Hållbarhetsredovisning 2012

För en sund och hållbar ekonomi

Vi är inte en bank med ett
samhällsansvar, vi är ett samhälls
ansvar som blev en bank
Michael Wolf, vd Swedbank
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Innehåll

Swedbanks hållbarhetsredovisning
Från och med i år publicerar vi en mer omfattande hållbarhetsredovisning. Här ger
vi vår syn på ansvarsfull bankverksamhet. Det som redovisas gäller kalenderåret
2012, om inte annat anges, och lyfter fram de viktigaste delarna av vårt samhälls
arbete. Hållbarhetsredovisningen är ett komplement till Swedbanks årsredo
visning. Vi använder oss av GRI G3-riktlinjerna för att försöka ge en god bild
av hur vårt samhällsengagemang tar sig uttryck. Vår ambition är att presentera
både framsteg och områden där vi har mer att göra. Framförallt vill vi förklara
varför vi tycker att en sund och hållbar värld är en förutsättning för en sund och
hållbar bank.
Vi hjälper våra kunder att
fatta välgrundade beslut
och nå sina mål på ett
hållbart sätt.
Våra kunder sid

12

Engagemanget hos Swedbanks
anställda är en förutsättning för
att vi ska nå våra mål. Vägen till
nöjda kunder går via engagerade
medarbetare.

Engagemang i samhällsfrågor är en del
av vår affärsidé sedan banken bildades.
Går det bra för världen runt om går det
också bra för banken.
Swedbank i samhället sid

Med storleken kommer
ansvar. Vi är en trygg bank
som inte äventyrar stabiliteten på finansmarknaden.

Beslutsfattare och
samhällsinstitutioner sid

20

Bankens ansvar gentemot
ägarna sträcker sig långt
bortom den sista raden
i resultaträkningen.
Ägare och investerare sid

25

Arbetet med hållbarhet är integrerat
i Swedbanks affärsverksamhet. Det är
vår ambition att frågorna ska genomsyra vår vardag, våra affärsbeslut och
alla kontakter med intressenter.
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VD-kommentar

Samhällsengagemang
– en lönsam affär
”Vår största samhällsnytta är att vara en
bra, stabil bank som genuint månar om en
sund och hållbar utveckling, för kunder,
ägare, medarbetare och samhället i stort.”

Samhällsfrågor och affärsverksamhet är oskiljaktiga för
Swedbank. Vår breda kundbas och starka lokala närvaro
innebär att vår framgång är beroende av samhällsutveck
lingen. Där vår kärnkompetens kan bidra till att lösa ange
lägna samhällsproblem, som engagerar våra kunder och
medarbetare, har vi störst chans att nå resultat.
I snart två decennier har finansvärld och regeringar
levt i en illusion om att det går att upphäva de ekonomiska
naturlagarna: att det skulle gå att frikoppla pengar från
realekonomin och därmed låna sig till ständigt ökat väl
stånd. Den tillnyktring som nu sker är en återgång till mer
sunt förnuft. Lån behöver förr eller senare betalas till
baka. Bostäder har ingen garanterad värdeökning som
kan belånas för bilköp och semesterresor. Politiska intres
sekonflikter kan inte hållbart lösas med att regeringar
lånar till löpande statsutgifter på kommande generatio
ners bekostnad. Kriser, uppgångar och nedgångar har fun
nits med så länge det funnits en samhällsekonomi, och lär
fortsätta göra det framöver hur mycket vi än alla skulle
vilja tro på en ständig och stabil uppgång.
Nya regler och mer ansvarsfulla banker
De nya myndighetskraven på bankerna – att hålla tillräck
liga buffertar för att öka stresståligheten och i sista hand
kunna avvecklas under ordnade former och utan att
belasta skattebetalarna – är incitament i rätt riktning för
att aktieägare och styrelser ska ta bättre kontroll över
bankernas risker. Förhoppningsvis leder det till en sundare
rollfördelning mellan stat och bank, och bättre förhållan
den för mer ansvarstagande banker.
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I en bra värld görs bra bankaffärer
Vår största samhällsnytta är att vara en bra, stabil bank
som genuint månar om en sund och hållbar utveckling, för
kunder, ägare, medarbetare och samhället i stort.
Sund bankverksamhet har alltid varit nära förknippad
med samhällsutvecklingen. Balansen mellan inlåning och
utlåning, skuldsättningsgrad och risken i samhällsekono
min påverkar hur robust bankens lönsamhet kan vara.
Huruvida det finns sociala skyddsnät som pensioner och
ersättning vid arbetslöshet påverkar säkerheten i återbe
talningsflödena. Med väl fungerande socialförsäkringar
kan en bank låna ut mer utan att öka risken. Miljöfaktorer
som oljepriser och klimathot påverkar värdet på säkerhe
ter för lån, inte minst värdeutvecklingen på bostäder.
Skolans resultat påverkar företagens framtida kompe
tensförsörjning. Svårigheter att få jobb, särskilt för unga
och utrikesfödda, är nedbrytande både för den enskilde
och för ekonomin.
Jag är stolt att leda en bank som en gång startades för
att lösa samhällsproblem. Nu – nästan 200 år senare –
fortsätter vi i och utvecklar den andan. Vår ambition är
hög i att bidra till finansiell-, social- och ekologisk hållbar
het; som väl framgår av denna redovisning.
Stockholm i februari 2013

Michael Wolf
Verkställande direktör och koncernchef
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viktiga händelser 2012

Några av våra framsteg under 2012

• Det finansiella resultatet förbättrades
• Swedbank är en av Europas mest
välkapitaliserade banker
• Swedbank upplät namnet på Sveriges
nya nationalarena till antimobbnings
organisationen Friends

• Swedbank blev utsett till Estlands mest
ansvarstagande företag inom sociala
frågor
• Ny inköpsrutin med integrerade
hållbarhetskrav
• Bankens utsläpp av växthusgaser minskade med över 6 500 ton

• 37 miljoner kronor delades ut till 
ideella organisationer från spararna
i Swedbank Roburs ideella fond

• Påbörjat implementering av FN:s riktlinjer
för företag och mänskliga rättigheter

• Andel hållbart förvaltat kapital ökade
med 7 procentenheter

• Tillväxtdagarna lockade rekordmånga
deltagare

Dow Jones Sustainability Index, totalt

Dow Jones Sustainability Index,
Swedbanks utfall per område
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Ekonomiska
aspekter

Miljöaspekter

Sociala
aspekter

Internationella överenskommelser och ramverk
UN Global Compact

Swedbank undertecknade FN:s Global Compact 2002

UN Environmental Programme for the Financial Sector
(UNEP FI)

Vi är med i FN:s miljöprogram för den finansiella sektorn

UN Principles for Responsible Investments (UNPRI)

År 2009 undertecknade Swedbank Robur FN:s principer för
ansvarsfulla investeringar

ISO 14001

Swedbanks svenska verksamhet är miljöcertifierad enligt
ISO 14001 sedan 2003

ICC’s Business Charter for Sustainable Development

Swedbank stödjer Internationella Handelskammarens rikt
linjer för hållbar utveckling samt är medlem i deras referens
grupp för CSR

European Savings Banks Group och World Savings Banks
Institute

Swedbank är medlem i sparbankernas internationella
samverkansorganisationer

Global Investment Performance Standard

Swedbank Roburs fonder är certifierade i enlighet med
Global Investment Performance Standard sedan 2001

UN Framework on Business and Human Rights

Vi baserar vårt arbete med mänskliga rättigheter på FN:s
riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter

Carbon Disclosure Project

Vi rapporterar till CDP som syftar till att förmå stora företag
att begränsa sina utsläpp av växthusgaser

Index
FTSE4Good

Swedbank ingår i indexet sedan 2001

STOXX ESG Leaders indices

Swedbank är inkluderat i indexet sedan 2012

Estonian Corporate Responsibility Index

Swedbank tilldelades 2012 guldstatus i indexet

Latvia Sustainability Index

Swedbank tilldelades 2012 guldstatus i indexet

STOXX Europe Sustainability Index

Swedbank ingår i indexet sedan 2011

Swedbank Hållbarhetsredovisning 2012
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Swedbank i korthet

Största banken i Sverige och Baltikum
Swedbank är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska spar
bankshistorien. Med 7,8 miljoner privatkunder och drygt 600 000 företags- och
organisationskunder är vi Sveriges största bank till antalet kunder och har en ledande
ställning även på våra övriga hemmamarknader Estland, Lettland och Litauen.
Som en stor bank är vi en väsentlig del i det finansiella systemet och spelar en viktig roll
i de lokala samhällen där vi verkar. Vi är djupt engagerade i att bidra till en sund och
hållbar finansiell utveckling både för våra kunder, våra ägare och för samhället i stort.

Våra affärsområden
Swedbank var under 2012 organiserat i fyra affärsområden med stöd av sju koncernfunktioner:
Ekonomi & Finans, Risk, Compliance, Corporate Affairs, HR, Juridik och Group Business Support.
Från och med 1 januari 2013 har Swedbank en ny organisation, se årsredovisningen 2012 sid 15
för mer information.

Svensk bankrörelse

Stora företag & Institutioner

Sverige är Swedbanks största marknad med över 4 miljoner privatkunder och 325 000 mindre och medelstora
företagskunder. Tillsammans med sparbankerna
erbjuder Swedbank banktjänster via 555 kontor, mobil-,
telefon- och internetbank.

Stora företag & Institutioner rymmer Swedbanks samlade nordiska och baltiska erbjudande till stora företag,
finansiella institutioner, organisationer och banker.
Affärsområdet erbjuder företags- och kapitalmarknadsprodukter.

Baltisk bankrörelse

Kapitalförvaltning

Baltisk bankrörelse omfattar närmare 4 miljoner privatkunder och 300 000 företagskunder i Estland, Lettland
och Litauen. Swedbank erbjuder banktjänster via 193
kontor, mobil-, telefon- och internetbank i dessa länder.

Kapitalförvaltning (Swedbank Robur) är representerat
på Swedbanks hemmamarknader och erbjuder drygt 140
fonder, diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning
av pensionskapital.

Swedbank har fyra geografiska hemmamarknader
Sverige, Estland, Lettland och Litauen är
Swedbanks hemmamarknader. För att stödja
affären på dessa marknader finns Swedbank
även etablerat på angränsande marknader
som Finland, Norge och Danmark samt vissa
andra länder som USA, Kina, Luxemburg,
Spanien, Ryssland och Ukraina.

Estland
Total inlåning 45%
Privatmarknad,
bostadslån 46%

Lettland
Total inlåning 16%

Marknadsandelar:

Sverige
Total inlåning 20%
Privatmarknad,
bostadslån 26%

Swedbank Hållbarhetsredovisning 2012

Privatmarknad,
bostadslån 28%

Litauen
Total inlåning 33%
Privatmarknad,
bostadslån 25%
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swedbanks hållbarhetsarbete

Hållbarhet genom
sunda ekonomiska beslut
Swedbanks hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i bankens vision,
värderingar och syfte. Vi möjliggör för människor, företag och samhällen
att växa. Vår strävan är att göra detta på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vårt syfte

Vår hållbarhetsstrategi

Vi ska främja en sund och hållbar ekonomi
för de många hushållen och företagen.
Det går en röd tråd genom bankens historia, från den
första svenska sparbanken 1820, via 1900-talets jord
brukskassor och Hansabanks viktiga roll i Baltikum på
1990-talet, till dagens bank som är väl förankrad i det
lokala samhället och byggd på nära kundrelationer.
Syftet när sparbankerna grundades var att bidra till
ökat välstånd och en tryggare tillvaro genom klok finan
siell planering. Det stämmer än idag – vi främjar en sund
och hållbar ekonomi för de många hushållen och företa
gen. Genom framsynt agerande, ansvarsfull rådgivning
och utbildning arbetar vi för en ekonomi i balans, vilket
också bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling av sam
hället i stort.

Swedbanks ansvar för hållbar utveckling
börjar i bankaffären.
Vi är och ska fortsatt vara en trygg bank som inte även
tyrar stabiliteten på finansmarknaden genom vårt risk
tagande. Swedbank bidrar med en del av den finansiella
infrastruktur som är en förutsättning för ett välfunge
rande samhälle.
Hållbarhetsarbetet är integrerat i vår affärsmodell
inom tre huvudområden: Finansiell hållbarhet, Social håll
barhet och Ekologisk hållbarhet.
Därmed säkras bankens grundläggande förmåga att
bidra till ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveck
ling på de marknader där vi verkar och i samhället som
helhet.

Våra intressenter

Kunder

Medarbetare

Samhälle
& omvärld

Ägare &
investerare

Beslutsfattare &
samhällsinstitutioner

På sidorna 10–11 presenterar vi intressentgrupperna närmare.

Finansiell hållbarhet

Social hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Vi tillgodoser samhällets behov av
lån, sparande och betalningar samt
verkar för en sund och hållbar ekonomi som inte äventyrar kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov.

Vi bidrar till social utveckling i en
globaliserad värld samt engagerar
oss i samhällets sociala utmaningar som en del av vår affärsidé.
Banken kan aldrig vara starkare än
samhället vi verkar i.

Vi hushåller med samhällets och
naturens resurser. Vi verkar aktivt
för att minska användningen av
jordens ändliga resurser. Vi främjar
ett stabilt klimat och energiomställning.

Hållbarhetsstrategi
Vårt ansvar för en hållbar
utveckling börjar i bankaffären.

Värderingar

Syfte

Enkel  
Öppen  
Omtänksam

Vi främjar en sund och
hållbar ekonomi för de många
hushållen och företagen.

Vision
Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa.

Swedbank Hållbarhetsredovisning 2012
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FOKUS och framsteg 2012

Fokus och framsteg 2012
För att vårt arbete med att vara en ansvarsfull och hållbar bank ska bli så
framgångsrikt som möjligt måste våra ansträngningar och resurser koncen
treras till de områden där de gör störst skillnad. Genom en materialitets
analys har vi identifierat de områden där vi ser att vi har störst påverkan.
Här beskriver vi våra viktigaste fokusområden under 2012.
Finansiell
hållbarhet

Social
hållbarhet

Ekologisk
hållbarhet

I fokus

I fokus

I fokus

• Att med fortsatt lågt risktagande säkra
l önsamhet för uthålliga buffertar och
investeringsutrymme för bättre service till
kunderna och god avkastning till ägarna.

• Att öka medarbetarnas engagemang och
benägenhet att rekomendera banken som
arbetsgivare.

• En process för riskklassificering, krav
ställande och uppföljning av leveran
törer. 100 procent av bankens leverantörer
ska per 2012 ha riskklassificerats utifrån
övergripande hållbarhetsrelaterade
bransch- och landrisker.

• A lla medarbetare på våra hemmamarknader
ska genomgå en utbildning om bankens
påverkan på samhället.
• Kundnöjdhet över 75 procent på alla
hemmamarknader.
• En process för riskklassificering, krav
ställande och uppföljning av leverantö
rer ska utarbetas. Samtliga leverantörer ska
riskklassificeras utifrån övergripande håll
barhetsrelaterade bransch- och landrisker.

• Med start 2013 och på årlig basis ska vi
redovisa om och hur dialog avseende
klimat genomförts vid kreditgivning och
fondförvaltning.
• Vid utgången av 2013 ska bankens utsläpp
av växthusgaser ha minskat med 15 pro
cent, jämfört med vårt basår 2010.

• U tforma transparent och samlad
kommunikation kring processer, åtagande
och arbetssätt för att motverka korruption.

Utveckling och resultat

Utveckling och resultat

Utveckling och resultat

• Riskmodeller har förfinats och kunskapen
om riskjusterad avkastning på kapitalet
ökat.

• Kommunikationen kring vårt ställnings
tagande och våra processer för att mot
verka korruption har kartlagts.

• Sveriges Riksbanks finansiella stabilitets
rapport per november 2012 visar att
Swedbank är en av Europas starkast kapital
iserade banker.

• Samtliga leverantörer där faktureringen
överstiger 500 000 SEK per år har risk
klassificerats samt ytterligare ett fåtal
utifrån specifika land- och branschrisker.
Läs mer på sid 22–23.

•S
 amtliga leverantörer där faktureringen
överstiger 500 000 SEK per år har riskklas
sificerats samt ytterligare ett fåtal utifrån
specifika land- och branschrisker. Läs mer på
sid 22–23.

• Räntabilitet på eget kapital uppgick till 14,4
procent.
• K ärnprimärkapitalrelationen 31 december
2012 var 15,4 procent enligt Basel 3 inklu
sive IAS 19.
• B anken har förordat amortering, lägre
skuldsättning och ökat sparande med syfte
att minska kundernas risknivå.

• Integrerat arbetet med korruptionsbekämp
ning i bankens inköpsprocess samt i upp
förandekoden för leverantörer.
• Genomfört kartläggning i kreditportföljen
av exponering mot högriskländer och
-branscher utifrån mänskliga rättigheter.

• Vår fondförvaltning har genomfört ett
antal bolagsdialoger, läs mer på sid 39.
• B ankens utsläpp av växthusgaser har mins
kat med 9,1 procent under 2012 jämfört
med 2011, och med 22,2 procent
2010–2012.

Minskade utsläpp av växthusgaser
Ton

Måluppfyllelse
•M
 edarbetarundersökning visade ett enga
gemangsindex på 82. Rekomendationsbenägenhet uppgick till 5. Läs mer på sid 19.
• Kundnöjdheten uppgick till 67 i Sverige
(Företag & Privat), 74 i Estland, 79 i
Lettland och 80 i Litauen.
Måluppfyllelse

Läs mer på sidan 3 i årsredovisningen

• Utvecklingen av en webbaserad medarbetar
utbildning på fem språk har startat.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse

Swedbank Hållbarhetsredovisning 2012
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prioriteringar 2013–

Prioriteringar 2013 och framåt
För att underlätta måluppfyllelsen har särskilda fokusområden identi
fierats, med tydlig koppling till bankens affärsprocesser. Under 2013
kommer Swedbank att presentera en treårig hållbarhetsstrategi.

