högt på dagordningen. 

Detta är frågor som berör oss alla och där vi som bank givetvis 
strävar efter att ta vårt ansvar. Bankerna är i centrum av kredit-
förmedlingsprocessen genom vår viktiga roll som långivare, market 
maker och betalningsförmedlare, och stödjer därmed en hållbar 
ekonomisk tillväxt. att verka och betjäna kunderna i denna miljö 
kräver motståndskraft och ett långsiktigt perspektiv. Det har SEB.

Under 2012 utförde SEB 747 miljoner betalningar, och hushålls- 
och företagsutlåning ökad med 60 miljarder kr. Genomsnittliga ut-
lånings- och inlåningsvolymer ökade med 7 respektive 10 procent. 
SEB har tillsammans med Världsbanken varit pionjär i utgivning 
av gröna obligationer och vi har fram till december 2012 emitterat 
mer än 16 miljarder kr gröna obligationer som finansierar ett 40-tal 
miljöprojekt i 17 länder. 

Fortsatt integration av hållbarhet
Under 2012 har SEB fortsatt att med ett brett affärsmässigt förhåll-
ningssätt fullt ut integrera hållbarhetsaspekter i våra aktiviteter. 
Internationella åtaganden utgör grunden för vårt arbete. Vi har 
undertecknat och stödjer självklart globala initiativ som FN:s 
Global Compact, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och 
oECD:s riktlinjer. Sedan 2008 har vi minskat vår Co2-utsläpp med 
36 procent, och vi ingår i flera hållbarhetsindex som FtSE4Good 
och i robecoSaM Sustainability Yearbook 2013.

 Vi för dialog med våra kunder om viktiga men svåra frågor 
som rör miljö, affärsetik, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det här 
gör vårt jobb mer komplext, och det är inte alltid vi når ända fram, 
men jag är övertygad om att besluten på så sätt blir bättre och mer 
genomarbetade över tid. 

Vi arbetar aktivt med att främja öppenhet och är fortfarande 
den enda svenska bank som är helt med att varje dag redovisa 
våra upplåningskostnader för prissättning av bolån. Utgångspunk-

ten för vår utlåning är alltid kundens återbetalningsförmåga.  
SEB var likaså första bank i Sverige att införa amorteringskrav  
vid belåningsgrader över 70 procent. Vi ser det som ett sätt att 
över tid bygga upp ett eget sparande.

Engagerade medarbetare
att ha engagerade och kunniga medarbetare är en absolut 
förutsättning för vår egen och våra kunders framgång, och jag 
är stolt över att våra medarbetare verkligen lever efter våra 
värderingar – professionalism, engagemang, ömsesidig respekt 
och kontinuitet – varje dag. Det handlar om att ha ett långsiktigt 
perspektiv och handla därefter. och vi ställer höga krav. affärse-
tik och att förebygga korruption, penningtvätt och bedrägeri är 
alltid i fokus, och vi har interna dialoger kring vår kultur och våra 
värderingar. Detta lyfts till exempel fram i vår uppförandekod, 
som uppdaterades under 2012, där vi också har förbättrat och 
förtydligat vår whistle-blowing process. Vi gläds över att vårt ar-
bete uppmärksammas. Nyligen fick vi högsta betyg i transparency 
Internationals undersökning av öppenhet och anti-korruptions-
arbetet bland svenska företag.

En tydlig insats för samhällsutvecklingen gör vi även genom 
vårt engagemang för framtida generationer – barn, ungdomar och 
entreprenörer. Vi stödjer entreprenörskap på alla stadier, från utbild-
ning i skolor till de allra mest etablerade i Entrepreneur of the Year.

Vårt samarbete med Mentor bidrar till att utveckla ungdomar 
i deras vardag och är ett sätt att ge tillbaka till det samhälle där 
vi verkar. Samarbetet är också givande för våra medarbetare som 
genom nya insikter kan stärka sitt eget engagemang. 

Vi vill stärka medvetenheten
Under det kommande året vill vi stärka medvetenheten om håll-
barhet inom SEB, fortsätta integrationen i affären, öka förtroendet 
bland våra intressenter, samt fortsätta stötta framtida generation-
er. Vi avser att bli bättre på att hantera mänskliga rättigheter och 
här kommer FN:s ramverk ”Skydda, respektera, åtgärda” att vara 
vägledande för vårt arbete. I SEB undviker vi genvägar – vi tänker i 
långsiktiga perspektiv.

Vi strävar efter öppenhet och tillgänglighet för att säkerställa 
att våra intressenter vet varför, vad och hur vi arbetar för att ta vår 
del av ansvaret för en hållbar ekonomisk utveckling. 

Stockholm, mars 2013

annika Falkengren
VD och koncernchef 

En ansvarsfull bank  
för framtida generationer



Internationella initiativ vägleder vårt arbete

SEB har antagit ett antal globala initiativ och internationella upp-
förandekoder som styr våra affärsbeslut och det övergripande 
hållbarhetsarbetet. Det ger oss också en möjlighet att lära, dela 
kunskap och påverka regler och föreskrifter på högre nivå. Under 
åren har vi också lanserat egna riktlinjer och initiativ som är viktiga 
hörnstenar i vårt dagliga arbete.

År av hållbara relationer

2008 
•  Antog FN:s Principer för ansvars-

fulla investeringar.
•  Skrev under Carbon Disclosure 

project (CDp).
•  Första emissionen av Gröna obli-

gationer, utvecklade i samarbete 
med Världsbanken.

2009 
•  Gick med i svenska Finanskoali-

tionen mot barnpornografi.
•  Första koncerngemensamma håll-

barhetsstrategin och ramverk beslu-
tad i SEB:s verkställande ledning.

•  Hållbarhetsrapporten i linje med 
Global reporting Initiatives (GrI) 
riktlinjer.

1997 
•  Miljökriterier intro-

duceras formellt  
i kreditpolicyn.

•  Samarbete med  
Mentor startar.

2000 
oECD:s riktlinjer för multi-
nationella företag.

2006 
SEB publicerade 
Uppförandekod.

2004 
SEB signerade FN:s 
Global Compact.

1995 
•  Skrev under Internationella 

handelskammarens (ICC) 
Näringslivsprogram för 
hållbar utveckling.

•  SEB:s första miljöchef 
utnämnd.

•  Medarbetare engageras  
via utbildning och videor.

2010 
• Stödjer Ung företagsamhet
• Stödjer Mentor i Estland och Lettland
•  Externa webbsidan Hållbara  

perspektiv lanserad

2011 
•  Sektorpolicys och branschpolicys god-

kända av SEB:s verkställande ledning.
•  Översyn av OECD:s riktlinjer för multi-

nationella företag.

2012 
• Uppförandekod uppdaterad
• Förnyat avtal med Mentor
•  Nyinstiftat pris – SEB – A Perfect 

Entrepreneur

1856 
SEB grundat – i företag-
samhetens tjänst.

2007 
•  Första nordiska bank som 

antog Ekvatorprinciperna.
•  Antog FN:s Miljöprograms 

Finansiella Initiativ (UNEp-FI).
•  Första hållbarhetsrapporten 

publicerades.

1990       2000      2010
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Vår påverkan på samhället, risker och möjligheter

Som bank spelar vi en central roll för hållbar utveck-
ling och vi har betydande påverkan på de samhällen 
där vi verkar. Det handlar om hur vi agerar som lån-
givare till produktiva investeringar, hur vi fungerar 
som institutionell investerare och hur vi agerar som 
förvaltare av sparande. 

Vi anser att företag som aktivt hanterar styrnings-, miljömässiga 
och sociala effekter av sin verksamhet har större möjlighet att 
minska risker och kostnader, att attrahera kapital och att ta vara på 
affärsmöjligheter.

Genom att dela med oss av vår specialistkunskap kan vi förbät-
tra människors möjlighet att fatta väl underbyggda finansiella 
beslut och därmed bidra till bättre fungerande samhällen. tillgång 
till finansiella tjänster är avgörande för den ekonomiska aktiviteten i 
samhället. Vår direkta påverkan på våra kunder handlar främst om 
hur vi bemöter dem och 
hur vi ser till att service, 
produkter och råd som vi 
tillhandahåller är tillförlitli-
ga, transparenta och säkra. 
Vår direkta miljöpåverkan är begränsad och avser främst energi 
för uppvärmning och kylning av kontor, elanvändning, pappersför-
brukning och affärsrelaterade resor.

SEB har en stark position på de nordiska och baltiska marknad-
erna. 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 väl fungerande service.

Hållbarhetstrender – risker och möjligheter
De makroekonomiska utsikterna är mycket osäkra med finansiell 
turbulens och fortsatt skuldkris. osäkerheten i södra Europa innebär 
många utmaningar som förstärks av demografiska förändringar och 
urbanisering. Frågor om etik, korruption, arbetsvillkor och mänskliga 
rättigheter står i fokus. resurs- och sötvattenbrist, ekosystemtjänster 
och klimatförändringar står också fortsatt högt på agendan. 

Banker granskas kontinuerligt. Förtroende och trovärdighet 
behöver återupprättas, både för systemet som helhet och för 
enskilda institutioner. regleringar och påtryckningar från politiker 
och andra intressenter kommer därför att ha fortsatt inverkan på 
företagsklimatet för banker. att tillhandahålla finansiella tjänster 
till, eller att investera i, dåligt skötta företag kan bli kostsamt. att 
dessutom ses som en bank eller investerare som engagerar sig 
i oansvariga projekt eller företag kan innebära en anseenderisk. 
Detta kommer sannolikt att bli en ännu större fråga framöver.

Ekonomisk brottslighet är ett annat internationellt problem där 
konsekvenserna kan bli betydande. Som en stor leverantör av lån, 
betalningar och andra finansiella tjänster behöver vi skydda våra 
kunder och de tillgångar som vi hanterar. Betydande resurser in-
vesteras för att förhindra ekonomisk brottslighet och dess skadliga 
effekter, på vår egen verksamhet såväl som på våra kunders och på 
lokala och globala ekonomier.

För oss som bank är förtroende avgörande. Kunderna ska veta 
att vi alltid sätter deras intressen först, och att service, produkter 
och råd som vi tillhandahåller är tillförlitliga, transparenta och 
säkra. En sund företagskultur är därför en viktig konkurrensfördel. 
Motiverade och erfarna medarbetare är avgörande för att utveckla 
finansiella tjänster och produkter, samt för att attrahera och 
behålla kunder. Genom att erbjuda en engagerande, sund och 
hälsosam arbetsmiljö vill vi uppmuntra prestationer av hög kvalitet 
och att våra medarbetare är motiverade och mår bra.

Vår företagskultur är starkt kopplad till våra värderingar och 
uttrycks i vår uppförandekod och våra policys, och följs upp genom 
robusta interna kontrollsystem. För oss är det nödvändigt att vi 
följer internationell bästa praxis för bolagsstyrning, riskhantering 
och efterlevnad av standarder och regelverk. Genom att lyssna på 
våra intressenter och integrera miljömässiga och sociala faktorer i 
våra långsiktiga strategier samt i vår dagliga affär, tror vi att vi kan 
fatta bättre beslut och därigenom skapa en plattform för långsiktig 

framgång. Det gäller till 
exempel att identifiera 
och minska risker samt 
att ta tillvara möjligheter, 
exempelvis att utveckla 

innovativa och ansvarsfulla finansiella tjänster och produkter.

Fördelning av ekonomiskt värde
Ekonomiskt värde är det värde som genereras av ett företag i form 
av dess bidrag till bruttonationalprodukten i sitt hemland, samt 
hur det disponeras. Finansiell motståndskraft och lönsamhet är en 
förutsättning för SEB att kunna bidra till ekonomin och samhället i 
stort. Detta tillåter oss att fortsätta ge service till våra kunder, betala 
löner till medarbetare, ersättningar till leverantörer, skatter och 
avgifter till staten och utdelning till aktieägarna. Vårt direkta ekono-
miska bidrag till samhället under 2012 uppgick till 33,1 miljarder kr 
vilket var 3 procent mer än 2011. 

mkr

Förtroende är avgörande

SEB:s bidrag i kronor

Ersättningar och pensioner 
till anställda (11.8)

Betalningar till leverantörer (9.3)

Skatter och avgifter till staten (6.0)
(inklusive sociala avgifter)

Utdelning till aktieägare (6.0)

2008 2009 2010 2011 2012

26 629
27 815

29 758
32 101
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Våra intressenters åsikter är mycket viktiga för hur vi utvecklar 
vårt hållbarhetsarbete och för vilka frågor som ska prioriteras. 
Vår utgångspunkt är den påverkan som aktuella frågor har på 
våra intressenter, samt långsiktiga trender som identifierats i vår 
strategi- och affärsplaneringsprocess.

Även om vi fortsätter att ha ett särskilt fokus på insikter om 
kunderna, för vi också dialoger med en rad andra intressenter, 
däribland i de samhällen där vi är verksamma, med ideella organ-
isationer samt med medarbetare, affärspartners, finansanalytiker 
och ägare.

Vi har kanaler och metoder i hela vår verksamhet för att samla 
in och följa upp viktig återkoppling som vi får. Basen består av 
löpande undersökningar som kompletteras med undersökningar 
om specifika ämnen och andra djupare dialoger. Dessutom deltar 
vi i branschforum samt internationella och nationella hållbarhets-
forum för att diskutera nya utmaningar och trender. 

Dialoger med våra intressenter
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Våra intressenter

VÅR ROLL OCH STRATEGI

Intressent Huvudsakliga kanaler för engagemang Huvudsakliga ämnen under 2012

Kunder Uppföljning och analys av kundinsiktsundersökningar, 
fokusgrupper, återkoppling och kundklagomål som 
tagits emot via våra kundrådgivare och kundansva-
riga, telefonbanken, webbkanaler och lokal kontor. 
Kundinsiktsportal på intranätet informerar om 
undersökningar som prospera, Needscope, SEB Brand 
tracking, reputation Index, Svenskt Kvalitetsindex 
(SKI), Finansbarometern.

• Kundservice
• Långsiktiga relationer
• Övergripande varumärkesrykte
• Framsteg i hållbarhetsarbetet
• Kunna ge stöd i goda och dåliga tider
• Kvalitet i rådgivning
• Tillgänglighet

Medarbetare Medarbetarundersökning vartannat år (den senaste 
gjord 2011), undersökning bland medarbetare kopplad 
till samhällsengagemang, öppna interna chattar med 
verkställande ledningen, “You are SEB”-dialoger, SEB 
Way-transformationer och veckovisa utvecklingsmö-
ten vid white-board, ledarutvecklingsprogram, fackliga 
möten, årlig översyn av hälsa och arbetsmiljö.

• Utveckling/karriärmöjligheter
• Kompetensutveckling
• Ledarskap
• Starkt externt rykte
• Hälsa/balans i livet
• Hållbarhetsarbete
• Ersättning

Aktieägare, investerare,  
analytiker

Undersökningar som Bloomberg, robecoSaM, Vigeo, 
Sustainalytics, oekom och Imug. Genomgångar, dialo-
ger, frågor som inkommit före och under årsstämmor.

• 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

Lokalsamhällen, intresseorganisa-
tioner, konsumentorganisationer 
mm.

Forskning – allmänheten, engagemang i lokalsam-
hällen, rundabordssamtal, regelbundna möten med 
ideella organisationer, mentorskap, volontärarbete, 
hållbarhetsforum, forskningsrapporter, media

• Skapande av arbetstillfällen
• Etiskt beteende, anti-korruption
• Mänskliga rättigheter
• Öppenhet
• Framsteg i hållbarhetsarbetet
• Stöd till lokalsamhällen
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Att identifiera vilka frågor som är mest väsentliga är 
en kontinuerlig process. Den omfattar internationell 
bästa praxis, våra intressenters åsikter och viktiga 
händelser under året, tillsammans med en analys av 
hur de påverkar eller kan påverka vår verksamhet. 
Vi fortsätter att ha ett särskilt fokus på våra kunder 
och vilka frågor de tycker är viktigast. Vi gör det 
därför att vi är övertygade om att långsiktigt lojala 
och nöjda kunder driver lönsamhet.  
De viktigaste frågorna som har identifierats är:

•  Kundrelationer och service – att vi som relationsbanken ska 
kunna leverera produkter och tjänster på ett sätt som skapar 
förtroende hos kunderna. Se årsredovisning sidorna 4–5, 10–11, 
och denna rapport ansvarsfull försäljning och marknadsföring, 
sidorna 10–11 och tillgång till finansiella tjänster, sidan 26.

•  Finansiell styrka och motståndskraft – att hålla en motstånds-
kraftig och stark balansräkning, säkerställa regelefterlevnad, 
samt att upprätthålla god kontroll över rörelsekostnader. Se 
årsredovisning 2012 sidorna 1 och 9.

