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Swedbanks hållbarhetsarbete fokuserar på integrering av hållbarhetshänsyn
i bankens centrala processer och affärsbeslut. Därför är vår hållbarhetsredovisning
för 2015 till stor del en integrerad del av årsredovisningen.
Det ger oss möjlighet att tydligt redovisa hur vi arbetar med
och implementerar hållbarhet i vår verksamhet.
Årsredovisning

Denna rapport erbjuder en fördjupad läsning kring vårt hållbar
hetsarbete som inte finns presenterad i årsredovisningen. Swed
banks hållbarhetsredovisning följer Global Reporting Initiatives
(GRI) riktlinjer, version G4 nivå Core och har granskats av Deloitte
AB. Dokumentet specificerar varje indikator för sig och inkluderar
alla Swedbanks väsentliga aspekter. Det som redovisas gäller
kalenderåret 2015 om inte annat anges. Deloitte presenterar i års
redovisningen en ” Revisors rapport över översiktlig granskning”
av de delar som tillhör hållbarhetsredovisningen.

Hållbarhets
informationen som har
granskats översiktligt
av revisorerna 2015
finns på sidorna
17, 22–23 och178–
189 samt i detta
dokument.

GRIR = Fördjupad hållbarhetsedovisning 2015 ÅR = Årsredovisning 2015
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GRI – Standardupplysningar

Hänvisning/Information

Strategi och analys
G4-1

Uttalande av verkställande direktör
och ordförande

ÅR 9–11

Organisationsprofil
G4-3

Organisationens namn

ÅR framsida

G4-4

Viktigaste varumärkena, produkterna och/
eller tjänsterna

ÅR 105 not K6

G4-5

Lokalisering av organisationens
huvudkontor

ÅR 71 not K1

G4-6

Länder där organisationen är verksam

ÅR 2, 106 notK7

G4-7

Ägarstruktur och företagsform

ÅR 46–57

G4-8

Marknader där organisationen är verksam

ÅR 2, 106 not K7

G4-9

Organisationens storlek

ÅR 2–3

G4-10

Medarbetardata

ÅR 110 not K13, 183–184

G4-11

Procent av arbetsstyrkan med
kollektivavtal

ÅR 110 not K13

G4-12

Organisationens leverantörskedja

ÅR 183
Swedbank är ett serviceföretag och har en leverantörsbas som består av cirka 15 000 leverantörer. Bankens årliga
inköpskostnad uppgår till 6,3 miljarder kronor fördelat på fem olika kategorier: Banking Services (trading system,
informationssystem etc), IT och Telecom, Facility Management, Marketing and Communication och Professional
Services (HR).
Swedbanks olika affärsområden äger alla leverantörsavtal och kravspecifikationer lokalt. Respektive affärs
område behöver därför själva avropa inköp till den centrala inköpsenheten vid behov. Inköpsenheten arbetar därför
kontinuerligt med de interna beställarna för att involveras i ett så tidigt skede som möjligt i processen och där
igenom säkerställa att arbetet utförs i enlighet med inköpsprocessen.
Hållbarhet integreras i våra leverantörsrelationer genom dialog, tydlighet och en ömsesidig vilja att utvecklas.
Vi påverkar våra leverantörer genom att ställa tydliga hållbarhetskrav på de produkter och tjänster som vi upp
handlar. I de fall en leverantör har valts ut innan inköpsenheten involverats säkerställs hållbarhetskraven genom
separata avtal samt genom att uppförandekoden undertecknas av leverantören.
Inköpsprocessen är en generell process skapad för att kunna användas vid alla typer av inköp inom banken, oav
sett om köpet genererats utifrån interna eller externa behov. Processen har skapats med avsikt att vara oberoende
av organisatorisk tillhörighet och flexibel nog att användas både för produkter och tjänster.
När börjar inköpsprocessen?
Inköpsprocessen påbörjas när en beställare får sin begäran om köp godkänt av en behörig chef i banken. Utifrån
detta behöver finansiering av köpet bekräftas och godkännas. Därefter fylls en så kallad inköpsanmodan i och
skickas till bankens inköpskommittée.
När slutar inköpsprocessen?
Inköpsprocessen avslutas när köpet är levererat, alternativt när avtalet undertecknats och resultatet av köpet
redovisats.
Hur ser arbetsflödet ut i inköpsprocessen?
• Den ansvariga för inköpet fyller i en inköpsanmodan och skickar till bankens inköpskommittée. Kommittéen
kontrollerar anmodan, utser en inköpsansvarig samt en juridisk rådgivare (om detta är nödvändigt) och därefter
godkänns köpet. Om kommittéen inte godkänner det önskade köpet eskaleras ärendet till affärsområdesansvarig
för beslut om hur man går vidare.
• När köpet är godkänt av kommittéen kan det verkställas, detta kan genomföras på två olika sätt:
– Inköp via ett befintligt ramavtal.
– Inköpskommittén utser inköpsansvarig för att stödja affärsenheten i att skriva avtal och genomföra affären.
• Under den fas då det faktiska köpet genomförs bör de centrala stödfunktionerna vara inblandade för att kunna
hjälpa och stödja den inköpsansvariga med specialistkunskap för att maximera nyttan samt garantera dualitet
och en professionellt utförd inköpsprocess.
• När köpet är slutfört ska utfallet dokumenteras och kontraktet förvaras i bankens centrala valv för arkivering.

G4-13

Väsentliga förändringar under
redovisningsperioden

ÅR 71not K2
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GRI – Standardupplysningar

Hänvisning/Information

G4-14

ÅR 71 not K2

G4-15
och
G4-16

Om och hur organisationen följer
F örsiktighetsprincipen

Externa regelverk, standarder, principer
som organisationen omfattas av/stödjer
samt medlemskap i organisationer och
s ammanslutningar

Swedbank följer FN:s Global Compacts 10 principer, som bland annat inkluderar principen om försiktighet. Utifrån
detta är hållbarhetsriskbedömningar integrerat i våra centrala processer och vi genomför bl.a. följande försiktig
hetsåtgärder:
• Via vårt miljöledningssystem genomför vi kontinuerligt (årligen) en utredning och bedömning av koncernens
miljöpåverkan samt övervakning av lagar och miljökrav från myndigheter och intressenter.
• Integrerad bedömning av land-, bransch- och bolagsspecifika risker och åtgärder för att minska risker relaterade
till mänskliga rättigheter i leverantörsbedömningar.
• Sektorriktlinjer och landriskkarta med information om specifika risker relaterade till mänskliga rättigheter samt
som stöd för riskbedömning och hållbarhetsdialog med företagskunder.
• A ktivt arbete inom Finanskoalitionen mot barnpornografi vars syfte är att förhindra möjligheten att ta betalt
för barnpornografiskt material.
• Bedömning av hållbarhetsrisker, som en del av den finansiella analysen, vid kreditgivning.
• Ett koncernövergripande Hållbarhets- och Etikråd etablerades 2012. Till rådet kan enheter från hela organisationen
eskalera ärenden för rekommendation avseende affärsetiska risker så som risk för negativ påverkan på miljön.
Det är viktigt för oss att arbeta integrerat med hållbarhet i bankens affärsverksamhet. Respekt för mänskliga
rättigheter, miljö och antikorruption ska prägla vår vardag genom såväl affärsstrategier, kreditprocesser,
investeringar, inköp som finansiell rådgivning. Arbetet styrs av interna regelverk och internationella riktlinjer
och vi formulerar både kvalitativa och kvantitativa mål, vilka följs upp årligen.
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) – Swedbank Robur undertecknade 2009 FN:s principer
för ansvarsfulla investeringar.
Montreal Carbon Pledge – Swedbank Robur undertecknade 2015 Montreal Carbon Pledge vilket är ett inter
nationellt initiativ där undertecknarna förbinder sig att redovisa koldioxidavtrycket för sina aktiefonder senast
i september 2015.
ISO 14001 – Swedbanks svenska verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14001 sedan 2003.
Global Investment Performance Standard (GIPS) – Swedbank Roburs fonder är certifierade i enlighet med
Global Investment Performance Standard sedan 2001.
ICC’s Business Charter for Sustainable Development – Swedbank stödjer Internationella Handelskammarens
riktlinjer för hållbar utveckling samt är medlem i deras referensgrupp för CSR.
European Savings Banks Group och World Savings Banks Institute – Swedbank är medlem i Sparbankernas
internationella samverkansorganisationer.
UN Framework on Business and Human Rights – Swedbank baserar sitt arbete med mänskliga rättigheter
på FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter .
Finanskoalitionen mot barnpornografi – Swedbank samarbetar med svenska polisen och andra svenska
finansiella aktörer för att stoppa försäljningen av barnpornografi över nätet genom Finanskoalitionen.
Ecpat – Swedbank samarbetar med Ecpat genom att bl a bidra till att frågan om att barnsexhandel lyfts i olika
internationella sammanhang.
NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv – Swedbank är medlem i det branschöverskridande nätverket NMC
för att samverka och dela erfarenheter i arbetet med miljö och hållbar utveckling.
SVN Sweden – Swedbank är medlem i nätverket Social Venture Network Sweden för att utbyta idéer och
erfarenheter med andra företag och organisationer i frågor om etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.

