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Ansvarsfulla

affärer

Att vara den mest betrodda 
partnern för kunder 

med ambitioner

Vi driver vårt hållbarhetsarbete 
via tre ansvarsområden. 

Genom vårt arbete strävar vi 
efter att skapa värde för våra 

intressenter och bidra till 
hållbar utveckling.
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Våra ambitioner 
Att vara den ledande nordiska företagsbanken och den 

bästa universal banken i Sverige och Baltikum.

Våra strategiska prioriteringar 
• Långsiktiga kundrelationer

• Tillväxt inom styrkeområden

• Motståndskraft och flexibilitet

Vår affärsidé
Att hjälpa individer och företag utvecklas framgångsrikt 

genom att  erbjuda god rådgivning och finansiella resurser.

Vår vision
Att vara den mest betrodda partnern för kunder med 

ambitioner.

Stora Företag & Institutioner 
Affärsbanks- och investmentbanktjäns-
ter riktade till stora företagskunder och 
institutioner i ett 20-tal länder, främst i 
Norden och Tyskland. 

Kontorsrörelsen
Banktjänster och rådgivning till pri-
vatpersoner och små- och medelstora 
företag i Sverige samt kortverksamhet i 
Norden.

Kapitalförvaltning 
Kapitalförvaltning, inklusive fonder, och 
private banking-tjänster för institutio-
ner och kapitalstarka privatpersoner i 
Norden.

Liv
Livförsäkringstjänster för privatper-
soner och företag, främst i Sverige, 
Danmark och Baltikum. 

Baltikum
Banktjänster och rådgivning till pri-
vatpersoner och små- och medelstora 
företag i Estland, Lettland och Litauen.

SEB är en relationsbank. Vi drivs av viljan att skapa värde för kunderna. Vi gör 
det genom att bygga vidare på vårt arv av entreprenörskap, internationell utblick och 

långsiktigt perspektiv. SEB:s erbjudande och service tillhandahålls genom fem divisioner. 

• Stora Företag & Institutioner 9 088 (8 171)

• Kontorsrörelsen  6 622 (5 743)

• Kapitalförvaltning  2 258 (1 610)

• Liv             

• Baltikum         

• Övrigt         

SMÅ OCH MEDELSTORA 
FÖRETAG
Totalt betjänar SEB cirka 400 000 
små och medelstora företag i Sverige 
och de baltiska länderna. Av dessa är 
cirka 246 000 helkunder. 

STORA FÖRETAG OCH 
INSTITUTIONER
SEB:s företagskunder i Norden hör 
till de största inom sina respektive 
branscher. I Tyskland omfattar kun-
derna såväl större medelstora företag 
som stora multinationella bolag. De 
institutionella kunderna verkar såväl i 
Norden som internationellt.  

PRIVATPERSONER
SEB har cirka 4 miljoner privatper- 
soner bland sina kunder i Sverige  
och de baltiska länderna.  Av dessa  
är cirka 1,3 miljoner helkunder. SEB  
har dessutom cirka 27 000  private 
banking-kunder i och utanför Sverige. 

246 000 
helkunder

3 000
stora företag 

och institutioner

1,3 
miljoner helkunder

DETTA ÄR SEB

 
23 348 Mkr

RÖRELSERESULTAT PER DIVISION 
Mkr

2 066 (1 892)
1 445 (1 280)
1 869 (–569)
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VD HAR ORDET

Vi lever idag i extraordinära 
tider med låg eller ingen in-
flation och negativa räntor. 
Samtidigt har flera år av 

likviditetsstöd från centralbankerna 
drivit upp börsvärdena kraftigt. 
Under 2014 såg vi också ökade 
geopolitiska risker efter de oroande 
händelserna i Ukraina och Mellan-
östern. Diskussionerna om hur man 
ska hantera globala frågor som öka-
de sociala utmaningar och klimat-
förändringar intensifieras. I en miljö 
som denna ställs ännu högre krav på 
företag att ta ett långsiktigt perspek-
tiv och bedriva sin verksamhet på ett 
hållbart sätt. Vi strävar efter att göra 
det i SEB.

I PARTNERSKAP MED  
VÅRA KUNDER
SEB grundades i företagsamhetens 
tjänst för nästan 160 år sedan. Vi har 
en djupt rotad ambition att verka 
aktivt och i nära samarbete med 
våra kunder. Vi är övertygade om 
att det bästa sättet vi kan uppfylla 
vår roll som smörjmedel i sam-
hällsekonomin är att med en sund 
och stark finansiell ställning bygga 
djupa kundrelationer. Samtidigt 
måste vi tillgodose behoven hos alla 
våra intressenter. Därför har vi tagit 
tydlig ställning för att helt integrera 

hållbarhet i vår kärnverksamhet. 
Internationella samarbeten är 

grunden för vårt hållbarhetsarbete 
och vi ansluter oss till globala initiativ 
som FN:s Global Compact, Principer-
na för ansvarsfulla investeringar, PRI 
och Ekvatorprinciperna. Våra värde-
ringar och interna riktlinjer som till 
exempel vår Uppförandekod speglar 
dessa principer.

DJUPARE FÖRSTÅELSE  
BLAND MEDARBETARE
Vi har tagit stora steg i vårt hållbar-
hetsarbete under de senaste fem 
åren. När vi ser tillbaka på 2014 är 
det tydligt att detta har gett resul-
tat. Våra medarbetare har idag en 
mycket djupare förståelse för vad 
hållbarhet betyder för oss som bank 
och hur var och en kan göra skillnad. 
Vi ser detta i vår årliga medarbetar-
undersökning, Insikt.

Våra koncernövergripande ställ-
ningstaganden och branschpolicys 
har visat sig vara värdefulla verktyg 
i dialoger med våra företagskunder 
och har skärpts, med ett ökat fokus 
på frågor om mänskliga rättigheter. 
Redan 2008 var vi pionjärer i att 
utveckla gröna obligationer och har 
sedan dess varit den mest aktiva 
banken i världen när det gäller att 
bistå företag och organisationer som 

utfärdar gröna obligationer. Den 
totala marknaden mer än trefaldi-
gades bara under förra året och vid 
årsskiftet hade 55 miljarder dollar 
utfärdats globalt. Vi lanserade vår 
andra mikrofinansfond för institu-
tionella kunder, investeringar som 
används för att finansiera mikrolån 
till människor i utvecklingsländer. I 
vår roll som ägare och medlem i val-
beredningar nominerade vi förra året 
fler kvinnliga styrelsemedlemmar än 
något tidigare år.

VÅR INTEGRATION FORTSÄTTER 
Det senaste året har vi tydligt avan-
cerat och gått ifrån att se hållbarhet 
som något “extra”, till att förstå att 
det nu är avgörande för vår framtida 
framgång. Detta är en resa som aldrig 
tar slut. Vi kommer kontinuerligt att 
arbeta för att integrera hållbarhets-
aspekter i allt vi gör. Vi kommer att 
stärka dialogen med våra kunder och 
andra intressenter, öka kunskapen 
och engagemanget, och aktivt använ-
da vår roll i samhället till att vara en 
positiv kraft för hållbar utveckling.

Stockholm, mars, 2015

Annika Falkengren
VD och koncernchef

VI VILL SKAPA VÄRDE  
FÖR ALLA INTRESSENTER 

seb är en bank med en tydlig ambition att spela en aktiv roll och bidra till 
utvecklingen av samhället. Vi strävar efter att leva upp till våra intressenters 

förväntningar på ett ansvarsfullt sätt och skapa värde för dem alla. Vi gör detta 
genom att integrera hållbarhet i våra affärer. 

ANNIKA FALKENGREN. VD OCH KONCERNCHEF
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VÅR ROLL OCH STRATEGI

De finansiella marknaderna är grundläggande 
för att skapa ekonomiska och sociala värden i ett 

modernt samhälle. Bankernas nyckelroll är att 
vara finansiellt smörjmedel i samhället inom tre 

huvudområden:

Finansiell förmedling 
Banker tillhandahåller lösningar för  

dem som har finansiella tillgångar att  
investera och för dem som behöver låna och 

agerar som säkra och effektiva förmedlare mel-
lan dessa.

Betalningar
Banker tillhandahåller inhemska och internatio-

nella betalningstjänster, som utgör  
basen för all ekonomisk aktivitet.

 
Riskhantering

Banker tar på sig risker och hjälper kunder att 
hantera finansiella risker.

Eftersom alla dessa områden har stor  
betydelse för samhället utgör bankerna  

en integrerad del av ekonomin. 

SEB:S ROLL 
I SAMHÄLLET

EKONOMISKA OCH  
FINANSIELLA BEHOV

Exempel:
Företag, institutioner och offentlig sektor

Finansiell 
förmedling Betalningar

Risk- 
hantering

• Tillgång till 
finansiella 
marknader

• Tillgång till kapital
• Rådgivning
• Finansiering
• Kapitalförvaltning

• Cash management
• Kort
• Girotjänster
• Överföringar
• Handels-

finansiering
• Valutor
• Digitala och mobila 

banktjänster

•  Rådgivning
• Verktyg för att 

hantera kredit-, 
aktie-, ränte- och 
valutarisk

• Depåförvaring
• Likviditetshantering

Finansiell förmedling
Betalningar 

Riskhantering
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VÅR ROLL OCH STRATEGI

VÄRDE I SIFFROR 
(39 mdr kr)

SEB SKAPAR EKONOMISKT VÄRDE 
SEB är nära knutet till samhället och till sina intressenter på många olika 
sätt. Liksom andra banker stödjer SEB ekonomin och samhället i stort 

genom att tillhandahålla finansiell service till hushåll, företag, institutio-
ner och offentliga sektorn. Dessa aktiviteter gynnar också bankens  

övriga direkta intressenter: medarbetare, aktieägare, stat och kommun 
samt leverantörer.

Exempel: Exempel:

Finansiell förmedling
Betalningar 

Riskhantering

Finansiell förmedling
Betalningar 

Riskhantering

Finansiell förmedling
Betalningar 

Riskhantering

Samhället i stort

Finansiell 
förmedling Betalningar

Risk- 
hantering

• Underlättar 
investeringar

• Upprätthåller de 
finansiella 
marknaderna 
(penning- och 
kapitalmarknad, 
valutamarknad)

•  Underlättar 
tillgången på kapital

• Skapar tillgång till 
marknaderna

• Inhemska 
betalsystem 

• Internationella 
betalsystem

• Kompletterande 
sjukvårds- och 
pensionsförsäkring

• Ekonomiska 
prognoser

•  Penningtvättregler
• Ekonomisk och 

specialistkunskap

Privatpersoner

Finansiell 
förmedling Betalningar

Risk- 
hantering

• Konsumentkrediter
• Sparande
• Bolån
• Tillgång till 

finansiella 
marknader

• Bankkonton
• Kort
• Valutor
• Betalningar
• Girotjänster
• Internet och mobila 

banktjänster

• Sjukvårdsförsäkring
• Livförsäkring
• Pension
• Långsiktigt 

sparande
• Rådgivning

SEK 10 382 Mkr

SEK 9 350 Mkr

SEK 11 189 Mkr

SEK 7 847 Mkr
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VÅR ROLL OCH STRATEGI

GLOBAL UTBLICK, 
UTMANINGAR OCH 

MÖJLIGHETER
som bank har vi en central roll att spela i hållbar utveckling. Vi har både direkt 
och indirekt påverkan på de samhällen där vi verkar. Allteftersom globala trender 

förändras behöver vi löpande utveckla vår verksamhet för att möta 
våra intressenters behov, idag och imorgon.
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VÅR ROLL OCH STRATEGI

GLOBALA EKONOMIN
Även om världsekonomin visar tecken på stabilisering 
och vi ser en ökad aktivitet hos våra nordiska och tyska 
företagskunder har återhämtningen varit trög. Den 
makroekonomiska situationen har en stor inverkan på 
våra kunders aktivitetsnivå och därmed på vår egen verk-
samhet. Rekordlåga och även negativa räntor har lett till 
att kostnaden för pengar aldrig har varit så låg som idag. 
Trots stimulerande åtgärder är den ekonomiska utveck-
lingen fortsatt osäker.

STORA  
AFFÄRSMÖJLIGHETER

Med dessa fyra trender finns både utmaningar 
och bra affärsmöjligheter. Företagen måste 
agera långsiktigt och vara goda medborgare. 
Påfrestningen på naturresurser innebär att 
företag som är smarta, resurseffektiva och pro-
duktiva har ett försprång. De som kan använda 
sig av talangfulla resurser bland minoriteter 
och marginaliserade grupper på arbetsmarkna-
den kommer inte bara att bidra till att minska 
arbetslösheten, utan också få tillgång till nya 
kunskaper som kommer att vara nödvändiga 
i den framtida globala ekonomin. Banker som 
integrerar sociala och miljömässiga aspekter i 
sina finansierings- och investeringsbeslut kom-
mer att stärka sin riskhantering och bli en bättre 
affärspartner för sina kunder.

Samtidigt skapar den digitala utvecklingen 
möjligheter att förbättra service och tillgänglig-
het. Hela banksektorn kan dessutom investera 
i utvecklingen av gemensamma teknikplattfor-
mar, kundorienterad infrastruktur och modern 
funktionalitet.

De banker som trovärdigt visar att de strävar 
efter att bygga upp en strategi för hållbar verk-
samhet kommer att ha ett försprång i att skapa 
nya långsiktiga affärsmöjligheter.

SOCIALA UTMANINGAR
På global nivå har stigande inkomster lett till en växan-
de medelklass och en minskad andel av mycket fattiga 
människor. Samtidigt ser vi fördjupade inkomstskillna-
der vilket riskerar att skapa en stor grupp av individer 
som lever utanför samhällets mittfåra. Arbetslösheten, 
särskilt bland ungdomar, är en svår utmaning.

I många länder ökar andelen åldrande befolkning 
snabbt. Mer resurser måste tillföras sjukvård och pen-
sionssystem. Privatpersoner måste ta större ansvar för sin 
ekonomiska trygghet. De offentliga finanserna kommer 
att testas. Ett inflöde av unga invandrare kan lindra 
problemen – men det kräver framgångsrika åtgärder för 
att integrera de nya medborgarna på arbets- och bostads-
marknaderna.

KRAVEN PÅ BANKER FÖRÄNDRAS
Tillsynsmyndigheterna använder alltmer övergripande 
och djupgående strategier för att stärka stabiliteten på de 
finansiella marknaderna liksom i alla enskilda finansiella 
institutioner. Samtidigt har åtgärder vidtagits för för-
bättrad funktionalitet och infrastruktur på de finansiella 
marknaderna samt förbättrat konsumentskydd.

Den snabba digitala utvecklingen leder till höjda för-
väntningar från kunder på tillgänglighet, effektivitet och 
snabbhet medan efterfrågan på kvalificerad rådgivning 
ökar. Säkerhet och trygghet är avgörande. Nya affärsmo-
deller utvecklas, särskilt på marknaden för betaltjänster, 
vilket leder till allt hårdare konkurrens för traditionell 
bankverksamhet.

KLIMATFÖRÄNDRING  
OCH RESURSBRIST

De senaste rapporterna från IPCC visar tydligt 
farorna med den nuvarande kurvan för utsläpp 
av växthusgaser. Haven dämpar för närvarande 
några av effekterna, men riskerna för extremt 
väder, stigande havsnivåer och ökenspridning 
– för att nämna några – stiger. Fattiga länder 
med otillräcklig infrastruktur och svaga insti-
tutioner kommer sannolikt att drabbas värst.

Allteftersom världens befolkning växer och 
inkomsterna stiger kommer produktionen att 
öka – liksom efterfrågan på naturresurser. I vis-
sa områden är resursbristen klart synlig. En allt 
större del av världens befolkning saknar rent 
vatten. Föroreningar ökar snabbt i tillväxt- 
ekonomiernas megastäder. Jordbruksmark 
och våtmarker är allt sällsyntare. Följaktligen 
finns det ett behov av att hushålla med knappa 
naturresurser och producera och konsumera 
på ett sätt som skapar ett minimum av avfall. 
Detta förutsätter stora investeringar och snabb 
teknisk utveckling.
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VÅR ROLL OCH STRATEGI

ett aktivt engagemang med  SEB:s intressenter är en 
hörnsten i vår strävan att förstå deras förväntningar och vad 
de tycker är viktigt. Genom att lyssna och lära får vi värde-
fulla insikter, och det gör det möjligt för oss att bemöta och 
hantera de frågor som tas upp.

Genom en rad olika kanaler och metoder samlar vi in, 
bevakar och analyserar viktig återkoppling från hela vår 
verksamhet.

Grunden består av både regelbundna och enstaka 
undersökningar som kompletteras med djupare dialoger. 
Vi deltar också i branschforum liksom i internationella 
och nationella hållbarhetsforum för att diskutera nya 
utmaningar och trender.

SEB:s interna hållbarhetskonferens som hölls i novem-
ber 2014 gjorde det möjligt att engagera många medar-
betare kring hållbarhet, att lära om prioriteringar och 
generera idéer för förbättrade processer och produkter.

INTRESSENT HUVUDSAKLIGA KANALER FÖR ENGAGEMANG HUVUDSAKLIGA ÄMNEN UNDER 2014

Kunder Uppföljning och analys av kundundersökningar, fokusgrupper, 
återkoppling och kundklagomål som tagits emot via våra kund-
rådgivare och kundansvariga, telefonbanken, webbkanaler och 
lokala kontor. Kundundersökningar som Prospera, Needscope, 
SEB Brand Tracking, Reputation Index, Svenskt Kvalitetsindex 
(SKI), Finansbarometern.

• Långsiktiga kundrelationer
• Proaktivitet
• Bekräfta/följa upp kundens val 
• Kundservice på alla mötesplatser
• Tillgång till digitala tjänster
• Etik
• Transparens och öppenhet

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

• Utveckling/karriärmöjligheter
• Organisation och kultur 
• Ledarskap
• Transparens och öppenhet
• Hälsa/balans i livet
• Hållbarhetsarbetet
• Ersättningar
• Arbetsmetoder och IT-system

Aktieägare, 
investerare,  
analytiker

Undersökningar som Bloomberg, RobecoSAM, Vigeo, Sus-
tainalytics, Oekom och Imug. Genomgångar, dialoger, frågor 
som mottagits före och under årsstämmor och i samband med 
resultatpresentationer.

• Finansiell motståndskraft
• Hållbar tillväxt och avkastning
• Framsteg i hållbarhetsarbetet
• Humankapital
• Transparens och öppenhet

Myndigheter och 
lagstiftare

Ekonomisk och politisk trendanalys, industriforum och
möten.

• Förordningar
• Konsumenternas skuldsättning

Leverantörer och 
affärspartners

Frågeformulär och enskilda möten. • Strategiska partnerskap
• Ansvar

Närsamhällen, in-
tresseorganisationer, 
konsumentorganisa-
tioner, media.

Forskning – allmänheten, engagemang i närsamhällen,
rundabordssamtal, regelbundna möten med ideella
organisationer, mentorskap, volontärarbete, hållbarhetsforum, 
forskningsrapporter, mediabevakning.

• Skapande av arbetstillfällen
• Etiska beteende, transparens
• Mänskliga rättigheter och kärnvapen
• Öppenhet
• Framsteg i hållbarhetsarbetet
• Stöd till närsamhällen
• Lönsamhet kontra kundvärde

DIALOG MED VÅRA 
INTRESSENTER 
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VÅR ROLL OCH STRATEGI

SYNPUNKTER OCH 
FÖRVÄNTNINGAR

MARIE BAUM-
GARTS
Hållbarhetschef, 
Tele2 (leverantör 
och kund)

Vilka är styrkorna i SEB:s hållbar-
hetsarbete?
SEB var tidiga med att genomföra 
intressentdialoger och rapportera 
dem till verkställande ledningen. 
Det gav er en bra position medan 
andra fortfarande försöker finna ut 
sina tillvägagångssätt. En annan 
styrka är den ärliga ambitionen och 
engagemanget för att ytterligare 
integrera hållbarhet i investeringar 
och i alla delar av verksamheten. 
Jag tror att det kommer att gynna 
er framöver i en värld av ständig 
förändring. 

Vad kan vi göra bättre?
Skynda på och våga mer! Det gäller 
för alla multinationella företag i 
allmänhet, inklusive oss själva. Alla 
företag har ett gemensamt ansvar 
för att integrera hållbarhet i sina 
verksamheter. Detta är särskilt 
viktigt för investerare, att göra rätt 
(hållbara) val.

ŽYMANTAS 
MORKVĖNAS
Direktor, Baltic  
Environmental 
Forum (NGO)

Vilka är styrkorna i SEB:s hållbar-
hetsarbete?
SEB:s mest betydande bidrag för att 
göra vår miljö renare och välba-
lanserad med naturen är att genom 

sina finansiella resurser främja en 
mer hållbar och “grönare” affär. Att 
skapa mer gynnsamma villkor för 
en hållbar verksamhet och att öka 
medvetenheten bland sina kunder 
hur de kan förbättra miljöprestanda 
kan leda till märkbar förändring. 
Det skulle vara betydelsefullt om 
SEB skulle kunna ta ut kursen i sin 
miljörelaterade affärsstrategi och 
börja ta verkliga steg framåt.

Vad kan vi göra bättre?
Som en del av miljöstrategin skulle 
ni ytterligare kunna förbättra er 
genom att årligen mäta miljöpå-
verkan och gör det till standard. 
Dessutom är det viktigt att fortsätta 
att informera bankens medarbetare 
och kunder om konkreta resultat och 
nya mål för de kommande åren. 

JUSSI  
PENTTILÄ
Vice President Finan-
ce, Outotec, (kund)

Vilka är styrkorna 
i SEB:s hållbarhetsarbete?
Outotec mission är “Hållbar använd-
ning av jordens naturresurser” och 
Outotec avser att integrera hållbar-
het i alla aspekter av verksamheten. 
Från vårt perspektiv uppskattar vi 
att SEB genom sina policydokument 

tar ställning inom områden som 
sötvatten och gruv- och metallin-
dustrin, vilket är kärnan i Outotecs 
verksamhet.

Vad kan vi göra bättre?
Vi uppmuntrar SEB att fortsätta det 
goda arbetet. Hållbarhetsmål kan 
nås mest effektivt när finansiella 
marknader och industrier fortsätter 
att integrera och samarbeta med 
varandra.

Vad tycker Våra intressenter om hur vi utför vårt hållbarhetsarbete? Deras 
åsikter och förväntningar är viktiga för vår fortsatta utveckling och förmåga att 
skapa långsiktigt värde. Nedan presenterar vi synpunkter från fyra perspektiv –  

investerarens, kundens, leverantörens och intresseorganisationens.

MATS  
ANDERSSON
VD, AP4 
(investerare)

Vilka är styrkorna 
i SEB:s hållbarhetsarbete?
Inget företag kan på sikt vara fram-
gångsrikt om inte hållbarhetsfrågorna 
sätts högt på agendan. För en långsik-
tig investerare som Fjärde AP-fonden 
har det därför blivit allt viktigare att 
följa våra portföljbolags hållbarhetsar-
bete, som till exempel SEB:s.

SEB:s hållbarhetsrapport är i 

många avseenden ett föredöme. Det 
finns tydliga och väl nedbrutna mål 
som går att mäta.  Och som man bru-
kar säga: “Det som mäts blir också 
gjort”. Det är också uppenbart att 
hållbarhetsfrågorna har en stark för-
ankring hos VD och högsta ledning, 
en förutsättning för att arbetet får 
prioritet i hela organisationen. 

Vad kan vi göra bättre?
Ett område för ytterligare förbätt-
ringar vore att ännu tydligare koppla 
hållbarhetsstrategin till bankens 
utlånings- och finansieringstjänster.



vad är viktigast? varför och för vem?
processen för att 
identifiera dessa 

frågor

hur hanterar 
vi dem?
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IDENTIFIERA
VÄSENTLIGA FRÅGOR

seb:s process för att identifiera de mest väsentliga 
frågorna bygger på löpande dialog med våra intressenter 
i kombination med vår egen bedömning av frågor som 
är av störst strategisk betydelse för verksamheten. De 
huvudsakliga kanalerna för dialog med våra intressent-
grupper, samt deras viktigaste frågor beskrivs på sidan 6.
Den viktigaste återkopplingen som vi får från intressenter 
kompletteras med undersökningar och forskning om eko-
nomiska, samhälls-, miljö- och affärsrelaterade trender 
som påverkar vår verksamhet. Frågor som identifieras ut-
värderas ur både intressent- och affärsperspektiv, och hur 
de påverkar SEB:s möjlighet att skapa och upprätthålla 
värde på tre till fem års sikt. Denna information vägleder 
oss sedan i vårt strategiska arbete och i vad vi fokuse-
rar på i vår rapportering. För väsentliga aspekter och 
avgränsningar i enlighet med Global Reporting Initiativ, 
G4, se sid 43–47 (GRI-index).