•  Öppenhet – fokus på bolagsstyrning och ökad öppenhet i rap-
porteringen, liksom öppenhet i prissättning och räntesättning. Se 
denna rapport ansvarsfull försäljning och marknadsföring, sidorna 
10–12, Bolagsstyrning, sidan 27, samt om rapporten, sidan 28.

•  Affärsetik och antikorruption – hur vi ska arbeta för att integritet 
och hög etik ska genomsyra allt vi gör. Se denna rapport ansvarsfull 
försäljning och marknadsföring, sidorna 10–12, ansvarsfullt ägande 
sidorna 14–15, hållbara investeringar och finansieringslösningar, 
sidorna 16–17 och En bra och attraktiv arbetsplats, sidorna 20–23. 

•  Motverka finansiell brottslighet – fokus på frågor kring It-
säkerhet, att förebygga bedrägerier, screening av anställda, etc. 
Se Motverka finansiell brottslighet, sidan 13.

•  Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor – hur vi i vår verksam-
het aktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter och undviker 
inblandning i aktiviteter som på något sätt kränker de mänskliga 
rättigheterna. Se denna rapport hållbarhetsstrategi, sidan 6, 
ansvarsfullt ägande, sidorna 14–15, hållbara investeringar och 
finansieringslösningar, sidorna 16–17 och En bra och attraktiv 
arbetsplats, sidorna 20–23. 

•  Klimatförändringar och miljöutmaningar – att i dialog med 
våra kunder förstå och hantera miljömässiga och sociala risker 
och ta tillvara möjligheter i finansieringar och investeringar. hur 
vi utvecklar vår verksamhet och samtidigt förblir fokuserade på 
att minska vår direkta miljöpåverkan när det gäller utsläpp som 
bidrar till klimatförändringarna, samt förbättrar resurseffektiv-
iteten. Se denna rapport ansvarsfullt ägande, sidorna 14–15, och 
hållbara investeringar och finansieringslösningar, sidorna, 16–18 
och Minska vår miljöpåverkan, sid 19. 

•  Stödja entreprenörer – att starta och utveckla företag bidrar 
starkt till framtida tillväxt. De flesta av de nya arbetstillfällen som 
skapats under de senaste åren har skapats i små företag, både 
i Sverige och i våra grannländer. Se denna rapport SEB stödjer 
entreprenörer, sidan 9.

•  Kompetens och medarbetarengagemang – hur vi ser till att 
medarbetare ges möjligheter att utvecklas, hur vi förser dem med 
de färdigheter som krävs för framtida utmaningar och att de är 
engagerade i utvecklingen av SEB. Se denna rapport En bra och 
attraktiv arbetsplats, sidorna 20–23.

•  Mångfald och balans i livet – att säkerställa att vi fortsätter 
att vara en sund och inkluderande arbetsplats där de bästa vill 
arbeta. Se denna rapport En bra och attraktiv arbetsplats, sidorna 
20–23.

•  Engagemang i lokala samhällen – att stödja framtida genera-
tioner och arbeta för att minska sociala obalanser i samhället.  
Se denna rapport Samhällsengagemang, sidorna 24–25.

Frågor som har identifierats som väsentliga

VÅR ROLL OCH STRATEGI
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Hållbarhetsstrategi

VÅR ROLL OCH STRATEGI

Åtta affärsprioriteringar – våra ambitioner tre till fem år
SEB:s hållbarhetsstrategi är inriktad på åtta affärs-
prioriteringar inom tre ansvarsområden  – bolags-
styrning,  miljö och socialt ansvar. Genom att foku-
sera vårt arbete på dessa prioriteringar kan vi bidra 
till bättre styrning av bankverksamhet, 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. 

 Ansvarsfullt ägande 
Se till att vi som ägare agerar 
ansvarsfullt, främjar god affärsetik och 

styrning. Vi ska uppfattas som en av de ledande 
kapitalförvaltarna inom ansvarsfulla investeringar. 
Ökat fokus på hållbarhetsaspekter i våra relationer 
med leverantörer och andra affärspartners.

 Reducera vår miljöpåverkan  
hantera vår direkta miljöpåverkan. 
Minska Co2-utsläppen med 45 

 procent från basåret 2008. Minska energiför-
brukningen med 2,5 procent per år (i genomsnitt) 
och avsevärt minska pappersförbrukningen.

 Hållbara investeringar och 
finansieringslösningar 
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 kredit- och investerings-

beslut ta hänsyn till styrnings-, miljömässiga och 
sociala aspekter.

 En bra och 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.

$
€  Tillgängliggöra finansiella tjänster  

Förbättra tillgängligheten av våra 
banktjänster, med hjälp av teknik och 

innovation. Vi delar med oss av vår kunskap till 
kunder och hela samhället.

 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. 

Vår vision är att vara den mest betrodda partnern för 
kunder med ambitioner. Vi arbetar därför ständigt 
för att vår verksamhet ska bedrivas på ett ansvars-
fullt sätt, är transparent och håller en hög etisk stan-
dard. Genom att göra detta framgångsrikt skapar vi 
långsiktigt värde för våra intressenter. Under 2009 
satte vi som mål att hållbarhet ska vara en integrerad 
del av vårt sätt att göra affärer 2012. Framsteg har 
gjorts inom många områden, men vi har fortfarande 
en bit kvar att gå. 

Syfte
SEB strävar efter hög kundlojalitet, högt engagemang bland 
medarbetarna och högt anseende. Vi anser att vi kan stärka våra 
långsiktiga relationer med kunder och andra intressenter genom 
att agera ansvarsfullt och genom att göra hållbarhet till en naturlig 
del av hur vi gör affärer. Syftet med SEB:s hållbarhetsarbete är 
alltså att bidra till bankens fortsatta framgång genom att hjälpa 
våra intressenter att nå sina mål. Därmed bidrar vi till de samhällen 
där vi verkar.

Förhållningssätt
SEB:s hållbarhetsarbete omfattar alla delar av koncernen och 
alla marknader där vi är verksamma. Vi utgår från vår affär när vi 
integrerar hållbarhet i vår verksamhet, tillsammans med kunder 
och andra intressenter. Detta arbete är långsiktigt och utvecklas 
ständigt för att spegla förändringar i omvärlden. Vårt arbete är 
inriktat på åtta affärsprioriteringar inom tre ansvarsområden – 
bolagsstyrning, miljö och socialt ansvar. De åtta prioriteringarna 
återspeglar de frågor som våra intressenter ser som de viktigaste.

Vår ambition under de kommande tre till fem åren
Viktiga förutsättningar för oss är långsiktighet, öppenhet och att 
vi är en stark finansiell partner. Vi strävar efter starka relationer 
med våra kunder och andra intressenter, ökat förtroende och tillit. 
Därmed är vi beroende av att våra medarbetare är engagerade och 
känner sig uppskattade.

Vi kommer att fortsätta att integrera styrning, miljömässiga 
och sociala aspekter, som arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, 
i vårt sätt att göra affärer och i beslutsprocesser. Vi vill också öka 
medvetenhet och kunskap. Vårt stöd för framtida generationer 
– entreprenörskap och innovation, barn och ungdom samt utbild-
ning och kunskap – är inriktat på partnerskap och att vi engagerar 
oss i de samhällen där vi verkar.

Socialt ansvar
En bra och attraktiv arbetsplats

Tillgängliggöra finansiella tjänster

Samhällsengagemang

Kunskap och ekonomiskt värde

Miljöansvar
Reducera vår miljöpåverkan

Hållbara investeringar & 

finansieringslösningar
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Motverka finansiell brottslighet

Ansvarsfullt ägande
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Bolagsstyrning

 

 

•  Fortsatt utveckling av kundcentrerad 
verksamhet utifrån kundernas synpunkter.

• Lansering av en uppdaterad uppförandekod.
• Göra verksamheten ännu mer transparent

•  Användningen av kundinsikter har ökat för att säker- 
ställa fokus på att tillföra värde till kunderna. 

• Uppförandekoden uppdaterad.
•  Pensions-/sparandeutbildning i Baltikum, del av regel-

bunden behovsprövad rådgivning.
• Uppdaterad utbildning av företagsrådgivare (SME).
• Nytt rådgivningsverktyg för privatkunder.
•  Stöttat 3 500 hushåll i Baltikum genom att förändra  

ränte- och återbetalningsplaner.

•  Ytterligare förbättrade kund- 
rekommendationer.

•  Förstärkt rådgivning till småföre-
tagare genom finansiella plane-
ringsverktyg .

•  Implementera uppdaterad modell för att 
förhindra bedrägerier, ökad fokus på före-
byggande åtgärder. Mål att skapa ”bedräger-
isäker” bankverksamhet.

• Uppdaterad modell för att förhindra bedrägerier.
• Uppdaterad och förtydligad whistle-blowing process.
•  Fokus på att motverka penningtvätt har lett till ökat antal 

rapporteringsärenden till finanspolisen.

•  Stärka processen för att följa upp 
beteenden inom Internetbanken.

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

•  Fortsätta att förbättra implementeringen 
av prI.

•  Integrera miljö- samhälls- och bolags-
styrningsaspekter i hela investerings- 
processen hos tre av investeringsteamen.

• Förbättra engagemangsprocessen.

• Införandet av styrnings-,  miljömässiga och sociala aspekter 
(ESG) i globala investeringsprocesser .
•  Inkludering av ESG-aspekter i policy för fastighets- 

investeringar.
• 247 ESG-relaterade ägardialoger.
•  Förbättring av processen för ansvarstagande i leverantörs-

kedjan, 50 största leverantörerna har riskbedömts.

•  Förbättra transparens och kom-
munikation på extern webbplats.

•  Fortsätta integrering av ESG-
aspekter i investeringsprocessen  
i fyra av investeringsteamen.

•  Utveckla och förfina ESG-aspek-
ter i investeringsprodukter.

Miljöansvar

 
•  Fortsätta minska koldioxidutsläppen ner  

till -45 procent till 2015.
•  Minska elförbrukningen med 2,5 procent 

per år i snitt i syfte att uppnå en total  
minskning på 20 procent senast 2020.

• Minskat CO2-utsläpp –36% 2012 vs 2008, –18% in 2012.
• Användningen av video och telekonferens + 30% resp 7%.
• Utsläpp till följd av tjänsteresor – 18%.
• Papperslöst kontor i Estland.
• Fortsatta ansträngningar för att minska pappersförbrukningen

•  Fortsatt minskning av koldioxid- 
utsläpp mot målet – 45 % till 
2015 .

•  Minska användningen av elek-
tricitet med i snitt 2,5 % per år.

•  Implementeringen fortsätter. Alla berörda 
kunder inom Merchant Banking ska 
utvärderas senast i slutet av 2012.

•  Hållbara finansieringslösningar som är base-
rade på kundinsikter.

•  Spar- och finansieringslösningar som speglar     
insikter om och preferenser från kunder.

•  Ökad medvetenhet om hållbarhetsaspekter i de flesta delar 
av koncernen.

•  Nio av tio kunder bland medelstora och stora företag 
utvärderade efter branschpolicys och ställningstaganden.

• Hållbarhetsdialoger i baltiska divisionen.
• Gröna obligationer för privatkunder.
• Ytterligare en SRI-fond: Corporate Bond Fund.
• Stort intressen kring Grön Leasing i Baltikum.
• 210 gröna renoveringsprojekt finansierade i Baltikum.

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

• Översyn av nuvarande policys.
•  Ökad kunskap om hållbarhets-

frågor bland analytiker, kund- 
ansvariga och tillämpliga besluts-
fattare.

Socialt ansvar 

 • Öka medarbetarnas engagemang.
•  Öka fokus på mångfald, exempelvis vid  

ledarskapsutbildning.
•  Stärka fokus på hälsa och god arbetsmiljö.
•  Behålla och utveckla SEB:s medarbetare i  

talangpool.

• Aktiviteter lanserade som fokuserar på mångfald.
•  Ny hälsostrategi, SEB Wellness Programme, lanserad i Sverige.
•  Bevarad ställning som attraktiv arbetsgivare på de flesta 

marknader.
•  Kartläggning genomförs av efterlevnad av arbetsrättslagar 

och mänskliga rättigheter inom SEB.

•  Ökad andel av engagerade  
medarbetare.

•  Aktiviteter för att öka mångfalden och 
förbättra balansen mellan könen.

•  Stärka strategisk fokus på hälsa 
och en sund arbetsplats.

$
€ •  Fortsätta att utbyta kunskap och kompetens 

på alla våra marknader.
•  Satsningar för att göra SEB:s tjänster ännu 

mer tillgängliga och enkla att använda.

• Chefsekonomen ofta citerad.
• Seniorekonom aktiv i den allmänna debatten.
•  Privatekonomer har fortsatt att utbilda konsumenter i de  

baltiska länderna och Sverige. 
•  Breddade kanaler för kundservice (Facebook, Twitter,  

mobilapp etc).

•  Underlätta tillgängligheten för 
småföretag och privatkunder via 
mobila banktjänster.

•  Förbättra möjligheten för kunder 
att röra sig mellan kanaler.

•  Fastställa en strategi för samhällsengage-
mang och sponsring.

•  Koncernövergripande sponsorstrategi beslutad – ”Vi engag-
erar oss för framtida generationer” – Barn och ungdomar,  
entreprenörskap och utbildning, samt kunskapsdelning  
(finansiell information).

• Överenskommelse med Mentor förlängd till 2015.
• Projekt för volontärarbete bland medarbetarna på flera platser.

•  Ytterligare utveckla samarbetet 
med Mentor.

•  Ytterligare utveckla samarbeten 
för att stödja entreprenörskap.

•  Ökat engagemang bland alla  
medarbetare

 Målsättning 2012 Status  Resultat 2012  Målsättning 2013
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En seniorekonoms perspektiv på 
bankernas roll i samhället

Den finansiella sektorn finns överallt i det 
moderna samhället. Betalningar och krediter 
är smörjmedel som får hjulen att snurra. Men 
finanser och kapital är också en motor, genom 
att kapital sätts i arbete, till exempel via in-
vesteringar. Bankerna har en central roll i detta; 
för människor, företag och offentlig sektor. 

Banken och familjen
Vi människor växer upp, bildar familj och skaffar bostad, kon-
sumerar och sparar, går i pension och åldras. I varje skede nyttjar 
vi bankens tjänster. Vi lånar för bostaden, vi har ett lönekonto, 
vi sparar inför ålderdomen och för barnen, vi handlar ibland på 
kredit, vi använder betal- och kontokort – och ibland kanske 
vi satsar på mer riskfyllda placeringar. När vi reser på semester 
måste vi växla valutor. Varje vecka, ja varje dag, samspelar vi alltså 
som medborgare med banken och deltar i de finansiella flödena i 
samhället.

Banken och företaget
Även företag föds, växer, anställer, utvidgar, investerar – och dör. 
precis som familjen nyttjar företaget bankens tjänster i varje skede 
av livscykeln. När företaget grundas krävs kapital, för investeringar 
krävs krediter, för expansion kanske en börsintroduktion är nöd-
vändig. om företaget expanderar internationellt måste det hantera 
olika valutor och kunna möta olika finansiella regleringar. Varenda 
dag ska betalningar göras och tas emot. och löpande värderar 
finansmarknaderna företagets börsvärde och kreditvärdighet.

Banken och den offentliga sektorn
också rättssystem och försvar, skola och förskola, sjukhus och 

vårdhem har betalningsflöden att hantera. Skatter flödar in – en 
del av dessa skatter kommer från bankerna som betalar skatt på 
sina vinster – och offentliga utgifter flödar ut. Kommuner och 
landsting har lån som ska omsättas och skulder att betala. In-
vesteringar i infrastruktur ska finansieras, ofta med lån. Staten har 
en valutareserv som ska placeras liksom en statsskuld som kräver 
amorteringar och räntebetalningar. Statsobligationer omsätts på 
de finansiella marknaderna, och centralbankens penningpolitik 
verkar via marknadens räntor. Ja, till och med miljöpolitiken 
verkar via finansmarknaderna, till exempel genom handel med 
utsläppsrätter.

Stort ansvar
att bankerna finns överallt – i alla sektorer, i alla faser i våra liv, un-
der företagens utveckling och i alla delar av den offentliga sektorn 
– medför stort ansvar. Bankerna är företag som ska avkasta vinst 
till sina ägare. Men de är också samhällsbärare, institutioner som 
har ett särskilt ansvar för att samhället fungerar. 

om bankerna och deras kunder tar på sig för mycket risk kan 
resultatet bli finansiella kriser. Bankernas verksamhet regleras därför 
på såväl internationell som nationell nivå. Eftersom bankverksamhet 
i så stor utsträckning bygger på förtroende blir öppenhet och tydlig 
redovisning extra viktiga. En bank som SEB måste därför tänka och 
agera långsiktigt. SEB vill ta ansvar både för dagens samhällseko-
nomi och för effekterna av verksamheten på lång sikt, för ekonomisk 
tillväxt och balans, liksom för en grönare ekonomi, för jobb och 
välfärd i närmiljön. Vi vill vara en långsiktig finansiell partner för både 
företag och individer. Den här rapporten handlar om hur SEB agerar 
i frågor som dessa.