Identifierade väsentliga aspekter och var påverkan sker
G4-17

Organisationsstruktur inkl. redogörelse
för enheter som ingår alt. exkluderas
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GRI – Standardupplysningar

Hänvisning/Information

G4-18
och
G4-19

ÅR 14

Förklaring av processen för definition av
rapportens innehåll och för var påverkan
sker, samt hur rapporteringsprinciperna
har implementerats och samtliga identifie
rade väsentliga aspekter

Process för framtagandet av de väsentliga aspekterna
Under 2013 genomfördes en väsentlighetsanalys för att identifiera och prioritera vilka hållbarhetsaspekter som är
de mest relevanta och väsentliga för vår verksamhet. Då omvärlden konstant förändras genomfördes därför en ny
grundlig analys, under hösten 2015, av vilka frågor som är viktiga för företagets långsiktiga överlevnad. I analysen,
som berörde svensk bankmarknad, beaktades såväl bankens kärnverksamhet som hänsyn till sociala frågor, miljö
och ekonomiska aspekter. En viktig del av analysen var att förstå hur våra intressenter ser på dessa f rågor. Swed
bank vill ta detta arbete vidare under 2016 genom att ytterligare förbättra processen för vår väsentlighetsanalys
samt integrera resultaten i bankens aktivitetsplanering och strategiarbete.
Förberedelse av väsentlighetsanalys
Under hösten 2015 samlades material in från våra affärsområden och stabsfunktioner som i rollen som ansvariga
gentemot bankens olika intressentgrupper besitter god information om de frågor som är väsentliga för dessa.
Materialet omfattade vilka specifika grupper banken kommunicerar med inom respektive intressentgrupp, med
vilken frekvens, i vilken form eller kanal och vilka frågor som varit centrala under året.
Väsentlighetsanalys
Den del av materialet som rörde de frågor intressenterna tagit upp med oss som mest väsentliga under 2015
användes som underlag till en intern workshop. Ett 20-tal nyckelpersoner från bankens affärsområden och stabs
funktioner deltog. De fick utifrån underlaget ta fram bankens syn på vilka aspekter som är mest väsentliga för vår
långsiktiga överlevnad utifrån vår kärnverksamhet samt ta hänsyn till sociala frågor, miljö och ekonomiska aspekter
i verksamheten. Deltagarna fick antingen använda de aspekter som tagits upp av intressenterna eller komplettera
med nya. Gruppen enades om 20 aspekter som de mest väsentliga för banken som helhet. Aspekterna rangordnades
på skalan 1–10.
Extern validering av väsentliga aspekter
Resultatet från workshopen användes som underlag i en extern valideringsenkät med bankens intressenter där
cirka 600 privatkunder, 750 företagskunder, omkring 700 medarbetare, 6 av bankens största ägare och 7 aktörer
från samhällssektorn (t.ex. viktiga leverantörer, myndigheter, intresseorganisationer och NGOs) ingick. Intressen
terna fick ta ställning till huruvida de känner till att banken arbetar inom de definierade områdena samt huruvida de
finner dessa områden viktiga. De fick rangordna sina svar på en skala 1–10. I en öppen fråga fick intressenterna också
ge sin syn på om de anser att banken ska fokusera på några andra frågor än de som tagits upp i enkäten. Av tids
mässiga skäl genomfördes valideringen enbart i Sverige. Ambitionen är dock att framöver bredda enkäten till att
inkludera alla länder som utgör vår hemmamarknad.
Resultat
Resultatet från enkäten uppvisar stora likheter bland intressenterna och banken i de frågor som grupperna ser som
allra viktigast. Flertalet grupper ser bankens finansiella stabilitet, säkra IT-system, kompetenta medarbetare samt
arbete för att motverka korruption och penningtvätt som de allra viktigaste områdena för banken att upprätthålla.
Kunderna (såväl privat som företag) och banken är också eniga om att det är av största vikt med hög servicenivå,
lättillgänglighet, rådgivning utifrån kundens egen situation, konkurrenskraftiga priser, samt hög produkt- och
tjänstekvalitet. Dock visar undersökningen att banken behöver göra mer för att leva upp till detta, vilket också
stämmer överrens med övriga strategiska kundundersökningar genomförda i Sverige. Av enkäten framgår också att
medarbetarna och banken är överens om vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare. Även här framstår ett behov
av att göra mer för att leva upp till detta, vilket också bekräftas i övriga medarbetarundersökningar. Av de öppna
kommentarerna framgår att banken inte missat att inkludera någon väsentlig aspekt i analysen. Nedan redovisas
samtliga av våra väsentliga aspekter i förhållande till hur de prioriterats av respektive intressentgrupp.

Gemensamt för flertalet intressenter, högt prioriterat
• Finansiell stabilitet

• Säkra IT-system

• Kompetenta medarbetare

• Motverka korruption & penningtvätt

Privatkunder

Företagskunder

Ägare och investerare

Medarbetare

Samhällsaktörer

• Anpassad rådgivning

• Hög servicenivå

• Hög kvalitet på produkter

• Anpassad rådgivning

• Hög servicenivå

• Anpassad rådgivning

• Attraktiv arbetsgivare

• Ansvarsfull utlåning

• Hållbarhet integrerat i
interna processer

• Ansvarsfull utlåning

• Tillgänglighet

• Transparent rapportering

• Hög servicenivå

• Ansvarsfull ägare

• Tillgänglighet

• Konkurrenskraftiga priser

• Hög kvalitet på produkter

• Ansvarsfull utlåning

• Hög kvalitet på produkter

• Hög kvalitet på produkter

• Sund kultur för lön &
ersättning

• Attraktiv arbetsgivare

• Tillgänglighet
• Jämställdhet & mångfald

Gemensamt för flertalet intressenter, lägre prioriterat
• Låg riskprofil

• Hållbara produkter och tjänster

• Ansvarsfull resurshantering

• Samhällsengagemang
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GRI – Standardupplysningar

Hänvisning/Information

G4-20
och
G4-21

I tabellen nedan redovisar vi vår väsentliga påverkan per väsentlig aspekt och intressentgrupp samt vilka strate
giska 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 av 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-sustainability samt swedbank.se/om-swedbank.