Under året har vi vidareutvecklat processen för vår vä-
sentlighetsanalys som vi etablerade 2013. För att under-
lätta både intern och extern förståelse för våra väsentliga 
frågor har vi grupperat frågorna. Närmare beskrivning av  
dessa frågor finns på www.sebgroup.com/hallbarhet.

Även om många frågor är väsentliga över tid har vi 
identifierat några områden som har blivit viktigare under 
året. År 2013 sågs ”koldioxidbubblan” som en växande 
fråga som är viktig att följa. Utvecklingen 2014 visar 
tydligt att detta är en viktig fråga som vi kommer att 
fortsätta att hantera, genom vårt arbete med att integrera 
styrningsrelaterade, sociala och miljömässiga faktorer i 
finansiering och investeringar. Digitalisering är ett områ-
de som också har blivit allt viktigare. Sammantaget har 
vår senaste bedömning bekräftat att SEB till stor del har 
prioriterat de viktigaste frågorna.

Väsentlighet handlar om att identifiera de frågor som är viktigast, både för våra 
intressenter och för vår egen verksamhet. Dessa frågor påverkar våra intressenters 

uppfattning om våra framsteg och vår förmåga att skapa och upprätthålla värde. SEB 
har en etablerad process för att identifiera dessa frågor och att prioritera bland dem.

www.sebgroup.com/hallbarhet
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DE FRÅGOR 
SOM BETYDER MEST

detta diagram presenterar en bedömning och värdering av frågor som 
identifierats som viktiga för SEB liksom för våra intressenter. De flesta frågor 

värderades som mycket relevanta för både intressenter och vårt företag, som till 
exempel kundlojalitet (1), finansiell styrka (2) och digitalisering (4). Frågor som SEB:s 

direkta miljöpåverkan (H) och likvärdig tillgång till finansiella tjänster (I) sågs som 
mindre viktiga för alla intressenter liksom för SEB:s verksamhet.

Be
ty

de
ls

e 
fö

r S
EB

:s
 in

tr
es

se
nt

er

Betydelse för SEB:s affär

M
ed

el
hö

g

högMedel mycket hög

VIKTIGT FÖR FLERA INTRESSENTGRUPPER 
1. Kundlojalitet och kundupplevelse
2. Finansiell styrka och motståndskraft
3. Ansvarsfull försäljning och rådgivning
4. Digitalisering
5. Affärsetik och kultur
6. Riskhantering
7. Talangutveckling
8. Medarbetarengagemang
9. Integrering av ESG i finansiering och investeringar
10. Kapacitet för innovation
11. Skydd mot dataintrång

VIKTIGT FÖR VISSA INTRESSENT-
GRUPPER
A.   Hållbarhetsprofilerade produkter och tjänster
B.   Resurseffektivitet i samhället
C.   Stöd till entreprenörskap
D.   Öppenhet kring skattefrågor och Public affairs
E.   Ansvarsfulla leverantörer
F.   Arbetsförhållanden
G.  Engagemang i lokalsamhällen
H.  Direkt miljöpåverkan
I.    Likvärdig tillgång till finansiella tjänster
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Den vertikala axeln visar 
graden av betydelse 
för intressenterna, den 
horisontella axeln visar 
SEB:s bedömning av 
hur viktiga områdena är 
för affärsstrategin och 
verksamheten.
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seb:s strategiska inriktning ligger fast: Långsiktiga kundrelationer  
med utgångspunkt i en stark finansiell position utgör grunden till en uthållig  
lönsamhet. Det skapar värde för våra kunder, aktieägare och medarbetare –  

och för samhället i stort. 

LÅNGSIKTIGHET
OCH RELATIONER

seb grundades i företagsamhetens tjänst för snart 160 
år sedan och har alltid varit en aktiv del av samhälls-
utvecklingen på de marknader i vilka banken verkar. 
Genom att bistå kunderna med finansiering, säkra be-
talningar och kapitalförvaltning stödjer SEB ekonomisk 
utveckling och internationell handel, bidrar till finansiell 
trygghet och skapar därmed värde.  

I ambitionen att vara den ledande nordiska banken 
för företag och finansiella institutioner och att vara den 
bästa universalbanken i Sverige och Baltikum vilar SEB:s 
strategi på tre grundpelare: långsiktiga kundrelationer, 
motståndskraft och flexibilitet samt tillväxt inom styrke-
områden. 

Vi erbjuder inte bara högkvalitativa produkter och  
tjänster utan vi skapar också långsiktiga relationer genom 
att dela med oss av vår kompetens och vårt kunnande till 
våra kunder. Vi värnar om kundernas finansiella styrka 
genom att tillhandahålla ett kundanpassat erbjudande.

SEB:s finansiella styrka är avgörande för att långsik-
tigt behålla omvärldens förtroende. Detta förtroende och 
vår roll i samhället medför ett ansvar för hur vi driver 
vår verksamhet inklusive hur vi hanterar etiska, sociala 
och miljömässiga aspekter. Tillsammans ligger detta 
till grund för att nå  målen för kundnöjdhet, medarbe-
tarengagemang och lönsamhet och det skapar värde för 
aktieägarna, både  som utdelning och i värdet på aktien.

• Löner, pensioner och 
förmåner till 16 000 
medarbetare

• Utdelning till 270 000 
aktieägare

• Skatter och avgifter

• Leverantörer och 
partners (13 000)

SEB:S BIDRAG I KRONOR  (39 mdr kr) SEB:S BIDRAG TILL SAMHÄLLET

Givande relationer står i centrum för vår 
verksamhet. Det handlar om att bygga part-
nerskap baserat på insikt och förtroende 
och att stötta våra kunder långsiktigt. 

Givande relationer

Relationsbanken i  
vår del av världen
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SEB  bidrar till sahället (2014 exempel)

Vi stöttar handel • 853 miljoner   
betal ningar

• 782 miljoner  
kort transaktioner

Vi finansierar  
företagsverk- 
samhet

• 712 mdr kr  i utlåning till 
företag och fastig-
hetsförvaltning

Vi förvaltar kunders 
värdepapper och 
investeringar 

• 1 708 mdr kr i förvaltat 
kapital och 6 763 mdr 
kr i depå förvaring

Vi tillhandahåller  
säkra sparformer

• 246 mdr kr i inlåning 
från privatkunder   

Vi engagerar oss i  
samhället  

• 17 Mkr till entreprenörer 
och innovationer  

• 7 Mkr till utbildning och 
kompetens

• 16 Mkr kr till barn  
och ungdom 

• 29 Mkr till sport  
och kultur



Människor och 

samhälle

Kunskap och ekonomiskt värde

Miljö
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Att vara den mest betrodda 
partnern för kunder 

med ambitioner
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vi är övertygade  om att ett företag som har ett hållbart 
perspektiv är mer framgångsrikt på lång sikt. Detta inne-
bär att agera ansvarsfullt och att vara allt mer transparent 
och göra hållbarhet till en naturlig del av hur vi bedriver 
vår verksamhet. Vi agerar utifrån vår roll som bank och 
finansiell institution och vi strävar efter att skapa ett öm-
sesidigt värde och bidra till hållbar utveckling.

SEB:s hållbarhetsstrategi riktar in sig på tre områ-
den – Ansvarsfulla affärer, Människor och samhälle och 
Miljö. En viktig del av vårt arbete innebär fortsatt enga-
gemang för globala initiativ som FN:s Global Compact, 
Principer för ansvarsfulla investeringar, PRI och FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga rättig-
heter, FN:s Environment Programme Finance Initiative 
(UNEPFI), OECD:s riktlinjer för multinationella företag, 
samt Ekvatorprinciperna.

NÄSTA STEG
Vi anser att vi har gjort stora framsteg i att integrera håll-
barhet i hela vår verksamhet och vi är nu i färd med att defi-
niera nästa steg. SEB:s interna hållbarhetskonferens som 
hölls i november 2014 har gett oss viktiga bidrag inom 
väsentliga fokusområden framöver. Detta kompletterar  
den information som vi får från vår löpande väsentlighets-
analys (se sid 8– 9). Vi planerar att fatta beslut om SEB:s 
kommande hållbarhetsstrategi under första halvåret 2015, 
och koppla ihop detta med SEB:s övergripande affärspla-
nering. Sammantaget syftar detta till att säkra en hållbar 
verksamhet framöver.

ÅTTA AFFÄRSPRIORITERINGAR – VÅRA AMBITIONER

VÅR STRATEGI

SEB:s hållbarhetsstrategi är inriktad 
på åtta affärsprioriteringar inom tre 
ansvarsområden. Genom att fokusera 
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 

kundernas egen kontroll och förståelse för 
deras ekonomiska situation. Säkerställa 
rådgivning av hög kvalitet utifrån långsik-
tiga behov. 

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

fokus på säkerhet och trygghet för medar-
betare, kunder och tillgångar. 

 Ansvarsfulla investeringar 
Säkerställa att vi som ägare 
agerar ansvarsfullt, främjar god 

affärsetik och styrning. Vara den ledande 
nordiska kapitalförvaltaren inom ansvars-
fulla investeringar.  

 Hållbara finansieringar 
Ökad dialog om viktiga håll-
barhetsfrågor med kunder, med 

interna policys och internationella riktlin-
jer som viktiga verktyg. I alla affärsbeslut 
ta hänsyn till styrnings-, miljömässiga och 
sociala aspekter. Öka andelen finansiering-
ar med positiv påverkan.

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

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

 Tillgång till finansiella tjänster 
Förbättra tillgängligheten till 
våra banktjänster med hjälp av 

teknik och innovation. Vi delar med oss av 
vår kunskap till kunder och hela samhäl-
let. Förenkla för kunder att interagera med 
banken utifrån deras eget val och oberoen-
de av fysisk förmåga. 

 Samhällsengagemang 
Som samhällsmedborgare 
engagera oss för framtida 

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

 Minska vår miljöpåverkan 
Fortsätta hantera vår direkta 
miljöpåverkan. Vara resursef-

fektiv. Minska energiförbrukningen och 
CO2-utsläpp. Öka fokus på hållbarhets-
aspekter i våra relationer med leverantörer 
och andra affärspartners.
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Ansvarsfull försäljning 
och marknadsföring

Motverka finansiell 
brottslighet

Ansvarsfulla investeringar Hållbara finansieringar En attraktiv arbetsplats Tillgång till finansiella tjänster Samhällsengagemang Reducera vår miljöpåverkan

• Ytterligare förbättra kund-
nöjdheten.

• Än mer fokus på kundernas 
hela ekonomi och behov.

• Bygga långsiktiga relatio-
ner med alla kunder och 
fortsätta strategiskt fokus 
på entreprenörskap

• Transaktionsövervakning: 
mer sofistikerad riskvärde-
ring av transaktioner.

• Ökad kommunikation kring 
aktiviter kring ägaransvar 
och påverkansanalyser.

• Skapa övergripande ramverk 
avseende ansvarsfulla in-
vesteringar för alla tillgångs-
klasser.

• Fortsätta att utveckla och 
förfina ESG-investeringspro-
dukter för alla distributions-
kanaler.

• Starkare fokus på strategis-
ka hållbarhetsdiskussioner.

• Utveckla och rulla ut 
rundabordssamtal kring 
hållbarhet.

• Översyn av existerande 
branschpolicys.

• Ytterligare fokus på EP 
III-utbildning, kopplad till 
projektrelaterade företags-
lån.

• Ytterligare förstärka medarbe-
tarengagemang, bland annat 
genom värderingsdialoger 
och aktiviteter fokuserade på 
mångfald.

• Utveckla det systemetiska 
arbetsmiljöarbetet i Sverige 
till internationell EU-standard 
(OHSAS).

• Införa det globala ledarskaps-
programmet ”Art of Execu-
tion”.

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

• Ytterligare underlätta för alla 
kunder att nå banken genom att 
erbjuda parallella banktjänster 
i flera kanaler (baserat på sund 
rådgivning).

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

• Vidareutveckla lokala engage-
mang inriktade på ungdomar.

• Stärka intern medvetenhet om 
entreprenörskap och annat 
samhällsengagemang

• Utvärdering av våra största le-
verantörer (motsvarande 80% 
av leverantörsbetalningar).

• Fortsatt minskning av CO2-ut-
släpp mot målet om –45% till 
2015.

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

STATUS

• Kundnöjdheten stärktes, 
återspeglat i Svenskt 
Kvalitetsindex, SKI. Bland 
storbankerna på privat-
marknaden i Sverige ökade 
SEB mest och andraplatsen 
bekräftades. På företags-
sidan ökade SEB mer än 
branschgenomsnittet.

• Lansering av nya förenklade 
erbjudande för sparande 
samt “Enkla-erbjudande” till 
unga företagare.

• Stärkt intern samverkan.

• Komplettera resurser med 
IT-säkerhetskompetens.

• Implementera ytterligare 
transaktionsgränser, skapa 
en ”stop-loss” för bedrägeri.

• Förmåga att stoppa 
betalningar till kända mål-
vaktskonton.

•  Extern blogg-aktivitet 
startad. 

•  SEB Fonder ett av de ägar-
bolag som nominerade flest 
kvinnliga styrelsemedlemmar 
i börsnoterade bolag.

•  Lansering av ramverk för 
ansvarsfulla investeringar, 
omfattande alla tillgångs-
klasser 

•  Lansering av SEB Mikrofi-
nansfond II och Domestica II 
(fastighetsfond).

•  Branschpolicyn för vapen 
och försvar förtydligad och 
skärpt.

•  Implementering av de nya 
Ekvatorprinciperna (EP III).

•  Hållbarhet del av den 
pågående dialogen med de 
flesta medelstora och stora 
företagskunder.

•  Riktad utbildning för 
kundansvariga i de baltiska 
bankerna.

•  Energirelaterade låneport-
följen 27% förnybar energi, 
mindre än 2% kol.

•  Förbättrat Employee Enga-
gement index 75 (70) som ett 
resultat av flera engagemangs-
aktiviteter i hela SEB.

•  Anpassning av OHSAS 18001 
färdigställd. Certifiering 
återstår.

•  Utbildningsprogrammet Art 
of Execution infört globalt. 
Tre program avslutade under 
2014, omfattande 75 chefer.

•  Alla digitala kundgränssnitt upp-
daterade med syftet att förbättra 
kundupplevelsen och användar-
vänlighet.

•  96 procent av mötena med 
svenska privatkunder skedde i 
digital miljö.

•  Tillgång till finansiell information 
har förbättrats och tjänster som 
tidigare endast kunde utföras 
på kontor kan nu utföras även i 
andra kanaler.

•  Mentor del av hälsoprogrammet, 
“Må bra genom att göra gott”.

•  Stöd för barn och unga vuxna 
breddades och 10 000 barn och 
ungdomar nåddes.

•  Ökad kommunikation kring SEB:s 
investeringar i samhället.

•  176 av våra största leveran-
törsgrupper utvärderade, 
motsvarande 60% av leveran-
törsbetalningar.

•  Direkt CO2-utsläpp minskat 
med cirka 42% sedan 2008.

•  Minskad elförbrukning med 
10% jämfört med 2013.

•  Resandet har ökat med 11% 
jämfört med 2013.

• Ytterligare förbättra kund-
upplevelsen och kundnöjd-
het i alla segment.

• Säkra relevant rådgivning 
utifrån kundens hela ekono-
miska behov.

• Vidta ytterligare åtgärder 
för att stödja entreprenörer 
och engagera oss i lokal-
samhällen.

• Översyn och uppdatering av 
SEB:s uppförandekod.

• Lansering av nya e-verktyg 
för att öka medvetenheten 
om Känn-Din-Kund-proces-
sen och risken för penning- 
tvätt.

• Lansering av film för medar-
betare om fall av bedräger-
ier och penningtvätt.

• Utforska hur ”Big Data” kan 
användas för tidig upptäckt 
av bedrägerier.

• Fortsatt ESG-integration i 
portföljförvaltningen.

•  Förbättra kommunikationen 
för att stödja kundrådgivning 
kring ansvarsfulla investe-
ringar.

•  Vidareutveckling av ESG-fo-
kuserade produkter, som 
grön obligationsfond.

• Fortsätt utöka grönt pro-
duktsortiment.

• Öka andelen förnybar energi 
i finansieringen.

• Förbättra utbildningar om 
hållbarhet i hela SEB.

• Fortsatt fokus på dialoger 
med kunder om hållbarhet, 
att använda som verktyg för 
bättre förståelse för kundens 
behov.

•  Ytterligare förbättra Employee 
Engagement (+1) genom olika 
initiativ som främjar dialog och 
samverkan tvärsöver organisa-
tionen.

•  Certifiering av OHSAS 18001, 
internationell hälsa och säker-
hetsledningssystem.

•  Implementering av Green 
House, utbildningsprogram för 
potentiella ledare.

•  Förbättrad könsfördelning på 
högre chefsnivåer.

•  Ytterligare förbättra och öka 
tillgänglighet för kundernas hela 
ekonomi i alla digitala och mobila 
gränssnitt.

•  Öka tillgänglighet och enkelhet 
för kunden genom att ytterligare 
utveckla multi-kanalkonceptet.

• Stärka mätmetod för påverkan

•  Ytterligare förbättra styrningen 
och öka kunskapen om samhälls-
engagemanget.

•  Ytterligare steg för att stödja 
entreprenörer.

•  Fortsätta att utvärdera våra 
största leverantörer för att 
täcka 70% av våra leverantörs-
betalningar.

•  Fortsätta minskning av CO2 
mot målet på -45% 2015.

•  Minska genomsnittlig elan-
vändningen med 5% per år.

•  Öka andelen förnybar elektrici-
tet  till över 90% av den totala 
förbrukningen.

•  Minska CO2-utsläpp från 
tjänstebilar med 10% jämfört 
med 2014.

•  Minska pappersförbrukningen 
med 10% jämfört med 2014.
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Ansvarsfull försäljning 
och marknadsföring

Motverka finansiell 
brottslighet

Ansvarsfulla investeringar Hållbara finansieringar En attraktiv arbetsplats Tillgång till finansiella tjänster Samhällsengagemang Reducera vår miljöpåverkan

• Ytterligare förbättra kund-
nöjdheten.

• Än mer fokus på kundernas 
hela ekonomi och behov.

• Bygga långsiktiga relatio-
ner med alla kunder och 
fortsätta strategiskt fokus 
på entreprenörskap

• Transaktionsövervakning: 
mer sofistikerad riskvärde-
ring av transaktioner.

• Ökad kommunikation kring 
aktiviter kring ägaransvar 
och påverkansanalyser.

• Skapa övergripande ramverk 
avseende ansvarsfulla in-
vesteringar för alla tillgångs-
klasser.

• Fortsätta att utveckla och 
förfina ESG-investeringspro-
dukter för alla distributions-
kanaler.

• Starkare fokus på strategis-
ka hållbarhetsdiskussioner.

• Utveckla och rulla ut 
rundabordssamtal kring 
hållbarhet.

• Översyn av existerande 
branschpolicys.

• Ytterligare fokus på EP 
III-utbildning, kopplad till 
projektrelaterade företags-
lån.

• Ytterligare förstärka medarbe-
tarengagemang, bland annat 
genom värderingsdialoger 
och aktiviteter fokuserade på 
mångfald.

• Utveckla det systemetiska 
arbetsmiljöarbetet i Sverige 
till internationell EU-standard 
(OHSAS).

• Införa det globala ledarskaps-
programmet ”Art of Execu-
tion”.

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

• Ytterligare underlätta för alla 
kunder att nå banken genom att 
erbjuda parallella banktjänster 
i flera kanaler (baserat på sund 
rådgivning).

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

• Vidareutveckla lokala engage-
mang inriktade på ungdomar.

• Stärka intern medvetenhet om 
entreprenörskap och annat 
samhällsengagemang

• Utvärdering av våra största le-
verantörer (motsvarande 80% 
av leverantörsbetalningar).

• Fortsatt minskning av CO2-ut-
släpp mot målet om –45% till 
2015.

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

STATUS

• Kundnöjdheten stärktes, 
återspeglat i Svenskt 
Kvalitetsindex, SKI. Bland 
storbankerna på privat-
marknaden i Sverige ökade 
SEB mest och andraplatsen 
bekräftades. På företags-
sidan ökade SEB mer än 
branschgenomsnittet.

• Lansering av nya förenklade 
erbjudande för sparande 
samt “Enkla-erbjudande” till 
unga företagare.

• Stärkt intern samverkan.

• Komplettera resurser med 
IT-säkerhetskompetens.

• Implementera ytterligare 
transaktionsgränser, skapa 
en ”stop-loss” för bedrägeri.

• Förmåga att stoppa 
betalningar till kända mål-
vaktskonton.

•  Extern blogg-aktivitet 
startad. 

•  SEB Fonder ett av de ägar-
bolag som nominerade flest 
kvinnliga styrelsemedlemmar 
i börsnoterade bolag.

•  Lansering av ramverk för 
ansvarsfulla investeringar, 
omfattande alla tillgångs-
klasser 

•  Lansering av SEB Mikrofi-
nansfond II och Domestica II 
(fastighetsfond).

•  Branschpolicyn för vapen 
och försvar förtydligad och 
skärpt.

•  Implementering av de nya 
Ekvatorprinciperna (EP III).

•  Hållbarhet del av den 
pågående dialogen med de 
flesta medelstora och stora 
företagskunder.

•  Riktad utbildning för 
kundansvariga i de baltiska 
bankerna.

•  Energirelaterade låneport-
följen 27% förnybar energi, 
mindre än 2% kol.

•  Förbättrat Employee Enga-
gement index 75 (70) som ett 
resultat av flera engagemangs-
aktiviteter i hela SEB.

•  Anpassning av OHSAS 18001 
färdigställd. Certifiering 
återstår.

•  Utbildningsprogrammet Art 
of Execution infört globalt. 
Tre program avslutade under 
2014, omfattande 75 chefer.

•  Alla digitala kundgränssnitt upp-
daterade med syftet att förbättra 
kundupplevelsen och användar-
vänlighet.

•  96 procent av mötena med 
svenska privatkunder skedde i 
digital miljö.

•  Tillgång till finansiell information 
har förbättrats och tjänster som 
tidigare endast kunde utföras 
på kontor kan nu utföras även i 
andra kanaler.

•  Mentor del av hälsoprogrammet, 
“Må bra genom att göra gott”.

•  Stöd för barn och unga vuxna 
breddades och 10 000 barn och 
ungdomar nåddes.

•  Ökad kommunikation kring SEB:s 
investeringar i samhället.

•  176 av våra största leveran-
törsgrupper utvärderade, 
motsvarande 60% av leveran-
törsbetalningar.

•  Direkt CO2-utsläpp minskat 
med cirka 42% sedan 2008.

•  Minskad elförbrukning med 
10% jämfört med 2013.

•  Resandet har ökat med 11% 
jämfört med 2013.

• Ytterligare förbättra kund-
upplevelsen och kundnöjd-
het i alla segment.

• Säkra relevant rådgivning 
utifrån kundens hela ekono-
miska behov.

• Vidta ytterligare åtgärder 
för att stödja entreprenörer 
och engagera oss i lokal-
samhällen.

• Översyn och uppdatering av 
SEB:s uppförandekod.

• Lansering av nya e-verktyg 
för att öka medvetenheten 
om Känn-Din-Kund-proces-
sen och risken för penning- 
tvätt.

• Lansering av film för medar-
betare om fall av bedräger-
ier och penningtvätt.

• Utforska hur ”Big Data” kan 
användas för tidig upptäckt 
av bedrägerier.

• Fortsatt ESG-integration i 
portföljförvaltningen.

•  Förbättra kommunikationen 
för att stödja kundrådgivning 
kring ansvarsfulla investe-
ringar.

•  Vidareutveckling av ESG-fo-
kuserade produkter, som 
grön obligationsfond.

• Fortsätt utöka grönt pro-
duktsortiment.

• Öka andelen förnybar energi 
i finansieringen.

• Förbättra utbildningar om 
hållbarhet i hela SEB.

• Fortsatt fokus på dialoger 
med kunder om hållbarhet, 
att använda som verktyg för 
bättre förståelse för kundens 
behov.

•  Ytterligare förbättra Employee 
Engagement (+1) genom olika 
initiativ som främjar dialog och 
samverkan tvärsöver organisa-
tionen.

•  Certifiering av OHSAS 18001, 
internationell hälsa och säker-
hetsledningssystem.

•  Implementering av Green 
House, utbildningsprogram för 
potentiella ledare.

•  Förbättrad könsfördelning på 
högre chefsnivåer.

•  Ytterligare förbättra och öka 
tillgänglighet för kundernas hela 
ekonomi i alla digitala och mobila 
gränssnitt.

•  Öka tillgänglighet och enkelhet 
för kunden genom att ytterligare 
utveckla multi-kanalkonceptet.

• Stärka mätmetod för påverkan

•  Ytterligare förbättra styrningen 
och öka kunskapen om samhälls-
engagemanget.

•  Ytterligare steg för att stödja 
entreprenörer.