Klas Eklund, seniorekonom, SEB

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 vänder sig särskilt till 
småföretag och entreprenörer.

2 800 
Stora företag och institutioner
SEB är den ledande företags- och investment-
banken i Norden. Vi betjänar stora företag och 
institutioner, banker och kommersiella fastig-
hetsföretag med traditionell företagsservice, 
trading- och kapitalmarknadstjänster samt betal- 
och depåtjänster. SEB erbjuder också omfattande 
pensions- och kapitalförvaltningslösningar.

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 vardagliga  
transaktioner som sparande, kapitalförvaltning, 
lån, kort och livförsäkring. 

SEB:s kunder

VÅR ROLL OCH STRATEGI
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SEB verkar i företagsamhetens tjänst sedan mer än 155 år.  
Vi har en lång tradition av att stötta entreprenörer och små 
företag. De stora, multinationella svenska koncerner som idag är 
framgångsrika över hela världen har alla en gång varit små. SEB  
har stöttat många av dem från starten, både i goda tider och när det 
har gått sämre. Vi finns med som en nära och stark partner.

att starta och utveckla företag är att skapa framtida tillväxt. 
Den absoluta majoriteten av de nya jobb som har skapats under de 
senaste åren har skapats bland småföretagen, både i Sverige och i 
våra grannländer. Vi vill stödja och hjälpa dessa företag – på deras 
villkor – att växa sig starkare. tillsammans går vi därför igenom 
vilka behov företaget har i olika faser av sin livscykel, för att där-
igenom bidra till att tillväxtmöjligheter kan tillvaratas. 

Väletablerade samarbetsorganisationer
Inom vissa områden är emellertid andra partners mer lämpade att 
hjälpa företagaren. SEB samarbetar med etablerade entreprenörs-
organisationer, både i Sverige och i de baltiska länderna, vilka på 
ett heltäckande sätt kan stötta företaget var det än befinner sig på 
utvecklingskurvan. Vi kallar detta koncept för Entreprenörstrappan 
och det belyser det stöd som finns tillgängligt för företaget på olika 
stadier. trappan består av fem steg (se till höger).

I Sverige arbetar SEB sedan 2010 med organisationen Ung 
Företagsamhet som utbildar lärare i att stötta sina elever att bli 
mer kreativa, entreprenöriella och företagsamma. Gymnasieelever 
ges här möjlighet att via Ung Företagsamhet starta, driva och 
avveckla ett företag. Genom detta partnerskap har över 7 000 
studenter i Stockholm, Göteborg och Malmö fått möjlighet att ta 
del av vårt erbjudande under 2011/2012.

Stöd för fortsatt tillväxt
Den generella rådgivningen kring nystart och tillväxt är viktigt, och 
därför samarbetar vi med de stora entreprenörsstödjarna i landet, 
till exempel Nyföretagarcentrum, IFS (Internationella Företagar-
föreningen i Sverige), Venture Cup och Connect.

Som huvudsponsor av Ernst & Youngs pris Entrepreneur of the 
Year vill vi premiera personer som byggt upp framgångsrika företag 
genom nytänkande, tillväxt, intelligens, uthållighet och hårt arbete. 
Peter Bronsman, Kopparbergs Bryggerier AB, mottog priset 2013. 
I slutet av 2012 delades för första gången priset ”SEB A Perfect En-
trepreneur” ut, ett samarbete mellan SEB, Karolinska Institutet och 
a perfect Guide (läs mer här intill).

Aktiviteter i Baltikum
I Estland deltar SEB aktivt i utvecklingen av den entreprenöriella 
miljön, exempelvis genom att stödja ajujaht (hjärnjakten) ett 
exempel på hur stödet från pålitliga partners behövs redan i 
idéstadiet. Vi bidrar till grundandet av företag och till att stödja 
nystartade företag med goda råd och erfarenheter.

I lettland är SEB sponsor för en liknande tävling och tV-serie, 
Firmas Noslēpums (”Affärshemligheter”). SEB stödjer också 
Business plan tournament (affärsplanturneringen) i litauen som 
uppmuntrar entreprenörskap bland unga, talangfulla och kreativa 
personer som har som mål att starta och utveckla egna företag. 

SEB stödjer entreprenörer

VÅR ROLL OCH STRATEGI

Entreprenörspris ska hjälpa malariasjuka

IT-entreprenören Hjalmar Winbladh var den första mottagaren av 
det nyinstiftade priset ”SEB a perfect Entrepreneur” som delades 
ut hösten 2012. Han ska med SEB:s stöd utveckla ett patent på en 
malaria-app, som kan ge fattiga och sjuka tillgång till kvalificerad 
sjukvårdsrådgivning med relativt sett billig teknik.

Priset är ett samarbete mellan SEB, Karolinska Institutet och 
a perfect Guide. Syftet är att gynna socialt företagande, genom 
att utse en duktig entreprenör, som får möjligheten att gå in som 
delägare i något av de många innovativa projekt som Karolinska 
institutet har initierat. på så sätt kombineras framgångsrik forsk-
ning med starka entreprenörer som kan förverkliga något av de 
många outnyttjade patent som finns.

– Det känns fantastiskt att få detta pris. Genom mitt entre-
prenörskap får jag möjlighet att hjälpa andra personer samtidigt 
som vi visar hur viktigt det är att koppla ihop entreprenörskap med 
innovation, sade Hjalmar Winbladh, när han tog emot priset av 
SEB:s VD annika Falkengren.

Entreprenörstrappan
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I ett samhälle med hög förändringstakt, där osäkerheten och kom-
plexiteten ökar, växer behoven av att känna trygghet och tillförsikt, 
inte minst för sin ekonomi. Det gäller för privatpersoner såväl som 
för företag. 

På SEB är vi övertygade om att förtroende och relationen med 
våra kunder är nyckeln till framgång. Genom att ständigt sträva 
efter tydlighet och transparens, hålla hög kvalitet på råd och leve-
rans tar vi ansvar för att alltid göra vårt yttersta för våra kunder. 
Därför kallar vi oss Relationsbanken. 

Kundinsikter
Därför vill vi också stärka medarbetarnas insikter om kunderna, 
och öka förståelsen för hur beteenden påverkar kundrelationen. 
Detta har vi gjort genom dialogmöten i organisationen, ”You are 
SEB”, och genom en kundinsiktsportal på intranätet där resul-
taten av olika kundundersökningar presenteras. Målet är att alla 
medarbetare, även de som inte har daglig kundkontakt, ska förstå 
sin roll och betydelse för hur kunderna upplever oss, och bidra till 
att upplevelsen blir ännu bättre.

Ansvarstagande
Som bank har vi ansvar för att skydda kundens långsiktiga finansi-
ella trygghet. Vi vill ha nära kontakt med kunderna för att i god tid 
kunna uppfatta nya och förändrade behov, samt signaler om even-
tuella problem. På så sätt kan vi bidra med ansvarsfull rådgivning 
och kan hitta väl anpassade lösningar.

Under de senaste åren finns flera exempel på när vi erbjudit 
stöd till kunder som varit utsatta för en stor förändring, exempelvis 
vid Saabs konkurs 2011 och vid de stora varsel som ägde rum vid 
läkemedelsföretaget AstraZeneca i februari 2012. I Baltikum har 
SEB stöttat 3 500 hushåll genom att förändra ränte- och återbetal-
ningsplanerna.

Utbildning av rådgivare
SEB fördjupar och breddar löpande kunskapen hos medarbetarna. 
Att ge finansiell rådgivning till företagskunder kräver särskild 
kunskap om deras villkor. Därför har vi under 2012 infört ett 
utbildningsblock för alla våra privat- och kapitalrådgivare för att 
säkerställa att de har rätt kompetens och att vi levererar den bästa 
rådgivningen till entreprenörer när det gäller såväl företaget som 
den privata ekonomin. Alla SEB:s ca 3 500 kundrådgivare inom 
kontorsrörelsen och Private Banking är nu licensierade eller certifi-
erade. Under 2013 kommer vi att gå mot extern certifiering av alla 
rådgivare. Kundansvariga utbildas kontinuerligt för att säkerställa 
att de har den senaste kompetensen.

Amorteringskrav 
SEB ska representera en klok och försiktig syn på hushållsekonomi 
och vi vill säkerställa att våra kunder i alla lägen har en säkerhets-
marginal på värdet av sin bostad i förhållande till lånen. I december 
2012 beslöt SEB därför som första bank i Sverige att införa amor-
teringskrav vid belåningsgrader över 70 procent. Vid belånings-
grader under 70 procent, rekommenderar vi amortering.

SEB är fortfarande den enda svenska bank som är helt trans-
parent för våra upplåningskostnader för prissättning av bolån. 
Detta kan följas varje dag på vår hemsida www.seb.se och på 
Internetbanken, en tjänst som uppskattas av kunderna.

Enkelhet och närhet
SEB vill underlätta för kunderna att få kontroll och överblick över 
sin ekonomi och vi vet att enkelhet och transparens är efterfrågat 
avseende finansiella tjänster. För små och medelstora företag, 
erbjuder vi en speciell – mobil – rådgivande roll. Under 2012 ökade 
vi antalet och i Sverige har vi nu cirka 130 mobila rådgivare som 
besöker kunden istället för att kunden kommer till banken. Dessa 
kunder  har under året också fått möjlighet till en namngiven 
rådgivare på Telefonbanken.

Genom ”Enkla”-koncept – till exempel Enkla vardagen, Enkla 

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 
sina planer för framtiden. Vi vill vara deras partner i goda såväl som 
i sämre tider och vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör. Det är 
vår uppgift att lyssna, använda vår kunskap för att på ett enkelt vis 
ge tydliga råd kring hur våra kunder ska kunna förverkliga drömmar 
och trygga sin framtid.

VÅRA PRIORITERINGAR BOLAGSSTYRNING

Ansvarsfull marknadsföring 
och försäljning

 2012 2011 2010 2009 2008

Medarbetare utbildade i uppförandekod, i procent* 75 93 93 87 n/a

Licensierade eller certifierade privat- och småföretagsrådgivare, procent 100 100 100 98 90

Totalt antal kundklagomål, privatkunder i Sverige 6 125 6 348 7 264 n/a n/a

Nyckeltal (KPI:er)

* Från 2012 mäts endast e-utbildningar. För mer information, se CS Fact Book

Vi är varje dag öppna
 med hur vi prissätter
 våra bolån.
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lånet och Enkla firman – gör vi banktjänster lätta att förstå och 
att använda. Enkla-konceptet inbegriper nu utlåning, inlåning, 
depåförvaring, pensioner och tjänster för små och medelstora 
företag. Vi lyssnar på våra kunders önskemål om finansiella guider 
och transparent prissättning samt nya digitala tjänster som e-
utskick istället för traditionella brevutskick.

 
Ny innovativ sparform lanserad i Estland
Av historiska skäl finns ingen stark tradition av enskilt sparande 
bland privatpersoner i de baltiska länderna. SEB strävar efter att 
öka medvetenheten om denna fråga. I en nyligen genomförd un-
dersökning, gjord av SEB i Estland, fann vi att även personer som 
har ekonomiska möjligheter att avsätta pengar ofta inte gör det. 

Eftersom skattesystemet vidareutvecklades under 2012 är det 
nu möjligt för arbetsgivare att – förutom att betala löner – också bi-
dra till medarbetarens pension utan att det betraktas som en löne-
förmån. SEB införde därför en Arbetsgivarpension, genom att betala 
ytterligare 2 procent av den anställdes bruttolön om den anställde 
också bidrar med 2 procent från sin lön. Deltagandet är frivilligt för 
medarbetaren och de ackumulerade tillgångarna kommer att tillhö-
ra den anställde efter utgången av anställningsavtalet.

 2012 lanserade SEB i Estland också en ny sparform som kallas 
Digikassa (digital spargris). När kunderna betalar med betalkort 
rundar SEB:s system av beloppet till närmaste euro och deponerar 
mellanskillnaden på ett särskilt sparkonto. I slutet av 2012 hade 
nästan 13 000 privatkunder sparat närmare 1,2 miljoner kr. Tjänsten 
är avgiftsfri och tillgänglig för alla kunder med betalkort.

Bemöta kundklagomål
Kunderna kan lämna synpunkter via flera olika kanaler – person-
ligen på kontoret, via telefon, och 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 
klagomålet som möjligt. 

Om den medarbetare som tar emot ärendet inte kan lösa frågan 
återkommer vi till 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 BOLAGSSTYRNING

Som Relationsbanken i vår del av världen värnar SEB om dialog 
och samspel människor emellan. Vi vet att genom att lyssna, refle-
ktera och agera, når vi de bästa resultaten. Att träffa våra kunder 
i personliga möten är oerhört värdefullt, liksom för våra medar-
betare att mötas över gränser, både mellan enheter och länder. 

Samtidigt har vi en stark ambition att minska vår direkta in-
verkan på miljön. V har som mål att minska på koldioxidutsläppen 
mellan 2008 och 2015 med 45 procent. Vi redovisar för närvarande 
koldioxidutsläppen från alla verksamheter som vi har kontroll över, 
exempelvis energi- och elförbrukningen i våra egna fastigheter, 
pappersförbrukning och affärsresor.

Det mest effektiva sättet att nå vårt satta mål är att minska 
resorna, framför allt de som sker med flyg. Fram till årsskiftet 
2012/2013 hade SEB minskat utsläppen med 36 procent, vilket 
visar att vi på rätt väg. 

Men sker det på bekostnad av våra relationer, interna såväl 
som externa? Kundernas behov är alltid högst prioriterade. När 
vi tar beslut om en resa ska ske eller inte görs dock noggranna 
avvägningar. Olika perspektiv som tid, kostnad och vårt eget 
fotavtryck vägleder oss när vi prioriterar. Internt strävar vi efter att 
öka användningen av t ex video-, webb- och telefonkonferenser. 
Men också här väger vi detta mot vilken nytta ett fysiskt möte i 
slutänden skulle kunna gagna kunden.

Miljöutmaningar kontra  
stärkta relationerSEB i Estland lanserade

en ny sparprodukt,
– en digital spargris.
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VÅRA PRIORITERINGAR BOLAGSSTYRNING

Uppdaterad uppförandekod 

Förtroende är avgörande för SEB. Utan förtroende från våra 
kunder, medarbetare och andra intressenter skulle vi inte kunna 
verka. Detta är grunden för SEB:s uppförandekod som uppdater-
ades 2012. Koden beskriver SEB:s värderingar och normer för hur 
vi gör affärer. Den vägleder oss i hur vi lever efter våra värderingar. 
Koden är en kortfattad sammanställning av koncerngemensamma 
policys och riktlinjer, till exempel Etikpolicyn och Gåvo- och repre-
sentationspolicyn.

Koden hjälper medarbetarna agera rätt genom att:
• beskriva det ansvar som följer med en anställning i SEB
• vägleda oss i affärsrelationer
•  vägleda oss i att lösa potentiellt svåra situationer och  

hantera intressekonflikter
•  tillhandahålla verktyg för att anmäla misstänkta oegentligheter  

(whistle-blowing)
• beskriva för externa partners hur vi beter oss

Potentiella incidenter som rör korruption och annan olaglig  
verksamhet är naturligtvis föremål för omedelbara åtgärder. 
Allmän efterlevnad av uppförandekoden diskuteras regelbundet  
i samband med medarbetarnas årliga utvecklingssamtal. För mer 
information besök: 
www.sebgroup.com/sv/Om-SEB/Bolagsstyrning/Uppforandekod/ 

 

seb  |  uppförandekod  |  1

Uppförandekod

Finanskoalitionen mot barnpornografi 

SEB är sedan 2009 engagerad i svenska Finanskoalitionen mot 
barnpornografi, en organisation vars syfte är att förhindra och 
försvåra betalningar för dokumenterade sexuella övergrepp mot 
barn genom det svenska finansiella systemet. Här samverkar sven-
ska banker och finansinstitut med bland andra ECPAT (End Child 
Prostitution and Trafficking), polisen och Finansinspektionen för 
att förhindra möjligheten att göra betalningar för barnpornografi.

Arbete har varit effektivt och det är nu sällsynt att kortbetal-
ningar kan användas vid köp av bilder på utsatta barn. 