Huruvida påverkan sker inom och
utanför organisationen för varje
identifierad aspekt

Aspekter

Strategiska dokument
som stödjer aspekterna

Väsentlig påverkan
Med
Samhälle & Ägare &
arbetare Kunder Omvärld Investerare

Ekonomisk påverkan
Sund kultur för lön och
ersättning

x

Samhällsengagemang

x

Ansvarsfull utlåning
Finansiell stabilitet

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Låg riskprofil

x
x

Konkurrenskraftiga priser

x

Code of Conduct
Code of Conduct för leverantörer
Hållbarhetspolicy
Kreditpolicy
Jämställdhet och mångfaldspolicy

x

Miljöpåverkan
Ansvarsfull resurs
hantering

x

x

x

x

Code of Conduct
Miljöpolicy
Sektorriktlinjer

x

Code of Conduct
Hälsa och arbetsmiljöpolicy
Jämställdhet och mångfaldspolicy
Löneprinciper i Swedbank

Social påverkan – Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
Attraktiv arbetsgivare

x

x

Jämställdhet och mångfald

x

x

Kompetenta medarbetare

x

x

x

x

x

x

Social påverkan – Mänskliga rättigheter
Hållbarhet integrerat
i interna processer

x

x

Code of Conduct
Jämställdhet och mångfaldspolicy

Social påverkan – Organisationens roll i samhället
Tillgänglighet

x

Hög kvalitet på produkter

x

x

Motverka korruption och
penningtvätt

x

x

x

x

Transparent rapportering

x

x

x

x

Anpassad rådgivning

x

x

x

Säkra IT-system

x

Antikorruptionspolicy
Code of Conduct
Intressekonfliktpolicy
Hållbarhetspolicy
Hållbarhetsanalys i kreditgivningen
Policy för mänskliga rättigheter
Sektorriktlinjer

Social påverkan – Produktansvar

Hög servicenivå

x

x

x

Hållbara produkter
och tjänster

x

x

x

Ansvarsfull ägare

x

x

x

Antikorruptionspolicy
Code of Conduct
Code of Conduct för leverantörer
Hållbarhetsanalys i kreditgivningen
Hållbarhetspolicy
Miljöpolicy
Policy för mänskliga rättigheter
Ställningstaganden vapenindustrin
Sektorriktlinjer

G4-22

Effekten av och orsaken till omräkning
av data/information

De indirekta växthusgasutsläpp som genererats av billeasing i företaget Autoplan, som ingår i Finansbolaget, har
tidigare redovisats separat i årsredovisningen. Därför har de inte inkluderats i de totala utsläppen, ej heller i reduk
tionsmålen för Swedbank AB. Till följd av detta har vi valt att fortsättningsvis mäta utsläppen men ej redovisa dem
i samband med övrig miljödata i årsredovisningen. Denna redovisningsförändring förenklar även jämförbarheten
mellan våra totala utsläpp med andra finansiella institut.

G4-23

Signifikanta förändringar vad gäller
omfattning av och gränsdragning för
aspekterna

ÅR 14

Swedbank GRI Redovisning 2015

I enlighet med den nya väsentlighetsanalysen har nya väsentliga aspekter identifierats. Många är delvis eller
helt i linje med tidigare identifierade aspekter medan följande är helt nya; låg riskprofil, hög servicenivå, hållbarhet
integrerat i interna processer, transparent rapportering och konkurrenskraftiga priser.
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GRI – Standardupplysningar

Hänvisning/Information

Intressentengagemang
G4-24

Intressentgrupper

Swedbanks intressenter delas in i fyra huvudkategorier: Kunder, Medarbetare, Ägare och investerare samt Samhälle
och omvärld. Utöver dessa huvudkategorier interagerar Swedbank med ett stort antal övriga intressentgrupper
med varierande periodicitet. Nedan listas ett urval av dessa intressentgrupper.
• Myndigheter
• Kommuner och landsting
• Reglerare
• P ensionsförvaltare
• K apitalförvaltare
• A nalytiker
• Journalister
• Fackförbund
• Studenter
• Stiftelser
• Ideella organisationer
• Intresseorganisationer
• Branschorganisationer

• F öreningar
• Grundskolor
• Gymnasium
• Högskolor
• Universitet
• L everantörer
• Dotterbolag
• Koncernbolag
• Konkurrenter
• Ratinginstitut
• Hållbarhetsindex
• Revisorer

G4-25

Identifiering och urval av intressenter

Vi identifierar våra intressenter som de som väsentligt påverkas av och påverkar vår verksamhet. Detta är grunden
för urval av våra övergripande intressentgrupper. Utifrån vårt koncernövergripande ramverk, omvärldsanalys,
interna diskussioner, och ett aktivt och strukturerat arbete med att skapa och delta i olika forum för dialog och
påverkan utvecklar vi vår process för att identifiera och välja ut relevanta intressenter inom respektive intressent
grupp.

G4-26

Formerna för intressentengagemang

Syftet med Swedbanks intressentmodell är att redogöra för interaktionen med bankens viktigaste intressenter.
Bankens ambition är att beslut ska fattas så nära kunden och det lokala samhället som möjligt. Detta gäller både
för affärsbeslut samt beslut som är relaterade till bankens övriga intressenter. Swedbanks koncernkommunikations
avdelning och Public Affairs bistår med riktlinjer, stöd och coachning för intressentengagemang såväl som
intressentdialoger.
Då vår hemmamarknad sträcker sig över fyra olika länder har intressentmodellen anpassats vad gäller lokal
implementering. Därmed går det inte att ge en generell beskrivning av formerna för interaktion. Den lokala
anpassningen är både nödvändig och effektiv då den underlättar för banken att upprätthålla en stor mängd vitt
skilda relationer med olika intressenter.

Swedbank GRI Redovisning 2015
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GRI – Standardupplysningar

Hänvisning/Information

G4-27

Vi genomför årligen undersökningar för att fånga intressenternas bild av banken. Hit hör strategiska kund
undersökningar, varumärkesundersökningar och opinionsledarundersökningar på samtliga hemmamarknader.
Kundklagomålsprocessen är också ett viktigt forum där kundernas återkoppling tas in i bankens utvecklingsoch förbättringsarbete. Nedan beskrivs översiktligt några av de viktigaste frågorna Swedbank hanterat i
intressentdialogen under året.

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

Ökad kundnöjdhet
Årets kundnöjdhetsundersökning (SKI) visar att Swedbanks resultat rör sig i rätt riktning bland svenska privat
kunder men ligger under branschsnittet. Positivt är att våra kunder fortsätter att uppskatta våra digitala
s atsningar där vi under året utsågs till den bank i världen som har den ”bästa kundservicen i sociala medier”.
Dessutom utsågs Swedbank i Baltikum för andra året i rad till det fjärde ”mest omtyckta varumärket”.
Integreringen av Sparbanken Öresund har fortsatt under året och fokuserat på ökad kundnytta i södra
regionen i och med ökad tillgänglighet, bredare produktutbud och bättre digitala tjänster för hela regionen.
Digitalisering
Kunderna driver i allt högre grad den ökande digitaliseringen. De efterfrågar nya och enklare produkter, tillgäng
lighet var än de befinner sig samt ställer ökade krav på kompetens och transparens. Fler vill utföra tjänster genom
självbetjäning och antalet användare av Swedbanks digitala kanaler har under 2015 fortsatt öka markant. Såväl
internetbanken som mobilbanken visar på stora ökningar i antalet användare under året. Detta är starkt bidragande
till att både antalet kassatransaktioner och rådgivningstillfällen på kontoren kontinuerligt minskar.
Intern kostnadseffektivitet
Swedbank ser hela tiden över var och hur verksamheten bedrivs på mest effektiva sätt med bibehållet kundvärde
och kompetens. Under året har arbetet med Nearshoring varit centralt då vi flyttat verksamheter både mellan och
inom våra hemmamarknadsländer. En stor förändring var flytten till vårt nya huvudkontor, certifierat enligt certi
fieringssystemet Miljöbyggnad nivå Guld, vilket har genererat såväl energibesparingar som bättre förutsättningar
i vårt dagliga arbete med lokaler anpassade för vår affär.
Negativ försäljningsutveckling inom fonder
Under 2015 har Swedbank Robur haft ett nettoutflöde i den svenska fondmarknaden. Framförallt har det skett
utflöden i räntefonder och inflöden i blandfonder. För att stärka fonderbjudandet har förvaltningsavgifterna för
ett 30-tal aktivt förvaltade aktie- och blandfonder sänkts under 2015. Arbetet med att förenkla och utveckla
erbjudandet, minska antalet fonder samt förbättra förvaltningsresultatet fortlöper.
Aktiv kontra passiv förvaltning har under året fortsatt diskuterats till följd av Aktiespararnas grupptalan i All
männa reklamationsnämnden mot Swedbank Robur. Frågan har inte bara berört Robur utan är principiellt viktig för
branschen, både i Sverige och utomlands. Vår uppfattning är att förvaltningen av fonderna Allemansfond Komplett
och Kapitalinvest varit aktiv och att man varit tydlig med hur den bedrivits och med vilken avgift som utgått.
Integration och arbetsmarknad
Swedbank och Arbetsförmedlingen har fortsatt driva initiativen Unga Jobb och Äntligen Jobb i syfte att öka inte
grationen på arbetsmarknaden och underlätta för både unga och utrikesfödda akademiker att enklare få kontakt
med för dem relevanta arbetsgivare.
Swedbank har även engagerat sig i att hjälpa människor som flyttat hit. En viktig aspekt för de som tagit sig till
Sverige är tillgången till banktjänster. Därför har vi samarbetat med branschkollegor och myndigheter
i syfte att hitta hållbara lösningar för att underlätta tillgången.
Fortsatt hållbarhetsintegrering i affärsbeslut och processer
Swedbank arbetar löpande med att integrera hållbarhet i våra centrala affärsprocesser. I kreditprocessen minimeras
hållarhetsrisker och finansiella risker genom att hållbarhetsriskbedömningar genomförs vid större företagskrediter
där centrala hållbarhetsfrågor tas upp i dialog med kunden. I avsikt att förbättra stödet i riskbedömningen har vi
under 2015 påbörjat en uppdatering av våra sektorriktlinjer som tillhandahåller information om sektorspecifika
hållbarhetsrisker. Dessa tillämpas även i vår inköpsprocess där vi under året fortsatt att integrera hållbarhetskrav
i leverantörsavtalen och kontinuerligt följa upp leverantörernas hållbarhetsarbete.
Inom vår kapitalförvaltning har vi fortsatt att agera löpande i hållbarhets- och bolagsstyrningsfrågor för våra
andelsägares räkning och välja bort bolag som inte uppfyller våra krav. Under 2015 skrev vi på Montreal Carbon
Pledge gällande redovisning av våra aktiefonders koldioxidavtryck. Utöver det har vi under året beslutat att inte
investera i bolag som producerar kol, olja och gas i hållbarhetsfonderna Ethica samt arbetat med att utesluta kärn
vapen i indexfonder. Under 2013 antog vi en koncernövergripande ståndpunkt kring försvarsmateriel som innebär
ett förbud mot investeringar och finansiering av kärnvapen och gäller samtliga marknader där Swedbank har verk
samhet. Swedbank finansierar eller underlättar heller aldrig export av försvarsmateriel eller tjänster till något land
som är föremål för EU:s eller FN:s sanktioner.
För att förhindra handel med sexuella övergreppsbilder på barn genom de finansiella systemen arbetar vi tillsam
mans med andra finansiella aktörer, civilsamhället och polisen, i Finanskoalitionen mot barnpornografi. Swedbank är
även med i styrgruppen för Finanskoalitionen som arbetar aktivt med kunskapsspridning, dialog och kommunikation
genom seminarier och möten.
Redan 2003 blev vi som första börsnoterade bank i Norden certifierade i enlighet med ISO 14001. I år lanseras en
ny version av standarden med större fokus på riskhantering och omvärldsbevakning. Vi har därför under året börjat
förbereda vår verksamhet för dessa förändringar som den nya standarden medför.
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GRI – Standardupplysningar