•  Fortsätta att utvärdera våra 
största leverantörer för att 
täcka 70% av våra leverantörs-
betalningar.

•  Fortsätta minskning av CO2 
mot målet på -45% 2015.

•  Minska genomsnittlig elan-
vändningen med 5% per år.

•  Öka andelen förnybar elektrici-
tet  till över 90% av den totala 
förbrukningen.

•  Minska CO2-utsläpp från 
tjänstebilar med 10% jämfört 
med 2014.

•  Minska pappersförbrukningen 
med 10% jämfört med 2014.
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INTEGRERA HÅLLBARHET 
I VERKSAMHETEN

seb tror på att aktivt bidra till samhällets utveckling. Vi är övertygade om att det 
bästa sättet att göra detta är genom att integrera hållbarhet i vår kärnverksamhet, i 

vårt dagliga arbete, i hela organisationen. Under de senaste åren har vi gjort framsteg 
inom alla områden, men vi har fortfarande utmaningar att övervinna.

CHRISTOFFER 
MALMER
Chef för division Kapitalförvalt-
ningen

Vilka är era främsta hållbar-
hetsrelaterade framsteg 2014?
Genom aktivt ägande arbetar 
vi för att öka antalet kvinnor 
i styrelser i bolag som vi 
investerar i. År 2014 lyckades 
vi nominera fler kvinnliga 
ledamöter än något tidigare 
år. Vi fortsatte också att 
öka vårt utbud av hållbar-
hetsrelaterade produkter. 
Dessa består nu av aktier, 
räntebärande, fastigheter, 
private equity, hedgefonder 
och mikrofinansfonder, 
vilket gör oss unika bland de 
svenska bankerna. Inom våra 
räntefonder väljer vi också in 
gröna obligationer närhelst 
riktlinjerna för placeringar, 
likviditet och prestations- 
målen tillåter. 

Vilka är era största hållbar-
hetsrelaterade utmaningar? 
Våra kunder kräver allt mer 
av oss i termer av hållbarhets-
produkter och förvaltarskap. 
Hållbarhet har ingen exakt 
definition och är i viss mån ett 
rörligt mål. SEB:s ambition 
är att ligga i framkant. Vi vill 
stödja våra kunder i deras am-
bitioner att göra hållbara in-
vesteringar. Detta inkluderar 
förbättrad kommunikation 
om vårt erbjudande och om 
hur vi arbetar med hållbarhet 
i vårt fondutbud.

MATS 
TORSTENDAHL
Chef för division Kontorsrörelsen

Vilka är era främsta hållbar-
hetsrelaterade framsteg 2014?
De flesta av våra kundmöten 
startar eller sker i en digital 
eller mobil miljö. Under året 
har vi tagit ytterligare steg i 
att utveckla alla våra kanaler 
i syfte att förbättra kunder-
nas tillgång till finansiell 
information och rådgivning. 
Enkelhet, tillgänglighet och 
rådgivning är nyckeln för våra 
kunder och genom att ge dem 
kompetens och användar-
vänliga lösningar hjälper 
vi dem att hantera sin egen 
ekonomi. Kundinteraktioner 
i mobila eller digitala miljöer 
minskar behovet av att resa, 
och genom att använda säkra 
digitala signaturer minskar 
användningen av pappersdo-
kumentation.

Vilka är era största hållbar-
hetsrelaterade utmaningar? 
Vi har märkt en stigande efter-
frågan på gröna kunderbju-
danden främst relaterade till 
besparingar. Detta är något vi 
kommer att fortsätta utveckla 
inom alla kundsegment. Vi 
kommer också att stärka råd-
givning kring privat sparande 
och ytterligare främja en sund 
amorteringskultur för alla 
våra privatkunder. Det är vik-
tigt för kundernas långsiktiga 
finansiella motståndskraft och 
avgörande ur ett hållbarhets-
perspektiv.

JOACHIM 
ALPEN
Co-head Stora företag & Insti-
tutioner

Vilka är era främsta hållbar-
hetsrelaterade framsteg 2014?
Utvecklingen för gröna obliga-
tioner har varit imponerande 
med 55 miljarder dollar 
utfärdat globalt, mer än tre 
gånger så mycket som 2013. 
SEB är fortfarande världsle-
dande och 2014 har varit ett år 
då vi expanderat globalt. Vi har 
också intensifierat vårt arbete, 
fler medarbetare än någonsin 
har deltagit i diskussioner om 
våra hållbarhetsrelaterade 
policys för att klargöra vad vi 
anser vara bästa praxis. Dessa 
dokument är viktiga i vår 
strategiska dialog med våra 
kunder, och en hörnsten för de 
beslut som fattas i divisionens 
affärskommitté.

Vilka är era största hållbar-
hetsrelaterade utmaningar? 
Som bank har vi indirekt påver-
kan på hur våra kunder investe-
rar. Den främsta drivkraften 
för oss är att fördjupa relationer 
med våra kunder och se till 
att våra medarbetare alltid 
inkluderar hållbarhets- 
aspekterna i besluten. Vilka 
nya produkter kan vi hitta för 
att möta våra kunders behov? 
Hur kan vi stärka vårt stöd 
ännu mer? Vi är stolta över att 
vara samtalspartner och kunna 
göra det möjligt för både insti-
tutioner och företag att göra 
mer hållbara investeringar.

CECILIA 
WIDEBÄCK WEST
Hållbarhetschef

Vilka är SEB:s främsta hållbar-
hetsrelaterade framsteg 2014?
Vår hållbarhetskonferens 
som hölls i november 2014 
med 300 deltagare, visade 
tydligt att hela SEB nu är 
ombord på vår hållbarhetsre-
sa. Människor är inblandade 
och engagerade och inser att 
hållbarhet är på riktigt och 
en kritisk faktor för framtida 
affärsframgångar. Förutom 
värdefull inspiration från ex-
terna talare var det viktigaste 
bidraget utbytet av idéer och 
livliga diskussioner kring vik-
tiga hållbarhetsområden. Jag 
är övertygad om att många 
av de idéer som generera-
des kommer att realiseras 
framöver.

Vilka är era största hållbar-
hetsrelaterade utmaningar? 
Vi måste bygga vidare på det 
momentum som har skapats 
och ytterligare öka kunskap 
och förståelse för många 
viktiga hållbarhetsfrågor. Vi 
måste stärka våra processer 
och vår kommunikation. Det 
finns ett stort behov av att yt-
terligare främja klimatvänliga 
och resurseffektiva lösningar. 
Vi ska också främja ett nära 
partnerskap med kunder och 
andra intressenter, om hur vi 
bäst använder våra resurser 
mot en hållbar utveckling.
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MARTIN 
JOHANSSON
Chef för Affärsstöd

Vilka är era främsta hållbar-
hetsrelaterade framsteg 2014?
År 2014 har vi tagit ytterligare 
steg för att integrera hållbar-
hetsfrågor i verksamheten. 176 
leverantörsgrupper har svarat 
på hållbarhetsfrågor i vår nyli-
gen etablerade screeningpro-
cess. Internt har digitalisering 
och minskandet av traditionel-
la pappersutskick till kunder 
en fortsatt positiv effekt – 25 
ton mindre pappersförbruk-
ning per år och nöjdare kunder. 
Totalt har SEB minskat antalet 
brevutskick med 2,5 miljoner 
under 2014. Engagemanget 
ökar bland anställda att hjälpa 
unga människor att förbereda 
sig för arbetslivet (samarbete 
med Mentor) och för att hjälpa 
eleverna att uppnå sina dröm-
mar i skoltävlingen Dream 
Challenge.

Vilka är era största hållbar-
hetsrelaterade utmaningar? 
Vi kommer att fortsätta att 
engagera fler anställda för 
att stödja unga studenter i 
våra närsamhällen. Våra 
kollegor värderar möjligheten 
att delta i verksamheten, att 
känna stolthet och bidra med 
sin kompetens avsats. Våra 
hållbarhetsmål driver oss att 
använda ny teknik och öka 
antalet digitala möten för att 
minska resandet och därmed 
minska koldioxidutsläppen.

VIVEKA 
HIRDMAN-RYRBERG
Ordförande SEB:s Hållbarhets-
kommitté

Vilka är SEB:s främsta håll-
barhetsrelaterade framsteg 
2014?
Under flera år har vi steg för 
steg arbetat för att integrera 
hållbarhetsaspekter i verk-
samheten och att göra det till 
en kärnkompetens. Vi har 
grundligt utarbetat våra ställ-
ningstaganden och bransch-
policys, ökat medvetenhet 
hos medarbetarna inom 
hela SEB och sett över flera 
affärsprocesser. Vi har alltså 

gjort ett gediget grundarbete. 
Under 2014 såg vi att detta 
gav resultat i form av olika 
externa utmärkelser. Internt 
bland våra medarbetare ser 
vi också sant engagemang 
och en vilja att bidra till att 
göra SEB till ett företag som 
skapar värde i samhället.  

Vilka är era största hållbar-
hetsrelaterade utmaningar? 
Vi ser att kraven ökar på 
oss om hur vi hanterar vår 

indirekt påverkan, hur vi 
främjar hållbarhet och hållba-
ra företag. Detta är också en 
möjlighet för oss, till exempel 
genom att vara en drivande 
kraft som vi har varit, till 
exempel i utvecklingen av 
gröna obligationer. Vi ser 
också att våra intressenter har 
högre förväntningar på oss, 
att vi bör främja öppenhet, 
enkelhet och snabbhet – inte 
minst i en alltmer digitalise-
rad värld.

DAVID 
TEARE
Chef för division Baltikum

Vilka är era främsta hållbar-
hetsrelaterade framsteg 2014?
Det känns bra att ha så 
motiverade och engagerade 
medarbetare i Baltikum. 
Under 2014 ökade vi medve-
tenhet och allmän förståelse 
för vad hållbarhet betyder för 
oss. Att införliva hållbarhet 
är ett viktigt steg mot att göra 
det till en naturlig del av vår 
dagliga verksamhet för att ge 
bättre service till våra kunder. 
För att åstadkomma detta har 
det varit avgörande att an-
ordna en rad interna möten, 
bland annat med en övning 
inriktad på ”den personliga 
hållbarhetsresan”. Dessutom 
har många medarbetare visat 
bra initiativ inom sina team 
och affärsområden.  

Vilka är era största hållbarhets-
relaterade utmaningar? 
Bättre förståelse för kundens 
behov är alltid högsta priori-
tet. Vi strävar hela tiden för 
att agera på denna förståelse 
genom att erbjuda nya och 
bättre tjänster för våra kun-
der. Detta är en utmaning ef-
tersom bankmiljön förändras 
så snabbt; våra kunder blir 
också mer krävande, vilket 
är en stor drivkraft för oss att 
leverera ännu högre kvalitet! 
Framöver försöker vi använda 
medarbetarnas engagemang 
för att skapa de mest moderna 
och innovativa lösningar för 
våra kunder.

PETER 
DAHLGREN
Chef för division Pension och 
Försäkring

Vilka är era främsta hållbar-
hetsrelaterade framsteg 2014?
Den slutliga storleken på 
pensionen beror alltmer på 
avkastningen som människor 
lyckas få genom att göra egna 
val av investeringar, både i det 
offentliga pensionssystemet, i 
tjänstepensionssystemen och 
i privat sparande. Följaktli-
gen växer behovet av klarhet 
och information om våra 
tjänster. 2014 organiserade 
vi “Tjänstepensions dag” 
för SEB:s medarbetare, och 
därmed tog vi ett viktigt steg 
för att skapa medvetenhet om 
pensioner i allmänhet och 
tjänstepensionsplanen (BTP) i 
synnerhet. Vi kommer att föra 
konceptet ytterligare och er-
bjuda våra stora företagskun-
der detta som en tjänst utöver 
sina tjänstepensionsplaner.

Vilka är era största hållbar-
hetsrelaterade utmaningar? 
Det ökande intresset för 
hållbart pensionssparande 
ökar behovet av pedagogisk 
och tydlig kommunikation till 
kunderna. Dessutom granskas 
våra investeringar och vårt 
fondutbud allt oftare externt 
och rangordnas utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Vi 
behöver fokusera mer på öp-
penhet kring våra processer 
och våra erbjudanden.

JOHAN 
ANDERSSON
Chief Risk Officer

Vilka är SEB:s främsta hållbar-
hetsrelaterade framsteg 2014?
Vi alla i banken har mognat 
en hel del när det gäller att 
tillämpa våra ramverk för 
hållbarhet i våra dagliga 
affärsprocesser. Ofta disku-
terar vi hållbarhetsaspekter 
och ibland avstår vi helt från 
affärer på grund av detta. 
Dessutom har policyn för 
vapen och försvarsindustrin 
förtydligats och skärpts, vi 
har ökat fokus på frågor om 
mänskliga rättigheter när 
det gäller exportföretag, och 
hållbarhetsperspektivet har 
stärkts i processen för god-
kännande av nya produkter.

Vilka är era största hållbar-
hetsrelaterade utmaningar? 
Med risk för att låta väldigt 
traditionella är en av en 
banks främsta bidrag till ett 
hållbart samhälle ansvars-
full kreditgivning, vilket 
betyder att inte låna ut mer 
än kunderna har kapacitet 
att återbetala. I det just nu 
extrema låga ränteläget 
lockas många kunder att låna 
mer än vad som är bra för 
dem. Hörnstenarna i bank; 
ansvarsfull utlåning beslut 
och ansvarsfull ekonomisk 
rådgivning, förblir därför 
viktigare än någonsin.
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SAMARBETEN OCH ENGAGEMANG

VERKTYG OCH UTBILDNING STÖDER 
INTEGRATIONEN AV HÅLLBARHET I BALTIKUM
SEB strävar efter att vara en stabil och pålitlig partner 
för våra kunder, partners och medarbetare. Att integrera 
hållbarhet i våra processer är nyckeln för att öka förtro-
endet och kompetens.

För att öka kunskapen om hållbarhet har vi i Baltikum 
både stärkt och engagerat ett stort antal medarbetare 
genom övningen “Min Hållbarhetsresa”. Detta verktyg 
hjälper medarbetare att på ett personligt plan förstå vad de 
har gjort tidigare, vad de gör nu, och vad de hoppas uppnå 
i framtiden, allt relaterat till hållbarhet.

I början av 2014 genomförde banken en serie utbild-
ningar för kundansvariga. En integrerad del av denna 

utbildning rörde hållbarhet. Vid dessa tillfällen har chefer 
lärt sig bankens syn på hållbarhet, samt praktiska exempel 
kopplade till branschpolicys och ställningstaganden (läs 
mer på sidan 26). Detta lägger grunden för en gedigen 
förståelse hos kundansvariga när de ska utveckla sina 
kundrelationer. Det har också ökat kompetensen och ger 
SEB möjlighet att bygga upp ett förtroende genom att dela 
våra värderingar med våra kunder.

Processen för godkännande av nya produkter stärktes 
under 2014 genom en serie utbildningar och workshops 
för berörda medarbetare. Medvetenheten och förståelsen 
för hållbarhet har här ökat. Medarbetare har nu ett ram-
verk för att bedöma hållbarhetsrisker och möjligheter när 
de förbereder granskning av nya produkter och tjänster.

SVENSKA BANKFÖRENINGEN
Bankföreningen verkar för en sund utveckling av det 
svenska bankväsendet som underlättar för bankerna att 
bidra till att skapa ekonomiskt välstånd för kunderna och 
samhället. Föreningen driver viktiga frågor och belyser 
effekterna av reglerna på den svenska finansmarknaden 
och den svenska ekonomin. Diskussioner förs med besluts-
fattare i Sverige – riksdagen, regeringen, centralbanken 
och finansinspektionen och andra myndigheter. SEB:s VD 
Annika Falkengren är ordförande sedan 2014.

Tillsynsmyndigheter har fortsatt att fokusera på funk-
tion, effektivitet och stabilitet på de finansiella markna-
derna. SEB följer utvecklingen av regelverken noga på glo-
bal, europeisk och lokal nivå via Svenska Bankföreningen, 
Svenska Fondhandlareföreningen och andra liknande 
inhemska och internationella sammanslutningar. SEB är i 
tät kontakt med tillsynsmyndigheterna och svarar, via 
branschorganisationer, på ett stort antal konsultationer.

FINANSIELLA AKTÖRER I SAMARBETE FÖR BARN
Svenska Finanskoalitionen mot barnsexhandel är ett 
samarbete där svenska banker och finansinstitut, IT- och 
telekomföretag samverkar med ECPAT (End Child Pro-
stitution and Trafficking), den svenska polisen, Finansin-
spektionen samt finans- och justitiedepartementen. Syftet 
är att förhindra och försvåra betalningar för dokumen-
terade sexuella övergrepp mot barn genom det svenska 
finansiella systemet.

seb engagerar sig aktivt i samarbetsforum som är relaterade till vår verksamhet. 
Vi är involverade i allmänna, branschspecifika och branschöverskridande grupper, 

på alla våra hemmamarknader. SEB är inte allierad med eller ger ekonomiskt stöd till 
politiska partier, eller ger någon annan typ av politisk donation.

BLAND VÅRA INTERNATIONELLA ÅTAGANDEN
SEB finns representerat i flera interna-
tionella finansforum. Lena Andersson, 
garantispecialist inom Stora Företag 
& Institutioner, representerar SEB i till 
exempel Internationella handelskam-
maren (ICC) i Paris och The Institute 

of International Banking Law & Practice (IIBLP), 
baserad i Washington DC.

Cristina Rooth, jurist inom Stora 
Företag & Institutioner är den enda 
nordiska representanten i juridiska 
kommittén vid ICC, en “underkommit-
té” i bankkommissionen, den största 
av 13 referensgrupper inom ICC och 

speciellt känd som regelorgan i handelsfinansiering.
Eszter Wijkman, senior rådgivare och kundansvarig 

inom Stora Företag & Institutioner, 
representerar SEB i The Bankers Asso-
ciation for Finance and Trade, Baft. 
Föreningen fungerar som ledande sam-
arbetsforum för finansvärlden och dess 
leverantörer för att gemensamt forma 

marknadspraxis, påverka reglering och lagstiftning ge-
nom global opinionsbildning. Organisationen utvecklar 
och anpassar nya och befintliga instrument som under-
lättar produkt- och servicelösningar för kunder.
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SEB:S HÅLLBARHETS- 
KONFERENS 2014
seb arrangerade i november 2014 en hållbarhetskonfe-
rens som samlade cirka 300 medarbetare från hela organi-
sationen. Syftet var att fokusera på nästa steg i SEB:s håll-
barhetsarbete. Inbjudna föreläsare var bland andra Ronnie 
Leten, VD för Atlas Copco, Johan Kuylenstierna, Executi-
ve Director på Stockholm Environment Institute och Tom 
Beckman, Creativ Director på Prime. Ett 20-workshops 
hölls, med målet att sprida kunskap och få fram konkreta 
hållbarhetsrelaterade idéer för att skapa värde för alla SEB:s 
intressenter.

Deltagarna var överens om att SEB:s viktigaste fram-
steg hittills har varit skapandet av gröna obligationer, 
bankens branschöverskridande ställningstaganden och 
specifika branschpolicys, lanseringen av en mikrofi-
nansfond, stöd för unga och blivande entreprenörer, och 
etablerandet av en tydlig struktur för hållbarhetsarbetet.

KONKRETA IDÉER ATT TA VIDARE
De viktigaste frågorna inför framtiden ansågs vara att 
fortsätta öka det externa förtroendet, öka öppenheten, 
och att integrera hållbarhet ytterligare i verksamheten. 
En rad konkreta idéer diskuterades också som kommer 
att tas vidare.

Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör och 
ordförande i SEB:s hållbarhetskommitté, sade: “Vi började 
2009 med att tydliggöra en strategi för vårt hållbarhetsar-
bete. Vi har nu tagit nästa steg där hållbarhet är integrerat i 
bankens övergripande strategi. Viktigast är hur vi bedriver 
vår kärnverksamhet, hur vi finansierar, investerar och hur 
vi identifierar möjligheter och hanterar risker på ett långsik-
tigt hållbart sätt.”

»HÅLLBARHET ÄR INTE ETT  
PROJEKT, UTAN EN INTEGRERAD 
DEL AV BANKENS STRATEGI.  
LÅNGSIKTIGA PERSPEKTIV  
OCH HÅLLBARHET ÄR TVÅ 
SIDOR AV SAMMA MYNT.«
Annika Falkengren,  
VD och koncernchef

Ett 20-tal workshops hölls vid SEB:s hållbarhetskonfe-
rens 2014. Från vänster: Peter Urban, Kapitalförvalt-
ningen, Lars Millberg, Stora företag & Institutioner och 
Heidi Urbach, Kontorsrörelsen.

Annika Falkengren, SEB:s VD, tillsammans med en 
av gästtalarna, Ronnie Leten, VD för Atlas Copco.

Fredrik Boheman, chef för SEB i Tyskland.
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VAD HANDLAR DET OM?
Relationer och förtroende är grunden för allt vi gör. Våra 

kunder anförtror oss inte bara sina pengar utan också sina 
ambitioner och planer för framtiden. I ett samhälle med 

hög förändringstakt där osäkerhet och komplexiteten 
ökar finns ett växande behov av att känna sig trygg och 

säker, inte minst för sin ekonomi. Det är vårt jobb att dela 
vår kunskap, ge ansvarsfulla råd, verktyg och möjligheter 

för att våra kunder ska kunna göra kloka val.

ANSVARSFULL 
FÖRSÄLJNING OCH  
MARKNADSFÖRING
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ANSVARSFULL RÅDGIVNING
Integritet och höga etiska normer ska genomsyra allt vi 
gör. Vår Uppförandekod är ett viktigt verktyg som vägle-
der oss i våra affärsrelationer när det behövs.

Vi strävar efter att våra kunder alltid förstår konsekven-
serna av våra råd och vi fördjupar och breddar ständigt 
kunskap och förståelse bland medarbetarna

Med SwedSec-licensen har alla medarbetare som arbetar 

med kundrådgivning ett tydlig bevis på att de har relevant 
kunskap och erfarenhet av både investeringsrådgivning och 
försäkringsförmedling.

Vi vill se till att våra kunder har en sund finansiell 
ställning och vi var den första svenska banken som 
införde amorteringskrav för bolån med belåningsgrader 
på över 70 procent.

UNDERLÄTTA DAGLIGA FINANSER
SEB vill göra det enklare för kunderna att få kontroll och en tydlig 
bild av sin ekonomiska situation. Vi erbjuder helhetslösningar; 
målgruppsanpassade lösningar samt mer individuellt anpassade 
sparportföljer och investeringsrådgivning.

Vårt rådgivningserbjudande till små och medelstora företagskunder 
(SME) vänder sig inte bara till företagets ägare och dennes finansiella 
behov, men också tillmedarbetarnas behov. Genom det så kallade Enk-
la-konceptet gör vi bankaffärer lätta att förstå och använda. Konceptet 
består av utlåning, inlåning, depå, pensioner och SME-banktjänster. 
2014 lanserade vi “Enkla firman Student”, ett erbjudande till studenter 
som vill driva eget företag under studietiden.

I Litauen har ett nytt finansiell rådgivningskoncept introducerats, 
som kommer att lanseras i samtliga tre baltiska länderna under 2015.

SVARA PÅ KUNDKLAGOMÅL
SEB:s kunder kan lämna synpunkter via flera kana-
ler – personligen på kontoret, via telefon eller webb-
kanaler i olika former. Målet är att vi ska åtgärda ett 
klagomål direkt och så nära källan till det uppkomna 
ärendet som möjligt. Om den medarbetare som 
tar emot ärendet inte kan lösa frågan kontaktar vi 
kunden inom 72 timmar med besked om 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 risk- 
informationssystem.

ÖVERGÅNG TILL EURO I LITAUEN
Den 1 januari 2015 blev Litauen det 19:e landet att ansluta sig till euroområdet. 
I SEB Litauen startade förberedelser inför övergången redan sommaren 2013 
och förändringsprocessen gick smidigt. En rådgivningskampanj riktades till 
kunder för att de på ett effektivt och enkelt sätt skulle hantera övergången från 
en valuta till en annan. Den 1 januari 2015 togs 1,9 miljoner euro ut av kunder-
na på SEB:s bankkontor och bankomater. 740 000 euro (2,6 miljoner litas) 
växlades in kontant, och beloppet som sattes in i insättningsautomater uppgick 
till 1,3 miljoner litas.

UTGÅNGSPUNKTEN FÖR all vår verksamhet bygger på våra värderingar – 
engagemang, ömsesidig respekt, kontinuitet och professionalism. De genomsyrar 

vårt sätt att arbeta och utgör grunden för vår företagskultur.

NET PROMOTER SCORE 2014
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»1 200 anställda har vid 60 tillfällen fullföljt klassrumsutbildningar i Uppförandekoden.«

SEB:S VÄRDERINGAR 
ENGAGE-

MANG
Vi drivs alla av 
att allt vi gör 

stärker relatio-
nen till våra 

kunder.