Men målet har inte uppnåtts. Handeln hittar nya vägar, och 
ansträngningar görs nu för att förstå nya potentiella betalningssätt 
och hur de kan förebyggas, exempelvis att analysera nya betaltjän-
ster som sker via Internet och mobiltelefoner.

Det internationella samarbetet utvecklas också. I december 
2012 hölls ett möte med 47 länder för att lägga grunden för en 
global allians. 

Målet är också att ytterligare belysa frågan för ökad medveten-
het i samhället. SEB:s hållbarhetschef är sedan 2012 medlem av 
koalitionens styrgrupp.
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SEB satsar omfattande resurser på att motverka den finansiella 
brottslighetens negativa inverkan på vår verksamhet, våra kunder 
och samhället i stort. Vi samarbetar med partners på internationell 
nivå, bevakar transaktioner, kontrollerar våra kunder mot gällande 
sanktionslistor och utbildar våra medarbetare. Vi fokuserar på tre 
huvudområden: 
• Förebyggande arbete mot bedrägerier  
• Åtgärder för att förhindra penningtvätt och terroristfinansiering  
• Efterlevnad av beslutade sanktioner mot brottsmisstänkta 

De senaste åren har SEB kraftigt stärkt arbetet för att förebygga 
bedrägerier. Vi har stärkt vår strategi genom ett antal aktiviteter:

•  Förtydligad rutin för ”whistle-blowing” för att tidigt upptäcka 
missförhållanden. Medarbetare eller andra personer kan nu en-
kelt hitta information om hur man rapporterar iakttagelser som 
rör beteenden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga.

 
•  Förbättrad process för scenarioanalys – genom verkliga 

exempel från omvärlden kan SEB lära av bedrägeriärenden som 
inträffat hos andra banker. SEB utvecklar metoder för att hitta 
avvikande beteenden genom löpande och kontinuerlig system-
övervakning.

•  Förstärkt process för att kontrollera tredjepartsanställda  
som har access till SEB:s lokaler eller affärskritiska system. 

Under 2012 stärktes olika processer som är kopplade till bedrägeri-
bekämpning. En ny funktion inrättades inom säkerhetsavdelningen 
för att förvalta och utveckla dessa processer, samt rapportera 
bedrägeririsker till ledning och styrelse. Under årets andra hälft  
har de nya och uppdaterade processerna införts. 

Flera enheter inom SEB samverkar för att motverka bedrägerier, 
t ex säkerhetsavdelningen, avdelningen för regelefterlevnad, intern-

revision, avdelningen för informationssäkerhet, personalavdelning-
en, samt avdelningen för riskhantering. Det handlar bland annat om 
att hjälpa affärs- och supportfunktioner att bygga upp och under-
hålla ”bedrägerisäkra” bankprocesser. I det framtida arbetet ligger 
fokus på att ytterligare öka koordineringen mellan skilda funktioner 
i banken som samverkar i bedrägeri preventivt syfte.

Utbildning av medarbetare
För att lyckas förhindra ekonomisk brottslighet måste medar-
betarna göras mer medvetna om utvecklingstrenderna inom 
bedrägerier och hur man bemöter dem. Medarbetare behöver 

vara vaksamma på misstänkta bedrägeriförsök, oavsett om det 
handlar om externa försök till finansiell kriminalitet eller om det är 
personer inom företaget som agerar på ett oegentligt sätt. 

För att höja medvetenheten om finansiell brottslighet och 
penningtvätt har SEB utvecklat e-utbildningar riktade till alla me-
darbetare. Dessutom hålls skräddarsydda klassrumsutbildningar 
för mindre grupper.

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.

VÅRA PRIORITERINGAR BOLAGSSTYRNING

 2012 2011 2010 2009

Antal anställda som genomgått e-utbildning i hur man motverkar penningtvätt, procent 90 93 98 89

Antal anställda som genomgått e-utbildning  i hur man motverkar bedrägerier, procent 51 49 49 43

Marknader och kontor med processer och instruktioner på plats, baserade på  
Känn-din-kund-principen (KYC)/av totalen 21/21 21/21 21/21 19/21

Nyckeltal (KPI:er)

Som bank ställer vi höga krav på säkerheten vid våra transaktioner. 
Vi följer gällande nationella och internationella regler och har sedan 
länge väl etablerade samarbeten med flera aktörer. Våra medarbetare 
utbildas löpande i att kontrollera fakta om förhållande kring våra 
kunder, en process som baseras på Känn-din-kund-principen. Det 
kan röra varifrån pengar kommer och vad pengarna ska användas till.

Ur kundens perspektiv kan detta upplevas som kränkande och 
som ett intrång i den personliga integriteten – var ska gränsen gå 
mellan ansvarstagandet för våra finansiella tjänster, säkerheten för 
våra kunders pengar samt kontrollen av enskilda individers föreha-
vanden? Vad kan det leda till om vi skulle släppa på kraven? 

Ett troligt scenario är att antalet fall av penningtvätt skulle  
öka och att vi skulle underlätta handel med illegala tjänster. På  
SEB kommer vi att göra vad vi kan för att förhindra en utveckling  
i den riktningen.

Bekämpa brottslighet kontra  
personlig integritet

Vi har förtydligat processen  
för whistle-blowing.

För mer information, se CS Fact Book
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Nyckelorden i SEB:s syn på ansvarsfullt ägande är integration, 
engagemang, samarbete och kommunikation. Dessa områden stod 
också i fokus för vårt interna åtagande när vi under 2008 under-
tecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).  

De sex principer som bildar PRI utgör grunden för vårt sätt att 
utöva ansvarsfullt ägande. Tidigare år har vi redovisat en index-
siffra över hur väl principerna är genomförda, vilken vi har fått från 
FN:s PRI-sekretariat. Under 2012 ändrade PRI sina rapport- och  
redovisningsrutiner och kommer inte längre att tillhandahålla 
någon indexbaserad redovisning på bolagsnivå. Vi har dock 
fortsatt vårt arbete med att integrera principerna i alla delar av vår 
investeringsverksamhet, i alla portföljer och alla tillgångsklasser. 

Detta sker i nära samarbete med kunder, leverantörer av analyser 
och andra investerare på det sätt som beskrivs i avsnitten nedan. 

Vid slutet av 2012 har vår hållbarhetsstrategi integrerats i 
ungefär två tredjedelar av berört förvaltat kapital, antingen genom 
aktiv ägarstyrning eller genom andra åtgärder för att införliva 
miljömässiga, sociala och affärsetiska aspekter i investerings-
besluten. Vi har också en policy som innebär att vi helt exkluderar 
investeringar i företag som tillverkar eller marknadsför landminor 
eller klusterbomber. 

Aktiv samverkan med de företag vi investerar i
Under fjolåret såg vi såväl internationellt som i Sverige flera 
banbrytande händelser kopplade till ansvarsfullt ägande. I 
Storbritannien presenterades Kay-rapporten som uppmuntrar till 
ökat engagemang i företagsstyrelser samt betonar fördelarna med 
långsiktig investeringsfilosofi. EU fortsatte att diskutera behovet 
av att utveckla hållbarhetsrapporteringen ur såväl företags- som 
investeringsperspektiv. I Sverige visade en studie från Eurosif (the 
European Sustainable Investment forum – www.eurosif.org) att 
grunden för svenska investerares hållbarhetsarbete fortsatt är 
aktiv påverkan och samverkan med de företag som man investerar i. 
Under 2012 genomförde SEB 247 företagsdialoger kring miljömässi-
ga, sociala och affärsetiska frågor. 54 av dessa genomförde vi i egen 

regi och de övriga i samverkan med våra externa rådgivare och PRI.
Vi fortsatte vårt arbete med aktiv ägarstyrning med sikte på att 

förbättra de företag vi investerar i. Totalt sett följer vi mer än 2 500 
företag för att identifiera nyckelfaktorer för vårt engagemang. Inom 
ramen för vår ägarstyrning deltog vi aktivt vid 64 bolagsstäm-
mor med fokus framförallt på ersättningsprogram och mångfald i 
styrelsearbetet, speciellt vad gäller kvinnorepresentation. 

När det gäller miljömässiga och sociala faktorer fokuserade vi 
på att förbättra kvalitén på företagens klimatredovisning. Vi bidrog 
också aktivt till att stödja CDP:s (Carbon Disclosure Projects) vat-
tenprogram genom att uppmuntra företagen att delta i den årliga 
investerarenkäten och deltog i PRI:s arbetsgrupp för korruptions-
bekämpande arbete där vi bad utvalda företag att offentliggöra 
information om sina antikorruptionssystem. Totalt genomfördes 21 
sådana företagsdialoger.

Integrering av miljömässiga, sociala och affärsetiska 
frågor i vår förvaltning
Vi har fortsatt arbetet med att integrera miljömässiga, sociala 
och affärsetiska frågor i den dagliga investeringsverksamheten, 
framförallt när det gäller internationella aktier, fastigheter och 
private equity. Våra specialiserade hållbarhetsanalytiker hjälper de 
internationella investeringsteamen att granska företagen inom det 
vi bedömer vara de viktigaste hållbarhetsfaktorerna. Vi analyserar 
sedan de individuella företagen med hjälp av externa hållbarhets-

Ansvarsfullt ägande

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, attrahera kapital 
och utnyttja nya affärsmöjligheter. Som stor institutionell inves-
terare samarbetar SEB aktivt med de bolag som vi för kundernas 
räkning investerar i för att skapa långsiktigt värde.

VÅRA PRIORITERINGAR BOLAGSSTYRNING

För många företag finns de största tillväxtmöjligheterna på 
tillväxtmarknader där utmaningar vad gäller politisk instabilitet, oro-
ligheter och korruption inte är ovanliga. När företag som etablerar 
verksamhet där hanterar utmaningarna på rätt sätt kan de generera 
stora vinster och bidra positivt till lokala samhällena genom att 
tillhandahålla arbetstillfällen och stabilitet. När företag hanterar dem 
på fel sätt kan det resultera i oförutsedda kostnader, att de förvärrar 
utmanande lokala förhållanden och att de så småningom behöver 
dra sig ur dessa marknader. Således är detta ett mycket aktuellt 
dilemma för många företag i vår portfölj.

SEB deltar i en av FN:s Global Compacts/PRI:s expertgrupper 
kring dessa frågor. Expertgruppen som består av investerare och 
multinationella företag, som utvecklar ett ramverk, ”Vägledning 
om ansvarsfullt företagande i konfliktdrabbade och områden med 
hög risk”. Detta syftar till att främja hur företag kan göra affärer i 
komplicerade områden på ett ansvarsfullt sätt.

Lärdomarna från arbetsgruppen kommer att offentliggöras 
så att alla företag eller investerare kan dra nytta av pilotarbetet. 
För SEB fungerar det som en god utgångspunkt för dialoger med 
portföljbolagen om utmaningarna. Långsiktigt hoppas vi att detta 
arbete kommer att hjälpa företag att minimera risker, ta vara på 
möjligheter och även att bidra till stabilitet och positiv utveckling 
i konfliktområden och områden med hög risk. Detta kommer i 
slutändan att gynna våra investeringar och därmed våra kunder.

För mer information besök www.unglobalcompact.org.

Ansvarsfullt företagande i konflikt-
områden och områden med hög risk

Vår hållbarhetsstrategi 
är integrerad i ungefär 
två tredjedelar av berört 
förvaltat kapital.  .
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analytiker i kombination med våra egna experter.  Resultatet av 
dessa analyser används av våra portföljförvaltare som en av de 
faktorer som investeringsbesluten vilar på. 

Vi utvärderar också hur relevant det är att applicera miljömäs-
siga, sociala och affärsetiska aspekter i vår förvaltning av 
räntebärande instrument och statsobligationer. För att bedöma 
detta har vi gått med i PRI:s arbetsgrupp för att främja hållbara 
investeringar inom räntebärande instrument. Denna arbetsgrupp 
undersöker vilka specifika faktorer som kännetecknar förhållandet 
mellan räntemarknad och hållbarhet. 

Samverkan och kommunikation
SEB deltar i ett flertal initiativ kopplade till hållbara investeringar, 
exempelvis Nordic Sustainable Investment Forum, som arbetar 
med att lyfta fram och främja frågan i de nordiska länderna. Vi 
deltar också i PRI:s Clearinghouse-initiativ, PRI/Global Compacts 
expertgrupper samt deltar i det svenska forumet Hållbart värde-
skapande, ett initiativ bland några av landets största institutionella
investerare med syfte att öka den aktiva ägarstyrningen på 
styrelsenivå.

Vi arbetar också för att sprida kunskap om ämnen som vi tror 
kan hjälpa de företag vi investerar i att utvecklas. Ett exempel är 
integrerad rapportering, som vi tror kommer att bli allt viktigare för 
företagen under de närmaste åren. SEB har därför gått med i PRI:s 
arbetsgrupp som arbetar med dessa frågor. Under hösten 2012 
bjöd vi också in en expert från International Integrated Reporting 
Council (www.theiirc.org) och arrangerade ett rundabordssamtal 
med utvalda företag för att utbyta kunskap och erfarenheter. 

När vi utvärderar och väljer externa fondförvaltare väger vi in 
frågan om förvaltaren i fråga har undertecknat FN:s PRI-principer. 
Totalt har 57 procent av de fondförvaltare vi samarbetar med 
skrivit under dessa principer. När det gäller fondförvaltare som har 
tillkommit under 2012 är motsvarande siffra 80 procent.

Hållbarhetsaspekter för private equity-investeringar
Från ett hållbarhetsperspektiv är private equity-investeringar ett 
område som har ökat i fokus de senaste åren. Det har också visat 
sig vara ett område väl lämpat för att integrera hållbarhetsaspek-
ter. Genom att innehaven har en definierad tidsperiod på mellan 
tre och sju år finns stora möjligheter att sätta tydliga mål och följa 
upp hur företagen utvecklas och skapar värde. 

SEB har förvaltat investeringar inom private equity sedan 1997 
och dagens portfölj uppgår till mer än 20 miljarder kronor. Inom 
detta tillgångsslag utvärderar vi de underliggande bolagen för att 
säkerställa att deras verksamhet ligger i linje med våra företags-
värderingar och att de inte verkar inom kontroversiella områden. 

Detta har påverkat våra investeringsbeslut både i positiv och 
negativ riktning. Vi har exempelvis avstått från en investering där 
ett av de underliggande bolagen var ett gruvföretag med en stor 
potentiell miljörisk. Men det finns också exempel på att företag 
med en stark hållbarhetsprofil har ökat vår investeringsvilja, 
exempelvis vad gäller ett innehav i ett företag som arbetar med 
vattenrening. Vi utvärderar för närvarande hur vi kan förfina vårt 
sätt att väga in hållbarhetsfrågor i vår investeringsprocess.

VÅRA PRIORITERINGAR BOLAGSSTYRNING

Riskkapital – en nödvändighet för miljöteknik

Tillgänglighet till finansiering spelar en avgörande roll på vägen 
mot ett hållbart samhälle. Övergången till rena och resurseffektiva 
teknologier ställer mycket höga krav på traditionella och nya inno-
vativa finansieringssätt för att nå de stora investeringar som krävs.

Detta ämne stod på agendan vid Världsnaturfondens årliga 
konferens ”Climate Solver” i november 2012 där SEB representer-
ades av sin Venture Capital-avdelning, och hållbarhetsavdelning. 
Temat för evenemanget var ”Finansiella lösningar för klimatinno-
vationer”.

Kommersialisering av nydanande klimatinnovationer är nöd-
vändigt för att begränsa koldioxidutsläppen. Attraktiv beprövad 
teknik finansieras genom traditionella bankprodukter eller nya 
innovativa produkter som Gröna obligationer, som SEB lanserade 
2008 tillsammans med Världsbanken. Ny teknik befinner sig dock i 
ett annat läge, och kräver en kombination av offentliga och privata 
initiativ på flera nivåer.

Under konferensen diskuterade panelen frågor som betydelsen 
av att framsynta regeringar skapar robusta ramar för offentlig och 
privat forskningsfinansiering, inte minst för tidig kommersialiser-
ing av teknik. Offentlig finansiering och medfinansiering i ett tidigt 
stadium är särskilt viktig för industrier med långa och osäkra 
teknologiska utvecklingscykler, som t ex miljötekniksektorn.

Skattefördelar för privatpersoner är en väg som föreslagits men 
det är inte tillräckligt. För att lyckas nå den storlek på finansierin-
gen som ofta krävs i t ex miljöteknik, behöver också skandinaviska 
institutionella investerare medverka tillsammans med lokala 
riskkapitalfonder. Nordiska institutionella private equity-fonder 
investerar nästan enbart i buy-out fonder i stället för riskkapital-
fonder. Globalt har industrikoncerner nyligen öka sitt deltagande 
i riskkapitalfinansiering av cleantech, vilket bådar gott inför 
framtiden.