Finansiell
hållbarhet

Social
hållbarhet

Ekologisk
hållbarhet

Mål

Mål

Mål

• Att främja en sund och hållbar ekonomi
genom att stärka bankens och våra kun
ders långsiktiga konkurrenskraft. Detta
genom att undvika stora kredit- och ope
rativa förluster, att fokusera på långsik
tig lönsamhet, att utveckla långsiktiga
relationer med kunder och medarbe
tare, samt adekvata buffertar i en stark
balansräkning. Vi arbetar också för öppna,
stabila och ärliga marknader.

• Att banken i hela sin verksamhet – i den
egna organisationen likväl som via kredit
givning och kapitalförvaltning – bidrar till
samhällets utveckling. Detta genom att
aktivt arbeta för mänskliga
rättigheter, motverka korruption i alla
dess former samt engagera oss i soci
ala samhällsutmaningar inom framfö
rallt områdena utbildning, sysselsättning
och integration.

• Att banken i hela sin verksamhet – i den
egna organisationen likväl som via kredit
givning och kapitalförvaltning – bidrar till
hållbar användning av jordens ändliga
resurser och minskat utsläpp av
växthusgaser.

Fokus 2013–

Fokus 2013–

Fokus 2013–

• Att fortsatt vara en av Europas starkast
kapitaliserade och mest stresståliga
banker.

• Kundnöjdhet över 75 procent på alla
hemmamarknader.

•A
 tt fortsatt verka för ökad resurseffek
tivisering i samtliga interna processer
och i synnerhet minska klimatpåverkan i
samband med tjänsteresor och
energianvändning.

• I nvestera i de tjänster som våra kunder
behöver alltmer. Framför allt digitala
kanaler och avancerad rådgivning.
•A
 tt med fortsatt lågt risktagande i vår
verksamhet öka den lönsamhet som säkrar
uthålliga buffertar och investeringsut
rymme för bättre service till kunderna.
•A
 tt fortsatt förfina våra riskmodeller
och arbetet för ökad öppenhet och
transparens.

• Öka medarbetarnas benägenhet att
rekomendera banken som arbetsgivare.
• Att fortsätta arbetet med att implemen
tera frågor avseende mänskliga rättig
heter och korruptionsbekämpning i
banken med fokus på vår fondförvaltning,
kreditprocess och inköpsprocess.
• Att fortsätta arbetet för ökad mångfald
och inkludering i samhället genom ban
kens egen verksamhet och tillsammans
med våra kunder och olika intressenter i
samhället.
• Att hjälpa våra medarbetare möta sina
egna, kunders och samhällets förvänt
ningar och krav på oss som bank och posi
tiv kraft i samhällsutvecklingen.

•A
 tt fortsatt utveckla och tillämpa meto
der för minskad miljöbelastning i vår
fondförvaltning, kredit- och
inköpsprocess.
•A
 tt vidareutveckla ledningssystem och
mätmetoder.
•V
 id utgången av 2015 ska bankens
utsläpp av växthusgaser ha minskat
med 30 procent, och vid utgången av
2018 med 40 procent, jämfört med vårt
basår 2010.

• L åta alla medarbetare på våra hemma
marknader genomföra en webbaserad
hållbarhetsutbildning.
• Med start 2013 och på årlig basis ska vi
redovisa om och hur dialog avseende
mänskliga rättigheter och korruptions
bekämpning har genomförts vid kreditgiv
ning och fondförvaltning.

Läs mer på sidorna 13, 26–32
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Läs mer på sidorna 13–24

Läs mer på sidorna 13–14, 21–24
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Välkommen in under eken
Många människor ställer på goda grunder krav på oss. Vi har många kunder och många
medarbetare. Vi har några stora ägare och många små. Oavsett om man lägger sina
pengar eller sitt arbete hos oss har banken fått stora värden att förvalta. Vår övertygelse
är att dessa gruppers intressen sammanstrålar.
Swedbank är en stor aktör på finansmarknaden och genom storleken systemviktig.
Med detta kommer ansvar. Som en betydande del av det finansiella blodomloppet hjälper
vi samhället att växa och utvecklas.
På samma sätt som vi gör nytta kan vi också göra skada om vi missköter banken.
Swedbank har de senaste åren genomgått ett förändringsarbete för att bli en trygg och
pålitlig del av en sund och stabil finansmarknad. Vi har bejakat regleringsarbetet hos
beslutsfattare, myndigheter och institutioner med syftet att hitta spelregler för en ny
och mer ansvarsfull marknad. En bank är integrerad i samhället.
Genom våra kunder är vi delaktiga i företagens investeringar och hushållens bostads
köp. När det är goda tider för våra kunder och våra hemmamarknader är det goda tider för
banken. Att vi engagerar oss i frågor kring sociala problem, miljö och tillväxt är en del av
vår affärsidé. Banken kan aldrig kan vara starkare än samhället vi verkar i.

Swedbank Hållbarhetsredovisning 2012
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swedbank i samhället

Kunder

Medarbetare

Samhälle & omvärld

Ägare & investerare

Genom våra kunder
finns vi representerade
i samhällets alla delar.
När vi genom rådgivning och regelverk uppmuntrar kunder att
agera ansvarsfullt, blir
vår påverkan på såväl
samhället som individer
stort. Det sker bland
annat genom vår hållbarhetsanalys av företagskunder och genom
väl avvägda råd för
privatekonomin.

Vår egen organisation
ska arbeta på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi
ställer krav på våra
medarbetare och de
ställer krav på oss.
Tillsammans arbetar vi
med hänsyn till såväl
människor som miljö. Vi
premierar ansvar och
har tydliga regelverk
och rutiner för att
garantera våra kunder
en god bankrelation.

Som en stor bank
påverkar vi långt fler än
de som valt att ha en
relation med oss. På
samma sätt påverkas
banken av allt som sker
i samhället. Vi är engagerade i sociala frågor
som rör bland annat
utbildning, ungdoms
arbetslöshet och integration eftersom det i
långa loppet påverkar
bankens affärer.

Bland Swedbanks
aktieägare finns småsparare, pensionsfonder och försäkringsbolag. Många människor
påverkas av vårt resultat direkt eller indirekt.
Vår strävan att arbeta
på ett hållbart sätt gynnar våra ägare när vi
kvalificerar oss för de
mest krävande
investerarna.

Här kan du läsa mer om:
– Hållbarhetsanalyser
vid kreditgivning
– Hållbarhetsfonder
– Nya lättillgängliga
plattformar för
bankaffärer

Här kan du läsa mer om:
– Swedbank som
arbetsgivare
– Ersättningssystem
– Jämställdhet
– A rbetsmiljö

Här kan du läsa mer om:
– F inansiell fortbildning
– A ktiviteter för minskad klimatpåverkan
– A rbetet mot
ungdomsarbetslöshet
– Policy om mänskliga
rättigheter

Här kan du läsa mer om:
– Swedbanks
ägarstruktur
– Transparent
redovisning
– U tdelningspolicy

Swedbank Hållbarhetsredovisning 2012

Beslutsfattare &
samhällsinstitutioner
Finansmarknaden är en
viktig del av samhällets
infrastruktur. Lika stor
nytta vi gör, lika stor
skada kan vi åsamka
samhället om banken
missköts. Vi bidrar till
den finansiella stabiliteten och styrs av såväl
lagar och regelverk som
vårt omdöme.

Här kan du läsa mer om:
–F
 inansiell stabilitet
– Kapitaltäckning
–A
 rbete mot brott och
bedrägerier
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Våra kunder

En bank behöver vara lönsam för att få kapital, men blir bara lönsam i längden genom att lösa kunders
verkliga behov. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att lyckas i längden och vara rustade för att även det
oförutsedda kan inträffa. Vi vill växa med våra kunder, var de än startar ifrån, och sedan erbjuda goda råd
och tjänster genom livet.
Kundnöjdhet

Anslutna kunder Mobilbanken (Sverige)

Index

Miljoner

100

2012

80

2011

1,2

Antal mobilbankskunder

1,0
0,8

60

0,6

40

0,4

20

2011
2012

0
Sverige

Estland

Lettland

Litauen

MÅL: Kundnöjdhet över 75 på alla hemmamarknader.

0,2
0,0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
11 11 11 11 12 12 12 12

Digitala banktjänster på våra hemmamarknader
• 7 miljoner kunder i Swedbanks och sparbankernas Internetbank
• 1,5 miljoner användare av Swedbanks och sparbankernas mobilbank
• Swedbanks och sparbankernas kunder har laddat ner mobiltjänsten
Swish 30 796 gånger, per 31 december 2012
• Sommaren 2012 öppnade Swedbank i Lettland Europas första virtuella
bankkontor på landets största sociala nätverkssajt draugiem.lv

Våra marknadsandelar
Marknadsandelar per land, %

2012

Inlåning, totalt
Sverige

20

Estland

45

Lettland

16

Litauen

33

Marknadsandelar per land, %

2012

Bolån, privatmarknad
Sverige

26

Estland

46

Lettland

28

Litauen

25
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Hållbara relationer innebär kundnytta
Swedbank är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den
svenska sparbankshistorien. Vi är banken för de många hushållen och
företagen. Vi hjälper våra kunder att fatta välgrundade beslut och nå
sina mål på ett hållbart sätt. Att vi lyckas med detta är en förutsättning för att det ska gå bra för banken.

Vi utvecklas tillsammans med våra kunder
Vår ambition är alltid att hjälpa våra kunder och presentera de för kunden mest relevanta erbjudandena. Ibland
vill vi också utmana våra kunder. Om vi kan presentera nya
perspektiv kan det leda till tankar i nya banor. Lika ofta är
förhållandet det motsatta. Vi lär oss ständigt av våra kunder och uppdaterar våra erbjudanden därefter. Detta är en
viktig del i det vi kallar hållbara relationer.
Ansvarsfulla kundrelationer
Vår rådgivning utgår från kundens behov och ekonomiska
ställning. Som bank har vi ett ansvar att tydliggöra eventuella risker för våra kunders långsiktiga ekonomiska situation. En ansvarsfull kreditgivning är en förutsättning för en
”Vår vision är att vara
välfungerande bank. Men även för
mer än en bank. Vi vill
ett välfungerande samhälle. En
skapa förutsättningar för ansvarsfull kreditgivning gör att
vi kan skapa trygga och säkra
att våra kunder ska kunna relationer till våra kunder. Därför
utvecklas och växa.”
införde vi redan våren 2009
strängare krav på bland annat
Michael Wolf, vd Swedbank
belåningsgraden för bolån och
engagerade oss i en debatt om
kundernas risktagande när de lånar pengar till sin bostad.
Som en konsekvens av debatten har vi sett ett ändrat
kundbeteende med större långsiktighet och vilja att
amortera samt bättre reglering på marknaden.
Vi gör vad vi kan för att främja sparandet och bidra till
sund och hållbar privatekonomi på våra hemmamarknader.
I över femtio år har Institutet för Privatekonomi i Sverige
granskat privatekonomiska frågor och på olika sätt spridit
kunskap om privatekonomi till allmänheten. Sedan 2010
finns Institutet för Privatekonomi även i Estland, Lettland
och Litauen. Institutets vision är att privatpersoner får en
bättre ekonomi genom att bättre förstå förutsättningarna i livets olika skeden, och vilka möjligheter man har.

Swedbank Hållbarhetsredovisning 2012

Ett attraktivt och hållbart erbjudande
Swedbank är banken för de många hushållen och företagen vilket syns tydligt i bankens breda kunderbjudande.
Erbjudandet anpassas utifrån kundens finansiella situation men
även utifrån var i livet kunden
befinner sig. Vår ambition är att
göra det lätt för kunden att välja.
Våra produkter ska vara transpamiljoner kronor till ideella
renta och lätta att förstå. De ska
organisationer sedan 1992
vara förutsägbara vad gäller pris,
kvalitet och innehåll. Produkterna
ska även vara förutsägbara vad gäller hållbarhet. Vår
ambition är att kunder som investerar i Swedbank Roburs
fonder ska kunna känna sig trygga med att hållbarhetsfrågor finns med i investeringsbesluten.
Swedbank Roburs hållbarhetsanalytiker har som ambition att skapa ett konstruktivt tryck på de bolag man
väljer att investera i. Med andra ord innebär det att ha ett
närvarande och aktivt kapital. Att sälja av en investering
så fort det uppstår problem ger sämre möjligheter att
påverka bolagen till det bättre. Fortsatt närvaro ger
generellt större möjligheter. Därmed inte sagt att det aldrig uppstår situationer då man ändå väljer att sälja. I andra
fall kan det handla om att avstå från att investera.
Swedbank Roburs förvaltare avstår löpande från investeringar i bolag där hållbarhetsriskerna bedöms ha för stor
finansiell påverkan.
Utöver det generella hållbarhetsarbetet tillhandahåller
Swedbank Robur sparalternativ med långtgående krav på
bolagens hållbarhetsarbete. Här ingår bland annat hållbarhetsfonderna i Ethica-familjen. För dessa fonder är hållbarhetsfrågor helt avgörande för investeringsbesluten
och endast de bolag som har bäst hållbarhetsarbete i varje
bransch kvalificerar sig som möjliga investeringsobjekt.
Swedbank Robur erbjuder även ideellt sparande i
Swedbank Robur Humanfond. Spararna i fonden bidrar

876
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årligen med 2 procent av sitt fondvärde till 71 anslutna
organisationer. Under 2012 bidrog spararna gemensamt
med 37 miljoner kronor till välgörande ändamål. Sedan
starten 1992 har cirka 876 miljoner kronor förmedlats via
ideella fonder. Hela listan över anslutna organisationer
finns att läsa på Swedbank Roburs webbplats.
Swedbank ingick 2012 som första bank ett partnerskap med Clinton Global Initiative (CGI), ett globalt nätverk för socialt ansvarstagande. Partnerskapet heter
Passionate Investments och innebär att Swedbanks kunder inom Family Office årligen kommer att förses med
möjligheter att göra saminvesteringar med CGI:s medlemmar, ledande globala företag, samhällsföreträdare och
andra initiativtagare från hela världen. Family Office är en
specialtjänst inom Swedbanks Private Banking framtagen
för större kunder och familjer med ofta komplexa
förmögenhetsstrukturer.
En ansvarsfull partner
Vi hjälper våra kunder att fatta ekonomiska beslut med
stor betydelse för deras framtida möjligheter. En förutsättning för att vi ska kunna göra det är att vi uppfattas
som en ansvarsfull partner. Vår rådgivning utgår ifrån
kundens individuella ekonomiska situation. Det ska vara
lätt att vända sig till oss med klagomål som kund. Att vara
en ansvarsfull partner innebär också att vi ibland nekar
kunder att låna med hänsyn till deras ekonomiska
situation.
Vid kreditgivning till företag utför banken en hållbarhetsanalys som behandlar områdena mänskliga rättig
heter, korruptionsbekämpning och miljö.

Hållbarhetsanalysen är en integrerad del av kreditanalysen och syftar till att utvärdera hur risker relaterade till
dessa områden påverkar vår och våra kunders lönsamhet
och rykte om de skulle inträffa,
men även kundernas återbetal”Vi vill ha långsiktiga relaningsförmåga och säkerheters
tioner med våra kunder, så
värde. Dialogen med kunden skapar också nya affärsmöjligheter, därför måste vi ständigt
både för banken och för kunden,
förnya våra kunskaper, så
genom att vi gemensamt lyfter
att vi ständigt förbättras.”
en fråga eller ser ett investeringsbehov kopplat till en framBirgitte Bonnesen,
tida hållbar utveckling inom
chef för Baltisk bankrörelse
branschen. Swedbank har i
Sverige sedan början av 2000-talet tillämpat en miljöanalys vid kreditgivning. 2010 ersattes denna av den mer
omfattande hållbarhetsanalysen. Sedan januari 2012
används analysen på Swedbanks samtliga hemmamarknader. Hållbarhetsanalysen genomförs för samtliga företagskrediter som överstiger 1 miljon kronor i Sverige och
80 000 euro i de baltiska länderna.
Swedbank arbetar proaktivt med att hjälpa kunder
som är på väg in i finansiella svårigheter. Syftet är att
starta en dialog så tidigt som möjligt för att kunna förebygga problem innan de uppstår. Bankens anställda kontaktar kunderna direkt när de lägger märke till tecken på
svårigheter, såsom försenade betalningar. Varje fall analyseras individuellt och Swedbank tar sedan fram en
åtgärdsplan tillsammans med kunden. Inom banken finns
ett koncernövergripande kompetenscentrum som stöttar
lokala kontor i arbetet med kunder som har

Vi investerar enbart i de bolag som har bäst hållbarhetsarbete i varje bransch.

