Årsöversikt

Våra kunder
och intressenter
Vi sätter alltid våra kunders behov i
centrum. Deras höga förväntningar på
både personliga och digitala tjänster,
värdehöjande rådgivning och hållbara
lösningar ligger till grund för SEB:s
affärsutveckling och erbjudanden.
Våra 15 500 medarbetare arbetar som
ett team för att betjäna våra kunder och
skapa värde såväl för våra aktieägare
som för de samhällen där vi verkar.
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Introduktion — Detta är SEB

Vi möjliggör
för människor
och företag att
förverkliga sina
idéer
Som en av norra Europas ledande företagsbanker är innovation, entreprenörskap och internationell utblick en del av vårt DNA. Vår vision är
att leverera service i världsklass. Det gör vi genom långsiktiga relationer,
personlig rådgivning och digitala tjänster – och genom att stötta våra
kunder i omställningen till en mer hållbar värld.
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Introduktion — Detta är SEB

Med nyfikenhet på framtiden under mer än 160 år
Vi har en lång tradition av att stötta människor och företag och bidra till att driva utvecklingen
framåt. Engagemang och nyfikenhet på framtiden har väglett oss ända sedan vi välkomnade
vår första kund för mer än 160 år sedan. Med värdeskapande rådgivning, innovationskraft
och fokus på långsiktiga relationer förändras vi tillsammans med våra kunder och med
samhällena där vi verkar.

1856
Med spjälat ben, efter att ha
halkat i snögloppet i Gamla Stan,
startar entreprenören André
Oscar Wallenberg Stockholms
Enskilda Bank. Målet var att i
denna tid av nybyggaranda hjälpa
uppfinnare och entreprenörer med
kapital för industrisatsningar.

1864
Inte en dag för tidigt
blir Alida Rossander
vår och världens första
bankanställda kvinna.
André Oscar Wallenberg
menade att ”fruntimrens
ordningssinne, redbarhet och
ihärdighet ingalunda kunde
skattas mindre än karlarnas”.

2 — SEB Årsöversikt 2020

1878
Med industriella revolutionen följer
internationell strukturkris. Banken dras
med i den ekonomiska nedgången och
får välja mellan att sätta bolag i konkurs
eller engagera sig i att få dem på fötter.
I många fall, som med Atlas Copco,
beslutar man sig för det senare. Än idag
står vi vid våra kunders sida i både
medgång och motgång.

1927
Kullagrets uppfinnare Sven
Wingquist, som startade SKF, var
tidigt kund i banken. När hans två
medarbetare Gustaf Larson och
Assar Gabrielsson vill bygga en
maskin baserat på Wingquists
uppfinningar hjälper SEB till. Bolaget
heter Volvo, och första bilen rullade
ut från fabriken den 14 april 1927.

1972
Stockholms Enskilda Bank
och Skandinaviska Banken
går samman och bildar
Skandinaviska Enskilda Banken,
vilket senare ändrades till
SEB. En viktig anledning till
sammanslagningen var att de
båda bankerna tillsammans
fick bättre möjligheter att
klara sig i den internationella
konkurrensen.

1996
SEB blir en av de första bankerna i
världen att öppna alla sina tjänster
på internet för privatkunder.
Redan efter ett par veckor hade
vi 40 000 internetbankkunder
och idag sker merparten av våra
kundinteraktioner digitalt, vilket
i sin tur frigör mer tid också
till fysiska möten.

2000
Vi har en lång historia av att följa våra
kunder när de expanderar ut i världen.
I början av 2000-talet expanderar vi
också våra hemmamarknader till att
även omfatta Tyskland och Baltikum.
Nu finns fler än hälften av bankens
anställda utanför Sverige, och idag,
20 år senare finns SEB representerat
i 20 länder.

2020 och framåt
När covid-19-pandemins effekter
slår mot människor och företag
gör vi vårt yttersta för att stödja
våra kunder. Liksom vid tidigare
kriser står vi stadigt vid deras sida
– och fortsätter vårt arbete för att
skapa långsiktigt värde för kunder,
medarbetare, aktieägare och
samhällena där vi verkar.

2008
SEB skapar tillsammans med
Världsbanken den första gröna
obligationen med fokus på projekt
i utvecklingsländer för att sänka
koldioxidutsläpp. Som bank har vi
en viktig roll i omställningen mot
hållbarhet och vi arbetar målmedvetet
för att stötta våra kunder och bidra till
en mer hållbar värld.
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SEB i korthet
Vår verksamhet är stark och diversifierad
vilket skapar värde för alla våra intressenter.
Diversifierade intäkter 2020, %
Nordiska konkurrenter1)

65

25

Ekonomiskt värde skapat 2020, 42 mdr kr

SEB

39

43

11

Räntor erlagda till kunder
och obligationsägare

13

Löner, pensioner och
förmåner till medarbetare

10

Betalning till leverantörer

7

Skatter och sociala avgifter

1

Myndighetsavgifter

Kontorsrörelsen

Stora företag
och institutioner

7

12

Kapitalförvaltning

3

6

Livförsäkring

1)	Fördelning av intäkter för Swedbank, SHB, Nordea,
Danske Bank och DNB. Enbart affärsområden (indikativt).

Utdelning betalades inte ut till aktieägare 2020 (för 2019). Se sid. 44.

Viktiga händelser och trender

Mål och nyckeltal

Covid-19-pandemin fick den globala ekonomin att tillfälligt
stanna upp. Ett aldrig förr skådat politiskt och monetärt svar
följde. SEB har inte tagit emot något statligt stöd och SEB:s
finansiella styrka gjorde att vi kunde stödja våra kunder under
hela året. Kreditförfrågningar från storföretagen på 139 miljarder
kronor hanterades till följd av pandemin.

Styrelsens finansiella mål

Den förvånansvärt starka bostadsmarknaden i Sverige upprätthöll efterfrågan på bolån. Privatkonsumtionen stod sig väl
medan användningen av företagskort påverkades negativt av
reserestriktioner och distansarbete.
Efterfrågan på produkter inom hållbarhet fortsatta att öka.
SEB bistod med rådgivning runt gröna obligationer, obligationer
för vaccin och hållbarhetskopplade finansieringslösningar.
SEB rankades nummer ett bland nordiska storföretag i
Prosperas årliga undersökning, ett steg framåt jämfört med
2019 då SEB hade plats nummer ett bland svenska storföretag.
Finansinspektionen avslutade sin granskning av SEB:s styrning
och interna kontroller i de baltiska dotterbankerna och utfärdade en sanktionsavgift om 1 miljard kronor. SEB fortsatte att
bekämpa penningtvätt och annan finansiell brottslighet.
Styrelsen föreslår en utdelning om 4:10 kronor per aktie, i enlighet med Finansinspektionens rekommendation att distribuera
maximalt 25 procent av nettoresultatet för 2019 och 2020.
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2020

2019

Utdelning på 40 procent eller mer av vinst
per aktie, procent

531)

02)

Kärnprimärkapitalrelation på cirka 150
punkter över myndighetskravet3), punkter

840

250

Konkurrenskraftig avkastning , procent

10,3

13,8

Rörelseintäkter, Mkr

49 717

50 134

Rörelseresultat, Mkr

20 846

24 894

9,7

13,7

4)

Nyckeltal

Räntabilitet på eget kapital, procent
K/I tal

0,46

0,46

Vinst per aktie, kr

7,28

9,33

4:101)

0:002)

Utdelning per aktie, kr
Bruttosoliditetsgrad, procent
Likviditetstäckningsgrad, procent

5,1

5,1

163

218

1) Enligt styrelsens förslag.
2) Förslaget till utdelning för 2019 återtogs och årsstämman
beslöt att ingen utdelning skulle betalas ut.
3) Finansinspektionens krav beräknat av SEB: 12,6% (15,1).
4) Utfall exklusive jämförelsestörande poster.

Vi har en unik kundbas och marknadsställning och bistår
våra kunder på våra hemmamarknader och internationellt.
Hemmamarknader

• Sverige
• Norge
• Danmark
• Finland
• Estland
• Lettland
• Litauen
• Storbritannien
• Tyskland

Internationellt nätverk
• Hongkong
• Kiev
• Luxemburg
• New Delhi
• New York
• Peking
• Sankt Petersburg
• São Paulo
• Shanghai
• Singapore
• Warszawa

Vi är väl positionerade jämfört med konkurrenterna
med en stark och lönsam tillväxt genom åren.
Våra konkurrenter 2020

Vår resultatutveckling1), mdr kr
50

K/I-tal1)
0,8

2,3%2)
32

0,6

0,4%2)

21

23
21

0,4
Räntabilitet på
eget kapital (%)1)

0,2
2

6

10

14

18

SEB
Nordiska konkurrenter
Europeiska bankindexet SX7E, estimat för rullande 12 månader
1)	Exklusive jämförelsestörande poster.

10

3,9%2)

2000

2010

Intäkter

Kostnader

2020

Rörelseresultat

1) Exklusive jämförelsestörande poster.
2) Genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR).
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Ökad omvandlingstakt för att
stötta våra kunder
I takt med att banksektorn och samhället i stort utvecklas allt snabbare ökar vikten av att
omfamna förändring och anpassa sig till rådande marknadsförhållanden. Detta blev än mer
uppenbart under 2020 i samband med att Covid-19-pandemin spred sig globalt.

Att stötta våra kunder i goda såväl som dåliga tider
fortsätter att vara vår högsta prioritet. Vår finansiella styrka möjliggjorde under året att vi, efter bästa
förmåga, kunde stötta våra kunders individuella
behov. Vi gjorde detta genom att tillhandahålla finansieringslösningar och rådgivningstjänster, samtidigt
som vi tillgängliggjorde statliga stödåtgärder till våra
kunder. Dessutom arrangerade SEB – i samarbete
med aktörer inom såväl den offentliga som privata
sektorn – ett antal pandemirelaterade transaktioner för att stödja människor, företag och länder

”Att stötta våra kunder genom konjunkturcykler är vår högsta prioritet.”
som påverkats av pandemin. Trots det utmanande
ekonomiska läget var SEB:s affärsmodell motståndskraftig under året, och levererade rörelseintäkter i
lokal valuta som i stort sett var oförändrade jämfört
med 2019. SEB hade dessutom möjlighet att göra
nödvändiga investeringar i affärsutveckling samt
regelefterlevnad, samtidigt som vi utvecklades i linje
med vårt kostnadsmål för 2021. Den globala ekonomiska situationen är dock fortsatt skör, med flertalet
osäkerhetsfaktorer som kvarstår.