PROFES-
SIONALISM 

Vi förenklar för 
kunderna att 
göra affärer 

med oss genom 
att dela med 

oss av vår kun-
skap och 

ansvara för våra 
handlingar.

ÖMSESIDIG 
RESPEKT

Vi är öppna och 
strävar alltid 

efter 
att förtjäna 

såväl andras 
som varandras 

förtroende.

KONTI- 
NUITET

Vi drar lärdom 
av, utmanar och 

agerar 
utifrån vår 

långa erfaren-
het.
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liksom inom andra  branscher ökar efterfrågan på digi-
tala tjänster hos bankerna, särskilt bland yngre kunder. 
Under 2014 skedde 96 procent av mötena med svenska 
privatkunder i digital miljö. Tillgången till relevant, 
lättillgänglig och anpassad information blir allt viktiga-
re, allt eftersom människor behöver fatta snabba beslut i 
vardagliga frågor.

I takt med att denna utveckling fortsätter kommer vi 
att lägga mer kraft på att utveckla den digitala tillgäng-
ligheten och serviceutbudet.

Under året har vi gjort flera förbättringar för våra kun-
der. Bland annat har en ny internetbank för företagskun-
der lanserats med nya funktioner och ett nytt gränssnitt. 
Bankens största och mest besökta webbplats, www.seb.
se har också uppdaterats.

PAPPERSLÖSA KONTOR MINSKAR PAPPERSVOLYMEN
Förra året införde SEB på försök papperslös service på 
fem av kontoren i Estland. Innovationen mottogs myck-
et väl av kunderna, och alla bankens kontor i landet 
erbjuder nu tjänsten. Vid signeringen av ett avtal använder 
kunderna ett nationellt ID-kort med inbyggd elektronisk 
chip eller mobilt ID för att identifiera sig. SEB gör då 
avtalen tillgängliga i Internetbanken, eller e-postar dem 
i ett krypterad format på kundens begäran. Med den nya 
tjänsten vill banken förenkla för kunderna, samt minska 
vår pappersförbrukning, vilken under 2014 uppgick till 
24 ton per år. SEB räknar med att den papperslösa tjäns-
ten ska minska mängden pappersdokument i kontorsnätet 
med 60 procent vid utgången av 2017.

UPPSKATTAD DIGITAL SPARGRIS 
Den digitala spargrisen som lanserades i 
Estland 2012 har blivit uppskattad av kun-
derna. När de betalar med betalkort rundar 
SEB:s system av beloppet upp till närmaste 
euro och sätter in mellanskillnaden på ett 

sparkonto. I slutet av 2014 hade cirka  
64 000 personer sparat omkring 9,2 mil-
joner euros (jämfört med 2013 då 50 000 
personer sparade 4,2 miljoner euros). Den 
digitala tjänsten är avgiftsfri och tillgänglig 
för alla kunder med ett betalkort.

ÖKAD EFTERFRÅGAN 
PÅ DIGITALA TJÄNSTER
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MOTVERKA 
FINANSIELLA BROTT

seb ägnar betydande resurser åt att förebygga finansiell 
brottslighet och dess skadliga effekter på våra kunder, vår 
verksamhet och på lokala och globala ekonomier. Vi sam-
arbetar med partners lokalt och internationellt, utbildar 
våra medarbetare, bevakar transaktioner och kontrolle-
rar våra kunder enligt Känn-Din-Kund-processen (KYC) 
samt mot sanktionslistor.

VI FOKUSERAR PÅ TRE HUVUDOMRÅDEN:
 • Förebyggande arbete för att upptäcka och hantera 
bedrägerier. 

 • Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering 
av terrorism. 

 • Efterlevnad av beslutade sanktioner mot brottsmisstänkta.

FÖRSTÄRKT SAMARBETE 
Under 2014 gjordes betydande framsteg för att stärka det 
interna samarbetet för att bekämpa finansiell brottslighet. 
Främst har avdelningarna för central säkerhet, informa-
tionssäkerhet och IT-säkerhet ökat samarbetena. Genom 
att göra detta konsoliderar vi SEB:s nyckelfunktioner och 
tillämpar de perspektiv som krävs för att bekämpa finan-
siell brottslighet på ett strukturerat sätt.

CYBERBROTT
Det finns en bred enighet i hela banksektorn om att 
IT-brottslighet står högst upp på listan över aktuella och 
troliga långsiktiga bedrägerihot. SEB har under året arbetat 
aktivt för att hantera detta. För det första har vår centrala 
säkerhetsfunktion förstärkts genom att vi har anställt ytter-
ligare resurser med IT-säkerhetsbakgrund. För det andra 
utforskas “Big Data” i syfte att utnyttja den stora mängd 
information om transaktioner och kundbeteende som vi har 
tillgång till genom våra e-bankkanaler. Syftet är att hitta 
och stoppa bedrägerier i realtid. För det tredje bildar den 
löpande utvecklingen av verifieringslösningar och processer 
för att utfärda dessa en hörnsten i SEB:s bedrägeribekämp-
ningsinsatser. Slutligen har transaktionsgränser införts som 
i praktiken skapar “stop loss” för bedrägeri.

WHISTLE-BLOWING  
SEB har en etablerad 
whistle-blowing process. 
De flesta rapporter om 
misstänkta oegentligheter 
görs fortfarande till lokala 
chefer. Rapporteringen 
sker också regelbundet till 
chefen för regelefterlevnad 
och chefen för internrevi-
sion, oftast via telefon eller 
särskild e-postadress. De 
flesta anmälningarna kom-
mer från medarbetare, men 
klagomål kommer också 
från kunder, leverantörer 
och andra intressenter. Alla 
rapporterade incidenter 
eller omständigheter utreds 
omgående och, i förekom-
mande fall, rapporteras till 
bankens VD och Audit & 
Compliance Committee.

ÖKA MEDVETENHETEN
Ett av de mest effektiva sätten att bekämpa finansiell 
brottslighet är att öka medvetenheten hos medarbetarna 
om vad som kännetecknar bedrägerier. Under 2015 kom-
mer SEB att lansera en ny e-learning för att öka medve-
tenheten om KYC-processen och risken för penningtvätt. 
En dokumentärfilm där faktiska fall av bedrägerier och 
penningtvätt dramatiseras kommer också att lanseras. 
Syftet är att skapa medvetenhet kring betydelsen av att 
dela upp arbetsuppgifter, av att kontrollera nyanställda 
medarbetare och att ingen framtida eller befintlig kund 
är av sådan betydelse att det motiverar en avvikelse från 
det normala AML-processerna.

KYC-PROCESSEN 
VIKTIGT VERKTYG 
SEB lägger stora ansträng-
ningar i kampen mot 
penningtvätt, och anser 
att en sund KYC-process är 
den bästa metoden att för-
hindra detta. Baserat på en 
professionell relation med 
kunden är detta ett viktigt 
verktyg för att uppnå en 
rätt nivå av kundskydd. Vi 
följer EU:s lagstiftning om 
bekämpning av penningt-
vätt (AML) och KYC. Vi till-
lämpar ökad kundkänne-
dom för kunder, produkter 
och länder, där det finns en 
upplevd risk att banken an-
vänds för penningtvätt och 
finansiering av terrorism.

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 för-
ändring och de tänkbara konsekvenserna för samhällen 
och världsekonomin kan vara omfattande. SEB är en stor 
aktör som tillhandahåller lån, betalningssystem och an-
dra finansiella tjänster, och det är vårt ansvar att skydda 

våra kunder och de tillgångar som vi hanterar.
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ANSVARSFULLA  
INVESTERINGAR

VAD HANDLAR DET OM?
SEB är en av de största institutionella investerarna i Norden 
och investerar i företag över hela världen på uppdrag av pri-

vatkunder, företag och institutionella kunder. Vi anser att 
företag som aktivt förvaltar miljömässiga, sociala och bo-
lagsstyrningsrelaterade (ESG) aspekter av sin verksamhet 
har större möjligheter att minska risker och kostnader, ta 

vara på möjligheter och att attrahera kapital. Vi investerar 
för att skapa långsiktiga värden och vägleds i vårt arbete av 

Principerna för ansvarsfulla investeringar, PRI.
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ALLMÄNT
ERBJUDANDE 

Detta omfattar alla våra investe-
ringar och fonder som förvaltas 
av SEB. Vi utesluter företag som är 
aktiva inom produktion eller mark-
nadsföring av illegala vapen (trupp-
minor, klustervapen, kemiska och 
biologiska vapen) samt i utveckling 
eller produktion av kärnvapenpro-
gram. Läs mer på www.sebgroup.
com/aktivtagarskap. Vi tillämpar 
också aktivt ägande i de flesta av 
våra tillgångar där vi har aktieinne-
hav (läs mer på sidan 24). 

HÅLLBARHETSPROFILERADE 
PRODUKTER 

Detta sortiment har ESG-profil, dvs 
vi inkluderar eller exkluderar inves-
teringar baserade på miljömässiga, 
sociala och bolagsstyrningsrelatera-
de hållbarhetskriterier. I denna ka-
tegori har vi nu produkter i alla våra 
större tillgångsslag; aktier, ränte-
bärande, fastigheter, private equity 
och hedgefonder som introducera-
des 2014. Bland våra aktiefonder 
erbjuder vi till exempel SEB Etisk 
Sverigefond och Ethos aktiefond på 
vilka vi har mätt koldioxidavtryck, 
och låtit jämföra det med bench-
marking-index. Koldioxidavtrycken 
från dessa fonder var betydligt 
lägre än för jämförelsefonderna. På 
räntesidan var vi en av de första att 
lansera en etisk fond som innehåll-
er företagsobligationer. För våra 
institutionella kunder har vi flera 
produkter tillgängliga, till exempel 
inom High Yield, Private Equity och 
fastighetssegmentet. 

INVESTERINGAR MED
POSITIV PÅVERKAN 

Våra investerare blir allt mer 
intresserade av investeringar som 
har en bredare positiv påverkan 
än bara ekonomisk avkastning. 
Två produktkategorier som svarar 
mot denna efterfrågan är gröna 
obligationer och våra två mikrofi-
nansfonder, som beskrivs på sidan 
25. För att ytterligare möta denna 
efterfrågan kommer vi under 2015 
att lansera en grön obligationsfond, 
som kommer att vara öppen för 
investeringar från såväl privata som 
institutionella kunder (läs mer om 
gröna obligationer på sidan 29). 
Dessutom ger vi våra kunder möj-
lighet att investera i Schroder ISF 
Global Climate Change Fund, som 
investerar i företag som tar del av 
lösningen på klimatutmaningen.

att agera ansvarsfullt i vår ägarroll är en viktig del 
av det mandat som våra kunder har gett oss.  En studie 
från Eurosif SRI 2014 (www.eurosif.org) har visat att 
tillgångar som förvaltas med en ansvarsfull investerings-
strategi fortsätter att öka i Europa, och växer tvåsiffrigt 
varje år sedan 2011. På SEB ser vi en ökad efterfrågan 
på produkter med en hållbar profil (ESG), främst från 
institutionella kunder.

Genom att stötta våra portföljförvaltare arbetar vi för 
att proaktivt integrera ESG-faktorer i våra investeringsbe-
slut. Detta är en pågående process för oss, och vi utvecklar 
och förädlar löpande våra sätt att arbeta med detta. 

2014 uppgick det förvaltade kapitalet i SEB:s fondbo-
lag till 513 mdr kr varav 99 procent förvaltades enligt PRI 
(Principerna för ansvarsfulla investeringar). Antalet etiska 
fonder var 18 st (17).

I utvärderingen och urvalsprocessen av externa fond-
förvaltare tar vi hänsyn till om respektive fondförvaltare 
har undertecknat PRI eller inte. Totalt 70 procent (65) av 
alla våra externa förvaltare har undertecknat PRI.
Hållbarhetsaspekterna är inkluderade i alla produkt- 
utvecklingsdiskussioner. Det särskilda ESG-teamet är 
alltid involverat för att se till att relevanta hållbarhetsfak-
torer beaktas från början.

INTEGRATION 
AV HÅLLBARHET 

I VÅRA INVESTERINGAR

VÅRT INVESTERINGSERBJUDANDE INNEHÅLLER TRE NIVÅER

www.sebgroup.com/aktivtagarskap
www.sebgroup.com/aktivtagarskap
www.eurosif.org
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aktivt ägande innebär att vi använder vårt inflytande 
som aktieägare i de bolag vi investerar i, för att förbättra 
resultatet av dessa innehav. Dialogerna kan kretsa kring 
affärsmöjligheter eller riskreducering. Vi är en långsiktig 
investerare och vårt arbete som aktiv ägare är alltså vårt 
viktigaste verktyg för att skapa långsiktigt värde i våra 
investeringar och för våra kunder.

AKTIVT ÄGANDE – BOLAGSSTYRNING
För våra aktieplaceringar bedriver vi aktivt ägande ge-
nom att rösta på företags årsstämmor (AGM) och genom 
att delta i valberedningen i svenska företag. Under 2013 – 
2014 deltog vi i 30 valberedningar i företag där vi är  
en av de största aktieägarna. Detta var en ökning från  
20 året innan. Vi fokuserar på områden som incitaments-
program och mångfald i styrelse med särskild inriktning 
på kvinnlig styrelserepresentation. Under 2014 nomine-
rades 22 nya styrelseledamöter av vilka 15 (68 procent) 
var kvinnor.

AKTIVT ÄGANDE  – ESG
Vi tillämpar aktivt ägande vad gäller miljömässiga, sociala 
och bolagsstyrningsrelaterade aspekter (ESG) – vi engage-
rar oss proaktivt kring tematiska uppdrag i samarbete med 
andra investerare, och vi har individuella dialoger med 
företag avseende potentiella områden för förbättringar. 
Det senare innebär minskning av ESG-risker samt att ta 
tillvara affärsmöjligheter relaterade till hållbarhet. Exem-
pel på företag som vi har haft ESG-dialoger med under året 
är bland annat Stora Enso och Teliasonera. Totalt höll vi 
239 (196) dialoger med portföljbolagen under 2014.

Genom åren har vi tillsammans med ett antal inter-
nationella investerare via PRI Clearing house, arbetat 
kring särskilda teman, som antikorruption och hydraulisk 
spräckning (“fracking”) i skiffergasindustrin. Vi samarbe-
tar också med ett antal svenska institutioner och har inlett 
en diskussion kring beskattning och skatteflykt vad gäller 
våra aktieinnehav.

AKTIVT ÄGANDE

SEB stödjer den svenska, finska och danska SIF (Sustai-
nable Investment Forum), liksom det svenska investerar-
samarbetet Hållbart värdeskapande. Som en del av vårt 
Swesif-engagemang arbetade vi tillsammans med fem 
andra svenska finansiella institut fram den nya versionen 
av hållbarhetsprofil som finns tillgänglig i det svenska 
premiepensionssystemet.

22 nya styrelsemedlemmar nominera-
des, av vilka 15 (68%) var kvinnor. 

Vi höll 239 (196) ESG-dialoger med 
portföljföretag under 2014.



»Det tar dock tid att förändra en kultur 
och vårt samhälle. Därför försöker vi hitta 

nya sätt att nå kvalificerade kvinnor. «
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i valberedningar fokuserar vi aktivt på att öka 
andelen kvinnliga styrelseledamöter. Den största utma-
ningen är att hitta lämpliga och villiga kandidater. Idag 
är antalet valbara kvinnor med erfarenhet från ledande 
befattningar inom större företag och offentliga organisa-
tioner begränsat. 

Dessutom är det vår uppfattning att dessa kandidater, 
medan de fortfarande har operativa roller i företag, i min-
dre utsträckning än sina manliga motsvarigheter är benäg-
na att ta externa uppdrag. Kvinnliga kandidater kanske 
blir mindre uppmuntrade av sina chefer än manliga kan-
didater i liknande positioner. Dessutom är efterfrågan hög 
på kvinnor som nyligen hamnat i verkställande positioner 
och ofta kan de inte ta fler styrelseuppdrag av tidsskäl.

Vår strategi under de senaste tre åren har varit att 
regelbundet ta upp frågan i valberedningar där vi är 
representerade, liksom i diskussioner med företag och 
ägarforum. Det tar dock tid att förändra en kultur och 
vårt samhälle. Därför försöker vi hitta nya sätt att nå 
kvalificerade kvinnor. Ett sätt att göra det är att leta efter 
kandidater utanför företagsvärlden, samt utanför Sveri-
ge. Dessa individer kan ge nya perspektiv och erfarenhet-
er som är relevanta för de företag vi investerar i.

UTMANINGEN ATT HITTA VALBARA KVINNOR TILL STYRELSER

TVÅ MIKROFINANSFONDER
Som första svenska bank lanserade 
SEB en mikrofinansfond 2013 som 
investerar i mikrofinansieringsin-
stitut (MFI:s) i tillväxt- och gräns-
marknader över hela världen. Efter 
framgångarna med denna lanserade 
vi en andra fond 2014. Vi förvaltar 
nu mer än 1 miljard kronor, investe-
rade i mer än 40 MFI i över 25 län-
der. Genom dessa MFI:s når vi mer 

än sex miljoner människor, varav en 
majoritet är kvinnor. 

Genom mikrofinansiering får 
dessa personer eller små företag till-
gång till grundläggande finansiella 
tjänster såsom lån, bankkonton och 
sparkonton; tjänster som de annars 
skulle behöva leva utan, eftersom  
de normalt är undantagna från 
banksystemet.

I mars 2014 erbjöd vi kunder att 

komma med på en studieresa till Sri 
Lanka och Kambodja för att med 
egna ögon få se hur mikrofinansie-
ring fungerar i praktiken. 

Vi besökte mikrofinansierings-
institut samt mikroföretag där våra 
kunder fick möjlighet att diskutera 
med personerna själva om hur de 
använder de produkter och tjänster 
de får tillgång till.



Fossil Fuel 

Sector policy

Statement for the SEB Group

Derived from the Instruction for the 

President and Chief Executive Officer.

Mining and Metals  
Sector policy

Statement for the SEB Group

Derived from the Instruction for the 

President and Chief Executive Officer.

Renewable Energy  
Sector policy

Statement for the SEB Group

Derived from the Instruction for the 

President and Chief Executive Officer.
Shipping  
Sector policy

Statement for the SEB Group
Derived from the Instruction for the 
President and Chief Executive Officer.

Child Labour 
Position statement

Statement for the SEB Group
Derived from the Instruction for the 
President and Chief Executive Officer. 

Statement for the SEB Group
Derived from the Instruction for the 
President and Chief Executive Officer. 

Climate Change  
Position statement

Statement for the SEB Group
Derived from the Instruction for the 
President and Chief Executive Officer. 

Freshwater Position statement

Forestry 
Sector policy

Statement for the SEB Group
Derived from the Instruction for the 
President and Chief Executive Officer.Arms and Defence  

Sector policy

Policy for the SEB GroupDerived from the Instruction for the 
President and Chief Executive Officer.
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HÅLLBAR 
FINANSIERING

VAD HANDLAR DET OM?
Som stor företagsbank är vi övertygade om att vi kan  
påverka utvecklingen mot en mer hållbar ekonomi. Vi 

avser att stödja hållbara affärsmetoder och tror att  
genom att förbättra vårt eget arbete kan vi påverka  

andra för verklig och varaktig förändring. Vi vill samar-
beta med våra kunder och stödja dem när de utvecklar 

sina affärsmetoder.

ANSVARSFULL UTLÅNING OCH RISKHANTERING
En av bankens främsta bidrag till ett hållbart samhälle 
är ansvarig kreditgivning, vilket betyder att inte låna ut 
mer än kunderna har kapacitet att betala tillbaka. SEB:s 
princip är att vi tar risker endast för att skapa kundvärde 
och långsiktigt aktieägarvärde.

SEB:s riskkultur bygger på lång erfarenhet, starka 
kundrelationer och sunda bankprinciper. Affärsområ-
dena ansvarar för sina respektive risker. Det är där det 
viktigaste arbetet sker. Det är därför långsiktiga relatio-
ner och god kunskap och förståelse för kunden och dess 
återbetalningsförmåga förblir de viktigaste aspekterna 
i SEB:s kreditkultur. Läs mer om SEB:s riskhantering i 
Årsredovisningen, sid 28 – 33. 

ARBETA MED KUNDER
Vi anser att alla företag över tiden måste arbeta med 
hållbara processer. Vi har allt fler samtal med våra kunder 
om hållbarhet med syftet att bli en bättre affärspartner. 
Inledningsvis var SEB:s primära fokus på stora företag 
och medelstora företag i Sverige. Många av dessa kunder 
har arbetat med hållbarhet i flera år. Vårt mål är att bättre 
förstå våra kunders styrkor och svagheter samt utmaning-
ar och möjligheter, och därmed på ett ännu bättre sätt 
identifiera deras förändrade behov. 

Alltmer engagerar vi oss också med våra företagskun-
der i Baltikum där vi ser ett växande intresse för hållbar-

hetsfrågor. Många kunder har redan hållbarhet som en 
naturlig del av sin dagliga verksamhet medan andra ser 
hållbarhet som ett relativt nytt begrepp.

I vår strävan att stödja våra kunder har vi nära dialoger 
och övervakar risker också utifrån geopolitiska utma-
ningar. Flera av våra kunder har direkt påverkats av 
sanktionerna mot Ryssland och drabbats av minskade 
exportintäkter, ökad risk i kundfordringar och lägre 
investeringsaktivitet. Utmaningen här är att ta hand 
om kundernas förväntningar i rådande osäkerhet om 
makroekonomin.

RIKTLINJER OCH POLICYS
SEB har tagit ställning inom tre 
specifika hållbarhetsrelaterade 
områden – klimatförändring, 
barnarbete och tillgång till färsk-
vatten – samt fastställt policys för 
sex industribranscher – vapen och 
försvar, skogsbruk, fossila bränslen, 
gruv- och metall, förnybar energi 
och sjöfart.

Syftet med dessa ställningstagan-
den och policys är att upprätta ett 
gemensamt ramverk för en proaktiv 
och framtidsinriktad dialog om vik-
tiga frågor med våra kunder, samt 
för intern vägledning.

Under 2014 förtydligades och 
skärptes branschpolicyn för vapen- 
och försvar och visar nu SEB:s 
hållning mot kärnvapen och ett 

ökat fokus på frågor om mänskliga 
rättigheter. Dessa dokument är en 
integrerad del av kreditpolicyn för 
hållbarhet, vilken ytterligare stärk-
tes under året.

Vi har också intensifierat vårt 
interna arbete. Fler medarbetare 
än någonsin tidigare har deltagit i 
diskussioner om våra hållbarhets-
relaterade policys för att klargöra 
vad vi anser bästa praxis. Dessa är 
viktiga i vår strategiska dialog med 
våra kunder, samt en hörnsten för 
beslut som fattas i affärskommittén 
inom divisionen Stora företag & 
Institutioner. Hållbarhetsaspekter 
diskuteras ofta, och ibland avstår 
SEB från affärer med anledning av 
dessa aspekter.
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SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET
Nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development 
består av 23 svenska multinationella företag, tre organisa-
tioner och Sida. Nätverket arbetar tillsammans, inom och 
tvärs över branscher för gott ledarskap, för hållbara affärer, 
och med en ambition att minska fattigdom och hitta lång-
siktiga lösningar på dagens stora utvecklingsutmaningar. 
SEB är medlem sedan sommaren 2014.

Fokus ligger på fem prioriteringar; skapa jobb med 
anständiga villkor, minska miljöpåverkan,  bekämpa kor-
ruption, och använda informations- och kommunikations- 

teknik (ICT) för utveckling, samt hållbar finansiering.
Arbetet i nätverket sker på VD-nivå och rör frågor som 

hur bekämpa korruption, främja öppenhet och integritet 
och att mobilisera institutionellt kapital för hållbara  
investeringar. Att stödja entreprenörskap och skapa 
anständiga arbetstillfällen i utvecklingsländerna och 
samtidigt få en hållbar tillväxt i sina verksamheter är 
också frågor som diskuteras.

Det övergripande målet för samarbetet är att skapa 
förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina 
levnadsvillkor; den enskilda personen är alltid i fokus.

ÖVERSYN AV ENERGIRELATERADE
LÅNEPORTFÖLJEN
SEB:s energirelaterade låneportfölj ses över regelbundet 
utifrån ett risk- och affärsperspektiv.

Totalt utgör den energirelaterade andelen 6 procent 
av den totala låneportföljen och uppgick 2014 till 125 
miljarder kronor.

Cirka 53 procent av energiportföljen består av fossila 
bränslen varav mindre än 2 procent av kol. Förnyelsebar 
energi står för 27 procent av portföljen och omfattar 
vindkraft, solkraft, bioenergi och vattenkraft.

SEB kommer att fortsätta att följa utvecklingen av den 
energirelaterade portföljen samt portföljen för projekt-
finansiering (läs mer på sid 30). Målet är att öka andelen 
förnyelsebar energi och minska den fossilrelaterade.

