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SWEDBANK I KORTHET

Swedbank i korthet
Swedbank har rötter tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien, den kooperativa
jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de b
 altiska länderna. Swedbank
har en ledande ställning på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen.
Vi har en viktig roll, både i det finansiella systemet och på plats i de lokala samhällen där vi är
aktiva. Vi främjar en sund och hållbar ekonomi,för våra kunder och för samhället i stort.

Hållbarhetsredovisning
I den här hållbarhetsredovisningen ger vi vår syn på ansvarsfull bankverksamhet. Det som redovisas gäller kalenderåret 2013 om inte annat
anges, och lyfter fram de viktigaste delarna av vårt hållbarhetsarbete.
Hållbarhetsredovisningen är ett komplement till Swedbanks årsredovisning och omfattar hela koncernen. Vi använder oss av Global Reporting
Initiatives (GRI) riktlinjer G4 för att ge en god bild av hur vårt hållbarhetsarbete 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 f örutsättning för en
sund och hållbar bank.

Swedbank har fyra hemmamarknader
Sverige, Estland, Lettland och Litauen är Swedbanks hemmamarknader.
För att stödja kundernas affär finns Swedbank även i Finland, Norge,
Danmark, USA, Kina och Luxemburg.
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Kommentar från Ordförande och vd

Ordförande har ordet

I symbios med samhället
Jag har sett samma sak i mina olika roller
som kommunalråd, minister, vd på en sparbank och vd på ett försäkringsbolag: en bra,
ansvarsfull bank kan göra en enorm skillnad
till det bättre.
I Swedbank har vi ett fantastiskt arv.
Sunda värderingar sitter i väggarna. Ränderna från sparbanksrörelsens pionjärtid
går inte ur. Men vi tar dem till en modern
verklighet, där miljarder byter ägare över
gränserna på mikrosekunder.
När ett ungt par kommer in på Swedbanks kontor vid Medborgarplatsen i Stockholm för att låna till den bostadsrätt de står
i begrepp att köpa är det inte enbart ett
möte mellan banken och två kunder. Det är
också en länk mellan de internationella
finansmarknaderna och den svenska samhällsekonomin. De globala finansaktörer
som är med och finansierar bostadslån på
våra hemmamarknader analyserar noggrant hur de svenska bostadspriserna kan
komma att röra sig framöver. Vad händer
om arbetslösheten stiger? Finns det risk för
en bostadsbubbla? Hur ser socialförsäkringarna ut? Vad är de politiska möjlig

heterna att få igång byggandet i de överhettade storstadsområdena?
Bankens möjligheter och kostnader för
att låna upp pengar till våra kunder är beroende av hur hela samhället utvecklas. Om
någon tvivlat, så var finanskrisen 2008–
2009 ett slutgiltigt bevis för det ömsesidiga
beroendet mellan banker och samhället.
Vi är en av de största aktörerna på våra
hemmamarknader. Våra företagskunder är
beroende av kompetensförsörjning, efterfrågan i ekonomin, förutsägbarheten i
marknaden. Värdeutvecklingen av våra
säkerheter beror i slutändan mycket på hela
ekonomiernas konkurrenskraft, vilket i sin
tur påverkas av kvaliteten på utbildningen,
ungdomars inträde på arbetsmarknaden,
förmågan att ta vara på kompetens hos
utrikesfödda och bostadsmarknaden.
Swedbank är tillsammans med de lokala
sparbankerna en unik mötesplats inte bara
för ekonomi, utan också för människor och
idéer. Vi har unika kontaktnät runt om i
samhället som gör att vi kan förstå utvecklingen och försöka påverka den till det
bättre. Det går inte att skilja ut bankens

kärnverksamhet från vårt engagemang
i samhällsfrågor. Därför är nästa års hållbarhetsredovisning och årsredovisning
en och samma.
Anders Sundström
Styrelseordförande

VD har ordet

Mer än en bank

Swedbanks absolut största samhällsnytta
skapar vi genom att hjälpa våra kunder.
Det är en stor revolution på gång i banksektorn i och med digitaliseringen. Mycket
som för bara tio år sedan krävde manuell
betjäning på bankkontor kan kunden idag
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sköta med en smartphone. Tjänster via
mobil och Internet kommer också att få allt
fler inslag av ”rådgivning”, det vill säga
funktioner som hjälper kunderna att få
överblick över sin ekonomi.
Den allra största förändringen är dock
i inställning. Idag vet många kunder som
kontaktar oss det mesta om boräntor och
marknadsutveckling. Det är en stor utmaning att skapa förtroende och etablera
partnerskap mer i ögonhöjd, där vi samarbetar med varje kund om dennes ekonomi.
Hela organisationen har tydliga direktiv att
uteslutande göra affärer som är långsiktigt
bra för både kunden och banken. Det vi ska
erbjuda är vår kompetens och en trygg
relation.
Förutom att vi gör det alla fullservicebanker gör, bättre och mer effektivt, så är
det centralt för vår identitet och affärsstrategi att 1) erbjuda banktjänster till alla och
2) engagera oss i samhället där våra kunder
bor och verkar. Genom att vara en bank för
de många har vi många kunder och kontaktytor i alla delar av samhället. Att det

går bra för hela samhället gynnar bankens
framgång. Vi riktar in vårt engagemang på
områden där vi har särskild kompetens och
där vi tillsammans med våra kunder och
samarbetspartners kan göra mest skillnad.
Under 2013 har vi utvecklat vårt arbete
för fler jobb för unga och utrikesfödda, för
bättre utbildning och ekonomikunskaper,
och dessutom alltmer engagerat oss i frågor rörande bostadsmarknaden. Att få
igång byggandet och infrastruktursatsningar, särskilt i expansiva storstadsom
råden, är nödvändigt för hela samhälls
ekonomins hälsa.
Jag är djupt bekymrad över vad som
möter dagens unga vuxna: utbildning med
många brister, svårt att få jobb och svårt
att få bostad. Vi som kommit in på bostadsoch arbetsmarknaden och har resurserna
behöver kraftsamla över alla gränser
mellan politik, näringsliv, forskning och
folkrörelser.
Michael Wolf
Verkställande direktör och koncernchef
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framsteg 2013

Några av våra framsteg 2013
Swedbank levererade ett stabilt resultat för 2013. Vi ser den positiva finansiella
utvecklingen som ett resultat av en affärsfilosofi som grundar sig i idén om att
vara en motor för långsiktigt hållbar samhällstillväxt. Satsningar inom sociala
frågor, miljö och affärsetik går hand i hand med en stabil balansräkning.

Bank en för alla
I Privata Affärers tävling årets Bank 2013
utsågs Swedbank till ”Banken för alla”. I motiveringen står bland annat att Swedbank är en
fullservicebank med en tydlig ambition att ge
samma service till alla oavsett funk tionshinder. Privata Affärer tycker att Swedbanks
arbete med att underlätta och möjliggöra för
funktionshindrade kunder imponerar.

Utsläppsmål

Engagerade
medarbetare
Den årliga medarbetarundersökningen visar att Swedbank
har engagerade medarbetare.
Engagemangsindex över
stiger medeltalet bland jämförbara företag.

Totala utsläpp av växthusgaser1
exklusive billeasing, ton CO2e

Swedbanks utsläpp av växthusgaser minskade
med 13 029 ton jämfört med 2012. Det motsvarar
23 procent eller utsläpp från hushållsel för cirka
16 000 lägenheter, beräknat utifrån en genomsnittlig elförbrukning om 3 500 KWh/lgh/år.
Våra utsläppsmål omfattar ej utsläpp från billeasingföretaget Autoplan (ägt av Swedbanks dotterbolag Swedbank Finans). Separata mål finns för att minska Autoplans miljöpåverkan. Totala utsläpp
för Swedbank inklusive Autoplan redovisas på sid 31.
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Mänskliga rättigheter

Antikorruptionspolicy

Med utgångspunkt i FN:s vägledande
principer har vi utformat ett program
för att hantera vår påverkan på
mänskliga rättigheter. Programmet
innehåller bland annat en policy,
utbildning, integrering av frågorna i
riskbedömning av leverantörer och
företagskrediter samt central specialistkompetens som stöd för hela verksamheten. Läs mer på sid 40.

Sedan 2013 har banken en koncern
övergripande antikorruptionspolicy.
Den tydliggör bankens åtagande, roll
och arbetssätt i såväl den interna
verksamheten som i relationer till
kunder och samarbetspartners. På
så sätt ska korruptionsrisker hanteras på samma sätt som andra affärs
risker.
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Swedbank – i en föränderlig värld

Swedbank i en föränderlig värld
Makroekonomiska förutsättningar, ändrad reglering och teknologisk utveckling
både utmanar och skapar nya möjligheter för banksektorn. Situationen erbjuder också
en ökad konkurrensbild med stora möjligheter för dem som kan anpassa sig snabbt.
Inom hållbarhetsområdet går utvecklingen mot en högre grad av reglering.
Den ekonomiska utvecklingen är en av de främsta drivkrafterna för banksektorn. En annan viktig drivkraft är den förändrade regleringen som skapar en helt ny konkurrensbild.
Kundernas valmöjligheter ökar också parallellt med att teknisk utveckling och digitalisering föder nya möjligheter och
beteenden.
I Sverige var den ekonomiska utvecklingen svagare än
väntat under 2013. Den relativt starka ekonomiska utvecklingen sedan 2010 har samtidigt gett Sverige en kvalitetsstämpel. Detta har lett till sjunkande upplåningskostnader för
staten, för banker och andra svenska företag och institutioner. Det finns dock vissa tecken på obalanser i svensk ekonomi, inte minst på bostadsmarknaden. Låg nyproduktion av
bostäder kombinerat med hög efterfrågan har lett till stigande bostadspriser och växande skuldsättning bland hushåll. Det senare har gjort att Riksbanken hållit reporäntan på
en högre nivå än vad det ekonomiska läget i övrigt motiverat,
vilket hämmar den potentiella tillväxten.
På våra baltiska hemmamarknader Estland, Lettland och
Litauen bedöms den ekonomiska återhämtningen fortsätta,
med tillväxttakter runt 4 procent de kommande åren. Arbetslöshet och inflation väntas sjunka samtidigt som de externa
obalanserna minskar, med lägre risk som följd. Till stor del är
den positiva utvecklingen ett resultat av omfattande reformer och ekonomisk politik inriktad på ett närmande till EU.
Lettland antog euron som valuta 1 januari 2014 och Estland
1 januari 2011. Litauen är på väg mot EMU-medlemskap.
Regelverksförändringar skapar både hot och möjligheter
Marknadens och reglerares krav på banksektorn har ökat. Det
har inneburit ökade regleringar vilket leder till högre krav på
kapital och upplåning. Tydligare regelverk ska säkerställa att
banker inte ger upphov till kostnader för samhället. Regleringen gör också att det blir tydligare vilken risk olika finansinstitut har. Det skiljer ut de stabila och mer lönsamma bankerna, vilket tenderar att gynna etablerade aktörer. Andra
regleringar, både i Sverige och inom EU, syftar till att öka konsumentens ställning och valmöjligheter. Det leder till högre
konkurrens och i förlängningen lägre priser, till skillnad från
annan reglering som driver upp kostnaden. Förändringarna
som stärker konsumenternas ställning skapar därmed också
högre krav på effektivitet för att kunna bibehålla konkurrenskraft.
Utökade regleringar att vänta gällande hållbarhet
Inom EU diskuteras det om möjligheterna att införa obligatorisk hållbarhetsredovisning för alla företag. EU-kommissionen
lade fram förslaget i april 2013 och ett beslut i frågan väntas
2016. Sverige har beslutat att officiellt ge sitt stöd till EU-
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förslaget. För statliga svenska bolag är rapportering av ickefinansiell information redan ett lagkrav.
Vidare diskuteras det inom EU och i Sverige om att lagstifta om obligatorisk redovisning av klimatdata för börsbolag
liknande den som redan finns i USA och Storbritannien. Den
amerikanska Dodd-Frank lagstiftningens tillägg 1502 om
konfliktmineraler reglerar användningen av konfliktmineraler
genom att ålägga företag att kartlägga mineralers ursprung
kommer samt rapportera till allmänheten. Liknande regleringar planeras inom EU.
Teknisk utveckling ger nya kundbeteenden
Nya teknologiska möjligheter i form av digitalisering skapar
nya sätt att distribuera produkter och tjänster, samt en starkare ställning för konsumenter som en följd av att det genom
ökad transparens blir enklare att jämföra olika erbjudanden.
Banker möter en allt starkare efterfrågan på digitala tjänster,
framför allt bland yngre kunder vars efterfrågan på finansiella
produkter och tjänster väntas stiga i takt med ålder och
inkomst.
Utöver förbättringar för kunderna medför digitaliseringen också möjligheter för bankerna, som bland annat får ta
del av effektiviseringsvinster då exempelvis kontanthanteringen i samhället avtar. Kundernas villighet att snabbt ta till
sig nya digitala lösningar attraherar samtidigt helt nya aktörer, som ser möjligheter att etablera sig i olika delar av det
finansiella systemet. Hittills har det största omvandlingstrycket funnits inom konsumtionskrediter samt betalningsområdet.
Bättre anpassning till kundernas behov
Vi lägger allt mer resurser på den del av banken som hjälper
och möter våra kunder. Idag kan vi erbjuda rådgivning på fler
sätt och till fler kunder än någonsin. Genom att skapa enklare
beslutsvägar kan vi också erbjuda snabbare service bättre
anpassad både till de lokala förutsättningarna på orten och till
den enskilde kundens behov.
Vi bröt ny mark när vi introducerade videorådgivning på
ett tjugotal kontor. Där kan nu kunden träffa rådgivare och
experter från flera delar av banken. Videorådgivning är ännu
i sin linda men fler och fler kunder kommer att kunna välja
den här mötesformen. I framtiden kommer man också, om
man vill, kunna möta sin rådgivare hemma i soffan genom
smart-TV:n eller vid köksbordet i surfplattan.
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Hållbarhetsstrategi
Vår strategi 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
ansvarsfullt sätt.

Vi är och ska fortsätta vara en trygg bank som inte äventyrar
vår egen existens eller stabiliteten på finansmarknaden
genom överdrivet risktagande. Swedbank bidrar till den finansiella infrastruktur som är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle.
Vårt arbete för en sund och hållbar ekonomi är integrerat
i vår affärsmodell inom tre huvudområden: finansiell hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Dessa tre

består i sin tur av ett antal delområden med relevans för
Swedbank: finansiell stabilitet, antikorruption och transparens, en hållbar ekonomi för våra kunder, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, hälsa och säkerhet, jämställdhet och mångfald,
klimatförändringar samt resurseffektivitet. Genom att integrera dessa områden i bankens dagliga affär bidrar vi till en
hållbar långsiktig utveckling på de marknader där vi verkar
och i samhället som helhet.

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

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

Värderingar
Öppen, Enkel, Omtänksam

Hållbarhetsstrategi
Vårt ansvar för en hållbar utveckling börjar i bankaffären.

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.

• Finansiell stabilitet
• Antikorruption och transparens
• Sund och hållbar ekonomi för kunder
och samhällen

• Mänskliga rättigheter
• Arbetsrätt, hälsa och säkerhet
• Jämställdhet och mångfald

• Klimatförändringar
• Resurseffektivitet

Våra intressenter

Kunder

Medarbetare

Samhälle & omvärld

Ägare & investerare
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Väsentlighetsanalys

Våra viktigaste frågor
– väsentlighetsanalys 2013
Vi bidrar till den finansiella infrastruktur som är en förutsättning för ett välfungerande samhälle. Vår främsta påverkan sker genom våra relationer, produkter och tjänster. Därför är hållbarhets- och ansvarsfrågor tätt sammanknutna med vår kärnverksamhet.
Det är insikten om att hållbarhetsfrågor och bankens kärnverksamhet är sammankopplade som har styrt vårt arbete de
senaste åren. Genom riskanalys har vi identifierat väsentliga
frågor och arbetssätt. Vårt fokus har varit att integrera hållbarhetshänsyn i våra centrala processer samt att utveckla
koncernövergripande styrdokument och verktyg.
Banken för en löpande dialog med kunder, medarbetare,
investerare och leverantörer. Beslutsfattare, opinionsbildare
och ideella organisationer är andra intressenter som banken
har samtal med om vår verksamhet och samhällets utveckling.
Vi är övertygade om att en bank aldrig kan vara starkare än
det samhälle den verkar i. Dialogen med våra intressenter är
helt avgörande för bankens överlevnad på lång sikt.
Väsentlighetsanalys 2013
Omvärlden förändras konstant och under 2013 har Swedbank
genomfört en väsentlighetsanalys för att säkerställa att de frågor som tidigare identifierats är fortsatt relevanta. Ett första
steg var att genomföra en omvärldsanalys baserad på trender,
förändringar i regelverk och riktlinjer samt frågor drivna av
bland andra ideella organisationer, granskande organisationer
och media. Med omvärldsanalysen och bankens arbete under de

senaste åren som grund har ett fyrtiotal relevanta frågor identifierats. Utifrån ett intressent- och affärsperspektiv prioriterades sedan frågeställningarna. Resultatet, bestående av de
drygt tjugo aspekter vi visar i bilden nedan, utgjorde grunden
för en undersökning bland våra intressenter.
Undersökning bland utvalda intressenter
Tusen svenska privat- och företagskunder, hundra medarbetare
samt bankens tio största ägare blev tillfrågade om sin syn på
bankens hållbarhetsarbete och vilka områden de såg som viktigast att utveckla. Undersökningen visar att våra kunder ser
bankens satsningar på regional och lokal tillväxt som prioriterade att fortsätta utveckla. Många vill även att banken ska
erbjuda företagskunder ett tydligare stöd vid utmaningar kopplade till hållbarhet. Våra största ägare vill att banken ska fortsätta arbetet med att integrera sociala och ekologiska aspekter
i produkter och tjänster.
Nedan visas de aspekter väsentlighetsanalysen resulterade i. Resultatet av analysen och intressentundersökningen
ligger väl i linje med Swedbanks strategi och tidigare identifierade fokusområden och har utgjort basen för vår hållbarhetsrapportering.
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Omvärld, miljö och samhälle
• S amhällsutveckling och tillväxt, regionalt och lokalt
• U tbildning
• Respekt för mänskliga
rättigheter
• Motverka klimatförändringar
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Hållbarhet i vår kärnverksamhet
Under senare år har hållbarhetsarbetet fokuserats på bankens centrala processer.
Affärsrelevans och väsentlighet har varit ledord i arbetet. Väsentlighetsanalysen
och intressentundersökningen som genomfördes under 2013 bekräftar att
frågeställningarna som lyfts är relevanta. Nedan beskriver vi hur frågor kring
miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik integrerats i det dagliga arbetet
inom fyra för banken centrala processer.