Strategi för långsiktig tillväxt
Samtidigt som vi förstår hur allvarlig och unik denna
kris är har vi sett hur konsekvenserna av pandemin
har påskyndat flera trender inom vår bransch. Jag är
nöjd över att vårt strategiska beslut att investera
ytterligare i vår verksamhet har lett till högre transformationstakt och ökad kundnöjdhet, men det finns
fortsatt behov av att tillvarata dessa trender och
att påskynda vårt genomförande. Vårt strategiska
arbete fortsätter därför att vara koncentrerat till
fokusområdena ledande inom rådgivning, operationell
effektivitet samt utökad närvaro, med särskild tonvikt
på geografisk expansion, digitalisering, hållbarhet,
sparande och investeringar samt regelefterlevnad
– samtliga med den övergripande ambitionen att bli
en ledande nordeuropeisk bank för företag och institutioner, och den främsta universalbanken i Sverige
och Baltikum.

Utöka vår närvaro
Under åren har våra företagskunder fortsatt att
expandera sitt internationella fotavtryck, och det
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gäller även oss när vi stöttar dem runt om i världen.
Marknadsdynamiken i bankbranschen är under förändring, där vi till exempel ser hur nordiska konkurrenter drar tillbaka sin internationella närvaro. SEB
är dock fortsatt närvarande i omkring 20 länder, och
den ekonomiska utvecklingen i vårt internationella
nätverk har överlag varit positiv. En av våra främsta
styrkor är vår förmåga att finnas tillgängliga lokalt
för våra kunder, och vi kommer därför att expandera
vår verksamhet riktad mot företagskunder också
till Nederländerna, samtidigt som vi stärker vår
rådgivning och vår förmåga att finansiellt stötta våra
företagskunder i både Österrike och Schweiz.

Tillhandahålla personliga råd i digitalt format
Vi strävar kontinuerligt efter att möta våra kunder
på deras villkor. I takt med att de blir allt mer digitala
förväntar de sig proaktiv och personlig rådgivning
även i ett digitalt format. Vi ser en ökad digital aktivitet hos våra kunder, där mer än 80 procent av alla
kundbesök inom divisionen Företag & Privatkunder
idag sker i mobilappen. Vi kommer därför fortsätta
leverera på vår digitala omställningsagenda, med
särskilt fokus på uppkoppling, automatisering och
analys. Därigenom strävar vi efter att förbättra
kundupplevelsen, öka hastigheten och robustheten,
minska risker samt frigöra tid för våra rådgivare att
fokusera mer på aktiviteter som genererar värde för
våra kunder.

Stötta den gröna omställningen
Den pågående gröna omställningen påverkar såväl
SEB som våra kunder, och som undertecknare av
FN:s Global Compact och FN:s Principer för ansvarsfull bankverksamhet har vi åtagit oss att anpassa vår
verksamhet till FN:s mål för hållbar utveckling och
Parisavtalet. I skiftet mot ett koldioxidsnålt samhälle
ser vi att det finns ett behov av investeringar från
den privata sektorn, som ett komplement till den
offentliga sektorns omfattande satsningar. Bara
inom EU har investeringsgapet uppskattats till mer
än 3 000 miljarder kronor under åren 2021–2027.
Vi anser därför att den privata sektorn, inklusive
SEB, har en viktig roll att spela. Vi kommer att göra
detta genom att stödja våra kunder i deras omställning och genom att anpassa vår verksamhet till våra
ständigt ökade standarder, genom produktinnovation, klassificering av SEB:s kreditportfölj baserat på
utsläpp av växthusgaser, samt genom utveckling av
vårt eget policyramverk för hållbarhet.

Möjliggöra sparande och investeringar
Ytterligare ett område där vi har för avsikt att påskynda vårt arbete är inom sparande och investeringar. Kundernas efterfrågan ökar ständigt, drivet
av strukturella förändringar och cykliska trender så
som en åldrande befolkning, påskyndad digitalisering och stimulerande penningpolitik. Kombinationen
av dessa faktorer har lett till en ökad benägenhet för
den enskilda individen att spara och investera, vilket
reflekteras i den genomsnittliga sparkvoten på cirka
17 procent i Sverige – en ökning på 10 procentenheter sedan 2008. I syfte att möjliggöra sparande och
investeringar för våra kunder kommer vårt arbete
därför att fokusera på produktinnovation, avkastning samt distribution, både genom våra fysiska och
digitala kanaler samt genom rådgivning på distans.

Säkerställa förtroende
Att våra intressenter känner förtroende för oss är
avgörande för SEB, och en förutsättning för att vi
ska kunna bedriva en framgångsrik verksamhet som
gynnar både våra kunder och aktieägare. För att
uppfylla de krav som ställs på oss fortsätter vi
att utveckla säkra och effektiva processer för att
hantera nya framväxande risker och för att leva upp
till både externa och interna regler och regelverk.
I arbetet med att motverka penningtvätt och annan
finansiell brottslighet har vi som bank ett ansvar
att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkt
aktivitet. Detta är dock ett rörligt mål, och vi arbetar
hela tiden med att försöka förbättra våra rutiner och
processer. I juni utfärdade Finansinspektionen (FI) en
anmärkning och en sanktionsavgift på 1 miljard kronor
efter att ha avslutat sitt tillsynsärende av SEB:s
rutiner och processer för att undvika att utnyttjas för
penningtvätt i de baltiska dotterbankerna. Även om
SEB inte höll med om alla delar av beslutet så är det
beklagligt att få den här typen av kritik.

Skapa aktieägarvärde utifrån
långsiktigt kundperspektiv
För att säkerställa framsteg i vårt strategiska arbete
och skapa värde för våra aktieägare har vi satt långsiktiga ambitioner vad gäller lönsamhet och kostnadseffektivitet för våra affärsdivisioner. Under 2020 har
vi därtill reviderat våra finansiella mål för koncernen,
i syfte att skapa ytterligare flexibilitet för att över
tid bättre kunna stötta våra kunder. Detta innebär
en målsättning om en årlig utdelning på omkring 50
procent av vinsten per aktie, och en kärnprimärkapitalrelation på 100–300 baspunkter över FI:s krav.
Aktieåterköp kommer att vara den huvudsakliga
formen för kapitaldistribution när SEB:s kapitalbuffert
överstiger och förväntas ligga kvar över det målsatta
spannet om 100–300 baspunkter. Målet att ha en
konkurrenskraftig avkastning på eget kapital relativt
våra konkurrenter, vilket för närvarande resulterar i en
långsiktig ambition om 15 procent, förblir oförändrat.
Inget av det vi gör skulle vara möjligt utan våra
engagerade och skickliga medarbetare. De står i
centrum för allt vi gör och möjliggör för oss att kunna
stödja våra kunder och utvecklas i takt med samhället runtomkring oss. Att stötta våra kunder genom
konjunkturcykler är vår högsta prioritet – vilket vi
har möjlighet att göra tack vare vår finansiella styrka
som ger oss motståndskraft och flexibilitet. Med
detta långsiktiga perspektiv, där kundnöjdhet kombineras med en stark balansräkning och sund kreditexponering, strävar vi efter att skapa värde såväl för
våra aktieägare som för samhället i stort.
Stockholm, februari 2021

Johan Torgeby
VD och koncernchef
SEB Årsöversikt 2020 — 7
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Värdeskapande

Vi skapar
långsiktigt
värde
Vi står vid våra kunders sida i både goda och dåliga tider. Det har vi alltid
gjort. Genom att möjliggöra för människor och företag att förverkliga
sina idéer, drömmar och ambitioner utvecklar vi också samhällena där vi
verkar och bidrar till en mer hållbar värld. Det är så vi skapar långsiktigt
värde för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort.
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Värdeskapande — Omvärldsläge

En omvärld
i förändring
Covid-19-pandemin har haft en global
avgörande betydelse under 2020 ur
många perspektiv. Förutom pandemins
hälso-, sociala och makroekonomiska
effekter har vi även sett de två megatrenderna – hållbarhet och digitalisering
– påskyndas under året.

Två megatrender som driver utvecklingen
Hållbar omställning

Snabbare digitalisering

Klimatfrågan är en av de största långsiktiga utmaningar som världen står inför. Det brådskar med
åtgärder och i skuggan av covid-19-pandemin har
takten i den hållbara omställningen ökat. Ny teknik,
skärpta miljökrav och ändrade kundbeteenden
samspelar för att skynda på utvecklingen och skapa
en affärslogik där alltmer kapital kanaliseras till
investeringar i klimatteknik, fossilfria transporter och
grön infrastruktur. Här har finanssektorn en nyckel
roll som rådgivare, kapitalförmedlare och för att
hantera de risker som uppstår när tillgångsvärden
snabbt förändras.
En stark pådrivare av utvecklingen är EU:s nya
gröna taxonomi som ställer krav på företag och organisationer att redovisa hur deras verksamheter lever
upp till Parisavtalets mål om att begränsa jordens
uppvärmning till långt under 2 grader. Taxonomin definierar vilka gränsvärden som en verksamhet måste
hålla sig inom för att vara förenlig med Parisavtalet.
På SEB ser vi klimatförändringen som den största
utmaningen i vår tid, och vi är och fortsätter att
vara en del av den hållbara omställningen genom
att ta ansvar för hur vi bedriver vår verksamhet,
vad vi finansierar och vad vi investerar i. Vi stödjer
våra kunder i deras omställning genom att löpande
utveckla hållbara finansiella produkter och tjänster
för att möta deras ökade krav. För att säkerställa
att hållbarhet är en integrerad del av all verksamhet
har banken under året etablerat en ny organisation
för hållbarhet, som tar ett helhetsgrepp ur både ett
strategiskt och affärsmässigt perspektiv.

Den digitaliseringsvåg som sköljer över alla branscher, företag och samhällssektorer har under 2020
fått extra kraft från covid-19-pandemin. Social
distansering, hemarbete och minskad fysisk handel
har lett till en explosionsartad ökning av e-handel,
digitala kundkanaler och virtuella mötesformer.
Under ytan fortsätter den mer djupgående digitala
omställningen vad gäller exempelvis artificiell
intelligens, maskininlärning, dataanalys och sakernas
internet, där autonoma system är sammankopplade
och kommunicerar med varandra. Andra viktiga
trender är framväxten av digitala plattformsbaserade ekosystem, samt ökad användning av
molntjänster vad gäller såväl mjukvara som system
och infrastruktur.
Inom finansbranschen ger detta stora möjligheter
att möta kundernas behov på nya sätt och skapa
bättre kundupplevelser samtidigt som interna processer kan effektiviseras.
På SEB inbegriper den digitala omställningen
alla delar av verksamheten. Erfarenheterna från
covid-19-pandemin har satt ljuset på vikten av att
påskynda möjligheten att erbjuda digitala lösningar
för alla typer av tjänster och produkter liksom att
öka takten i den interna utvecklingen av teknik för
distansmöten, samarbetsverktyg och fortsatt automatisering. Affärs- och teknikutveckling sker i en agil
organisation och bankens IT-strategi bygger på en
flexibel komponentbaserad arkitektur, dataanalys
och ökad användning av molntjänster – på en bottenplatta av säker och pålitlig IT-drift.