Mimmi Brodin, Daniel Paska,
Anna Nilsson och Helena Larson
Swedbank Robur hållbarhetsanalys
Swedbank Hållbarhetsredovisning 2012

Det krävs mycket för att ett företag ska platsa
i en hållbarhetsfond. Swedbank Robur gör en
helt egen långtgående hållbarhetsanalys.
Analysen omfattar hur bolaget arbetar med
frågor kring miljö och klimat, arbetsvillkor,
mänskliga rättigheter och affärsetik.
Swedbank Roburs analytiker fokuserar i första
hand på företagens förmåga att arbeta pro
aktivt och framåtriktat.
– I analysen lyfter vi fram de företag som är
”bäst i klassen” på hållbarhet inom sina branscher. Vi investerar enbart i de bolag som har
bäst hållbarhetsarbete i varje bransch. Varje år
analyseras omkring 70 svenska och 1 800
utländska företag på det här sättet, säger Anna
Nilsson, chef för hållbarhetsanalys på
Swedbank Robur.
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betalningsproblem. Av de kunder som har fått två påminnelser lyckas 93 procent få ordning på sin ekonomi.
En mer tillgänglig bank
Tillgänglighet är en viktig faktor för hållbarhet. En bank
som vill kalla sig hållbar måste överge gamla strukturer
och affärsmodeller och börja möta sina kunder på nya
sätt. Swedbank finns tillgänglig dygnet runt i mobilen,
datorn och surfplattan. Vi möter våra kunder via såväl
traditionella som sociala medier. När de digitala lösningarna blir allt bättre får allt färre anledning att gå till bankkontoret. Med de nya Swedbank-applikationerna till
smarta mobiltelefoner och surfplattor kan våra kunder
sköta sina betalningar och ha koll på ekonomin var de än
befinner sig. Under 2012 lanserades de mobila tjänsterna
Bart och Swish. Med Bart kan kunden betala i kassan
direkt med sin smarta telefon utan att använda kort.
Med Swish är det möjligt att skicka pengar via mobilen till
personer som har konto i en av de sex anslutna bankerna
helt utan fördröjning. Det behövs inte några kontonummer eftersom pengarna skickas direkt via mottagarens
mobilnummer. Vi verkar även aktivt för att minska mängden kontanter i samhället. Genom säkra kortlösningar ger
vi istället kunden ett enkelt, tryggt och miljömedvetet
alternativ för betalningar.

I Lettland ökar Swedbank tillgängligheten bland annat
genom att erbjuda IT-utbildningar för äldre. Över 1 000
pensionärer får varje år lära sig om Internet och träna på
att använda olika digitala tjänster. I Litauen har Swedbank
låtit 13 000 seniorer prova elektroniska betalningar i en
satsning där äldre hjälpte andra äldre med den nya tekniken. Liknande satsningar finns även i Sverige och Estland.
Tryggt och säkert
Den som använder våra tjänster på internet, i telefonen
eller via mobilen ska kunna känna sig trygg och inte oroa
sig för intrång. Banken använder därför ett antal skyddsåtgärder för att information inte ska komma i orätta händer, förvanskas eller förstöras. Vi arbetar koncernöver
gripande och förebyggande för att säkerställa att banken
följer gällande lagar samt interna och externa regelverk
för att motverka penningtvätt och terroristfinansiering.
Läs mer på vår webbplats:
swedbank.se/hallbarframtid
swedbankrobur.se/fondsparande
swedbank.se/swish
swedbank.se/bart
swedbank.com/corporate-sustainability

Förhoppningen är att Financial Academy for Seniors
ska ge äldre mod att använda moderna banktjänster.

Annons för Financial
Academy for Seniors
Swedbank Hållbarhetsredovisning 2012

– När kontanthanteringen i samhället minskar och allt fler tjänster
genomförs via datorn, mobilen eller surfplattan så hamnar ofta
pensionärer i kläm. I Litauen har Swedbank valt att tackla den
utmaningen genom att starta initiativet Financial Academy for
Seniors. Tanken med projektet är att skapa bättre relationer till kunder i pensionsåldern och samtidigt uppmuntra dem till att använda
moderna banktjänster i vardagen, säger Rasa Jauniškienė,
Sustainability & Societal Affairs Manager.
En grupp bestående av 26 pensionärer har anställts och fått
utbildning om betalkort och banktjänster på nätet. Dessa personer
kontaktar och utbildar pensionärer i hela Litauen. Sedan starten i september 2011 har 13 000 seniorer kontaktats och fått hjälp att
genomföra sina första elektroniska transaktioner. Initiativet utsågs
till en av fi
 nalisterna i European Excellence Award 2012.
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Vi är knappt 15 000 medarbetare inom Swedbank. Vi finns utspridda över tolv länder i tre världsdelar.
Precis som våra kunder representerar vi alla delar av samhället. Tillsammans bygger vi långsiktiga relationer
och främjar en sund och hållbar ekonomi.

Könsfördelning koncernledning och styrelse,
31 december 2012
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Vår drivkraft är att skapa kundvärde
Swedbank ska vara en enkel, öppen och omtänksam bank.
Engagemanget hos Swedbanks anställda är en förutsättning
för att vi ska nå våra mål. Vägen till nöjda kunder går via engagerade
medarbetare. Banken förväntar sig mycket av sin personal,
men de kan också förvänta sig mycket tillbaka.
En öppen bank
Swedbank verkar för att skapa ett klimat där mångfald
och jämställdhet är självklara delar av verksamheten. Vår
ambition är att våra medarbetare ska återspegla mångfalden bland våra kunder. En positiv attityd till mångfald
ska genomsyra den dagliga verksamheten inom hela
koncernen.
År 2012 rankades Swedbank som bästa bank vad
gäller jämställdhet i ledning och styrelse i AllBrightrapporten. Fördelningen av kvinnor och män i bankens
koncernledning och styrelse var vid tidpunkten för ut
märkelsen 40/60.
Swedbank arbetar kontinuerligt med att utveckla
jämställdhetsarbetet. Fokus för 2012 har varit vår verksamhet i Estland, Lettland och Litauen där vi har startat
jämställdhets- och mångfaldsutbildning
för chefer. I utbildningen
”Vi kan konkurrera och
ingår bland annat en introduktion
göra vinst endast genom
till mänskliga rättigheter med
att erbjuda en bra kundfördjupning inom mångfald och
diskriminering. I Sverige ingår
upplevelse, en djup förståelse för kundens affär dessa delar sedan flera år i utbildningen av nya chefer.
och ett ihärdigt arbete
Jämställdhet och mångfald är
viktiga
framgångsfaktorer för
för en mycket kompetent
oss. Vi eftersträvar en jämn förservice.”
delning mellan kvinnor och män
Māris Mančinskis, chef för med olika erfarenheter och bakSwedbank i Lettland grund. Unika individer med unika
egenskaper, erfarenheter, kompetenser och förväntningar ger konkurrensfördelar och
stödjer Swedbanks målsättning att vara en god kraft i
samhället.
Vi strävar också efter en företagskultur där möjligheten till balans mellan familj och arbetsliv är en självklarhet.
Vi ser det som en grundförutsättning för en engagerad
arbetsprestation. Under 2011 infördes därför programmet ”Förälder och karriär” i vår svenska verksamhet.
Programmet ger nyblivna föräldrar möjlighet att träffa
kollegor i samma situation, få bättre kunskaper om sina
egna drivkrafter och att finna en balans i livet.
Vi vill främja rak och direkt kommunikation mellan
medarbetare och ledning. Swedbanks vd Michael Wolf
bloggar dagligen på den interna webbplatsen. Syftet med
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bloggen är att dela tankar och idéer och samtidigt skapa
ett öppet diskussionsklimat. Alla medarbetare kan kommentera det som skrivs och kan alltid förvänta sig ett
svar. Under 2012 har medlemmar i koncernledningen vid
fyra tillfällen deltagit i en webb-chatt med medarbetarna.
Frågor om bland annat löner, motivation och arbetsmiljö
har kommit in från alla delar av organisationen och besvarats direkt av högsta ansvariga chef.
Goda utvecklingsmöjligheter
Förtroende är en förutsättning för all bankverksamhet,
vilket ställer krav på medarbetarnas skicklighet och kunnande. De har en avgörande betydelse för att uppfylla
bankens syfte och skapa långsiktiga kundrelationer. För
att leva upp till detta och för att anpassa banken till
omvärldsförändringarna behöver medarbetarna få möjlighet till kontinuerlig utveckling. Swedbanks målsättning
är att ha branschens bästa utvecklingsmöjligheter.
Vår grundsyn är att alla medarbetare har potential,
kan ta ansvar för sin utveckling och bidra till bankens
framgång. Swedbanks roll som arbetsgivare är att skapa
förutsättningar och stödja medarbetarna i deras utveckling och i att nå uppsatta mål. Detta synsätt ligger till
grund för bankens utvecklingsstrategi, som bygger på att
den största delen av medarbetarnas utveckling sker i form
av ansvar och utmaningar i det dagliga arbetet. Det är
genom stimulerande och utmanande arbetsuppgifter, och
med stöd av närmaste chef och mer erfarna kollegor, som
de bästa möjligheterna ges för medarbetare att växa och
utvecklas.
Medarbetarna har också möjlighet att ta del av ett
stort antal webbaserade utbildningar för att bygga upp
sin kunskap inom en mängd olika områden. I snitt lade
medarbetarna 31 timmar på interna utbildningar under
2012. Vid Swedish Learning Awards fick bankens försäkringsutbildning under året priset ”Bästa e-learning”.
Ett nytt koncerngemensamt introduktionsprogram
lanserades 2012 för såväl nya medarbetare som befintliga. Programmet inkluderar en webbaserad utbildning i
bankens uppförandekod som bland annat behandlar medarbetarens ansvar, bankens värderingar och affärsetik.
Uppförandekoden lägger ett stort individuellt ansvar på
varje medarbetare att följa bankens värdegrund och
regelverk.
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Under 2012 har förändringar i omvärlden bland annat
lett till krav på ökad effektivitet. Swedbank har därför
genomfört ett omställningsarbete. Detta arbete har suc
cessivt övergått från att ske i programform till att handla
om löpande effektiviseringar i verksamheten. Cirka 30
procent av de anställda i Sverige som omfattades av
omställningsprogrammet har funnit ett nytt arbete inom
koncernen, vilket har bidragit till intern rörlighet och nya
utvecklingsmöjligheter. De som slutat i banken har erbju
dits ett sex månaders program hos en coach.
Vi tror att alla kan växa både som personer och i sin pro
fession. Vi ser prestationen i nuvarande roll som utgångs
punkt i medarbetarens utveckling och tror att vi växer mest
när vi kontinuerligt höjer vår målsättning. Alla medarbetare
har årliga samtal med sin närmaste chef för att utvärdera
och följa upp prestation. Under samtalet formulerar man
också tillsammans målsättningar på både lång och kort sikt.
Resultatet av samtalet dokumenteras och används som
underlag vid kommande lönesamtal. Hos oss går medarbe
tarens och bankens utveckling hand i hand. Alla utveck
lingsaktiviteter ska kopplas till bankens resultat.
Branschens bästa chefer
Swedbanks målsättning är att ha branschens bästa
chefer. För att uppnå målsättningen investerar vi i våra
chefer. Under 2011 och 2012 genom
fördes en obligatorisk ledarskapsut
bildning för samtliga chefer. Hittills
har totalt 1 066 chefer i koncernen
genomfört den. Utbildningen tar sin
utgångspunkt i bankens värderingar
i ledarskapsindex
och ledarskapskriterier och fokuserar
(benchmark 75)
på att utveckla kommunikations
färdigheter och på att ge feedback.
Jämställdhet och mångfald ingår också som obligatoriska
delar.

80

I årets medarbetarundersökning har medarbetarna
fått svara på hur de ser på ledarskapet i banken samt fått
svara på ett antal frågor som är direkt kopplade till den
närmaste chefen. Resultatet används sedan som underlag
för uppföljning och som en del av chefernas fortsatta
utveckling som ledare. Utfallet för ledarskapsindex 2012
var 80 i Swedbank i jämförelse med marknaden (bench
mark) där index var 75.
I Sverige genomgår varje kontorschef en utbildning för
att bli certifierad. Nytt för 2012 är en del om samhälls
engagemang som belyser vikten av att förstå sin lokala
marknads samhällsutmaningar. Från 2013 ska varje
regionchef målsätta och följa upp kontorens samhälls
engagemang på ett tydligare sätt. Vid slutet av 2012
hade 88 procent av kontorscheferna genomfört
utbildningen.
Vår fortsatta ledarskapsutveckling kommer att ha
fokus på att leda i förändring samt internationellt ledar
skap i decentraliserad organisation. Vi behöver bra ledare
idag och imorgon. För att möta framtidens behov av
ledarskap startar Swedbank ett särskilt program i syfte
att säkra den framtida ledarskapsförsörjningen.
Ett arbete att trivas med
Arbetsmiljö har inverkan på medarbetarens förmåga att
bidra till att nå koncernens gemensamma vision.
Arbetsmiljön är en viktig del av medarbetarens vardag.
Begreppet spänner över så väl fysisk miljö som psyko
sociala aspekter. Vi vill erbjuda våra medarbetare en
arbetsmiljö som är säker, skapar förutsättningar för goda
prestationer och är en grund för att bygga en långsiktigt
hållbar relation mellan medarbetare, bank och kunder.
Under 2012 har vi vidareutvecklat arbetsmiljöarbetet
till ett koncerngemensamt arbetsmiljöprogram. Syftet är
ökat fokus på att driva arbetsmiljöfrågor i linje med
Swedbanks övergripande koncernstrategi, samt

Jag har fått verktyg för att se helheten och prioritera både mitt arbete och mitt privatliv.

Familj och karriär – hur får man allt att gå ihop?
”Föräldrar och karriär är ett fantastiskt program som jag kan rekom
mendera alla nyblivna föräldrar som samtidigt är mitt uppe i arbets
livet. Jag hade precis fått mitt andra barn när jag startade program
met. Hade jag inte gått Föräldrar och karriär så hade jag inte vågat gå
vidare i jobbet eller haft så bra kommunikation med min sambo och
med min chef som jag har idag. Det jag lärt mig är att både våga satsa
på familj och karriär. Jag har fått verktyg för att se helheten och priori
tera. Plus att jag dessutom har fått ett nätverk med personer som är i
samma situation som jag och haft väldigt bra lärare som coachat oss
under det här halvåret.”
Fredrik Persson, företagsrådgivare
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säkerställa lag- och regelefterlevnad. År 2013 tar vi nästa
steg med ett fördjupat koncernperspektiv avseende hur
vi ännu tydligare och effektivare kan skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska må ännu bättre.
Främjande av hälsofrågor samt utmaningar som stress
och återhämtning ligger i fokus. Vi kallar det för ”Hållbara
medarbetare”. Begreppet inbegriper att vi ska få möjlighet att utvecklas och prestera i livets olika skeden, utifrån
våra egna förutsättningar.
God arbetsmiljö skapar
Banken vill skapa förutsättningar
förutsättningar för goda för medarbetare att må bra på
jobbet och fritiden och finna
prestationer.
balansen däremellan.
Arbetsmiljöarbetet följs upp kvartalsvis inom varje
affärsområde och koncernfunktion. Den röda tråden är
att vi arbetar systematiskt genom att undersöka, åtgärda
och följa upp. Vi vill att arbetsmiljöarbetet ska vara en del
av vardagen och involvera alla medarbetare. En bra
arbetsmiljö lönar sig, både för medarbetarna och för
banken.
Regelbundna medarbetarundersökningar
2012 införde banken en ny medarbetarundersökning,
Open Up. Undersökningen är till för medarbetare och
chefer och syftar till att ge möjlighet att vara med och
påverka och utveckla Swedbank. Undersökningen innehåller frågor som rör samarbete, ledarskap, motivation
och engagemang. En nyhet för i år är att antalet frågor är
betydligt färre. Anledningen är att alla frågor ska vara
relevanta, att det ska vara lättare för alla medarbetare
att delta och att resultatet ska kunna följas upp på ett
mer effektivt sätt. Uppföljningsdelen av undersökningen
innehåller ett verktyg för att cheferna ska kunna ta resultaten från ord till handling.
Resultatet från undersökningen visar att Swedbank
har nöjda och engagerade medarbetare. Indexet för
arbetsklimatet var 95 jämfört med andra företags index
på 89. Engagemangsindex var 82 (andra företag 81),
vilket visar på att bankens medarbetare till stor del är
motiverade och engagerade.
Medarbetarundersökningen mäter även i vilken
utsträckning medarbetarna är benägna att rekommendera Swedbank som arbetsgivare. Resultatet visar att
detta är ett område som behöver förbättras och utvecklas. Index för rekommendationsbenägenhet uppgick till 5,
medan jämförande banker hade 24. Vi tror att den nya
organisationsmodellen, som gäller sedan1 januari 2013,
med decentraliserat beslutsfattande kommer att leda till
ökad kund- och medarbetarnöjdhet. Med fler och tydligare
karriärvägar, tillsammans med ett ledarskap med fokus på
tydlighet i målsättning och uppföljning samt coachning
vill vi öka benägenheten att rekommendera Swedbank
som arbetsgivare.
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Hållbart ersättningsprogram
Inom Swedbank är alla medarbetare med och bygger en
långsiktig och stabil bank med utgångspunkt i bankens
vision, syfte och värderingar. Flertalet medarbetare har
en fast och en rörlig ersättningsdel som tillsammans med
pension och övriga förmåner bildar medarbetarens totala
ersättning. Den rörliga ersättningen är kopplad till individens prestation och bankens totala resultat. Eken är vårt
program för rörlig ersättning och syftar till att erbjuda ett
långsiktigt incitament för goda medarbetarprestationer.
För att uppmuntra till en kultur som karaktäriseras av
ansvarstagande, och skapa långsiktighet, sker tilldelning i
Eken enbart i Swedbankaktier med uppskjuten ersättning.
Programmet är anpassat till Finansinspektionens aktuella
ersättningsföreskrifter. De fem medlemmarna i koncernledningen som har högst ersättning saknar möjlighet till
rörlig ersättning. Läs mer om bankens ersättningsprogram i Årsredovisningen 2012, not K13.
Åtgärder mot löneskillnader
Swedbank genomför årligen lönekartläggningar enligt
Diskrimineringslagen. Lagkravet är kartläggning vart
tredje år. Under 2012 gjorde banken en satsning på att eliminera osakliga löneskillnader inom den svenska kontorsrörelsen. Arbetet ledde till att det nu i de flesta yrkesroller
riktade mot privatkunder inte längre finns några skillnader i genomsnittslön mellan kvinnor och män. Bland de
som jobbar med företagskunder har löneskillnaderna
minskat kraftigt. Under 2013 fortsätter Swedbank att
aktivt arbeta för att eliminera osakliga löneskillnader.
Trygg rapporteringsmodell
För att säkerställa en god säkerhet internt har banken
upprättat ett system för rapportering av regelöver
trädelser. Rapporteringen sker till bankens Complianceenhet och kan ske anonymt. Swedbank förbinder sig att
inte efterforska rapportörens identitet. Att rapportera
konstaterade eller misstänkta överträdelser ska aldrig
leda till negativa konsekvenser avseende arbetssituation
eller arbetsvillkor.
Läs mer på vår webbplats:
swedbank.se/karriar
swedbank.se/om-swedbank
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Swedbank i samhället

Engagemang i samhällsfrågor är en del av vår affärsidé sedan öppnandet av den första sparbanken 1820.
Vi tror att det samhällsengagemang som förenar vår kärnkompetens och våra kontaktnät med angelägna
behov är det som ger bäst resultat.