Spara
En avgörande del av vårt erbjudande inom sparande är
fondförvaltning. Här ingår att bedöma företags värde
idag och i framtiden. Vi ser hållbarhetsrisker som finansiella risker och därför är bedömningen av dessa en viktig del av samtliga steg i den långsiktiga finansiella analysen. Swedbank Robur är certifierat i enlighet med
Global Investment Performance Standard, GIPS, och
har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI. Utöver det har Robur ett antal hållbarhetsfonder med mycket långtgående hållbarhetskrav.
Swedbank Robur integrerar hållbarhetsbedöm
ningar i hela sin kapitalförvaltning så här:
1.Riskbedömning – Hållbarhetsrisker bedöms inför
beslut om investering.
2. Uteslutning – Klusterbomber, personminor, kemiska
eller biologiska vapen samt flera kärnvapenbolag.
3. Påverkan – Vi påverkar bolagen i en mer hållbar
riktning. Vi deltar i ett stort antal bolagsstämmor
och valberedningar.

Låna
Inför varje kreditbeslut på minst en miljon SEK i Sverige (80 000 EUR i de baltiska länderna) till en företagskund, genomförs en riskbedömning avseende
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, där risker
avseende mänskliga rättigheter, korruption och miljö
ingår.
Hållbarhetsriskbedömningen går till så här:
1. Generella hållbarhetsrisker diskuteras med kunden
utifrån riskbedömningsmodellen.
2. Branschspecifika risker diskuteras utifrån riktlinjer
som specificerar hållbarhetsrisker och kritiska
nyckelfrågor för respektive bransch.
3. Om företaget bedöms ha hållbarhetsrisker och/
eller det ansökta beloppet är för högt för tjänstemannanivå att bevilja går ärendet vidare till en
kreditkommitté för slutgiltigt beslut.
4. Behövs ytterligare stöd innan beslut fattas
kan ärendet tas upp i Swedbanks Hållbarhetsoch Etikråd.

Betala

Upphandla

För att säkerställa att Swedbank följer gällande lagar
och regler för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism har vi processer, interna regelverk
och stödfunktioner på plats. Vårt arbete bygger på att
vi känner våra kunder och förstår varifrån deras
pengar kommer och vad deras syfte med relationen till
banken är. Med den informationen som grund kan vi
upptäcka avvikande beteenden som kan vara misstänkta, bl.a. med hjälp av systemstöd för övervakning
av inhemska och internationella transaktioner, kontroll av vår kunddatabas mot sanktionslistor etc.

Som finansiell aktör har vi en liten men komplex
leverantörskedja. Vi har mycket få direktinköp av
produkter, vilket ger oss begränsad möjlighet att
granska och stödja tillverkare. Vi har genomfört ett
omfattande arbete med att integrera hållbarhet i
våra inköp.

Arbetet med att motverka penningtvätt och
finansiering av terrorism bygger bland annat
på följande processer:
1. Riskbedömning
2. Kundkännedom

Vårt arbetssätt är baserat på flera delar:
1. Uppförandekod för samtliga leverantörer som en
bindande del av avtalet.
2. Riskklassificering av befintliga och potentiella
leverantörer med fakturering på över 500 000 kronor per år, utifrån land- och branschspecifika risker.
3. Självutvärdering för riskklassade leverantörer utifrån vår uppförandekod.
4. Revision av leverantörer.

3. Löpande uppföljning
4. Granskning
5. Rapportering

Swedbank Hållbarhetsredovisning 2013
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Fokus och framsteg 2013
För att vårt arbete med att vara en ansvarsfull och hållbar bank ska bli så framgångsrikt som möjligt koncentreras våra ansträngningar och resurser till de områden där de
har störst effekt. Här beskriver vi våra viktigaste fokusområden under 2013.

F inansiell
hållbarhet

 ocial
S
hållbarhet

 kologisk
E
hållbarhet

I fokus

I fokus

I fokus

• Att fortsatt vara en av Nordens bäst kapi
taliserade och mest stresståliga banker.

• Att öka medarbetarnas benägenhet att
rekommendera banken som arbetsgivare.

• Investera i tjänster och produkter som
möter våra kunders behov, beteenden
och efterfrågan.

• Att fortsätta implementera frågor avseende
mänskliga rättigheter och korruptionsbe
kämpning i banken med fokus på fondförvaltning, kreditprocess och inköpsprocess.

• Att fortsatt verka för ökad resurseffektivi
sering i samtliga interna processer och i synnerhet minska klimatpåverkan i samband med
tjänsteresor och energiförbrukning.

• Att med fortsatt lågt risktagande verka för
lönsamhet som säkrar uthålliga buffertar
och investeringsutrymme för bättre
service till våra kunder.
• Att fortsatt förfina våra riskmodeller och
arbeta för ökad öppenhet och trans
parens.
• Att nå kundnöjdhet på minst 75 procent
på alla våra hemmamarknader.

• Att fortsatt arbeta för ökad mångfald och inklu
dering i samhället genom vår egen verksamhet
och tillsammans med kunder och intressenter i
samhället.
• Hjälpa våra medarbetare möta sina egna, kundernas
och samhällets förväntningar och krav på oss som
bank och positiv kraft i samhällsutvecklingen.
• L åta alla medarbetare på hemmamarknaderna
genomföra en webbaserad hållbarhets
utbildning.

• Att fortsätta utveckla och tillämpa metoder
för minskad miljöbelastning i fondförvaltning, kreditprocess samt inköpsprocess.
• Att fortsätta vidareutveckla lednings
system och mätmetoder.
• Vid utgången av 2013 ha minskat bankens
utsläpp av växthusgaser med 15 procent,
jämfört med vårt basår 2010.
• Vid utgången av 2015 ska bankens utsläpp
av växthusgaser ha minskat med 30 pro
cent och vid utgången av 2018 med 40 procent jämfört med vårt basår 2010.

• Med start 2013 och på årlig basis redovisa om och
hur dialog avseende mänskliga rättigheter
och korruptionsbekämpning har genomförts
vid kreditgivning och fondförvaltning.
Utveckling och resultat

Utveckling och resultat

Utveckling och resultat

• Sveriges Riksbanks finansiella stabilitets
rapport per november 2013 visar att
Swedbank är en av Europas bäst kapitaliserade banker och väl förberedd för framtida
regleringar.

• Under 2013 har vi redovisat vår påverkansdialog i
vår fondförvaltning.

• Under 2013 har vi haft ett fortsatt fokus på
energieffektivisering genom högt ställda miljökrav vid byggandet av nytt huvudkontor samt
realtidsmätning av vår energiförbrukning.

• Räntabilitet på eget kapital uppgick till 14,7
procent.

• Banken har träffat 14 500 skolungdomar i Sverige
för att öka kunskapen inom privatekonomi. I Estland och Litauen har 421 föreläsningar genomförts för att öka ungas förståelse för arbetslivet.

• Kärnprimärkapitalrelationen 31 december
2013 var 18,3 procent enligt Basel 3 inklusive IAS 19.
• Ny funktionalitet har utvecklats i flera av
Swedbanks digitala applikationer. Antalet
kunder i mobilbanken har under 2013 ökat
med 33 procent i Sverige, 80 i Estland, 64 i
Lettland och 114 i Litauen.
• Riskmodeller har förfinats och kunskapen
om riskjusterad avkastning på kapitalet
har ökat.
• Banken har fortsatt rekommendera amortering, lägre skuldsättning och ökat sparande med syfte att minska kundernas
risknivå.
Måluppfyllelse:
• Kundnöjdheten uppgick till 65 procent för
Sverige. I de baltiska länderna mäts kundnöjdheten vartannat år i TRIM. Senaste
mätningen avser 2012 då siffran för Estland ökade med en enhet till 74, Lettland
med fem enheter till 79 och Litauen med
två enheter till 80.
Måluppfyllelse:
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• Banken har vidtagit åtgärder för att öka antalet
kvinnliga kandidater vid tillsättning av kontors
chefer i den svenska verksamheten.

• Under 2013 har vi ökat kvaliteten på
utsläppsdata samt gjort en extern verifiering
av utsläppsdata och vår hållbarhetsrapport.
• Under 2013 har vi redovisat dialog i fond
förvaltning.

• Banken har antagit en antikorruptionspolicy och
interna regler kring affärsrelationer med försvarsindustrin .

• Bankens utsläpp av växthusgaser har minskat med
23 procent under 2013 jämfört med 2012 och
med 40 procent 2010–2013.

• Riskanalysmodellen avseende hållbarhets
aspekter i vår kreditgivning har förfinats och upp
daterats med information från externa källor som
Transparency International och Maplecroft.

Måluppfyllelse:

Måluppfyllelse:
• Medarbetarundersökningen visade att medarbetarnas vilja att rekommendera banken som
arbetsgivare har stärkts. Banken har fortfarande
en bit kvar till önskad nivå.
• En webbaserad hållbarhetsutbildning har arbetats fram och kommer att erbjudas samtliga medarbetare under 2014.
Måluppfyllelse:
• Redovisning av bankens påverkansdialog i kreditportföljen med avseende på mänskliga rättigheter
och korruptionsbekämpning har inte genomförts än
men är planerad under 2014/2015.
Måluppfyllelse:

• Under 2013 har vi genomfört en genom
lysning av befintligt miljöledningssystem
mot ISO 26000.
Måluppfyllelse:
• Redovisning av bankens påverkansdialog i
kreditportföljen med avseende på miljö och
klimat har inte genomförts än men är planerad
under 2014/2015.
Måluppfyllelse:
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Prioriteringar 2014
För att underlätta måluppfyllelsen har våra största hållbarhetsutmaningar identifierats som
fokusområden. Den största interna utmaningen är utveckling av koncernövergripande uppföljning av hållbarhetsarbetet. Vi strävar även efter ännu mer transparent rapportering och
tydligare redovisning av vinster med hållbarhetsarbetet. Våra fokusområden speglar även de
externa utmaningar vi redogör för på sidan 4.

F inansiell
hållbarhet

Social
hållbarhet

E
 kologisk
hållbarhet

Mål

Mål

Mål

• Att främja en sund och hållbar ekonomi
genom att stärka bankens och våra kunders långsiktiga konkurrenskraft. Detta
genom att undvika stora kredit- och operativa förluster, att fokusera på långsiktig
lönsamhet, utveckla långsiktiga rela
tioner med kunder och medarbetare,
samt att hålla 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 kreditgivning och
kapitalförvaltning – bidrar till samhällets utveckling. Detta genom att aktivt arbeta för mänsk
liga rättigheter, goda arbetsförhållanden
samt främja mångfald och jämställdhet. Vi
engagerar oss i sociala samhällsfrågor inom framförallt områdena utbildning, s ysselsättning och
integration.

• Att banken i hela sin verksamhet – i den egna
organisationen likväl som via kreditgivning
och kapitalförvaltning – bidrar till hållbar
användning av jordens ändliga resurser
och minskat utsläpp av växthusgaser.
Detta sker genom att integrera frågor om
klimat och resurseffektivisering i våra affärsbeslut.

Fokus 2014–

Fokus 2014–

Fokus 2014–

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

• Öka medarbetarnas benägenhet att rekommendera banken som arbetsgivare.

• Att fortsatt verka för ökad resurseffektivisering i samtliga interna processer med fokus på
att minska klimatpåverkan i samband med
tjänsteresor och energiförbrukning.

• Att öka den interna förståelsen i banken
om kommande regelverk och regleringar.
• Att med fortsatt lågt risktagande öka den
lönsamhet som säkrar uthålliga buffertar
och ger investeringsutrymme för bättre
service till kunderna.
• Investera i de digitala kanaler våra kunder
alltmer efterfrågar och i långsiktigt hållbar
rådgivning.
• Att verka för en sund och hållbar ekonomi
hos våra kunder.
• Att nå en kundnöjdhet på minst 75 procent
på våra hemmamarknader.
• Öka den interna kunskapen om bankens
policy och program för antikorruption och
transparens.
• Att fortsätta implementera frågor om korruptionsbekämpning och transparens i
banken med fokus på fondförvaltning,
betalningar, kredit- samt inköpsprocess.

• Att fortsätta implementera frågor om mänskliga
rättigheter, arbetsförhållanden i verksamheten
med fokus på vår fondförvaltning, kredit- samt
inköpsprocess.
• Att fortsätta arbetet för ökad mångfald och inkludering i samhället genom bankens egen verksamhet och tillsammans med våra kunder och olika
intressenter i samhället.
• Att hjälpa våra medarbetare möta sina egna,
k unders och samhällets förväntningar och krav
på oss som bank och positiv kraft i samhällsutvecklingen.
• L ansera en webbaserad hållbarhetsutbildning
som blir obligatorisk för alla medarbetare på våra
hemmamarknader.
• Att fortsätta utveckla vår rapportering kring
hur dialog om mänskliga rättigheter och arbets
förhållanden har genomförts vid kreditgivning
och fondförvaltning.

• Flytt av huvudkontor till nybyggd fastighet
med mål att nå Gold Standard 2016 för byggnadens energiprestanda.
• Att fortsatt utveckla och tillämpa metoder för
att uppnå hållbarhet och minskad miljöbelastning i vår fondförvaltning samt kredit- och
inköpsprocess.
• Att vidareutveckla ledningssystem och
mätmetoder.
• Att fortsatt utveckla vår rapportering av hur
dialog om miljö och klimatpåverkan har
genomförts vid kreditgivning och fondförvaltning.
• Att fortsätt arbeta mot att banken vid
utgången av 2015 ska ha minskat sina utsläpp
av växthusgaser med 30 procent och vid
utgången av 2018 med 40 procent jämfört
med vårt basår 2010.

Swedbank Hållbarhetsredovisning 2013
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Våra intressenter
Bankerna utgör samhällets finansiella blodomlopp. Många är beroende av oss
för att cirkulationen av kapital, varor och tjänster ska fungera. Med hjälp av
banker kan företag växa, jobb skapas och boenden finansieras. Med detta
följer ett stort ansvar. Våra kunder förväntar sig att vi erbjuder rådgivning
och produkter med utgångspunkt i deras ekonomiska situation. För våra
ägare är det viktigt att vi är en lönsam och långsiktig investering. För samhällets bästa ska vi verka för en stabil och sund finansmarknad. För våra medarbetare är det viktigt att få utrymme att växa och utvecklas i yrkesrollen.
Det som förenar våra intressenter är att de förväntar sig att vi ska vara en
ekonomiskt stabil bank med låg risknivå. Detta är viktigt eftersom en
välfungerande bank kan hjälpa samhället att växa och utvecklas. På samma
sätt gäller det omvända: en misskött bank kan göra skada.
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. Vi engagerar oss i frågor kring sociala problem, miljö och tillväxt.
Allt detta gör vi för att vi är övertygade om att en bank aldrig kan vara starkare än det samhälle som omger den. Samhällsintresset är vårt egenintresse.

Swedbank Hållbarhetsredovisning 2013
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Intressenter

Aktuellt 2013

Läs mer

Kunder
Vårt syfte är att främja en sund och hållbar ekonomi. Därför
utgår rådgivning och produkter från kundens behov och
ekonomiska ställning. Genom att integrera ansvarstagande
för miljö och sociala förhållanden i våra erbjudanden främjar
vi samtidigt en positiv samhällsutveckling.

Kundnöjdhet och service
Ansvarsfull utlåning
Hållbar fondförvaltning
Tillgänglighet och
digitala lösningar

Satsningar 2013, sid 12–13
Hållbarhet i kreditgivning, sid 13, 26–27
Investeringsfilosofi, sid 12, 32–33
Nya plattformar för bankärenden, sid 13

Medarbetare
Precis som våra kunder representerar våra ungefär 16 500
medarbetare alla delar av samhället. Tillsammans arbetar vi
för att alla medarbetare ska ha utrymme att växa och
utvecklas under ledning av engagerade chefer. Det är vårt
sätt att bygga långsiktiga relationer.

Karriärvägar
Ledarskap
Mångfald i arbetsstyrkan
Arbetsmiljö
Lönenivåer

Kompetensutveckling, sid 15–17, 29–30
Prioriteringar medarbetare 2014, sid 16
Jämställdhet och mångfald, sid 16
Medarbetarundersökning, sid 15–16
Ersättningar, sid 16, 28

Arbete mot korruption
Lokalt samhälls
engagemang
Mänskliga rättigheter
och arbetsvillkor

Antikorruptionspolicy, sid 3, 18
Insatser för tillväxt, sid 19

Samhälle & omvärld
Som en stor bank är vår framgång beroende av styrkan i de
samhällen där vi verkar. Därför engagerar vi oss i tillväxt
frågor som till exempel utbildning, arbetslöshet, mångfald
och nyföretagande. Vi samarbetar med våra leverantörer för
att säkerställa att de lever upp till våra högt ställda hållbarhetskrav. Genom förebyggande insatser mot korruption och
finansiell brottslighet verkar vi för en stabil och sund finansmarknad.
Ägare & investerare
Våra ägare utgörs till stor del av småsparare. Utöver det
direkta ägandet i Swedbanks aktier som småsparare har,
utgör de basen i de pensionsfonder och stora försäkrings
bolag som äger våra aktier. Många människor är därmed
beroende av att det går bra för oss och påverkas direkt eller
indirekt av vårt resultat. Swedbank ska vara en trygg, lönsam och långsiktig investering. Ett företag som tar ansvar
bortom den sista raden i resultaträkningen.

Miljöarbete
Folkbildning inom
privatekonomi
Aktiens utveckling
Utdelningspolicy
Hållbarhetsindex
Ägarstruktur

Hållbarhet i leverantörskedjan, sid 7, 34
Program för mänskliga rättigheter,
sid 3, 40
Klimatarbete, sid 3, 19, 30–31
Utbildningsinsatser, sid 19

Swedbanks A-aktie under året, sid
21–22
Utdelning, sid 21
En ansvarsfull investering, sid 34
Faktaruta ägare, sid 21
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Långsiktighet skapar kundvärde
När vi genom rådgivning, produkter och regelverk uppmuntrar kunder att agera
ansvarsfullt blir påverkan på såväl individ som samhälle stort. Hållbarhet är integrerat
i hela vår verksamhet för att vi är övertygade om att det leder till både högt värde för
kunden och långsiktig lönsamhet för oss. Frågorna finns med i vår bedömning av
företagskrediter, i fondförvaltningen och i vår ekonomiska analys.