Se sid. 38.
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Se sid. 22.

Kommentar från Robert Bergqvist, SEB:s chefsekonom

Turbulens i pandemins spår
2020 kommer att skrivas in som ett viktigt kapitel i de ekonomiska historieböckerna. Under ett par veckor våren 2020 var cirka
85 procent av världsekonomin i praktiken helt nedstängd. Även
global krispolitik saknade motstycke. Finanspolitikens stimulansdos på runt 12 500 miljarder dollar var beloppsmässigt
fem gånger mer omfattande än under den globala finanskrisen
2007–2008 och mer kraftfull och effektiv på grund av ett fungerande globalt banksystem. Därmed kunde kreditförsörjningen
upprätthållas i en svår tid.
Finans- och penningpolitik samspelade för att stötta återhämtningen. Rekordstora statsfinansiella underskott finansierades till en mycket stor del av centralbankernas omfattande
köp av statspapper. Skuldebreven betalades med nyskapade
centralbankspengar. Världen fick därmed bevittna ett långtifrån
riskfritt experiment. Det skapar frågor inför framtiden. En utdragen period med omfattande stödpolitik har avigsidor i form av
till exempel ökad ekonomisk ojämlikhet, försvagat omvandlingstryck och snedvriden konkurrenssituation samt risk för missbruk
av stödsystemen.
Sedan den globala recessionen ägde rum i slutet av 2008
har centralbanker globalt utökat sina balansräkningar med
det enorma beloppet 18 000 miljarder dollar. Tillgångar för
åtskilliga biljoner dollar köptes under 2020 med syfte att hålla
avkastningskurvan nere. När inflationsförväntningarna gradvis
återhämtade sig från och med andra kvartalet, förblev de reala
statsobligationsräntorna tydligt negativa. Därmed blev olika
tillgångsklasser, såsom aktier och bostäder, starkt understödda
av expansiva finansiella förhållanden.
När covid-19-pandemin bröt ut stängdes fabriker och efterfrågan på kritiska produkter steg markant. Ändå överraskade
motståndskraften i globala värdekedjor under 2020. Det bidrog
till återhämtningen för tillverkningsindustrin, global handel och

BNP. En överraskande stark ekonomisk återhämtning under
tredje kvartalet – efter att restriktioner lättats under sommaren – gav anledning till försiktig optimism: företag visade
en vilja att producera och hushållen en vilja att konsumera.
En andra kraftfull virusvåg under hösten, med nya restriktioner i många länder, bidrog dock till att tillväxten mattades i
slutet av 2020. Det tvingade i sin tur fram en ny omgång av
ekonomisk-politiska stödpaket.
Pandemin har blottat systemsvagheter. Företags globala
värdekedjor har utmanats av till exempel nedstängda produktionsanläggningar, ökad betydelse av nationsgränser och
störningar i transportvägar även inom EU. Pandemin tillsammans med de senaste årens handelskonflikter har fått företag
och stater att överväga åtgärder för att reducera sårbarheten
genom ökad riskspridning vilket därmed kan öka motstånds
kraften mot nya systemstörningar.
Covid-19-pandemin har initierat och påskyndat beteendeförändringar för konsumtion, produktion samt investeringar i
bland annat digital teknologi. Produktions- och leveranssäkerhet prioriteras högre samtidigt som klimatpåverkan innebär
ytterligare argument för att företags och underleverantörers
produktionsanläggningar och kunderna bör ligga nära varandra. Företag utmanas nu att hitta en modell som ger en optimal
balans mellan dels leverans- och produktionssäkerhet, dels
kostnadseffektivitet.
Samtidigt fortsatte Brexit-förhandlingarna under året. Bara
ett par dagar innan övergångsperiodens slut den 31 december
kunde Storbritannien och EU – 4,5 år efter den brittiska
brexitomröstningen – enas om ett handelsavtal. Därmed undvek
man ett avtalslöst tillstånd (så kallad hård brexit). Även om
handelsosäkerheten minskade så förväntades den brittiska
ekonomin fortsätta att påverkas negativt av EU-utträdet.

”Covid-19-pandemin har gett
upphov till, och påskyndat,
beteendeförändringar
vad gäller konsumtion,
produktion och investering
i digital teknik.”
Robert Bergqvist
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Långsiktigt värdeskapande
Kundfokus, långsiktighet och finansiell styrka utgör grunden för att
uppfylla förväntningar från kunder, medarbetare och samhällen där
vi verkar. I förlängningen skapar det värde för våra aktieägare.

Genom att uppfylla
intressenternas förväntningar

via SEB:s
affärsmodell

Kunder – 1,8 miljoner företagsoch privathelkunder

Vår finansiella och
tekniska styrka…

Våra kunders behov är kärnan i vår verksamhet. Deras högt ställda förväntningar på
personlig och digital service, på kvalitativ
rådgivning och på hållbara lösningar driver
vår affärsutveckling och våra erbjudanden.

SEB har hög standard för bolagsstyrning
och regelefterlevnad, en sund riskkultur
och ett starkt affärsmannaskap. Det utgör
grunden för vår finansiella styrka och ger
oss den motståndskraft och flexibilitet som
behövs för att kunna betjäna våra kunder i
goda såväl som dåliga tider.
Vi framtidssäkrar våra system genom
att införa ny teknik för att säkra och
skydda SEB:s och våra kunders information
och för att kunna fortsätta vår kunddrivna
innovation.

Medarbetare – 15 500
Våra medarbetare bygger och fördjupar relationerna med kunderna. Deras engagemang,
kunnande och kontinuerliga lärande är nyckelfaktorer för att framtidssäkra vår verksamhet.

Aktieägare – 268 000
Kapitalet som aktieägarna har tillfört är en
förutsättning för att bedriva vår verksamhet.
Våra aktieägare förväntar sig en konkurrenskraftig och uthållig avkastning på sin
investering. Många av de större ägarna har
ett långsiktigt perspektiv på sitt engagemang
i banken.

Samhället
Banker spelar en viktig roll i samhället och
är viktiga för att skapa ekonomisk tillväxt
och socialt värde och för att ställa om till
ett koldioxidsnålt samhälle. Vi tar ett stort
ansvar för hur vi agerar, så att samhället kan
fortsätta att utvecklas på ett hållbart sätt.
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…gör att vi kan skapa
långsiktigt kundvärde
Vi förser människor och företag med finansiell rådgivning, produkter och tjänster. Vi är
tillgängliga för våra kunder när det passar
dem – i mobilappen, på webben, i telefonen
och på våra bankkontor i 20 länder världen
över. Vi tror på kombinationen av personliga
och digitala möten och våra medarbetare ger
proaktiv och skräddarsydd rådgivning för att
uppfylla kundernas specifika behov. Genom
att stödja våra kunder, genom långsiktiga
relationer, upprätthåller vi också en central
funktion i samhället och bidrar till de finansiella systemens stabilitet.

Förtroende är en förutsättning för vår verksamhet
Som bank har SEB en grundläggande roll i samhället genom att tillhandahålla infrastruktur
för betalningar och transaktioner och genom att fungera som mellanhand för finansieringsoch sparandelösningar, riskhanteringstjänster och finansiell rådgivning. Inom detta uppdrag
är det avgörande att vi alltid förtjänar förtroendet från våra kunder, aktieägare, medarbetare
och från samhället. För att upprätthålla detta förtroende är vi som bank hela tiden vaksamma
på förändrade regelverk och marknadsförutsättningar samt nya kundbeteenden. Ett starkt
affärsmannaskap präglar allt vi gör och vi agerar i enlighet med externa förväntningar och
vår höga interna etiska standard.
	Läs mer om vår uppförandekod på sid. 30 och på sebgroup.com/sv

skapas
hållbart värde.

För våra kunder

55 miljarder kronor i skapat värde per år
2016–2020

15

Genom att tillhandahålla proaktiv rådgivning och ett brett utbud
av digitala och personliga tjänster, stödjer vi våra kunders långsiktiga ambitioner och tillför värde i livets alla faser för privatpersoner och i alla utvecklingsstadier för företag och institutioner.

15 mdr kr

Se sid. 26.

För våra medarbetare

Räntor erlagda till kunder
och obligationsinnehavare

12

Våra medarbetare värdesätter möjligheterna till kontinuerligt
lärande inom banken. Medarbetarna deltar också i SEB:s många
partnerskap för att hjälpa samhällen att utvecklas och blomstra.

Löner, pensioner och
förmåner till medarbetare
12 mdr kr

Se sid. 30.

För våra aktieägare

10

Utdelning och en ökning i marknadsvärde över tid bidrar till
aktieägarnas ekonomiska trygghet och möjliggör nya investeringar. Genom att integrera miljö-, sociala och styrningsrelaterade aspekter i verksamheten stärker vi vår konkurrenskraft och
minskar långsiktiga risker.

Utdelning till aktieägare
10 mdr kr

Se sid. 34.

För samhället
SEB förmedlar finansiella lösningar, tillhandahåller betaltjänster
och hanterar risker. Tillsammans främjar det ekonomisk tillväxt
och välstånd. Vi betalar skatter och avgifter enligt lokala regler
och vi tar ansvar i rollen som finansiär och kapitalförvaltare
och arbetar proaktivt med miljö-, sociala och styrnings
relaterade frågor.

9

7

Se sid. 36.
2

Betalningar till leverantörer
9 mdr kr
Skatter och sociala avgifter
7 mdr kr
Myndighetsavgifter
2 mdr kr
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Övergripande mål och utfall
Arbetet med strategin och den treåriga affärsplanen följs upp och mäts
på många nivåer. Dessa utvalda nyckeltal ger en översikt av utvecklingen.

Kunder

Medarbetare

Kundupplevelse och nöjdhet
Såväl interna som externa nyckeltal används för att mäta
kundnöjdheten. Prosperas externa mätning av övergripande
kundnöjdhet och den interna mätningen av kundernas villighet
att rekommendera SEB är viktiga mått.

Motivation och engagemang
Inom SEB görs en årlig undersökning för att mäta medarbetarnas
engagemang och deras syn på SEB som arbetsplats.