Fördelning av ekonomiskt värdeskapande 2012

Årets vinst som återinvesteras i banken, 5% (3 558 mkr)

Räntor betalda till allmänheten (inlåning),
11% (7 415 mkr)

Föreslagen utdelning till aktieägarna,
17% (10 880 mkr)

Övrigt, 1% (441 mkr)

Räntor betalda för
övrig upplåning/finansiering,
35% (22 769 mkr)

Leverantörsbetalningar,
hemmamarknader 10% (6 654 mkr)

Löner och arvoden inkl aktier
i Swedbank, 9 % (6 213 mkr)
Sociala avgifter och pensioner,
4% (2 866 mkr)
Årets aktuella skatt, 5% (3 474 mkr)

Provision statligt garanterad
upplåning, 1% (387 mkr)
Insättningsgarantiavgifter, 1% (555 mkr)
Avgift till statlig stabiliseringsfond, 1% (569 mkr)

Samhällsprojekt

Sverige
3 000 nya praktikplatser inom
ramen för Unga Jobb.

Estland
72 lärare genom Teach For All
på 40 skolor, till förmån för
14 700 elever.

Lettland
Nästan 500 000 euro done
rade till barnsjukvård genom
kampanjen Angels over Latvia.

Litauen
Över 13 000 pensionärer i
utbildningsinsats kring elek
troniska transaktioner och
kortanvändning.
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Engagemang för sund utveckling
på våra hemmamarknader
Vi har sett fantastiska framsteg sedan banken startades för snart 200
år sedan. Fortfarande återstår dock mycket att göra innan samhället är
socialt och ekologiskt hållbart. Det är dessa utmaningar som driver vårt
arbete framåt.
En bank som tar ansvar
Genom att främja mänskliga rättigheter vill vi bidra till
ett mer stabilt och effektiv affärsklimat i de länder där vi
verkar. I en ny koncernövergripande policy, som antogs av
bankens styrelse i november 2012, har vi definierat grun
den för vårt arbete. Den nya policyn är första steget till en
implementering av FN:s riktlinjer om företag och mänsk
liga rättigheter. Policyn bygger på en riskanalys där vi
identifierat vår verksamhets påverkan på mänskliga
rättigheter. Analysen gav oss fördjupad kunskap om situ
ationen på Swedbanks olika marknader samt faktiska och
potentiella risker kopplade till våra affärsprocesser och
olika branscher. Under 2013 fortsätter arbetet genom
utbildning av chefer med ansvar för samtliga affärsområ
den samt prioriterade koncernfunktioner och områden, så
som exportkrediter. Det ska möjliggöra för samtliga enhe
ter att identifiera påverkan på mänskliga rättigheter inom
respektive område. Identifiering och bedömning av påver
kan ska vara färdigställd till 2014.
Under 2013 planerar vi även att ta fram en koncern
övergripande antikorruptionspolicy.

Antikorruptionsorganisationen Transparency
International Sverige genomförde nyligen en studie med
syfte att belysa hur landets 20 största multinationella
företag arbetar mot korruption. Undersökningen består
av tre delområden: öppenhet gällande antikorruptions
program, organisatorisk transparens samt öppen redovis
ning uppdelad per land. Swedbanks resultat var 20 av
totalt 24 poäng. De främsta förbättringsområden vi ser är
inom området öppen redovisning uppdelad per land. Där
efterfrågades bland annat ytterligare information om
investeringar, intäkter och försäljning per land där vi är
verksamma. I den nya policyn ska ansvarsfördelning, och
hur frågorna ska implementeras i hela verksamheten,
tydliggöras.
Aktiviteter för minskad klimatpåverkan
Vi anser att en av de allvarligaste utmaningarna mänsk
ligheten står inför är den pågående klimatförändringen.
Den hotar att undergräva framtida välstånd och orsaka
betydande sociala, ekonomiska och miljömässiga kostna
der. För att möjliggöra en övergång till en mer resurs
effektiv tillväxt behövs en kraftsamling av både politiker

Awras Alturki och Peter Niklasson

Nu kan jag fortsätta att utvecklas.

Äntligen jobb – en satsning för minskat utanförskap
I nära samarbete med Arbetsförmedlingen har Swedbank erbjudit jobbsökande,
utlandsfödda personer med relevant kompetens sex månaders praktik på bankkon
tor i södra Sverige. Peter Niklasson, kontorschef på Swedbanks kontor i Älmhult, har
nyligen anställt Awras Alturki, som gjort praktik på kontoret genom programmet
Äntligen jobb.
– Här i Älmhult är Ikea den dominerande arbetsgivaren med många anställda som
kommer från andra delar av världen. Vi har därför stor nytta av att Awras talar fem
språk. Äntligen jobb leder till att vår personal i större utsträckning återspeglar våra
kunder och att många kunder känner sig mer hemma i banken, säger han.
För Awras Alturki har Äntligen jobb förändrat livet.
– Det har betytt jättemycket för mig! I Irak arbetade jag inom banksektorn och jag
är utbildad i ekonomi. Jag trodde det skulle bli svårt för mig att få motsvarande
arbete. Nu kan jag fortsätta att utvecklas, säger hon.

Swedbank Hållbarhetsredovisning 2012
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och företag. Vi har satt ambitiösa mål för att minska vårt
ekologiska fotavtryck. Vårt mål är att till 2013 minska
våra utsläpp av växthusgaser med 15 procent, till 2015
med 30 procent och till 2018 med 40 procent (basår:
2010). Vi integrerar också miljökriterier i vår kredit
givning, investeringar och upphandling av leverantörer.
Finansiering av lösningar kring förnybar energi är ett
prioriterat område i vår utlåning. Swedbank i Litauen står
exempelvis bakom finansieringen av 60 procent av lan
dets vindkraftverk. Användningen av dessa har bidragit
till att landets utsläpp av växthusgaser minskat med
ungefär 200 000 ton jämfört med om energin framställts
av traditionella förbränningskraftverk.
I samklang med människa och miljö
Respekten för miljö och samhälle är integrerad i vår verk
samhet och våra affärsbeslut. Vi hjälper våra kunder att
uppnå en sund och hållbar ekonomi samtidigt som vi tyd
liggör hur olika alternativ påverkar människa och miljö.
Under 2012 har stora ansträngningar lagts på att för
bättra kunskaperna om hållbarhet hos medarbetare i alla
affärsstödjande enheter. Enheterna har nu börjat arbeta
systematiskt med att integrera hållbarhetsaspekter i
utvärdering av processer, projekt och produkter samt i
egna verksamhetsmål.
Vi strävar efter att minimera hållbarhetsrisker på alla
nivåer i vår operativa verksamhet. Det handlar för oss om
både effektivitet och ansvar. Sedan 2007 mäter vi ban
kens direkta klimatpåverkan i Sverige och sedan 2010
omfattar mätningen alla länder där vi är verksamma. Det
hjälper oss att mäta framsteg och identifiera områden där
vi behöver arbeta hårdare.

Den största klimatpåverkan kommer från affärsresor
och energikonsumtion i våra lokaler. Därför har vi valt att
fokusera vårt eget klimatarbete på dessa två områden.
Vi väljer Bra Miljöval el i avtal med leverantörer till den
svenska verksamheten. Kontrakterad el med leverantör
erna för estnisk och lettisk verksamhet är förnyelsebar.
Från 1 januari 2013 gäller det även litauisk verksamhet.
I bankens policy för affärsresor står det att webb- och
telefonkonferensverktyg ska användas framför resande.
Valet av tåg hellre än flyg och bil där det är möjligt betonas
också. Att bedriva vår verksamhet så energieffektivt och
med så liten klimatpåverkan som möjligt sparar också
pengar. Sedan den nya resepolicyn implementerades
under 2011 ser vi en tydlig minskning av antalet affärs
resor. Jämfört med året innan har resandet 2012 minskat
med drygt 20 procent, vilket innebär 16 miljoner kronor i
minskade kostnader för banken och minskade utsläpp av
växthusgaser med 4 383 ton. Swedbank i Sverige är miljö
certifierade enligt standarden ISO 14001 sedan 2003.
Tidigt under 2011 genomförde vi en utvärdering av
vilka risker relaterade till mänskliga rättigheter vi möter i
vår verksamhet. Undersökningen hjälpte oss att identi
fiera tre fokusområden; inköp, utlåning och utbildning av
medarbetare.
Under 2011 och 2012 har bankens inköpsprocess och
samtliga leverantörer granskats. Utifrån resultatet har
ett antal verktyg och riktlinjer utvecklats för att säker
ställa relevanta hållbarhetskrav och underlätta uppfölj
ning av leverantörer. De omfattar bland annat inkludering
av hållbarhetskriterier i befintlig inköpsprocess, ett verk
tyg för riskklassificering, branschriktlinjer, uppförandekod
samt revisionsstrategi. Åtgärdsplaner och utökade

 ho Needs It är utvecklande både för eleverna och
W
för de anställda som berättar om sina jobb.

Margarita Kniūkštienė
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Who Needs It minskar avståndet mellan skola och yrkesliv
Margarita Kniūkštienė är en av nästan 500 lärare i Litauen som deltar i projektet
”Who Needs It”, som drivs av Swedbank och telekommunikationsföretaget Omnitel.
Projektet ger elever möjligheten att träffa yrkesverksamma inom olika branscher
och lära sig mer om deras vardag. Margarita Kniūkštienė, som undervisar i nationell
industrikunskap, bestämde sig för att anmäla sin klass på webbplattformen ”Who
Needs It”. Hon registrerade en förfrågan där hon beskrev elevernas önskan att
bekanta sig med vissa områden inom industrin och fick genast respons. Snart blev
klassen inbjuden till en av landets största och mest moderna industrier inom spann
målsbearbetning. Senare fick de också möjlighet att besöka en biobränsleanläggning
och en stamcellsbank.
– När människor som är mitt i karriären delar med sig av sina personliga erfaren
heter ser eleverna att yrkesbanan inte alltid baseras på examen. Detta hjälper dem
att förstå att det som betyder mest inte är ditt slutbetyg, utan dina kompetenser
och din förmåga att tillämpa kunskaper. Jag beundrar dessa människor, som ägnar tid
och energi åt att dela med sig av sin mest värdefulla tillgång – sin erfarenhet. Jag har
också fått en möjlighet att lära känna mina elever bättre. Att prata med dem utanför
klassrummet underlättar verkligen att skapa kontakt, säger Margarita Kniūkštienė.
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riskbedömningar genomförs för dem som identifierats
som potentiella riskleverantörer.
Genom krediter möjliggör vi för andra företag att växa.
Vi vill att tillväxten ska ske med respekt för människor och
miljö och har därför inkluderat en hållbarhetsanalys i vår
kreditprocess. Branschspecifika hållbarhetsrisker och
landrisker gällande mänskliga rättigheter, korruption,
arbetsrätt samt miljö har identifierats för att hitta verk
samhetsområden och exponering mot länder med hög risk
i vår låneportfölj.
Samtliga chefer på våra hemmamarknader genomgår
en jämställdhetsutbildning. Utbildningen, som ger en
introduktion till
”I grunden är sparandet en möjlig mänskliga rättigheter
och fördjupning inom
het att skapa välstånd för sig
mångfald, är obligato
själv. Sparkapitalet är det som ger risk i Estland, Lettland
individen självständighet och val och Litauen sedan bör
jan av 2012 och i
frihet i sitt liv. Det gällde tidigare
Sverige sedan flera år
och det gäller nu.”
tillbaka. En bredare
Ylva Yngveson, webbaserad utbildning
chef Institutet för Privatekonomi för alla medarbetare är
under utveckling.
Målsättningen är att få den färdig under 2013.
Sund och hållbar privatekonomi
De första sparbankernas mål var att hjälpa vanligt folk att
spara. Det målet är en viktig del av vår verksamhet även
nu, nästan 200 år senare. Därför försöker vi göra kunskap
om världs- och privatekonomi så lättillgänglig som
möjligt.
För att främja kunskapsbyggande kring sund ekonomi
redan tidigt i livet engagerar vi oss inom skolan. Vi erbju
der sedan 1926 kostnadsfritt tidningen Lyckoslanten om
privatekonomi för barn till alla grundskoleklasser årskurs
3 till 6 i Sverige. Vi har utvecklat stödprogram för lärare
och våra medarbetare ger föreläsningar inom privat
ekonomi på grundskole- och gymnasienivå.
Institutet för Privatekonomi har i Sverige sedan början
av 1960-talet granskat hur politiska beslut och ändrade
förutsättningar påverkar enskilda individer och hushåll.
2010 lanserades Institutet för Privatekonomi även i
Estland, Lettland och Litauen. Genom att publicera privat
ekonomiska analyser och genom breda folkbildningsin
satser bidrar vi till att höja privatpersoners kunskaper
inom områden som sparande, skatter, pension, trygghets
system och familjejuridik.
Sedan hösten 2011 är privatekonomi en obligatorisk
del av ämnet samhällskunskap i svenska gymnasieskolor.
Institutet för Privatekonomi har utvecklat programmet
Ung Ekonomi som kan användas i skolorna och innehåller
både läromedel och pedagogiska verktyg. Inom ramen för
Ung Ekonomi får våra rådgivare möjlighet att undervisa i
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ämnet på skolor runt om i landet. Swedbanks och sparban
kernas kontor har under 2012 verkat för att erbjuda alla
gymnasieskolor på respektive ort minst en föreläsning i
årskurs ett. I Swedbanks regi har cirka 400 föreläsningar
genomförts för runt 9 000 elever.
Även Instituten för Privatekonomi i Estland, Lettland
och Litauen gör insatser för att förbättra ungas kunska
per om privatekonomi. Bland annat genom att ta fram
undervisningsmaterial, föredrag och anordna seminarier
för att inspirera lärare.
En bra värld ger en bra bank
En sund bank växer med sina kunder och med samhället
den verkar i. Vårt viktigaste samhällsfokus är ungas situa
tion. Vi jobbar för att skapa praktikplatser för unga
arbetslösa. Våra medarbetare volontärarbetar i olika pro
jekt. Vi stödjer insatser för att främja företagande bland
ungdomar. Och vi engagerar våra kunder och samarbets
partners i att göra detsamma.
Teach For All hjälper till att höja kvaliteten på skolun
dervisningen i Estland och Lettland. Swedbank är aktiv
partner till initiativet som ger viktig arbetslivserfarenhet
till unga människor som nyligen avslutat sina universitets
studier. Teach For All tar nyutexaminerade toppstudenter
tillbaka till skolan för att undervisa och bli framtida ledare.
Dessutom får lärarna och eleverna extra stöd och hand
ledning. Runt 140 studenter har genomgått det tvååriga
programmet. Uppföljning visar att ungefär hälften av dem
väljer att fortsätta sin karriär inom utbildningsväsendet
efteråt. Swedbank jobbar tillsammans med Rektors
akademien för att starta upp Teach for All i Sverige.
Under 2012 inledde Swedbank ett samarbete med
Samhall. Banken har valt Samhall som rikstäckande städ
entreprenör för lokalvård och kringtjänster för huvud
delen av kontorsnätet i Sverige. Det nya samarbetet är ett
led i vårt arbete för att bidra till ökade möjligheter till del
tagande i arbetslivet.
Arbetsmarknad
Inom några år kommer det svenska näringslivet att
behöva rekrytera en ny generation välutbildade medarbe
tare med arbetslivserfarenhet. Samtidigt är arbetslös
heten hög bland ungdomar och utrikesfödda akademiker.
Att få in dessa grupper på arbetsmarknaden genom prak
tikplatser är vårt svar på utmaningen. Tillsammans med
Arbetsförmedlingen och många av våra kundföretag
driver vi i Sverige initiativen Unga jobb och Äntligen jobb.
Swedbank, sparbankerna och Arbetsförmedlingen
drog igång Unga jobb 2009. Tillsammans med bankens
kunder har vi sedan dess skapat totalt över 3 000 praktik
platser för unga i åldern 18–24 år. 387 ungdomar har gjort
sin praktik inom Swedbank och sparbankerna. Uppföljning
visar att hälften av dem har fått en anställning efter prak
tikperiodens slut.
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Banken arrangerar och deltar regelbundet i möten där
man diskuterar ungdomsarbetslöshet och vikten av att
skapa praktikplatser utifrån demografiska behov och
kompetensförsörjningsbehov. Vi genomför matchnings
aktiviteter runt om i landet där ungdomar får träffa ban
ken, Arbetsförmedlingen och lokala aktörer under en
intensiv dag. Ungdomarna får praktisk erfarenhet av job
bintervjuer, omedelbar återkoppling och möjlighet att få
hjälp med att slipa på sina CV:n. I Sveriges västra region
har två större aktiviteter genomförts under 2012.
Sammanlagt deltog runt 900 ungdomar och 450 företag.
Målsättning för Unga jobb kommer från 2013 vara att
alla våra kontor i Sverige ska ta emot minst en praktikant
var. Totalt arbetar vi för 1 000 nya praktikplatser runt om
i Sverige varje år.
Idag går ungefär 65 000 utlandsfödda akademiker
arbetslösa i Sverige. Äntligen jobb syftar till att under
lätta för dessa personer att ta sig in på arbetsmarknaden.
Vi har, sedan initiativet startade
hösten 2011, erbjudit 20 perso
”Ekonomi är som matte,
ner med relevant kompetens sex
samma i alla länder.”
månaders praktik på fjorton av
Rashed Faizi, våra kontor i södra Sverige. Under
praktikant genom Äntligen jobb praktikperioden har samtliga fått
utbildningar, validering av sina
meriter, språkträning och egna arbetsuppgifter. 16 av
praktikanterna har senare erbjudits någon form av
anställning.
Under 2013 kommer banken att ta fram en tydlig
struktur som stöttar verksamheten när det är aktuellt
med praktikprogram inom Äntligen jobb.
Genom Unga jobb och Äntligen jobb öppnas dörrar för
oss att möta nya potentiella medarbetare som med sina
erfarenheter och kontaktnät bidrar till nya affärsmöjlig
heter. Vi kommer att fortsätta arbeta för att göra skillnad
i sysselsättningsfrågan och verka för att fler använder de
arbetsmarknadspolitiska åtgärder som är möjliga.
Arbete mot mobbning
Vårt viktigaste sponsorsamarbete är det med antimobb
ningsorganisationen Friends. Mobbning drabbar inte bara
de som utsätts för den, utan är ett problem för oss alla.
För oss som bank och för samhällsekonomisk utveckling i
allmänhet är barns uppväxtvillkor en framtidsfråga. Är
barn tryggare i skolan, lär sig mer och senare i livet får ett
bra jobb blir vi rikare som samhälle. Att arbeta för att barn
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ska ha en bra uppväxt, en skolgång utan mobbning och att
trygga ungdomar kommer ut i arbetslivet är därför också
en god bankaffär.
I mars 2012 upplät
”Jag lyfter på hatten för Swedbank
Swedbank namnet
– för deras generositet, innovativa
på Sveriges nya
nationalarena
sponsorskap och övertygelse om
i Solna utanför
att goda gärningar är bra för
Stockholm till
affärerna.”
Friends. Beslutet är
Tim Crow, vd Synergy Sponsorship,
unikt i sitt slag och
om Friends Arena
väckte uppmärk
samhet även
internationellt.
Struktur för välgörande ändamål
Förutom att själva skänka pengar till välgörande ändamål
möjliggör vi för kunder och allmänhet att göra likadant.
Donationsportalen Ziedot.lv föddes ur ett samarbete
mellan Swedbank och den lettiska stiftelsen Ziedot.
Portalen ger företag och individer en möjlighet att skänka
pengar till välgörande ändamål via internet. De som söker
stöd registrerar sig och ansöker på samma webbplats.
2012 fick fler än 100 000 människor stöd till ett samman
lagt belopp om 2 miljoner euro genom 153 välgörenhetsorganisationer.
Swedbank har i Estland integrerat donationsportalen
”I love helping” i internetbanken. Sedan portalen öppnade
2008 har ungefär 480 000 euro samlats in till 38
organisationer.
Swedbanks medarbetare stödjer även organisatio
nerna genom att dela med sig av kunskap, mentorskap och
volontärarbete.
Läs mer på vår webbplats:
swedbank.se/samhalle
swedbank.se/hallbarframtid
swedbank.se/privatekonomi
swedbank.com/corporate-sustainability
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Många människor är beroende av att det går bra för Swedbank. Pensionssparare, försäkringstagare och tio
tusentals små aktieägare har lagt stora värden hos oss att förvalta. Swedbank ska vara en trygg, lönsam och
långsiktig investering. Swedbank växer i takt med omvärlden och är en robust tillgång oavsett konjunktur.