Genom effektivitetsåtgärder har vi under 2013 minskat den
genomsnittliga kötiden till telefonbanken för att kunna
erbjuda bättre service. Samtidigt har vi investerat i förbättringar av våra digitala kanaler på alla våra hemmamarknader,
både vad gäller funktionalitet och användarvänlighet. Vi har
även fokuserat på driftsäkerheten i våra IT-system för att öka
stabiliteten hos produkter och tjänster.
Banken har under året utvecklat en förbättringsprocess
med utgångspunkt i kunders klagomål. Genom processen
fångar vi upp brister i produkter, tjänster och erbjudanden så
att vi kan rätta till dem. Totalt har ett nittiotal aktiviteter

påbörjats. Koncernledningen följer upp utvecklingen varje
månad.
Det har förts en publik debatt under 2013 avseende aktiv
respektive indexförvaltning, där bland annat Swedbank Roburs
fondutbud diskuterats. Vi välkomnar en dialog med relevanta
myndigheter i en fråga som berör hela fondbranschen.
Hållbarhet i vår investeringsfilosofi
Swedbank Robur är en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. Hållbarhetsfrågor finns med i investeringsbesluten
för fonderna. Risker inom hållbarhetsområdet behandlas som

Kundnöjdhet
Index

Anslutna kunder Mobilbanken
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Kundnöjdhet i Sverige, enligt SKI, sjönk med 2 enheter till 65 under
2013. I de baltiska länderna mäts kundnöjdheten vartannat år i TRIM.
Senaste mätningen avser 2012 då siffran för Estland ökade med en
enhet till 74, Lettland med fem enheter till 79 och Litauen med två
enheter till 80. I Baltikum placerades Swedbank under 2013 på en
femteplats som ett av de mest omtyckta varumärkena.
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Utvecklingen av våra kunders aktivitet visar en ökning under
2013. Antalet mobilbankskunder ökade med 33 procent i
Sverige, 80 procent i Estland, 64 procent i Lettland och 114
procent i Litauen.

Utlåning till allmänheten,*
Privat, mdkr
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Kreditefterfrågan på Swedbanks hemmamarknader var låg.
Swedbanks utlåning till privatkunder ökade med totalt 21 mdkr
under året.

Företagsutlåningen inom Stora företag & Institutioner och Svensk
bankverksamhet ökade med 9 mdkr. I Baltisk bankverksamhet var
utlåningsportföljen i princip oförändrad i lokal valuta.

*Exklusive Riksgälden och återköpsavtal.

*Exklusive Riksgälden och återköpsavtal.
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övriga finansiella risker och ingår i den totala analysen. Våra
förvaltare avstår från investeringar i bolag där hållbarhets
riskerna bedöms ha för stor finansiell påverkan.
Vår huvudstrategi är att skapa ett konstruktivt tryck på
de bolag vi väljer att investera i. Det innebär att som ägare
stanna kvar och driva förbättringar när brister upptäcks i
bolagens hållbarhetsarbete. Vi väljer att sälja när vi inte längre
ser någon möjlighet för oss att bidra till förbättring.
Swedbank Roburs hållbarhetsfonder har långtgående krav
på bolagen. För dessa fonder är hållbarhetsfrågor helt avgörande för investeringsbesluten. Endast de med bäst hållbarhetsarbete i varje bransch kvalificerar sig som kandidater för
investering.
Vi erbjuder även ideellt sparande. Spararna i Swedbank
Robur Humanfond donerar årligen två procent av fondvärdet
till en av ett sjuttiotal valbara organisationer. Under 2013
bidrog spararna gemensamt med 42 miljoner kronor. Fonden
utsågs till Sveriges bästa etikfond 2012 av Fondmarknaden.se.
Ansvarstagande kreditgivning
Kreditgivning är kärnan i bankverksamhet. För att den kärnan
ska vara långsiktigt sund, och banken välfungerande, är
ansvarstagande utlåning en förutsättning. Under de senaste
åren har Swedbank infört mer omfattande amorteringskrav
på bolån. Idag ser vi en förändrad inställning hos många kunder. Viljan att betala av bostadslån har ökat. Amortering ses
nu mer som sparande och mindre som en kostnad. Det är en
syn som banken delar och vi vill därför underlätta för våra kunder att betala av sina lån. I början av 2013 införde Swedbank i
Sverige möjligheten att extraamortera upp till tjugo procent
av lånet varje år utan ränteskillnadsersättning.
Den bostadsbrist som idag råder på flera håll i Sverige hämmar tillväxt, ökar hushållens skuldsättning och hindrar rörelse
på arbetsmarknaden. Enligt en analys från Swedbank innebär
bristen på bostäder i Stockholm 21 miljarder kronor i utebliven
tillväxt i genomsnitt varje år de närmaste tjugo åren. Swedbank välkomnar den ökade regleringen av den finansiella sektorn som på senare år har gett ett mer hållbart internationellt
bankväsende. Bankens bedömning är dock att ökade kapitalkrav på banker inte är en framkomlig väg för att komma till
rätta med det svenska problemet med för få bostäder. Swedbanks engagemang för att hitta lösningar på detta strukturella problem kommer att fortsätta.
Riktlinjer för hållbara företagskrediter
Vid beslut om kreditgivning till företagskunder ingår en
bedömning av hållbarhetsrisker i processen. Genom analysmodellen tittar vi närmare på företagets påverkan på mänskliga rättigheter och miljö samt hur de hanterar korruption. Vi
tittar på hur företaget arbetar för att garantera att respekten
för de mänskliga rättigheterna upprätthålls, exemplevis i
leverantörskedjan, bland anställda och i det lokala samhället.
Vi undersöker om det finns ett strukturerat miljöarbete samt
hur ansvarsfördelning, rutiner och uppföljning ser ut. Syftet är
att utröna hur risker relaterade till dessa områden skulle
kunna påverka vår och kundens lönsamhet och rykte. I dialogen med kunden hittar vi också nya affärsmöjligheter, såsom
investeringsbehov kopplat till framtida hållbar utveckling
inom branschen.
Under 2013 har vi utvecklat djupgående interna riktlinjer
för nio olika branscher som vi bedömer har hög risk ur ett hållbarhetsperspektiv. Riktlinjerna belyser de största riskerna
inom respektive bransch och föreslår frågor att ta upp i samtalet med kunden.

Miljöfrågor har ingått i bankens svenska kreditprocess
sedan början av 2000-talet. 2010 lanserades den mer omfattande hållbarhetsanalysen. Sedan januari 2012 används analysen på Swedbanks samtliga hemmamarknader. Hållbarhetsanalysen genomförs för alla företagskrediter som överstiger en
miljon kronor i Sverige och 80 000 euro i de baltiska länderna.
Institutet för privatekonomi
Genom bred folkbildning vill vi öka människors förutsättningar att kunna ta kloka beslut gällande den egna ekonomin.
Sedan 1960-talet har Institutet för privatekonomi granskat
privatekonomiska frågor i Sverige och på olika sätt spridit
kunskap till allmänheten. 2010 utökades verksamheten till
Estland, Lettland och Litauen. Utifrån granskning och analys
av omvärldsfaktorer, regelverk och politiska beslut bevakar
och kommenterar vi såväl nuvarande ekonomiska förutsättningar som förändringar över tid för enskilda individer och
hushåll. Vi publicerar rapporter om allt från veckopeng till
pensionsplanering och undersöker områden som sparande,
lån, skatter, trygghetssystem och familjejuridik.
Tidig hjälp förhindrar betalningsproblem
Förändrade förutsättningar kan snabbt försvaga ekonomin.
Swedbank arbetar proaktivt med att hjälpa kunder som är på
väg in i finansiella svårigheter. Genom tidig kontakt och dialog
förebygger vi problem innan de uppstår. Varje fall analyseras
individuellt och tillsammans med kunden tar vi fram en
åtgärdsplan. Banken har ett kompetenscentrum som stöttar
kontoren i arbetet med kunder som har betalningssvårigheter.
Nya plattformar ger ökad tillgänglighet
Under de senaste åren har den digitala utvecklingen gått fort.
För att möta våra kunders behov och beteenden finns banken
tillgänglig dygnet runt via mobilen, datorn och surfplattan.
Våra rådgivare nås förutom på kontoren och telefonbanken
även via sociala medier.
Med Swedbanks mobilapplikationer kan våra kunder sköta
sina betalningar och ha koll på ekonomin var de än befinner sig.
Flera nya funktioner har under året införts i de mobila lösningarna och utvecklingen fortsätter under 2014.
Swedbank i Lettland erbjuder kunder en kurs i digitala
banktjänster. Kursen vänder sig till dem som känner sig osäkra
på hur de ska använda de nya kanalerna och ges i samarbete
med bibliotek, skolor och kommuner runt om i landet. Dessutom erbjuder banken specialutformade IT-utbildningar för
äldre. Över 1 000 lettiska pensionärer får varje år lära sig om
Internet och träna på att använda olika digitala tjänster. Liknande satsningar finns även på våra övriga hemmamarknader.
De digitala plattformarna utgör tillsammans med våra
bankkontor en bred grund för oss att möta våra drygt 8 miljoner privatkunder och 624 000 företagskunder.
Försämrad kundnöjdhet hos svenska bankkunder
De senaste årens kundnöjdhetsundersökningar från Svenskt
kvalitetsindex (SKI) visar att banksektorn står inför en betydande utmaning, inte minst Swedbank. Bankens kundnöjdhet
minskade 2013 på både privat- och företagsmarknaden, vilket
visar att vi inte har lyssnat tillräckligt på våra kunder. Swedbank har därför startat flera förbättringsåtgärder för att förbättra kundnöjdheten. Vår ambition är att kunderna ska
känna att vi närmar oss dem, bland annat med hjälp av förbättringar av kontanthantering, i telefonbanken och smarta sätt
att kommunicera via mobilen.
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”Vi uppskattar
Swedbank Roburs proaktiva
och konstruktiva angreppssätt för
att driva på företag i flerdimensionella
hållbarhetsfrågor. Det är delvis genom
Swedbanks kunskap och återkoppling
som vi i år har granskat och lyckats
förbättra vår hantering av elektroniskt
avfall inom hela verksamheten.”
Justine Dimovic, Chef för
Investor Relations,
Millicom

Företagsbesök i Tanzania

Hållbarhetsanalys i praktiken
I november 2013 besökte Swedbank Robur
teleoperatören Millicom i Tanzania. Vi har
under många år analyserat Millicom för våra
hållbarhetsfonder och fört diskussioner med
bolaget om förbättringar i deras hållbarhetsarbete. Vi ville nu se deras verklighet i Öst
afrika.
Millicom, som har verksamhet i Afrika samt
Central- och Sydamerika, är med sitt varumärke Tigo den näst största teleoperatören i
Tanzania. Samtalen med Millicom handlade
bland annat om hur telekom kan bidra till samhällsutveckling, demokratisering, yttrandefrihet och hållbar utveckling. Exempel på detta är
konvertering av text till röst för analfabeter,
tillgång till mobilt Internet och olika mobila
finansiella tjänster för att förenkla vardagen
för människor i utvecklingsländer. Diskussionerna rörde även riskerna för att teletjäns-

terna används för statlig övervakning och
andra inskräkningar av personlig integritet.
Millicom driver ett arbete inom branschen för
att minska riskerna genom att sätta upp
interna riktlinjer för hur bolaget ska hantera
myndighetsförfrågningar och arbeta med
myndigheter kring integritetsfrågor.
Under besöket i Tanzania följde vi med
Millicom för att titta närmare på verksam
heten. Bland annat besökte vi utbildningen
av företagets många säljare av samtalstid.
Utbildningen är mycket uppskattad, vilket har
skapat en stark lojalitet gentemot Millicom och
Tigo. Mobil kommunikation kan vara en viktig
drivkraft för tillväxt i utvecklingsländer och
där spelar Millicom en stor roll.
Swedbank Robur har kontinuerliga diskussioner med Millicoms ledning och ansvariga för
hållbarhetsfrågor för att ge feedback på deras

hållbarhetsarbete. Under vårt besök kunde vi
ta del av ett projekt för att ta hand om elektroniskt avfall, vilket har varit en av de frågor vi
har gett rekommendationer om till Millicom.
Andra frågor som är viktiga för bolaget och
branschen är anställdas villkor och arbetsförhållanden, leverantörsuppföljningar, riskanalys när man går in på nya marknader och korruptionsbekämpning. Millicom är ett av de
bolag som är godkända för våra hållbarhetsfonder Ethica. Efter att ha besökt bolaget och
verksamheten i Tanzania förstärks vår bild av
att de arbetar engagerat och aktivt med hållbarhetsfrågor. Bolag som bedriver teleoperatörsverksamhet i utvecklingsländer har hållbarhetsrisker. Vi kommer därför fortsätta att
driva på Millicoms arbete!
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Ökad beslutskraft ger
engagerade medarbetare
Vår och våra kunders framgång förutsätter att vi har engagerade medarbetare som
trivs. Långsiktigt ansvarstagande för kundens ekonomi skapas genom att vi stärker
våra medarbetare och ökar deras beslutskraft.

Vår verksamhet bygger på stark förankring i det lokala samhället genom engagerade och lyhörda medarbetare. Under
2013 genomfördes en omorganisation för att skapa förutsättningar för bättre kundbemötande. Den nya organisationen är plattare än tidigare och ger alla med kundkontakt ett
ökat beslutsmandat. Vi är övertygade om att detta bidrar till
ökat engagemang hos våra cirka 16 500 medarbetare och ger
ökad kundnytta.

Könsfördelning koncernledning och styrelse
31 december 2013, %
80
60

Bra chefer en förutsättning för engagerade medarbetare
Engagerade medarbetare kräver gott ledarskap. För att
stärka såväl ledarskap som affärsmannaskap arbetar vi aktivt
för att tillvarata talang. På ett tidigt stadium identifierar, uppmuntrar och vidareutvecklar vi särskilt lovande medarbetare
med sikte på ledande befattningar. Under 2014 lanseras ett
mentorskapsprogram som ska bidra till att underlätta kompetensförsörjningen samtidigt som den interna rörligheten och
karriärmöjligheterna ska öka.

Könsfördelning medarbetare per land
31 december 2013, %
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Utvecklingsmöjligheter ger stärkt kundbemötande
För att möta våra kunders behov och anpassa banken till förändringar i kundbeteende och omvärld behövs kontinuerlig
kompetensutveckling. Vår utgångspunkt är att alla medarbetare har potential, kan ta ansvar för sin utveckling och kan
vara med och bidra till bankens framgång. Det är vår över
tygelse att medarbetarnas utveckling till största del sker
i det dagliga arbetet. Genom stimulerande och utmanande
arbetsuppgifter, med stöd av närmaste chef och mer erfarna
kollegor, har våra medarbetare möjlighet att växa.
Vår roll som arbetsgivare är att stödja medarbetarnas
utveckling och ge förutsättningar att nå uppsatta mål. Banken
har en särskild process för att säkerställa att var och ens dagliga arbete och personliga mål strävar mot bankens övergripande mål, syfte och vision. Det är en process som innefattar
regelbundna utvecklingssamtal för alla medarbetare.
För att alla medarbetare ska ha en grundläggande kunskap
om hur Swedbank arbetar med hållbarhetsfrågor lanserar vi i
början av 2014 en ny webbaserad utbildning. Utbildningen
kommer att vara obligatorisk och tar upp hur vi integrerar
aspekter som mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption
i hela verksamheten.
Långsiktigt ersättningsprogram
Alla medarbetare är med och bygger en långsiktig och stabil
bank med utgångspunkt i Swedbanks värdegrund. Vår ambition är att erbjuda marknadsmässig, men inte marknadsledande, ersättning. Merparten av bankens anställda har såväl
fast som rörlig ersättning. Vårt generella ersättningsprogram
följer Finansinspektionens riktlinjer och syftar till att erbjuda
långsiktiga incitament för prestationer som ökar kundvärde
och aktieägarvärde. Mer information om Swedbanks ersättningsprogram finns i Årsredovisning 2013, not K13.
Vi satsar på jämställdhet och mångfald
Jämställdhet och mångfald är viktiga framgångsfaktorer för
oss. Vi eftersträvar en jämn fördelning mellan kvinnor och
män med olika erfarenheter, ålder och bakgrund, samt arbetar
kontinuerligt med utvärdering, utbildning och utveckling.
I Sverige driver vi kompetensförsörjningsinitiativet Äntligen Jobb i samarbete med Arbetsförmedlingen. Initiativet gör
det möjligt för oss att hitta nya kvalificerade medarbetare
bland utlandsfödda akademiker – en grupp med relativt hög
arbetslöshet och där en stor andel av dem som har jobb inte
arbetar inom det område de är utbildade för. Inom ramen för
Äntligen Jobb har 43 personer praktiserat på Swedbank under
2013. Av de som avslutat sin praktik under året har cirka 30
procent fått anställning inom banken.

Swedbank Hållbarhetsredovisning 2013

Fördelningen av kvinnor och män i bankens koncernledning
respektive styrelse var under året 30/70 procent och 40/60
procent. I den baltiska verksamheten är andelen kvinnor på
mellanchefsnivå genomgående högre än i den svenska. Ett
program lanserades under 2013 för att öka andelen kvinnliga
bankkontorschefer inom den svenska verksamheten.
Koncerngemensamt program för arbetsmiljö
Swedbanks koncerngemensamma arbetsmiljöprogram säkerställer att arbetsmiljöfrågorna drivs i linje med vår värdegrund. Vi strävar efter en företagskultur där balans mellan
familjeliv och arbetsliv är en självklarhet. I Estland har ett projekt påbörjats under 2013 med syfte att på samma sätt som i
Sverige kunna erbjuda coachning för att underlätta för medarbetaren efter föräldraledighet.
Vi arbetar aktivt för att förebygga såväl fysisk som psykisk
ohälsa. Ett exempel är att Swedbank i Sverige deltar i ett projekt med utplacering av förstahjälpenmaterial mot psykisk
ohälsa i den fysiska arbetsmiljön, för att göra det enklare att
prata om tidiga signaler. Projektet organiseras av myndigheten
Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa.
Ökat engagemang som målsättning
Swedbanks årliga medarbetarundersökning ger svar på frågor
som rör samarbete, ledarskap och engagemang. 2013 års
undersökning visar att andelen engagerade medarbetare
ökar. De svenska regionerna har gjort den största positiva förflyttningen, vilket tyder på att den decentraliserade organisationsformen med ökad beslutskraft närmare kund ger effekt.
Den största förbättringen i undersökningen är hur gärna
våra medarbetare rekommenderar Swedbank som arbetsgivare. Rekommendationsindex har mer än fördubblats på ett år.
Det tyder på att förändringsarbetet ger effekt, även om en
lång väg återstår. Medarbetare som arbetar nära kund i de
svenska regionerna anger störst förbättningar även i rekommendationsindex. Mer information om våra mål för medarbetare finns på sidan 15 samt i Swedbanks Årsredovisning 2013
på sidorna 8–9.
Prioriteringar 2014
Processen för att flytta beslutskraften närmare kund fort
sätter. Det ställer höga krav på utveckling av ledarskap och
våra medarbetares utvecklingsmöjligheter. Under 2014
kommer vi att arbeta med att låta duktiga chefer hjälpa andra
chefer att bli bättre. Vi kommer också att fortsätta arbeta
aktivt för att stödja den löpande kompetensutveckling som
krävs för att möta förändringar i kundbehov och beteenden.