Mål
Att ha en ledande ställning i utvalda kundsegment och att uppfylla eller
överträffa interna mål för kundnöjdhet.

4,1

4,1

3,7

3,9

Finansiella institutioner i Norden1)
4,2

3,9

3,9

SEB:s mål är att vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom finans
branschen, speciellt inom banksektorn. Utvecklingen mäts genom en
årlig medarbetarundersökning.

Medarbetarengagemang, index

Helhetsintryck (overall performance)
Storföretag i Norden1)

Mål

3,9

3,5

3,7

3,9

79

80

74

2020

2019

2018

SEB  

1) Enligt Prosperas rankning.

2020

2019

Branschgenomsnitt

Prospera
I Sverige rankades SEB som nummer 1 av både storföretag
och institutioner.

52

47 >45

>45

74

2019

2020

Metodförändring
SEB  

Genomsnitt för finansbranschen

Aspekter på medarbetarengagemang 2020
81

Kundernas villighet att rekommendera SEB
Småföretag i Sverige2)

80

3,8

2018
2018

72

77

79

73

82

79

Privatkunder i Sverige2)
48

>45

47 >50

50 >50

55

>50

Mitt jobb är
meningsfullt

Jag skulle rekommendera
min chef till andra

Jag känner att jag har befogenhet
att fatta beslut om mitt jobb

 SEB    Genomsnitt för finansbranschen
2018

2019

2020

2018

2019

2) Enligt SEB:s Net Promoter Score-metod. Utfallet visar
12 månaders genomsnitt för rådgivningstjänster.
Utfall  

Mål

Nordisk företagsbank
nummer 1

Årets affärsbank
i Sverige
2019 och 2020

enligt
Prospera

enligt
Finansbarometern
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2020

Kommentar
Cirka 13 600 medarbetare, motsvarande omkring 90 procent av
medarbetarna svarade på enkäten 2020.

Aktieägare

Samhället

Finansiella mål
Tack vare den motståndskraft och flexibilitet
som ges av en stark kapitalbas, god tillgång till
finansiering, hög kreditvärdighet och kostnads
effektivitet kan SEB skapa värde för aktieägarna
under olika marknadsförhållanden. Styrelsen
har fastställt tre finansiella mål som bidrar till
finansiell styrka.

Hållbarhet
SEB:s strategi är att utöka sitt kunderbjudande inom hållbara produkter.
Mål
Målet är att öka hållbarhetsrelaterade affärsvolymer.

Hållbar finansiering

Kapital som förvaltas enligt hållbarhetskriterier
Procent
25

Utdelning i relation till nettoresultatet
Mål
40 procent eller mer av vinst per aktie. SEB strävar efter
en långsiktig tillväxt av utdelningen per aktie. Utdelningens storlek fastställs med hänsyn till SEB:s finansiella
56
ställning, det rådande ekonomiska
läget, intjäning,
myndighetskrav och tillväxtmöjligheter.

19
16

13

11

14

2018 2019 2020
2018 2019 2020

1) Andel av totalt förvaltat kapital.

Kommentar
Hållbarhet är ett strategiskt initiativ i affärsplanen där SEB avser att gradvis
anpassa kredit- och investeringsportföljer mot en hållbarhetsprofil.

Procent
76
61

56

2018

Hållbara investeringar1)

Gröna lån
Mdr kr

20191)

53

 Inklusive jämförelsestörande poster
 Exklusive jämförelsestörande
poster

20201)

1) Utdelningen vad gäller 2019 och 2020 beslöts i enlighet
med Finansinspektionens rekommendation till följd av
covid-19-pandemin. Se sid. 44.

Som bank har SEB relativt låg direkt miljöpåverkan men ambitionen är att
minska bankens eget koldioxidutsläpp.
Mål
Minska koldioxidutsläpp med 20 procent mellan 2016 och 2020 för att nå målet om
18 500 ton koldioxidutsläpp.

Koldioxidutsläpp

Kärnprimärkapitalrelation

Ton
Målet för
2020
(18 500)

9 734

22 525

23 606

Mål
SEB ska upprätthålla en kärnprimärkapitalrelation (CET1)
som är cirka 1,5 procentenheter högre än regelverks
kravet. Vid utgången av 2020 uppgick SEB:s buffert till
8,4 procentenheter. SEB:s tillämpliga krav på CET1 från
Finansinspektionen var 12,6 procent.

Kommentar
Målet för 2020 är uppnått, mestadels tack vare
väsentligt lägre resande i spåren av pandemin.

2018 2019 2020

Procent
2,7

2,5
15,1

14,7

8,4

 Kärnprimär
kapitalkrav
 Buffert över
kravet

12,6

2018 2019 2020

Anseende
SEB följer resultaten av Kantar Sifos Anseendeindex Företag
som mäter bankens anseende hos allmänheten.
Anseendeindex Företag

Räntabilitet på eget kapital
Mål
SEB ska generera en konkurrenskraftig räntabilitet
(avkastning på eget kapital). Banken strävar långsiktigt
mot att nå en räntabilitet på 15 procent.

Mål
Minska gapet till nummer 1 i branschen och ha det bästa
anseendet bland konkurrenterna på längre sikt.
Sverige
43
33

Procent
16,3
13,4

20
13,7 13,8
9,7 10,3

2018

40

36

2019

2020

 Inklusive jämförelsestörande poster
 Exklusive jämförelsestörande
poster

2018

2019

26

2020

SEB
Snitt1)

1) SEB, SHB, Swedbank, Nordea, Danske Bank.

Kommentar
SEB rankades som nummer 2 i Sverige.
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Vår verksamhet

Vi möter våra
kunder på
deras villkor
Vår affär bygger på att vi har våra kunders förtroende. Med
finansiella produkter och skräddarsydda rådgivningstjänster
möjliggör vi för människor och företag att förverkliga sina
drömmar och affärsidéer. Vi hjälper våra kunder att bidra till
ett koldioxidsnålt samhälle.
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Vår verksamhet — Strategi och affärsplan

Navigera i en
föränderlig värld
För att fortsätta att vara relevanta för
våra kunder och andra intressenter krävs
att vi kontinuerligt anpassar, förnyar och
utmanar vår verksamhet. Genom vår
strategi och affärsplan ska vi påskynda
transformationen, stärka SEB:s lång
siktiga lönsamhet och skapa långsiktigt
värde för våra kunder, aktieägare och
medarbetare.

Strategi: Vision 2025
Våra kunders behov och beteenden förändras ständigt. Konkurrensen hårdnar, regelverken stramas
upp och den framväxande nya tekniken och samhällets digitalisering påverkar också vår verksamhet
och de förväntningar som kunderna har på oss.
Samtidigt gör klimatförändringen att den nödvändiga
omställningen till en koldioxidsnål ekonomi går allt
snabbare. Som bank har vi ansvar för hur vi bedriver
vår verksamhet och vi har en nyckelroll i att stödja
våra kunder i omvandlingen mot en hållbar framtid.
När hjulen i samhället och i den finansiella sektorn snurrar allt snabbare blir det än viktigare att
vara förändringsbenägen och anpassa sig till nya
marknadsförutsättningar. För att navigera i detta
landskap och tillvarata de affärsmöjligheter som
uppstår genom de här förändringarna anpassar och
förbättrar vi hela tiden vårt affärserbjudande.
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Vår nuvarande långsiktiga strategi, kallad Vision
2025, lanserades ursprungligen för fem år sedan
och har reviderats under åren så att vi ska kunna
fortsätta leverera långsiktigt värde till våra kunder,
aktieägare och medarbetare. Megatrenderna digitalisering och hållbarhet förväntas driva omvandlingen
och kommer därför att fortsätta att kräva investeringar. Under 2020 har de ekonomiska och samhälleliga konsekvenserna av covid-19-pandemin ytterligare påskyndat transformationen för såväl SEB som
för samhället. Detta för med sig nya utmaningar och
möjligheter som vi väver in i vår strategiska inriktning
för att säkerställa att vi fortsätter att vara förstahandsvalet för våra kunder.
Under 2021 ska vi uppdatera vår långsiktiga
strategi för SEB. Genom att fortsätta att investera
i framtiden strävar vi efter att bli en av de ledande
nordeuropeiska bankerna för företag och institutioner och den främsta universalbanken i Sverige
och Baltikum.

Affärsplan 2019–2021
Den långsiktiga strategin, Vision 2025, utgör grunden för den
pågående treåriga affärsplanen 2019–2021 i vilken våra övergripande mål och tre fokusområden är viktiga delar. Ett annat
viktigt mått är kostnadsmålet.

Övergripande mål
Aktieägarvärde skapas genom lönsam tillväxt och förbättrad
effektivitet samtidigt som den starka kapitaliseringen upprätthålls. Styrelsen har fastställt tre finansiella mål för perioden
2019–2021:
• En årlig utdelning som är 40 procent eller mer av vinsten
per aktie
• En kärnprimärkapitalrelation på cirka 150 baspunkter över
Finansinspektionens gällande myndighetskrav
• En konkurrenskraftig avkastning.
SEB strävar mot att nå en uthållig lönsamhet på 15 procent på
lång sikt.

Kostnadsmål 2019–2021
SEB kommer att fortsätta att verka under strikt kostnadskontroll för att säkerställa att den befintliga verksamheten bedrivs
kostnadseffektivt.
Affärsplanen definierar ett antal strategiska initiativ som
sammanlagt förväntas innebära tillkommande investeringar på
totalt 2–2,5 miljarder kronor under treårsperioden 2019–2021.
Det innebär en total kostnadsökning på 1 miljard kronor till 2021
och ett nytt mål för totala kostnader på omkring 23 miljarder
kronor (+/– 200 Mkr) år 2021, baserat på 2018 års valutakurser. Baserat på valutakurserna per 31 december 2020, indikerar
kostnadsmålet en kostnadsnivå på cirka 23 miljarder kronor
2021. Investeringstakten kommer att bero på utvecklingen och
kommer stegvis att öka under treårsperioden. De strategiska
initiativen förväntas leda till förbättrad intäktstillväxt och ökad
kostnadseffektivitet, vilket i sin tur förbättrar räntabilitet på
eget kapital över tid.

SEB säkerställer utvecklingen genom att utvärdera verksamheten i termer av kundnöjdhet, medarbetarnas engagemang,
hållbarhet och finansiell utveckling.
Se sid. 14 för utfallet av de övergripande målen.