Hänvisning/Information

Redovisningsprofil
G4-28

Redovisningsperiod

ÅR 192, GRIR 2

G4-29

Senaste redovisningen

Senaste redovisningsperioden är 2015-01-01–2015-12-31

G4-30

Redovisningscykel

Kalenderår

G4-31

Kontaktpersoner för rapporten

ÅR baksida, GRIR 18

G4-32

Val av rapporteringsnivå, GRI innehålls
index och referens till extern granskning

ÅR 179, 188

G4-33

Policy och rutiner för extern granskning

ÅR 179, 192

Styrning
G4-34

Organisationens bolagsstyrning

ÅR 46–63

Etik och integritet
G4-56

Organisationens värderingar, principer,
standarder, u
 ppförandekod och etiska
policys

ÅR 1
Det interna regelverket utgår från bankens vision, syfte och värderingar samt de externa regler som är krav från
tillsynsmyndigheter och lagstiftare. Med utgångspunkt i vår vision, vårt syfte och våra värderingar har vi utformat
ett ramverk för hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsramverket beskriver vårt ansvar gentemot de samhällen vi är verk
samma i och är en viktig del av. Den definierar hållbarhet för Swedbank och vägleder hur vi integrerar hållbarhet
i bankaffären. Samtliga policys är antagna av Swedbanks styrelse och gäller för hela koncernen. Samtliga medar
betare 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.

SYFTE, VÄRDERINGAR, VISION
UPPFÖRANDEKOD

Miljöpolicy

HÅLLBARHETSPOLICY

Policy för mänskliga r ättigheter

Antikorruptionspolicy

Strategisk planering
Ställningsåtaganden och Sektorriktlinjer
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Hållbarhetsstyrning – DMA

Miljöaspekter

Ekonomiska aspekter

Vår ”Disclosures on Management Approach (DMA)” presenteras nedan och
innefattar en beskrivning av varför de identifierade hållbarhetsaspekterna
är väsentliga för oss och hur vi arbetar med styrning och uppföljning av
dessa. I enlighet med tidigare struktur är beskrivningen indelad i tre huvud
områden; ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.
Vi har i vårt arbete med att identifiera våra aspekter utgått från vad
som är väsentligt för oss som bank och arbetat fram dem utifrån våra kärn
processer. Under hösten 2015 genomförde vi en grundlig analys av vilka
frågor som är mest viktiga för vår långsiktiga överlevnad. I väsentlighets
analysen beaktades såväl bankens kärnverksamhet som hänsyn till sociala

frågor, miljö och ekonomiska aspekter i verksamheten. En viktig del av
analysen var att lyssna på hur våra intressenter ser på dessa frågor och få
bekräftat att vi arbetar med, för våra intressenter, relevanta aspekter.
På sidan 5 återfinns en processbeskrivning av vår väsentlighets analys
och på sidan 6 presenteras en fördjupande tabell där vi redovisar vår
väsentliga påverkan inom och utanför banken. Tabellen redovisar även vilka
strategiska styrdokument som finns för att stödja aspekterna och dess
integrering i bankens processer och affärer.

Varför är de väsentliga?

Hur hanteras de?

Hur följs de upp?

Genom att vara en lönsam bank med låg risk
skapar vi förutsättningar där vi kan tillgo
dose våra kunders behov på såväl kort som
lång sikt. För att vara konkurrenskraftiga
över tid och säkerställa vår överlevnad
behöver vi bygga upp en pålitlig lönsamhet
samt inge förtroende så investerare ser oss
som en trygg investering med robust intjä
ningsförmåga.
Vi eftersträvar även att vi som stor
finansiell institution kan bidra till ett håll
bart samhälle med god tillväxt. Som bank
har vi vår största påverkan på människa och
miljö indirekt, via vår kreditgivning, betal
ningar, investeringar med mera. Vi är såle
des en viktig del av det finansiella systemet
och har ett ansvar för att minska risker och
främja en långsiktigt hållbar ekonomi för
våra kunder. Därför är det centralt för oss
att integrera hållbarhet i interna processer
och regelverk.
Att bidra till ökad förståelse om privat
ekonomi bland unga och att bedriva
ansvarsfull utlåning är också viktiga delar
i vårt arbete med att främja en sund och
hållbar ekonomi för hela samhället.

Under 2015 har vi fokuserat på att förbättra kundvärdet, öka
effektiviteten och integrera Sparbanken Öresund. Detta för
att kunna möta upp kundernas förändrade beteenden med
bibehållen stabilitet och lönsamhet. Vi har bland annat arbe
tat mot att säkra vår position i en viktig tillväxtregion, stärka
hållbarhetsintegreringen och öka kompetensöverföringen
genom ökad intern rörlighet. Vi har fortsatt investera i till
gänglighet, transparens och kvalitet för att möjliggöra för
kunderna att göra upplysta val och förstå våra produkter
samt öka kundvärdet.
Swedbank har sedan flera år debatterat vikten av en mer
ansvarsfull amorteringskultur i syfte att minska risker
genom att dämpa den höga skuldsättningen hos de svenska
hushållen. Därför är det obligatoriskt för våra rådgivare i
Sverige att tillämpa en amorteringsguide i bolånediskussioner.
Guiden fungerar som ett stödsystem för att nå en belånings
grad på 50 procent eller lägre. Vi tror att en minskad belå
ningsgrad ger en ökad ekonomisk trygghet för våra kunder
och främjar en långsiktigt hållbar ekonomi för individen och
samhället i stort.
Vi arbetar aktivt med att utbilda barn och unga i privat
ekonomi. Vi publicerar sedan 1926 Lyckoslanten som distribu
eras till en halv miljon elever i årskurs 3–6 för att utbilda dessa
i privatekonomi . I syfte att ge ungdomar en ökad förståelse
för karriärval och arbetsmarknad har vi i Litauen startat ett
initiativ för att sammanföra elever och företag för att infor
mera elever om möjliga yrkesval och vägen dit med hjälp av
aktiviteter som föreläsningar, workshops och företagsbesök.