 Hans Engblom, SEB Venture Capital
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I vår roll som stor företagsbank och kapitalförvaltare har vi stor 
påverkan. Vi vill samarbeta med våra kunder för att främja hållbar 
tillväxt, värna om miljön och bidra till positiv samhällsutveckling. 
Det handlar om hur vi agerar som långivare till produktiva invester-
ingar och hur vi agerar som förvaltare av sparande.

Ansvarsfull utlåning 
Hållbarhetsfrågor är numera en del av de löpande dialoger som 
SEB har med större såväl som många mindre företagskunder 
på alla marknader. Utgångspunkten är bankens tre koncernge-
mensamma ställningstaganden (klimatförändringar, barnarbete 
och tillgång till sötvatten) och sex branschpolicys (vapen och 
försvar, skogsbruk, fossila bränslen, gruvor och metaller, förnyelse-
bar energi och sjöfart), som antogs år 2011. De utgör grunden 
för våra dialoger, oavsett bransch, när viktiga hållbarhetsfrågor 
diskuteras med företag. Dessa policys belyser viktiga internatio-
nella konventioner, riktlinjer och standarder som vi uppmuntrar 
våra kundföretag att följa.

Dialogerna kompletterar de etablerade processerna för att 
känna och förstå kunderna och för att fatta relevanta affärsbeslut. 
För mer komplexa utvärderingar involveras såväl intern som extern 
expertis. 

Sedan juni 2011 är våra branschpolicys och ställningstaganden 
en naturlig del av den regelmässiga affärsgenomgången och den 
årliga kreditöversynen för stora och medelstora företag. Vid utgån-
gen av 2012 hade närmare nio av tio stora och medelstora företag 
utvärderats efter dessa riktlinjer. Vi har också hållit framåtblickande 
dialoger med mer än 70 företag, vilket har mottagits mycket väl.

Riskhantering 
Riskhantering är en central aktivitet för en bank och därför av 
grundläggande betydelse för långsiktig lönsamhet och stabilitet. 
Risk är nära förknippat med affärer och affärsutveckling och därför 
med kundernas behov. Kreditrisken är den största av de olika risker 
som SEB tar på sig för att förse kunder med finansiella lösningar 
och tjänster. Koncernen använder ett stabilt ramverk för riskhan-
tering, och har sedan länge upprättat oberoende funktioner för 
riskkontroll, kreditanalys och kreditbeviljning med stöd av flera 
avancerade interna modeller. Styrelsens översyn, en tydlig besluts-
ordning, hög riskmedvetenhet hos medarbetarna, gemensamma 
definitioner och principer samt hög transparens i den externa rap-
porteringen utgör grunden för SEB:s risk- och kapitalhantering. 

Det grundläggande riskhanteringsarbetet bedrivs i affärsverk-
samheten och stöds av ett beprövat internt regelverk samt av en 
fastställd beslutsordning. Det är affärsverksamhetens ansvar att 
göra den initiala riskbedömningen både i kundrelationen och i den 
enskilda föreslagna transaktionen. Riskbedömningen prövas sedan 
både av affärsledningen och av riskorganisationen som en del i hur 
SEB arbetar med en heltäckande syn på kunden. 

Det aggregerade risktagandet inom SEB mäts regelbundet. 
Riskhanteringen kvalitetssäkras och kontrolleras av både interna 
och externa revisorer. SEB har fått godkännande från Finansinspek-
tionen att använda avancerade riskmätningsmetoder för huvuddel-
en av kreditportföljen, för marknadsrisk och för operativ risk. För 
mer information om SEB:s riskhantering, se Årsredovisning 2012, 
sidorna 38–53, och www.sebgroup.com

Kreditpolicy och kreditprocess
SEB:s kreditpolitik bygger på principen att all kreditbeviljning skall 
vara baserad på analys och stå i proportion till kundens kassaflöde 
och betalningsförmåga. Kunden ska vara känd i koncernen och 
syftet med krediten ska vara tydligt.  Hållbarhetsaspekter har suc-
cessivt införlivats i kreditpolicyn med ökad betoning på möjligheter 
och risker relaterade till miljömässiga, sociala och affärsetiska 
faktorer. Koncernens ställningstaganden som rör klimatförändring, 
barnarbete och tillgång till sötvatten, liksom särskilda instruktioner 
för kreditgivning inom vissa branscher, är en del av kreditbeviljnings-
processen. 

Hållbara investeringar och 
finansieringslösningar

Vad handlar det om?
För att bemöta de sociala och miljörelaterade utmaningar som 
världen står inför, krävs nytänkande, innovation och finansier-
ingsstöd. 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 MILJÖ

 2012 2011 2010 2009 2008

Världsbankens gröna obligationer, anskaffade medel sedan 
lanseringen, miljoner US-dollar 2 500 2 000 1 600 1 000 300

Totalt antal transaktioner enligt Ekvatorsprinciperna 3 12 10 0 7

Antal SRI-fonder/etiska fonder 16 15 16 14 14

Summa förvaltade tillgångar i SRI-fonder/etiska fonder, miljoner SEK 21 135 14 848 16 008 11 105 6 413

Andelen förvaltade tillgångar i SRI-fonder/etiska fonder (procent) 1,72 1,26 1,21 0,87 0,56

Nyckeltal (KPI:er)

För mer information, se CS Fact Book



SEB HÅLLBARHETSRAPPORT 2012 17

Ekvatorprinciperna
SEB antog 2007 de så kallade 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. Principerna baseras på Interna-
tional Finance Corporations (IFC) “performance standards”. De 
finansinstitut som gått med i Ekvatorprinciperna förbinder sig att 
tillämpa principerna vid projektfinansiering som uppgår till minst 
10 miljoner dollar.

I projektfinansiering, i motsats till företagsfinansiering, ser 
långivaren främst till de intäkter som genereras av ett enda pro-
jekt, både som källa för återbetalning och som säkerhet för lånet. 
Principerna rör framför allt installationer av stora anläggningar 
som kraftstationer, raffinaderier och avfallsanläggningar och bidrar 
till att fler sådana stora projekt genomförs och drivs i enlighet 
med god internationell praxis. Under 2012 var SEB involverat i tre 
projektfinansieringar som föll inom ramen för Ekvatorprinciperna.

Under året har arbetet fortsatt med att ta fram den tredje 
versionen av Ekvatorprinciperna (EP III). SEB har konsulterats 
i denna process under hösten 2012, och deltog vid årsmötet i 
december. När EP III införs kommer antalet SEB-affärer som berörs 
av Ekvatorprinciperna att öka markant till följd av inriktningen på 
SEB:s verksamhet. 

Ansvarsfulla investeringar
Arbetet med att integrera hållbarhetsstrategin avseende invester-
ingar fortsatte under 2012, i enlighet med vårt åtagande enligt 
FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI – läs mer på 
sidan 14). Strategin är implementerad i ungefär två tredjedelar av 
berört förvaltat kapital i tillgångsklasserna aktier, företagsobliga-
tioner, fastigheter och onoterade aktier. Vi erbjuder våra kunder 
investeringsprodukter som är utformade för att möta deras behov 
och önskemål inom området ansvarsfulla investeringar. Traditio-
nellt har ansvarsfulla investeringar främst rört aktier och aktiere-

laterade produkter, medan intresset för ränte- och alternativa 
investeringar har varit lägre. 

Vi ser dock att våra kunder alltmer efterfrågar hållbara 
investeringar också inom andra tillgångsslag som vi tillgodoser i 
vårt produkterbjudande. Exempel på detta är vår företagsobliga-
tionsfond som lanserades under året. Det förvaltade kapitalet i de 
16 (15) fonder med socialt ansvarstagande investeringsprofil som 
vi erbjuder uppgår till närmare 21 mdkr (15 miljarder). Fonderna 
förvaltas med hjälp av en kombination av positiv och negativ 
genomlysning, ESG-integrering och tematiska urval. I de flesta 
fonderna tillämpas normbaserad analys i kombination med andra 
metoder baserade på kundernas önskemål. 

Gröna obligationer
SEB har under året fortsatt att tillsammans med Världsbanken, 
Europeiska investeringsbanken och andra multilaterala finansi-
ella institutioner ge ut gröna obligationer. Vi har också ett nära 
samarbete med flera andra emittenter, både bland företag och 
kommuner.

Under 2008 blev vi pionjärer på marknaden genom att 
tillsammans med Världsbanken emittera de första gröna obli-
gationerna. Sedan dess har SEB i samarbete med Världsbanken 
och andra emittenter gett ut gröna obligationer till ett värde av 
2,5 (2) miljarder dollar. Dessa medel används för att finansiera 
investeringar i länder över hela världen och är utformade för att 

motverka klimatförändringar eller hjälpa människor och samhällen 
att anpassa sig till dem. I slutet av 2012, har 110 (88) investerare 
investerat i gröna obligationer genom SEB och den totala gröna 
obligationsmarknaden uppgår till cirka 7,5 miljarder USD. Vi är 
fortfarande den största garanten på marknaden och tillsammans 
med flera regeringar verkar vi för att attrahera också privat kapital 
till klimatinvesteringar. Vi är också aktiva i en referensgrupp knuten 
till en av styrelseledamöterna i FN:s klimatfond.

Förstärkt process för ansvar i leverantörskedjan
SEB har stärkt processen för att säkerställa ansvar genom hela 
leverantörskedjan, inklusive utveckling av ett självskattningsverk-
tyg för leverantörerna. En riskutvärdering av leverantörskedjan har 
genomförts och applicerats bland de 50 viktigaste leverantörerna, 
vilka representerar cirka 40 procent av bankens totala leverantörs-
kostnader.

Hållbara investeringar och 
finansieringslösningar

VÅRA PRIORITERINGAR MILJÖ
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VÅRA PRIORITERINGAR MILJÖ

1 Estland
Under våren 2012 finansierade SEB nya 

pannor och förbättringar av massalinjen vid 
pappersbruket Horizon Tselluloosi ja Paberi AS. 
Förbättringarna leder till minskad energikostnad 
med 25 procent och minskad vattenförbrukning 
med 0,7 miljoner m3 (–17 procent). Uppgraderin-
garna i anläggningen ger en kostnadsbesparing 
med minst 2,5 miljoner euro per år. Den vikti-
gaste miljökonsekvensen av projektinvesteringen 
var en minskning av koldioxidutsläppen med 35 
procent eller 10 500 ton.

2 Lettland 
SEB har samfinansierat den andra och tredje 

etappen av byggandet av Ventspils regionala 
återvinningsprojekt i Pentuļi polygon, vilket 
slutfördes i december 2012. Målet är att minska 
mängden avfall till förbränning och minska 
utsläppen av växthusgaser. De andra och tredje 
etapperna omfattar en mekanisk förbehandlings-
station av avfall och åtgärder för att förbättra 
insamling och användning av biogas.

3 Finland 
Vantaa Energi ska bygga en anläggning för 

avfallsförbränning som ska producera både el 
och värme. Denna kommer att bidra till minskad 
användning av kol med 30 procent. De totala 
utsläppen minskar också med ca 20 procent från 
nuvarande nivå och mängden blandavfall som 
deponeras minskas. SEB är en av de viktigaste 
finansiella institutionerna i detta projekt.

4 Litauen 
SEB har på uppdrag av Hidrostatyba UAB 

försett universitetet i Vilnius med nya förskotts- 
och fullgörandegarantier. Garantierna säkrar 
slutförande av projektet Nationellt centrum 
för naturvetenskap och teknik. När projektet 
är färdigställt kommer den högre utbildningen 
i naturvetenskap och teknik i Litauen att 
ytterligare ha förbättrats. 

5 Tyskland 
SEB arrangerar finansieringen av en 32,5 

MW landbaserad vindkraftpark i Mecklenburg 
West-Vorpommern i Tyskland. Denna kommer att 
bestå av 13 turbiner, vardera med en effekt på 
2,5 MW och utformad för maximal avkastning i 
måttliga och låga vindförhållanden. Vindparken 
beräknas producera 64 GWh ren energi per år, 
tillräckligt för att förse 16 000 hem. Jämfört med 
lignitbaserad kolkraft  kommer vindkraftparken 
att kunna minska de årliga koldioxidutsläppen 
med cirka 64 000 ton.

6 Turkiet
 SEB har med gröna obligationer bidragit till 

energiprojekt i Turkiet för Internationella banken 
för återuppbyggnad och utveckling (IBRD), en del 
av Världsbanken. Projektets övergripande mål 
är att bidra till produktionsökning av energi från 
inhemska förnybara energikällor, att öka ener-
gieffektiviteten och därmed minska utsläppen 
av växthusgaser. Projektet kommer att finansiera 
förnybara energislag, såsom geotermisk energi, 
för uppvärmning och kylning.

7 Tyskland  
SEB arrangerar finansieringen en 16,8 MW 

landbaserad vindkraftpark i Hessen i Tyskland. 
Vindparken består av sju vindkraftverk på 
vardera 2,4 MW och beräknas producera 44 GWh 
per år.

8 Storbritannien
Som en av tio affärsbanker deltar SEB  

i finansieringen av en 270 MW havsbaserad  
vindkraftpark, åtta km utanför Lincolnshire  
i Storbritannien. 75 st 3,6-MW-turbiner ska  
installeras, tillräckligt för att försörja cirka  
200 000 hushåll med el.

9 Litauen 
SEB, som syndikeringsagent, har tillsam-

mans med fem andra banker finansierat 
Akmenes Cementas AB att byta teknik från ”våt” 
till ”torr” cementproduktion. Syftet är att minska 
CO2-utsläppen med 40 procent, förbättra arbets-
förhållanden och öka effektiviteten med 20 
procent. Investeringen kommer också att minska 
driftkostnaderna med 20 procent. 

10 Lettland 
Under 2012 satte SEB rekord avseende 

hyreshusrenoveringar i Lettland. Finansieringen 
har ökat med 155 procent jämfört med 2011 och 
172 flerbostadshus har renoverats, vilket lett till 
ökad energieffektivitet och höjd lägenhetsstan-
dard. Totalt har SEB finansierat renoveringen av 
300 hyreshus i Lettland för motsvarande nära  
43 miljoner euro sedan 2009. 
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SEB arrangerar finansiering av projekt för miljöskydd och social utveckling
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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 affärsresor och tillhörande utsläpp av 
växthusgaser, utgör den viktigaste direkta miljöpåverkan av vår 
verksamhet. Denna ambitiösa reducering är fortfarande det övergri-
pande målet för minskningen av våra koldioxidutsläpp inom SEB.

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 
affärsresor (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 rap-
porterar uppgifter som efterfrågas av investerare, kunder och me-
darbetare i  vår hållbarhetsrapport samt i andra rapporter såsom 
Carbon Disclosure Project (CDP). 

Vi har en särskild kommitté som övervakar arbetet med att 
minska våra koldioxidsutsläpp. Vår koldioxid-rapportering baseras 
på Greenhouse Gas Protocol. 

 
Koldioxidutsläpp: –18 procent
Jämfört med 2011 har vi minskat våra utsläpp med ytterligare 18 
procent och jämfört med basåret 2008 med 36 procent. Detta har 
huvudsakligen uppnåtts genom att vi har ökat energieffektiviteten, 
minskat pappersanvändningen och minskat antalet resor.

Vårt långsiktiga mål är att minska koldioxidutsläppen med 45 
proc fram till 2015. För att nå detta kommer vi att fortsätta att 
optimera våra kontor och processer så att vi minskar energiför-
brukningen. Vi strävar också efter att öka andelen förnyelsebar el 
ytterligare från de 87 procent som vi använde 2012.

Vi har dock beslutat att inte längre kompensera för vår egen 
klimatpåverkan. Den internationella marknaden för utsläppsrätter 
har inte utvecklats på det sätt vi förväntade, eftersom priset på 
utsläppsrätter har fallit kraftigt, och den har därmed inte haft den 
effekt som avsågs.

Energianvändningen i kontor och filialer 
Energianvändningen i våra kontor och filialer har minskat 
med 17 procent sedan 2008. Vi har lyckats genomföra 

ett stort antal små energibesparingsåtgärder både på de kontor vi 
äger eller hyr och i de datacenter som vi driver. Detta i kombination 
med övergången till förnyelsebara energikällor har inneburit en 
minskning av koldioxidutsläppen från energianvändning med 60 
procent jämfört med basåret 2008. 