”Unga Jobb
skapar stolta 
medarbetare
och bidrar till
bättre affärer.”
Christina Holmqvist
Företagsrådgivare
på Swedbank

Yosef Gebretsadkan och
Christina Holmqvist

Handledarskap som kompetensutveckling

Unga Jobb utvecklar nya ledare
Christina Holmqvist, företagsrådgivare på
Swedbank i Uppsala, har sedan hösten 2009
varit engagerad i satsningen Unga Jobb. För
henne var det naturligt att engagera sig i samhällsfrågan om ungdomsarbetslöshet. Hon tog
på sig uppdraget att leda och utveckla kontorets arbete med Unga Jobb, vilket även ledde till
chansen att utveckla det egna ledarskapet.
Skapat tydliga rutiner
– Ett viktigt första steg i vårt arbete med Unga
Jobb var att lära känna Arbetsförmedlingen
och kommunen. Sedan påbörjade vi arbetet
med att intervjua de ungdomar som var intresserade av praktik och hittade rutiner för vårt
arbete. Vi bestämde oss för två intag, ett på
våren och ett på hösten, för att alltid ha praktikanter på kontoret. Som kontaktperson
internt och externt har handledare kunnat

använda mig som bollplank och vi har haft
regelbundna avstämningar. I mina företagsnätverk har jag valt att tala om Unga Jobb och
varför banken väljer att vara aktiva i frågan om
ungas väg in på arbetsmarknaden, berättar
Christina Holmqvist.
Hon har sedan hösten 2009 tagit emot nära
tjugo praktikanter. Över hälften har fått jobb
efter sin praktik vilket Christina Holmqvist ser
som en stor vinst för både banken och samhället.
En naturlig del av vår affär
Idén bakom Unga Jobb utgår från bankens
möjlighet att lokalt verka som motor för att få
unga arbetslösa att komma ut på arbetsplatser
via praktik. Arbetet sker i samarbete med
Arbetsförmedlingen, kommunen och det lokala
näringslivet. Tillsammans bidrar vi till en viktig
rad i cv:t, men framförallt får ungdomar efter

praktikperioden med sig kontakter och en referens. För Swedbank är Unga Jobb en naturlig
del av vår affär. Genom att bidra till att ung
domar kan stanna kvar på orten verkar vi för
hållbar tillväxt samtidigt som våra relationer
till andra företag stärks. Fram till idag har över
5 000 praktikplatser skapats i våra företagsnätverk. Vi har själva tagit emot nära 600
praktikanter. Hälften av dem har vi erbjudit
någon form av anställning.
Unga Jobb skapar många värden. Tydligast
är stoltheten bland medarbetare. Möjlighet till
handledarskap kombinerar tydligt chansen för
en medarbetare att utvecklas och involveras i
en fråga som starkt förknippar Swedbank med
våra värderingar och vårt syfte. Läs mer om
Unga Jobb på sidan 13 i Swedbanks Årsredo
visning 2013.
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Ett samhällsansvar som blev en bank
Som en stor bank är vi en del av och påverkas av allt som sker i samhället. På samma
sätt påverkar vi också långt fler än bara de som valt att vara våra kunder. Därför vill
vi använda vår storlek och vårt inflytande som en motor för hållbar tillväxt. Vi är
engagerade i sociala frågor som rör bland annat utbildning, ungdomsarbetslöshet
och nyföretagande. Positiv utveckling inom dessa områden är viktigt för samhälls
utveckling och därigenom för bankens affärer.
Samhällsengagemang har spelat en central roll för Swedbank
genom bankens historia. Den första sparbanken startades
1820 för att ge vanligt folk en möjlighet att spara och hjälpa
dem att bygga upp en långsiktigt hållbar privatekonomi. Detsamma gäller än idag.
Korruptionsförebyggande åtgärder
Vi har åtagit oss att alltid arbeta med öppenhet och integritet
som ledord. I det ingår att bidra till ett stabilt, pålitligt och
effektivt affärsklimat i de länder där vi verkar. Det gör vi
genom att se till att vår verksamhet bedrivs med respekt för
mänskliga rättigheter och genom ett tydligt antikorruptionsarbete. Till vår hjälp har vi interna regelverk och utbildningar
som ger god vägledning åt den enskilda medarbetaren.
Givet vår verksamhet bedömer vi att det finns korruptionsrisker i hela verksamheten och därför bedriver vi ett
koncernövergripande antikorruptionsprogram. Swedbanks
styrelse antog 2013 en ny policy för antikorruption. Den
tydliggör bankens åtagande, roll och arbetssätt i såväl den
interna verksamheten som i relationer till kunder och sam
arbetspartners.
Policyn är en del av antikorruptionsprogrammet som samlar befintliga rutiner och processer samt nya och uppdaterade

stödsystem och riktlinjer. I programmet ingår att under 2014
utveckla bankens nuvarande system för anonym rapportering
av regelöverträdelser.
Alla medarbetare i Swedbank får lära sig hur de förväntas
förhålla sig till frågor som rör korruption, mutor och intressekonflikter i en obligatorisk utbildning om bankens uppförandekod. I början av 2014 lanseras en obligatorisk intern
utbildning om hållbar bankverksamhet. I den får samtliga medarbetare möjlighet att fördjupa sina kunskaper ytterligare.
Förhindrar penningtvätt
För att förhindra att bankens betalningssystem används som
verktyg för kriminell verksamhet har vi byggt upp ett tydligt
internt regelverk som utgår från svensk och europeisk lagstiftning. Samtliga medarbetare genomgår en obligatorisk
utbildning vars syfte är att lära medarbetarna känna igen
transaktionsmönster, beteenden och situationer som utgör,
eller har samband med, penningtvätt. På så sätt kan vi effektivt bekämpa penningtvätt och lägga grunden för en stabil
och sund finansmarknad.
Läs mer om bankens riskförebyggande arbete i Swedbanks
Årsredovisning 2013, sidorna 29–37.

Fördelning av ekonomiskt värdeskapande 2013

Årets vinst som återinvesteras i banken, 3% (1 801 mkr)

Räntor betalda till allmänheten (inlåning),
9% (5 040 mkr)

Föreslagen utdelning till aktieägarna,
19% (11 100 mkr)
Räntor betalda för
övrig upplåning/finansiering,
35% (19 990 mkr)
Leverantörsbetalningar,
hemmamarknader 11% (6 334 mkr)

Löner och arvoden inkl aktier
i Swedbank, 10% (5 676 mkr)
Sociala avgifter och pensioner,
4% (2 019 mkr)
Årets aktuella skatt, 7% (3 954 mkr)

Provision statligt garanterad
upplåning, 0% (120 mkr)
Insättningsgarantiavgifter, 1% (560 mkr)
Avgift till statlig stabiliseringsfond, 1% (491 mkr)
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Minskat ekologiskt fotavtryck
Vi har aktivt integrerat miljöarbetet i hela koncernens dagliga
verksamhet. Det är en del av vårt löpande arbete med att hantera risker och minska kostnader.
Swedbanks svenska verksamhet är miljöcertifierad enligt
ISO 14001 sedan tio år tillbaka. Vi mäter årligen bankens
klimatpåverkan på våra hemmamarknader.
Som en följd av våra ansträngningar minskar bankens ekologiska fotavtryck. Under 2013 har utsläppen av växthus
gaser minskat från 67 585 till 58 983 ton jämfört med 2012,
en minskning med cirka 13 procent. Vi har fokuserat på att öka
resurseffektivisering i våra interna processer; främst genom
att minska klimatpåverkan vid tjänsteresor och energiförbrukning. Vi har arbetat för att styra om energiförbrukningen
i våra lokaler mot förnyelsebara alternativ. Vi väljer ”Bra Miljöval el” i avtal med leverantörer till den svenska verksamheten.
Kontrakterad el med leverantörerna för estnisk, lettisk och
litauisk verksamhet är förnyelsebar.
Forum för samhällsfrågor
Sedan 2010 har Swedbank i Sverige tillsammans med bland
andra Sparbankernas Riksförbund arrangerat de årligen återkommande Tillväxtdagarna. Tillväxtdagarna är en mötesplats
där politiker, opinionsbildare, forskare, företagsledare och studenter tillsammans hittar lösningar och modeller som bygger
lokal och regional tillväxt. Arrangemanget turnerar i landet.
Under 2013 var Linköping värd och i maj 2014 går Tillväxt
dagarna i Umeå.
Swedbank i Lettland lanserade i år för första gången sin
egen upplaga av Tillväxtdagarna. Omkring 100 inbjudna gäster
samlades i Riga för att diskutera idéer kring hållbar utveckling.
Finanskoalitionen mot barnpornografi
Swedbank är sedan 2009 medlem i Finanskoalitionen mot
barnpornografi, ett initiativ av barnrättsorganisationen
Ecpat. Koalitionsarbetets mål är att göra det svårare för internetsidor som sprider barnpornografiskt material att ta betalt.
För att nå dit har ett unikt samarbete utarbetats mellan myndigheter, banker och den ideella sektorn.
Ställningstagande mot massförstörelsevapen
I april 2013 antog banken nya interna regler kring affärer med
försvarsmaterielindustrin. Swedbank tar fullständigt avstånd
från kärnvapen och illegala vapen som klusterbomber och personminor. Det innebär att banken sedan reglerna infördes inte
inleder några affärsrelationer med organisationer som tillverkar, moderniserar, säljer eller köper den här typen av vapen.
Swedbank Robur förbjöd 2009 investeringar i företag som tillverkar personminor, klusterbomber samt kemiska och biologiska vapen. Bolaget har också uteslutit flera kärnvapenbolag.
Alla potentiella affärsrelationer med organisationer verksamma inom försvarsmaterielindustrin är föremål för prövning i bankens Hållbarhets- och Etikråd innan beslut fattas.
Reglerna finns att läsa i sin helhet på swedbank.com/
corporate-sustainabiliy.
Stöd till unga entreprenörer
Vår övertygelse är att det behövs fler nya företag för att
skapa nya jobb och säkra långsiktig tillväxt. Därför väljer
Swedbank att stötta projekt och organisationer som främjar
entreprenörskap och nyföretagande.
Vi stödjer Ung Företagsamhet, som ger skolelever möjligheten att under ett skolår prova på livet som egen företagare,
på alla våra hemmamarknader. Swedbank i Sverige erbjuder

förmånliga eller gratis banktjänster till elevernas företag och
finns som stöd under provåret. Om företaget ska fortsätta
hjälper banken till vid övergången till bolag.
Swedbank är medgrundare till Prototron, en stiftelse som
hjälper nya estniska företag att finansiera en första prototyp
av sin produkt. På så sätt får företagen en möjlighet att marknadsföra sig och söka ytterligare finansiering.
Privatekonomi på schemat
Vi vill se att ungdomar kommer ut i vuxenlivet med god förståelse för privatekonomi. Därför engagerar vi oss inom skolan.
Institutet för privatekonomi på Swedbank ger sedan 1926 ut
tidningen Lyckoslanten om privatekonomi. Idag är den en av
Sveriges största barntidningar med en upplaga på över en halv
miljon exemplar.
Genom programmet Ung ekonomi erbjuder vi gymnasieskolor i Sverige stöd i undervisningen i privatekonomi. Programmet innehåller läromedel, pedagogiska verktyg och möjlighet till gästföreläsningar i skolan av bankens rådgivare.
Under 2013 har ungefär 572 Ung ekonomi-föreläsningar
genomförts för runt 14 500 elever.
Instituten för privatekonomi i Estland, Lettland och
Litauen arbetar med att ta fram undervisningsmaterial, föredrag och anordna seminarier för att inspirera lärare och förbättra ungas kunskaper om privatekonomi.
Erfarenhetsutbyte inspirerar till studier
Vi vill ge skolelever en närmare kontakt med yrkeslivet och
uppmuntra till vidare studier. I både Litauen och Estland har
banken varit med och utvecklat projekt som låter yrkesverksamma inom olika branscher erbjuda skolor gästföreläsningar
och studiebesök på arbetsplatser.
Litauiska ”Who needs it” och estniska ”Back to school”
hjälper lärare att hitta gästföreläsare genom en webbportal.
Under 2013 har 702 föreläsningar hållits i Estland och 960 i
Litauen. Swedbanks medarbetare är själva aktiva gästföre
läsare. De har under året hållit 421 föreläsningar inom ramen
för de båda projekten.
Samarbete mot mobbning
Vårt viktigaste sponsorsamarbete är det med antimobbningsorganisationen Friends. För oss som bank och för samhälls
ekonomisk utveckling i allmänhet är barns uppväxtvillkor en
framtidsfråga. Barn som känner sig trygga i skolan lär sig mer
och kommer ut i arbetslivet som säkra unga vuxna. Swedbank
beslutade 2012 att skänka namnet på Sveriges nya national
arena till Friends.
Verktyg för donationer
Vi vill underlätta för våra kunder och allmänheten att skänka
pengar till välgörande ändamål. Förutom att integrera
givande i vissa produkter har vi även utvecklat plattformar för
ett bredare engagemang.
Bankens estniska och litauiska kunder kan donera pengar
online sedan 2008 via sajten ”I love helping”. Sedan den startades har det donerade beloppet ökat med cirka 20 procent
per år. Under 2013 samlades cirka 80 000 euro in till 22 medverkande organisationer. Förutom att skänka pengar finns
möjlighet att volontärarbeta eller donera lojalitetspoäng.
Tillsammans med den lettiska stiftelsen Ziedot driver
banken donationsportalen ziedot.lv. Målet är att främja
social utveckling och utveckla Lettlands välgörenhets
sektor. 2013 skänktes 3,5 miljoner euro till 200 välgören
hetsorganisationer samt till Ziedots egna projekt.
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Valdas Adamkus, fd president, Litauen (till vänster)
Alvydas Naujėkas, vd för Vėjo projektai (till höger)

Swedbank är en stor
finansiär av vindkraft. I Litauen
finansierar vi drygt 50 % av all
vindkraft. I Estland respektive Norge
ca 10 % och i Sverige 14 %. Sammanlagt
beräknas våra vindkraftfinansieringar
i dessa länder minska de fossila
koldioxidutsläppen med
1, 8 miljoner ton.

Swedbank i Litauen finansierar förnyelsebar energi

Hållbar tillväxt får stöd av våra banklån
Under 2012 and 2013 har Swedbank finansierat en vindkraftpark (21.4 MW) bestående av
sammanlagt tio vindkraftverk i Didšiliai i
Litauen. På den mindre bilden ovan visar vindkraftparkens vd Alvydas Naujėkas Litauens
tidigare president Valdas Adamkus vindkraftparken. (Den stora bilden är en generell bild av
en vindkraftpark.)
Stora fördelar enligt Alvydas Naujėkas
– Vindkraftparken genererar årligen 50 GWh
elektrisk energi. Det är tillräckligt för att försörja en liten stad med 20 000 invånare. Produktionen av den relativt stora mängden
energi kräver inte att man köper in och bränner
några fossila bränslen, så det finns inget beroende av utländska kraftbolag. Denna produk-

tion av elektricitet är i sig decentraliserad, och
ger garanterat fördelar avseende sociala och
ekonomiska värden och miljö. Detta är på inget
sätt någon komplett lista över de goda nyheterna, och dessutom kommer de nämnda effekterna redan av bara en vindkraftpark. Min
bedömning är att om det finns fördelaktiga villkor för företagande och tillräcklig politisk vilja,
så kan vindkraft täcka halva Litauens energikonsumtion.
Ömsesidig förståelse som grund för
bankrelation
Alvydas Naujėkas har varit kund i banken i
över 14 år, och hade alltså sina första kontakter med Swedbank på den tiden då banken
fortfarande hette Hansabank.

– Jag har fått tillgång till finansiering för
fyra företag som jag har startat med hjälp av
Swedbank. Det har varit god kvalitet och snabb
service. Våra affärsrelationer grundar sig på
principen om ömsesidig respekt och stöd, så vi
har aldrig haft några som helst problem.
Finansiering av förnyelsebar energi
Andra investeringar i förnyelsebar energi som
finansieras av Swedbank i Litauen är bland annat
en anläggning för biomassa i Kaunas (20MW)
och en motsvarande anläggning i Panevėžys
(32MW), i samarbete med en annan bank.
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Engagemang och lönsamhet
Att investera i Swedbank lönar sig. Våra medarbetares engagemang borgar för ett
ansvarstagande som sträcker sig betydligt längre än den finansiella rapporteringen.
Vi vårdar våra intressenters förtroende och tillgångar genom omfattande transparens och öppenhet.