• Resultat, räntabilitet och kapitaltäck
ningsgrad följs upp.

Som en stor aktör på finansmarknaden kan
vi påverka samhällen, människor och miljö –
både direkt och indirekt via våra kunder,
leverantörer och medarbetare. Detta gör vi
varje dag eftersom det är vårt sätt att bidra
till ett växande och hållbart samhälle.
Ansvarsfull resurshantering är viktigt
för oss. Genom att effektivisera vår energi
användning och minska våra direkta
utsläpp samt investera i bolag som arbetar
mot samma mål bidrar vi till att motverka
klimatförändringar och dess risker.

Vi arbetar brett i strävan mot en ansvarsfull resurshantering
i flera av våra kärnprocesser.
I kreditgivning till företag genomförs en hållbarhetsrisk
bedömning på krediter över fem miljoner kronor i Sverige.
Riskbedömningen lyfter både generella hållbarhetsrisker uti
från en riskbedömningsmodell som innefattar frågor kring
bland annat miljö, mänskliga rättigheter och korruption samt
sektorspecifika risker utifrån bankens sektorspecifika håll
barhetsriktlinjer.
Inom Spara/placera har Swedbank Robur under 2015
beslutat att inte investera i bolag som producerar kol, olja och
gas i hållbarhetsfonderna Ethica Global och Sverige. Anled
ningen är att bolagen i hållbarhetsfonderna ska ta ansvar för
sina produkters miljöpåverkan. Fondbolaget arbetar aktivt
med att föra dialog med de bolag de investerar i för att
minska utsläpp och utesluta de som inte är bäst i sin bransch.
Utöver det undertecknade Swedbank Robur Montreal Carbon
Pledge under året vilket är ett internationellt initiativ där
undertecknarna förbinder sig att redovisa koldioxidav
trycket för sina aktiefonder senast i december 2015.
Utöver detta sker ett kontinuerligt koncernövergripande
arbete med att minska våra egna direkta utsläpp, från våra
affärsresor, förbrukning av energi på våra kontor och genom
våra inköp. Målsättningen under 2015 var att minska våra
växthusgasutsläpp med 50 procent till 2018 med utgångs
punkt i basåret 2010.

• Antalet hållbarhetsriskbedömningar i
kreditgivningsprocessen mäts och följs
upp löpande.
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• Kundnöjdheten följs upp genom vår årliga
kundundersökning (NKI).
• Mål kopplade till prioriterade områden
följs upp hos samtliga chefer av bankens
koncernledning.
• Amorteringsnivåer ner till 50 procent av
bostadens värde följs upp.
• Engagemang inom privatekonomi och
samhällsinitiativ följs upp genom bland
annat antal föreläsningar på skolor samt
antal distribuerade exemplar av Lycko
slanten.

• Hållbarhetsanalyser av svenska- respek
tive utlandsnoterade bolag och dess
resultat redovisas och följs upp löpande.
• Koldioxidanalysberäkningar genomförs
på våra aktie- och blandfoner och redo
visas på halvårsbasis.
• Vid inköp följer vi upp att uppförande
koden för leverantörer undertecknas vid
upphandling.
• Leverantörsbesök genomförs kontinuer
ligt och säkerställer efterlevnad av vår
uppförandekod.
• I ntern energiförbrukning, affärsresor,
värdetransporter, resursförbrukning och
avfallshantering följs upp löpande.
• Direkt klimatpåverkan beräknas och
följs upp.
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Varför är de väsentliga?

Hur hanteras de?

Hur följs de upp?

I en värld med växande befolkning och
begränsade resurser ställs det allt högre
krav på näringslivet att bidra till förändring
och att anpassa sig till en ny verklighet.
Genom vår storlek och centrala roll i det
finansiella systemet är det viktigt för oss
att vara en ansvarsfull ägare och investe
rare som driver en hållbar tillväxt i sam
hället.
Nya teknologiska möjligheter i form av
digitalisering skapar nya sätt att distribu
era produkter och tjänster, samt en star
kare ställning för konsumenter då det
genom ökad transparens blir enklare att
jämföra olika erbjudanden. Banker möter en
allt starkare efterfrågan på digitala tjäns
ter, framförallt bland yngre kunder och
efterfrågan på digitala finansiella produk
ter och tjänster väntas stiga. Därmed är det
centralt för Swedbank att fortsatt erbjuda
produkter och tjänster som är hållbara,
lättillgängliga och konkurrenskraftiga och
samtidigt upprätthålla en hög servicenivå
och anpassad rådgivning. Digitaliseringen
medför även en ökad förflyttning från kon
tor till mobil- och internetbank vilket ställer
allt högre krav på stabila IT-miljöer och
skydd mot externa hot.
I åtagandet kring finansiell stabilitet
och en stabil och sund finansmarknad ingår
att bidra till ett pålitligt och effektivt
affärsklimat. Det ställs därmed krav på att
bankens verksamhet bedriver ett inte
grerat antikorruptionsarbete med hög
transparens. Samtliga medarbetare har ett
ansvar att leva upp till bankens framtagna
policys och riktlinjer för att motverka
korruption och penningtvätt. Då betal
ningsflödet är en del av vår kärnverksamhet
är det väsentligt för oss att förebygga
illegal verksamhet så som terroristfinan
siering, penningtvätt, handel med barn
pornografiskt material med mera.
Kompetenta medarbetare bidrar till
framgångsrika affärer för våra kunder.
Därmed är det viktigt för oss att vara en
attraktiv och konkurrenskraftig arbets
givare med möjligheten att attrahera och
behålla kompetent personal. Vi tror även
att en ökad jämställdhet och mångfald är
avgörande för vår affär. Det leder till en
bättre arbetsmiljö, bättre service till våra
kunder samt ökar möjligheten att attrahera
och behålla talanger.

Prioriterat för Swedbank under 2015 var förbättrat kund
värde. Centralt i arbetet med att uppnå detta är konkurrens
kraftiga priser, en effektiv och kompetent rådgivning samt
en digitalt anpassad produktportfölj. Därför har vi fokuserat
arbetat med att minska antalet produkter i syfte att minska
komplexiteten för kunderna och kostnadseffektivisera.
Vi har även fokuserat på ökad kompetensöverföring
genom intern rörlighet i syfte att ta tillvara och utveckla den
potential som finns bland medarbetarna. Medarbetare som
kontinuerligt utvecklas och har erfarenhet från olika delar av
banken skapar också förutsättningar för förbättrade kund
erbjudanden. Utöver det arbetar vi även med att eliminera
osakliga löneskillnader, öka mångfalden samt uppnå balans
mellan kvinnor och män på de högre befattningarna.
Vi arbetar koncernövergripande med antikorruption, och
genom bankens antikorruptionspolicy tydliggörs vårt åtag
ande, vår roll och vårt arbetssätt i såväl den interna verksam
heten som i relationer med kunder och samarbetspartners.
Under 2014 lanserades en obligatorisk e-utbildning där pen
ningtvätt, känn din kund och andra riktlinjer tydliggjordes för
ovanstående väsentliga processer såväl som betalningsupp
drag. Detta för att försäkra oss om att samtliga som arbetar
på banken har kunskap om skyldigheter och vad som förvän
tas i olika situationer. I syfte att förebygga penningtvätt är
vi skyldiga att uppnå kundkännedom med alla våra kunder.
Detta gör vi genom att vidta strukturerade åtgärder som
anpassas efter risken för penningtvätt och finansiering av
terrorism.
För en hållbar och sund kreditgivning krävs ansvars
tagande och långsiktighet. Kundens återbetalningsförmåga,
soliditet och säkerhet är alltid styrande vid utlåning. Inför
varje kreditbeslut på minst fem miljoner kronor till företags
kunder i Sverige genomförs riskbedömning avseende social
och ekologisk hållbarhet, där risker avseende korruption och
miljö ingår.
Utöver riskbedömningen har Swedbank även ett Hållbar
hets- och Etikråd vilket har som funktion att analysera och
vägleda affärsbeslut med koppling till hållbarhetsrisker.
Kreditärenden som eskalerats till koncernens råd för rekom
mendation berör till övervägande del frågeställningar om
korruption och affärsetik.
Som ansvarstagande kapitalförvaltare och aktiv ägare
arbetar vi genom direktdialog samt genom deltagande på
bolagsstämmor och i valberedningar för att påverka bolagen
i en hållbar riktning. Riskbedömning avseende hållbarhets
risker är en naturlig del i våra investeringsbeslut, där bolag
som inte lever upp till våra hållbarhetskriterier utesluts.
Kärnvapen är exempelvis helt uteslutet i våra indexfonder.
Vi engagerar oss i Finanskoalitionen mot barnpornografi
och fokuserar på att stänga säljarens möjlighet att ta emot
betalningar.
Kompetensutveckling är viktigt för att främja långsiktiga
och ansvarsfulla relationer. Under 2015 utbildades Swedbanks
ledning och styrelse i ekonomisk, ekologisk och social hållbar
het. Att öka hållbarhetskompetensen i ledning och styrelse
var ett viktigt nästa steg efter att den koncernövergripande
hållbarhetsutbildningen om hållbar bankverksamhet imple
menterat 2014. Utbildningen är obligatorisk och riktar sig till
bankens samtliga medarbetare.