Pappersförbrukning  
Vi arbetar ständigt med att minska vår pappersförbruk-
ning. Vi är medvetna om att vi inte är en föregångare 

jämfört med många av våra konkurrenter, men vi lägger allt mer 
resurser på att minska förbrukningen. Exempelvis lanserade vi i 
maj 2012 på försök vårt första papperslösa bankkontor i Estland. 
Det togs väl emot av våra kunder. I Sverige gjorde vi också våra 
avräkningsnotor elektroniskt tillgängliga på vår Internetbank för 
privatpersoner, vilket innebär en besparing på över 20 000 
brevutskick varje månad. Under 2010–2012 har vi gått över till mer 
miljövänlig ”B-post” för 2,1 miljoner brevutskick. Detta innebär en 
minskning av koldioxidutsläppen med 8 ton. Totalt minskade SEB:s 
pappersförbrukning med 276 ton 2012, vilket motsvarar nära 21 
procents minskning jämfört med 2011.

Vatten och avfall
Vattenförbrukning och avfall har ökat med 9 och 
25 procent under 2012 jämfört med 2011. Detta 

beror främst på bättre rapportering. 

Miljövänliga IT- och datacenter 
Under 2011 inleddes installationen av ny teknik för  
pappersutskrifter på våra största arbetsplatser i Sverige. 

I slutet av 2012 hade antalet utskrivna sidor minskat med 40 
procent per månad, vilket motsvarar två miljoner färre sidor per 
månad. Under 2012 inleddes också övergången till ny IT-plattform 
(NOW, New Office Workplace) vilket bland annat innebär uppgra-
dering av operativsystem. NOW ersätter nuvarande plattform med 
en teknik som är baserad på Windows 7 och bland annat innehåller 
funktioner för effektivare elförbrukning. Övergången till NOW 
inleddes sent 2012 och hade redan vid årsskiftet sparat 90 MWh. 

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. 

 2012 2011 2010 2009 2008

Summa koldioxidutsläpp, ton 28 497 34 590 38 598 41 628 44 412

Koldioxidutsläpp, ton/anställd 1,7 2,1 2,3 2,5 2,3

Energiförbrukning, MWh/anställd 6,8 7,3 8,9 7,9 7,2

Nyckeltal (KPI:er)

För mer information, se CS Fact Book



20 SEB HÅLLBARHETSRAPPORT 2012

För SEB spelar långsiktiga relationer en helt avgörande roll. 
Tillsammans med våra fyra värderingar – engagemang, ömsesidig 
respekt, professionalism och kontinuitet – genomsyrar de vår 
verksamhet och vår företagskultur. De utgör grunden för hur vi 
hur vi beter oss mot varandra och för hur vi vill att våra kunder, 
samarbetspartners och andra intressenter uppfattar oss. 

Men en företagskultur behöver underhållas och utvecklas. 
Under 2012 har vi fortsatt våra dialoger kring detta. Initiativet ”You 
are SEB” ger alla på SEB möjlighet att diskutera vilka vi är, våra 
arbetssätt, hur vi agerar och beter oss i vardagen och därmed vad 
som formar bilden av vårt företag i kundernas ögon. 

Engagemang och frågor
Medarbetarna uttrycker åsikter och visar engagemang i flera olika 
forum. Genom att använda vårt interna samarbetsverktyg, ”Con-
nection”, kan våra medarbetare utbyta idéer och hitta nya sätt att 
arbeta tillsammans. Jämfört med traditionella verktyg, möjliggör 
det sociala nätverket närmare samarbete mellan kollegor över 
geografiska och hierarkiska gränser. Kollegor kan också enkelt ge 
varandra återkoppling. Besökarna varierar mellan 2 500 och 4 000 
per dag och mer än 12 200 medarbetare har gått med i ett nätverk.

För fjärde året i rad har medarbetarna kunnat chatta med 
SEB:s högsta ledning via intranätet, vilket fortsatt har varit mycket 
uppskattat. Under 2012 bjöd VD Annika Falkengren in till tolv 
chattsessioner och över 350 frågor besvarades tillsammans med 
ledamöter i verkställande ledningen.

SEB ledande arbetsgivare
Att attrahera de bästa talangerna är en viktig framgångsfaktor 
för SEB. Banken har länge ansetts vara en av de mest attraktiva 
arbetsgivarna i Sverige, liksom i de baltiska länderna. År 2012 
rankades SEB i Sverige återigen som den mest attraktiva banken 
bland unga yrkesverksamma med civilekonomexamen. Också i de 
baltiska länderna är SEB sedan länge en mycket populär arbets-
givare. I Litauen utsågs SEB 2012 för sjätte gången till den mest 
eftertraktade arbetsgivaren i landet av Verslo Zinios, CV.lt (2005, 
2007, 2009–2012). SEB utsågs också som den mest attraktiva 
arbetsgivaren CV Market. I Lettland har SEB enligt TNS Lettland 
utsetts till en av de fem mest populära arbetsgivarna under 2012.

Ständig utveckling
På SEB arbetar vi i en miljö som genomgår ständig förändring och 
utveckling, och vi vill vara en arbetsplats med engagerade och 
motiverade medarbetare. Vi tror på att människor ständigt vill 
utvecklas, känna sig uppskattade och inkluderade. Vi ger därför 
stort utrymme för individuell utveckling där medarbetare förväntas 
ta en stor egen del av ansvaret, bland annat med hjälp av den 
strukturerade process som finns på plats. 

Varje år sätter medarbetaren tillsammans med sin chef upp 
individuella mål och utarbetar en plan för personlig utveckling 
och kompetensutveckling. Planen dokumenteras i ett särskilt 
IT-system, följs upp regelbundet och utvärderas genom personlig 
återkoppling och coachning. Utvecklingsplanen har ett långsiktigt 
perspektiv och lägger stor vikt vid att medarbetarens mål ska 
vara kopplade till SEB:s målsättningar och utvalda fokusområden. 
Detta hjälper oss också att säkerställa att utvecklingsaktiviteterna 
stödjer SEB:s strategi. 

Samordning av utvecklingsprogram
Under 2012 har SEB:s medarbetar- och ledarutvecklingsprogram 
samordnats över koncernen och tydliggjorts på intranätet. Syftet är 
att tydliggöra olika karriärvägar för chefer och specialister, öka flexi-
biliteten, och att verka globalt – och samtidigt erbjuda lokalt stöd. 

Likaså ger det den enskilde medarbetaren god insyn och 

En bra och attraktiv arbetsplats

VÅRA PRIORITERINGAR SOCIALT ANSVAR

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. 

SEB:s värderingar

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

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

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

Kontinuitet
Vi drar lärdom av, utmanar och  
agerar utifrån vår långa erfarenhet.
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översikt över det utbildningsutbud som erbjuds. Alla utvecklings-
insatser ska vara relevanta för SEB:s verksamhet och i slutändan 
gynna kunden. Vi anser samtidigt att lärandet i vardagen är av stor 
betydelse. Det är då som den verkliga inlärningen sker. 

SEB uppmuntrar också rörlighet mellan divisioner och affär-
sområden, och medarbetare kan knyta nya kontakter till exempel 
genom de interna karriärdagar som anordnas flera gånger per år i 
Sverige och de baltiska länderna. 

Behålla och utveckla SEB:s talangpool
SEB arbetar strukturerat med att utveckla och behålla medar-
betare som har identifierats som talanger, både på kort och på 
lång sikt. Utvecklingsarbetet kalibreras i ledningsgrupper på alla 
nivåer, och under 2012 inledde vi både centrala och lokala initiativ 
kring talangutveckling. Exempelvis lanserades flera nya ledar-
skapsutbildningar, liksom en utvecklingsplattform för team. Under 
våren hölls också ett Förändringsforum – en workshop med 90 
nyckelpersoner som fick tillfälle att dela med sig av framgångsfak-
torer liksom flera mångfaldsinitiativ. 

I Lettland samlades 100 talanger under en dag för personlig 
utveckling och inspiration. Framstående externa talare delade 
med sig av erfarenheter och kunskaper, och medarbetarna fick 
möjlighet att utvidga sitt nätverk och att utbyta erfarenheter inom 
områden som samarbete, arbetsmiljö och personlig utveckling.

Mångfald i fokus
SEB har som mål är att erbjuda våra medarbetare likvärdiga 
möjligheter att utvecklas individuellt, oavsett kön, etnicitet, ålder, 
sexuell läggning eller religion. Vi strävar efter en jämn fördel- 
ning mellan könen på varje nivå inom organisationen och att öka 
andelen medarbetare med utländsk bakgrund. Liksom många 
andra globala företag har SEB färre kvinnor i högre operativa posi-
tioner och i seniora ledarroller. Vi arbetar aktivt med åtgärder, både 
vad gäller struktur och process, liksom med riktade satsningar som 

mentorprogram.
2012 lanserades ett mentorprogram för kvinnliga chefer där 

verkställande ledningen och ledande befattningshavare är men-
torer under ett år. Syfte är att lyfta fram kvinnliga talanger, skapa 
nätverk och utbyta erfarenheter över divisions- och landsgränser. 
Under 2012 deltog 13 kvinnliga chefer i detta program.

SEB är också ett av tio ledande svenska storföretag som deltar 
i ”Battle of the Numbers”. Initiativet inbegriper totalt 100 kvinnor 
och syftar till att förvandla ord till handling när det gäller att få 
fler kvinnor i operativ och beslutsfattande ställning, att utveckla 
nya processer och rutiner som gör det möjligt för fler kvinnor att 
avancera inom företagen.

2012 infördes också mångfald som en fast del i grundutbild-
ningen för nyblivna chefer inom SEB-koncernen. Syftet är att öka 
förståelsen hos chefer för värdet av ökad mångfald.

Hälsa och säkerhet
Att må bra är en grundförutsättning för att kunna utföra ett gott 
arbete, och en engagerande och hälsosam arbetsmiljö uppmuntrar 
till goda prestationer och till lojala medarbetare som gärna är 
ambassadörer för företaget. Den årliga arbetsmiljöronden är en 
viktig del av det lagstadgade och systematiska arbetsmiljöarbetet 
som bidrar till att skapa och bevara en hälsosam arbetsmiljö där 
alla kan prestera bra. Alla våra medarbetare i de nordiska länderna 
och i Ryssland finns representerade i formella hälso- och säkerhet-
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Engagemanget var på topp bland de 100 talanger i Lettland som under en dag 2012 samlades för personlig utveckling och inspiration.

Vi tror att sann mångfald,
blandade bakgrunder och
erfarenheter, leder till 
bättre prestationer.
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skommittéer. Globalt är mer än 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.

SEB införde under 2012 en övergripande strategi, SEB Wellness 
Programme, för att stärka det förebyggande hälsoarbetet. Program-
met syftar huvudsakligen på ett proaktivt arbete som främjar välbe-
finnande och förebygger sjukdom, snarare än att vidta retroaktiva 
åtgärder när en medarbetare redan har insjuknat. 

Konceptet är förankrat i den senaste forskning och grundar 
sig på rekommendationer från SEB:s hälsovetenskapliga råd som 
etablerades 2012. 

Fyra professorer och läkare delar med sig av sin syn på den 
senaste utvecklingen inom området och ger stöd och råd i hälsore-
laterade frågor. De ger också inspirationsföreläsningar till medar-
betare och chefer om både fysisk och psykiska hälsa. SEB Wellness 
programmet införs inledningsvis i Sverige och kommer att lanseras i 
hela koncernen inom kort.

Medarbetarna förväntas ta ansvar för sin egen hälsa, men 
SEB erbjuder hjälp och stöd. Stödet omfattar regelbundna fysiska 
undersökningar och skräddarsydda förmåner, som friskvård och 
hälsofrämjande aktiviteter. SEB i Sverige erbjuder också samtalsstöd 
på telefon, en möjlighet för medarbetare att anonymt få stöd från en 
professionell terapeut. Syftet är att hjälpa medarbetare i behov av 
tillfälligt stöd i ett tidigt skede, oavsett skälen till stöd, det vill säga om 
det är arbetsrelaterat eller inte.

SEB erbjuder många olika tjänster och lösningar till medar-
betare anpassade efter lokala förhållanden, exempelvis hem- och 
familjetjänster, föräldraförsäkring, friskvårdsförmåner och företags-
hälsovård. Vi uppmuntrar och underlättar för medarbetarna att skapa 
balans mellan jobb och fritid, till exempel i Estland genom ”Children 

in a bank” – ett initiativ under våren 2012 där anställdas barn bjöds 
att lära känna föräldrarnas arbetsplats, bland annat genom att öppna 
ett lekrum. 

SEB Estland lanserade ett system för företagspension för sina 
anställda under 2012. SEB är ett av de första företagen i Estland att 
erbjuda denna förmån. Läs mer på sidan 11.

Inom SEB:s Livdivision lanserades 2012 ett hälsoprogram med 
det primära målet att etablera en långsiktig inställning om vikten av 
hälsa och välbefinnande. Fokus ligger på livsstil, fysisk aktivitet och 
stress samt ledarskapsfrågor. En aktivitetsplan har tagits fram som är 
baserad på den hälsoundersökning som genomförts bland medar-
betarna. Framöver kommer fördjupade dialogmöten att hållas som 
också grundar sig på hälsoundersökningen för att fånga upp idéer 
till förbättringar. En livsstilsinriktad hälsokontroll kommer också att 
införas liksom ett utökat utbud av hälsofrämjande stöd.

Ansvarsfull omställning
Banken arbetar löpande med effektivisering. I de fall övertalighet 
uppstår strävar vi alltid efter att, i samarbete med de fackliga 
organisationerna, hantera dessa på ett ansvarsfullt sätt och tar an-
svar för att på bästa sätt stödja de medarbetare som kan behöva 
hitta nya utmaningar. 

SEB försöker alltid att i möjligaste mån erbjuda arbetsuppgifter 
inom andra delar av företaget för att matcha de behov som finns 
med de individer som är öppna för nya möjligheter. Om medar-
betare inte finner ett nytt arbete inom SEB är ambitionen alltid 
att coacha och stödja individen till att hitta en så bra lösning som 
möjligt.

Arbetsvillkor 
SEB följer lokala kollektivavtal och nationell lagstiftning gällande 
arbetstagarnas rättigheter i de länder vi är verksamma. För att 
säkerställa att vi i största möjliga mån använder oss av samma 
interna företagspolicys i de länder vi är verksamma, gjorde vi sent 
2012 en kartläggning av nuvarande förhållanden. Resultaten från 
denna kartläggning utvärderas för närvarande och kommer att 
användas för vidareutveckling av våra interna arbetsnormer och 
policys. Bedömningen visar dock ingen risk för tvångsarbete eller 
barnarbete på vid våra siter.

 2012 2011 2010 2009 2008

Totalt antal anställda, inkl. deltidsanställda 17 474 18 862 20 599 20 835 22 443

Personalomsättning, % 9,3 9,3 10,9 11,0 13,8

Genomsnittlig anställningstid, år 11,6 11,1 11,1 11,1 10,9

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

Andel män/kvinnor på höga chefsposter 76/24 77/23 74/26 73/27 75/25

Nyckeltal (KPI:er)

SEB:s nya hälsostrategi
är förankrad i den 
senaste forskningen.

För mer information, se CS Fact Book
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SEB är övertygat om att engagerade och motiverade medar-
betare är avgörande för att vi ska kunna vara fortsatt framgång-
srika. Vi, liksom många andra företag, agerar samtidigt i en miljö 
av förändring, och vi utmanar ständigt oss själva vad gäller hur vi 
arbetar – vi ifrågasätter och vi förändrar när vi finner det lämpligt 
eller nödvändigt.

En möjlig konsekvens av detta sätt att arbeta kan vara överta-
lighet. När det inträffar tar SEB ansvar för att på bästa sätt stödja 
de medarbetare som kan behöva hitta nya utmaningar. 

Samtidigt behöver de medarbetare som finns kvar hos oss, 
stöd och inspiration att gå vidare. Lättnad över att få behålla job-
bet kan blandas med känslor av dåligt samvete gentemot dem som 
lämnar. Dessutom kan medarbetaren känna oro inför framtiden, 
kanske för förändrade och/eller utökade arbetsuppgifter.

På SEB hanterar vi dessa utmaningar på olika sätt. Många 
innebär direkt stöd till chefer och nyckelpersoner som driver förän-
dringsprocesser. Under 2012 har vi genomfört flera aktiviteter för 
att förbättra förutsättningarna för SEB att lyckas med förändring 
på lång sikt. Omkring 500 personer i hela SEB beräknas ha deltagit 
i aktiviteter inriktade på att hantera förändring.

Vårt initiativ för att stärka företagskulturen, You are SEB, ger 
också stöd till grupper som genomgår förändringar. Vi skapar även 
andra arenor där medarbetare kan mötas. Ett exempel är interna 
karriärdagar där medarbetare kan öka kunskapen om SEB och våra 
produkter och tjänster, inspireras, och ta del av andra medar-
betares ”karriärresor”. Förhoppningsvis kan dessa nya insikter 
öppna upp för nya tankar om den egna utvecklingen. 