Fokusområden
För att nå vår vision och leverera i linje med vår långsiktiga
strategi har vi konkretiserat vägen framåt i vår affärsplan
för 2019–2021. Vi har identifierat tre fokusområden för vårt
fortsatta arbete: vi ska stärka vår rådgivning, påskynda effektivitetsförbättringar i verksamheten och utöka vårt erbjudande
digitalt. Inom ramen för vår affärsplan har vi även ett antal strategiska initiativ, vilka syftar till att påskynda transformationen
och långsiktigt stärka SEB:s lönsamhet.
Under året har vi sett en ökad efterfrågan på våra rådgivningstjänster som en effekt av covid-19-pandemin, och vi har
identifierat nya affärsmöjligheter som uppstått i och med
förändrade kundbehov och marknadsdynamik. Digitalisering och
hållbarhet är två sådana områden där vi har intensifierat vårt
arbete under året, både i vårt sätt att stötta våra kunder och i
våra egna arbetssätt. Aktiviteterna under året har koncentrerats
till våra tre fokusområden, inklusive de strategiska initiativen,
och utvecklingen går i stort sett enligt plan. På de följande sidorna
presenteras varje fokusområde mer detaljerat.

Ledande inom rådgivning
Erbjuda kunderna proaktiv, skräddarsydd och värdeskapande
rådgivning, baserad på deras specifika behov och beteenden,
genom personlig och digital kommunikation.
Läs mer på sid. 20.
Operationell effektivitet
Förbättra kundvärdet genom att öka takten i digitalisering
och automatisering och samtidigt öka användningen av data
och analys.
Läs mer på sid. 22.
Utökad närvaro
Möta våra kunder på deras villkor i deras digitala ekosystem och
erbjuda en kombination av produkter och tjänster från SEB och
våra partners.
Läs mer på sid. 24.
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Ledande inom rådgivning
Under året har vi sett hur kundernas beteenden har fortsatt att förändras.
Effekterna av covid-19-pandemin har ytterligare påskyndat behovet av
kvalificerad rådgivning, digitala lösningar och stöd i omställningen till ett
koldioxidsnålt samhälle.

Tack vare vår finansiella styrka hade vi möjlighet att
snabbt anpassa våra finansierings- och rådgivningstjänster för att motverka pandemins effekter för
våra kunder. Det handlar till exempel om ökad kreditgivning, amorteringsfrihet för lån till företag och
för bolån till privatpersoner, och andra stödåtgärder
utifrån varje kunds unika behov.
Vår förmåga att förmedla kapital är en kritisk
samhällsfunktion som förstärks i tider som dessa,
när vi möjliggör för kapital att nå dit där behovet är
som störst. I samarbete med emittenter inom såväl
offentlig som privat sektor, inklusive Världsbanken,
Nordiska investeringsbanken och medicinteknikföretaget Getinge, har vi arrangerat ett flertal transaktioner till följd av covid-19-pandemin. I dessa ingick
sociala obligationer, hälsoobligationer och företagscertifikat – alla med syfte att stödja människor,
företag och länder som drabbats av pandemin.
För att möta den ökade efterfrågan på hållbara
produkter, tjänster och rådgivning har vi fortsatt att
förbättra vårt hållbarhetserbjudande. Den gröna
omställningen påverkar alla våra kunder och som
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bank har vi en nyckelroll i att möjliggöra för dem att
bidra till ett koldioxidsnålt samhälle. I vår ambition
att skynda på omställningen har vi etablerat en
ny hållbarhetsorganisation, där vi samlar bankens
expertis och tar ett helhetsgrepp på hållbarhet, både
strategiskt och affärsmässigt. Därtill klassificerar
vi vår kreditportfölj för att kunna ge våra kunder
mer skräddarsydda råd och samtidigt skapa bättre
underlag för bankens hållbarhetsrapportering till
olika aktörer.

Våra strategiska initiativ:
• Förbättra rådgivningen inom ny teknik

och energiomställning
• Förbättra Private Banking-erbjudandet

inklusive den digitala kundupplevelsen
• Påskynda utvecklingen inom hållbara

finansiella lösningar
• Förbättra sparande- och investeringserbjudandet

med innovativa produkter, högre avkastning och
bättre distribution.

”Syftet är att bygga en
bro mot en bättre framtid.
Vår bedömning är att
många företag kommer
att behöva mer kapital för
att övervintra pandemin.”
Jan Amethier, VD för Cinder Invest

Finansiell support under
covid-19-pandemin

Rådgivning om gröna transaktioner
Marknaden för hållbar finansiering har tagit fart på allvar och
SEB har fungerat som rådgivare vid utgivningen av ett stort antal
gröna och hållbarhetslänkade obligationer och lån. Det enskilt
största exemplet är utgivningen av svenska statens första
gröna obligation som genomfördes under året. Obligationen på
20 miljarder kronor är den hittills största gröna obligation som
har getts ut i Norden och i nordisk valuta. De pengar som lånas
upp kommer att kopplas till utgifter i statsbudgeten som bidrar
till att uppfylla Sveriges miljö- och klimatmål. SEB var Riksgäldens särskilda rådgivare vid framtagningen av ramverket, ett
uppdrag som banken hösten 2019 vann i konkurrens med ett
15-tal banker. SEB var också med och placerade obligationen
på marknaden.
SEB var också ensam strukturell rådgivare när den globala
fordonstillverkaren Daimler tog fram ett grönt ramverk för att
finansiera omställningen till en fordonsflotta med nollutsläpp
och hållbara produktionsprocesser. På samma sätt var SEB
ensam strukturell rådgivare för Volvokoncernen vid framtagandet av ett grönt ramverk för att finansiera investeringar och
projekt inom området rena transporter. Banken var också med
och placerade Daimlers och Volvos första gröna obligationer
på marknaden.
Under året var SEB rådgivare vid utgivningen av en hållbarhetslänkad fondfinanseringskredit för den globala investeringsorganisationen EQT. Lösningen, som är en av de första i sitt slag
på marknaden för fondfinansiering, innebär att räntan på lånet
är knuten till hur väl EQT:s portföljbolag lever upp till definierade
hållbarhetsmål vad gäller bland annat omställning till förnybar
energi och jämställdhet i styrelser.

SEB har tillsammans med AMF, Fjärde AP-fonden, AFA Försäkring
och FAM, som representerar de tre största Wallenberg
stiftelserna, bildat ett samägt bolag som ska investera i svenska
företag som behöver kapital för att rida ut pandemin. SEB har
investerat 1 miljard kronor i bolaget som slog upp portarna
under hösten och som har ett totalt investeringskapital på
5 miljarder kronor.
Cinder Invest AB, som bolaget heter, kommer att investera i
mellanstora svenska företag, framförallt privat- och familjeägda
bolag som inte har tillgång till kapitalmarknaden. Målgruppen är
företag med minst 250 anställda och en årlig omsättning över
300 miljoner kronor.
”Vi kommer att inrikta oss på företag som har haft en
historiskt god lönsamhet och sunda affärsmodeller och som
vi bedömer kommer att vara bärkraftiga även efter covid-19-
pandemin”, säger Jan Amethier, som lämnade sin tidigare roll
för att fungera som vd för det nya fristående bolaget.
Cinder Invest kommer att gå in som minoritetsägare i de
utvalda bolagen och med den uttalade målsättningen att de
befintliga ägarna efter pandemin ska kunna lösa ut Cinder
Invests ägarandel. Planen är att investera mellan 50 och 500
miljoner kronor per bolag. Tanken är att investeringarna ska
ha en innehavsperiod på cirka fem år och att Cinder Invest ska
verka i totalt tio år.
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Operationell effektivitet
Våra kunder använder allt mer de digitala kanalerna, en utveckling som påskyndats
under pandemin. Vi arbetar målmedvetet för att förstärka den digitala kundupplevelsen
och vi har under året fortsatt att digitalisera och automatisera produkter och processer,
samt att lägga till ny funktionalitet i våra digitala kanaler.

I en värld som förändras snabbare än någonsin
tidigare är operationell effektivitet och snabbhet
helt centralt. Genom att digitalisera och automatisera vår verksamhet frigör vi mer tid för möten med
våra k under – både digitalt och fysiskt. Kombinationen av digitala och personliga möten skapar
ökat kundvärde.
Under året har vi fortsatt att utveckla funktionaliteten i våra digitala kanaler – både i mobilappen
och på webben. Vi har bland annat möjliggjort digital
kommunikation med privatkunder genom säkra
meddelanden i mobilappen och förbättrat funktionaliteten i våra digitala kanaler för storföretagskunder
och Private Banking-kunder. Vi har också förbättrat
vår mobilapp och öppnat för köp och försäljning av
fonder i appen, vilket är ett första steg i en utrullning
som också kommer att möjliggöra aktiehandel. Vi ser
redan resultat vad gäller antalet digitala fondtransaktioner och andelen digitala fondköp som har ökat.

Därtill fortsätter vi att automatisera produkter och
processer vad gäller bland annat bolån och företagsutlåning. Vi automatiserar och förbättrar också
vår transaktionsövervakning med ökade möjligheter
att överblicka stora mängder transaktioner så att vi
kan bevaka, identifiera och stoppa sådant som kan
vara försök till bedrägerier, penningtvätt eller annan
finansiell brottslighet.
Vår digitala transformationsagenda fortsätter,
med nya sätt att arbeta, och med fokus på upp
koppling, automatisering och analysverktyg.

Våra strategiska initiativ:
• Påskynda automatisering av processer och

centralisering till globala servicecenter
• Bli mer datadrivna genom välorganiserade data

av god kvalitet
• Etablera agila processer i hela organisationen
• Öka medarbetarnas kompetens för att möta

framtida kundbehov.
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”Vi fortsätter att investera i och
vidareutveckla vår teknik för att
ligga steget före de kriminella
som vill utnyttja banksystemet
för penningtvätt.”
Petra Ålund, chef för Group Technology
och Nicolas Moch, CIO

Effektiv kamp mot finansiell brottslighet

Digitaliseringens kraft i division Baltikum
Under pandemins första fas genomförde myndigheterna i de
baltiska länderna omfattande nedstängningar av samhället för
att begränsa smittspridningen. SEB:s kontor var öppna endast
för förbokade besök och SEB arbetade intensivt med att öka
kapaciteten för distansservice, vilket medförde att de flesta
tjänster i dag är tillgängliga på distans.
I samband med detta trappades tidigare digitala satsningar i
de baltiska länderna upp. Användningen av rådgivning via telefon och video ökade kraftigt och den chattrobot som infördes
i slutet av 2019 kom också till stor nytta. Beslutet att enbart
ta emot förbokade kontorsbesök ledde till ökad belastning på
SEB:s telefonbank och för att minska trycket utvecklade banken
under de följande månaderna en lösning som gör att kunderna
själva kan boka kontorsbesök digitalt. Samtidigt utökade man
antalet medarbetare i kundtjänsten.
Under året infördes även en lösning för att ta emot nya privatkunder digitalt i Lettland samt en lösning för papperslöst kontor
i Litauen.
Parallellt med utvecklingen av digitala kanaler slutfördes
under 2020 utrullningen av ett gemensamt kärnbanksystem
för SEB:s banker i de tre baltiska länderna. Banken har därmed
en gemensam IT-plattform i de tre länderna vilket underlättar
fortsatt utveckling och lansering av ny funktionalitet.