•R
 educering av produkter och tillgänglig
het till samtliga kanaler – berörda enheter/
chefer följs upp månatligen.
• Privat- och företagsrådgivarna följs upp
löpande via sina ”scorecards” där respek
tive chef länkar vad medarbetarna följs
upp på mot gemensamma mål.
• Medarbetarundersökningen följer årli
gen upp medarbetarnas engagemang,
rekommendationsbenägenhet, ledar
skapsindex med mera.
• Varje affärsområde följs kvartalsvis upp
på könsfördelning och mångfald.
• Interna utbildningar och obligatoriska
e-learnings som till exempel Sustainable
Banking, Code of conduct och AML-
riktlinjer följs upp av respektive chef.
• A ntalet hållbarhetsriskbedömningar i
kreditgivningsprocessen mäts och följs
upp löpande.
• A ntalet kreditärenden som eskalerats
till koncernens Hållbarhets- och Etikråd.
Protokollen från rådets möten distribue
ras till vd och koncernledningen.
• Hållbarhetsanalyser av svenska- respek
tive utlandsnoterade bolag och dess
resultat redovisas och följs upp löpande.
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Väsentliga aspekter

DMA och indikator

Hänvisning/Information

Ekonomisk påverkan
Ekonomiska resultat
Sund kultur för lön
och ersättning

Ersättningar inom Swedbank

ÅR 110 not K13

Fördelning av direkt ekonomiskt
värdeskapande

ÅR 23, 186

Hushåll med belåningsgrad över
70% av bostadens värde

ÅR 181

Andel hushåll med belåning över
70% som amorterar

ÅR 17, 181

Resultat och räntabilitet

ÅR 3, 67

Kapitaltäckningsgrad

ÅR 98 not K4

Årets resultat

ÅR 3

Utdelning per aktie

ÅR 118 not K19

Låg riskprofil

Riskexponeringsbelopp

ÅR 26

Konkurrenskraftiga
priser

Marknadsandelar privatmarknad
och företagsmarknad

ÅR 2

Samhällsengagemang

G4-EC1

Ansvarsfull utlåning

Finansiell stabilitet

Indirekt ekonomisk påverkan
Hållbarhet integrerat
i interna processer

G4-EC8

Signifikant indirekt ekonomiskt
värdeskapande, inklusive om
fattningen av effekterna

ÅR 186
I tabellen nedan redovisas Swedbanks resultat i externa investerarundersök
ningar. Resultaten ger en bild av Swedbanks prestation på hållbarhetsområ
det utifrån olika intressenters prioriteringar.
Investeringsundersökningar

2015

2014

Dow Jones Sustainability Index (betyg)1

78

76

72

FTSE4Good ESG rating (betyg)2

4.0

4.0

3.6

97B

77C

76B

57

51

CDP (betyg)3
Transparency International Sweden
( placering) 4
AllBright (placering)5

2013

4
43

1) M
 axpoäng är 100. Företag med högst betyg i sin respektive bransch kvalificerar sig för medlemskap.
Swedbank är inte med i DJSI då det krävdes minst 81 poäng 2015.
2) Swedbank är kvalificerad för FTSE4Good Index. Maxpoäng är 5 och mätningar görs i mars och
s eptember.
3) Maxpoäng 100A.
4) S
 wedbanks placering av de 20 största svenska bolagen där bolagens transparens i rapporteringen
bedömds. Undersökningen genomförs vartannat år.
5) S
 wedbanks placering av totalt 266 st företag 2015. AllBright rapporten är en kartläggning
av kvinnorepresentation i svenska börsbolags ledningar och styrelser.
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Väsentliga aspekter

DMA och indikator

Hänvisning/Information

Miljöpåverkan
Energi
Ansvarsfull
resurshantering

G4-EN5

Intern energianvändning

ÅR 185

Direkta utsläpp av växthusgaser
(Scope 1)

ÅR 185

Energirelaterade indirekta
utsläpp av växthusgaser
(Scope 2)

ÅR 185

Övriga indirekta utsläpp av
växthusgaser (Scope 3)

ÅR 185

Utsläppsintensitet av
växthusgaser

ÅR 185

Utsläpp
G4-EN15

G4-EN16

G4-EN17

G4-EN18

Vi har i samtliga beräkningar av våra växthusgasutsläpp använt oss av beräk
ningsmjukvaran Ecometrica via systemet Our Impact som administreras av
U&We. Våra utsläpp rapporteras i enlighet med Greenhouse Gas Protocol
vilket är en standard för rapportering av klimatdata utvecklad av World
Resources Institute. För mer information se ghgprotocol.org.
Våra Scope 1 utsläpp genereras av våra kylanläggningar och företagsägda
bilar. Utsläpp från våra kylanläggningar beräknas genom driftskontroll
(u tifrån vikt och typ av kylmedium som fylls på i kylanläggningen). Utsläpp
från våra företagsägda bilar beräknas med hjälp av vår finansiella kontroll
över fordonen. Inga av våra Scope 1 utsläpp är biogena.

Energirelaterade indirekta utsläpp av växthusgaser, Scope 2, som genereras
från våra kontorslokaler beräknas baserat på den operativa kontrollen över
våra kontor/byggnader.

Inom våra övriga indirekta utsläpp av växthusgaser, Scope 3, har vi inga
biogena CO2e-utsläpp.

Utsläppsintensiteten av våra direkta och indirekta växthusgasutsläpp (via
energiförbrukning och övriga aktiviteter) beräknas genom att ställa dessa
i relation till koncernens totala kontorsyta samt antalet anställda vilket
möjliggör viss jämförelse med andra finansiella institutioner.

Leverantörsutvärderingar med avseende på miljö
G4-EN32

Andel av nya leverantörer som
utvärderats enligt miljökriterier

ÅR 183, GRIR 3
Hanteringen av inköp i Swedbank styrs av bransch och inköpsvolym. Detta
görs genom ett anmälningsförfarande i interna verktyg. Anmälan skickas
sedan till Inköpskommittén för godkännande. Det nuvarande arbetssättet
begränsar möjligheterna till att monitorera procentuellt hur stor andel av
nya leverantörer som screenas avseende hållbarhet. Den andel som redovisas
i årsredovisningen baseras på de inköpsärenden där den centrala inköps
enheten har varit involverade i någon grad under 2014 och 2015.
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Väsentliga aspekter

DMA och indikator

Hänvisning/Information

Social påverkan – Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
Anställning
Attraktiv arbets
givare

G4-LA1

Totalt antal och andel av ny
anställningar och personal
omsättning per åldersgrupp,
kön och region

ÅR 183

Styrelsesammansättning samt
uppdelning av anställda efter
kön, åldersgrupp, minoritets
grupptillhörighet och andra
mångfaldsindikatorer

ÅR 184

Mångfald och jämställdhet
Jämställdhet
och mångfald

G4-LA12

Vi anser att förbättrad jämställdhet och mångfald är avgörande för vår verk
samhet. Förbättringar leder till bättre arbetsmiljö, bättre service till kun
derna och ökade möjligheter att attrahera och behålla talanger. Vi började
mäta antal medarbetare med utländsk bakgrund (medarbetare som själva är
födda utrikes eller har två utrikesfödda föräldrar) år 2014 med anledning av
det strategiska beslutet om kraftsamling i jämställdhet och mångfald de
närmaste tre åren. Mätningen är gjord anonymt via Statistiska Centralbyrån.
Styrelsen ingår inte i underlaget då de är för få för att säkerställa a nonymitet.
Resultatet visade att vi ökat andelen medarbetare med utländsk bakgrund
mellan 2014–2015 från 12 till 14 procent. Under samma period har Sveriges
invånare med utlänsk bakgrund ökat från 20 till 21 procent.
Ökningen av medarbetare med utländsk bakgrund är störst i affärområden
som haft flest praktikanter via samhällsinitiativet Äntligen jobb. I de baltiska
länderna har man inte arbetat lika länge med frågan, varför fokusområdet där
primärt innefattar att höja medvetenheten generellt kring mångfaldsfrågor.