Medarbetarengagemang i förändringstider
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Vi är övertygade om att samhällets utveckling går hand i hand  
med vår egen långsiktiga hållbarhet. Utan människor med kun-
skap, drömmar och ambitioner förlorar samhället drivkraft. 

I december 2012 fattades beslut om en ny koncernövergri-
pande sponsorstrategi. Vår sponsring handlar om partnerskap 
med människor och organisationer, att bygga ett samhälle som 
vi alla vill leva i. Som samhällsmedborgare engagerar vi oss för 
framtida generationer. Vi stödjer innovationer, barn och ungdomar. 
Vi gör detta med ett långsiktigt perspektiv för både företag och 
individer. SEB samarbetar med välrenommerade organisationer och 
vi är involverade i besluten om hur våra bidrag ska användas. Vi vill 
använda våra resurser och vår infrastruktur så att våra investerin-
gar gör maximal nytta. Våra sammanlagda samhällsinvesteringar 
uppgick 2012 till 53 miljoner kronor, eller cirka 0,37 procent av 
vårt rörelseresultat före skatt. Verksamheten bekostas dels med 
centrala medel, dels med hjälp av SEB:s lokala kontor. 

SEB stödjer innovationer och ungdomar
SEB har en lång tradition av att stötta entreprenörer, och anser 
att Sverige behöver fler som startar och utvecklar företag för att 
skapa framtidens tillväxt och nya arbetstillfällen. Den absoluta 
majoriteten av de nya jobb som har skapats under senaste åren 
har skapats inom småföretag. För att bidra till detta stödjer och 
samarbetar SEB med flera olika organisationer som hjälper landets 
företagare. Läs mer på sidan 9.

Sedan 1997 stödjer SEB den ideella organisationen Mentor, 
och sedan 2001 kan våra medarbetare engagera sig i att vara en 
förebild för unga. Engagemanget kan ta sig många olika uttryck, 
från att till exempel delta på ett seminarium om föräldraskap, till 
att under ett års tid vara mentor, samtalspartner och stöd åt en 
ungdom. Under 2012 valde nära 100 medarbetare i Sverige att 
vara jobbmentor – att under en halvdag möta högstadieelever och 
berätta och inspirera om sitt yrke. Många medarbetare vittnar om 
att engagemanget ger mycket tillbaka både i det dagliga arbetet 
och för den personliga utvecklingen. Läs mer på sidan 25.

Brett engagemang bland medarbetarna
I de baltiska länderna finns ett brett engagemang bland våra 
medarbetare för att stödja både ungdomar och utsatt barn i behov 
av hjälp. Samarbete med Mentor finns i alla länderna, till exempel i 
Litauen sedan 2004 där mer än 100 medarbetare har fungerat som 
mentorer för ungdomar. 

SEB står också bakom Litauens största välgörenhetskampanj 
för föräldralösa barn, som under 2012 samlade in nära 60 miljoner 
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Samhällsengagemang

Vad handlar det om?
Företag och samhällen är beroende av varandra. Det som är bra 
för samhället är också bra för affären. Vi är väl medvetna om att 
ett välmående samhälle är avgörande för våra framtida framgån-
gar som bank. Utöver den roll som vår bankverksamhet spelar i 
samhället, ger vi också stöd till lokala föreningar och ägnar både 
tid och pengar åt gemensamma projekt med noggrant utvalda 
samarbetspartners och personer.

Centre for Sustainable Business i Riga

 I maj 2012 invigdes Centre for 
Sustainable Business vid SSE 
(Handelshögskolan i Stock-
holm) i Riga. Centret är ett 
oberoende institut inom SSE 
Riga och dess syfte är att främja 
en diskussion i näringslivet och 

i samhället om hållbarhet. 
Centret invigdes den 17 

maj 2012 med en expertpanel-
diskussion och presentationer. 

Evenemanget besöktes av representanter från mer än 80 företag, 
vilket bekräftar det stora intresset i näringslivet för hållbarhet i det 
lettiska företagsklimatet.

– För SEB innebär hållbarhet att utveckla och skapa affärer på 
ett sådant sätt att vi kommer att vara ett välskött företag, inte bara 
i morgon utan också om tio och 100 år. Det ska drivas i enlighet 
med de grundläggande principerna om öppenhet, så att vår miljö, 
där våra barn och barnbarn ska leva, är lika grön och vacker som 
idag. Vi anser  att vi i dag bygger för framtiden, och med öppnan-
det av Centre for Sustainable Business kommer vi att stärka hållbar 
affärsverksamhet i Lettland, Litauen och Estland, sade David Teare, 
chef för den baltiska divisionen i SEB. 

Vi engagerar  
oss för framtida
generationer

Ekonomiska bidrag indelade efter tema, 2012
3%5%

18%

13%

29%

31%

För mer information,  
se CS Fact Book

Barn och ungdomar Kultur Utbildning

Idrott Entreprenörskap Övrigt
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kronor. I Litauen sker också många aktiviteter som är inriktade på 
att öka ungdomars intresse för och kunskap om ekonomi, liksom 
att föra fram olika möjliga karriärvägar.

I Lettland stöder SEB sedan länge den internationella välgören-
hetsorganisationen SOS Barnbyar som erbjuder långsiktig omsorg 
i familjeform för föräldralösa barn i över 100 länder. Under 2012 
har över 500 SEB-medarbetare engagerat sig i olika aktiviteter, 
till exempel stärkt barnens kunskap om pengar och ekonomi. SEB 
stöttar två barnbyar i städerna Valmiera och Īslīce, samt två  
anläggningar för ungdomar i Jelgava och Iecava. 

SEB Välgörenhetsfond (Heategevusfond) i Estland har inrättats 
för att ge barn som berövats föräldrarnas omsorg en chans att 
känna sig likvärdiga i relation till sina kamrater som växer upp 
i vanliga familjer. Fonden ger också en möjlighet för bankens 
anställda att engagera sig som volontärer. Omkring 70 volontärer 
deltar i arbetet och fonden har 7 000 reguljära donatorer. Med 
donationernas hjälp har bland annat nya möbler köpts in och 
aktiviteter ordnats för barnen. Välgörenhetsfonden erbjöd 2012 
60 estniska ungdomar som har förlorat sina föräldrar en hel dags 
kurs i att hantera sin egen ekonomi. SEB ger cirka 1,3 miljoner euro 
i direkta finansiella bidrag till fonden varje år.

Sport och kultur
Sedan 2006 har vi varit huvudsponsor till Svenska tennisförbun-
det. Genom samarbetsprojektet SEB Next Generation har omkring 
1 000 flickor och pojkar i Norden mellan 10 och 15 år fått möjlighet 

att utveckla sin talang och hitta en identitet och gemenskap inom 
idrotten. SEB Next Generation syftar till att ge fler ungdomar möj-
lighet att utveckla sina tennistalanger, och att kunna utvecklas i en 
positiv miljö med professionell handledning. I de baltiska länderna 
stödjer SEB ett flertal olika idrottsevenemang som till exempel ten-
nisturneringar och löpartävlingar.

SEB är sponsor av Stockholms Konserthus och Kungliga 
Filharmonikerna och Göteborgs symfoniker. Som en del av detta 
samarbete ger orkestern konserter speciellt för SEB:s kunder, både 
i Stockholm, Göteborg och på SEB-kontor. SEB samarbetar också 
med Rigas kammarorkester Sinfonietta (sedan 2006) och med 
Estlands nationalopera (sedan 2009).

VÅRA PRIORITERINGAR SOCIALT ANSVAR

Erik Nyman, riskanalytiker  
på Group Risk Center. SEB

– Unga är som ett oskrivet 
blad. De har hela vuxenlivet 
framför sig, och tänk om jag 
kan vara med och påverka, 
och vara en bra förebild?

Så tänkte Erik Nyman, 
riskanalytiker på SEB:s Group 
Risk Center, när han förra 
året bestämde sig för att bli 
mentor. Erik insåg att han i 
sin vardag väldigt sällan kom i 
kontakt med ungdomar, utan 

bara andra vuxna, kolleger, vänner osv. Han kontaktade organ-
isationen Mentor som SEB har nära samarbete med, och parades 
ihop med Felix, 16 år. 

Erik och Felix umgås kravlöst några timmar varannan vecka. 
Båda gillar att träna, båda är musikintresserade om än inte av 
samma sorts musik. 

– Men vi är nyfikna och lär av varandra. Vi tränar ihop, kan gå 
på en konsert, på bio eller teater.

I mentorskapet är medarbetaren en vuxen som inte ställer krav, 
som inte är förälder eller lärare, utan någon med livserfarenhet 
som kan lyssna på ett annat sätt.

– Felix och jag lever i samma samhälle men vi upplever det 
ändå så väldigt olika. Jag tänker på hur mycket enklare tillvaron var 
när jag var ung. Då fanns inte mobiler eller Internet, det fanns färre 
val, samtidigt som friheten ändå var större, inte så inrutad som 
jag upplever det idag. Och arbetsmarknaden är så mycket svårare, 
högre krav och större osäkerhet. Att då genom sin arbetsplats kunna 
vara ett stöd, att dela med sig av erfarenheter, med tankar och råd 
om framtiden känns mycket viktigt och värdefullt, säger Erik Nyman.
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Vi tror att människors förmåga att förstå finansiella frågor är viktig 
för såväl den enskilde individen som för hela samhället. På SEB 
strävar vi därför ständigt efter att hitta nya och bättre sätt att dela 
med oss av vår kunskap. Vår chefsekonom och andra experter 
medverkar regelbundet i media och engagerar sig ofta med kunder 
på flera olika sätt. Våra privatekonomer i Estland, Lettland, Litauen 
och Sverige är engagerade i en rad initiativ för att öka kunskapen 
om privatekonomi och finansiella frågor bland allmänheten. 
Centrala forsknings-rapporter omfattar insikter och utveckling av 
de nationella bostads- och sparandemarknaderna. Under 2012 
har särskilt fokus legat på benägenheten att spara, och möjliga 
konsekvenser för framtida pensioner etc. 

Forskning om kvinnors sparande
Som ett exempel visar ny forskning att kvinnor i Sverige i genom-
snitt bara sparar cirka två tredjedelar av det belopp som män spa-
rar, vilket delvis speglar att fler kvinnor arbetar deltid och att de ge-
nomsnittliga lönenivåerna är lägre. Detta kommer sannolikt att leda 
till att kvinnor har lägre pensioner och troligen mindre buffertar när 
de går i pension. Denna typ av insikter diskuteras och kommunice-
ras i syfte att öka medvetenhet och debatt, och ingår även i vår råd-
givning till kunderna. I Sverige och de baltiska länderna är SEB ock-
så aktiv i olika initiativ som ska öka kunskapen om privatekonomi 
och finansiella frågor, ofta i samarbete med lokala myndigheter, till 
exempel centralbanken eller finansinspektionen. Bland exemplen 
finns ett seminarium om privatekonomi i Litauen med totalt cirka 
750 deltagare, liksom föreläsningar om entreprenörskap för lärare i 
litauiska skolor samt föreläsningar för skolbarn och unga mödrar. I 
Estland samarbetar SEB med andra banker för att öka den finansiel-
la kunskapen i skolklasser. 100 frivilliga bankanställda  
har medverkat som talare över hela landet.

Att nå ut till kunderna
SEB lägger stor vikt vid att göra våra tjänster tillgängliga för våra 
kunder när och var de än behöver dem. För att komplettera våra 
kontor och personliga besök är SEB:s telefonbank öppen 24 tim-
mar om dygnet, alla dagar under året. Denna tjänst 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 närvarande kundtjänst 
via Facebook och Twitter i Sverige, Estland och Lettland, samt via 
Facebook i Litauen. Dessa mycket uppskattade tjänster ger oss 

möjlighet att både svara på allmänna frågor om privatekonomi 
och finansiella tjänster samt särskilda frågor som rör vardagliga 
bankärenden. Ny teknik används löpande för att förbättra våra 
banktjänster. Under det senaste året har mobila banktjänster varit 
i fokus, en mobila app för småföretag lanserades i Sverige, liksom 
”M-signatur” för smarta telefoner i Litauen.

I november 2012 lanserade SEB betaltjänsten Swish i samar-
bete med sex andra banker i Sverige. Swish ger individer möjlighet 
att skicka pengar till andra användare i realtid genom att ansluta 
mobilnummer till bankkonton. Inledningsvis är denna snabba, 
enkla och säkra tjänst, tillgänglig för trans-
aktioner mellan privatpersoner. I mitten av 
januari 2013 hade 150 000 privatpersoner 
anslutit sig till den nya tjänsten i SEB.

I den lettiska kommunen Jelgava har 
SEB infört ett e-kort för skolelever. Kortet 
används som ID och betalning på allmän-
na transporter. Föräldrarna deponerar 
pengar på sina barns e-kort och när kortet 
dras framför terminalen på de kommunala 
bussarna bearbetas betalningen. Vid årets 
slut 2012 hade runt 6 000 e-kort utfärdats.
 
Finansiella tjänster för alla
Under åren har SEB utvecklat olika verktyg för att underlätta för 
kunder med särskilda behov att ta del av banktjänster. Ett bra 
exempel är säkerhetsverktyget ”digipass”, som är anpassad för 
kunder med nedsatt syn eller på annat sätt har problem med små 
knappar, för att göra sina bankärenden via Internet, Telefonbanken 
och självbetjäning Bank på telefon.

Både internationellt och lokalt har fokus ökat på att tillhanda-
hålla banktjänster för barn och skolungdomar. Detta är fallet också 
för SEB. På vissa marknader, som Estland, är grundläggande bank-
tjänster till en låg kostnad tillgängliga för barn i alla åldrar, så länge 
föräldrar eller vårdnadshavare är överens. Från sju års ålder kan 
barnet hantera kontot självständigt, även med hjälp av ett bank-
kort. I Sverige erbjuder vi självständiga konton med betalkort utan 
kostnad från 13 års ålder.

VÅRA PRIORITERINGAR SOCIALT ANSVAR

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, funktionshin-
der 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.

SEB:s mötesplatser och kontakter med kunderna 2012

Lokala bankkontor  292

Internetbanken, antal besök, miljoner 156

Mobilbanken, antal besök, miljoner 34

Telefonbanken i Sverige, antal samtal, miljoner 3,8

Nedladdningar av mobil- och iPad-appar, privat och SME  219 000

Expertrapporter till privatpersoner och små/ 
medelstora företag, Sverige 102

Forskningsrapporter om den ekonomiska utvecklingen 51

Nyckeltal (KPI:er)

För mer information, se CS Fact Book
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Inom SEB läggs stor vikt vid att skapa tydliga roller för
befattningshavare och beslutsinstanser, till exempel inom kredit-
givning, corporate finance-verksamhet, kapitalförvaltning och 
försäkringsrörelse. Det externa ramverket för bolagsstyrningen, 
vilket SEB följer, innefattar bland annat:

– aktiebolagslagen
– årsredovisningslagen
– regler från NASDAQ OMX Stockholm
– svensk kod för bolagsstyrning
– lagen om bank- och finansieringsrörelse
 

Det interna ramverket innefattar bland annat bolagsordningen 
som antas av bolagsstämman. Policys och instruktioner som 
klargör ansvarsfördelningen inom koncernen är viktiga verktyg 
för styrelsen och verkställande direktören i deras styrande och 
kontrollerande roll. Särskilt viktiga i detta sammanhang är:

– arbetsordningen för styrelsen
–  instruktionerna för verkställande direktören och för koncern-

ens affärsverksamhet
– koncernens kreditinstruktion och riskpolicy
– instruktionen för hantering av frågor om intressekonflikter
– etikpolicyn
–  instruktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering 

av terrorism
– ersättningspolicyn
SEB:s Uppförandekod beskriver och utvecklar SEB:s värderin-

gar och principer för uppförande i affärsrelationer och ger vägled-
ning så att verksamheten bedrivs enligt värderingarna. Policys och 

riktlinjer för hållbarhet, såsom policyn för Corporate Sustainability 
och de koncerngemensamma ställningstaganden och branschpoli-
cys som täcker frågor inom miljö, samhälle och styrning, är också 
väsentliga i detta sammanhang. SEB:s bolagsstyrningsrapport har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bolagsstyrn-
ingskoden. Inga avvikelser från koden finns att redovisa för 2012.

Mer information om bolagsstyrning inom SEB finns i Bolags-
styrningsrapporten i Årsredovisningen, sid 54–68, eller på  
www.sebgroup.com/Om-SEB/Bolagsstyrning.