EKVATORPRINCIPERNA
2007 antog SEB Ekvatorprinciper-
na (EP), en frivillig uppsättning 
riktlinjer som används av finansiella 
institut för att utvärdera de sociala 
och miljömässiga konsekvenserna 
av stora projekt och för att hjälpa 
sina kunder att hantera dem. SEB 
har under året deltagit i EP:s årsmöte 
och i workshops som syftar till 
att effektivisera genomförandet 
och vidareutveckla förståelsen av 

principerna bland internationella 
finansinstitut, utvecklingsorgan och 
privata banker.

2014 var första året som EP var 
obligatoriska, inte bara vid projekt-
finansiering, utan också för pro-
jektrelaterade företagslån över 100 
miljoner US dollar där kunden har en 
effektiv operativ kontroll. Dessutom 
ska löptiden på lånet vara minst två 
år och SEB:s del av finansieringen 
minst 50 miljoner dollar. 

Vi har för 2014 endast haft två 
sådana transaktioner, en kategori A 
(projekt med potentiellt betydande 
negativa miljömässiga och sociala 
risker) och en kategori B (projekt 
med potentiella begränsade negativa 
miljömässiga och sociala risker).  
När det gäller projektfinansiering, 
var SEB involverad i nio transaktio-
ner enligt principerna, alla kategori-
serade som B.

* Kol svarar för mindre än 2% av den totala portföljen.
** Huvudsakligen infrastruktur (exempelvis fjärrvärme och 
kraftöverföring).

Förnyelsebar

Fossila bräns-
len*

Övrigt**

27%

20%

53%

SEB:s energirelaterade låneportfölj (%)
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ANSVARSFULLA INKÖP – BEDÖMNING
AV  VÅRA LEVERANTÖRER 
SEB har en stark ambition att bidra till hållbar tillväxt och 
för att göra en skillnad för kunderna, medarbetarna och 
samhället i stort. För oss är det av största vikt att vi har 
nära relationer och samverkar med alla våra intressenter, 
även våra leverantörer.

Vi är övertygade om att leverantörer med hög kvalitet 
i sina leveranser när det gäller miljö-, sociala och etiska 
aspekter skapar avgörande värden för oss såväl som för 
dem själva.

GRUNDLÄGGANDE UPPFÖRANDEKOD
I vår uppförandekod för leverantörer uttrycker vi vikten 
av att ha en hållbar leverantörskedja och vad vi förväntar 
oss av våra leverantörer. Denna uppförandekod som är 
baserad på SEB:s koncernövergripande uppförandekod 
är grundläggande för vår inköpsprocess och avgörande 
för vår bedömning av leverantörer.

SEB använder EcoVadis granskningsplattform för 
hållbarhet för bedömningen och betygssättningen av 
våra leverantörer. Plattformen kombinerar hållbarhets-
bedömning och datainsamling, vilket gör det möjligt för 
våra leverantörer att visa upp sitt hållbarhetsarbete. Må-
let är att öka det genomsnittliga hållbarhetsbetyget bland 
dem som levererar produkter och tjänster till SEB.

Resultatet av granskningen kommer att användas av 
SEB som viktig parameter i valet av leverantörer, och för 
att mäta och utveckla nuvarande leverantörers kvalitet 

inom hållbarhetsområdet. Leverantörer som får låga be-
tyg kommer att få stöd av SEB att driva utveckling framåt, 
och steg för steg förbättra resultaten.

GRANSKNINGSPLATTFORM FÖR HÅLLBARHET
När det gäller nya leverantörer är användningen av 
EcoVadis granskningsplattform för hållbarhet en del 
av SEB:s leverantörsbedömning. Bedömningsresultatet 
är ett viktigt kriterium i urvalsprocessen. Leverantörer 
kommer att få en inbjudan från SEB att fylla i utvärde-
ringsformuläret i granskningsplattformen. Leverantörer 
utan betyg från EcoVadis, eller leverantörer med låga 
betyg och som visar ovilja till förbättring, kommer alltef-
tersom att uteslutas som leverantör till SEB. 

RESULTAT FÖR 2014
Vi har under 2014 bedömt 176 företagsgrupper som repre-
senterar mer än 550 av våra leverantörer. Dessa motsvarar 
60 procent av våra årliga leverantörskostnader. Av dessa 
leverantörer presterar 493 väl, medan två är att betrakta 
som högriskleverantörer på grund av begränsningar i po-
licys och prestanda. SEB kommer under 2015 arbeta med 
lågpresterande leverantörer för att förbättra poängen.

För 2014 hade vi som mål att bedöma leverantörer 
motsvarande 80 procent av våra leverantörskostnader. 
Detta mål har inte uppnåtts på grund av en högre kom-
plexitet i granskningsprocessen än väntat. För 2015 har 
vi därför justerat vårt mål till 70 procent av våra leveran-
törskostnader. 

GRANSKNING AV 
VÅRA  LEVERANTÖRER

1. SEB ansvarar för att lämna korrekta leverantörsuppgifter för att EcoVadis ska kunna bedöma leverantörerna. 
Ansvarig inköpare/affärskontakt ska informera leverantören om kommande bedömning. 

2. EcoVadis kontaktar leverantören och inleder bedömningsprocessen. Om leverantören redan har ett giltigt 
resultat från tidigare granskning kan detta användas av SEB. 

3. Bedömning av leverantörens hållbarhetsarbete.
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GRÖNA OBLIGATIONER 2014 – 
EN BLOMSTRANDE MARKNAD 

marknaden för för gröna obligationer blomstrar. Under 
2014 emitterades mer än tre gånger så många gröna 
obligationer jämfört med föregående år. Antalet investe-
rare som finansierar miljövänliga investeringar genom att 
köpa gröna obligationer via SEB har fortsatt att stiga och 
nådde förra året nästan 300 världen över.

Utbudet av gröna obligationer har ökat när det gäller 
kreditkvalitet, mognad, geografisk utbredning och 
valutor, vilket ger investerare möjlighet att bygga mer 
diversifierade gröna portföljer. Flera gröna obligations-
index har lanserats och ett antal större investerare (t ex 
Barclays och Zürich Insurance) har gjort stora investe-
ringar i gröna obligationer.

SEB LEDANDE AKTÖR INOM GRÖNA OBLIGATIONER
2014 var SEB för sjunde året i rad den mest aktiva banken 
i världen i fråga om att hjälpa företag och organisatio-
ner att emittera gröna obligationer. Detta är ett resultat 
av våra tidiga initiativ inom området och en långsiktig 
vision, vilket har gett SEB ett omfattande nätverk av inves-
terare, emittenter, miljöorganisationer och beslutsfattare. 
Vår ambition är att upprätthålla vår ledande roll inom 
branschen, där kvalitet är viktigare än kvantitet.

VAD OCH VARFÖR?
Gröna obligationer utvecklades 2007–2008 av SEB och 
Världsbanken som ett svar på den ökade efterfrågan att 
investera i klimatrelaterade projekt. En grön obligation är 
ett slags investering som integrerar förvaltningsansvaret 
för ränteprodukter med hänsyn till klimatbegränsning 
av och medveten anpassning. Samtidigt är det ett verktyg 
som uppmuntrar investeringar i hållbara projekt, proces-
ser och tekniker, i kombination med en transparens som 
gör det möjligt för investerare att förstå utmaningarna 
och därmed sprida riskerna.

Källa: Climate Bonds Initiative

FRAMSTÅENDE AFFÄRER
SEB deltog i över 25 transaktioner 
under 2014. Viktiga affärer var 
bland annatmed den tyska utveck-
lingsbanken KfW som i juli utfärda-
de sin första gröna obligation för 1,5 
miljarder euro; provinsen Ontario 
i Kanada är ett annat exempel; och 
Bergens energibolag BKK, som i 
september utfärdade det första grö-
na obligationslånet på den norska 
marknaden för 1,1 miljarder norska 
kronor.

DEBATT OM BÄSTA PRAXIS 
Mot bakgrund av de senaste årens 
snabba tillväxt och ökade enga-
gemang från olika aktörer kan 
marknaden för gröna obligationer 
alltmer beskrivas som en etablerad 
del av den finansiella marknaden 
och en källa för öronmärkt miljöfi-
nansiering.

Dock är debatt om bästa praxis 
för marknaden stark. Inte minst 
diskuteras definitionen av vad som 
är “grönt”, i vilken utsträckning refi-

nansiering accepteras, typen av krav 
på miljö-, sociala och bolagsstyr-
ningsaspekter (ESG) för emittenter, 
och i vilken grad rapporteringen av 
resultatet bör vara en del av återrap-
portering.

GREEN BOND PRINCIPLES
Vissa av dessa diskussioner ovan 
bedrivs inom ramen för Green Bond 
Principles (GBP), som bildades 2014 
av ett globalt nätverk av investerings-
banker. Syftet är att hjälpa emitten-
ter och investerare att distribuera 
kapital för gröna projekt. SEB är 

medlem i GBP:s exekutiva kommitté 
och förespråkar en strikt tolkning av 
reglerna för gröna obligationer.

“Som en av grundarna av gröna 
obligationer har det varit ett stort 
nöje att delta i utvecklingen av mark-
naden och därmed fått bekräftat det 
förtroende vi mött från våra investe-
rare och emittenter som vi represen-
terar”, säger Christopher Flensborg, 
chef för Hållbara produkter och 
produktutveckling på SEB.

Gröna obligationer, ackumulerad utgivningsvolym, mdr dollar

»Vi tror att principerna kommer 
att säkra en gemensam förståelse 

och skapa den homogena mark-
nadsutveckling som behövs för 

ytterligare tillväxt.‹‹ 

Christopher Flensborg
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ESTLAND 
SEB har under 2014 finansierat energikoncernen Utilitas 
projekt i Tallinn. Utilitas kommer att renovera fjärrvär-
menätverket i Tallinn. När arbetet är avslutat kommer 
projektet att ha minskat värmeförlusterna med 46 000 
MWh per år. Detta är en 25-årig investering och beräknas 
spara över 50 miljoner euro.

NORGE
Den första företagsobligationen på den norska marknaden 
utfärdades i oktober 2014 av Bergens energi, BKK, ett av 
landets största kraftbolag. SEB var ensam arrangör av 
affären. Den utfärdade obligationens värde var 1,1 miljard 
norska kronor gröna och den kommer att användas för 
finansieringen av vattenkraftprojekt i Norge. Obligatio-
nen kommer att möjliggöra för BKK att ytterligare främja 
övergången till lågfossil- och och klimatanpassad tillväxt.

FINLAND
SEB arrangerade finansieringen för en 27MW landbase-
rad vindpark i Sodankylä, Lappland i Finland. Projektet 

består av nio vindkraftverk med en effekt på 3 MW 
och som är utformade för måttliga vindförhållanden. 
Vindparken kommer att generera tillräckligt med energi 
för att försörja 28 000 hushåll. Jämfört med ett koleldat 
kraftverk kommer vindkraftparken att kunna minska de 
årliga koldioxidutsläppen med cirka 110 000 ton.

LITAUEN
SEB har under 2014 finansierat ett avfallsförbrännings-
projekt för GRIGISKES Group, en producent av hygien-
produkter och kartong. Alla tre biobränslepannor har 
konstruerats för att förbättra och öka energiproduktionen 
från avfallsfraktioner som inte är möjliga att återvinna. 
Dessutom bildades ett nytt företag – Klaipeda Recycling 
UAB – för att hantera och optimera pappersåtervinning i 
Litauen.

ESTLAND 
Under 2014 har SEB finansierat 20 intercitybussar för 
Tallinna Linnatranspordi AS. Dessa bussar har låga 
utsläpp och är de första bussarna enligt EURO 6-stan-
dard i Estland. Euro 6-standarden innebär en ytterligare 
minskning av miljöfarliga utsläpp, särskilt föroreningar 
som kväveoxider, kolväten och partiklar. Till exempel 
minskas halten kväveoxider med 80 procent jämfört med 
den föregående Euro 5-standarden för bussar.

SVERIGE
SEB har under 2014 deltagit i ett antal vindkraftsprojekt 
i Sverige. Ett av projekten är finansieringen av byggan-
det av en 46,2 MW vindkraftpark i Brotorp i Småland. 
Vindkraftparken kommer att innehålla 14 Vestas V126 - 
3.3MW turbiner.

LETTLAND
SEB har för företaget 
Getlini ECO finansierat 
bygget av ett växthus intill 
en gammal avfallsdepo-
ni. Metangas samlas in 
från avfallsdeponin och 
används för elproduktion 
i ett kombinerat värme-
kraftverk. Värme som 
produceras i kraftverket 
kommer att användas för 
uppvärmning av växthu-
set och odling av växter.

PROJEKT SOM BIDRAR
TILL BÄTTRE MILJÖN

Foto: Solvita Alksne

PROJEKTFINANSIERING, ENERGIRELATERAD 
LÅNEPORTFÖLJ

50%
50%

Förnybar energi

Olja och gas
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MINSKA  VÅR 
MILJÖPÅVERKAN

VAD HANDLAR DET OM?
Den globala uppvärmningen är ett av de allvarligaste 

hoten mot både mänskligheten och vår planet. Allt mer 
forskning visar att klimatförändringarna går allt snabb-
are och att det krävs omfattande förebyggande åtgärder. 

Även om vår verksamhets direkta miljöpåverkan är 
begränsad har vi en skyldighet – och möjlighet – att göra 

vad vi kan för att minska vårt ekologiska fotavtryck.

MÅLFORMULERING OCH RAPPORTERING
2009 beslutade SEB att minska de årliga CO2-utsläppen 
med 45 procent till 2015, jämfört med basåret 2008. 
Beslutet speglade vår ambition att hantera ett bredare 
spektrum av miljöfrågor. Energianvändning, pappers-
förbrukning och tjänsteresor med tillhörande utsläpp av 
växthusgaser, utgör den viktigaste direkta miljöpåverkan 
av vår verksamhet. I slutet av 2014 hade vi nått en minsk-
ning med 42 procent. 

Vår strategi för 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 tjänstere-
sor (scope 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 varje år 
rapporterar vi om resultatet i vår hållbarhetsrapport och i 
specifika rapporter som Carbon Disclosure Project (CDP).

KOLDIOXIDUTSLÄPP  
OCH ENERGIANVÄNDNING
Under året uppgick SEB:s totala koldioxidutsläpp 
till 24600 ton. Energianvändningen i våra kontor 

och filialer har minskat med 25 procent sedan 2008. Vår 
elförbrukning har minskat 32 procent under samma period. 

En orsak till minskningen är flytten till nya energi-
effektiva byggnader i Danmark och Tyskland, liksom 
vår ständiga strävan att förbättra energieffektiviteten 
i våra nuvarande byggnader. Detta i kombination med 
övergången till förnybara energikällor, har minskat våra 
koldioxidutsläpp från energianvändningen med nästan 
63 procent jämfört med 2008, vilket motsvarar cirka 14 
700 ton koldioxid.

AFFÄRSRESOR
SEB har under 2014 förbättrat insamlingen av 
resedata, vilket gör det möjligt att redovisa utsläp-
pen för våra resor mer exakt. Från 2008 fram till 

slutet av 2013 har vi använt en aggregerad emissionsfaktor 
för alla våra flygresor. Denna är idag föråldrad och från 
2014 använder vi emissionsfaktorer avsedda för specifika 
typer av flygningar, dvs. inrikes, kortdistans (kontinenta-
la) eller långdistans (interkontinental).

Denna reviderade metod för beräkning och förändrade 
emissionsfaktorer har lett till minskade utsläpp från resor 
2014 jämfört med 2013 trots att flygtrafiken har ökat. 
Flygplanens effektivitet, bränslen och motorer har dock 
förbättrats sedan vi började mäta och därmed har de aktu-
ella emissionsfaktorerna för flygresor sänkts.

För jämförbarhetens skull har vi räknat om de utsläpp 
som är relaterade till flygresor 2008–2013. För varje år 
har vi använt den faktiska sammanlagda flugna sträckan 
och delat upp denna sträcka efter 2014 års flygstatistik 
(inrikes, kort- och långdistansflygningar). Vi har sedan 
multiplicerat varje flygtyps kilometerantal för det aktuella 
året med dess specifika emissionsfaktor. Utsläppen från 
dessa tre typer av flygningar har sedan ställts samman och 
ger de totala utsläppen från flygresor för varje år.

RESURSEFFEKTIVITET
Vi har fortsatt att arbeta med att minska pappers-
förbrukningen, i interna pappersutskrifter och 

fysiska utskick. Förutom minskad resursförbrukning är 
det också viktigt ur ett kundnöjdhetsperspektiv. Vår kon-
torsrörelse i Sverige har under 2014 minskade de fysiska 
utskicken till kunder med 2,5 miljoner brev, bland annat 
genom att göra fler avräkningsnotor och kontoutdrag 
tillgängliga elektroniskt. Vår totala pappersförbrukning 
minskade med ytterligare 12 procent under 2014 jämfört 
med 2013. Sedan 2008 har det minskat med 65 procent.

I vårt stora datacenter har vi fortsatt att förbättra ener-
gieffektiviteten. Som ett exempel har vi genom utbyte av 
utrustning och optimering av processer minskat vår ener-
giförbrukning i vår datacentral i Rissne med 5 procent. Vi 
har också ökat användningen av videokonferenser under 
2014 med 35 procent jämfört med 2013. För mer informa-
tion, se Key Performance Indicators, sidan 55.
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Vårt mål är att ha ett stort antal medarbetare som är 
engagerade och stolta, och kan rekommendera SEB som 
en inkluderande och bra arbetsplats med möjligheter till 
individuell utveckling. Våra värderingar – engagemang, 
ömsesidig respekt, professionalism och kontinuitet – 
genomsyrar vår verksamhet och vår kultur. De ligger till 
grund för hur vi beter oss och hur vi vill att våra kunder, 
partners och andra intressenter uppfattar oss.

MEDARBETARUNDERSÖKNING
SEB lägger stor vikt vid den årliga medarbetarundersök-
ningen, Insight, där vi bland annat mäter medarbetarnas 
engagemang, effektivitet och förtroende. Resultaten från 
2014 visar en kraftig förbättring på alla dessa punkter. 
Trivseln är hög, liksom tilltron till bankens framtid. 86 
procent (81) är nöjda med SEB som arbetsplats, och de två 
huvudindexen ”Medarbetarengagemang” och ”Performan-
ce Excellence” steg till 75 (70) respektive 78 (74) – båda 
högre än snittet för finansbranschen. 

Undersökningen pekade på ett behov hos de anställ-
da att ännu tydligare se kopplingen mellan sin egen roll 
och bankens övergripande vision samt för mer dialog. 
År 2014 engagerade vi alla medarbetare i öppna möten 
kring dessa förbättringsområden och SEB har utvecklat 
flera verktyg för dialog, samarbeten och aktivitetsplane-
ring, inklusive lättillgängliga handböcker om förändring 
och teamutveckling. Målet är att skapa ett gemensamt 
språk och ett robust ramverk för att utveckla individer, 
grupper och organisationen som helhet.
Över hela SEB har vi haft cirka 150 möten av olika slag, till 
exempel “Value Dialog” och “Market Place”, som är sätt att 
visualisera olika delar av värdekedjan, stärka relationer 
och skapa en helhetssyn.

EN ATTRAKTIV 
ARBETSPLATS

VAD HANDLAR DET OM?
Bankverksamhet handlar om människor. Vi vill därför 

vara en god arbetsplats som attraherar och behåller 
människor som vill växa och utvecklas, och som arbetar 
för att hjälpa våra kunder att nå sina mål. Vi vill att våra 
medarbetare känner sig uppskattade, inkluderade och 

engagerade. Att medarbetarna mår bra är avgörande för 
vår framgång, liksom för våra intressenter. 
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tiva och beprövade verktyg används för att underlätta 
inlärningen, som till exempel webbaserade utbildningar 
inom ett antal områden. Vi erbjuder också olika utbild-
ningsvägar för olika yrkesroller. Kontinuerliga utbild-
ningsplaner med distansutbildning kompletteras med 
möjligheter till praktisk utbildning.

 
LEDARSKAP I FÖRÄNDRING
SEB har en lång tradition av att arbeta med ledarskaps- 
utveckling. I en omvärld som kännetecknas av ständig 
förändring och utmanande affärsmiljöer ställs det allt 
högre krav på chefer. De ska inspirera, vara förebilder och 
skapa förutsättningar för medarbetare och team att på 
bästa sätt kunna utveckla vår affär. 

Genom att erbjuda globala utvecklingsprogram gör vi 
det möjligt för medarbetarna att bygga upp nödvändiga 
ledaregenskaper och utvecklas både som personer och 
som medlemmar i ett team. Detta är avgörande för att 
skapa hållbara resultat – för oss och för våra kunder.

SEB lägger stor vikt vid att stärka samarbeten både 
inom och mellan grupper och enheter, och på så sätt ska-
pa mervärde för våra kunder. Vi arbetar för att ständigt 
anpassa oss till förändrade förhållanden och använda 
våra resurser på rätt sätt för att förfina vår strategi i 
organisationen.

»Ledarskap i SEB skiftar snabbt från 
vad och hur till att även omfatta ett 
inspirerande varför. Att vägledas av 
ett högre syfte och tillsammans ska-
pa kundvärde frigör talangen hos var 
och en. Det är nyckeln till att fortsatt 
kunna attrahera de bästa människorna«, säger 
Staffan Åkerblom, Head of Leadership & Orga-
nisational Development.

 Professionella medarbetare. Våra med-
arbetare är stolta över att betjäna kunder, 
de visar ansvar och lyhördhet. Att arbeta för 
SEB innebär yrkesmässiga och personliga 
utvecklingsmöjligheter för alla.

Framstående ledare framkallar en stark 
känsla av meningen med verksamheten. 
De bryr sig om och utvecklar sina medar-
betare, de arbetar med och genom team, 
är förebilder och lyfter fram rätt tänkesätt 
och beteenden.

Effektiv organisation. SEB är en in-
kluderande, affärsdriven organisation 
där människor känner sig respekterade 
och värderade som yrkesmänniskor. 
SEB är en agil organisation som har ka-
paciteten att anpassa sig till föränrade 
marknadsbehov.

Höpresterande team. Vi bygger och 
uppmuntrar samspelet mellan team 
och belönar beteenden som skapar 
mervärde. Ledare och teammedlem-
mar arbetar på ett dynamiskt, moget 
och förtroendefullt sätt och samarbe-
tar mot gemensamma mål.

AMBASSADÖRSSKAP

2014

Jag är mycket nöjd med SEB som 
arbetsplats 86  (+ 5)

Jag rekommender gärna SEB som  
arbetsplats 76 (+ 7)

UTVECKLING OCH LÄRANDE
2014 rankades SEB som en av de mest attraktiva arbets-
givarna i både Sverige och de baltiska länderna, särskilt 
bland unga yrkesverksamma ekonomer. Vi vet att en 
viktig förutsättning för att attrahera de mest engagerade 
och bästa medarbetarna är att erbjuda möjligheter till 
utveckling. Vi tror också att det är av yttersta vikt för 
att vi som bank ska kunna möta förändringar och våra 
intressenters framtida behov.

Vi betonar lärande och utveckling som integrerade 
delar av det dagliga arbetet. Moderna metoder och effek- 

medarbetarstrategi – genom vår medarbetarstrategi vill vi säkerställa att SEB har 
den organisatoriska förmågan att möta en omvärld i förändring. Strategin som utgår 
från våra värderingar och affärsplan bygger på fyra hörnstenar.  

 Finanssektorn, jämförelse

PERFORMANCE EXCELLENCE  
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FOKUS PÅ MÅNGFALD

SEB:s ambition är att spegla mångfalden i de samhällen där 
vi är aktiva och vi har under flera år arbetat med att förbätt-
ra mångfalden och erbjuda lika möjligheter. Ambitionen 
är att alla medarbetare ska uppleva samma möjligheter 
att utvecklas, oavsett kön, etniskt ursprung, ålder, sexuell 
läggning eller tro. 

I vår process för att identifiera talanger läggs särskilt fo-
kus på att lyfta fram kvinnliga medarbetare som är redo att 
ta sig an ett större jobb. Vi har styrkort för att mäta och följa 
upp jämställdhet i divisionerna liksom för SEB som helhet. 
Chefer tränas också i att beakta mångfaldsperspek- tivet. 
2014 var 43 (42) procent av SEB:s chefer kvinnor. Bland 
seniora chefer var siffran 25 procent (26).

Ökad mångfald är viktigt för vår verksamhet. Vi tror att 
olika perspektiv ökar kreativiteten, förmågan att lösa pro-
blem bättre och bidrar till bättre beslut. Därigenom gynnar 
det våra kunder liksom social utveckling i samhället i stort.

År 2014 var 43 procent (42) av SEB:s alla chefer kvin-
nor. Bland ledande befattningshavare var siffran 25 procent 
(26). SEB:s mål är att ha en jämn könsfördelning inom alla 
ledande positioner och därmed är vi inte nöjda.