Lika lön för män och kvinnor
G4-LA13

Procentuell löneskillnad mellan
män och kvinnor per personal
kategori, region och affärs
område

ÅR 184

Genomsnittligt antal utbildnings
timmar per anställd fördelat på
kön och personalkategori

ÅR 183

Kompetensutveckling
Kompetenta
medarbetare

G4-LA9

Vi arbetar utifrån 70-20-10 modellen vad gäller kompetensutveckling. 70
procent sker genom utveckling i vardagen, 20 procent genom andra och 10
procent genom utbildning. Antalet utbildningstimmar mäter hur stor del av
kompetenshöjande insatser som sker via utbildning, det vill säga 10 procent.

Social påverkan – Mänskliga rättigheter
Investeringar
Hållbarhet integrerat
i interna processer

G4-HR1

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

ÅR 181

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

ÅR 183
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Väsentliga aspekter

DMA och indikator

Hänvisning/Information

Social påverkan – Organisationens roll i samhället
Lokalsamhällen
Tillgänglighet

FS13

Tillgänglighet i glesbefolkade
eller ekonomiskt missgynnade
områden

ÅR 180

Hög kvalitet på
produkter

FS14

Initiativ att förbättra tillgänglig
het till finansiella tjänster för
missgynnade grupper i samhället

ÅR 180
Tillgänglighet är viktigt för oss. Med tillgänglighet menar vi våra kunders
möjligheter att komma i kontakt med banken och utföra banktjänster. Detta
arbetar vi kontinuerligt med och vi har tagit flera initiativ i syfte att öka till
gängligheten och kunskapen om våra tjänster.
Vi har under åren samarbetat med organisationer som företräder personer
med funktionsnedsättningar, exempelvis Funka.nu för att säkerställa att vår
hemsida fungerar så bra som möjligt för så många som möjligt. Vi har även
lanserat en säkerhetsdosa med större knappar och ljud, foldrar/produktblad
i blindskrift, kom igång-filmer för Mobilbanken och mobilt bank-ID på 8 språk
utöver svenska, säkerhetsinformation om internet- och telefonbanken på 12
språk och möjlighet för hörselskadade att använda teletal när de ringer per
sonlig service.
Utöver våra lokala kontor har vi även kundtjänster på digitala plattformar
som Internetbanken och Facebook för att underlätta för kunder som har
svårt/långt att ta sig till kontoren.
Vi arbetar proaktivt med att hjälpa kunder som har eller är på väg in i finan
siella svårigheter. Genom tidig kontakt och dialog förebyggs och hanteras
problem så tidigt som möjligt. Banken har ett strategiskt samarbete med
Intrum Justitia som stöttar kontoren och telefonbanken i arbetet med kunder
som har betalningssvårigheter.
Förladdat kort är en produkt som kan användas för utbetalning av försörj
ningsstöd och ersättning till personer som saknar personnummer eller bank
konto. Kortet kan även användas som ett kollektivt handkassekort inom
offentlig verksamhet såsom skolor, boenden, fritidsverksamhet med mera.
Med kortet kan kommuner ersätta sin dyra och riskabla kontanthantering
med en säker och bekväm elektronisk betalningsform. Med tanke på den stora
ökningen av antal asylsökande och nyanlända personer som kommer till
Sverige, känns produkten extra viktig att kunna erbjuda och bidrar starkt till
att förenkla kommunernas hantering av utbetalningar. Kortet kan användas
i alla butiker och uttagsautomater. Avtal om tjänsten Förladdat kort är teck
nat med nästintill 50 procent av landets kommuner och därtill kommer avtal
med offentligägda företag, kommunalförbund samt landsting.
Utöver vår produktanpassning arbetar vi även aktivt med att bidra till den
allmänna folkbildningen inom ekonomi och sparande. Tidningen Lyckoslanten
trycks i över 500 000 exemplar och utkommer med 4 nummer per år. Den
riktar sig till elever i årskurs tre-sex och skickas kostnadsfritt till skolor som
beställt tidningen. Även äldre elever erbjuds undervisning i privatekonomi
via Swedbank och Sparbankernas rådgivare genom initiativet Ung Ekonomi.
Gymnasielever får möjlighet att arbeta med frågor om sin privatekonomi
inom ramen för den allmänna skolundervisningen. På detta sätt får barn
och ungdomar från alla grupper i samhället, oavsett bakgrund, en inblick
i ekonomi och vad den betyder för individen och samhället.
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Väsentliga aspekter

DMA och indikator

Hänvisning/Information

Antikorruption
Motverka korruption
och penningtvätt

G4-SO3

Andel av verksamheten som
granskats med avseende på
korruptionsrisker

ÅR 17, 180
Swedbanks styrelse antog 2013 en koncernövergripande antikorruptions
policy. 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 affärsrisker.
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 bedriver
ett tydligt antikorruptionsarbete. Till vår hjälp har vi interna regelverk och
utbildningar som ger god vägledning åt den enskilda medarbetaren.
Vi bedriver ett koncernövergripande antikorruptionsprogram. Bankens
övergripande antikorruptionsprogram samlar befintliga rutiner och processer
samt nya och uppdaterade stödsystem och riktlinjer. Medarbetarna i Swed
bank får i samband med sin anställning lära sig hur de förväntas förhålla sig
till frågor som rör korruption, mutor och intressekonflikter i en obligatorisk
utbildning om bankens uppförandekod. Under 2015 genomfördes en specifik
webbaserad utbildning i etik ”How to perform Code of conduct” för alla med
arbetare. Den innefattade bl.a. områdena antikorruption och whistle
blowing. Utbildningen innehöll många praktiska exempel tagna från verklig
heten och har rönt stor uppskattning internt.
Under 2016 kommer en handledning med konkreta riktlinjer för event som
vi anordnar för kunder m.fl. att implementeras. För att uppnå transparens,
god kontroll och uppföljning kommer vi också att införa ett system för regist
rering av event. Vi arbetar även med ett motsvarande system för registrering
av gåvor och förmåner riktade till medarbetarna från utomstående.
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. Våra medarbetare genomgår en
obligatorisk utbildning vars syfte är att lära medarbetarna känna igen trans
aktionsmönster, 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.
Kundkännedom och riskanalys
Inför en företagskredit genomförs alltid en kundkännedomsbedömning, risk
bedömning och analys av transaktionen. Att förstå kundens ägarstruktur,
och kreditens syfte och art samt att kontinuerligt granska transaktions
flöden är essentiella delar i arbetet med att förebygga penningtvätt och
korruption. Ett hållbarhetsperspektiv ingår som en naturlig och integrerad
del i kreditverksamheten. Miljöhänsyn, socialt ansvar och affärsetik ska
inkluderas i riskbedömningen. Som stöd för detta finns sektorspecifika rikt
linjer med information om sektorrelaterade hållbarhetsrisker.
Intern överträdelserapportering
Whistle blowingprocessen infördes i slutet av 2013. Den har utformats så att
anmälaren ges möjlighet att vara anonym om så önskas. Processen avser
också att motverka integritetskränkande behandling av den som har blivit
anmäld. Vi följer därvid personuppgiftslagens bestämmelser och Datainspek
tionens föreskrifter på området. Det har under 2015 inkommit en handfull
anmälningar, som i något fall har lett till fördjupad undersökning. Vi har under
året genomfört en obligatorisk utbildning, för alla medarbetare. Under utbild
ningen fick medarbetarna veta hur och varför man ska använda möjligheten
att anmäla misstankar om regelöverträdelser. Vi avser att genomföra ytter
ligare implementeringsåtgärder under 2016, för att öka kunskapen om
anmälningsförfarandet.
Hållbarhets- och Etikråd
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 affärsom
råden och koncernfunktioner bland andra ingår representanter från koncern
ledningen samt Swedbanks hållbarhetschef. Protokollen från rådets möten
distribueras till vd och koncernledningen.