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 förvissade om att de har investerat i en trygg och
ansvarsfull bank med långsiktiga mål. Swedbanks räntabilitet
på eget kapital ska över tid uppgå till 15 procent. Räntabilitetsmålet är anpassat efter Swedbanks marknadsposition,
riskprofil och marknadsförutsättningarna på våra hemmamarknader. För helåret 2013 uppgick räntabiliteten till 14,7
procent. Mot bakgrund av bankens robusta intjäningsförmåga
och låga risk är Swedbanks utdelningspolicy att 75 procent av
årets resultat delas ut till bankens ägare. All utdelning är vill-

Ägarkategorier, %
Per den 31 december 2013, siffran inom parentes avser 2012

korad av bolagsstämman och kräver att det finns utdelningsbara medel. För räkenskapsåret 2013 föreslår styrelsen en
utdelning på 10,10 kronor (9,90) per A-aktie, i linje med utdelningspolicyn. Mer information finns på www.swedbank.se/ir
under Swedbanks aktier.
En hållbar investering
Under 2013 steg OMX Stockholm 30 index med 21 procent
och OMX Stockholm Banks med 42 procent. Swedbanks
A-aktie steg med 43 procent under året.
Ansvarsfulla investerare inriktar sig på olika hållbarhetsaspekter av ett företag, bland annat hur miljöfrågor,

Våra ägarländer, innehav %
Per den 31 december 2013
Storbritannien 12,5%

Utländska ägare
38,7% (39,7)

Svenska
juridiska personer
52,6 % (51,8)

USA 14,1%

Sverige 61,3%

Övriga 12,1%
Svenska privat
personer 8,7% (8,5)

10 största aktieägarna per 31 december
Andel av kapital och röster1, %

2013

Folksam

9,22

Sparbanks-Gruppen – Medlemsbanker

8,47

Swedbank Robur Fonder

4,58

Alecta Pensionsförsäkring

3,51

AMF – Försäkring och Fonder

3,35

Sparbanksstiftelser – ej Sparbanks-Gruppen

3,02

Swedbank AB2

2,92

JPM CHASE NA 3

2,59

JPM CHASE NA 3

2,28

FSPA Resultatandelsstiftelser
10 största ägarna

1,84
41,78

1) Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare.
2) Återköpta aktier, vilka varken besitter rösträtt eller
rätt till utdelning.
3) D essa aktier är förvaltarregistrerade i minst två led.
Källa: Euroclear Sweden AB
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 änskliga rättigheter och risk hanteras. Det finns idag ett
m
flertal fonder och aktieindex för företag som uppfyller en viss
hållbarhetsnivå. Swedbanks A-aktie ingår exempelvis i FTSE4Good. Swedbank är även inkluderat i indexet STOXX ESG
Leaders. På bankens externa webbplats finns tidigare hållbarhetsredovisningar tillgängliga.
Ägande och information
Per den 31 december 2013 hade Swedbank 309 613 aktie
ägare (308 054), av dessa utgjordes 93 procent av aktieägare
med ett innehav om 1 000 aktier eller mindre. Knappt 0,1 procent av ägarna stod tillsammans för en ägarandel uppgående
till över 80 procent av bolaget. Swedbanks största aktieägare
per den 31 december 2013 var en ägargrupp bestående av
Folksam, KPA och Förenade Liv. Det utländska ägandet i
Swedbank minskade under året och uppgick till 38,7 procent
(39,7) vid årsskiftet. Av dessa stod USA och Storbritannien för
den största ägarandelen med 14,1 respektive 12,5 procent.
Swedbank ska ge såväl aktieägare som analytiker och
andra intressenter snabb, tydlig, konsekvent och samtidig
information om koncernens verksamhet och finansiella
ställning.

Genom transparens och öppenhet skapas förståelse för
såväl den finansiella rapporteringen och de beslut som fattas,
som för branschen som helhet. Swedbank distribuerar årsredovisningen till de aktieägare som aktivt valt att motta den.
Delårsrapporterna trycks inte, men finns tillgängliga på www.
swedbank.se/ir tillsammans med övrig information i samband
med kvartalsrapporteringen. Här kan också årsredovisningen
beställas. Under 2013 har Swedbanks information till kapitalmarknaden uppmärksammats genom utmärkelsen Bästa årsredovisning i kategorin Stora bolag av NASDAQ OMX. Härut
över har IR Magazine European Awards utsett Swedbank till
“Bäst på Investerarrelationer i Sverige”. Swedbank kommer
regelmässigt väl ut i granskningar av transparens och öppenhet. Exempelvis omnämner Riksbankens senaste stabilitetsrapport, november 2013, att Riksbankens bedömning är att
de svenska bankerna bör redovisa det internationellt accepterade likviditetsmåttet NSFR (Net Stable Funding Ratio) som
gör det möjligt att följa utvecklingen över tid och mellan banker på ett harmoniserat sätt, men att det i dagsläget endast är
Swedbank som publicerar NSFR. Detta sker i faktaboken som
görs tillgänglig kvartalsvis på bankens externa webbplats.

Antal aktieägare den 31 december 2013
Storleksklasser

Antal ägare

Andel, %

Antal aktier

Andel, %

1—100

146 418

47

4 706 714

101—500

112 757

36

29 161 713

0,42
2,58

501—1 000

27 729

9

20 371 387

1,80

1 001—2 000

13 155

4

18 485 093

1,63

2 001—5 000

6 176

2

19 185 111

1,69

5 001—10 000

1 496

0,5

10 770 279

0,95

10 001—100 000

1 323

0,4

39 071 046

3,45

271

0,1

64 019 709

5,66

100 001—500 000
500 001—
Totalt
Källa: Euroclear Sweden AB
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288

0,1

926 234 670

81,82

309 613

100

1 132 005 722

100

”Företag som har
haft ett bra hållbarhetsarbete klarar sig bättre genom
kriser, vilket Swedbank är ett
utmärkt exempel på.”
Carina Lundberg Markow
Chef ansvarsfullt
ägande, Folksam

Folksam – Swedbanks största ägare

Hållbarhet en prioriterad ägarfråga
Folksam är ett ömsesidigt ägt bolag vilket
innebär att det är kunderna som är våra ägare.
För våra kunder är det oerhört viktigt hur företagen vi investerar i beter sig i sin verksamhet,
därför engagerar vi oss i hållbarhetsfrågorna.
Vi ser helt enkelt att hållbarhet ger ett mervärde ur ett ägarperspektiv.
En långsiktig strategisk investering
Swedbank är bäst i klassen inom den finansiella
sektorn när det gäller hållbarhet. Vi har till
stora delar haft Swedbank som benchmark för
vårt eget hållbarhetsarbete. Eftersom vi förvaltar våra kunders pensionspengar har vi en
lågriskmodell för våra investeringar med
många olika placeringar. Vår placering i Swedbank är en långsiktig strategisk investering där
vi velat utveckla ägandet genom att ha en
större post i ett bolag och därmed också ett
större inflytande. Hållbarhetsfrågorna har
spelat en stor roll i det beslutet.
Alla branscher och företag är olika, och det

finns inte en modell att arbeta med hållbarhet
som fungerar för alla. Den finansiella sektorn
har en hel del att lära av industrin som i regel är
duktiga på strukturer, att sätta upp mål och
att hämta hem vinsterna med hållbarhets
arbetet. Där kan Swedbank bli bättre.
Hållbarhetsfrågorna kan dessutom användas till mycket annat, som att bygga en företagskultur samt attrahera, och behålla, kompetenta medarbetare. En stark företagskultur
är central för långsiktigt aktieägarvärde.
Folksams fokusområden 2013
Under 2013 har Folksam som ägare fokuserat
främst på tre områden: antikorruption, mångfald och kompetens samt mänskliga rättig
heter. För oss handlar hållbarhet om kompetens. Mångfald på chefsnivå och i styrelser är
en god indikator för hur väl företaget lyckas
identifiera kompetenta medarbetare. Här har
Swedbank, precis som vi och resten av den
finansiella sektorn, en del kvar att göra. Inte

minst i ljuset av att vi kommer att se stora
pensionsavgångar framöver.
Ökande krav på bankerna
Under 2014 tror jag att den ökande transparensen och kunskapen om finansiella frågor kommer
att öka kraven på bankerna. Till exempel tror jag
att fonderna måste bli ännu tydligare och aktivare som ägare. Där är Swedbank i precis samma
sits som Folksam. Vidare tror jag att vi kommer
att få se ökat fokus på hållbarhet och kompetens
på företagens årsstämmor framöver.
Företag som har haft ett bra hållbarhets
arbete klarar sig bättre genom kriser, vilket
Swedbank är ett utmärkt exempel på. Att ha
gått igenom så svåra tider som Swedbank har
gjort och ha kommit ut på andra sidan krisen
som en lönsam och hållbar bank tycker jag är
beundransvärt.
Carina Lundberg Markow
Chef ansvarsfullt ägande, Folksam
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Styrning och arbetssätt
Vårt hållbarhetsarbete utgår från bankens affär. Med operativt ansvar i affärs
områdena, central samordning och tydligt ramverk säkerställer vi hållbarhet som
en självklar del av den dagliga verksamheten.
Hållbarhetsregelverk

Syfte, Värderingar, Vision
Uppförandekod

Miljöpolicy

HållbarhetsPolicy

Policy för mänskliga r ättigheter

Antikorruptionspolicy

Hållbarhetsstrategi
Ställningstaganden, relevanta sektorer och sakfrågor
Vi arbetar integrerat med hållbarhet i bankens affärsverk
samhet. Respekt för mänskliga rättigheter, miljö och anti
korruption ska prägla vår vardag genom såväl affärsstrategier, kreditprocess, investeringar, inköp som finansiell
rådgivning. Arbetet styrs av interna regelverk och internationella riktlinjer. Vi formulerar både kvalitativa och kvantitativa
mål, vilka följs upp årligen. Läs mer om våra fokusområden
2013 och Prioriteringar 2014 på sidorna 8–9.
Organisation
Personer med operativt ansvar för hållbarhet finns inom flertalet affärsområden och koncernfunktioner. Detta för att
säkerställa integreringen i det dagliga arbetet på alla håll i
banken. Swedbanks hållbarhetschef leder arbetet och har det
strategiska ansvaret. Centralt finns även en enhet med ansvar
för bankens miljöledningssystem och uppföljning av klimatdata samt en enhet med övergripande ansvar för våra samhällsinitiativ.
Hållbarhetsrådet
Swedbanks Hållbarhets- och Etikråd behandlar ärenden där
frågor kring miljö, mänskliga rättigheter, socialt ansvarstagande, affärsetik eller korruption är en avgörande faktor för
affärsbeslut. Rådets uppgift är att vägleda hela organisationen för att minimera hållbarhetsrisker och eventuell negativ

påverkan för banken. Medlemmarna representerar bankens
olika affärsområden och koncernfunktioner. Två av medlemmarna sitter i koncernledningen. Protokollen från rådets
möten distribueras till vd och koncernledning.
Styrdokument
Det interna regelverket utgår från bankens vision, syfte och
värderingar samt de externa regler som uppställs av tillsynsmyndigheter och lagstiftare. Utifrån den grunden har vi formulerat en hållbarhetspolicy. Hållbarhetspolicyn beskriver
vårt ansvar gentemot de samhällen vi är verksamma i och är
en viktig del av. Den definierar hållbarhet för Swedbank och
vägleder hur vi integrerar hållbarhet i bankaffären. Utöver
hållbarhetspolicyn finns även policys som klargör hur vi ska
arbeta med sakfrågorna mänskliga rättigheter, miljö samt
antikorruption. Samtliga policys är antagna av Swedbanks
styrelse och gäller för hela koncernen.
Samtliga medarbetare i Swedbank är ålagda att följa en
uppförandekod. Den behandlar bland annat medarbetarens
ansvar, bankens värderingar och affärsetik. Uppförandekoden
lägger ett stort individuellt ansvar på varje medarbetare att
följa bankens värdegrund och regelverk.
För information om Swedbanks bolagsstyrning, se sidorna
43–54 i Årsredovisning 2013.

Internationella överenskommelser och ramverk
UN Global Compact – Swedbank undertecknade FN:s Global
Compact 2002
UN Environmental Programme for the Financial Sector (UNEP FI)
– Swedbank är med i FN:s miljöprogram för den finansiella sektorn
UN Principles for Responsible Investments (UNPRI)
– 2009 undertecknade Swedbank Robur FN:s principer för
ansvarsfulla investeringar

European Savings Banks Group och World Savings Banks
Institute – Swedbank är medlem i Sparbankernas internationella
samverkansorganisationer
Global Investment Performance Standard (GIPS) – Swedbank
Roburs fonder är certifierade i enlighet med Global Investment
Performance Standard sedan 2001

ISO 14001 – Swedbanks svenska verksamhet är miljöcertifierad
enligt ISO 14001 sedan 2003

UN Framework on Business and Human Rights – Swedbank baserar sitt arbete med mänskliga rättigheter på FN:s riktlinjer för företag
och mänskliga rättigheter

ICC’s Business Charter for Sustainable Development
– Swedbank stödjer Internationella Handelskammarens riktlinjer för
hållbar utveckling samt är medlem i deras referensgrupp för CSR

Carbon Disclosure Project (CDP) – Swedbank rapporterar till CDP
som syftar till att förmå stora företag att begränsa sina utsläpp av
växthusgaser
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Kunder
Här redovisas fakta och nyckeltal hänförliga till våra kunder i enlighet med våra väsentliga aspekter och GRI G4.
Kunder

miljoner

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.

10

2011

2012

2013

Kundnöjdhet, index
Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI), en årlig
nationell kundnöjdhetsundersökning, och
motsvarande TRIM i de baltiska länderna.
1) E
 nligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI), en årlig nationell
kundnöjdhetsundersökning och motsvarande kundlojalitets- och nöjdhetsundersökning TRI * M (Measuring,
Managing and Monitoring) i de baltiska länderna. TRI * M är
ett standardiserat indikatorsystem som analyserar, mäter
och skildrar intressentrelationer på grundval av standardiserade indikatorer.
2) Enligt TRIM, skala 1 till 100. Siffrorna för 2013 baseras på
utfall för 2012 då undersökning för baltiska länder fr.o.m.
2012 kommer göras vartannat år.

Andel av företagskunder
fördelat på länder
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miljoner
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2013

2013

2012

2012

2011

2011

4

Internetbanks- TelefonMobilbankskunder3
bankskunder3
kunder3

2013
2012
2011

Sverige1

2011

2012

Estland2

Lettland2

Litauen2

2013

Övriga 1%
Finland 2%
Norge 7%

Sverige 77%

Litauen 4%
Lettland 3%
Estland 6%
Andel av företagskunder
fördelat på sektorer

Övrig företagsutlåning 5%
Företagstjänster 4%

Jordbruk, skogsbruk och fiske 14%
Tillverkningsindustri 9%

Fastighetsförvaltning 36%

Offentliga tjänster 6%
Byggnadsverksamhet 3%

Finans och försäkring 4%
Informations- och
kommunikationsverksamhet 1%
Hotell och restaurang 2%

Handel 7%
Transport 3%
Shipping 5%

Tillgänglighet
Här redovisas fakta och nyckeltal hänförliga till tillgänglighet för bankens kunder på våra fyra hemmamarknader i enlighet med våra väsentliga
aspekter och GRI G4.
Tillgänglighet är viktigt för Swedbank. Med tillgänglighet menar vi
samtliga möjligheter för våra kunder att komma i kontakt med banken
och utföra banktjänster via kontor, internet, mobil och telefonbank.
Swedbank har verksamhet på fyra hemmamarknader med hög internetmognad och bred mobiltäckning. Vi ser en stark tillväxt av kunder
i vår internetbank och mobilbank. Betalningslösningar via mobilen
underlättar kundernas vardag. Under 2013 introducerade vi video
rådgivning i Sverige. Denna möjlighet finns nu på ett tjugotal kontor.
Tillgänglighet av bankomater och funktionsanpassade
bankomater i Sverige
Användningen av kontanter minskar i samhället i stort och ersätts av
kort och betalningar. Swedbank har tillsammans med Sparbankerna
ett brett kontorsnät över hela landet. Under 2013 tog Bankomat över
alla kontantautomater från Swedbank, Sparbankerna, Danske Bank,
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Handelsbanken, Nordea och SEB. Swedbanks kunder kan i Bankomats
automater göra uttag, uttag annat konto, insättningar, kontoutdrag
och byta PIN kod. Jämfört med 2012 har kunderna dubbelt så många
automater med fullservice. I Sverige kan våra kunder dessutom göra
kontantuttag i ytterligare 1 100 uttagsautomater fördelade på 330
ICA Bank, 620 Kontanten, 107 Länsförsäkringar Bank, 45 Sparbanken
Öresund och 9 Sparbanken Syd. Utöver detta kan våra kunder ta ut
kontanter, upp till 2 000 kronor, genom att avrunda vid bankkortköp i
butik. Automaterna har möjlighet till ljud och har hörlursuttag samt
tangentbord med standardiserad layout/symboler/blindtext. Dialogen är testad av funkanu.com och cirka 70 procent av automaterna har
nu bättre och större skärmar.
Funka startades som ett projekt inom handikapprörelsen och är idag marknadsledande inom
området tillgänglighet. Funka arbetar med tillgänglighet i digitala gränssnitt och automater
såväl som tillgänglighet i byggd miljö och bemötandefrågor.
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Sverige, miljoner förutom
bankkontor och bankomater
Antal kunder i internetbanken
(inkl. Sparbanker)
Antal betalningar i internetbanken
(inkl. Sparbanker)
Antal kunder i Mobilbanken
(inkl. Sparbanker)
Antal inloggningar i internetbanken
Antal inloggningar i Mobilbanken
Antal kort (betalkort)
Antal kontor
Antal bankomater1
Estland, miljoner förutom
bankkontor och bankomater
Antal kunder i internetbanken
Antal betalningar i internetbanken
Antal kunder i Mobilbanken
Antal kort
Antal kontor
Antal bankomater

2013

2012

Δ%

3,6

3,5

3

170,2

193,9

-12

1,6
270,4
326,4
3,8
305
2 100

1,2
276,8
209,9
3,8
310
987

33
-2
55
0
-2
113

2013

2012

Δ%

1,0
58,0
0,18
1,1
50
480

1,0
54,5
0,10
1,1
58
411

2
6
82
-1
-14
17

1) Se sid 26 för mer information.

Lettland, miljoner förutom
bankkontor och bankomater
Antal kunder i internetbanken
Antal betalningar i internetbanken
Antal kunder i Mobilbanken
Antal kort
Antal kontor
Antal bankomater
Litauen, miljoner förutom
bankkontor och bankomater

2013

2012

Δ%

1,0
49,1
0,23
1,0
54
427

1,0
42,3
0,14
1,0
54
412

5
16
66
1
1
4

2013

2012

Δ%

Antal kunder i internetbanken
Antal betalningar i internetbanken
Antal kunder i Mobilbanken
Antal kort
Antal kontor
Antal bankomater

1,0
49,1
0,23
1,0
77
489

1,0
42,3
0,14
1,0
81
400

5
16
66
1
-5
22

Funktionsanpassade kontor, %2

2013

2012

34
1,3
69
2,0
88
2,9

26
1,3
69
2,0
88
2,9

Estland, tillgängliga kontor
Estland, antal invånare, miljoner cirka
Lettland, tillgängliga kontor
Lettland, antal invånare miljoner cirka
Litauen, tillgängliga kontor
Litauen, antal invånare miljoner cirka

2) Kontor anpassade för funktionshindrade, anges i procent av totalt antal kontor.