SEB har under året samlat alla resurser som arbetar med att
bekämpa finansiell brottslighet i en gemensam, virtuell organisation. Syftet är att kunna arbeta ännu mer effektivt mot
bedrägerier, penningtvätt och andra typer av finansiell brottslighet som drabbar kunder, banken och samhället. Här samlas
affärs- och tech-specialister som arbetar med transaktions- och
marknadsövervakning.
”Vi utvecklar ständigt våra övervakningsprocesser och
system i takt med att regelverk, teknik, kunskap och kriminella
beteenden förändras”, säger Petra Ålund, chef för Group
Technology i en diskussion med Nicolas Moch, Chief Information
Officer (CIO). De ser båda att vi levererar bättre och snabbare
resultat med vårt agila arbetssätt, som ett team.
Stort fokus ligger på att öka takten i den tekniska utvecklingen vad gäller användningen av artificiell intelligens (AI) och
visualiseringstekniker för att upptäcka misstänkta avvikelser.
Denna typ av teknik används redan med framgång för att stoppa
bedrägerier och kommer stegvis att implementeras inom hela
det brottsförebyggande området.

SEB Årsöversikt 2020 — 23

Vår verksamhet — Strategi och affärsplan

Utökad närvaro
Genom att ingå nya partnerskap med ledande leverantörer av ny teknik och
nya finansiella tjänster förbättrade vi vårt kunderbjudande under året.

Att utveckla vår verksamhet i samarbete med externa
parter gör att vi kan vara tillgängliga på våra kunders
villkor – även på digitala plattformar utanför banken.
Under året som gått har vi bland annat fortsatt
arbetet för att erbjuda våra små och medelstora
företagskunder digitala ekosystem som kopplar
samman SEB med deras egna affärssystem. På så
vis får de översikt över relevant data och kan fatta
bättre affärsbeslut baserat på bättre information.
I samarbete med tredjepartsleverantören Verified
tog vi fram en molnbaserad e-signeringslösning för
stora och medelstora företag i Sverige och Norge,
vilket möjliggör att avtal kan signeras digitalt.
I Baltikum ingick SEB ett partnerskap med Fitek,
som tillhandahåller en e-fakturaportal som företags
kunder kan använda för att underteckna kontrakt,
använda e-fakturor, samla in betalningar och arkivera
fakturor – allt på ett ställe. Till en början kommer
tjänsten att finnas tillgänglig via internetbanken
i Estland.
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Vi har också, som första bank, gått med i samarbets
initiativet Nordic Smart Government, lanserat av de
nordiska näringslivsministrarna. Initiativet syftar till
att förenkla vardagen för små och medelstora företag genom att skapa digitala anslutningar till statliga
enheter via API-strukturer.
Inom området Open Banking har ett antal nya
API:er och tjänster utvecklats för att stödja omställningen mot en modern teknikarkitektur och snabba
upp utveckling och leverans av kundvärde.

Våra strategiska initiativ:
• Utveckla Open Banking-samarbeten med

externa parter
• Utveckla digitala ekosystem för små och

medelstora företagskunder
• Förbättra den digitala distributionsförmågan

inom affärsområdet räntor, valutor och råvaror
• Utforska ny teknik och utveckla nya affärskoncept

genom SEBx.

”Med hjälp av blockkedjan
räknar vi med att kunna
korta ledtiderna med 90
procent i affärer inom
handelsfinansiering.”
Paula da Silva, chef för Transaction Services

Samarbete för effektiv
handelsfinansiering

Utökat kundsamarbete
SEB etablerade under året ett strategiskt partnerskap med
fintechbolaget Oxceed som har utvecklat ett molnbaserat
verktyg som ger små och medelstora företag bättre översikt och
kontroll över sin ekonomi inom ett digitalt ekosystem. Genom att
integrera Oxceed med sitt affärssystem kan ett företag visualisera och analysera aktuella bokföringsdata i realtid och därmed
fatta mer välunderbyggda beslut.
Genom partnerskap med PE Accounting och ett flertal andra
leverantörer av affärssystem får företagen möjlighet att koppla
samman sina affärssystem med SEB och därmed uppnå en
sömlös integration mellan bokföring och banktjänster.
Ett tredje exempel är vårt partnerskap med fintechbolaget
Capcito. Med hjälp av teknik från detta företag har SEB utvecklat
en tjänst som innebär att kunderna, genom att dela sina bok
föringsdata med banken dagligen, får en automatisk beräkning
av sitt låneutrymme och därmed slipper mängder med pappers
arbete i samband med en kreditansökan.

Contour driftsattes 2020. Det är en global blockkedjebaserad
plattform för transaktioner inom handelsfinansiering. SEB har
varit med och utvecklat satsningen och har etablerat en egen
driftsmiljö, som är en tillämpning av blockkedjan inom banken.
Remburser är ett viktigt instrument för att eliminera motpartsrisker i samband med global handel. Men eftersom avtal
och dokument skickas via fysisk post är hanteringen långsam
och ineffektiv. ”Genom att gå över till Contour-plattformen
kortas ledtiderna från ett genomsnitt på 10 dagar till under 24
timmar”, säger Paula da Silva på SEB:s Transaction Services.
Första steget togs 2015 då banken gick med i ett internationellt bankkonsortium för att utveckla en blockkedjeplattform.
Detta resulterade i bildandet av det USA-baserade bolaget R3,
som har lanserat en infrastrukturplattform som heter Corda.
SEB är sedan 2017 delägare i detta bolag.
Samma år startade ett projekt för att utveckla en handelsfinansieringslösning som bygger på Cordaplattformen. Det är
denna lösning som nu har driftsatts globalt av Contour, ett bolag
som har grundats av åtta internationella banker – däribland SEB
som är delägare i bolaget och representerad i styrelsen.
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Våra fyra
kundsegment
Alla kunder har sina individuella b
 ehov,
men smarta digitala lösningar och
personliga relationer är viktiga byggstenar inom alla våra fyra huvudsakliga
kundsegment. Våra kunder söker en
partner som är proaktiv, har ett långsiktigt p
 erspektiv och kan tillhanda
hålla o
 bjektiva råd för att de ska kunna
uppfylla sina mål.

Stora företag
Vi har varaktiga och unikt starka relationer med våra
storföretagskunder i Sverige och övriga Norden.
Vi stödjer dem i deras verksamhet och internationella expansion och vi finns med som partner i både
goda och dåliga tider. SEB betjänar cirka 2 000 stora
företag inom ett brett spektrum av branscher. Många
av dem är globala marknadsledare och de flesta har
en omfattande internationell verksamhet. I Norden
tillhör våra kunder de största i sina respektive
branscher, medan fokus i Tyskland och Storbritannien ligger på medelstora och stora företag med en
internationell profil.

Finansiella institutioner
SEB betjänar cirka 1 100 finansiella institutioner
och fungerar som mellanhand mellan nordiska och
globala finansmarknader. Vi erbjuder våra tjänster
till pensions- och kapitalförvaltare, hedgefonder,
försäkringsbolag, statliga investeringsfonder samt
till andra banker, centralbanker och statliga institutioner. Vi har en stark ställning på de nordiska
marknaderna och ger också internationella kunder
tillgång till kapitalmarknader och depåförvaringstjänster samt rådgivning kring kapital, hållbarhet
och kapitalförvaltning.
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Utveckling under 2020
När covid-19-pandemin bröt ut i början av året
bedrev storföretagen och institutionerna sina
verksamheter med stor försiktighet. Likviditeten
övervakades noga och kundernas efterfrågan på
likviditetsfaciliteter och riskhanteringsprodukter
ökade. Cash management-tjänster nyttjades i hög
grad under året då marknaderna var mycket likvida.
Aktiviteten inom företagstransaktioner var låg men
med positiva nyheter om covid-19-vaccinet tog företagen upp ny finansiering för att dra nytta av det låga
ränteläget. Ett antal kunder i offshore-segmentet utmanades av den ogynnsamma oljeprisutvecklingen.
Finansmarknaderna hade hög volatilitet och de
institutionella kunderna var mycket aktiva, speciellt
i början på året. Efterfrågan på produkter och rådgivningstjänster inom hållbarhetsområdet var stark
under hela året. Aktiehandelstjänster och emission
av företagsobligationer ökade under den senare
delen av året.
Sammanfattningsvis ökade rörelseintäkterna för
division Stora Företag & Finansiella Institutioner
med 6 procent jämfört med 2019. Med förväntade
nettokreditförluster på 41 baspunkter, minskade
rörelseresultatet med 20 procent.

Små och medelstora företag
SEB har en etablerad ställning som entreprenörernas och småföretagarnas bank med cirka 400 000 kunder bland små och
medelstora företag. Av dessa uppgick antalet helkunder till
175 000 i Sverige och 98 000 i Baltikum. I segmentet ingår cirka
610 större medelstora företag – många med internationell verksamhet – samt kunder i fastighetsbranschen och kunder inom
offentlig sektor i Sverige, såsom statliga myndigheter, statligt
ägda bolag samt kommuner.

Privatpersoner
SEB är en av de större bankerna i Sverige, Estland, Lettland och
Litauen. I Sverige har vi en väl befäst ställning och banken är
en av marknadsledarna inom private banking i Norden. SEB till
handahåller ett omfattande utbud av tjänster till privatkunder
och private banking-tjänster med global räckvidd till kapital
starka privatpersoner i Norden. Vi har cirka fyra miljoner
privatkunder i Sverige och Baltikum. Av dem är 497 000 hel
kunder i Sverige och 1 003 000 i Baltikum. Vi har cirka 34 000
Private Banking-kunder.