Ägarkategorier, %

Våra ägarländer, innehav %

Per den 31 december 2012, siffran inom parentes avser
2011

Per den 31 december 2012

Svenska juridiska
 ersoner 51,8 % (57,4)
p

Utländska ägare
39,7% (33,3)
Svenska privat
personer 8,5% (9,3)

Källa: Euroclear Sweden AB

Storbritannien 13,2%
Sverige 60,3%

USA 15,2%
Övriga 11,3%

Källa: Euroclear Sweden AB

Storleksklasser Per den 31 december 2012

Antal ägare

Andel, %

Antal aktier

Andel, %

1—100

145 806

47

4 577 949

0,40

101—500

112 524

37

29 078 187

2,57

501—1 000

27 200

9

19 829 210

1,75

1 001—2 000

13 148

4

18 341 832

1,62

2 001—5 000

6 134

2

18 936 215

1,67

5 001—10 000

1 387

0,4

10 011 181

0,88

10 001—100 000

1 271

0,4

37 710 796

3,33

301

0,1

72 722 374

6,42

100 001—500 000
500 001—
Totalt

283

0,1

920 797 978

81,36

308 054

100

1 132 005 722

100

Källa: Euroclear Sweden AB

10 största aktieägarna per 31 december

Andel av kapital och röster*, %

2012

Folksam

9,22

Sparbanks-Gruppen – Medlemsbanker

7,58

Swedbank Robur Fonder

3,97

Alecta Pensionsförsäkring

3,13

Sparbanksstiftelser
– ej Sparbanks-Gruppen

2,93

Swedbank AB**

2,92

AMF – Försäkring och Fonder

2,54

JPM CHASE NA***
USA
JPM CHASE NA***

2,19

FSPA Resultatandelsstiftelser

1,84

10 största ägarna

Sverige
Storbritannien

2,16
38,48

* Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare
** Å
 terköpta aktier, vilka varken besitter rösträtt eller rätt till
utdelning
*** D
 essa aktier är förvaltarregistrerade i minst två led.
Källa: Euroclear Sweden AB

USA
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Ansvar bortom lönsamhet
Att investera i Swedbank ska löna sig. Bankens ansvar gentemot
ägarna sträcker sig samtidigt långt bortom den sista raden i
resultaträkningen. Arbetet med att förbättra genomlysningen
av bankens finansiella ställning pågår ständigt. Det är bra både
för oss och för branschen som helhet.

En god investering
För att vara konkurrenskraftiga över tid behöver vi växa
tillsammans med vår omvärld, i samklang med regleringar
och riktlinjer på såväl nationell som internationell nivå.
Våra ägare ska vara för
vissade om att de inves
terar i en trygg och
ansvarsfull bank med
långsiktiga mål.
Swedbanks räntabilitet
på eget kapital ska över
Swedbanks räntabilitet för helåret 2012
tid uppgå till 15 procent.
Räntabilitetsmålet är
anpassat efter
Swedbanks marknadsposition, riskprofil och marknads
förutsättningarna på våra hemmamarknader. För helåret
2012 uppgick räntabiliteten till 14,4 procent.
Mot bakgrund av bankens robusta intjäningsförmåga
och låga risk, har styrelsen beslutat att ändra Swedbanks
utdelningspolicy till att 75 procent av årets resultat delas

14,4%

ut till bankens ägare, mot tidigare 50 procent. Även med
den nya utdelningspolicyn fortsätter Swedbank vara
överkapitaliserat i förhållande till framtida regelverk. All
utdelning är villkorad av bolagsstämman och kräver att
det finns utdelningsbara medel.
En hållbar investering
Ansvarsfulla investerare inriktar sig på olika hållbarhets
aspekter av ett företag, bland annat hur miljöfrågor,
mänskliga rättigheter och risk hanteras. Det finns idag ett
flertal fonder och aktieindex för företag som uppfyller en
viss hållbarhetsnivå. Swedbanks A-aktie ingår exempelvis
i FTSE4Good, ett index skapat för att underlätta investe
ringar i företag som uppfyller globalt erkända normer för
hållbart företagande. Företag i FTSE4Good måste upp
fylla strikta kriterier gällande miljö, socialt ansvar och
bolagsstyrning.
Under 2012 fick Swedbank 73 poäng av 100 möjliga i
Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Medelpoängen i
branschen ligger på 59. Swedbank har som mål att från

 åra värderingar öppen, enkel och omtänksam ska
V
återspeglas i bankens bolagsstyrning.

Bästa bolagsstyrningsrapport
Swedbank utsågs 2012 till Sveriges bästa bolag i PwC:s tävling
Bästa Bolagsstyrningsrapportering. I juryns motivering stod:
” Juryns bedömning är att Swedbanks bolagsstyrningsrappor
tering på ett utmärkt sätt förmedlar bolagets ambitioner att
bygga aktieägarvärde utifrån visionen ’en hållbar bankverk
samhet’. Swedbank har en ambition att till läsaren förmedla sin
vilja att vara en seriös samhällsaktör. Juryn finner bankens
engagemang i samhällsfrågor vara lovvärt och vill uppmuntra
Swedbank att fortsätta utveckla detta engagemang i förening
med aktieägarvärdet.”

Swedbank Hållbarhetsredovisning 2012

27

Ägare och investerare 

och med 2013 öka resultatet i DJSI med två poäng per år
tills banken tillhör de främsta tio procenten inom bank
sektorn i hela världen vad gäller hållbarhet. I Folksams
Index för ansvarsfullt företagande 2011 utsågs
Swedbank till bäst i branschen inom kategorin Miljö.
Swedbank är även inkluderat i indexet STOXX ESG
Leaders indices sedan 2012.
Under 2012 tilldelades Swedbank guldstatus i
Estonian Corporate Responsibility Index och Latvia
Sustainability Index.
Rätt information i rätt tid
Swedbank ska ge såväl aktieägare som analytiker och
andra intressenter snabb, tydlig, konsekvent och samtidig
information om koncernens
”Ett av våra primära mål är verksamhet och finansiella ställ
att vara väldigt öppna med ning. Genom transparens ska
pas förståelse för såväl den
hur vi ser på risk och tyd
finansiella rapporteringen och
ligt visa på vilket sätt vi
de beslut som fattas, som för
jobbar med dessa frågor. ” branschen som helhet.
I Riksbankens Stabilitets
Michael Wolf, vd Swedbank rapport 2012:2 kommer
Swedbank väl ut i jämförelse
med övriga storbanker när det gäller transparens. I rap
porten framgår att Swedbank som enda bank ger en till
räcklig transparent redovisning av intecknade tillgångar.
Banken har som målsättning att öka öppenheten ytterli
gare i kommande rapporter.
Sedan första kvartalet 2012 publicerar Swedbank på
webben och i årsredovisningen ett diagram för att illus
trera utvecklingen av bankens finansieringskostnad och
bruttomarginal för bolån för att öka transparensen kring
bankens marginal på bolån. Diagrammet är snarlikt det
som publiceras två gånger om året i Riksbankens rapport
Finansiell stabilitet.

Som en bekräftelse på att bankens strävan att öka
transparensen har burit frukt fick Swedbank under 2011
ta emot Ernst & Youngs Risk Transparency Award.
Starka resultat i stresstester
Swedbanks stabila intjäningsförmåga i kombination med
begränsad utlåningstillväxt har medfört att bankens
redan starka kapitalisering fortsatt att öka under 2012.
Bankens kärnprimärkapitalrelation var 15,4 procent
enligt Basel 3 inklusive IAS 19 per den 31 december 2012.
Interna och externa stresstester visar att Swedbank har
god motståndskraft för kriser, även vid extremt negativa
scenarier. Banken ska vara väl kapitaliserad med en
betryggande buffert med hänsyn tagen till kommande
regleringar.
Swedbank styr sin likviditet så att banken har en över
levnadshorisont för att kunna klara långa perioder av
stress i kapitalmarknaderna, där tillgången till ny finansie
ring skulle vara begränsad. För närvarande (per den 31
december 2012) skulle banken klara helt stängda kapital
marknader i över 12 månader. Detta gäller såväl koncer
nens totala likviditet, som likviditeten i USD och EUR.
Ägarstruktur
Swedbank hade 308 054 aktieägare per den 31 december
2012. Av dessa utgjordes 4,72 procent av aktieägare med
ett innehav om 1 000 aktier eller mindre. Knappt 0,1 pro
cent av ägarna stod tillsammans för en ägarandel uppgå
ende till över 80 procent av bolaget. Swedbanks största
aktieägare per den 31 december 2012 var en ägargrupp
bestående av Folksam, KPA och Förenade Liv. Det utländ
ska ägandet i Swedbank har ökat under året och utgör nu
39,7 procent. Av dessa står USA och Storbritannien för
den största ägarandelen med 15,2 respektive 13,2
procent.

Kärnprimärkapitalrelation enligt Basel 3 inklusive IAS 19, initialt och i stressituation
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2014

SEB

2015

Swedbank

Nordea
Stresstester
Den oroliga
situationen i vår omvärld ska tas på allvar.
Handelsbanken
Vi måste alltid ha beredskap för en kris i det finansiella
systemet. När Riksbanken genomför stresstest av de
svenska bankerna är Swedbank den enda som klarar
av att hålla sin kapitalnivå på en konstant nivå under
alla de simulerade åren. Vi är också den enda bank som
visar positiva resultat under alla år i Riksbankens
simulerade stressituation.
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Swedbanks aktier
Swedbank har tre aktieslag, stamaktier (A-aktier), prefe
rensaktier och C-aktier. Preferensaktierna emitterades
vid nyemissionen 2008. Stam- och preferensaktier har
lika rösträtt, en röst per aktie, och är de två aktieslag som
handlas över börsen. C-aktierna emitterades och återköp
tes i maj 2011 för att hantera bankens åtagande enligt
det prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram
met för 2010. Samtliga C-aktier makulerades i maj 2012.
C-aktien berättigade till en tiondels röst.
För att fortlöpande kunna anpassa bankens kapital
struktur till rådande kapitalbehov fick styrelsen 2012 års
stämmans bemyndigande att dels besluta om återköp av
egna A- och/eller preferensaktier på upp till 10 procent av
samtliga aktier, samt emission av skuldebrev som kan kon
verteras till aktier. Då klarhet inte nåtts kring utform
ningen av nya kapitaltäckningsregler har mandaten inte
utnyttjats under 2012.
Swedbank bedriver, i egenskap av värdepappers
institut, värdepappersrörelse avseende bland annat
handel med finansiella instrument för egen räkning. I
denna verksamhet finns behovet att förvärva egna aktier.
Årsstämman 2012 beslöt därför att banken under tiden
fram till Årsstämman 2013 löpande skulle få förvärva
egna aktier till ett antal som innebär att det samlade inne
havet av sådana aktier vid var tid inte överstiger 1 pro
cent av samtliga aktier i banken samt, att detta sker till
ett pris motsvarande marknadspris.
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Årsstämman 2012 fattade beslut om nya prestationsoch aktiebaserade ersättningsprogram för år 2012 (”Eken
2012”). Programmen syftar till att skapa ett långsiktigt
engagemang i banken hos de anställda genom uppskjuten
ersättning i form av aktier. Årsstämman 2012 fattade
även beslut om överlåtelse av högst 33 miljoner stam
aktier för ersättningsprogram för 2012, men också tidi
gare beslutade program. Om överlåtelse sker enligt ovan
skulle det medföra en total utspädningseffekt om högst
cirka 3 procent i förhållande till antalet utestående aktier
och röster per 31 december 2012.
Läs mer på vår webbplats:
swedbank.se/ir
swedbank.se/bolagsstyrning
swedbank.se/samhalle
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Vårt samhällsansvar
börjar i bankaffären
Swedbank är en stor aktör på våra hemmamarknader. Med storleken
kommer ansvar. Vi är en trygg bank som inte äventyrar stabiliteten
på finansmarknaden genom risktagande. Swedbank bidrar med
en del av den finansiella infrastruktur som är en förutsättning för
ett välfungerande samhälle.
Lärdomar av finanskrisen
Finanskrisen 2008–2009 orsakades främst av ett oan
svarigt risktagande i banker och finansiella institutioner
runt om i världen. Swedbank drabbades hårt av krisen,
men var även en del av problemet. Åren före krisen hade
banken utsatt sig för stora risker när man gått in på nya
marknader. När det uppstod misstro i det finansiella sys
temet visade sig Swedbank stå på en bräckligare grund än
vad som var hållbart. Banken fick problem när den korta
upplåningen ströps samtidigt som kreditförlusterna
ökade. Swedbank tillsammans med den övriga finansbran
schen präglas fortfarande av en förtroendekris, men erfa
renheterna från finanskrisen har också fått oss att ändra
vårt sätt att arbeta. Idag analyserar och hanterar vi risker
bättre, har mer och bättre kapital och kan övervintra
långa perioder på bottenfrusna kapitalmarknader. Vår
oro för överskuldsättning och obalanser på bostads
marknaden har lett oss till att förespråka en ökad grad
av amortering och till en mer återhållsam utlåning.
Nya regelverk ger ökad stabilitet
Finansbranschen har de senaste åren präglats av ökad
reglering. Både på nationell och på internationell nivå har
man strävat efter att hitta regelverk som skapar mer
robusta banker och mindre riskfyllda strukturer.
Möjligheten att begränsa risktagande inom bankerna har

skapats genom nya regelverk och ökad tillsyn. Swedbank
har bejakat regleringsarbetet och ofta gått före och
längre genom att anpassa sig tidigare och mer omfat
tande än vad lagen krävt.
Swedbank uppskattar de krishanteringssystem som
nu håller på att byggas upp. Precis som i alla andra företag
ska bankernas ägare, inte skattebetalarna, bära eventu
ella förluster och ta konsekvenserna av för stort risktag
ande. En rad viktiga åtgärdsprogram kan numera sättas in
om stabiliteten hotas. I Sverige har en stabilitetsfond eta
blerats. Till den betalar Swedbank tillsammans med övriga
banker och kreditinstitut en avgift som ska täcka kostna
derna för eventuella krisåtgärder.
Sedan en tid pågår arbetet mot ett mer integrerat
regelverk för Europas banker, med bland annat en bank
union med gemensam tillsyn och övervakning av bank
erna inom eurozonen. Swedbank, som verkar över flera
nationsgränser, är ett exempel på hur internationell bank
sektorn har blivit. Att reglering och tillsyn hanteras över
nationsgränserna är naturligt och bra.
Mer och bättre kapital
Under 2012 presenterade den svenska regeringen förslag
på nya kapitaltäckningsregler som innebär att kapital
kraven höjs för landets banker. De skärpta kraven införs
för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet och

Kärnprimärkapitalrelation i de fyra största svenska bankerna enligt Basel 3 inkl. IAS 19
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September 2012

SEB

Swedbank

Välkapitaliserad verksamhet
Handelsbanken
Under de senaste åren har Swedbank byggt upp en
buffert som gör oss till en av Europas mest välkapita
liserade banker. Kapitalnivån ligger väl över vad som
krävs i gällande regelverk, men även väl över de fram
tida krav som väntas införas de kommande åren.
Swedbank har tillsammans med Handelsbanken högst
kärnprimärkapitalrelation av de fyra svenska
storbankerna.
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minska sårbarheten i ekonomin. Bestämmelserna om
kapitaltäckning specificerar hur mycket kapital som
kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha för att täcka
riskerna i sin verksamhet. Dessa är i huvudsak risker för
förlust till följd av kreditrisker, marknadsrisker och opera
tiva risker. Marknadsrisker härrör från förändringar i
marknadspriser, såsom räntor, aktiekurser, råvarupriser
och valutakurser.
Av de fyra svenska storbankerna kommer det att krä
vas att kärnprimärkapitalnivån ska uppgå till minst tolv
procent från och med år 2015. Redan idag uppfyller
Swedbank de nya hårdare kraven med en kärnprimärkapi
talrelation på 15,4 procent enligt Basel 3 inklusive IAS 19.
För oss handlar det inte bara om att uppfylla regelverket
utan om att hålla så mycket kapital att vi har en hög
beredskap för nya kriser och kan möta kapitalmarknaden
med högsta tänkbara trovärdighet.