REKRYTERA, UTVECKLA OCH KOMMUNICERA
Vi arbetar systematiskt med att förbättra våra proces-
ser för hur vi rekryterar, utvecklar medarbetarna och 
kommunicerar. Sedan flera år är vår ambition att alltid 
ha minst en från varje kön bland de sista kandidaterna 
för chefsbefattningar. I vår process för att identifiera 
talanger, Global Talent Review, sätter vi särskilt fokus på 
kvinnor som är beredda att ta på sig ett större jobb. Vi har 
också ökat fokus på etnicitet.

 På koncernnivå används styrkort för att mäta och följa 
upp jämställdhet inom divisionerna liksom för SEB som 
helhet. Chefer utbildas också i att beakta könsperspektivet 
och mer medvetet coacha kvinnor i deras utveckling.

Andra initiativ har tagits, exempelvis seminarier med 
externa föreläsare, projekt för att undersöka skillnaderna 
mellan män och kvinnor i sjukfrånvaro etc.

 
LÖNEKARTLÄGGNING
Sedan 2011 har SEB i Sverige haft särskild fokus på lika lön 
för män och kvinnor i samma roller. Under hösten 2014 
genomförde SEB och Finansförbundet en partsgemensam 
lönekartläggning. I undersökningen som genomfördes 
med stöd av en oberoende extern konsult ingick cirka 800 
personer i ett antal vanliga yrkesroller. I elva fall påträffa-
des orimliga skillnader, vilket resulterade i justeringar.

att öka mångfalden i verksamheten är viktigt för SEB, både när det gäller
kön och etnicitet. Vi arbetar för att förbättra våra processer – hur vi rekryterar, utvecklar 

och kommunicerar – och vi fokuserar särskilt på vårt talangutvecklingsprogram.

MÅNGFALD GER  
AFFÄRSNYTTA
ROBERT CELSING, CHEF FÖR MAR-
KETS, STORA FÖRETAG & INSTITUTIONER

Vid divisionen Stora Företag & Insti-
tutioner belönades Robert Celsing, 
chef för Markets, med utmärkelsen 
Årets Ledartröja 2014 av Finansför-
bundet på SEB.

Ordförande Magdalena Olofsson 
överräckte ett diplom med motive-
ringen: “Celsing ser individen och är 
bra på att ge feedback. Även om han 
sätter affärs- och kundernas intresse 
först, glömmer han inte att det är 
medarbetarna som verkligen är de 

som gör jobbet. “
Celsing var tacksam för utmär-

kelsen: “Jag tror att ledarskap är en 
balansakt. Ibland måste man fatta 
svåra beslut, ibland måste man agera 
smidigt. Du är den som har huvudan-
svaret, men du ska samtidigt stödja 
och lyfta anställda. Du måste vara 
visionär -men samtidigt inte tappa 
fokus på detaljerna.”

Robert Celsing noterade att mång-
fald i grunden handlar om att ha sam-
ma synsätt som när man diversifierar 
en portfölj för att minska risken.

“Detsamma gäller en organisa-
tion. Man måste verkligen tro på 
affärsnyttan med mångfald för att det 
ska hända. “

NYCKELTAL
KÖNSFÖRDELNING BLAND CHEFER

Män/kvinnor  

Seniora chefer 75% 25%

Mellanchefer 62% 38%

Första linjens chefer 48% 52%

Alla chefer 57% 43%

Alla medarbetare 41% 59%
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SJUKRELATERAD FRÅNVARO
Den sjukdomsrelaterade frånvaron, både kort- och 
långtidsfrånvaron, är fortsatt låg inom SEB i Sverige, 
trots en allmänt stigande trend i samhället. Den totala 
sjukdomsrelaterade frånvaron i Sverige var 2,4 procent, 
vilket är lågt jämfört med andra branscher och jämförel-
seföretag. Men skillnaderna mellan kvinnors och mäns 
sjukfrånvaro finns kvar (3,37 procent respektive 1,46 
procent), precis som i resten av det svenska samhället. 
Under 2014 började vi analysera dessa fakta i samar-
bete med experter från Handelshögskolan i Stockholm. 
Slutsatserna visar att skillnaderna är nära relaterade till 
yrkesrollen, till exempel att kvinnor oftare har roller med 
inga eller små möjligheter att arbeta hemifrån, som till 
exempel i telefonsupportfunktioner. Under 2015 kommer 
vi att fortsätta synliggöra relevanta aktiviteter.

HÄLSA OCH  
ARBETSMILJÖ

En säker och sund arbetsmiljö kombinerat med en upp-
levd god hälsa och balans i livet utgör grunden för våra 
medarbetares prestationer och arbetsglädje. Hälsa och 
arbetsmiljö är nära kopplade till varandra och är viktiga 
komponenter i bankens affärsplan. SEB:s hälsostrategi är 
inriktad på förebyggande åtgärder snarare än på att vidta 
åtgärder efter att en medarbetares arbetsförmåga har 
minskat på grund av sjukdom.

Vi vill inspirera, motivera och öka kunskapen hos våra 
chefer och medarbetare om betydelsen av livsstil och ar-
betsmiljö för individer, företaget och samhället. Bankens 
hälsostrategi bygger på de senaste forskningsrönen och på 
rekommendationer från SEB:s hälsovetenskapliga råd.

REHABILITERING OCH SUPPORT 
SEB stödjer medarbetare som blir sjuka och har begränsa-
de eller inga möjligheter att arbeta. Vi erbjuder olika typer 
av stöd för den anställde under denna period, i syfte att 
så snart som möjligt kunna komma tillbaka till arbetet. 
Chefer har det yttersta ansvaret för rehabilitering. Förutom 

MEDARBETARSTATISTIK

2014 2013 2012

Antal anställda, genomsnitt 16 7421) 17 096 18 168
 Sverige 8 352 8 553 8 876
 Tyskland 894 1 013 1174
 Baltikum 5 100 5 047 5 111
Personalomsättning, % 8,9 11,1 9,3
Sjukfrånvaro, % (Sverige) 2,4 2,4 2,6

1) Genomsnittligt antal befattningar: 15 714 

sjukförsäkringar erbjuder SEB i Sverige också samtalsstöd, 
en möjlighet att få stöd från en registrerad psykoterapeut 
via en telefon.

Anställda som utsätts för hot, som till exempel på kon-
tor, får stöd från en säkerhetsavdelning inom SEB och vid 
behov också från en psykolog. Riktlinjer för hur man ska 
hantera situationer som upplevs som hotande är tillgäng-
liga för alla anställda på interna webbsidor.

ARBETSRÄTT
SEB följer lokala kollektivavtal och nationell lagstiftningar 
när det gäller arbetstagarnas rättigheter i de länder där vi 
är verksamma. Vi tror på att ha ett starkt medarbetarenga-
gemang. Det pågående samarbetet med European Works 
Council (EWC) har ökat och vi har nu etablerat möten 
kvartalsvis. De anställdas engagemang i form av högre 
medlemsantal i fackföreningar har ökat under 2014 i de 
baltiska länderna samt i Sverige.



SAMHÄLLS-
ENGAGEMANG

VAD HANDLAR DET OM?
Som bank är vi en integrerad del av samhället, och vi vet 

att det vi gör har betydelse. Därför vill vi bidra till att 
bygga ett samhälle som vi alla vill och kan vara en del 

av. Utöver den roll som vår verksamhet spelar i samhäl-
let stöder vi också närsamhällen. Vi ägnar både tid och 
pengar åt gemensamma projekt och arbetar med noga 

utvalda partners och människor

På SEB engagerar vi oss för framtida generationer. Vi 
stödjer utvecklingen av närsamhälle i samarbete med 
organisationer och institutioner på våra hemmamarkna-
der. Vi fokuserar på entreprenörskap och innovation, barn 
och ungdom och på utbildning och kunskap. För oss är det 
viktigt att vara med i besluten om hur pengarna används 
och vi strävar efter att använda våra resurser så att vi gör 
det bästa av våra investeringar.

STÖD TILL ENTREPRENÖRER PÅ ALLA NIVÅER
SEB har en lång tradition av att stödja entreprenörer och 
mindre företag. Det gör vi genom vår kärnverksamhet i 
samarbete med väletablerade organisationer som stöder 
entreprenörer och entreprenörskap. 

Vi anser att samhället drar nytta av ett ökat antal 
entreprenörer som utvecklar företag och skapa framtida 
tillväxt och jobb. Därför vill vi uppmuntra och stödja 
både framtida och nuvarande företagare på alla nivåer.

Under 2014 har vi stärkt vårt stöd för företagare 
genom nya samarbeten. Förutom flera redan etablerade 
samarbeten, samarbetar vi nu med svenska Prins Daniel’s 

NÄTVERK FÖR INNOVATION
I mars 2014 deltog nästan 600 av 
SEB:s små och medelstora företags- 
kunder vid konferensen Innovation 
LAB. Möten hölls i Tallinn, Riga och 
Vilnius och fungerade som inspira-
tionskälla för företag att förnya och 
utveckla sin verksamhet. SEB erbjöd 
en rad föreläsningar och hjälpte 
innovatörer, affärsmän och affärs-
rådgivare att inspirera varandra, och 
dela framgångshistorier, praktisk 
information och användbara råd.

I Sverige anordnade SEB flera 

nätverksmöten för innovationsdrivna 
företag och investerare under året. Ett 
exempel är samarbetet mellan SEB 
och Karolinska Institutet, Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) och 
inkubatorföretag Sting (Stockholm 
Innovation & Growth). 

En liknande investerarkväll hölls 
i Malmö. Sex innovativa företag med 
anknytning till Lunds universitet, Mal-
mö högskola, Research Park Medeon 
och inkubatorn Minc, fick tillfälle att 
presentera sina idéer.

Fellowship, Business Challenge och SUP46 Start-Up Pe-
ople of Sweden. År 2014 träffade vi cirka 13 000 företa-
gare genom våra samarbeten. Även i Finland stöder SEB 
unga entreprenörer genom Junior Achievements.

SEB har ett brett utbud av aktiviteter riktade mot 
företagare i alla tre baltiska länderna. Ett exempel är 
det estniska projektet Brain Hunt som syftar till att hitta 
innovativa och miljövänliga innovationer. I Litauen är 
SEB partner med tidningen BznStart i projektet 240 Mi-
nutes of Charge för företag som är redo för utmaningar. 
I Lettland stöder vi Contest of Ideas, TV-progammet för 
nystartade företag, Company’s Secret och priset för att 
utveckla företag, Gazelle.
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VI FRÄMJAR MUSIK OCH GOTT LEDARSKAP
Barn och ungdomar är framtiden, och vi tror att alla 
ansträngningar för att ge goda levnadsvillkor för barn 
och tonåringar är av avgörande betydelse för vår gemen-
samma framtid. SEB har ett brett engagemang, både på 
nationell nivå och i de lokala samhällena.

Sedan 2005 stödjer vi Kungliga Filharmoniska Or-
kestern i Stockholm och Göteborgs Symfoniker. År 2014 
utökade vi vårt partnerskap till att även omfatta stöd till 
skolorkesterkonceptet El Sistema. Denna världsomspän-
nande rörelse startade i Venezuela 1975 av dirigenten José 
Antonio Abreu. El Sistema är nu spritt över hela världen, 
inklusive Sverige, och har visat sig vara en framgångsrik 
metod, inte bara för att utbilda unga musiker, men också 
för att motverka utanförskap och drogmissbruk. El Siste-
ma främjar också bra ledarskap och entreprenörskap.

I Göteborg kommer SEB under 2015 att bidra till ett 
internationellt ungdomsläger där 3 000 barn och ungdo-
mar samlas för att spela, sjunga och dansa. SEB samar-
betar också med kammarorkestern Riga Sinfonietta och 
Estlands nationalopera.

100-TALS MEDARBETARE I MENTORAKTIVITETER
SEB samarbetar med välgörenhetsorganisationen Mentor 
sedan 1997, som strävar efter att motverka ungdomsvåld 
och droger. Under året har mer än 100 medarbetare varit 
aktiva i olika Mentorverksamheter och därmed stött mer 
än 3 000 ungdomar och deras föräldrar i Sverige, Lett-
land och Litauen. Under årens lopp har många människor 
varit mentorer och tjänat som förebilder och en bro in i 
vuxenvärlden för ungdomar, ofta från utsatta miljöer.

BRETT BALTISK ENGAGEMENG
I alla de baltiska länderna bidrar SEB till barn och ungdo-
mar i behov av extra stöd. I Estland är SEB Charity Fund 
den största välgörenhetsstiftelsen. Den erbjuder stöd till 
barn utan närvarande föräldrar och ger dem möjligheter 
att växa upp i familjeliknande förhållanden. 

Genom SEB:s stöd kunde 1 000 barn förra året delta i 
olika aktiviteter.

I Lettland samarbetar vi med SOS Barnbyar och Stiftel-
sen Livslust där SEB ger ekonomiskt stöd till hundratals 
ungdomar och arbetar med anställda som volontärer. I 
Litauen anordnar SEB med TV3 Dreams Come True-kam-
panjen för att samla in pengar för att stödja föräldralösa 
med utbildning, sjukvård och annan nödvändig hjälp.

FRÄMJA EN HÄLSOSAM LIVSSTIL
Genom vårt samhällsengagemang främja vi också hälsa 
och välbefinnande och stödjer evenemang och organisa-
tioner i våra hemmamarknader. 2014 deltog över 75 000 
personer i SEB-stödda löpartävlingar som SEB Tallinn 
Marathon.

Vi är huvudsponsor för Svenska Tennisförbundet. 
Tillsammans driver vi SEB Next Generation, och stödjer 
mer än 1 000 pojkar och flickor i Norden mellan 10 och 15 
år gamla.

I Estland, stöder vi SEB Tallink Tennis Team och est-
niska tennisförbundet. 700 barn fick möjlighet att prova 
på tennis och 60 ungdomstävlingar Grand Prix hölls 
under året.

En åttaårig flicka spelar trumpet i en orkester i Stockholm. Den globala konceptet El Sistema som är spritt över hela Sverige, hjälper 
inte bara barn och ungdomar att lära sig spela ett instrument utan främjar också gott ledarskap.
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• Sport och kultur 29,4

• Ungdomar 16,2

• Entreprenörskap och innovation 16,7

• Utbildning 6,7 

SAMHÄLLSINVESTERINGAR

STÖD TILL HÖGRE UTBILDNING
Vi stödjer aktivt forskning och utbildning genom ett antal 
samarbeten med universitet, både genom att bidra till 
professurer och forskningsprojekt och genom väletable-
rade samarbeten för studenter vid universitet i Sverige 
och övriga Norden.

SSE Riga grundades 1993 som ett samarbetsprojekt 
mellan Handelshögskolan i Stockholm (SSE) och den 
lettiska regeringen i syfte att erbjuda ledarutbildning i 
näringslivet. Ägarstrukturen gav en grund för framtida 
utveckling och har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd 
från SEB och de två andra svenska banker verksamma i 
de baltiska länderna.

Sedan 2012 stödjer vi SSE Riga Sustainable Business 
Centre. Under 2012 beviljades 720 stipendier under fem 
år till studenter från de baltiska staterna, vilket minskar 

deras årliga terminsavgifter från 6 000  
till 3 500 euro.

SEB ger också stipendier till studenter 
i Lettland i samarbete med flera universi-
tet och institutioner.

År 2014 stödde SEB framtagandet av 
Baltic Shadow Economy Index Develop-
ment. Baltic Retirement Readiness Index 
som lanserades genom SEB Baltic Trygg Liv och bidrog med 
expertkunskap i ett flertal exportseminarier för kunder.

I Litauen bidrog SEB till den årliga konferensen som 
anordnades av Financial Market Institute. Aktiviteten  
var inriktad på problemanalys och -lösningar, baserade 
på vetenskaplig forskning som är specifika för den  
litauiska finansmarknaden. 300 personer deltog, bland 
dem 40 SEB-kunder.

69 miljoner kronor

MITT LIV
SEB samarbetar med Mitt Liv 
(My Life) i Göteborg sedan 
2011. Mitt Liv arbetar för att 
öka mångfald och integration 
på den svenska arbetsmark-
naden. Genom mentorskap, 
utbildning och utökat kon-
taktnät vill organisationen 
öppna dörrar för personer med 
utländsk bakgrund.

SEB:s medarbetare engage-
rar sig frivilligt som mentorer 
under ett år. Adepterna är 
invandrare, ofta kvinnor, som 
nyligen anlänt till Sverige och 
som trots ofta omfattande 

utbildning inte har lyckats 
komma in på den svenska 
arbetsmarknaden.

 
STELLA
Mentorprogrammet Stella 
grundades 2004 av det kvinn-
liga nätverket Carpe Compe-
tencia, i syfte att styra nästa 
generations kvinnliga ledare. 
Det årliga programmet har ge-
nom åren haft över 300 adepter 
och mentorer som deltagare, 
engagerade ledare i börsnote-
rade företag, förlängda i media 
och aktiverade utbyten mellan 
generationer.
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TILLGÅNG TILL 
FINANSIELLA TJÄNSTER

SPRIDA VÅR KUNSKAP
Vi arbetar kontinuerligt med 
att förbättra tillgången till 
våra tjänster och för att öka 
kunskapen om ekonomi och 
finans i samhället. I Sverige 
producerar våra experter en 
stor mängd rapporter varje år 
inom områden som makro, 
investeringar och hushållseko-
nomi och sedan länge är våra 

experter och rapporter högt respekterade. Vår makroeko-
nomiska expert chefekonom Robert Bergqvist är en av de 
mest citerade personerna i svensk media.

Våra privatekonomer i Sverige delar aktivt råd och 
kunskap om sparande, lån och välfärdsfrågor. De är 
engagerade i nätverket “Gilla din ekonomi” som bildas av 
det svenska Finansinspektionen på uppdrag av finansde-
partementet. Syftet är att öka konsumenternas personliga 
ekonomiska kunskaper och öka det finansiella förtroen-
det. Nätverket bedriver utbildningsprojekt inom privat- 
ekonomi för olika målgrupper såsom pensionärer, studen-
ter och invandrare.

Dessutom håller SEB:s experter föreläsningar och 
utbildningar både externt och internt om privatekonomi 
och välfärd, totalt cirka 150 gånger per år.

SEB var den första banken i Litauen som 2004 inrätta-
de en tjänst som privatekonom och genomförde då en rad 
pedagogiska aktiviteter för att stärka kompetensen hos 
privatpersoner att hantera sin ekonomi. Sedan dess bidrar 
privatekonomen kontinuerligt med artiklar, seminarier 
och föreläsningar och ger där värdefulla råd till människor 
om familjeekonomi. En rad olika rapporter publiceras, t ex 
Lithuanian Household Outlook, Baltic Household Outlook 
och en rapport om hushållens köpkraftsindex.

2014 deltog SEB i Litauen i en finansiell utbildnings-
vecka tillsammans med andra finansiella aktörer. Cirka 
7 000 barn deltog i Facebooktest och cirka 1 000 elever i 
skolföreläsningar.

I Lettland bidrog SEB-medarbetare med föreläsningar 
och seminarier vid Financial Competence Week, för att 
utbilda ungdomar om pengar och ekonomi.

KANALER OCH VERKTYG
Vi använder våra verktyg, tjänster och kompetens för att 
ge ökad tillgång till finansiella tjänster. I Estland lanse-
rades 2014 SEB Foorum – en ny digital portal där SEB 
presenterar analyser och expertutlåtanden samt artiklar 
skrivna av journalister. Artiklarna är tillgängliga för 
alla och behandlar områden som hur man hanterar sitt 
sparande genom livet.

För att komplettera våra kontor och kundbesök, är 
SEB:s telefon kundservice öppet 24 timmar om dygnet, 
året runt. I Sverige erbjuds personlig kundservice på 25 
språk. Vår expanderade närvaro i sociala medier ger ytterli-
gare kontakter med kunderna. Vi erbjuder för närvarande 
kundservice via Facebook och Twitter i Sverige, Estland 
och Lettland och via Facebook i Litauen där det också är 
möjligt att få tillgång till kontaktcenter via Skype gratis – 
mycket uppskattat av kunderna som ringer från utlandet.

ENGAGERA ANVÄNDARE OCH EXPERTER 
År 2014 uppgraderade vi den svenska internetbanken 
med ett nytt gränssnitt. I utvecklingen involverade vi an-
vändare och tillgänglighetsexperter för att skapa bättre 
tillgänglighet för alla personer med deras olika behov 
och förmågor.

Vi erbjuder också en variant av säkerhetsdosan Digi-
pass som är anpassad för att synsvaga kunder ska kunna 
utföra banktjänster via internet och telefon.

I Lettland har SEB samarbetat med den icke-statliga 
organisationen för funktionshindrade, Apeiron, med 
syfte att förbättra tillgängligheten till kontor och banko-
mater.

VAD HANDLAR DET OM?
Tillgång till finansiella tjänster är avgörande för ekono-
misk tillväxt. En ansvarsfull bank gör sina tjänster till-

gängliga för alla, oavsett socioekonomisk ställning, etniskt 
ursprung, funktionshinder eller andra faktorer. Genom att 
dela vår kunskap och utveckla verktyg och kanaler ger vi 

människor möjlighet att fatta mer välgrundade finansiella 
beslut och bidra till bättre fungerande samhällen.

FÖNSTER MOT FRAMTIDEN
I Litauen är SEB grundare och 
medlem av Fönster mot framtiden 
som bildades 2002. I samarbete med 
landets kommuner och regeringen 
utvecklar alliansen möjligheter 
för allmänheten att få tillgång till 
internet. Den finansierar också 
och organiserar utbildningar för 
befolkningen om hur man använder 
internet. För närvarande har Fönster 
mot framtiden ett starkt fokus på 
säkrare internetanvändning.
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SÅ STYR VI 
HÅLLBARHETSARBETET 

SEB:s hållbarhetsarbete utgår från svenska lagar och 
regler samt de internationellt erkända riktlinjer och ini-
tiativ som vi följer. Vi lägger särskild vikt vid FN:s Global 
Compact, en strategisk policy för företag som efter under-
tecknandet åtar sig att i sin verksamhet följa tio principer 
inom följande områden:

• mänskliga rättigheter
• arbetsvillkor och villkor
• miljö
• anti-korruption

Varje år rapporterar vi hur principerna har bidragit 

till eller påverkat vårt arbete. Vi gör detta i dokumentet 
Communication on Progress (COP), som publiceras på 
www.sebgroup.com/hallbarhet.

Dessutom har SEB förbundit sig till de FN-stödda 
Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI), FN:s 
Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), 
FN:s Vägledande principer för företag och mänskliga 
rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
samt Ekvatorprinciperna. 

Det interna ramverket som speglar ovanstående 
riktlinjer består främst av våra värderingar, hållbarhets-
relaterad policys, etikpolicyn och vår uppförandekod (se 
illustrationen intill).

god bolagsstyrning är väsentlig för hur vi bedriver vår verksamhet. Detta gör att vi 
kan arbeta effektivt mot samma mål, även när det gäller hållbarhetsaspekter.  
Höga etiska och professionella krav på organisationen och medarbetarna är 

avgörande och en förutsättning för att skapa värde.

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

Styrelsen

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

Lokala hållbarhetskommittéer; 
affärs- och landssamordnare;  

programchefer

Chefen för respektive division, affärsområde och funktion ansvarar för att säker-
ställa att alla aktiviteter och instruktioner är i linje med applicerbara riktlinjer 
och policys, såsom hållbarhetspolicyn.

Chefer och medarbetare

Ansvarar för att leda det dagliga hållbarhetsarbetet inom SEB i linje med styrel-
sens direktiv. Samordnar och driver den övergripande hållbarhetsagendan inom 
SEB, säkerställer genomförandet och ansvarar för rapporteringen av framsteg.

Centrala hållbarhets- 
avdelningen

En operativ styrgrupp utsedd av VD och Koncernchef. Fastställer riktlinjerna för 
SEB:s hållbarhetsarbete, följer upp utvecklingen, praxis och framsteg, samt antar 
vissa policys (se illustration här intill). Ordförande är kommunikationsdirektö-
ren, medlem i Verkställande ledningen.

Hållbarhetskommittén

Beslutar om utvecklingen och utförandet av hållbarhetsarbetet, i linje med den 
strategi som fastställts av styrelsen. Antar miljöpolicyn, policyn för mänskliga 
rättigheter samt ställningstaganden och branschpolicys.

Verkställande direktören
och koncernchefen

STYRNING AV SEB:S HÅLLBARHETSARBETE

För information om SEB:s bolagsstyrning se Bolagsstyrningsrapporten i Årsredovisningen 2014, sid 44–61 eller www.sebgroup.com/Om-SEB/bolagsstyrning.

www.sebgroup.com/hallbarhet
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Hållbarhetspolicy

UppförandekodEtikpolicy

Ställningstaganden
Branschpolicys

Policy för 
Mänskliga rättigheter

Miljöpolicy

• Barnarbete
• Klimatförändring
• Sötvatten

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

• Sjöfart
• Skogsbruk
• Vapen- och 
   försvarsindustrin

Syftet med Hållbarhetspolicyn är att vara 
den styrande plattformen och utgöra ram-
verket för hållbarhetsarbetet inom SEB. 