Utvecklingen under 2020
Kundernas beteende i både Sverige och Baltikum förändrades
snabbt när covid-19 bröt ut, försvagade den makroekonomiska
utvecklingen och orsakade restriktioner i samhället. Antalet
digitala transaktioner och rådgivningsmöten ökade avsevärt
medan personliga möten minskade och kunderna använde
kort- och betaltjänster i mindre utsträckning.
I Sverige fortsatte privatkundernas efterfrågan på bolån att
öka. De volatila aktiemarknaderna ledde till ökad aktiehandel.
Private Banking-kunderna visade ett ökande intresse för fonder
med alternativa investeringar under året. De små och medel
stora företagens efterfrågan på lån var begränsad medan
inlåningen ökade. Kundnöjdheten var hög.
Både privat- och företagskunder i Baltikum var avvaktande
och efterfrågan på lån var oförändrad under året medan inlåningen ökade. Företagen var fortsatt försiktiga när det gällde
att göra nya investeringar.
Sammantaget ökade rörelseintäkterna för division Företag &
Privatkunder med 5 procent. Förväntade nettokreditförluster
ökade, vilket ledde till att ökningen av rörelseresultatet
stannade vid 2 procent. Rörelseintäkterna för division Baltikum
minskade med 3 procent. Med oförändrade kostnader men med
ökade förväntade nettokreditförluster minskade rörelseresultatet med 17 procent.

SEB Årsöversikt 2020 — 27

Vår verksamhet — Våra kunder

Möt våra kunder
Våra kunder bidrar till samhällets utveckling. Vi hjälper dem både med
att realisera sina planer och samtidigt lösa vardagliga utmaningar.
Kundnöjdhet är en av de viktigaste faktorerna i vår verksamhet.

Getinge
Getinge är ett globalt medicintekniskt företag
som tillhandahåller lösningar för operationssalar,
intensivvårdsavdelningar, sterilcentraler, forskningsinstitut och läkemedelsföretag.
Covid-19-pandemin har bland annat lett till kraftigt
ökad efterfrågan på avancerade intensivvårdsrespiratorer. Getinge tillverkar också produkter till
vaccintillverkare och har under året haft mellan
1 600 och 1 800 servicetekniker på sjukhus runt
om i världen för att underhålla den avancerade
sjukvårdsutrustningen.
”Det viktigaste i en bankrelation är att ha en
proaktiv partner som är förutseende, följer med i
utvecklingen och kommer med förslag på lösningar”,
säger Lars Sandström. ”Det fungerar väldigt bra med
SEB, till exempel i början av pandemin när det fanns
en osäkerhet om hur situationen skulle utvecklas.
SEB var proaktiv, hörde av sig och klargjorde att
banken fanns där om det skulle behövas”. Getinge
har en bred kundrelation med SEB som husbank för
cash management-lösningar och som en av kärnbankerna för utlåning, utgivning av företagscertifikat
och obligationer samt förvärvsfinansiering.
”SEB fungerade som strukturell rådgivare vid utgivningen av vårt covid-relaterade företagscertifikat.
Trots att certifikatmarknaden var stendöd, lyckades
vi med hjälp av SEB låna upp en miljard kronor för att
skala upp produktionen”, säger Lars Sandström.

”SEB var proaktiv, hörde
av sig och klargjorde att
banken fanns där om det
skulle behövas.”
Lars Sandström, finanschef

CIP
Copenhagen Infrastructure Partners, CIP, är ett
fondförvaltningsbolag specialiserat på investeringar
i infrastruktur inom energiområdet, med fokus på
förnybar energi.

”Det är viktigt att banken har en
internationell plattform.”
Simon Kjaer, Associate Partner
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CIP grundades 2012 och hade då endast en investerare.CIP har i dag investerare och investeringar världen
över i projekt inom bland annat land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, anläggningar som utvinner
energi från avfall, energiöverföring och -lagring.
Simon Kjaer är Associate Partner vid CIP. ”Det
viktigaste i en bankrelation är förmågan att förstå
våra aktiviteter. Det är också viktigt att banken har
en internationell plattform eftersom en av våra strategiska inriktningar är att bredda investerarbasen
globalt”, säger han.
SEB är en av CIP:s husbanker när det gäller finansiering av fonderna och har även en viktig roll när
det gäller att utfärda garantier och remburser. ”Ett
exempel var vid byggstarten av en stor offshorevindpark i Taiwan i början av 2020, där SEB hade en
avgörande roll för att i samverkan med andra banker
designa ett paket garantier, som gjorde att vi kunde
slutföra den finansiella transaktionen och direkt
starta konstruktionsarbetet”.

EQL Pharma
EQL Pharma är ett generika- och specialläkemedelsföretag,
specialiserat på att tillhandahålla kostnadseffektiva läkemedel
till den nordiska marknaden.
Christer Fåhræus är grundare och koncernchef och Jennie
Sterning finanschef på det snabbväxande läkemedelsbolaget
EQL Pharma. SEB är företagets husbank och både Christer
Fåhræus och Jennie Sterning är nöjda med relationen.
”Alla bra relationer bygger på att man förstår varandras affär
och har samma verklighetsbeskrivning. SEB är intresserade och
väldigt insatta i vad vi gör”, säger Christer.
Jennie Sterning lyfter även fram vikten av proaktivitet. ”Det är
viktigt att banken kommer med egna initiativ och förslag, ser
möjligheter och kanske erbjuder lösningar som vi inte ens vet
existerar”, säger hon.
En annan viktig faktor är snabbhet i responsen, menar Christer
Fåhræus. ”Här är SEB föredömliga. Det är alltid snabba och rappa
puckar och vi har direktaccess till kontorschefen när vi behöver”.
Ett exempel är, i samband med covid-19-pandemin, då EQL
Pharma genom personliga kontakter hos kinesiska tillverkare
kunde förse vården i Skåne med livsnödvändig skyddsutrustning. Eftersom det globala behovet var enormt krävde alla
tillverkare förskottsbetalning. ”SEB var bra på att blixtsnabbt
hjälpa oss med betalningar rakt in i det kinesiska banksystemet.
Det var viktigt för annars hade det varit tufft för oss att göra
de här affärerna eftersom de dränerade oss temporärt på så
mycket kapital”, säger Christer Fåhræus.

”Det är alltid snabba
och rappa puckar och
vi har direktaccess till
kontorschefen.”
Jennie Sterning, finanschef, och Christer Fåhræus, koncernchef

Maire Kurm
Maire Kurm är private banking-kund hos SEB i Estland.

”Det viktigaste i en bankrelation
är förtroende.”
Maire Kurm

Maire Kurm, Tallinn, arbetar som finanschef för det svenska
skogsbolaget SCA i Baltikum. Med bakgrund som portföljförvaltare på bank samt därefter treasury-chef på Tallinn stad har
hon arbetat inom finanssektorn hela sitt liv. I jobbet har hon nära
yrkesmässiga relationer med SEB, men har även privat varit
kund i nära 20 år.
”Jag har de kunskaper som krävs för att själv kunna ta hand
om min ekonomi, men har inte tid”, säger hon. ”Min privatekonomi är litegrann som skomakarens barn. Därför är det väldigt
bekvämt för mig att vara private banking-kund i SEB. Det gör
livet enklare. Jag sätter stort värde på att få hjälp med att ta
hand om allt från småsaker som ett krånglande kort till att få
tips och rådgivning kring investeringar”.
Marie har tre nästan vuxna barn och lever ett aktivt liv.
Vid sidan av arbete och familjeliv lägger hon det mesta av sin
lediga tid på sport och träning.
”Det viktigaste i en bankrelation är förtroende”, säger Maire.
”Man måste kunna lita på att banken erbjuder det som är bäst
för kunden. Jag uppskattar att SEB ger tips och bra investeringsförslag, men de gör det inte för ofta. Banken måste känna
gränsen mellan att finnas där för mig, och att vara påträngande.
Det tycker jag fungerar bra med SEB”.
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Att arbeta på SEB
På SEB står våra medarbetare i centrum
för allt vi gör och vi stödjer deras utveckling. Att arbeta på SEB är att vara en
positiv kraft i samhället genom att hjälpa
kunder att uppnå sina mål.

Den årliga medarbetarundersökningen visar att våra
medarbetare är engagerade och känner att de får
möjlighet att växa och utvecklas. Undersökningen
visar också att medarbetarna har stor tilltro till SEB:s
framtid, förtroende för ledningen och känner att de
har möjlighet att påverka sitt arbete och uttrycka
sina åsikter. Nyckeltalen för medarbetarengagemanget fortsätter att ligga på höga nivåer och över
genomsnittet för finansbranschen. Utvecklingsområden är bland annat kommunikation och samarbete
mellan olika delar av banken.
Året har från ett medarbetarperspektiv präglats
av covid-19, men har också inneburit stora steg framåt gällande bland annat ledarskap, lärande, inkludering och nya arbetssätt.

Kontinuerligt lärande
I en snabbt föränderlig värld är kontinuerligt lärande
av nya färdigheter en grundförutsättning för att
säkra strategiska kompetenser. 2019 lanserade vi
SEB Campus, en plattform för självdrivet lärande,
för att stötta kompetensutveckling och vägleda
SEB:s medarbetare genom förändringar. Det är en
plattform där interna ämnesexperter inom SEB delar
med sig av sin kunskap, men även en plats där SEB
erbjuder tillgång till den senaste forskningen från
toppuniversitet såsom MIT, IMD Business School
och Handelshögskolan. Flera nya utbildningar har
lanserats under året och som en av höjdpunkterna
under 2020 lanserades ett nytt obligatoriskt hållbarhetsseminarium. Vid utgången av 2020 hade SEB
Campus 15 136 aktiva användare.
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Våra värderingar
Bankens värderingar utgör grunden för arbets
sätt och kultur. I kombination med visionen
– att leverera service i världsklass till våra
kunder – fungerar de som motivation och
inspiration för medarbetare, chefer och organisationen som helhet. Värderingarna beskrivs i
vår uppförandekod som ger vägledning i etiska
frågor för alla medarbetare.
Kunderna först
Våra kunders behov kommer först och vi utgår
alltid ifrån hur vi kan skapa verkligt värde för dem.
Engagemang
Vi är personligen måna om våra kunders
framgång och tar eget ansvar för hur vi agerar.
Samarbete
Vi åstadkommer mer genom att arbeta
tillsammans. Vi utmanar, delar med oss och
lär av våra erfarenheter som ett lag.
Enkelhet
Vi strävar efter att förenkla det som är komplext.
Vi värnar om våra kunders tid genom att vara
tillgängliga, uppriktiga och transparenta.
	Uppförandekoden finns att läsa på
sebgroup.com/sv

Vi förändrar vårt arbetssätt och ledarskap

Arbetsrätt och fackliga organisationer

Genom att utveckla arbetssätt och ledarskap utvecklas SEB i
takt med en komplex värld som ständigt förändras. Sedan 2018
har SEB infört agila arbetssätt för att öka bankens förmåga
att kunna agera snabbt och flexibelt. Covid-19-pandemin har
ytterligare snabbat på förändringstakten i våra arbetssätt.
Eftersom många arbetat hemifrån har chefer snabbt anpassat
sitt ledarskap och hittat nya arbetssätt för att effektivt leda
på distans med digitala verktyg, men med fortsatt personlig
kontakt. Under 2020 har SEB vidareutvecklat fokusområden
i sin ledarskapsfilosofi för att stötta ledare i att driva förändring, främja innovation och bidra till en inkluderande kultur.
Ramverket för SEB:s ledarskapsfilosofi bygger på vetenskaplig
forskning och har utvecklats tillsammans med SEB:s strategiska
samarbetspartners, såsom IMD Business School.