Under de senaste åren har de baltiska ländernas eko
nomi konsoliderats och är idag mer långsiktigt hållbar.
Såväl de offentliga finanserna, som bytesbalanserna och
skuldnivåerna är i bättre balans, lönenivåerna är mer kon
kurrenskraftiga och fastighetspriserna har börjat åter
hämta sig från betydligt lägre nivåer. Stora skillnader
kvarstår dock mellan länderna. Återhämtningen har varit
starkast i Estland, medan Lettland är mest känsligt för en
svag omvärldssituation.
Swedbank har en begränsad exponering mot de länder
i Europa som nu genomlider de värsta svårigheterna. I
samband med krisen såg banken över sina limiter mot ban
ker i Grekland, Irland, Italien, Portugal och Spanien och
minskade dem och andra exponeringar i möjligaste mån.
Totalt utestående exponeringar uppgick till 396 miljoner
kronor per den 31 december 2012 (763 miljoner per den
31 december 2011).

Kreditexponering mot länder i kris
Den globala finanskrisen eskalerade hösten 2008 och
övergick sedan i en skuldkris. Svallvågorna drabbade såväl
företag som hushåll. Stora delar av världsekonomin befin
ner sig i en djup lågkonjunktur och eurozonen är i
recession.
Sverige har klarat sig relativt bra och haft en stabil
ekonomisk utveckling sedan återhämtningen inleddes. De
baltiska länderna drabbades däremot hårt under finanskri
sens inledande år. Ekonomierna var överhettade efter en
lång tids hög ekonomisk tillväxt driven av konvergensen
till EU och en alltför omfattande kreditgivning. När krisen
slog till ledde det därför till stora kreditförluster för
Swedbank som varit en av aktörerna som bidragit till den
stora utlåningen. Swedbank etablerade specialistenheter i
varje land som hanterade det stora antalet kunder som fick
betalningssvårigheter. Banken drog i detta arbete nytta
av kompetens och erfarenhet som byggdes upp i samband
med den svenska finanskrisen i början av 1990-talet.

Ansvar för bostadsmarknaden
Trots att Sverige klarat krisen relativt väl är landet inte
immunt mot turbulens i det finansiella systemet. Så väl
IMF som EU-kommissionen har uttryckt oro för den
svenska bostadsmarknaden och den snabbt ökande skuld
sättningen i hushållssektorn, både i absoluta tal och i för
hållande till hushållens inkomster. Problem kan uppstå så
väl i de högt belånade storstäderna som i glesbygden med
svagare efterfrågan på bostäder.
Det är svårt att avgöra exakt vilken nivå på skuldsätt
ningen som skapar problem i en ekonomi, men den relativt
snabba uppgången talar för att Sverige de senaste åren
byggt upp en sårbarhet som i framtiden kan ge både djup
och långsiktig instabilitet. I ett första skede kan turbulen
sen orsaka att den höga skuldsättningen slår mot tillväx
ten i ekonomin då högre räntebetalningar tränger undan
privat konsumtion. Det kan i ett andra skede resultera i
fallande bostadspriser, som i sin tur kan skapa negativa
återverkningar i hela ekonomin. I ett ännu värre scenario

Tillväxtdagarnas styrka är fokuset på Sveriges v
 iktigaste framtidsfrågor och mötet
mellan centrala samhällsaktörer. Idéer som föds här kan bidra till ett växande Sverige.
Erik Ullenhag, Sveriges integrationsminister

Tillväxtdagarna – Vårt forum för samhällsfrågor
Sedan 2010 har Swedbank tillsammans med Sparbankernas
Riksförbund arrangerat de årligen återkommande Tillväxtdagarna.
Spännvidden i programmet är stor och kretsar kring de faktorer som
skapar förutsättningar för lokal och regional tillväxt, entreprenör
skap och företagsamhet. Syftet är att utbyta tankar och erfarenhe
ter för att skapa nya arbetstillfällen och en hållbar framtid. Vid de
senaste Tillväxtdagarna erbjöds nära femtio seminarier som lockade
flera hundra opinionsbildare, ekonomer, företagsledare, studenter
och politiker att delta. Arrangemanget turnerar i landet och har hit
tills besökt Åre, Göteborg och Malmö. I maj 2013 står Linköping värd.

Swedbank Hållbarhetsredovisning 2012

Beslutsfattare och samhällsinstitutioner

kan skuldnivåerna skapa instabilitet i det finansiella sys
temet, något som få bedömare ser en hög risk för idag.
Den höga skuldsättningen kan också vara ett bekym
mer för många hushåll som vant sig vid en viss levnadsstan
dard och låga räntor. Förändras förutsättningarna snabbt
kan privatekonomin försvagas. Övergången från arbete till
pension kan innebära en stor påfrestning, likaså kan arbets
löshet eller sjukdom drabba den med stora lån extra hårt.
En hög skuldsättning kan också innebära bekymmer
för bankerna. Om hushållens belåningsgrad ökar så ökar
också bankens risk. Idag har
Swedbank en genomsnittlig
”Alla ekonomier behöver en
belåningsgrad i sin utlåning
sund balans mellan intäkter,
till privatbostäder på 63 pro
utgifter, lån och buffert. Det cent, per november 2012.
Skulle den kvoten öka kan
gäller våra kunder likväl som banken tvingas ta upp
det gäller banken.”
dyrare lån på marknaden för
Göran Bronner, att finansiera vår utlåning.
koncernfinanschef Swedbank Det i sin tur skulle kunna leda
till höjda räntor för våra kun
der samtidigt som det kan bli svårare att få lån.
Sedan 2010 har Swedbank sagt att nytecknande bolån
ska amorteras ned till 75 procent av marknadsvärdet på
tio till 15 års sikt. Vår uppföljning visar att efterlevnaden i
banken är närmare hundra procent. Under 2012 skickade
Swedbank ett brev till den svenska regeringen där man
lyfte frågan om amorteringskrav, vilket fick stor upp
märksamhet. Swedbank – som uppvisat återhållsamhet i
utlåningen – kommer fortsätta att driva frågan om skuld
sättningens risker, såväl i banken som i samhällsdebatten.
En del av samhällets infrastruktur
Bankerna är en viktig del av infrastrukturen i ett land.
Trygga och tillgängliga betalningslösningar är förutsätt
ningen för en fungerande ekonomi. Sedan länge har bank
kontoren varit nav i den lokala ekonomin. Totalt har
Swedbank knappt 200 kontor i Estland, Lettland och
Litauen. I Sverige har Swedbank och sparbankerna tillsam
mans omkring 550 kontor. Tillsammans med övriga banker
erbjuder vi tusentals uttagsautomater. Kontanterna
ersätts undan för undan med kortköp. Swedbank är en av
Europas dominerande kortinlösenaktörer och behandlar
varje år över en och en halv miljard kortköp. Den mins
kande kontanthanteringen är en potentiellt stor bespa
ring för samhället. Enligt Riksbankens beräkningar kostar
hanteringen av sedlar och mynt i Sverige cirka elva miljar
der kronor per år. Det ska jämföras med kortköpen som
enligt Handelns utredningsinstitut kostar cirka sju miljar
der. Dagens kontanthantering belastar även miljön. Bara
inom Swedbank ledde transporterna under 2012 till att
drygt 1 000 ton koldioxid släpptes ut, vilket motsvarar
koldioxidutsläpp från hushållsel för 8 000 lägenheter.
Aktivt arbete mot bedrägerier
Den nya tekniken har inneburit många fördelar men har
också gett upphov till nya former av bedrägerier. Banken
är beroende av omvärldens förtroende. En väsentlig del av
detta är våra kunders förtroende för bankens säkerhets
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system. Swedbank tillhandahåller användarvänliga och
säkra lösningar för sina tjänster. För att den totala säker
heten ska bli bra krävs det att kunden hjälper till och skyd
dar sina uppgifter. Det finns många varianter av moderna
bedrägerier: skimming, phishing, pharming och telefonbe
drägerier är några. Vi informerar löpande våra kunder om
hur de kan skydda sig mot bedrägerier och ersätter dem
som råkat illa ut trots att man varit aktsam. I Litauen har
ett informationssamarbete med polisen varit lyckosamt
och man har kunnat höja allmänhetens vaksamhet.
Ansträngningar mot penningtvätt
Som bank kan vi bli ett verktyg för kriminella om vi inte är
vaksamma. Swedbank lägger stora resurser på att förhin
dra transaktioner där man kan misstänka att pengarna
kommer från brottslig verksamhet. Samtliga medarbetare
genomgår koncernens grundläggande utbildning där de
lär sig rutiner och förhållningsätt för att kunna bekämpa
brottslighet. Medarbetarna ska därutöver erhålla utbild
ning och information som är anpassad till deras arbets
uppgifter och behov och utformad i enlighet med externa
och interna regelverk. Utbildning och information ska ges
löpande och med syfte att medarbetarna ska lära sig
känna igen transaktionsmönster, beteenden och situatio
ner som utgör eller har samband med penningtvätt.
Därigenom ska nya trender, mönster och metoder kunna
fångas upp och hanteras inom verksamheten. Arbetet
regleras i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finan
siering av terrorism.
Finanskoalitionen mot barnpornografi
Tillsammans med övriga svenska banker arbetar
Swedbank sedan 2009 i Finanskoalitionen mot barnpor
nografi, ett initiativ av barnrättsorganisationen Ecpat.
Koalitionsarbetet innebär att polisen förser bankerna med
information om betalningsmottagare som står bakom
kända internetsidor som sprider barnpornografiskt mate
rial. Om en kund i banken sedan försöker genomföra en
betalning till en sådan mottagare kommer betalningen
att stoppas, varvid kunden inte kan komma åt det illegala
materialet. Polisen är ytterst ansvarig för bekämpning av
barnpornografibrott men finansbranschen är en nyckel
aktör för att hitta lösningar för att stoppa transaktioner.
I syfte att förhindra denna handel genom de finansiella
systemen har ett unikt samarbete utarbetats mellan
myndigheter, banker och den ideella sektorn. Tillsammans
försvårar vi möjligheten att använda de finansiella syste
men för denna typ av brottslighet. De kommersiella inter
netsajter som säljer övergreppsbilder på barn har minskat
betydligt i antal och polisen bedömer att denna marknad
har blivit mindre intressant för kriminella aktörer.
Arena för Tillväxt
Arena för Tillväxt är ett samarbete mellan ICA, Swedbank
och Sveriges Kommuner och Landsting. Sedan år 2000
arbetar Arena för Tillväxt med att främja lokalt och regio
nalt tillväxtarbete genom i första hand kunskapsförmed
ling och processtöd riktat till privata och offentliga
beslutsfattare.
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En majoritet av landets kommuner, landsting och regi
oner arbetar idag hårt med de olika möjligheter och
svårigheter som förknippas med tillväxt. En viktig faktor
är en positiv befolkningsutveckling. Nyföretagande, väx
ande företag, lönetillväxt och god kommunal ekonomi är
andra faktorer. Innovationsförmåga, det vill säga förmå
gan att utveckla och sprida nya varor, tjänster och arbets
sätt i samhället är ytterligare en faktor. Innovationer ska
pas mycket sällan isolerat utan uppstår genom samspel
och ömsesidigt lärande i ett nätverk av aktörer. Näringsliv,
universitet och forskningsinstitut, myndigheter, kommu
ner och landsting kan alla hjälpas åt. Hållbar tillväxt hand
lar idag om ökad samverkan för att skapa attraktiva mil
jöer – för medborgare, företag, organisationer och
besökare. Swedbank bidrar genom Arena för Tillväxt med
kunskap, statistik och analys samt processtöd för en ökad
lokal- och regional samverkan.
Swedbank i Almedalen
Politikerveckan i Almedalen är en världsunik mötesplats
för alla delar av det offentliga Sverige. Swedbank är ett av
de företag som varit med längst och har sedan år 2000
arrangerat egna seminarier. 2012 stod vi värd för två semi
narier. I fokus låg behovet av ett förändrat sparbeteende
samt förvärvsarbetets centrala betydelse för att minska
utanförskap. Bland deltagarna vid det första seminariet
fanns den svenske finansmarknadsministern, represen
tanter för oppositionen och Kronofogdemyndigheten.
Det andra seminariet behandlade ämnet ”Vägen till
arbete”. Deltagarna berättade om olika initiativ för att
öka möjligheterna till deltagande på dagens arbetsmark
nad. Bland deltagarna fanns bland annat Sveriges arbets
marknadsminister.
Ekonomiska sekretariatet
Swedbanks Ekonomiska sekretariat tillhandahåller analy
ser av både konjunkturell och strukturell ekonomisk
utveckling . Syftet är främst att ge Swedbanks kunder ett
bättre beslutsunderlag, och det görs i form av skrivna
analyser och muntliga presentationer vid kundmöten och
andra evenemang. Då Swedbank är representerad regio
nalt i främst Sverige och de baltiska länderna görs även
regionala studier med fokus på lokal tillväxt i ett natio
nellt och internationellt perspektiv.
Konjunkturutsikterna uppdateras löpande i Swedbank
Economic Outlook, medan den årliga Östersjörapporten
även fokuserar på strukturförändringar och de olika länd
ernas konkurrenskraft. Även om den makroekonomiska
analysen dominerar, förekommer mikroinriktade studier
exempelvis på fastighetsmarknaden med Boindex mät
andes husköpkraften i Sverige och Baltikum som regel
bunden publikation. Småföretagsbarometern – som görs
tillsammans med organisationen Företagarna – mäter
konjunkturläget i de mindre företagen, på nationell och
regional nivå i Sverige. Inköpschefsindex – som tas fram
tillsammans med inköps- och logistikorganisationen Silf –
är en tidig konjunkturmätare för tillverkningsindustrin
och tjänstesektorn. För företagskunder och samhälls
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intresserade görs återkommande analyser av den interna
tionella utvecklingen med fokus på Östersjöregionen,
USA, Europa och Asien.
Ekonomiska sekretariatet har ekonomer i Sverige och
de baltiska länderna. Dessa ingår ofta i expertgrupper och
statliga utredningar, samt medverkar i olika samhällsfora
genom deltagande i panelde
batter och mediaframträdan
”Världsekonomin har blivit
den. Kontakter med offent
mer komplex. Förr lade vi ett
liga aktörer, näringsliv och
akademiska institutioner är
50-bitarspussel, nu handlar
viktiga, och löpande sker ett
det om 1 000 bitar.
kunskapsutbyte där bankens
Samtidigt lönar det sig att
ekonomer bidrar med sitt
kunnande.
försöka förstå – kunder som
Finanskrisen har även tyd
bevakar omvärlden gör
liggjort behovet av en stark
bättre affärer.”
makroekonomisk bevakning
som kopplas till Swedbanks
Cecilia Hermansson,
interna riskanalys.
seniorekonom Swedbank
Ekonomiska sekretariatet tar
löpande fram ekonomiska och
finansiella hållbarhetsindikatorer samt bidrar med scena
rier till bankens stresstester.
Fler och växande företag
Swedbank har valt att stötta projekt och organisationer
som främjar entreprenörskap och nyföretagande efter
som vi tror att det behövs fler nya företag för att skapa
nya jobb och säkra tillväxten.
I både Sverige, Estland, Lettland och Litauen stödjer vi
Ung företagsamhet (Junior Achievement) där skolelever
får prova på livet som egen företagare. Man startar, driver
och avvecklar ett företag under ett skolår. Det ger kun
skap och skapar förståelse för hur arbetsmarknaden och
företagande fungerar i praktiken. Swedbank erbjuder för
månliga eller gratis banktjänster till elevernas företag och
finns som stöd under provåret. Om företaget ska leva
vidare finns banken redo att hjälpa till vid övergången till
bolag. I Estland har vi tagit fram läromedel om företa
gande. En ny aktivitet 2012 är att tidigare Ung företag
samhetselever får följa med en ledare för en dag. Catrin
Fransson och Priit Perens, chefer för Swedbank i Sverige
respektive Estland, medverkade tillsammans med många
andra i banken i denna satsning.
Läs mer på vår webbplats:
swedbank.se/ir
swedbank.se/analyser
swedbank.se/sakerhet
swedbank.se/samhalle
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Priser och utmärkelser
Swedbank har under 2012 fått ett flertal utmärkelser och
hög rankning i olika index. Här berättar vi om några av dem.