Globala initiativ och styrning av företagens hållbarhet
SEB:s hållbarhetsarbete utgår från svenska lagar och regler 
samt internationellt erkända riktlinjer och initiativ, främst de tio 
principerna för affärsverksamhet från FN:s Global Compact. Dessa 
principer omfattar områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och 
arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Dessutom bygger SEB:s 
hållbarhetsarbete på OECD:s riktlinjer för multinationella företag, 
UNEP:s Finance Initiative och FN:s principer för ansvarsfulla 
investeringar (PRI). SEB har också antagit Ekvatorprinciperna, en 
frivillig uppsättning riktlinjer för hantering av potentiella risker 
avseende miljö- och sociala konsekvenser i projektfinansiering.

SEB har en struktur för att kunna implementera hållbarhets-
strategin inom hela företaget (se tabellen på sidan 28). Det över- 
gripande bedömning är att styrning, sociala och miljömässiga as-
pekter bör vara fullt integrerad i vårt sätt att göra affärer och fatta 
beslut. Därför införlivas hållbarhet i befintliga affärsprocesser där 
det är möjligt. I slutändan bär varje enskild chef och medarbetare 
ansvaret för att fatta rätt beslut och ska kunna stå för det.

Bolagsstyrning inom SEB

BOLAGSSTYRNING OCH STYRNING AV HÅLLBARHETSARBETET

Ansvarsfördelning och styrning

SEB:s verksamhet styrs, kontrolleras och följs upp i enlighet med policies och instruktioner fastställda av styrelsen och verkställande direktören.

Aktieägare/Bolagsstämma

Koncernrevisionschef

Chef för Group 
Compliance

Chief Risk
Officer

Koncernkreditchef

Group Risk 
Committee

Verkställande 
ledningen

Asset & Liability
Committee

Audit & Compliance
Committee

Remuneration & HR
Committee

Risk & Capital
Committee

Styrelsen

VD och koncernchef

Utsedd av

Rapporterar till

Informerar

Valberedningen

Extern revisor
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OM RAPPORTEN

Denna rapport beskriver SEB:s strategi och presenterar mål, riktlin-
jer, åtgärder och viktiga resultat i samband med koncernens bidrag 
till hållbar utveckling.

SEB:s hållbarhetsstrategi är inriktad på åtta affärsprioriteringar 
inom tre områden – bolagsstyrning, miljöansvar och socialt ansvar. 
Dessa prioriteringar speglar de frågor som SEB:s intressenter ser 
som de mest betydande. Processen att definiera vad som ska 
ingå i rapporten bygger på återkoppling på tidigare rapporter från 
interna och externa intressenter, bästa praxis inom hållbarhets-
rapportering både inom den finansiella sektorn och i allmänhet, 
viktiga händelser under det gångna året, återkoppling från SEB:s 
hållbarhetskommitté och intressentdialoger med ägare, medar-
betare, kunder, ideella organisationer, myndigheter och samhällen.

Den redovisande organisationens namn är Skandinaviska 
Enskilda Banken AB (publ) (SEB), med huvudkontor i Stockholm, 
Sverige. Rapporten omfattar hela SEB-koncernens organisation, 
med undantag för vad som specifikt anges. När det gäller styrning 
och ekonomiska frågor, omfattar hållbarhetsrapporten SEB-
koncernen. När det gäller sociala och miljömässiga aspekter, se 
Corporate Sustainability Fact Book (återfinns på www.sebgroup.
com/hallbarhet) för eventuella begränsningar av omfattningen.

SEB har publicerat en hållbarhetsrapport årligen sedan 2007. 

Rapporten omfattar föregående räkenskapsår, januari till decem-
ber 2012. I vissa fall ingår information från inledningen av 2013 för 
att ge en uppdaterad bild. Den föregående rapporten publicerades 
i mars 2012. Det har inte skett någon betydande förändring från 
föregående rapport i omfattning och avgränsning. 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.

Riskhantering och bolagsstyrning utgör viktiga aspekter av 
SEB:s hållbarhetsarbete. Dessa områden beskrivs i detalj i årsre-
dovisningen 2012, och kortfattat i denna rapport, och granskas 
därmed av PwC. Vi följer Global Reporting Initiatives, GRI, G3 
riktlinjer och Financial Services Supplement som huvudsakligt 
ramverk för vår rapportering. Rapporten har inte blivit externt 
granskad eftersom vi fortfarande arbetar på att förbättra våra  
rapporteringsprocesser. Ett första steg i den riktningen är dock  
den kontroll som har gjorts av PwC av att vi rapporterar enligt  
GRI, nivå B. Vårt GRI-index finns på det bakre omslagets insida.

Som en del av SEB:s engagemang i FN:s Global Compact, rap-
porterar vi om vår verksamhet och våra framsteg i denna rapport, 
samt en årlig Communication on Progress (COP), som återfinns på:
www.sebgroup.com/sustainability.

Om rapporten

Antar hållbarhetspolicyn (CS). I förekommande fall behandlas ärenden av bolagsstyrelsen 
eller dess särskilda kommittéer – Risk & Capital Committee, Audit & Compliance Committee 
och Remuneration & Human Resources Committee.

Styrelsen

Sköter den dagliga verksamheten och ansvarar för ett enskilt affärsområde, land eller adminis-
trativt område (inköp, fastigheter, personal, IT, marknadsföring, säkerhet osv).

Lokala hållbarhetskommittéer; Affärs- och 
landssamordnare; Programchefer

Cheferna för olika divisioner, affärsområden och funktioner ansvarar för att alla aktiviteter och 
instruktioner är i linje med hållbarhetspolicyn. Medarbetarna förväntas handla i enlighet med 
hållbarhetspolicyn.

Chefer och medarbetare

Samordnar och leder hållbarhetsarbetet inom SEB. Ansvarar för att implementera hållbarhets-
policyn samt årligen rapportera om hur arbetet fortskrider. Leds av koncernens hållbarhetschef 
med hjälp av koncernens miljöchef.

SEB:s hållbarhetsavdelning

Arbetet med bolagsstyrning, miljö och socialt ansvar övervakas av Hållbarhetskommittén, en 
underkommitté till Verkställande ledningen. Ordförande i kommittén är koncernens informa-
tionsdirektör. Ansvarar för att rådge Verkställande ledningen. Innehåller representanter för alla 
divisioner och centrala funktioner.

Hållbarhetskommittén

Fattar beslut om koncernens målsättningar och SEB:s hållbarhetsstrategi. Godkänner 
hållbarhetspolicyn. Koncernens kommunikationschef ansvarar för hållbarhetsarbetet i 
Verkställande ledningen.

Verkställande ledningen

Styrningen av SEB:s hållbarhetsarbete
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CS 1, 16; Ar 38-53

4.12 Externa ESG-deklarationer som organisationen 
anslutit sig till eller följer

CS 1-2, www. 

4.13 Medlemskap i organisationer CS 2, www.

Kommunikation med intressenter
4.14 intressentgrupper CS 4

4.15 identifiering och urval av intressenter CS 4-5

4.16 Metoder för samarbete med intressenter CS 4
4.17 Viktiga frågor som framkommit i dialog med intres-

senter
CS 4-5

Ekonomisk påverkan 
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

Ekonomiska resultat Ar 18-23, 64-65;  
CS 3; CSF 3

Marknadsnärvaro CS framsidesomslag, 
Ar 10-11

indirekt ekonomisk påverkan CS 3, 8-12, 14-18, 24-26

Ekonomiska resultat
EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde CS 3, 24-25; CSF 3
EC2 Finansiell påverkan, samt risker och möjligheter 

hänförliga till klimatförändringen
CS 3-5, 14-19

EC3 omfattningen av organisationens förmånsbestämda 
åtaganden

Ar 94-96

EC4 Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn Ej mottagit, CSF 3

Indirekt ekonomisk påverkan
EC8 investeringar i infrastruktur och tjänster för allmän-

hetens nytta 
inga sådana  
investeringar

EC9 Beskrivning av betydande indirekta ekonomiska 
effeketer, inklusive effekternas omfattning

CS 3, 8-9

Miljöpåverkan 
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen CS 6-7, 14-17, 19 
Energi
En3 Direkt energianvändning per primär energikälla ingen sådan använd-

ning enligt definition

En4 indirekt energianvändning per primär energikälla CS 19; CSF 4-5

En5 Energibesparingar genom processförbättringar CS 19
En6 initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster 

som är energieffektiva eller baserade på förnyelsebar 
energi

CS 16-18

Vatten
En8 total vattenanvändning per källa CSF 4-5

Utsläpp till luft och vatten samt avfall
En16 totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser CS 19; CSF 4-5

En17 andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser CS 19; CSF 4-5

En18 initiativ för att minska växthusgaser, samt resultat CS 19; www

En22 total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod CSF 4-5

Produkter och tjänster
En26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter 

och tjänster
CS 3, 6-7, 14-19

Efterlevnad
En28 Böter och icke-monetära sanktioner till följd av över-

trädelser av miljölagstiftning och -bestämmelser
inga; CSF 5

Transport
En29 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produk-

ter, varor och material, inkl tjänsteresor
CS 19; CSF 4-5

Social påverkan, anställningsförhållanden och arbetsvillkor
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

Mål, resultat och policy CS 1, 6-7, 20-23; Ar 3-5

organisatoriskt ansvar Ar 54, 59

utbildning och kunskap CS 20-23

Övervakning och uppföljning CS 7, 20-23

En Gri-kontroll av vår rapportering har gjorts av pwC, enligt vilken 
vi redovisar på nivå B. Sidreferenser avser Hållbarhetsrapport 2012 
(CS), Årsredovisning 2012 (ar), CS Fact Book (CSF) och 
www.sebgroup.com/hallbarhet (www).

 = Fullständigt redovisad,   = Delvis redovisad



att ha en sund och säker arbetsplats är en del av 
ledarskapet och en chefs ansvar. Hr och säker-
hetsfunktioner ger stöd med policys och processer 
samt råd om förebyggande åtgärder. Hr-enheten 
ansvarar för SEB:s Hr-policys och processer. Dessa 
implementeras genom, och anpassas vid behov, 
till lokala regelverk. De följs upp av lokal Hr och 
respektive affärsenheter i alla länder där SEB verkar. 
Koncernsäkerhetsfunktionen ansvarar för policys 
och praxis i säkerhetsrelaterade frågor, vilka är 
anpassade efter lokala krav.

Anställning
la1 total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, 

anställningsvillkor och region
CS 22; Ar 99; CSF 6

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

CS 22; CSF 6

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

CS 20-22 

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

lektivavtal
CS 22; CSF 7

la5 Minsta varseltid vid betydande förändringar i 
verksamheten

CS 22; CSF 7

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

miljö- och säkerhetskommittéer
CS 22, CSF 8

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

CS 22; CSF 7

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

CS 22

la9 Frågor om hälsa och säkerhet som omfattas av 
formella överenskommelser med fackföreningar

CSF 8

Utbildning
la11 program för att stödja fortsatt anställningsbarhet 

samt bistå anställda vid anställningens slut.
CS 20-23

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

CS 20; CSF 7

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

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

Ar 13, 60-63, 99;  
CS 21-22; CSF 7

Mänskliga rättigheter
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

Frågor om mänskliga rättigheter kan vara både 
direkta och indirekta för SEB. i direkta fall styrs frå-
gorna enligt un Global Compact, SEB:s hållbarhets-
policy, mångfaldspolicy och vår uppförandekod. Det 
är varje chefs ansvar att i sin ledarroll hantera dessa 
frågor. Stöd tillhandahålls av Hr som är ansvarigt 
för dessa policys och rutiner. Compliancefunktionen 
och internrevision ska säkerställa efterlevnad.  De 
indirekta fallen är främst affärsdivisionernas och 
kreditorganistionens ansvar, vid deras investerings- 
och finansieringsbeslut.

CS 1, 3, 5, 6, 12-17,  
20-23; Ar 12-15, 55

Investerings- och upphandlingsrutiner
Hr1 investeringsbeslut som inkluderar krav gällande 

mänskliga rättigheter
CS 14-17

Hr2 Granskning av leverantörer och underleverantörer 
avseende efterlevnad av mänskliga rättigheter

Ar 15; CS 17

Hr3 utbildning i policys och rutiner för mänskliga 
rättigheter

CS 12, 14-17, 21

Icke-diskriminering
Hr5 Verksamheter där föreningsfriheten och rätten 

till kollektivavtal kan vara väsentligt hotade och 
åtgärder som vidtagits

CS 22; Ar 48, 66

Hr6 Verksamheter med väsentlig risk för fall av barnar-
bete, och åtgärder som vidtagits

inga, CS 22; Ar 48, 66

Hr7 Verksamheter med väsentlig risk för tvångsarbete inga, CS 22; Ar 48, 66

organisationens roll i samhället
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

Mål och resultat CS 1, 3, 5, 6-7

policy CS 1, 6, 12, 27; Ar 55

organisatoriskt ansvar Ar 64; CS 27

utbildning och kunskap CS 10-13, 14-17, 20-21
Vi vet att vårt sätt att agera påverkar världen där vi 
är verksamma. Det är vårt ansvar att göra affärer på 
ett etiskt och hållbart sätt. Våra värderingar och vår 
uppförandekod vägleder oss i våra handlingar.

Korruption
So2 affärsenheter som analyserats avseende risk för 

korruption
alla affärsenheter gran-
skas årligen; Ar 66

So3 anställda som genomgått utbildning i organisatio-
nens policyer och rutiner avseende motverkan mot 
korruption

CS 10, 12-13

So4 Åtgärder som vidtagits på grund av korruptions-
incidenter.

CS 13; Ar 48

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

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

Ar 21

Produktansvar
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen CS 3, 6, 10-11; 16-17

pr5 rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat
från kundundersökningar.

Ar 5-8, 10-11, CS 4,10-
13, baksidesomslag

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 48

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

och sociala frågor som tillämpas i verksamhetens 
affärsområden

Ar 14-15, 55; CS 12, 
14-17, 27

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

CS 14-17

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

CS 16-17, 27; Ar 38, 42, 
64-65

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

CS 7, 14-17

FS5 interaktion med intressenter gällande miljömässiga 
och sociala risker och möjligheter

CS 7, 9, 10-11, 14-17, 
24-26

Produktportfölj
FS6 Verksamhetens inriktning, kategoriserad enligt 

region, storlek eller bransch
Ar 5-8, 10-11, 19-23, 
85-86

FS7 produkter och tjänster utformade för att åstad-
komma särskild social nytta

CS 16-17

FS8 produkter och tjänster utformade för att åstad-
komma särskild nytta för miljön

CS 15-17

Aktivt ägande
FS10 Företagande med vilka organisastionen har 

interagerat avseende miljömässiga eller sociala 
frågeställningar

CS 14-15 

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

CS 14-15; CSF 5

FS12 policys för röstning i miljömässiga och sociala frågor www

Samhälle
FS13 tillgänglighet i sparsamt befolkade eller ekonomiskt 

missgynnade områden
CS 26; www

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

CS 26; www

Märkning av produkter och tjänster 
FS15 policys för rättvist utformade och sålda finansiella 

produkter och tjänster
CS 6-7, 10-11

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

CS 10-11, 24; www
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Kunder

Årets bank, Estland, lettland, litauen och Sverige the Banker

Sveriges bästa bank på kundrelationer  prospera

Bästa bank för storföretag i norden  prospera

Årets småföretagarbank i Sverige Finansbarometern

Bästa inom private banking i norden the Banker och professional Wealth Mgmt

Årets finansiella rådgivare i norden Financial times och Mergermarket

Medarbetare

Mest attraktiva arbetsgivaren bland banker, Sverige universum

Mest attraktiva arbetsgivaren, litauen Verslo Žinios & CV l:t

Bland de fem mest populära arbetsgivarna i lettland tnS latvia

Hållbarhetsarbete

topprankning för öppenhet och anti-korruptionsarbete  transparency international, Sverige

ingår i robecoSaM Sustainability yearbook 2013 robecoSaM

Guldkategori i lettlands Sustainability index  institutet för Sustainability & Corp responsibility

Priser och utmärkelser under 2012  Utdelat av

oMX GES Sustainability Sweden index nasdaq oMX/GES 

oMX GES Sustainability nordic index nasdaq oMX/GES

FtSE4Good FtSE

ECpi-index ECpi

StoXX Global ESG leaders-index StoXX

Ethibel EXCEllEnCE investment register Forum Ethibel

Hållbarhetsindex Sammanställs av

CDp Water Disclosure  2010

Carbon Disclosure project (CDp)  2008

Fn:s principer för ansvarsfulla investeringar (pri)   2008 

Fn:s Environment programme Finance initiative (unEp Fi) 2007

Ekvatorprinciperna 2007

Fn:s Global Compact 2004

oECD:s riktlinjer för multinationella företag 2000

iCC:s näringslivsprogram för hållbar utveckling  1995

Internationella åtaganden Antagna/undertecknade



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 16 500 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 2012 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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