Banktjänster
Här redovisas fakta och nyckeltal hänförliga till bankens tjänster i enlighet med våra väsentliga aspekter och GRI G4.
Banktjänster företag
Hållbarhetsanalys i kreditgivningen, företagskunder, breddmarknad
(antal beviljade företagskrediter)
Kreditfall som eskalerats till koncernens Etik- och Hållbarhetsråd (antal)1
Total utlåning förnyelsebart Swedbank inkl. Baltikum, mkr2, 3, 4
Total företagsutlåning i Swedbank koncernen, mkr
Antal kunder5

2013

2012

2011

43 230
6
10 623
439 000
175

44 700
–
7 269
429 000
–

42 300
–
–
–
–

1) Etik- och Hållbarhetsrådet inrättades 2012. Kreditärendena som eskalerats till koncernes Etik- och Hållbarhetsråd för rekommendation har till en övervägande del berört frågeställningar
inom antikorruption och affärsetik. Totalt antal ärenden som behandlats i Swedbanks Etik- och Hållbarhetsråd under 2013 uppgick till 17. 2) Utlåningen avser vindkraft, fjärrvärme med bioenergi,
pelletsproduktion, biogas, samt vattenkraft. 3) I siffrorna räknar vi även in våra filialer i Norge, Finland och USA. 4) Med förnyelsebar finansiering menas vindkraft, vattenkraft, pelletsproduktion
och fjärrvärme med biobränsle. 5) Antal kunder spänner från en utlåning om 1 mkr till över 1 miljard.

Hållbarhetsanalys i kreditgivningen,
företagskunder
(antal beviljade företagskrediter)1
1) H
 ållbarhetsanalys är obligatorisk vid krediter över
1 000 000 SEK i Sverige och 80 000 EUR i Estland,
L ettland och Litauen. Infördes i Sverige 2010 och
i de baltiska länderna 2012. Siffror avser antalet
beviljade krediter för svenska breddmarknadskunder. Med våra största företagskunder har vi
en löpande dialog om hållbarhetsfrågor och de är
därför inte inkluderade här.

Sverige

43 230
699
458
456
Estland

Lettland

Litauen

Banktjänster privat (Sverige)
Energilån (mkr)1
Utdelning till WWF från WWF-korten (mkr)2
Antal kunder med WWF-kort2
Totalt antal kort i Sverige3
WWF kortets andel av kortstocken och av intäkterna 4 (%)
Hushåll med belåningsgrad över 75 % av bostadens värde (%)
Andel hushåll med belåning över 75% som amorterar (nyutlåning)
Andel hushåll med belåning över 75% som amorterar (totalt portföljen)

2013

2012

105

112

2011
66

4,7
286 795
4 597 136
6,23
17
93
81

6,0
277 252
4 443 550
6,24
20
92
73

6,0
241 861
–
–
19
–
–

1) Energilånet används till finansiering av energibesparande åtgärder på bostäder. 2) Swedbank och Sparbankerna har beslutat att inte längre samarbeta med Världsnaturfonden WWF via kort
produkter. Samarbetet upphörde per 31 dec 2013. Världsnaturkorten kommer att bytas ut till Bankkort Maestro, Bankkort MasterCard och Betal-& Kreditkort MasterCard när giltighetstiden på
befintliga Världsnaturkort gått ut. För utestående kort går fortsatt bidrag till WWF. 3) Inkluderar både kredit och betalkort. 4) Intäkterna från WWF korten beräknat som andel av totala kortstocken.
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Medarbetare
Här redovisas fakta och nyckeltal hänförliga till våra medarbetare i enlighet med våra väsentliga aspekter och GRI G4.
Antal
Antal heltidstjänster
Medelantal anställda per land2:
Sverige
Danmark
Estland
Finland
Kina
Lettland
Litauen
Luxemburg
Norge
Ukraina
USA
Totalt

2013

2012

2011

14 2651

14 4981

16 287

8 501
27
2 596
29
22
1 920
2 585
46
266
153
15 4
16 022

8 713
30
2 718
40
22
1 969
2 421
31
270
14
161
16 389

9 024
31
2 890
44
18
1 927
2 545
68
368
1 673
28
18 882

1) Avser kvarvarande verksamhet.
2) Medelantalet anställda beräknat efter 1 585 timmar per anställd, st.
3) Swedbank har upphört med sin verksamhet vilket betyder ett minskat antal medarbetare.
4) Swedbank har minskat sin verksamhet vilket betyder ett mindre antal medarbetare.

Per anställningsform
Totalt antal heltidsanställda
Totalt antal korttidsanställda
Andel av anställda som omfattas av kollektivavtal totalt i koncernen (%)
Andel chefer av totalt antal anställda (%)

Andel kvinnor/män av totalt antal anställda, 20131

Kvinnor

%

35

%

Män

51

%

Andel kvinnor/män i koncernledning inkl vd, 2013

30

2011
15 676
1 340
39
11

Kvinnor

%

1) Beräknat på Swedbanks hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen

Kvinnor

2012
14 999
1 261
39
11

Andel kvinnor /män på chefspositioner, 20131

Män

65

2013
15 404
1 069
37
11

49

%

Andel kvinnor/män i styrelsen, 2013

Män

70

%

Kvinnor

40

%

Män

60

%

Totalt antal och andel nyanställda uppdelat på kön, åldersgrupp och land, %

2013

2012

2011

Totalt antal nyanställda

1 646

1 224

–

Kvinnor
Män

43
57

37
63

–
–

0–29 år
30–44 år
45–59 år
60– år

54
34
11
1

59
31
9
1

–
–
–
–

Sverige
Estland
Lettland
Litauen

52
19
15
14

46
19
24
11

–
–
–
–

Andel kvinnor/män i chefspositioner per land, %

2013

2012

2011

Sverige
Estland
Lettland
Litauen

43/57
70/30
61/39
55/45

43/57
66/34
59/41
55/45

44/56
63/37
62/38
56/44
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Andel av anställda som omfattas av kollektivatal, 2013
I Sverige är de största förbunden Finansförbundet och Akademikerföreningen. I Litauen finns ett så kallat Work Council, dock ej jäm
förbart med svenskt kollektivavtal. I Estland och Lettland finns inga
kollektivavtal idag.

Sverige

Löneskillnader kvinnor/män,
chefspositioner per land1, %

Löneskillnader kvinnor/män,
specialister per land, %

Sverige
Estland
Lettland
Litauen
Totalt

Löneskillnader kvinnor/män,
chefspositioner per affärsområde1, %
Svensk bankverksamhet
Stora företag & Institutioner
Baltisk bankverksamhet
Channels & Concepts
Group Products
Koncernfunktioner

Totalt koncernen

65

37

%

2013

2012

2011

–27
–41
–40
–31
–40

–26
–35
–37
–38
–40

–
–
–
–
–42

2013

2012

2011

–16
–40
–40
–39
–39
–27

–16
–36
–38
–35
–44
–27

–
–
–
–
–
–

%

Sverige
Estland
Lettland
Litauen
Totalt

Löneskillnader kvinnor/män,
specialister per affärsområde, %
Svensk bankverksamhet
Stora företag & Institutioner
Baltisk bankverksamhet
Channels & Concepts
Group Products
Koncernfunktioner

2013

2012

2011

–22
–43
–35
–43
–39

–22
–44
–31
–41
–38

–
–
–
–
–38

2013

2012

2011

–15
–39
–39
–23
–35
–13

–15
–34
–37
–23
–39
–21

–
–
–
–
–
–

1) Innefattar samtliga chefspositioner på olika nivåer. Personalansvar är den gemensamma nämnaren för kategorin chefspositioner.

Åldersfördelning, %

0–29 år
30–44 år
45–59 år
60–

Sverige -13
-12
-11

12 39 41 8
11 39 42 8
11 39 41 9

60-

Estland -13
-12
-11

25 58 15 2
27 58 14 1
31 55 13 1

30-4

Lettland -13
-12
-11

32 57 10 1
38 52 10 0
43 48 8 1

Litauen -13
-12
-11

27 52 20 1
30 51 18 1
35 49 15 1

0
Sjukfrånvaro 2013
Sjukledighet under arbetsdagar jämfört
med totalt schemalagda arbetsdagar under
rapportperioden.

Sverige

20
Estland

40

60

80

100

Lettland

Litauen

2,8% 1,3% 2,0% 1,7%

Totalt antal och andel av personalomsättning uppdelat
på kön, åldersgrupp och land, %
Kvinnor
Män

2013
12,1
10,8

2012
10,3
12,7

2011
–
–

0–29 år
30–44 år
45–59 år
60– år

17,6
10,4
4,8
32,7

–
–
–
–

–
–
–
–

Sverige
Estland
Lettland
Litauen
Totalt

6,3
16,3
15,8
13,9
11,4

5,2
13,1
13,9
8,8
13,8

–
–
–
–
–

Utbildning och undersökningar
Genomförda internutbildningar totalt (utbildningstimmar/år)
Genomförda internutbildningstimmar/heltidsanställd (medeltal FTE)
Andel genomförda introduktionsu tbildningar för nyanställda i miljö
och hållbarhet samt uppförandekod
Genomförda internutbildningstimmar per anställd
fördelat per kön och chefer/specialister 2
Män
Kvinnor
Chefer
Specialister

2013

2012

2011

463 009
29,7

504 983
31,9

521 725
31,4

4 019

3 033

13 0581

18,3
22,4
25,6
17,8

1) Obligatorisk uppförandekod introducerades.
2) Siffrorna inkluderar Sparbankerna.
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Utbildningsnivå, procent
Sverige -13
-12
Akademiker – alla som har avslutat universitetet
-11
och fick en akademisk examen (kandidat, masters,
Ph.D., diplom).
Estland -13
-12
Övrig utbildning, universitet – yrkesutbildning
-11
eller högskola efter gymnasiet.
Lettland -13
Gymnasium, yrkesutbildning efter grundskolan.
-12
Övrig utbildning – grundskola eller annan, eller om
-11
vi inte har information om anställdas utbildning
Litauen -13
-12
Universitetsexamen
-11
Annan universitetsutbildning
0
Gymnasieutbildning
Annan utbildning

44 6 36 14
40 6 38 16
39 6 38 17
57 17 15 11
60 13 14 13
57 19 14 10
75 20 5 0
69 20 11 0
69 17 12 2

60-

45-5

30-4

0-29

79 14 7 0
78 16 6 0
77 16 7 0

20

40

60

80

100

Miljöpåverkan
Här redovisas fakta och nyckeltal hänförliga till våra utsläpp, avfall och energianvändning.
Basår för våra beräkningar är 2010, första året vi mätte växthusgasutsläpp på alla fyra hemmamarknader (Sverige, Estland, Lettland, Litauen).
Vi har i samtliga beräkningar använt oss av beräkningsmjukvaran Ecometrica. Systemet, Our Impact, administreras av U&We.

Totala utsläpp av växthusgaser, exkl billeasing (ton CO2e)

Utsläpp per anställd
inkl billeasing, scope 1–3
(ton CO2e/FTE)

80 000

2013

3,7

60 000

2012

40 000

3,9

20 000
0

2011

Mål 2015, ner 30%

2012

2011

2013

3,8

Mål 2018, ner 40%

CO2e=CO2 CH 4 N2O
Våra utsläppsmål omfattar ej utsläpp från billeasingföretaget Autoplan (ägt av Swedbanks
dotterbolag Swedbank Finans). S eparata mål för att minska Autoplans miljöpåverkan
finns.
c

Kvinnor

-12
-11

Utsläpp per scope enligt
Scope 1 -13
GHG protocol1 (ton CO2e)
-12
-11
Scope 1: Swedbanks direkta utsläpp.
Beräknat från bränsleförbrukning och
Scope 2 -13
km körda i tjänsten.
-12
-11
Scope 2: Swedbanks indirekta utsläpp
i form av elförbrukning och värme/kyla.
Scope 3 -13
Scope 32: Swedbanks övriga indirekta
-12
-11
utsläpp, från billeasing, tjänsteresor,
0
materialförbrukning, säkerhetstransporter,
mat, vatten och avfall.

861
1 120
4 400
26 164
40 384
41474
31 958 2
25 983
28 249

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

1) G
 reenhouse Gas Protocol är en standard för rapportering
av klimatdata utvecklad av World Resources Institute.
För mer info se ghgprotocol.org.
2) Ökad billeasing via Autoplan AB. Vi har inga biogena
utsläpp under Scope 1 eller Scope 3.

Utsläpp per land, exkl billeasing
(ton CO2e)

1) U
 tsläppsökningen 2011–2012 härrör
från utökat mätområde samt förändrade
emissionsfaktorer.
2) Norge, Finland, Danmark, Ryssland, Ukraina,
USA, Luxemburg och Kina.

Swedbank Hållbarhetsredovisning 2013

Sverige -13
-12
-11

17 541
15 984
23 730

Estland1 -13
-12
-11

15 463
19 993
19 173

Lettland1 -13
-12
-11

3 161
5 018
3 811

Litauen1 -13
-12
-11

4 574
8 344
4 135

Övriga2 -13
-12
-11

2 472
6 901
11 980

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000
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Utsläpp per kategori, (ton CO2e)
Kontorslokaler1
Tjänsteresor
Billeasing
Övriga utsläpp2
1) D
 e utsläpp som genereras från våra kontorslokaler i
hemmamarknadsländerna beräknas genom den operativa kontrollen över våra kontor/byggnader. För övriga
länder beräknas utsläppen med hjälp av medelutsläpp
per anställd.
2) Papper, säkerhetstransporter, kontorsmaterial inklusive kaffe och frukt.

Sverige -13
-12
-11
Estland -13
-12
-11
Lettland -13
-12
-11
Litauen -13
-12
-11
Övriga länder -13
-12
-11

0

10 000

20 000

Övrig miljödata
Energianvändning (MWh)
Förnybar energi (MWh)
Andel förnybar energi av total energiförbrukning (%)
Pappersförbrukning (ton)1
Andel miljömärkt papper av total pappersförbrukning (%)1

6 802 9 916 15 772 823
6 880 7 292 11 347 1 812
9 069 10 013 11 297 4 648
13 776 1 156 0 531
17 437 2 428 0 128
15 631 3 466 0 76
1 914 887 0 360
2 922 1 998 0 98
2 758 1 008 0 45
2 741 1 372 0 461
6 528 1 196 0 620
2 699 1 254 0 182
1 273 1 199 0 0
6 901 0 0 0
11 980 0 0 0

30 000

40 000

2013

2012

2011

153 443

160 615

173 788

46 770

43 124

41 194

31

27

24

1 359

1 418

1 352
98

99

99

14(224 654)

12(204 995)

–

Återvunnet avfall (ton)2,3

558

109

–

Avfall till förbränning (ton) 4

423

276

–

Avfall till deponi (ton)2

182

182

–

Totala utsläpp av växthusgaser, inklusive billeasing (ton CO2e)

58 983

67 585

74 123

Totala utsläpp av växthusgaser, exklusive billeasing (ton CO2e)

43 211

56 238

62 823

Utsläpp ton CO2e per kvm

0,1156

0,131

0,135

Vattenförbrukning (m3/FTE (total m3))2, 5

1) Började mätas på koncernnivå 2012. Siffran för 2011 avser endast Sverige.
2) Började mätas på koncernnivå 2011.
3) En förbättrad datakvalitet tillsammans med ytterligare inkluderade avfallsfraktioner har resulterat i en markant ökning.
4) Ökningen beror på att siffran 2013, förutom Sverige, även inkluderar Estland.
5) Variationen beror på bristfällig data från våra fastigheter.
6) För Scope 1 och Scope 2 tillsammans är intensitetsförhållandet 1,686 ton CO2e/FTE och 0,053 ton CO2e/kontorsyta.

Minskad energianvändning

Reducering
MWh

Initiativ

Beräkning1, 2, 3

Under 2013 minskades kontorsytan I Sverige med 5000 m2

Total energiförbrukning/total kontorsyta – 101 402 MWh /
328 245 m 2 = 0,31 MWh/ m 2 (0,31*5000=1550 MWh)

Under 2013 minskades kontorsytan i Lettland med 394 m2

Total energiförbrukning/total kontorsyta – 14 270 MWh /
44 935 m 2 = 0,32 MWh/ m 2 (0,32*394=126 MWh)

126

Under 2013 minskades kontorsytan i Estland med 2519 m2

Total energiförbrukning/total kontorsyta – 24 623 MWh /
66 732 m 2 = 0,37 MWh/ m 2 (0,37*2519=932 MWh)

932

Under 2013 minskades kontorsytan i Litauen med 1275 m2

Total energiförbrukning/total kontorsyta – 13 148MWh /
58 105 m 2 = 0,23 MWh/ m 2 (0,23*1275=293 MWh)

293

1 550

Total

2 901

1) Reducerade energityper är el, värme och kyla.
2) B eräkningarna av den minskade energiförbrukningen från minskad kontorsyta utgår från kontorsytans storlek år 2012.
3) Antaganden görs att de minskade kvadratmeterna har den genomsnittliga MWh/m2 i respektive land.

Förnybar energi (MWh)
Avser totalt inköp förnyelsebar energi
(el producerad förnyelsebart, exempelvis
vattenkraft eller vindkraft). Från och med
2013 redovisar samtliga hemmamarknadsländer inköp av förnyelsebar energi.

Kostnadsbesparingar till stor del
genererade av internt miljöarbete1

50 000
40 000

171

30 000
20 000
10 000
0

2011

2012

2013

mkr

1) A
 vser besparingar från tjänsteresor, energiförbrukning, kontorsyta och kontanthantering.
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Kapitalförvaltning
Här redovisas fakta och nyckeltal hänförliga till vår kapitalförvaltning i enlighet med våra väsentliga aspekter och GRI G4.
Förvaltningsdata

2013

2012

2011

Totalt förvaltat kapital (mdkr), varav ca 2/3 i fonder

889

780

735

Förvaltat kapital med särskilda hållbarhetskriterier1 (mdkr)

357

340

275

Andel förvaltat kapital med särskilda hållbarhetskriterier1 (%)

40

44

37

Hållbarhetsanalys av svensknoterade bolag (antal)

58

71

70

1 800

1 800

1 800

742

77

110

2013

2012

2011

Hållbarhetsanalys av utlandsnoterade bolag (ca antal)
SPAX med hållbarhetskriterier2 (mkr)

1) Läs om våra hållbarhetskrav på www.swedbankrobur.se/hallbarhet.
2) D en stora ökningen beror på att Swedbank 2013 haft en etisk och hållbar SPAX kontinuerligt hela året i vårt utbud. SPAX är Swedbanks namn på indexobligationer.
Ökningen i volym från 2012 till 2013 beror på att Swedbank under 2013 vid varje månadsemission har haft en produkt som heter SPAX Sverige som är kopplad till en
aktiekorg av bolag som alla ingår i ett etiskt och hållbart aktieindex.