Ansvarsfullt företagande
Swedbank i Litauen fick priset
”National Responsible
Business Award” i miljökatego
rin för att ha engagerat och
utbildat kunder och leverantörer
inom området hållbar utveckling.
Tallinn City Enterprise Board
utsåg Swedbank till Estlands mest
ansvarstagande företag inom sociala
frågor.
I Lettlands nationella hållbarhetsindex och i
Estlands index för ansvarsfullt företagande har
Swedbank tilldelats guldstatus. Företag
med guldstatus ska visa öppenhet och
transparens avseende alla aspekter av
hållbarhet.
Högt anseende
I Estland, Lettland och Litauen har Swedbank hamnat i
topp när storföretagens anseende rankats. I Estland blev
Swedbank utnämnt till landets högst ansedda storföre
tag för femte året i rad i en undersökning från TNS Emor.
I Lettland blev Swedbank bästa bank med en andraplats
på årets lista ”Business Reputation Top”, och utnämndes
också till arbetsgivaren med bäst rykte. Bakom undersök
ningen står Porter Novelli och affärstidningen Lietišķā
Diena. Swedbank blev i Litauen utnämnt till landets fjärde
mest omtyckta varumärke, som enda bank bland topp 10,
i undersökningsföretaget GFK:s rankning.
Produkter och tjänster
När de bästa välgörenhetsprodukterna på den europeiska
finansmarknaden skulle utses fick Swedbank mottaga två

priser. Swedbank Robur korades
till ”Leading European Charity
Fund Provider” för Swedbank
Robur Humanfond där spararna
årligen skänker 2 procent av fond
innehavet till ideella organisationer.
Swedbanks Världsnaturkort fick för
stapriset i kategorin för kort. Franska
Axylia Conseil står bakom priset.
Swedbank Robur Humanfond blev även
utnämnd till årets etikfond när fondmarknaden.se
presenterade 2012 års bästa fonder.
I estniska bankföreningens tävling utnämndes
Swedbanks budgetverktyg Financial Planner
till den bästa banktjänsten. Verktyget ger
överblick över banktransaktioner och gör det
enkelt att planera sin ekonomi, för både privatoch företagskunder.
Öppenhet och tillgänglighet
Swedbank blev utsett till Sveriges bästa företag i täv
lingen Bästa Bolagsstyrningsrapportering som anordnas
av revisionsföretaget PwC. I bedömningen ingick styr
ning, riskhantering och intern kontroll, valberedningens
arbete och hållbart företagande. Dessutom uppmärk
sammas bolagens öppenhet och tydlighet.
Föreningen Estlands blinda utsåg installationen av
hjälpmedel för synskadade på ett antal av Swedbanks
uttagsautomater till ”Årets gärning”.
Swedbanks seniorekonom Cecilia Hermansson blev
utnämnd till ”Årets påverkare” av forumet Bank och
Finans som årligen nominerar personer som är visionärer,
pionjärer eller har influerat branschen eller sin organisa
tion på ett positivt sätt.

Läs mer på vår webbplats:
swedbank.se/om-swedbank/swedbank-i-samhallet/priser-och-utmarkelser
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Styrning och arbetssätt
Arbetet med hållbarhet är integrerat i Swedbanks affärsverksamhet.
Det är vår ambition att frågorna ska genomsyra vår vardag, våra
affärsbeslut och alla kontakter med intressenter.

För att möjliggöra detta har vi utformat en hållbarhets
strategi med mål och årlig uppföljning. Syftet med håll
barhetsstrategin är att integrera respekten för mänskliga
rättigheter, miljö och antikorruption i affärsstrategier,
kreditprocess, investeringar, inköp och finansiell rådgiv
ning genom både kvalitativa och kvantitativa mål.
Swedbanks koncernkommunikationsdirektör har det
övergripande ansvaret för hållbarhet och samhällsfrågor
och är medlem i bankens koncernledning. Chefen för
Samhälls- och hållbarhetsfrågor leder arbetet och har det
strategiska ansvaret. I samma funktion finns koncern
strateger inom mänskliga rättigheter och miljö. Centralt
finns även en enhet som operativt koordinerar och följer
upp hela verksamheten. Personer med operativt ansvar
för frågorna finns inom flertalet affärsområden och kon
cernfunktioner för att säkerställa att beslut och informa
tion når ut till hela organisationen.
Hållbarhetsrådet
Under våren 2012 bildades Swedbanks hållbarhets- och
etikråd, som ersätter den tidigare Etikkommittén. Frågor
kring miljö, mänskliga rättigheter, socialt ansvarstagande,
affärsetik och korruptionsbekämpning kan som försiktig
hetsåtgärd eskaleras till rådet från alla delar av organisa
tionen. Rådet har till uppgift att vara vägledande vid
affärsbeslut med koppling till hållbarhetsrisker och på så

vis minska eventuell negativ påverkan. Medlemmarna
representerar alla affärsområden och koncernfunktioner
och Swedbanks koncernkommunikationsdirektör är ord
förande. Protokollen från rådets möten distribueras till
vd och koncernledning.
Styrdokument
Swedbanks vision är att möjliggöra för människor, företag
och samhällen att växa. På den grunden vilar vår hållbar
hetspolicy. Den beskriver vårt ansvar gentemot de sam
hällen vi är verksamma i och är en viktig del av. Den defi
nierar hållbarhet för Swedbank och vägleder hur vi
integrerar hållbarhet i bankaffären.
För att ytterligare förtydliga hur vi långsiktigt ska
arbeta med sakfrågorna har vi även en policy för mänsk
liga rättigheter och transparens samt en miljöpolicy.
Hållbarhetspolicyn samt policyn för mänskliga rättigheter
och transparens är antagna av Swedbanks styrelse.
Samtliga policys gäller för hela koncernen.
Läs mer på vår webbplats:
swedbank.se/policys
swedbank.com/corporate-sustainability
swedbank.se/bolagsstyrning

Hållbarhetsregelverk
Syfte, Värderingar, Vision
Uppförandekod

HållbarhetsPolicy

Miljöpolicy

Policy för mänskliga rättig
heter och transparens

Hållbarhetsstrategi

Ställningstaganden, relevanta sektorer
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Hållbarhetsdata 

Resultat av vårt arbete
Nedan listar vi de samhällsinitiativ och samarbeten som banken
medverkar i samt redogör för de konkreta resultat som hållbarhets
arbetet har lett fram till.
Samhällsinitiativ och samarbetsprojekt

Land

Läs mer

Back to School

Estland

tagasikooli.ee

Business Ethics Scholarship programme

Estland

swedbank.ee

Estonian Business Coalition on HIV

Estland

swedbank.ee/about/support/projects/social

Estonian Health Trails

Estland

terviserajad.ee

I love helping

Estland

swedbank.com/corporate-sustainability

Make the stars shine

Estland

swedbank.ee/tahedsarama

Prototron

Estland

prototron.ee

Teach For All

Estland, Lettland

Sid 23

Food Bank

Estland, Lettland, Litauen

swedbank.com/corporate-sustainability

Swedish Business Award

Estland, Lettland, Litauen

swedishbusinessawards.com

Ung Företagsamhet/Junior Achievement

Estland, Lettland, Litauen, Sverige

Sid 32

Angels over Latvia

Lettland

Sid 20

Atspēriens (“Take-off”)

Lettland

riga.lv

Business Competence Centre

Lettland

manambiznesam.lv

Goodness Day

Lettland

ziedot.lv/en/project/1417

Nike Riga Run – Project for Schools

Lettland

nikerigarun.lv

Open Mind

Lettland

open.lv

OPEN Program for Schools

Lettland

swedbank.lv/ads/skolu_pieteikums

Stockholm School of Economics in Riga

Lettland

sseriga.edu

Swedbank Academy

Lettland

swedbank.lv/darba_iespejas/students

Swedbank Business Network

Lettland

businessnetwork.lv

Young Entrepreneur Centre

Lettland

jaunaisuznemejs.lv

Young Financial Expert

Lettland

manasfinanses.lv/jaunais-eksperts

Ziedot.lv

Lettland

Sid 24

Financial Academy for Seniors

Litauen

Sid 15

Let’s do it

Litauen

mesdarom.lt

National Student Academy

Litauen

nmakademija.lt

Velomarathon

Litauen

swedbank.com/corporate-sustainability

Who Needs It

Litauen

Sid 22

Arena för Tillväxt

Sverige

Sid 32

Axelfonden

Sverige

axelfonden.se

Connect Väst

Sverige

connectvast.se

ECPAT Finanskoalitionen

Sverige

Sid 31

Friends

Sverige

Sid 24

Guldklubban

Sverige

guldklubban.se

Hjärtedagen

Sverige

swedbank.se/hallbarframtid

Idrottsstipendium för barn- och ungdomsverksamhet

Sverige

swedbank.se/hallbarframtid

Kooperation utan gränser

Sverige

utangranser.se

Lyckoslanten

Sverige

Sid 23

NXTG

Sverige

nxtg.se

Nyföretagarcentrum

Sverige

swedbank.se/hallbarframtid

Svenska kammarkören och El Sistema

Sverige

elsistema.se

Swedbank Robur Humanfond

Sverige

Sid 13, 33

Swedbanks hållbarhetspris

Sverige

swedbank.se/hallbarhetspriset

Tillväxtdagarna

Sverige

Sid 30

Unga Jobb

Sverige

Sid 23

Ung Ekonomi

Sverige

Sid 23

Världsnaturkorten

Sverige

swedbank.se/hallbarframtid

Äntligen Jobb

Sverige

Sid 21, 23
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HÅLLBARHETSDATA

Kunder

2012

2011

Privatkunder, miljoner1

7,8

8,3

2010
8,3

Företagskunder, tusen2

616

630

710

Internetbankskunder, miljoner3

7,0

6,7

6,4

Telefonbankskunder, miljoner3

4,1

4,1

3,9

Nöjda privatkunder, Sverige

67

70

70

Nöjda företagskunder, Sverige

67

67

68

Nöjda kunder, Estland

74,2

73,1

Nöjda kunder, Lettland

79,4

74,0

Nöjda kunder, Litauen

80,1

78,0

Index kundnöjdhet4

1) F rån och med 2012 redovisas privatkunder enligt en ny definition i de baltiska länderna. Detta har sänkt antalet kunder med ca 1,4 miljoner jämfört med vad som tidigare redovisades för
2011. Historiska perioder har justerats.
2) Under 2011 omklassificerades 60 000 företagskunder med enskild firma till privatkunder, baserat på en av Skatteverket reviderad definition av företag.
3) Inklusive sparbanker och delägda banker.
4) Enligt Svenskt kvalitetsindex (SKI), en årlig nationell kundnöjdhetsundersökning, och motsvarande TRIM i de baltiska länderna.

Medarbetare

2012

2011

2010

14 861

16 287

17 224

8 713

9 024

8 960

25

31

34

Estland

2 718

2 890

2 827

Finland

31

Antal
Antal heltidstjänster
Medelantal anställda (beräknat efter 1 585 timmar per anställd)
Sverige
Danmark

40

44

Japan

0

0

1

Kina

22

18

19

Lettland

1 969

1 927

1 893

Litauen

2 421

2 796

2 811

31

68

70

264

368

403

Luxemburg
Norge
Ryssland

163

204

330

Ukraina

786

1 673

2 137

USA

161

28

26

17 313

19 071

19 542

Totalt antal heltidsanställda

14 999

15 676

16 220

Totalt antal korttidsanställda

1 261

1 340

1 368

Andel av anställda som omfattas av kollektivavtal (%)

47

47

46

Andel chefer av totalt antal anställda (%)

11

11

10

Totalt
Per anställningsform

Könsfördelning (%)
Andel kvinnor/män av totalt antal anställda

55/45

63/37

67/33

Andel kvinnor/män i styrelse

40/60

40/60

32/68

Andel kvinnor/män i koncernledning inkl. vd

33/67

40/60

33/67

Sverige

43/57

44/56

43/57

Estland

66/34

63/37

61/39

Lettland

59/41

62/38

63/37

Litauen

55/45

56/44

56/44

Andel kvinnor/män av chefer

Åldersfördelning (%)
0–29 år

22,6

24,5

26,4

30–44 år

43,8

42,7

40,9

45–59 år

28,1

42,7

26,3

5,5

6,6

6,4

60– år

Swedbank Hållbarhetsredovisning 2012

37

HÅLLBARHETSDATA

Medarbetare

2012

2011

2010

Personalomsättning per affärsområde/koncernfunktion (%)
Svensk bankrörelse

9

10,5

7,9

12,2

16,7

9,5

Baltisk bankrörelse

12

12,5

11,1

Kapitalförvaltning

9,8

10,1

5

Koncernfunktioner & övrigt

31,8

39,6

-

Total

15,4

17,8

15,7

2,8

2,8

2,8

504 983

521 725

208 098

40

38

35

6

6

6

Gymnasieutbildning

38

38

39

Annan utbildning

16

17

19

Stora företag & Institutioner

Sjukfrånvaro, svenska verksamheten (%)
Genomförda internutbildningar totalt (utbildningstimmar/år)
Utbildningsnivå (%)
Sverige
Universitetsexamen
Annan universitetsutbildning

Estland
Universitetsexamen

74

57

55

Annan universitetsutbildning

11

20

22

Gymnasieutbildning

8

14

13

Annan utbildning

6

10

11

Universitetsexamen

69

69

65

Annan universitetsutbildning

19

17

21

Gymnasieutbildning

11

12

8

0

3

5

Universitetsexamen

78

77

75

Annan universitetsutbildning

16

15

16

Lettland

Annan utbildning
Litauen

Gymnasieutbildning

6

7

9

Annan utbildning

0

0

0

Leverantörer

2012

2011

2010

Totala leverantörsvolymen, mdkr

6 689

–

–

Antal genomförda hållbarhetsriskklassificeringar1,2

1 196

–

–

60

–

–

Antal identifierade högriskföretag2

1) Riskklassificering genomförd på samtliga leverantörer med fakturering över 500 tkr/år samt ytterligare ett fåtal utifrån land och branschrisker.
2) Uppföljningsprocessen av leverantörer sattes under 2012.

Koldioxidutsläpp

2012

2011

2010

Totala utsläpp av växthusgaser (ton CO2e)

67 585

74 123

80 000

3,9

3,8

4,1

–22,2%

–13,1%

Basår

Utsläpp per anställd (ton CO2e/FTE)
Förändring koldioxidutsläpp (mål 2010 till 2013 ner 15%)1
Utsläpp per kategori
Kontorslokaler (ton CO2e)

40 669

42 137

47 118

Tjänsteresor (ton CO2e)

13 641

18 024

20 697

Billeasing (ton CO2e)

11 347

11 300

7 721

1 930

2 658

4 460

Sverige (ton CO2e)

15 984

23 730

27 123

Estland (ton CO2e)3

19 993

19 173

22 183

Övriga utsläpp (ton CO2e)2
Utsläpp per land

Lettland (ton CO2e)3

5 018

3 811

5 352

Litauen (ton CO2e)3

8 344

4 135

4 702

Övriga länder (ton CO2e) 4

6 901

11 980

12 914
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HÅLLBARHETSDATA

Koldioxidutsläpp

2012

2011

2010

Utsläpp per scope enligt GHG Protocol5
Scope 1

1 220

4 400

13 978

Scope 2

40 384

41 474

38 550

Scope 3

25 983

28 249

27 467

1) Målen omfattar ej utsläpp från Autoplan. Autoplan är ett billeasingbolag ägt av Swedbanks dotterbolag Swedbank Finans. Separata mål för att minska Autoplans miljöpåverkan finns.
2) Papper, säkerhetstransporter, företagsbilar, kontorsmaterial inklusive kaffe och frukt.
3) Ökningen 2011–2012 härrör från nya emissionsfaktorer vid produktionen av förbrukad el samt utökat mätområde.
4) Norge,Finland, Danmark, Ryssland, Ukraina, USA, Luxemburg, Kina, Japan. Minskningen har till stor del att göra med neddragningar av verksamheten i Ukraina och Ryssland.
5) Greenhouse Gas Protocol är en mätmetod utvecklad av World Resources Institute. För mer info, se ghgprotocol.org

Övrig miljödata
Energianvändning (MWh)
Förnybar energi (MWh)
Andel förnybar energi av total energianvändning (%)
Pappersförbrukning (ton)1

2012

2011

2010

204 834

216 311

189 434

43 142

41 194

44 003

21

19

23

1 418

1 352

1 124

99

98

98

12 (204 995)

–

–

Återvunnet avfall (ton)3

109

–

–

Avfall till förbränning (ton)3

276

Avfall till deponi (ton)3

182

–

–

Andel miljömärkt papper av total pappersförbrukning (%) 2
Vattenförbrukning (m3/FTE (total m3))3

1) Utökat antal trycksaker inkluderades i mätningen 2011 jämfört med 2010.
2) Började mätas på koncernnivå 2012. Siffror för 2010 och 2011 avser endast Sverige.
3) Började mätas på koncernnivå 2012. Underlaget för Sverige kommer från huvudkontoret, extrapolering för övriga kontor. 2013 kommer mätdata att finnas för hela landet.