Swedbank GRI Redovisning 2015

Andel av leverantörer riskut
värderade utifrån affärsetiska
aspekter

ÅR 183

Andel av innehav i fondport
följerna riskutvärderade utifrån
affärsetiska aspekter

ÅR 182

Antal företagskunder riskut
värderade utifrån affärsetiska
aspekter

ÅR 181
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Väsentliga aspekter

DMA och indikator

Transparent
rapportering

Hänvisning/Information
Redovisning av årets skatt

ÅR 115 not K18
Det är viktigt för oss att vi är transparenta i vår redovisning. Utöver hållbar
hetsrelaterad information i årsredovisningen publicerar vi årligen t.ex. en
klimatrapport, en rapport över ersättningar inom Swedbank, en lista över
kontaktade bolag i hållbarhetsfrågor samt klimatberäkningar av våra fonder.
En central hållbarhetsfråga såväl som en affärsfråga för Swedbank är
skatt. Vi har sedan år 2008 en koncernövergripande skattepolicy antagen
av styrelsen, som en integrerad del av redovisningspolicyn. Vi har även inte
grerat skatt som en väsentlig fråga i vår policy för mänskliga rättigheter och
transparens. Vi ser nu över hur vi ytterligare kan utveckla vårt åtagande och
transparens i skattefrågor. Detta har varit ett prioriterat område under
2015. Swedbank är en av de större betalarna av bolagsskatt i Sverige och står
tillsammans med landets banker för cirka 10 procent av den totala bolags
skatten. Vi lämnar löpande in skatterelaterad information och betalar skatt
i alla länder som vi verkar i. Vi redovisar transparent den skatt vi betalar på
våra olika marknader.

Redovisning av årets resultat

ÅR 3, 67

Social påverkan – Produktansvar
Märkning av produkter och tjänster
Anpassad rådgivning

G4-PR5

Resultat av kundnöjdhets
undersökningar

ÅR 19

Säkra IT-system

Driftssäkerhet i IT-system

Det är av största vikt att vi har våra kunders förtroende vad gäller pålitliga
och säkra IT-system. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att våra
IT-system är tillgängliga, stabila och säkra. Under innevarande år har vi lagt
stort fokus vid kvalitetshöjande åtgärder, reducerad komplexitet i systemen
samt att utveckla och effektivisera våra arbetssätt.
Under 2016 kommer detta arbete att fortgå. Utvecklingen inom IT-säker
het kommer fortsatt vara hög och vi kommer att genomföra ett flertal aktivi
teter på området. Graden av automatisering kommer öka inom våra IT-system
och med detta kommer vi att ta ytterligare steg mot vår strävan att våra
system alltid skall vara tillgängliga.

Hög servicenivå

Resultat av kundnöjdhets
undersökningar

ÅR 19

Andel av företagsportföljen per
region, storlek och sektor

ÅR 181

FS7

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

ÅR 181

FS8

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

ÅR 181

Produktportfölj
Hållbara produkter
och tjänster

FS6

Enligt GRI-indikatorn FS6 bör Swedbanks kreditportfölj redovisas uppdelat
på bolagens storlek. Vi har idag inte systemstöd, ej heller en gemensam
definition i koncernen som möjliggör en redovisning där en uppdelning på
bolags storlek kan genomföras.
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Väsentliga aspekter

DMA och indikator

Hänvisning/Information

Aktivt ägande
Ansvarsfull ägare

Hållbara produkter
och tjänster

FS10

FS11

KONTAKTPERSON
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Procentuell andel och antal bolag
i portföljen som den rapporte
rande o
 rganisationen har
s amverkat med i miljö- och/eller
sociala frågor

ÅR 182

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

ÅR 182

Amanda Jacksson
Hållbarhetschef
e-post: amanda.jackson@swedbank.com

Swedbank Roburs huvudstrategi som ansvarstagande kapitalförvaltare är
att genom dialog och aktivt ägande påverka bolagen att utveckla sitt arbete
med hållbarhet och ansvarsfull bolagsstyrning. Swedbank Robur erbjuder
närmare hundra fonder vilka har innehav i cirka 2500 bolag (2 200 år 2014).
Vi prioriterar dialog och samverkan med bolag där fonderna är stora ägare
och för dialog med bolag som har särskilt stora utmaningar på hållbarhetsom
rådet. Under året har frågor om mänskliga rättigheter, klimat och hållbarhet
i leverantörs uppföljningar varit i fokus. Samverkan med bolag i hållbarhets
frågor sker dels genom kontakter via analytiker, förvaltare och samarbets
partners, dels i samband med deltagande i bolagsstämmor och valbered
ningar. Under året samverkade vi med 301 bolag (352) i hållbarhetsfrågor.
En väsentlig målsättning med Swedbank Roburs ägararbete och delta
gande i valberedningar är väl sammansatta bolagsstyrelser avseende
kompetens, erfarenhet och mångfald samt en balans mellan beroende och
oberoende ledamöter. Vi arbetar aktivt med att förbättra könsfördelningen i
bolagsstyrelserna. Andelen kvinnor av nyvalen, där Swedbank Robur deltagit
i valberedningen, uppgick till 54 procent (52). I dessa styrelser ökade andelen
kvinnor till 35 procent (31) och exklusive verkställande direktören (om
bolagss tämmovald ledamot) till 37 procent (33), vilket är högre än snittet
för börsbolagen.
Vi deltar och röstar på bolagstämmor samt har löpande kontakt med
s tyrelse och ledning i bolag där fonderna är stora ägare. Inom hållbarhets
området har vi under året bland annat röstat för aktieägarförslag kring
u tökad rapportering om klimatarbete i BP och Royal Dutch Shell. I Oracle
röstade vi för att sätta mål för förnyelsebar energi.

Vid utgången av 2015 förvaltar Swedbank Robur 421 miljarder kronor (424
år 2014) med särskilda hållbarhetskriterier. De förvaltas i egna hållbarhets
fonder i fondfamiljerna Ethica, Talenten och Förbundsfonden samt inom
ramen för diskretionära uppdrag, främst gentemot Folksam, KPA och genom
Folksamgruppens försäkringsportföljer.
Av det förvaltade kapitalet med särskilda hållbarhetskriterier förvaltas
394 miljarder kronor (396) med i första hand negativa hållbarhetskriterier
enligt KPA Pensions och Folksams kriterier. Det motsvarade 36 procent (38)
av Swedbank Roburs totalt förvaltade kapital. Kriterierna innebär att bolag
med tobaksproduktion exkluderas från Folksams portföljer. För KPA-port
följerna exkluderas bolag med produktion av tobak, alkohol och vapen samt
de med koppling till spel. I tillägg till detta har både KPA Pension och Folksam
påverkande kriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption som kan
ge upphov till exkluderingar.
De negativa hållbarhetskriterierna för våra egna hållbarhetsfonder inne
bär att bolag som kan associeras med kränkningar av internationella hållbar
hetsnormer samt bolag som har mer än marginell koppling till produktion och
distribution av vapen, krigsmaterial, tobak, alkohol, spel och pornografi
exkluderas. Detaljerade kriterier återfinns på swedbankrobur.se/om-
swedbank-robur/ansvarsfullainvesteringar.
I våra hållbarhetsfonder förvaltas vid årets utgång 27 miljarder (28) med
positiva kriterier, vilket motsvarar 2 procent (3) av totalt förvaltat kapital
under året. De positiva hållbarhetskriterierna innebär att enbart de bolag
som har ett relevant hållbarhetsarbete i förhållande till sin bransch ingår
i fonden.

Group Sustainability
e-post: sustainability@swedbank.com