Ideell fond

34 200

36 652

Avsättning till ideella organisationer från ideella fonder 1 (mkr)

Totalt antal kunder

42

37

Antal anslutna ideella organisationer2

68

71

0,54

0,61

Andel intäkter i relation till Roburs fondsortiment3 (%)

1) A
 vser Swedbank Roburs Humanfond där kunder har möjlighet att donera 2% av fondvärdet per år till en valfri ansluten ideell organisation för välgörande ändamål.
Under 2013 bidrog Humanfondens sparare till att 42 miljoner kronor delades ut till ideella organisationer på Hjärtedagen i februari 2014.
2) Läs mer om mottagande ideella organisationer på swedbankrobur.se.
3) Intäkter från Humanfonden i relation till Roburs fonder som säljs i Sverige.

Påverkansarbete1

2013

2012

2011

189

150

80

Deltagande i valberedningar (antal)

61

64

66

Deltagande i bolagsstämmor (antal)

184

187

148

Kontaktade bolag kring hållbarhetsfrågor (antal)

1) Swedbank Robur bedriver påverkansarbete för ett stort antal bolag. Läs mer om Swedbank Roburs bolagspåverkan på sid 33.

Bolag uteslutna ur Roburs fonder1
Aerotech SA
Alliant Techsystems Inc
Aryt Industries Ltd
The Babcock & Wilcox Co
Babcock International Group
EADS
GenCorp Inc
General Dynamics Corp
Hanwha Corporation
Jacobs Engineering Group Inc

L-3 Communications Holdings Inc
Lockheed Martin Corp
Northrop Grumman Corp
Poongsan Holdings Corp
Raytheon Co
Safran SA
Serco Group PLC
ST Engineering Ltd
Textron Inc
United Technologies Corp

1) B
 olag som var uteslutna 131231 ur Swedbank Roburs aktivt förvaltade fonder.

Andel godkända bolag för investering
i hållbarhetsfonderna, utav analyserade
bolag på Stockholmsbörsen

53

%

Förvaltat kapital med särskilda hållbarhetskriterier
(Swedbank Robur, %)

40

%

Swedbank Roburs hållbarhetsfonder investerar i bolag som
hanterar miljömässiga, sociala och affärsetiska r isker på ett
ansvarsfullt sätt. Dessutom exkluderas bolag som bedriver
verksamhet inom krigsmateriel, alkohol, tobak, kommersiell
spelverksamhet eller pornografisk verksamhet.

Totalt antal bolag på Stockholmsbörsen: 100%

Hållbarhetsanalyserade bolag på Stockholmsbörsen: 68%1

Godkända bolag: 53 %, Underkända bolag: 47% av totalt antal
hållbarhetsanalyserade bolag på Stockholmsbörsen

1) A
 ntal bolag med giltig hållbarhetsanalys,
motsvarar flera års ackumulerad analys.

Bolag utnämnda till goda exempel: 17% av godkända bolag
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Swedbank Robur – Ansvarsfullt ägande
Swedbank Roburs huvudstrategi som ägare är att med ett närvarande kapital påverka bolagen i positiv riktning mot god
bolagsstyrning och ökad hållbarhet. Under 2013 intensifierades arbetet med att integrera hållbarhetsfrågor i samtliga av
Swedbank Roburs fonder och detta arbete kommer att fortsätta framöver. Swedbank Robur investerar inte i bolag som
tillverkar klusterbomber, personminor, kemiska eller biologiska
vapen och inte heller i flera bolag som tillverkar kärnvapen.
Målsättningen med ägarstyrningsarbetet i valberedningar
är bolagsstyrelser med en god balans mellan beroende och
oberoende ledamöter, en mångfald av erfarenheter och kompetenser inklusive hållbarhet och en jämnare könsfördelning.
Andelen kvinnor i de styrelser där Swedbank Robur deltagit i

valberedningen uppgick till 28 procent och andelen kvinnor av
nyvalen uppgick till 43 procent, vilket är högre än snittet för
börsbolagen. Vad gäller svensknoterade bolag deltar och röstar Swedbank Robur på bolagsstämmor. Därutöver hålls en
löpande kontakt med styrelse och ledning och synpunkter
lämnas i syfte att påverka förslag inför stämman.
Swedbank Robur röstar även på bolagsstämmor i bolag
noterade utanför Sverige. På stämmorna i oljebolaget Chevron
och gruvbolaget Freeport-McMoRan Copper & Gold röstade
fondbolaget för aktieägarförslag kring miljöåtgärder och miljökompetens i styrelsen. I flera amerikanska bolag röstade Swedbank Robur för förslag för begränsningar av politiska bidrag.

Bolagspåverkan 2013
Swedbank Robur bedriver påverkansarbete för ett stort antal
bolag. Under 2013 kontaktade hållbarhetsanalytikerna cirka
140 bolag och analyserade hållbarhetsarbetet samt pres
enterade utvecklingsförslag i runt 60 svenska börsbolag.
Swedbank Robur förde, genom en analysleverantör,
påverkansdialoger med cirka 50 bolag utifrån kränkningar
av internationella normer.
Swedbank Roburs hållbarhetsanalytiker besökte svenska
bolags verksamheter i Kina, Tjeckien, Tanzania (se sid 14) och
Frankrike inom sektorerna skog, verkstad, telekom och energi.
Fältbesöken syftade till att följa upp konkreta framsteg inom
hållbarhetsområdet samt diskutera vilka utmaningar som
fortfarande kvarstår. Några exempel på bolagspåverkan:
• S
 wedbank Robur har under året haft löpande diskussioner
med Stora Enso kring plantager och markkontrakt i Kina.
Målet är att få till stånd en tydlig strategi för hur bolaget
löser landkonflikterna och hur man utvärderar hållbarhetsaspekter inför förvärv.
• I TeliaSonera har Swedbank Robur följt upp arbetet med att
säkerställa hanteringen av mänskliga rättigheter och
affärsetiska frågor. Fondbolaget deltog också i Telia

Soneras valberedning som föreslog årsstämman flera förändringar i styrelsen för att ge större fokus till hållbarhets
frågor.
• Swedbank Robur har framfört synpunktertill Shell angående bolagets verksamhet i Nigeria. Målet är att bolaget
ska ta ett större ansvar för sanering och fattigdomsbekämpning. Swedbank Robur har även framfört synpunkter
kring Shells planerade verksamhet i Arktis för att säkerställa att de vidtar största möjliga försiktighet vid all typ av
verksamhet i den känsliga regionen.
• Swedbank Robur har haft diskussioner med FreeportMcMoRan Copper & Gold angående en kritiserad gruva i
Indonesien. Ambitionen med diskussionerna är att bolaget
ska upprätta en handlingsplan för hur miljöpåverkan ska
minska och säkerheten förbättras.
• Det ryska företaget Norilsk Nickel har påbörjat ett stort
projekt för att minska utsläppen av svavel och tungmetaller
och Swedbank Robur följer löpande utvecklingen för att
säkerställa att projektet fortlöper enligt plan. Swedbank
Robur vill även se att bolaget arbetar systematiskt för att
förbättra säkerheten.

Påverkan genom samarbete
Swedbank Robur fortsatte arbetet inom ramen för UN PRI:s
initiativ om hållbar produktion av palmolja, i linje med fondbolagets ståndpunkt för hållbarhetsfonderna. Initiativet syftar
till att få alla stora producenter av palmolja att bli certifierade
enligt de krav som Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO)
ställer och därmed kunna garantera en hållbart producerad
råvara.
Swedbank Robur fortsatte arbetet inom ramen för ett
internationellt initiativ för finansiella aktörer riktat mot bolag
som utvinner olja ur oljesand, i linje med fondbolagets ståndpunkt för hållbarhetsfonderna. Syftet är att bolagen ska
minska miljöpåverkan såsom energi- och vattenförbrukning
samt sociala risker för närboende. Bolag som utvinner olja ur
oljesand är fortsatt underkända för Swedbank Roburs hållbarhetsfonder.
Swedbank Robur har tillsammans med andra internationella
institutionella investerare inom ramen för OECD Russia
Corporate Governance Roundtable lämnat synpunkter på
ett förslag till ny rysk kod för bolagsstyrning. Synpunkterna
omfattar ett tydligare ansvarsutkrävande, skydd för
minoritetsägarna, oberoende styrelseledamöter, öppenhet
kring ägarförhållanden och ersättningsnivåer samt bättre
rapportering av om koden följs.

Under året har Swedbank Roburs hållbarhetsanalytiker
engagerat sig i kemikaliefrågan, i linje med fondbolagets
ståndpunkt om kemikalier i produkter. Detta engagemang har
bland annat yttrat sig i att hållbarhetsanalytikerna har tagit
kontakt med svenska och internationella myndigheter och
framfört vilken information Swedbank Robur anser att bolag
bör tillhandahålla om kemikalier i produkter.
Under 2013 har Swedbank Robur genom Swesif, ett forum
för hållbara investeringar i Sverige, bidragit till att Hållbarhetsprofilen nu finns tillgänglig på Pensionsmyndighetens
hemsida. Hållbarhetsprofilen är ett faktablad för ökad transparens och jämförbarhet mellan hållbarhetsfonder.
I början av 2013 var Swedbank Robur, genom Hållbart
värdeskapande, medarrangör till ett seminarium och en workshop om arbete mot korruption. Hållbart värdeskapande är ett
samarbetsprojekt inom finansbranschen med syfte att lyfta
betydelsen av att bolag har ett strukturerat hållbarhetsarbete och en bra hållbarhetsredovisning. Inom ramen för projektet genomfördes också en enkätundersökning hos de 100
största bolagen på svenska börsen kring svårigheter i hållbarhetsarbetet. Resultatet kommer att presenteras under 2014.
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Leverantörer

Utvärderade leverantörer1: 100 % (1 600 st)

Här redovisas fakta hänförliga till vår leverantörskedja i enlighet med våra väsentliga
aspekter och GRI G4.

Varav andel med hög eller kritisk risk: 7 % (110 st)2

Totalt antal genomgågna leverantörer

1

1 600

Varav andel som svarat på Swedbanks självskattningsenkät om hållbarhets
risker: 7 % (110 st)2
Varav genomförda revisioner: 1 % (15 st)2

1) S
 amtliga leverantörer med en faktureringsvolym på minst
500 000 SEK/år. Analysen omfattar samtliga områden i
Swedbanks uppförandekod för leverantörer: mänskliga
rättigheter, antikorruption, arbetsvillkor och miljö.
2) Sammanvägda siffror för 2012 och 2013

Samhällsengagemang
Här redovisas fakta hänförliga till vårt samhällsengagemang på våra fyra hemmamarknader i enlighet med våra väsentliga aspekter och GRI G4.
Swedbank har som en del av den svenska sparbanksrörelsen ända sedan
starten varit involverad i frågor rörande samhällets utveckling.
I dag är vårt fokus unga människor och framförallt områdena utbildning,
arbetsmarknad och entreprenörskap. Vi involverar oss tillsammans
Samhällsinvesteringar totalt, 2013
(EUR ’000)

Sverige

med våra kunder och andra intressenter genom att stödja initiativ i
form av ekonomiskt bidrag eller genom vår personals tid. Illustrationerna nedan baseras på GRI:s riktlinjer och visar det ekonomiska värdet
av hur vårt engagemang ser ut på våra olika hemmamarknader.
Estland

Lettland

Litauen

11 687
Antal timmar som bankens anställda
under arbetstid arbetat med samhälls
engagemang eller som volontärer
under 2013 uppgår till:

24 367

 älgörenhet och sponsring av samhällsaktiviteter
V
Betald arbetstid som anställda engagerat sig i välgörenhet och samhällsaktiviteter
Värde av gåvor i form av service eller lös egendom
Administrativa kostnader
Produkter och tjänster med ett socialt m
 ervärde
Gåvor från kunder via bankens produkter och tjänster

Exempel på två frågor på vår svenska hemmamarknad där vi valt att engagera oss tillsammans med våra kunder, Sparbankerna och andra intressenter.
Initiativ

Beskrivning

Beräknad samhällskostnad

Unga Jobb

Tillsammans med företagskunder, Sparbanker och andra
samarbetsaktörer har Swedbank i Sverige tillhandahållit 5 600
praktikplatser till unga. Initiativet sker i nära samarbete med
Arbetsförmedlingen och Swedbank har själv tagit emot cirka 600
unga praktikanter. Läs mer om initiativet Unga Jobb på sidan 17,
alternativt i Swedbanks Årsredovisning 2013, sidan 11.
Tillsammans med Sparbankerna har Swedbank sedan 1926 gett
ut tidningen Lyckoslanten till skolbarn i åldern 9–12 år för att öka
kunskapen om vardagsekonomi och pengar. I Sverige har vi under
2013 tillsammans med Sparbankerna och andra sammarbetsaktörer mött cirka 14 500 unga för att inom ramen för Gymnasieskolans program öka kunskapen om vardagsekonomi. Mer information om Lyckoslanten och Ung Ekonomi finns på swedbank.se.

Med ca 90 000 unga arbetslösa uppgår kostnaderna för den
offentliga sektorn till minst 0,7% av BNP. Räknar man med
eventuella kostnader som blir följden av utanförskap, som t.ex.
ökade ohälsotal och kriminalitet, samt produktionsbortfallet av
att de arbetslösa inte jobbar, kan kostnaden stiga till drygt 2%
av BNP. (Källa: Magnus Alvesson, prognoschef Swedbank)
I Sverige per den sista december 2013 finns i Kronofogdens
register 41 247 unga personer (18–25 år) med en total skuld
om 1 229 mkr. Skulder kopplade till snabblån uppgår till ca 38
mkr för unga personer mellan 18–28 år. (Källa: Kronofogdemyndig-

Ung Ekonomi
& Lyckoslanten

heten)

Utfall i undersökningar och rankningar
Investerarundersökningar
Dow Jones Sustainability Index (betyg)1
FTSE4Good ESG rating (betyg mars/september) 2
CDP (betyg)3
Transparency International Sweden (placering) 4
Folksams Index för ansvarsfullt företagande. (placering miljö/mänskliga rättigheter)5
AllBright (placering) 6

2013

2012

72

73

2011
66

3,6/3,6

3,6/3,6

4,2/–

76b

77c

72c

–

4

–

13/9

–

15/14

43

14

–

1) Maxpoäng är 100. Företag med högst betyg i sin respektive bransch kvalificerar sig för medlemskap. Swedbank är inte med i DJSI.
2) Swedbank är kvalificerad för FTSE4Good index. FTSE 4Good ESG ratings lanserades 2011. Maxpoäng är 5 och det görs två mätningar per år.
3) Tidigare Carbon Disclosure Project. Maxpoäng 100a.
4) Swedbanks placering av de 20 största svenska bolagen. Undersökningen genomfördes 2012 av Transparency International Sverige.Bolagens transparens i rapportering bedömdes.
5) Swedbanks placering av bolagen på svenska börsen (235 st). Separata betyg för miljö respektive mänskliga rättigheter. Folksams Index för ansvarsfullt företagande genomförs vartannat år.
6) Swedbanks placering av bolagen på svenska börsen (235 st). AllBrightrapporten är en kartläggning av kvinnorepresentation i svenska börsbolags ledningar och styrelser. Rapporten
publicerades för första gången 2012.
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Global Reporting Initiative
och Global Compact
Denna hållbarhetsredovisning följer Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer,
version G4, och har granskats av revisionsbyrån Deloitte i enlighet med bestyrkanderapporten på sidan 41. I tabellerna på sidorna 35–39 listas de GRI-indikatorer vi redovisar samt hänvisningar till var information återfinns. Vi visar även hur vårt arbete
stödjer Global Compacts tio principer för ansvarsfullt företagande.

GRI publicerar internationella riktlinjer för hållbarhetsredovisning som används av organisationer världen över. Swedbank
redovisar enligt GRI:s nivå ”Core”. Det är Swedbanks bedömning att hållbarhetsredovisningen uppfyller de krav som ställs
på en hållbarhetsredovisning upprättad i enlighet med Global
Reporting Initatives ”G4 Sustainability Reporting Guidelines”
nivå ”Core”. Deloitte AB bekräftar att hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet med nivå ”Core”. På swedbank.
com/gri finns motsvarande GRI-index med direktlänkar.
Hållbarhetsredovisningen omfattar detta dokument
”Swedbank Hållbarhetsredovisning 2013”. Hållbarhetsredovisningen i sin helhet omfattas av den översiktliga granskningen i enlighet med bestyrkanderapporten på sidan 41. Därför väljer Swedbank att inte specificera att varje upplysning är
en del av den översiktliga granskningen, utöver att rapporte-

Standardupplysningar

ring av CO2-utsläpp enligt Scope 1, Scope 2 samt Scope 3
omfattas av granskningen. Omfattningen av övriga vidtagna
granskningsåtgärder för upplysningar baseras på en bedömning av väsentlighet och risk.
Global Compact är ett FN-initiativ med syfte att engagera
näringslivet att ta ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning. Swedbank skrev under
Global Compact 2002 och implementerar deras 10 principer
för ansvarsfullt företagande i verksamheten. I tabellerna gällande GRI:s standardupplysningar samt specifika standardupplysningar nedan redovisar vi även hur vårt arbete stödjer
Global Compacts principer.
HBR = Hållbarhetsredovisning 2013
ÅR = Årsredovisning 2013

Sidhänvisning

Global Compact (princip nr)

Strategi och analys
G4-1

Uttalande av verkställande direktör och ordförande

HBR 2, ÅR 2–3, 42

Organisationsprofil
G4-3

Organisationens namn

HBR Omslag
ÅR 188, 69 not K1

G4-4

Viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna

ÅR 12, 104 not K6

G4-5

Lokalisering av organisationens huvudkontor

ÅR 188

G4-6

Länder där organisationen är verksam

HBR 1, ÅR 0, 105 not K7

G4-7

Ägarstruktur och företagsform

HBR 21–22

G4-8

Marknader där organisationen är verksam

HBR 1, 12–13, 26–27
ÅR 0–1, 104 not K6
ÅR105 not K7

G4-9

Organisationens storlek

HBR 1, ÅR 0–1

G4-10

Medarbetardata

HBR 3, 16, 28–30

1, 2

G4-11

Procent av arbetsstyrkan med kollektivavtal

HBR 28

3

G4-12

Organisationens leverantörskedja

HBR 3, 7, 33

1–6

G4-13

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden

HBR 26–34
ÅR 39, 69 not K2

1–10

G4-14

Om och hur organisationen följer Försiktighetsprincipen

HBR 3, 7, 12–13, 32, 40
ÅR 69 not K2

7–9

G4-15

Externa regelverk, standarder, principer som organisationen
omfattas av/stödjer

HBR 24

G4-16

Medlemskap i organisationer och sammanslutningar

HBR 24
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Standardupplysningar

Sidhänvisning

Global Compact (princip nr)

Identifierade väsentliga aspekter och var påverkan sker
G4-17

Organisationsstruktur inkl. redogörelse för enheter som ingår
alt. exkluderas

ÅR 43–54

G4-18

Förklaring av processen för definition av rapportens innehåll och för var
påverkan sker, samt hur rapporteringsprinciperna har implementerats

HBR 1, 6–7, 13, 35–39

G4-19

Samtliga identifierade väsentliga aspekter

HBR 6, 37–39

G4-20

Huruvida påverkan sker inom organisationen för varje identifierad aspekt

HBR 37

G4-21

Huruvida påverkan sker utanför organisationen för
varje identifierad aspekt

HBR 37

G4-22

Effekten av och orsaken till omräkning av data/information

HBR 6, 26–34

G4-23

Signifikanta förändringar vad gäller omfattning av och gränsdragning
för aspekterna1

HBR 6

1–10

Intressentengagemang
G4-24

Intressentgrupper

HBR 6, 10–23, 37

G4-25

Identifiering och urval av intressenter

HBR 6, 10–11

G4-26

Formerna för intressentengagemang

HBR 10–23

G4-27

Väsentliga frågor som rests av respektive intressentgrupp i dialogen
och vilka initiativ som tagits

HBR 6, 10-23

1–10

Redovisningsprofil
G4-28

Redovisningsperiod

HBR 1

G4-29

Senaste redovisningen

HBR 22

G4-30

Redovisningscykel

HBR 1

G4-31

Kontaktpersoner för rapporten

HBR Baksida

G4-32

Val av rapporteringsnivå, GRI innehållsindex och referens till
extern granskning

HBR 1, 35, 41

G4-33

Policy och rutiner för extern granskning

HBR 2, 35, 41

Organisationens bolagsstyrning

HBR 24, ÅR 43–54

7–9

Styrning
G4-34

Etik och integritet
G4-56

Organisationens värderingar, principer, standarder, uppförandekod
och etiska policys

HBR Insida omslag, 5, 37

1–10

1)Då det är första året Swedbank rapporterar väsentliga aspekter i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer version G4 så har det inte skett någon förändring.