Banktjänster företag

2012

2011

2010

Hållbarhetsanalys i kreditgivningen, företagskunder breddmarknad Sverige
(antal beviljade företagskrediter)1

44 700

42 300

39 300

7 257

6 486

4 879

Finansiering av förnyelsebar energi (mkr)2

1) Hållbarhetsanalys är obligatorisk vid krediter över 1 000 000 SEK i Sverige eller 80 000 EUR i Estland, Lettland och Litauen . Infördes i Sverige 2010 och i de baltiska länderna 2012.
Ovan siffror avser antal beviljade krediter för svenska breddmarknadskunder. Med våra största företagskunder har vi en löpande dialog om hållbarhetsfrågor och de är därför inte inklu
derade här.
2) Utlåningen avser vindkraft, fjärrvärme med bioenergi, pelletsproduktion, biogas samt vattenkraft.

Banktjänster privat (Sverige)

2012

2011

Hushåll med belåningsgrad över 75 % av bostadens värde (%)

20

19

2010
24

Andel amorteringsfria bostadslån med belåningsgrad över 75 % (%)1

27

29

30

112,2

66,1

80

277 252

241 861

190 022

6

6

7,1

2012

2011

2010

73

66

68

3,6 / 3,6

4,2 /–

–

77c

72c

672

Transparency International Sweden (placering på rankning)3

4

–

–

AllBrightrapporten (placering på rankning) 4

1

–

-

Energilån (mkr)
Antal kunder med Världsnaturkort
Utdelning till WWF från Världsnaturkorten (mkr)2
1) Förhållandet i Swedbanks svenska bolåneportfölj per 31 december 2012.
2) Avtalet med WWF omförhandlades till 2011 varför utdelningen minskat trots ökat antal utgivna kort.

Utfall i undersökningar och rankningar
Dow Jones Sustainability Index (index, maxpoäng 100)
FTSE4Good (index, maxpoäng 5. Två mätningar per år)1
Carbon Disclosure Project (maxpoäng 100a)

1) FTSE4Good ESG ratings lanserades 2011.
2) Utfallsbetyget ändrades 2011 så2010 är inte jämförbart med senare år.
3) Transparency International Swedens undersökning lanserades 2012.
4) AllBrightrapporten är en kartläggning av kvinnorepresentation i svenska börsbolags ledningar och styrelser. Rapporten publicerades för första gången 2012.
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Hållbarhetsdata

Kapitalförvaltning

2012

2011

Totalt förvaltat kapital (Swedbank Robur, mdkr)

780

735

755

Förvaltat kapital med särskilda hållbarhetskriterier (Swedbank Robur, mdkr)1

340

275

280

44

37

37

Andel förvaltat kapital med särskilda hållbarhetskriterier (Swedbank
Robur,%)1
Hållbarhetsanalys och dialog med svenska bolag (Swedbank Robur, antal)
Hållbarhetsbedömning av utländska bolag (Swedbank Robur, antal)
Kontakter med bolag kring hållbarhetsfrågor för alla Swedbank Roburs fonder
(antal bolag)

71

70

80

ca 1 800

ca 1 800

ca 1 800

150

80

80

37

33

40

35 477

37 127

43 777

60

77

110

Utdelning till ideella organisationer från ideella fonder (mkr)
Sparare i ideella fonder (antal)

2010

SPAX med hållbarhetskriterier (tecknad volym, mkr)

1) D e särskilda hållbarhetskriterierna ser olika ut för olika fonder och portföljer men kan exempelvis vara miljö och klimat, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och affärsetik samt vapen,
krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi. Läs om våra långtgående hållbarhetskrav på www.swedbankrobur.se/om-swedbank-robur/ansvarstagande-kapitalforvaltare

Swedbank Roburs analysmodell för hållbarhetsfonder
Värdegrund	Kriterier
Analys
Urval
					

	Finansiell
bedömning

Portfölj

Dialog och påverkan av företag

Swedbank Robur – exempel på bolagspåverkan under 2012
 ållbarhetsanalys och dialog med cirka 70 svensknoterade bolag. För cirka 1 800 utlandsnoterade bolag bearbetades hållbarhetsana
H
lyser från externa analysleverantörer.
 ialogen med Lundin Petroleum intensifierades med syfte att få ökad transparens kring bolagets tidigare verksamhet i Sudan.
D
Vi röstade även på årsstämman för förslaget om en oberoende utredning kring anklagelserna om brott mot mänskliga rättigheter
i den tidigare verksamheten i Sudan.
 ialogen med TeliaSonera intensifierades under 2012 med anledning av bolagets hållbarhetsrisker i Eurasien med tyngdpunkt på
D
mänskliga rättigheter och yttrandefrihet samt korruption. Swedbank Robur sålde av samtliga innehav i hållbarhetsfonderna för cirka
500 mdkr under våren 2012.
 epresentanter från vår fondförvaltning och hållbarhetsanalys besökte Moskva för att diskutera miljö- och säkerhetsrisker med sex
R
ryska bolag inom olja, stål och gruvnäring.
 åra hållbarhetsanalytiker besökte svenska bolags verksamheter i Bangladesh och Kina med fokus på konfektionshandel, teknikhandel
V
och telekom. Tillverkning och leverantörsled besöktes med syfte att diskutera konkreta framsteg inom hållbarhetsområdet samt vilka
utmaningar som fortfarande kvarstår.
Dialog fördes med Africa Oil med anledning av bolagets närvaro i Kenya, Somalia och Etiopien.
På det amerikanska oljebolaget Chevrons årsstämma stödde vi resolutioner kring en rad miljöåtgärder.
 i förde dialog med bolag som har licens för borrning i Arktis. Dialogen baseras på våra hållbarhetsfonders ståndpunkt kring produk
V
tion av fossil olja och gas.
 i skrev under ett internationellt initiativ riktat mot bolag som utvinner olja ur oljesand. Syftet är att bolagen ska minska miljö
V
påverkan såsom energi- och vattenförbrukning samt sociala risker för närboende. Bolag som utvinner olja ur oljesand är fortsatt
underkända för våra hållbarhetsfonder.
 ialogen fortsatte med AAK, Axfood och Oriflame kring hållbar produktion av palmolja baserad på vår ståndpunkt för
D
hållbarhetsfonderna.
 n ståndpunkt om kemikalier i varor togs fram och presenterades på Kemikalieinspektionens årliga konferens om Giftfri miljö.
E
Ståndpunkten tydliggör Swedbank Roburs förväntningar på de bolag som ingår i hållbarhetsfonderna.
 tt seminarium arrangerades tillsammans med Rädda Barnen för att lansera deras nya barnrättsprinciper som arbetats fram till
E
sammans med FN Global Compact och som är i linje med Swedbank Roburs ståndpunkt för barns rättigheter. Seminariet riktades
mot svenska, börsnoterade bolag i syfte att öka kännedomen om barns rättigheter
F ortsatt deltagande i Hållbart värdeskapande som är ett samarbetsprojekt inom finansbranschen med syfte att lyfta betydelsen
av att bolag har ett strukturerat hållbarhetsarbete och en bra hållbarhetsredovisning.
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Index Global Reporting Initiative
Denna hållbarhetsredovisning följer Global Reporting Initiatives
(GRI) riktlinjer, version G3. I tabellen nedan listas vilka GRI-indikatorer
vi redovisar med hänvisning till var information återfinns.
På swedbank.com/corporate-sustainability finns motsvarande
GRI-index med länkar. Vi redovisar enligt GRI:s nivå C. Innehållet
har inte granskats av tredje part.
HBR =
ÅR =

Hållbarhetsredovisning 2012
Årsredovisning 2012

Sidhänvisningar

1. STRATEGI OCH ANALYS
1.1

Uttalande från vd om relevansen av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi.

1.2

Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter.

HBR 4
ÅR 8–9

2. ORGANISATIONSPROFIL
2.1

Organisationens namn.

2.2

De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna.

2.3

Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint ventures.

2.4

Lokalisering av organisationens huvudkontor.

2.5

Antal länder som organisationen har verksamhet i, och namnen på de länder där viktig
verksamhet bedrivs.

2.6

Ägarstruktur och företagsform.

2.7

Marknader som organisationen är verksam på.

2.8

Organisationens storlek.

2.9

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek, struktur eller ägande.

2.10

Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden.

Omslag
ÅR
ÅR 15
ÅR 192
HBR 6
ÅR 50–53,
swedbank.com
HBR 6
HBR 6 ÅR 1
ÅR 3
HBR 33,
swedbank.com

3. INFORMATION OM REDOVISNINGEN
3.1

Redovisningsperiod.

3.2

Datum för publicering av den senaste redovisningen.

3.3

Redovisningscykel.

3.4

Kontaktperson för frågor om redovisningen och dess innehåll.

3.5

Processer för definition av innehållet i redovisningen.

3.6

Redovisningens avgränsning.

HBR 3

3.7

Eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning.

HBR 3

3.8

Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag, hyrda anläggningar, utlokaliserade
verksamheter och andra enheter som väsentligt kan påverka jämförbarheten.

swedbank.com

Förklaring av effekten från förändringar i information som lämnats
i tidigare redovisningar, och skälen för sådana förändringar.

swedbank.com

3.11

Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller avgränsning,
omfattning eller mätmetoder som använts i redovisningen.

swedbank.com

3.12

Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns.

3.10

Swedbank Hållbarhetsredovisning 2012

HBR 3
swedbank.com
HBR 3
HBR 44
HBR 3, 8, 10

HBR 40

GRI-INDEX

HBR =
ÅR =

Hållbarhetsredovisning 2012
Årsredovisning 2012
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Sidhänvisningar

4. STYRNING
4.1

Redogörelse för organisationens bolagsstyrning inklusive kommittéer underställda styrelsen.

4.2

Styrelseordförandens ställning inom organisationen.

4.3

Antal styrelseledamöter som är oberoende och/eller inte ingår
i företagsledningen.

4.4

Möjligheter för aktieägare och anställda att ge rekommendationer eller vägledning
till styrelsen eller företagsledningen.

4.8

Internt framtagna affärsidéer eller grundläggande värderingar, uppförandekod och principer för
ekonomiskt, miljömässigt och socialt uppträdande, samt hur väl dessa införts i organisationen.

ÅR 55–63
ÅR 66
ÅR 66–69

ÅR 190
HBR 7, 17

4.12

Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer, principer eller andra
initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer.

HBR 5

4.13

Medlemskap i organisationer och/eller nationella/internationella lobbyorganisationer.

HBR 5

4.14

Lista över intressentgrupper som organisationen har kontakt med.

HBR 10–11

4.15

Princip för identifiering och urval av intressenter.

HBR 10–11

EKONOMISKA RESULTATINDIKATORER
Ekonomiskt resultat
EC1

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde.

EC2

Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter,
hänförliga till klimatförändringen.

EC3

Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden.

ÅR 73, HBR 20
HBR 21–22
ÅR 118–120

MILJÖMÄSSIGA RESULTATINDIKATORER
Energi
EN4

Indirekt energianvändning per primär energikälla.

HBR 37–38

EN5

Minskad energianvändning genom effektivitetsförbättringar.

HBR 21–23

EN6

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

HBR 13, 22, 39

Vatten
EN8

Total vattenanvändning per källa.

HBR 38

Utsläpp och avfall
EN16

Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.

EN17

Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.

EN18

Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning.

EN22

Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod.

HBR 37
HBR 37
HBR 21–23
HBR 38

SOCIALA RESULTATINDIKATORER – Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
Anställning
LA1

Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, -villkor och region.

LA2

Totalt anställda som slutat, personalomsättning per ålder, kön, region.

HBR 36–37
HBR 37

Relationer mellan anställda och ledning
LA4

Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal.

HBR 36

Utbildning
LA10

Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på personalkategorier.

LA11

Program för vidareutbildning och livslångt lärande.

LA12

Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin
prestation och karriärutveckling.

HBR 17
HBR 17–18
HBR 18

Mångfald och jämställdhet
LA13

LA14

Sammansättning av styrelse samt uppdelning av andra anställda
efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer.

HBR 36

Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor per personalkategori.

HBR 19
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ÅR =

Hållbarhetsredovisning 2012
Årsredovisning 2012

42

Sidhänvisningar

SOCIALA RESULTATINDIKATORER – Mänskliga rättigheter
Investerings- och upphandlingsrutiner
HR1
HR2

Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som inkluderar krav gällande mänskliga
rättigheter, eller som har genomgått en granskning av hur mänskliga rättigheter hanteras.

HBR 39

 ranskats avseende
Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har g
hur mänskliga rättigheter hanteras.

HBR 37

SOCIALA RESULTATINDIKATORER – Organisationens roll i samhället
Korruption
SO2

Affärsenheter som analyserats avseende risk för korruption.

SO3

Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organisationens policyer och rutiner
avseende motverkan mot korruption.

HBR 8–9, 21
swedbank.com

Politik
SO5

Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser och lobbying.

HBR 5, 29–32

SOCIALA RESULTATINDIKATORER – Produktansvar
Märkning av produkter och tjänster
PR5

Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar.

HBR 12

Marknadskommunikation
PR6

Program för efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga koder för m
 arknadskommunikation,
inklusive marknadsföring, PR och sponsring.

swedbank.com

Finansiella sektorn – tillägg
FS5

Samverkan med andra aktörer kring miljömässiga och sociala risker och möjligheter.

FS16

Initiativ som syftar till att förbättra den finansiella allmänkunskapen hos olika målgrupper.

Swedbank Hållbarhetsredovisning 2012

HBR 5, 14, 21–23
swedbank.com
HBR 15, 23
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Global Compact och GRI 

Global Compact och GRI
Global Compact är ett FN-initiativ med syfte att engagera näringslivet
att ta ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korrup
tionsbekämpning. Företagen som deltar förbinder sig att verka i enlig
het med tio principer om ansvarsfullt företagande. Swedbank skrev
under Global Compact 2002 och arbetar aktivt med att implementera
principerna i det dagliga arbetet. I tabellen nedan visar vi, med hjälp av
GRI-indikatorer, hur vårt arbete stödjer principerna. Se GRI-index på
sidorna 40–42 för sidhänvisningar.
Hänvisningar GRI-indikatorer

Mänskliga rättigheter
Princip 1

Företaget ska stödja och respektera skyd
det av internationellt proklamerade mänsk
liga rättigheter.

HR1-2, LA 14, SO5, PR6, FS5

Princip 2

Företaget ska säkerställa att det inte med
verkar i kränkande av mänskliga
rättigheter.

HR1–2, SO5, PR6, FS5

Princip 3

Företaget ska upprätthålla rätten att orga
nisera sig och erkänna rätten till
kollektivavtal.

LA4, HR1–2, SO5

Princip 4

Företaget ska verka för att eliminera alla
former av tvångsarbete

Princip 5

Företaget ska verka för att eliminera
barnarbete.

Princip 6

Företaget ska motverka diskriminering på
arbetsplatsen.

LA12 –14

Princip 7

Företaget ska vidta försiktighetsåtgärder
avseende miljömässiga utmaningar.

EC2, EN4,EN 8, EN 17, EN 22, SO5, FS5

Princip 8

Företaget ska aktivt bidra till respekt
för miljön.

Princip 9

Företaget ska uppmuntra utveckling och
användning av miljövänlig teknik.

Arbetsrätt

HR1–2
HR1–2, SO5

Miljö

EN4, EN8, EN16, EN17, EN22,
SO5, EC2, FS5
EN 5–6, EN18, SO5, FS5

Korruptionsbekämpning
Princip 10

Företaget ska motverka korruption i alla
former, inklusive utpressning och mutor.

FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter
John Ruggie, FN:s särskilde representant för företagande
och mänskliga rättigheter, har arbetat fram ett ramverk
för hur företag ska arbeta med mänskliga rättigheter.
Detta ramverk antogs enhälligt av FN:s råd för mänskliga
rättigheter i juni 2011 och riktlinjerna gäller för alla stater
och företag, oavsett storlek, bransch, geografiskt läge,
ägarförhållanden och struktur. Nedan följer en kort
beskrivning kring hur vi har påbörjat arbetet med att
implementera FN:s riktlinjer.
Swedbank genomförde i början av 2011 en kartlägg
ning över påverkan på mänskliga rättigheter och förstå
else för hur vår riskexponering ser ut på olika marknader
och i olika affärsprocesser. Denna riskanalys har legat till
grund för arbetet med att ta fram en koncernövergrip
ande policy för mänskliga rättigheter och transparens, en
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SO2–3, SO5

policy som nu ska implementeras. Förutom utbildning och
kunskapsspridning är fokus att försöka identifiera, före
bygga och förhindra negativ påverkan på mänskliga
rättigheter genom våra affärsrelationer. Ett av de initiala
steg vi har tagit i detta arbete har varit att arbeta fram en
helt ny rutin för ansvarsfulla inköp, där samtliga leveran
törer riskklassificerats utifrån bland annat bransch- och
landrisker kopplade till mänskliga rättigheter. Även intres
sentdialog med människorättsorganisationer har genom
förts. Arbetet med att identifiera, förebygga och förhin
dra negativ påverkan på mänskliga rättigheter i vår
verksamhet och i våra affärsrelationer är ett omfattande
arbete som egentligen aldrig kan bli färdigt. Det handlar
om ett löpande förbättringsarbete.
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Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Camilla Robinson Seippel,
chef Samhälls- och
hållbarhetsfrågor

Erik Jacobsson,
kommunikation Samhällsoch hållbarhetsfrågor

Linda Arouni Johansson,
kommunikation Samhällsoch hållbarhetsfrågor

camilla.robinson-seippel@swedbank.se

erik.jacobsson@swedbank.se

linda.a.johansson@swedbank.com

Läs mer om oss och vårt hållbarhetsarbete på vår webbplats:
swedbank.se
swedbank.se/analyser
swedbank.se/bart
swedbank.se/bolagsstyrning
swedbank.com/corporate-sustainability
swedbankrobur.se/fondsparande
swedbank.se/hallbarframtid
swedbank.se/ir
swedbank.se/karriar
swedbank.se/om-swedbank
swedbank.se/om-swedbank/swedbank-i-samhallet/priser-och-utmarkelser
swedbank.se/privatekonomi
swedbank.se/policys
swedbank.se/sakerhet
swedbank.se/samhalle
swedbank.se/swish
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