Viveka Hirdman-Ryrberg * Ordf, Kommunikationsdirektör 
Johan Andersson *  Chief Risk Officer 
Pontus Bergekrans  Chef för Investeringar, Livdivisionen
Klas Eklund  Seniorekonom
Marcus Franzén  Chef för Inköpsorganisationen
Jukka Honkaniemi  Chef för Corporate Coverage,  
   Stora företag & Institutioner
Martin Johansson *  Chef för Affärsstöd
Ingrid Jönsson  Chef Region Syd, Kontorsrörelsen
Maria Rönnberg  Chef för Talent Management,  
   Group Human Resources

Jonas Solehav  Miljöchef
David Teare *  Chef för divison Baltikum 
Moritz Wendt  Chef för Institutionella kunder,  
   Kapitalförvaltningen
Cecilia Widebäck West  Hållbarhetschef

ytterligare medlemmar 
Alexander Gibb  Hållbarhetskoordinator,    
   senior rådgivare, divison Baltikum 
Elisabet Linge Bergman Ansvarig hållbarhetskommunikation
Johan Vieweg  Chef för Riskhantering, Affärsstöd

* medlemmar av Verkställande ledningen

MEDLEMMAR I SEB:S HÅLLBARHETSKOMMITTÉ 2014

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

Lettland (i Sverige sedan 1997).
•  Externa webbsidan Hållbara 

Perspektiv lanserad.

2013
• Lanserar mikrofinansfond.
•  Förmedlade första gröna 

obligationen för ett företag 
och en kommun.

•  Policy för mänskliga 
rättigheter antagen av 
verkställande ledningen

2011
•  Branschpolicys och ställ-

ningstaganden godkända av 
verkställande ledningen.

•  OECD:s riktlinjer för multi-
nationella företag, reviderad 
version.

2012
•  Uppförandekod uppdaterad.
•  Förnyat avtal med Mentor.
• Förnyad whistle-blowing- 

process.

2014
•  Andra mikrofinansfon-

den lanserad.
• Branschpolicyn Vapen 

och försvar reviderad.
• 300 anställda på intern 

hållbarhetskonferens.
• Engagemang med El 

Sistema

2009 
•  Gick med i Finanskoalitionen mot 

barnpornografi.
•  Första koncerngemensamma 

hållbarhetsstrategin och ramverk 
beslutad i SEB:s verkställande 
ledning.

•  Hållbarhetsrapporten enligt Global 
Reporting Initiative.

2008 
•  Antog FN:s Principer för ansvars-

fulla investeringar.
• Skrev under Carbon Disclosure 

Project (CDP).
•  Första emissionen av Gröna obliga-

tioner, utvecklade i samarbete med 
Världsbanken.

2007 
•  Första nordiska bank 

som antog Ekvator-
principerna

•   SEB:s första hållbar-
hetsrapport publicerad

2006 
SEB publicerade 
Uppförandekod.

2004 
SEB under-
tecknade 
FN:s Global 
Compact.

ÅR AV HÅLLBARA RELATIONER

2004 2015
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OM RAPPORTEN
denna rapport beskriver beskriver SEB:s strategi och 
presenterar mål, riktlinjer, åtgärder och viktiga resultat i 
samband med koncernens bidrag till hållbar utveckling. 
Processen för att definiera vad som ska ingå i denna 
rapport omfattar återkoppling på tidigare rapporter från 
interna och externa intressenter, årets väsentlighetsana-
lys (se sid 8–9) bästa praxis inom hållbarhetsrapporte-
ring, liksom viktiga händelser under året. 

Den rapporterande organisationens namn är Skandi-
naviska Enskilda Banken AB (Publ) (“SEB”). Rapporten 
omfattar hela SEB-koncernens organisation med undan-
tag för vad som specifikt anges i anslutning till särskilda 
indikatorer.

SEB har publicerat en hållbarhetsrapport årligen sedan 
2007. Rapporten omfattar föregående räkenskapsår, 
januari till december 2014. I vissa fall ingår information 
från inledningen av 2015. Den föregående rapporten 
publicerades i mars 2014. Det har inte skett någon väsentlig 
förändring i omfattning och avgränsning sedan den förra 
rapporten. Tillämpliga organisatoriska förändringar för 
koncernen SEB rapporteras i Årsredovisning 2014, sid 

34. För detaljer om redovisningspolicys, se ÅR sid 72–84. 
Informationen i denna rapport kommer från olika interna 
system och rapporter. 

Som huvudsakligt ramverk för vår rapportering följer 
vi Global Reporting Initiatives (GRI) G4-riktlinjer för den 
finansiella sektorn. SEB redovisar enligt GRI G4 ”core”. 
Tidigare har SEB rapporterat enligt G3, och supplementet 
för finansiella sektorn. Viktiga aspekter av SEB:s håll-
barhetsarbete, såsom riskhantering, bolagsstyrning och 
personalsammansättning, ersättningar och förmåner, 
ingår i årsredovisningen och koncernredovisningen för 
SEB. Dessa granskas av PwC, se Revisionsberättelse ÅR 
sid. 155. SEB:s revisor PwC har även anlitats för att utföra 
en översiktlig granskning av hela hållbarhetsrapporten, 
inklusive en tillämpningskontroll av GRI. GRI-index 
återfinns på sidorna 43–48.

Som en del av SEB:s engagemang i FN:s Global Com-
pact rapporterar vi om vår verksamhet och våra framsteg i 
denna rapport, samt i en årlig Communication on progress 
(COP) som återfinns på www.sebgroup.com/hallbarhet.

I vårt arbete för att respektera de mänskliga rättigheterna 
har vi åtagit oss att följa internationella riktlinjer som 
FN:s Vägledande principer för företag och mänskliga rät-
tigheter samt FN:s Global Compact. Vi har också interna 
policys och riktlinjer som stöder vårt arbete:

POLICYS OCH RIKTLINJER
• Uppförandekod sedan 2006
• SEB:s policy för mänskliga rättigheter, 2013
• Uppförandekod för leverantörer sedan 2014
• SEB:s koncernövergripande ställningstaganden, 2011
• SEB:s koncernövergripande branschpolicys, 2011

Branschpolicyn för vapen och försvar reviderades 2014 
med ett skärpt ställningstagande mot kärnvapen, och ett 
ökat fokus på mänskliga rättigheter.

UTBILDNING OCH ÅTGÄRDER
Under 2012 gjordes en intern kartläggning av arbetet 
med mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden över 
hela SEB. Detta utgjorde en viktig grund för framtagan-
det av policyn för mänskliga rättigheter som antogs 2013.

Vid affärs- och kreditbeslut integreras våra bransch- 
överskridande ställningstaganden och specifika bransch-
policys i riskbedömningen vad gäller land, bransch och/

eller företag. Detta startade 2011 och utvecklas konti-
nuerligt. Kreditpolicyn för hållbarhet reviderades 2014 
och har nu ökad tonvikt på mänskliga rättigheter. Beslut 
fattas av affärs- och kreditkommittéer. I vissa fall är 
SEB:s centrala hållbarhetsavdelning engagerad och/eller 
får frågor eskalerade till sig.

HÅLLBARHETSRISKER ÄR INTEGRERADE
Hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbeslut. Alla 
placeringar och fonder som förvaltas av SEB screenas.  
Vi utesluter företag som deltar i vissa aktiviteter såsom 
produktion eller marknadsföring av illegala vapen (trupp-
minor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen) samt 
i utvecklings- eller produktionsfaser av kärnvapenpro-
gram. I vårt arbete som aktiva ägare lyfter vi även andra 
risker relaterade till mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter ingår i ett antal olika utbild-
ningar inom SEB, till exempel i Uppförandekoden, håll-
barhetspolicyn, branschpolicyerna, Ekvatorprinciperna 
och ledarskapsutbildningar.

Sedan 2009 är vi aktiv medlem i svenska Finanskoa-
litionen mot barnsexhandel. Koalitionen arbetar med att 
förebygga och förhindra betalningar för dokumenterade 
sexuella övergrepp mot barn genom det svenska finan-
siella systemet.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

www.sebgroup.com/hallbarhet
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GRI INDEX

En GRI-kontroll av vår rapportering har gjorts av PwC, 
enligt vilken SEB redovisar enligt GRI G4 – ”Core”. 
Sidreferenser avser Hållbarhetsrapport 2014 (CS), främre 
omslagets insida (CS IFC), bakre omslaget insida (CS 

IBC), Årsredovisningen 2014 (AR) och www.sebgroup.
com/hallbarhet (www). Vänligen observera att GRI-in-
dex (sid 43–47) liksom Key Performance Indicators (sid 
49–55) enbart finns på engelska . 

GRI INDEX SEB 2014

STANDARD DISCLOSURES

GRI 
G4

title of the disclosure page reference omissions

STRATEGY AND ANALYSIS

G4-1 CEO statement CS 1
G4-2 Key impacts, risks and opportunities CS 5, 10 - 11

ORGANISATIONAL PROFILE

G4-3 Name of the organisation CS IBC
G4-4 Primary brands, products, and services CS IFC, AR IFC, AR 8-9
G4-5 Location of the organization’s headquarters CS IBC
G4-6 Countries of operation CS IFC, AR IFC, AR 8-9
G4-7 Nature of ownership and legal form AR 26-27
G4-8 Markets served CS IFC; AR IFC, AR 8-9
G4-9 Scale of the organization CS IFC, AR IFC , AR 34-41, 97, CS 51
G4-10 Employees CS 51- 54
G4-11 Collective bargaining agreements CS 35, 53
G4-12 Supply chain CS 28
G4-13 Significant operational or other changes during the reporting period AR 34, CS 28
G4-14 Precautionary approach or principle CS 22-28
G4-15 Externally  economic, environmental and social charters, principles, or other 

initiatives
CS 1, 16, 23 24, 27, 36-38, CS IBC, 
www

G4-16 Memberships of associations (such as industry associations) and national or 
international advocacy organisations

CS 1, 16 , CS IBC, www

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-17 Entities included in the organization’s consolidated financial statements AR 127 - 129
G4-18 Process for defining the report content and the aspect boundaries CS 8, 42 
G4-19 Material aspects identified CS 8- 9,  44
G4-20 Aspect boundary inside organisation CS 44
G4-21 Aspect boundary outside the oranisation CS 44
G4-22 Effect of any restatements of information provided in previous reports,  

and the reasons for such restatements. 
CS 31, 42 

G4-23 Significant changes from previous reporting periods in the scope and aspect 
boundaries

CS 42 

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24 Stakeholder groups engaged by the organisation CS 6
G4-25 Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage CS 6
G4-26 Approach to stakeholder engagement CS 6 -9
G4-27 Topics and concerns  raised through stakeholder engagement CS 6, 8

REPORT PROFILE

G4-28 a. Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided. CS 42 
G4-29 a. Date of most recent previous report CS 42 
G4-30 a. Reporting cycle CS 42 
G4-31 a. Provide the contact point for questions regarding the report or its contents. CS IBC
G4-32 a. Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen.  

b. Report the GRI Content Index for the chosen option (see tables below). 
CS 42 Report in accordance with 
Core

G4-33 External assurance for the report CS 42, 56
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GLOBAL REPORTING INITIATIVE G4 MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES G4-20 AND G4-21

All aspects are material across the SEB Group, in all geographic locations where we operate.

Category/ Sub 
category

Aspects Boundary SEB Material issue SUPPORTING STRATEGIC DOCUMENTS

Economic Economic 
performance

Material inside and outside of SEB - in particular for our custo-
mers, employees and shareholders

Financial strength and 
resilience

Corporate Governance, SEB Business plan, Code of Business 
Conduct

Economic Economic 
performance

Material outside of SEB - in particular for our customers and 
shareholders/investors

Risk management Corporate Governance Report, Risk Policy, Credit Policy

Economic Indirect Econo-
mic Impacts

Material inside and outside of SEB - in particular for our custo-
mers, employees and  the communities in which we operate

Supporting entrepre-
neurship

Code of Business Conduct, Corporate Sustainability Policy, 
Sponsorship policy, 

Economic Indirect Econo-
mic Impacts

Material inside and outside of SEB - in particular for our custo-
mers, employees and the communities in which we operate

Engaging in local 
communities

Code of Business Conduct, Corporate Sustainability Policy, 
Sponsorship policy, 

Economic Indirect Econo-
mic Impacts

Material inside and outside of SEB - in particular for our custo-
mers, employees and the communities in which we operate

Financial inclusion Code of Business Conduct, Corporate Sustainability Policy, 
Sponsorship policy, 

Economic Procurement 
Practices

Material inside and outside of SEB - in particular for our supp-
liers, customers and the communities in which we operate.

Responsible sourcing Supplier Code of Conduct, Procurement Instruction, Code 
of Business Conduct, Ethics Policy, Environmental Policy, 
Human Rights Policy, 

Social / Product 
and Service

Product and 
services

Material inside and outside of SEB - in particular for our custo-
mers, employees and shareholders/investors.

Customer loyalty and 
experience

Business strategy and business plan, Code of Business 
Conduct, Corporate Sustainability Policy

Social / Product 
and Service

Product 
portfolio

Material outside of SEB - in particular for our customers, 
shareholders/investors and society at large

Integrating ESG in 
financing and invest-
ments

 Corporate Sustainability Policy, Environmental Policy, 
Human Rights Policy, Credit Policy, Position Statements and 
Sector Policies, Credit Policy on Corporate Sustainability

Social / Product 
and Service

Active ow-
nership

Material outside of SEB - in particular for our customers, 
shareholders/investors and society at large

Integrating ESG in 
financing and invest-
ments

Ownership Policy, Corporate Sustainability Policy, Environ-
mental Policy, Human Rights Policy,  Position Statements and 
Sector Policies

Social / Product 
and Service

Product 
portfolio

Material outside of SEB - in particular for our customers, 
shareholders/investors and society at large

Sustainability profiled 
products and services

Corporate Sustainability Policy, Environmental Policy, Human 
Rights Policy,  Position Statements and Sector Policies

Social / Product 
and Service

Product 
portfolio

Material inside and outside of SEB - in particular for our custo-
mers, employees and shareholders/investors

Digitisation Code of Business Conduct, Corporate Sustainability Policy,  
Human Rights Policy

Social / Product 
and Service

Product 
portfolio

Material inside and outside of SEB - in particular for our custo-
mers, employees and shareholders/investors

Capacity for innovation Code of Business Conduct

Social / Product 
Responsibility

Product and 
service labelling

Material outside of SEB - in particular for our customers Responsible selling 
and consumer advice

Code of Business Conduct, Corporate Sustainability Policy,  
Ethics Policy,  Human Rights Policy

Social / Product 
Responsibility

Marketing and 
communications

Material outside of SEB - in particular for our customers Business Ethics and 
culture

Code of Business Conduct, Corporate Sustainability Policy,  
Ethics Policy,  Human Rights Policy, Marketing Communica-
tion Instruction

Social / Product 
Responsibility

Customer 
privacy

Material outside of SEB - in particular for our customers Data protection Code of Business Conduct, Information Security, IT 
Instruction

Social / labour 
practices and 
decent work

Training and 
education

Material inside and outside of SEB - in particular for our 
existing and potential employees, and for our customers and 
investors.

Talent management People strategy, Corporate Sustainability Policy, Human 
Rights Policy

Social / labour 
practices and 
decent work

Employment Material inside and outside of SEB - in particular for our 
existing and potential employees, and for our customers and 
investors.

Employee engagement Business Plan, People strategy, Corporate Sustainability 
Policy, Human Rights Policy

Social / labour 
practices and 
decent work

Diversity and 
equal opportu-
nities

Material inside  of SEB - in particular for our existing and 
potential employees.

Working conditions Code of Business Conduct, Human Rights Policy, Security 
Policy

Social / Society Anti-corruption Material inside and outside of SEB - in particular for our 
employees, customers and shareholders.

Business Ethics and 
culture

Code of Business Conduct, Ethics Policy

Social / Society Local commu-
nities

Material inside and outside of SEB - in particular for our 
employees, customers, suppliers, shareholders and the com-
munities in which we operate.

Engaging in local 
communities

Code of Business Conduct, Corporate Sustainability Policy, 
Sponsorship policy, Human Rights Policy

Social / Society Public policy Material outside of SEB - in particular for our  shareholders and 
the communities in which we operate.

Tax transparency and 
public affairs

Corporate Governance, Code of Business Conduct, 

Environment Environment 
overall

Material inside and outside of SEB - in particular for our 
employees, customers, suppliers, shareholders and the com-
munities in which we operate.

Resource efficiency in 
society

Corporate Sustainability Policy, Environmental Policy,  
Position Statements on Climate Change and Freshwater and 
Sector Policies

Environment Emissions Material inside and outside of SEB - in particular for our 
employees, suppliers and the communities in which we 
operate.

Direct environmental 
impact

Corporate Sustainability Policy, Environmental Policy,  Posi-
tion Statements on Climate Change and Freshwater
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GRI 
G4

title of the disclosure page reference omissions

GOVERNANCE

G4-34 Governance structure AR 44-57, CS 40-41
Ethics and Integrity

G4-56 Values, principles, standards and norms of behaviour such as codes of conduct 
and codes of ethics. 

CS IFC, CS 40-41, www

Disclosures on Management Approach

G4-DMA a. Report on why the Aspects are material a. CS 6-11, 44; c. CS 8, 11-17, 44, www
b. Management of the material Aspect or its impacts. b. CS 11-15, 40-41, 44, www; 
c. Evaluation of the management approach  c. CS 8, 11-17, 44

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Economic 

DMA 

Economic Performance 

Generic DMA: a. Report on why the Aspects are material. b. Management of the 
material Aspect or its impacts. c. Evaluation of the management approach .

a. CS 2-3, 10 b. AR 6 - 7, 28 - 33, 34 
- 43, 44 - 61   c. AR 34 - 43

Market Presence

Generic DMA a.CS 18  b. CS IFC, CS 19 - 20, AR 
12 - 13

Indirect Economic Impacts

Generic DMA a. CS 22, 26, 36, 39   b. CS 23 - 30, 
36 - 39 c. CS 12 - 13

Aspect specific DMA a. CS 22 -30, 36 - 39   b. CS 39

Procurement Practices

Generic DMA a. CS 28  b. CS 28  c. CS 13, 28
Aspect specific DMA CS 28

Financial Services, Sector Disclosures 

Community invol-
vement

Generic DMA CS 11, 13, 36 - 39

Aspect: Economic Performance

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed CS 2-3, 10, 49

Financial Services, Sector Disclosures 

G4-EC2 Financial implications and other risks  and opportunities for the organisations 
activities due to climate change

CS 1, 5, 23, 26 - 27, 29 - 30, www

G4-EC 8 Significant indirect  economic impacts, including the extent of impacts CS 2 -3, 4 - 5

Environmental 

Energy Generic DMA a. CS 31, 8-9, 44 b. CS 1, 10 - 13, 14 
- 15, 31  c. CS 13, 31

Aspect specific DMA SEB is not subject to regulations 
on energy or emissions.

Emissions Generic DMA a. CS 31 b. CS 1, 10 - 13, 14 - 15, 31  
c. CS 13, 31, 55

Aspect: Energy

G4-EN3 Energy  consumption within the organisation CS 11, 13, 31, 55 
G4-EN4 energy  consumption outside of the organisation CS 11, 13, 31, 55 
G4-EN6 Reduction of energy consumption CS 31, 55 

Aspect: Emissions

G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) CS 55 
G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3) CS 55 

Financial Services, Sector Disclosures 

G4-EN19 Reduction of greenhouse gas  (GHG) emissions CS 11, 13, 31, 55 
G4-EN23 Effluents and waste CS 55 
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GRI 
G4

title of the disclosure page reference omissions

CATEGORY: SOCIAL 

Sub-Category: Social - Labour practices and decent work

DMA

Employment

Generic DMA a. CS, 6, 8-9, 32, 44 b. CS 1, 10 - 13, 
21, 32 - 35, AR 22 - 23, 87 - 97, CS 
21, 28

Aspect specific DMA CS 21, 28

Labor/Management relations

Generic  DMA a.b. CS 1, 10 - 13, 21, 32 - 25, AR 87 - 
97,  c. CS 1, 10 - 13, 32 - 35, 53

Occupational Health and Safety 

Generic DMA a.b. CS 1, 10 - 13, 21, 32 - 25, AR 23, 
33,  c. CS 1, 10 - 13, 32 - 35

Aspect specific DMA CS 35, 53

Financial Services, Sector Disclosures (Occupational Health and Safety)

Policies and practices regarding threats and violence in place to assist workfor-
ce members, their families, or community members 

CS 35, 21

Training and Education

Generic DMA a. CS 6, 8-9, 32 - 33, 44 b. CS 1, 11, 
13, 32 - 35  c. CS 1, 13, 33, 54

Diversity and Equal Opportunity

Generic DMA a. CS 6, 8-9, 32 - 33, 44 b. CS 1, 11, 
13, 32 - 35  c. CS 1, 13, 33, 53 - 54

Aspect: Employment

G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover by  age 
group, gender and region

CS 52 Employee 
turnover 
by gender 
omitted 
due to 
method 
change. 
To be 
reported 
for 2015

G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or 
part-time employees, by significant locations 

CS 32 - 35, AR 58 - 59, 87 - 97

Aspect: Occupational Health and Safety

G4-LA5 Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker 
health and safety committees that help monitor and advise on occupational 
health and safety programmes 

CS 35, 53

Aspect: Training and Education

G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learnings that support the conti-
nued employability 

CS 32 - 33, 54

Aspect: Diversity and Equal Opportunity

LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees CS 51-53, AR 44 - 57

Sub-Category: Human Rights

DMA 

Investment

Generic DMA a. b. CS 1, 5 - 6, 8-9,  11, 14 - 15, 23 - 
27, 28, 41, 44 c. CS 12 - 13, 42

Aspect specific DMA CS 22 - 23, 26 -27, 28, 34, 42

Aspect: Investment

G4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements and contracts 
that  include human rights clauses or that underwent human rights screening 

CS 23-24, 26 - 27, www
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GRI 
G4

title of the disclosure page reference omissions

Sub-Category: Society

DMA 

Anti-corruption

Generic DMA a. 18, www (Code of business 
Conduct) b. CS 1, 11-13, 16, 19 - 21, 
22 - 27, AR 52, c. CS 12 -13, AR 109

Aspect specific DMA a. 18, www (Code of business 
Conduct) b. CS 1, 11-13, 16, 19 - 21, 
22 - 27, AR 52, c. CS 12 -13, AR 109

Public Policy

Generic DMA a.CS 6, 8-9, 16, 44 b. CS 1, 10 11, 
16, 19 

Aspect specific DMA CS 16, 24, AR 60 - 61

Aspect: Anti-corruption

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures CS 19, 21, AR 52, 109, www

Aspect: Public Policy

G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary CS 16 - None

FINANCIAL SERVICES, SECTOR DISCLOSURES 

Local communities

G4-FS14 Initiatives to improve access to financial services for disadvantaged people CS 39

Sub-Category: Product Responsibility

DMA 

Product and Service Labelling

Generic DMA a. CS 6, 8-9,18, 44 b. 5, 10 - 19, AR 11 
- 21, c. CS 12 - 13, AR 11 - 21, 156

Aspect specific DMA CS 19, AR 11 - 21, 156

Marketing Communications

Generic DMA a. CS 6, 8-9, 18, 44 b. 5, 10 - 19, AR 11 
- 21, c. CS 12 - 13, AR 11 - 21, 156

Customer Privacy

Generic DMA a. CS 8-9, 20 - 21, 44, AR 33, 61 b. CS 
18 - 21, AR 33, 61 c. AR 33, 109

Financial Services, Sector Disclosures 

Product and Service 
Labelling

Generic DMA CS 11-13, 18 - 20, 44, AR 6-7, 10-21, 
156

Product  
Portfolio

Aspect specific DMA CS 14 - 15, 19 - 20, 22 - 27, 29 - 30, 
44, www

Active  
Ownership

Aspect specific DMA CS 22 - 25, www

Aspect: Product and Service Labelling

G4-PR5 Results of surveys  measuring customer satisfaction CS 19, AR 7, 11, 15, 19, 156

FINANCIAL SERVICES, SECTOR DISCLOSURES 

Product Portfolio/Audit

G4-FS6 Percentage of the portfolio for business lines by specific region, size (e.g. micro/
SME/large)  and by sector

AR 8 - 9, 82 - 83

G4-FS7 Monetary value of products and services designed to deliver a specific social 
benefit for each business line broken down by purpose

CS 19 - 20, 23, 25, 50

G4-FS8 Monetary value of products and services designed to deliver a specific environ-
mental benefit for each business line broken down by purpose

CS 29 - 30, CS 50

Active ownership

G4-FS10 Number of companies with which engagement dialogues has been held CS 23 - 24, 50

G4-FS11 Percentage of assets subject to positive and negative environmental or social 
screening

CS 23 - 24, 26 - 27
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KEY PERFORMANCE INDICATORS 
ECONOMIC INDICATORS

DIRECT ECONOMIC VALUE GENERATED AND DISTRIBUTED NOTE UNIT 2014 2013 2012 2011

Total income generated 1 SEK m 96,600 84,854 92,032 91,209

VALUE DISTRIBUTED

Interest expense SEK m 28,681 30,896 36,159 39,262

Fee and commission expense SEK m 5,112 4,469 4,716 4,848

Insurance expenses, net 2 SEK m 15,873 7,936 12,773 9,548

Other operating costs 2 SEK m 6,310 6,299 6,444 7,424

Employee salary and other compensation SEK m 9,431 9,084 9,536 9,676

Employees - pension costs, benefits, education and other staff  
related costs 1 SEK m 1,758 2,279 2,351 2,162

Employee social charges SEK m 2,571 2,666 2,709 2,487

Dividends (shareholders) 3 SEK m 10,382 8,719 6,004 3,795

Tax on profit (for details see below) 1 SEK m 4,129 3,338 2,093 2,942

Stability fee and Deposit insurance SEK m 1,147 1,114 1,098 995

Financial assistance received from government SEK m 0 0 0 0

Economic contribution to community investments 4 SEK m 69 55 53 53.8

This year’s profit that is reinvested into the bank SEK m 8,836 6,052 5,628 7,024

TAX BY GEOGRAPHY (comparable with note 2, group by geography, page 81, SEB Annual Report 2014)

Sweden SEK m –2,096 –1,762 –510 –1,548

Denmark SEK m –360 –391 –343 –284

Finland SEK m –232 9 –182 –47

Norway SEK m –574 –508 –700 –309

Latvia SEK m –33 –45 –25 –139

Estonia 5 SEK m 0 0 0 0

Lithuania SEK m –200 –73 –58 –158

Germany SEK m –258 –315 –106 –48

Other 6 SEK m –376 –253 –169 –409

Total SEK m –4,129 –3,338 –2,093 –2942

COMMUNITY INVESTMENT

Economic contribution to community investments, share of operating 
profit 4 % 0.3 0.3 0.4 0.4

Economic contribution to community investments, 4 SEK m 69  55.3 53  53.8

of which Donations SEK m 1 n/a n/a n/a

Economic community investments, by theme

Entrepreneurship (incl entrepreneurship among children and youth) SEK m 16.7 7 n/a n/a

Children and youth SEK m 16.2 19.5 n/a n/a

Sports and culture SEK m 29.4 24.5 n/a n/a

Education and know how SEK m 6.7 4.3 n/a n/a

Other SEK m 0.3 n/a n/a n/a

Economic contribution by Country

Sweden SEK m 42.7 32 n/a n/a

Estonia SEK m 7.4 5.3 n/a n/a

Latvia SEK m 6.8 4.9 n/a n/a

Lithuania SEK m 4.1 2.7 n/a n/a

Denmark SEK m 3 2.8 n/a n/a

Norway SEK m 3.6 2.8 n/a n/a

Finland SEK m 2.4 2 n/a n/a

NOTES

1.  Restated 2011, reflecting changes in the Group’s accounting policies relating to 
the accounting of defined benefit plans as well as organisational changes.