Redovisning enligt G4-DMA
Enligt GRI G4, ges den rapporterande organisationen möjlighet
att i så kallade ”Disclosures on Management Approach (DMA)”
beskriva varför vissa hållbarhetsaspekter är identifierade som
väsentliga för organisationen och hur organisationen strukturerat arbetssätt, styrning och uppföljning för väsentliga
aspekter.
Vi har i vårt arbete utgått från vad som är väsentligt för oss
som bank och arbetat fram våra hållbarhetsaspekter utifrån
våra kärnprocesser. Under 2013 har vi genomfört en intressentanalys och fått bekräftat att vi arbetar med för våra

intressenter relevanta aspekter. För mer information om hur
hållbarhet är integrerat i affärsverksamheten, styrning, resultat, ansvarsfördelning samt uppföljning se sidhänvisningar
nedan.
Vi har valt att redovisa GRI G4-20 och G4-21 i en fördjupande tabell på sidan 38. Här redovisar vi vår väsentliga påverkan inom och utanför banken per väsentlig aspekt samt redovisar strategiska styrdokument som finns för att stödja varje
aspekt och dess integrering i bankens processer och affärer.

Beskrivning

Sidhänvisning

G4-DMA-a

Redogörelse av varför de identifierade aspekterna är väsentliga för Swedbanks
hållbarhetsarbete

HBR 2, 4–6, 10

G4-DMA-b

Redogörelse av styrning och arbetssätt

HBR 5, 7–9, 24

G4-DMA-c

Redogörelse av uppföljning och utvärdering

HBR 6, 8–9, 24, 33–36, 40
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Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalys
Redovisning enligt GRI G4-20 och G4-21
I tabellen nedan redovisar vi vår väsentliga påverkan per väsentlig aspekt och intressentgrupp samt vilka strategiska styrdokument som finns för att stödja respektive
aspekt. Tabellen ingår som en del av vår väsentlighetsanalys och bidrar tillsammans
med rapporten i övrigt till att ge en heltäckande bild över vad som har identifierats
och rapporterats som väsentligt. Vår ambition är att vara transparenta med hur vi
styr vårt hållbarhetsarbete och de flesta styrdokument som det hänvisas till i tabellen
nedan finns att tillgå på våra externa webbplatser swedbank.com/corporate-sustain
ability samt swedbank.se/om-swedbank.
Aspekter

Väsentlig
påverkan

Strategiska dokument
som stödjer aspekterna
Kunder

Samhälle &
Omvärld

Ägare &
Investerare

Kundanpassad rådgivning

X

X

X

Tillgängliga och enkla digitala lösningar

X

Medarbetare
Produkter och tjänster

Code of Conduct
Hållbarhetspolicy

Pålitliga och säkra produkter och tjänster

X

X

X

Hållbarhetspolicy

Socialt och ekologiskt hållbara produkter och
tjänster

X

X

X

Hållbarhetspolicy, Miljöpolicy

X

X

X

Jämställdhet och mångfaldspolicy,
Code of Conduct

X

X

Hälsa och arbetsmiljöpolicy, Jämställdhet och
mångfaldspolicy, Löneprinciper i Swedbank

X

Code of Conduct

Arbetsgivaransvar
Jämställdhet och mångfald

X

Sund kultur för lön och ersättningar

X

Balans mellan privat- och arbetsliv

X

Attrahera och behålla kompetent personal

X

Code of Conduct
X

Antikorruption och transparens
Motverka korruption i verksamheten

X

X

X

X

Antikorruptionspolicy

Affärsetiska relationer

X

X

X

X

Antikorruptionspolicy, Policy för mänskliga
rättigheter, Code of Conduct

X

X

X

Hållbarhetspolicy, Antikorruptionspolicy,
Policy för mänskliga rättigheter

Sund belåningskultur

X

X

X

Kreditpolicy, Code of Conduct

Stödja företagskunders hållbarhetsarbete

X

X

X

Hållbarhetspolicy, Policy för mänskliga
rättigheter, Antikorruptionspolicy, Miljö
policy, Ställningstaganden vapenindustrin

Driva hållbar utveckling i näringslivet

X

X

X

Hållbarhetspolicy, Policy för mänskliga
rättigheter, Antikorruptionspolicy, Miljö
policy, Ställningstaganden vapenindustrin

X

Code of Conduct, Policy för mänskliga rättig
heter, Antikorruptionspolicy, Miljöpolicy,
Ställningstaganden vapenindustrin, Hälsa
och arbetsmiljöpolicy

Transparent rapportering av skatt och vinst
Affärsrelationer

Stärka Swedbanks varumärke

X

Hållbara inköp

X

X

X

X

Hållbarhetspolicy, Miljöpolicy, Policy för
mänskliga rättigheter, Antikorruptions
policy, Code of Conduct för leverantörer

X

X

X

Hållbarhetspolicy, Code of Conduct för leverantörer, Kreditpolicy, Code of Conduct

X

X

X

Policy för mänskliga rättigheter, Jämställdhet och mångfaldspolicy, Code of Conduct för
leverantörer

Omvärld, miljö och samhälle
Samhällsutveckling och tillväxt, regionalt
och lokalt
Utbildning

X

Respekt för mänskliga rättigheter

X

X

Hållbarhetspolicy

Motverka klimatförändringar

X

X

X

X

Code of Conduct, Miljöpolicy

Finansiell stabilitet och lönsamhet

X

X

X

X

Hållbarhetspolicy, Code of Conduct,
K reditpolicy
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GRI:s Specifika standardupplysningar
Nedan redovisas GRI-indikatorer kopplade till de väsentliga aspekter som definierats
utifrån bankens väsentlighetsanalys. Under GRI:s tre övergripande områden; eko
nomisk påverkan, miljöpåverkan samt social påverkan redovisar vi hur Swedbanks
väsentliga hållbarhetsaspekter sammanfaller med GRI:s aspekter och specifika standardupplysningar. Vi redovisar i samma tabell även hur vårt arbete stödjer Global
Compacts tio principer.
Tabellen bygger på GRI:s övergripande områden och redovisar
hur våra väsentliga aspekter hänger samman med GRI:s
huvudområden. För varje väsentlig aspekt redovisas en eller
flera upplysningar. Vi har använt en eller flera av GRI:s upplysningar där sådana funnits och redovisar dessa i tabellen nedan
med GRI:s beteckningar. För aspekter där GRI:s upplysningar

saknats har vi använt egna upplysningar och dessa saknar då
GRI-beteckning.
För samtliga av våra väsentliga aspekter redovisas minst
en upplysning/specifik standardupplysning i enlighet med
GRI G4.

● helt redovisad ◗ delvis redovisad
Väsentliga aspekter

Redovisningsnivå

DMA och 
upplysningar
sidhänvisning

Global 
Compact

Ekonomisk påverkan
Ekonomiska resultat
Sund kultur för löner och ersättningar
Ersättningar inom Swedbank

●

HBR 16, ÅR 109 not K13

●

HBR 18, 34

●
●

HBR 8, ÅR 0

●
●

HBR 27

Samhällsutveckling och tillväxt, regionalt och lokalt
G4-EC1

Fördelning av direkt ekonomiskt värdeskapande

Finansiell stabilitet och lönsamhet
Resultat och räntabilitet
Kapitaltäckningsgrad

HBR 8, ÅR 98 not K4

Sund belåningskultur
Hushåll med belåningsgrad över 75 % av bostadens värde (%)
Andel hushåll med belåning över 75% som amorterar

HBR 27

Indirekt ekonomisk påverkan
Samhällsutveckling och tillväxt, regionalt och lokalt
G4-EC8

Signifikant indirekt ekonomiskt värdeskapande, inklusive omfattningen
av effekterna

●

Utbildning

●

HBR 8,13, 19, 34

●

HBR 30–31

8

●
●
●
●

HBR 30–31

8

HBR 30–31

7–8

HBR 30–31

8

HBR 30–31

8

●

HBR 34

7–8

●

HBR 28

●

HBR 16

●

HBR 29

HBR 34

Miljöpåverkan
Energi
Motverka klimatförändringar
G4-EN6

Minskad energianvändning

Utsläpp
Motverka klimatförändringar
G4-EN15 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)
G4-EN16 Energirelaterade indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)
G4-EN17 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)
G4-EN18 Utsläppsintensitet av växthusgaser
Leverantörsutvärderingar med avseende på miljö
Hållbara inköp
G4-EN32 Andel av nya leverantörer som utvärderats enligt miljökriterier

Social påverkan – Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
Anställning
Attrahera och behålla kompetent personal
G4-LA1

Totalt antal och andel av nyanställningar och personalomsättning
per åldersgrupp, kön och region

Balans mellan privat- och arbetsliv
Särskilt stöd för att underlätta efter föräldraledighet
Kompetensutveckling
Attrahera och behålla kompetent personal
G4-LA9

Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd fördelat
på kön och personalkategori

Mångfald och jämställdhet
Mångfald och jämställdhet
G4-LA12 Styrelsesammansättning samt uppdelning av anställda efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer1
1) Swedbank registrerar inte medarbetares minoritetsgruppstillhörighet eller etnicitet.
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GRI:s Specifika standardupplysningar

DMA och 
upplysningar
sidhänvisning

Global 
Compact

●

HBR 28–29

6

●

HBR 34

1–6

●

HBR 27, 32–33

1–6

●

HBR 34

1–6

●
●

HBR 12, 26–27

6

HBR 3, 13, 26–27

6

●

HBR 7, 13, 27

1–10

●

HBR 8, 13, 19, 34

●

HBR 3, 6–7, 12–14, 18,
26–27, 32–34

10

●
●

HBR 34

1–10

HBR 32–34

1–10

●

HBR 27

1–10

Redovisning av årets skatt

●

HBR 18, ÅR 115 not K18,
105 not K7

10

Redovisning av årets resultat

●

HBR 18, ÅR 0, 14–16,
105 not K7

10

●

HBR 8, 12, 26

●

HBR 12, ÅR 29–37

●

HBR 12, 26

Väsentliga aspekter

Redovisningsnivå

Lika lön för män och kvinnor
Mångfald och jämställdhet
G4-LA13 Procentuell löneskillnad mellan män och kvinnor per personalkategori,
region och affärsområde
Leverantörsutvärderingar med avseende på arbetstagarrättigheter
Hållbara inköp
G4-LA14 Andel av nya leverantörer som utvärderats enligt kriterier för
arbetstagarrättigheter

Social påverkan – Mänskliga rättigheter
Investeringar
Respekt för mänskliga rättigheter
G4-HR1

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

Leverantörsutvärderingar med avseende på mänskliga rättigheter
Respekt för mänskliga rättigheter
G4-HR10 Andel av nya leverantörer som utvärderats enligt kriterier för mänskliga
rättigheter

Social påverkan – Organisationens roll i samhället
Lokalsamhällen
Tillgängliga och enkla digitala lösningar
FS13

Tillgänglighet i glesbefolkade eller ekonomiskt missgynnade områden

FS14

Initiativ att förbättra tillgänglighet till finansiella tjänster för missgynnade
grupper i samhället

Stödja företagskunders hållbarhetsarbete
Hållbarhetsanalys i kreditgivning
Utbildning
Förbättra kunskapen om privatekonomi hos allmänheten
Antikorruption
Motverka korruption
G4-SO3

Andel av verksamheten som granskats med avseende på korruptionsrisker

Affärsetiska relationer
Andel av leverantörer riskutvärderade utifrån affärsetiska aspekter
Andel av innehav i fondportföljerna riskutvärderade utifrån
affärsetiska aspekter
Antal företagskunder riskutvärderade utifrån affärsetiska aspekter
Transparent rapportering av skatter och resultat

Social påverkan – Produktansvar
Märkning av produkter och tjänster
Kundanpassad rådgivning
G4-PR5

Resultat av kundnöjdhetsundersökningar

Pålitliga och säkra produkter och tjänster
Driftssäkerhet i IT-system

1–2

Stärka Swedbanks varumärke
Resultat av kundnöjdhetsundersökningar
Produktportfölj
Socialt och ekologiskt hållbara produkter och tjänster
FS6

Andel av företagsportföljen per region, storlek och sektor

◗

HBR 26

1–10

FS7

Monetärt värde av produkter och tjänster som har positiva sociala effekter
angett per affärsområde och syfte

●

HBR 32

1–10

FS8

Monetärt värde av produkter och tjänster som har positiva miljöeffekter, per
affärsområde och syfte

●

HBR 27

1–10

●

HBR 26–34

1–10

●

HBR 26–34

1–10

Aktivt ägande
Socialt och ekologiskt hållbara produkter och tjänster
FS11

Procentuell andel av förvaltat kapital som har genomgått positiv eller
negativ screening av miljö-/sociala frågor

Driva hållbar utveckling i näringslivet
FS10

Procentuell andel och antal bolag i portföljen som den rapporterande
organisationen har samverkat med i miljö- och/eller sociala frågor
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FN:s vägledande principer

FN:s vägledande principer för företag
och mänskliga rättigheter
Med utgångspunkt i FN:s vägledande principer för företag har vi utformat ett
program för att hantera vår påverkan på mänskliga rättigheter. Nedan berättar
vi om några av de huvudsakliga åtgärder som vidtagits.

Kompetens och förståelse
• I början av 2011 tillsattes en tjänst med fokus på att stärka
och utveckla koncernens arbete med mänskliga rättigheter.
• Under 2011–2012 genomfördes en koncernövergripande
riskanalys i syfte att få en överblick av geografiska och
branschspecifika risker kopplade till mänskliga rättigheter.
• Introduktion till mänskliga rättigheter med fördjupning inom
jämställdhet, mångfald och diskriminering ingår i utbildningen för nya chefer.
Policy och ramverk
• 2012 antogs en koncernövergripande policy för mänskliga
rättigheter och transparens.
• 2012 antogs en ny uppförandekod för leverantörer med ökat
fokus på mänskliga rättigheter.
• 2013 antogs ett koncernövergripande förbud mot finansiella tjänster till kärnvapenindustrin.

Kontinuerliga försiktighetsåtgärder
• Integrerad bedömning av land-, bransch- och bolagsspecifika
risker och åtgärder för att minska negativ påverkan på
mänskliga rättigheter i leverantörsbedömningar och i kreditgivning till företag. Verktygen vidareutvecklades 2013 med
hjälp av extern riskanalys och implementeras under början
av 2014.
• Aktivt medlemskap i Finanskoalitionen mot barnpornografi
vars syfte är att förhindra möjligheten att ta betalt för barn
pornografiskt material.
• Bedömning av hållbarhetsrisker, som en del av finansiell
analys, vid investeringsbeslut.
• Ett koncernövergripande Hållbarhets- och Etikråd etablerades 2012. Till rådet kan enheter från hela organisationen
eskalera ärenden för rekommendation avseende affärs
etiska risker så som risk för negativ påverkan på mänskliga
rättigheter.

Styrelsens och VD:s underskrift
Hållbarhetsredovisningen för 2013 har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören i Swedbank AB.
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bestyrkanderapport

Revisors rapport över översiktlig
granskning av Swedbank AB:s
hållbarhetsredovisning
Till läsarna av Swedbank AB:s hållbarhetsredovisning

Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen och verkställande direktören
i Swedbank AB att översiktligt granska Swedbank AB:s hållbarhetsredovisning för år 2013. Vår översiktliga granskning
omfattar information avseende verksamhetsåret 2013. Bolaget har definierat hållbarhetsredovisningens omfattning på
sidan 35.
Styrelsens och företagsledningens ansvar för
hållbarhetsredovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för
det löpande arbetet inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet, socialt
ansvar och hållbar utveckling samt för att upprätta och presentera hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga
kriterier vilka framgår på sidan 35 i hållbarhetsredovisningen,
och utgörs av de delar av Sustainability Reporting Guidelines
G4 (utgivna av The Global Reporting Initiative (GRI)) som är
tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt av bolagets
egna framtagna redovisnings- och beräkningsprinciper.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört
vår översiktliga granskning i enlighet med RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand
till personer som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att
vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig
granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som

en revision enligt IAASBs standarder för revision och kvalitetskontroll och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte
möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Vårt bestyrkande omfattar inte de antaganden som
använts av bolaget eller huruvida det är möjligt för bolaget att
uppnå framtidsinriktad information (såsom mål, förväntningar och ambitioner).
De kriterier som vår granskning baseras på är de delar av
Sustainability Reporting Guidelines G4, utgiven av The Global
Reporting Initiative (GRI), som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen. Dessa framgår av sidan 35. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.
Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning
är tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för
vårt uttalande nedan.
Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse
att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan angivna kriterierna.
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