2. Supplier cash expense, includes applicable VAT, partly included in insurance 
expenses and in other operating expenses, 

3.  Dividends for the fiscal year, paid out to shareholders the following year. Proposed. 

4. Community investments included in other operating costs.

5. In Estonia no income tax is paid unless profit is distributed as dividend. No 
deferred tax liability is recognised related to possible future tax costs on divi-
dends from Estonia. The tax rate applicable to dividends is 21 per cent.

6.  Income tax expense for Other countries includes Great Britain SEK –107m, 
United States SEK –103m and Luxembourg SEK –96m.
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RESPONSIBLE BUSINESS INDICATORS

RESPONSIBLE SELLING AND MARKETING NOTE UNIT 2014 2013 2012 2011

Savings product Digikassa, aggregate amount saved (Estonia) SEKm 79.6 36.3 n/a n/a

Savings product Digikassa, number of contracts (Estonia) Number 64,089 50,000 13,000 n/a

Savings product Digikassa, average amount saved per contract (Estonia) SEK 1,290 722 n/a n/a

CUSTOMER FEEDBACK

Total customer complaints, Retail banking Sweden 1 Number 4,205 4,781 6,125 6,348

Total customer complaints, Retail banking Baltic  
(Estonia, Latvia and Lithuania) 1 Number 25,205 17,476 20,482 n/a

Net promoter Score, Private advisory, Baltic NPS 50 41 43 n/a

Net promoter Score, SME advisoty, Baltic NPS 48 37 37 n/a

Net promoter Score, Private advisory, Sweden  NPS 33 26 19 n/a

Net promoter Score, SME 0-5 advisory, Sweden NPS 33 24 19 n/a

Best Nordic bank for corporations, Prospera rank 1 2 1 4

Best client relationship bank in Sweden, Prospera rank 1 2 1 1

TACKLING FINANCIAL CRIME

Employees completed anti-money laundring education  % 99 93 90 93

Employees completed fraud prevention education  % 54 53 51 49

Employees completed information security education  % 75 75 n/a n/a

Suspicious market transactions (MAD) reported Number 31 21 20 35

Branch office robberies (Sweden, Estonia, Latvia and Lithuania) Number 0 1 3 1

Card fraud costs, Nordic countries SEKm 53 50 50.9 34.2

REPONSIBLE INVESTMENTS

Total assets under management (AuM) – Investment Management SEKbn 1,635 1,408 1,228 1,175

Assets managed in accordance with PRI 2 SEKbn 513 n/a n/a n/a

Number of Socially Responsible investment/Ethical funds Number 18 17 16 15

Total assets under management in SRI/ethical funds,  
share of total AuM % 2.27 1.93 1.72 1.26

Total assets under management in SRI/ethical funds SEKm 37,195 27,271 21,135 14,848

Wherof assets managed for institutional clients SEKm 19,320 15,150 12,383 9,172

Total engagement dialogues with portfolio companies Number 239 196 247 259

SUSTAINABLE FINANCE

Green Bonds – money raised since inception USDbn 7.7 3.5 2.5 2

Green Bonds – number of issues, current year Number 27 n/a n/a n/a

Green Bonds – number of investors, cumulative Number 293 195 n/a n/a

Green Bonds - number of investors, current year Number 103 n/a n/a n/a

Green car leasing, number of cars (Estonia, Latvia and Lithuania) Number 1,028 1,360 408 n/a

Green car leasing, amount (Estonia, Latvia and Lithuania) SEKm 146 162 23 n/a

Eco-renovation projects, number (Estonia, Latvia, Lithuania) Number 166 244 210 n/a

Eco-renovation projects, amount (Estonia, Latvia, Lithuania) SEKm 160 229 288 n/a

Equator Principles, number of investments Number 9 11 3 12

of which Category A transactions approved Number 0 0 0 1

of which Category B transactions approved Number 9 8 0 7

of which Category C transactions approved Number 0 3 3 4

Project relatec corporate loans, EP applicable Number 2 n/a n/a n/a

of which Category A transactions approved Number 1 n/a n/a n/a

of which Category B transactions approved Number 1 n/a n/a n/a

of which Category B transactions approved Number 0 n/a n/a n/a

NOTES

1)  Number of customer complaints in the three Baltic banks include issues raised in 
relation to ATM’s , that is not the case for Sweden

2)  Funds managed by SEB through SEB Fund companies.
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PEOPLE

HEADCOUNT NOTE UNIT 2014 2013 2012 2011

Total headcount, including part-time employees Number 16,767 16,717 17,474 18,862

Headcount by division and support function

Merchant Banking 1 % 14 14 15 14

Retail Banking (including SEB Kort) 1 % 21 21 21 22

Wealth Management % 6 6 6 6

Life % 8 8 8 7

Baltic % 18 18 18.5 17

Business Support % 24 25 23.5 21

Group Staff and control function % 9 8 8 8

Other 2 % 0 0 5 5

Headcount by region 

Sweden % 50 50 50 47

Lithuania % 15 13 n/a n/a

Latvia % 9 9 n/a n/a

Estonia % 7 8 n/a n/a

Baltic % n/a n/a 29 28

Nordic countries (excl Sweden) % 8 9 9 8

Germany 2 % 5 6 6 12

Other 2 % 6 5 6 5

Headcount by age 

–29 % 16 17 18 20

30–39 % 30 30 30 30

40–49 % 29 30 30 29

50– % 24 24 22 21

Employees by gender 

Male % 44 43 44 43

Female % 56 57 56 57

Employees by employment type 

Permanent 3 % 96 97 n/a n/a

Temporary 3 % 4 3 n/a n/a

Permanent, (male/female) % 44/56 n/a n/a n/a

Temporary, (male/female) % 41/59 n/a n/a n/a

Employees working part-time % 1,423 n/a n/a n/a

Employees working part-time, (male/female) % 21/79 n/a n/a n/a

EMPLOYEE TURNOVER

Total employee turnover 4 % 8.9 11.1 9.3 9.3

Employee turnover by country /region

Sweden % 5.8 7.4 n/a n/a

Lithuania % 12.1 12.5 n/a n/a

Latvia % 12.2 9.2 n/a n/a

Estonia % 8.6 13.6 n/a n/a

Nordic countries (excl Sweden) % 10.7 16.6 n/a n/a

Germany % 12.9 23.5 n/a n/a

Average length of employment  Years n/a 11.8 11.6 11.1

Less than 2 years (share of employees) % 13 11 14 16

2–4 years (share of employees) % 17 18 20 18

5–9 years (share of employees) % 24 25 26 18

10 or more years % 46 46 40 47

NOTES

1)  In 2013, Mid- Corporate including Public sector in Sweden moved from Merchant 
Banking to Retail 

2)  Retail Banking operations in Ukraine divested in 2012, Retail Banking opera-
tions in Germany divested in 2011 

3)  In previous report (2013) consultants were included in “temporary”.

4)   Definition of total employee turnover: Total leavers divided by the average pop-
ulation for the period 

5) Only Sweden

6) External spend in relation to av FTEs present

7) Wallenberg, IBS, Artex, ASP

8) LinA, MIP
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Lithuania Number 374 n/a n/a n/a

Nordic countries (excl Sweden) Number 150 n/a n/a n/a

Germany Number 52 n/a n/a n/a

Leavers, total headcount Number 1,496 1,882 2,488 1,838

      of which retired Number 166 148 139 141

Sweden Number 482 n/a n/a n/a

Estonia Number 119 n/a n/a n/a

Latvia Number 187 n/a n/a n/a

Lithuania Number 272 n/a n/a n/a

Nordic countries (excl Sweden) Number 153 n/a n/a n/a

Germany Number 118 n/a n/a n/a

Share of leavers that are voluntary % 96 88 96 97

Internal job market

Internal job postings 5 1,033 892 1,049 1,284

External recruitments 5 521 224 285 833

Number of internal career days, etc 5 2 4 5 4

EMPLOYEE ENGAGEMENT AND PERFORMANCE MANAGEMENT

Employee survey  Insight

Employee participation rate in employee survey % 84 85 n/a n/a

Share of employees "I am confident in the future of SEB" % 86 81 n/a n/a

Share of employees "I would highly recommend SEB  
as a place to work" % 76 69 n/a n/a

Share of employees who think their manager fosters an open,  
honest  and transparent culture % 81 78 n/a n/a

Employee engagement index Index 75 70 n/a n/a

Performance Excellence Index Index 78 74 n/a n/a

Employees that understand how their targets are linked to  
SEB's vision, strategy and goals % 80 78 n/a n/a

I am satisfied with my opportunities for development. % 64 60 n/a n/a
The coaching I receive from my manager is helpful in improving my 
performance % 75 69 n/a n/a

My work environment is accepting of individual differences (reli-
gion, cultural background, ethnicity, lifestyle, gender, etc) % 91 88 n/a n/a

Engagement

Number of intranet chats with executive management conducted Number 9 10 12 11

Total number of questions in chats Number 390 300 350 500

Average employee participation rate in chats  
(live or passive reading afterwards) % 46 55 48 45

Number of employee meetings for value dialogues, round table  
meetings etc. Number 153 n/a n/a n/a

NOTES

PEOPLE

HEADCOUNT NOTE UNIT 2014 2013 2012 2011

RECRUITMENT

Employee growth rate, net change % 0.3 –4.5 –9.0 0.2

Employee growth rate, net change Number 50 –756 –1,388 102
Joiners, total headcount 1,467 n/a n/a n/a

Sweden Number 468 n/a n/a n/a

Estonia Number 110 n/a n/a n/a

Latvia Number 137 n/a n/a n/a

1)  In 2013, Mid- Corporate including Public sector in Sweden moved from Merchant 
Banking to Retail 

2)  Retail Banking operations in Ukraine divested in 2012, Retail Banking opera-
tions in Germany divested in 2011 

3)  In previous report (2013) consultants were included in “temporary”.

4)   Definition of total employee turnover: Total leavers divided by the average pop-
ulation for the period 

5) Only Sweden

6) External spend in relation to av FTEs present

7) Wallenberg, IBS, Artex, ASP

8) LinA, MIP
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PEOPLE

HEADCOUNT NOTE UNIT 2014 2013 2012 2011

DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITIES  

Gender by region (male/female) 

Sweden % 49/51 49/51 49/51 49/51

Lithuania % 30/70 29/71 n/a n/a

Latvia % 26/74 26/74 n/a n/a

Estonia % 24/76 49/51 n/a n/a

Baltic % n/a n/a 27/73 27/73

Nordic countries (excl Sweden) % 57/43 58/42 57/43 56/44

Germany % 56/44 56/44 58/42 59/41

Gender by management type - all managers (male/female) % 57/43 58/42 58/42 57/43

Senior managers (top mgmt fd) (male/female) % 75/25 74/26 76/24 77/23

Middle managers (male/female) % 62/38 62/38 61/39 62/38

First line managers (male/female) % 48/52 49/51 50/50 46/54

Staff  (male/female) % 41/59 43/57 42/58 41/59

Number of nationalities represented in global trainee programme Number 4 4 5 6

Individuals identified in Global Talent Review Number 1,757 n/a n/a n/a

Individuals identified in Global Talent Review (male/female) % 60/40 n/a n/a n/a

LABOUR/MANAGEMENT RELATIONS 

Percent of employees with collective or local agreement % 100 100 100 n/a

Percentage of employees covered by collective bargaining agree-
ments – Sweden % 100 100 100 100

Number of countries represented in EWC Number 12 n/a n/a n/a

Share of employees represented in EWC vs potential maximum % 100 n/a n/a n/a

Number of employees repersented in EWC Number 16,492 n/a n/a n/a

Share of employees represented in EWC % 97.5 n/a n/a n/a

Number of meetings between management and EWC Number 5 n/a n/a n/a

Number of meetings/consultations in cooperation with EWC Number 8 n/a n/a n/a

HEALTH AND WORKPLACE SAFETY  

Sick-leave rate, share of ordinary working hours 5 % 2.41 2.44 2.55 2.5

Short-term sick leave rate 5 % 1.67 1.83 1.66 1.60

Female 5 % 2.23 2.54 2.10 1.80

Male 5 % 1.12 1.12 1.22 1.30

Long-term sick leave rate 5 % 0.74 0.66 0.89 1.10

Female 5 % 1.14 1.06 1.35 1.70

Male 5 % 0.34 0.26 0.43 0.40

Share of documented annual work envirnment reviews 5 % 84 90 73 n/a

Share of employees participating in wellness check (biannual) 5 % n/a 74 n/a n/a

Employee assistance Programme Samtasstöd på telefon

Number of calls 5 Number 180 200 150 n/a

Countries with programme Number 2 2 2 n/a

Share of employee covered by Safety/health & safety management 
system/certification % 99 99 99 99

NOTES

1)  In 2013, Mid- Corporate including Public sector in Sweden moved from Merchant 
Banking to Retail 

2)  Retail Banking operations in Ukraine divested in 2012, Retail Banking opera-
tions in Germany divested in 2011 

3)  In previous report (2013) consultants were included in “temporary”.

4)   Definition of total employee turnover: Total leavers divided by the average pop-
ulation for the period 

5) Only Sweden

6) External spend in relation to FTE’s present

7) Wallenberg, IBS, Artex, ASP

8) LinA, MIP
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1)  In 2013, Mid- Corporate including Public sector in Sweden moved from Merchant 
Banking to Retail 

2)  Retail Banking operations in Ukraine divested in 2012, Retail Banking opera-
tions in Germany divested in 2011 

3)  In previous report (2013) consultants were included in “temporary”.

4)   Definition of total employee turnover: Total leavers divided by the average pop-
ulation for the period 

5) Only Sweden

6) External spend in relation to FTE’s present

7) Wallenberg, IBS, Artex, ASP

8) LinA, MIP

PEOPLE

GENERAL INDICATORS NOTE UNIT 2014 2013 2012 2011

COMPETENCE AND DEVELOPMENT

Highest educational level achieved

University > 3 years % 55 53 51 52
University < 3 years % 9 10 10.5 10
Upper secondary school % 27 28 28 28
Compulsory school % 3 3 4.5 4
Other/unspecified % 6 7 6 6

Emploees that understand how their targets are linked to SEB’s vision, 
strategy and goals, Insight survey % 80 78 n/a n/a

I am satisfied with my opportunities for development, Insight survey % 64 60 n/a n/a
The coaching I receive from my manager is helpful in improving my 
performance, Insight survey % 75 69 n/a n/a

Money investerd in training and development per employee (average) 5,6 SEK 7,992 7,025 7,273 n/a
Hours spent on training and development in total Hours 186,782 n/a n/a n/a
Hours spent on “rapid-e-learnings”, webinars, films etc Hours 60,194 n/a n/a n/a
Employees taking part of “rapid-e-learnings”, webinars, films, etc Number 14,344 n/a n/a n/a
Employees taking part of formalised training programmes Number 6,896 n/a n/a n/a
Employees participating in leadership programmes by application (m/f) 7 Number 398/446 n/a n/a n/a
Employees participating in leadership programmes by nomination (m/f) 8 Number 210/197 n/a n/a n/a

COMPENSATION & BENEFITS 

Total employee renumeration (including social charges) SEK m 13,760 14,029 14,597 13,933

Short-term variable cash compensation in relation to total employee  
remuneration % 4 5 7 10

Redundancy costs SEKm 138 267 413 135

NOTES
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ENVIRONMENTAL INDICATORS

GENERAL INDICATORS NOTE UNIT 2014 2013 2012 2011

Number of offices reporting (whereof branch offices) 297(279) 302 (282) 316 (294) 376 (335)

Net internal area of reporting offices covered m2 413,465 426,297 438,915 401,724

Full-time employees (FTE) covered FTE 15,714 15,851 16,578 16,704

CARBON DIOXIDE (CO2) EMISSIONS

Total CO2 emissions 1 Tonnes 24,614 26,224 26,337 31,563

      CO2 emissions from energy consumption Tonnes 8,706 9,543 9,308 11,120

      CO2  emissions from business travel Tonnes 12,947 13,219 12,994 15,734

      CO2 emissions from paper consumption Tonnes 983 1,139 1,203 1,540

      CO2 emissions from company cars Tonnes 1,978 2,323 2,832 3,169

Total CO2 emissions / employee Tonnes 1.57 1.65 1.59 1.89

ENERGY CONSUMPTION

Total energy consumption (in buildings) MWh 102,198 115,930 112,348 121,406

Electricity MWh 72,826 80,570 85,114 91,758

Change in electricity consumption compared to the year before % -9 -5 -7 -16

Other energy sources MWh 29,371 35,360 27,233 29,648

Renewable energy percentage of total electricity consumption % 79 82 87 72

Total energy consumption/m2 MWh/m2 0.25 0.27 0.26 0.30

Total energy consumption/employee MWh/FTE 6.5 7.3 6.8 7.3

Voluntary carbon offsets purchased  Tonnes 0 0 0 38,598

RESOURCE EFFICIENCY

Paper

Total paper consumption Tonnes 850 972 1,014 1,290

Graphic paper consumption Tonnes 371 398 453 605

Supplies paper consumption Tonnes 479 573 560 685

Environmentally labelled paper consumption Tonnes 785 823 863 978

Environmental paper use  share of total % 92 85                        85 76

Total paper consumption / employee (FTE) Tonnes 0.05 0.06 0.06 0.09

Waste

Waste generation Tonnes 2,093 2,944 2,422 1,945

Total waste generation / employee (FTE) Tonnes 0.13 0.19 0.15 0.12

Waste recyling Tonnes 1,272 1,537 1,760 1,709

Percentage waste reused or recycled % 61 52 73 88

Water

Total water consumption in buildings m3 171,600 165,873 142,132 130,442

Total water consumption / employee (FTE) m3 10.92 10.46 8.57 7.81

BUSINESS TRAVEL & COMPANY CAR FLEET

Total business travel 2 Million km 71.9 64.9 63.2 76.2

Total business travel / employee Km 4,576 4,094 3,812 4,564

Total air travel 4 Million km 67.4 61.2 59.2 71.7

Domestic Million km 6.4 5.8 5.7 6.8

Short-haul Million km 41.1 37.3 36.1 43.7

Long-haul Million km 19.9 18.1 17.5 21.2

Train travel (Sweden) Million km 4.5 3.7 4.0 4.5

Environmentally certified company cars  share of company car fleet 3 % 61 52 39 63

LEGAL COMPLIANCE & MONETARY FINES

Reported environmental prosecutions Number none none none none

Monetary value of significant fines due to non compliance  
with environmental laws and regulations SEKm 0 0 0 0

NOTES

1)  Courier, taxi and security transportation is not included in emissions scope. Train and flight data is collected through our travel agency. Paper data is collected through 
invoices. Company car emissions data is compriced by type of car and actual or estimated annual driven distance. Energy data is collected via on-line reporting and 
invoices. We draw on guidance from the Greenhouse Gas Protocol for our carbon reporting. We currently account for the CO2 emissions from operations over which we 
have control, such as energy and electricity use in our own buildings, paper consumption and business travel (Scope 2 and 3). We include the emissions from Sweden, 
Norway, Finland, Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania, Germany, United Kingdom, Luxembourg and Switzerland, accounting for more than 94 per cent of our income  
and 96 per cent of our employees.

2) Excluding leasing car mileage.

3) 2012 changed to EU definition of environmental certified cars. 

4) Air travel is restated. Please find explanation of recalculations on page 31.
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REVISORS BESTYRKANDERAPPORT

REVISORSRAPPORT ÖVER
ÖVERSIKTLIG GRANSKNING

Inledning
Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i Skandinaviska 
Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) att översiktligt granska 
SEB:s hållbarhetsrapport (”hållbarhetsredovisning”) för 
år 2014.

Styrelsens och företagsledningens ansvar för 
hållbarhetsredovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansva-
ret för att upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet 
med tillämpliga kriterier, vilka framgår på sidan 42 
i hållbarhetsredovisningen, och utgörs av de delar av 
Sustainability Reporting Guidelines (utgivna av The 
Global Reporting Initiative, GRI) som är tillämpliga 
för hållbarhetsredovisningen, samt av företagets egna 
framtagna redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta 
ansvar innefattar även den interna kontroll som bedöms 
nödvändig för att upprätta en hållbarhetsredovisning 
som inte innehåller väsentliga fel, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredo-
visningen grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet 
med RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning 
utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att 
göra förfrågningar, i första hand till personer som är 
ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovisning-
en, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig gransk-
ning har en annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning 
som en revision enligt IAASBs standarder för revision 
och kvalitetskontroll och god revisionssed i övrigt har. 
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 

granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en 
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga om-
ständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om 
en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som 
en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Vår granskning utgår från de av styrelsen och företags-
ledningen valda kriterier, som definieras ovan. Vi anser att 
dessa kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhets-
redovisningen.

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

 
Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kom-
mit fram några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, 
är upprättad i enlighet med de ovan av styrelsen och 
företagsledningen angivna kriterierna.

Stockholm den 4 mars 2015

PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge    
Auktoriserad revisor  

Fredrik Ljungdahl
Specialistmedlem i FAR

TILL LÄSARNA AV SEB:S HÅLLBARHETSRAPPORT
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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 rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, 
Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på ett full-
serviceerbjudande 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 represen-
terad i ett 20-tal länder runt om i världen. SEB betjänar mer än 4 miljoner kunder 
och har cirka 16 000 anställda.

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

I den här rapporten presenteras vårt företag ur ett hållbarhetsperspektiv. Den 
innehåller våra resultat för 2014 – hur vi styr och bedriver vår verksamhet 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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