Våra medarbetare omfattas av centrala branschöverskridande
kollektivavtal samt lokala företagsanpassade kollektivavtal.
SEB har ett europeiskt företagsråd med representanter från alla
EU- och EES-länder där banken är aktiv. Eventuella omorganisationer och uppsägningar hanteras enligt gällande lag, kollektivavtal, särskilda förfaranden och uppsägningsavtal tecknade
med fackföreningarna. Utbildning och stöd erbjuds både chefer
och anställda som är involverade i en omorganisation. Medarbetare får dessutom hjälp att söka nytt arbete såväl internt
som externt.

Mångfald för innovation och tillväxt
Inkludering och mångfald är avgörande för att driva innovation
och tillväxt i SEB, och för att kunna ge service i världsklass till
bankens kunder. Mångfald – i ordets alla bemärkelser – ger
värdefulla perspektiv, ökar kreativiteten, främjar problem
lösande, samt bidrar till en sund riskhantering och ett gott beslutsfattande. Under 2020 har ett antal aktiviteter genomförts
inom detta område, till exempel utbildningar och workshops.
En undersökning om sexuella trakasserier inom banksektorn i
Sverige visade att 1,5 procent av SEB:s medarbetare upplevt
trakasserier på arbetsplatsen. Trakasserier är oacceptabelt.
Resultatet ligger under genomsnittet i banksektorn och SEB
har ytterligare förstärkt insatserna i att förebygga och agera
på trakasserier. Mångfaldsperspektivet har också implementerats genom ett nytt system för att främja neutral rekrytering.
På högre chefsnivåer arbetar SEB för att uppnå en jämnare
könsfördelning, delvis genom att sätta mål via nyckeltal.

Att rekrytera och behålla talanger
Det är våra medarbetare som levererar värde till våra kunder
och skapar den förändring som leder till en bättre och mer hållbar värld. Medarbetarna engageras av en värdeskapande och
inkluderande kultur med möjligheter att utvecklas och avancera.
2020 rankades SEB som den mest attraktiva arbetsgivaren i sin
bransch av både ekonomi- och IT-studenter i Sverige. Bland unga
yrkesverksamma akademiker rankades SEB som nummer
ett av ekonomer och som nummer två av IT-experter. SEB:s
Traineeprogram rankades som tredje bästa bland ekonomistuderande. För att säkerställa sin roll som attraktiv arbetsgivare
bland framtidens kritiska kompetenser utvecklar SEB sin varumärkesstrategi som arbetsgivare, och vi är i färd med att lansera
en ny karriärportal och en ny rekryteringsplattform som både
förbättrar externa rekryteringar och skapar en dynamisk intern
arbetsmarknad.

Välmående och en trygg arbetsmiljö
SEB arbetar långsiktigt och förebyggande för att erbjuda en
sund och säker arbetsplats, för att bidra till medarbetarnas välbefinnande och för att möjliggöra en god balans mellan arbete
och privatliv. I Sverige är SEB:s sjukfrånvaro fortsatt låg, lite över
3 procent, jämfört med såväl andra branscher som med den
finansiella sektorn. Sjukfrånvaron var marginellt högre år 2020
jämfört med föregående år, vilket beror på covid-19-pandemin.
SEB erbjuder tjänster och förmåner samt ett friskvårdsbidrag
till medarbetarna för att bidra till en hälsosam och balanserad
livsstil. Under covid-19-pandemin har SEB ytterligare förstärkt
sina insatser när det gäller att stärka medarbetarnas hälsa och
välmående även vid arbete på distans.
Medarbetarstatistik
2020

2019

2018

Antal befattningar, genomsnitt

15 335

14 939

14 751

Antal anställda, genomsnitt

16 007

15 691

15 683

8 238

8 013

7 972

Sverige
Övriga nordiska länder
Baltikum
Övriga länder

975

988

1 121

5 729

5 544

5 348

1 065

1 146

1 243

16 193

15 819

15 562

8,61)

12,1

12,9

Sjukfrånvaro, % (Sverige)

3,3

2,9

2,9

Andel kvinnliga chefer, %

48

47

45

Employee engagement (Engagemang)

80

80

2)

Antal anställda vid årets slut
Personalomsättning, %

1) Definitionen av personalomsättning uppdaterades 2020.
2) Metodförändring (jämförbara siffror saknas).
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Möt våra medarbetare
Våra 15 500 medarbetare har olika erfarenhet, bakgrund, färdigheter och
perspektiv. Genom dem skapar vi långsiktigt kundvärde och medverkar
till att driva utvecklingen framåt i samhället.

Många möjligheter att utvecklas
När Zainab Imam Din skulle söka sig vidare från sitt
tidigare jobb på Scania hade hon siktet inställt på
finanssektorn. Att valet föll på SEB berodde bland
annat på den stora transformation som banken är
mitt uppe i.
”Från att ha bedrivit en produktbaserad verksamhet håller SEB på att förvandlas i linje med visionen
om service i världsklass”, säger hon. ”Det skiftet
tycker jag är väldigt spännande att vara del av.
Sedan var det viktigt för mig att arbeta för en stor organisation där det finns många möjligheter att växa”.
Zainab har arbetat som fullstack-utvecklare på
SEB i snart två år och har nu ett utökat ansvar som
scrum master, en ledarroll inom agil utveckling.
På dagarna skriver och implementerar hon kod –
hela tiden i ett nära samarbete med andra utveck
lare samt UX-designers (experter på gränssnitt) och
affärsanalytiker.
Zainab berättar att det hon uppskattar mest
med sitt jobb är att hon lär sig något nytt varje dag.
Där bidrar kurserna som erbjuds i SEB Campus till
att hon kan hålla sig uppdaterad.
”Jag känner att SEB värdesätter min kunskap
och att min röst får höras”, säger hon. ”Jag kan vara
transparent och öppen mot mina chefer och vice
versa. De ser min potential och hjälper mig att uppnå
mina mål”.

”Jag känner att SEB
värdesätter min kunskap
och att min röst får höras.”
Zainab Imam Din, fullstack-utvecklare och scrum master

Alla stödjer varandra

”Arbetskulturen är fantastisk.
Jag har just fått mitt första barn
och alla har varit mycket stödjande.”
Lauri Stark, kvantitativ analytiker på Markets-avdelningen
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Lauri Stark arbetar på SEB:s Markets-avdelning i
Helsingfors, som kvantitativ analytiker. Han har
en masterexamen inom finans. Under sina studier
genomförde han ett praktikprogram på SEB, och
fortsatte sedan att jobba deltid på banken.
Efter praktikprogrammet valdes han ut till SEB:s
internationella Trainee-program varefter han kom till
teamet på Markets. Parallellt med arbetet på SEB genomför Lauri sin andra masterexamen med inriktning
mot den matematiska och tekniska sidan av finans.
”Jag arbetar med sifferdata och modellering av
olika finansiella instrument som handlas på marknaden. För närvarande jobbar jag i ett projekt inom
hållbarhetsområdet. Vi försöker beräkna hållbarhetssiffror för företag och baserat på dessa data kan
vi utvärdera ett antal hållbarhetsmått för olika typer
av portföljer”.
Lauri Stark uppskattar arbetskulturen på SEB och
möjligheten att kombinera arbete med privatliv.
”Arbetskulturen är fantastisk. Jag har just fått mitt
första barn och alla har varit mycket stödjande till att
jag varit föräldraledig. Det var ovanligt att jobba på
distans före covid-19, och nu med min bebis har min
chef och kollegorna uppmuntrat mig att arbeta hemifrån. Mina kollegor och jag är ett sammansvetsat team
– vi känner varandra väl och alla hjälper varandra”.

Jag uppskattar det
professionella engagemanget
Som analytiker på Financial Strategy hos SEB i Danmark arbetar
Christian Hjort Pedersen med strategisk rådgivning till stor
företagskunder inom områdena kapitalstruktur, kreditvärdering
och hållbarhet.
”Vår uppgift är att vägleda våra kunder genom att utarbeta
produktneutrala analyser av deras behov för att kunna diskutera vilka proaktiva finansiella överväganden de kan dra nytta av”,
säger han.
Christian anser att det är viktigt att kunna dela verksam
hetens värderingar, kultur och ambitioner, men också att som
ung medarbetare ha möjlighet att lära och utvecklas.
”Jag har nu arbetat på SEB i tre år och har hela tiden upplevt
ett stort HR- och ledningsmässigt engagemang”, säger han.
”Det har varit tydligt från den inledande projektanställningen
ända fram till min senaste övergång från studentmedarbetare
till heltidsanalytiker, vilken skedde ett år innan jag tog examen.
Som arbetsgivare är SEB mycket uppmärksam på att kontinuerligt stötta utvecklingen av sina medarbetares kompetens, vilket
jag själv har dragit nytta av i form av utvecklande kurser och nya
yrkesmässiga utmaningar”.
”Jag uppskattar den sociala miljön på SEB, som understödjer det välfungerande samarbete som i hög grad förekommer
tvärs över avdelningar och yrkesroller”, fortsätter han. ”Det
underlättar även interna jobbrotationer. Kulturen på SEB ger dig
stora möjligheter att själv forma dina arbetsuppgifter och din
yrkesbana. Du betraktas inte som en i mängden, utan känner dig
involverad och får kunskap om bankens övriga affärsområden”.

”Kulturen på SEB ger stora
möjligheter att själv forma
dina arbetsuppgifter.”
Christian Hjort Pedersen, analytiker på Financial Strategy

Göra skillnad i människors liv

”Jag drivs av att skapa resultat
och att ha nöjda kunder och
engagerade medarbetare.”
Roxana Cisternas, kontorschef på Täbykontoret

Roxana Cisternas är född och uppvuxen i Rumänien där hon också utbildade sig och tog en ekonomexamen. 1985 flyttade hon
till Sverige, utbildade sig i svenska för invandrare och började
1989 som praktikant på SEB. Året därefter blev Roxana fast anställd och har sedan dess haft olika chefspositioner på SEB. I dag
är Roxana chef för SEB i Täby, ett av bankens största bankkontor
med hög kundnöjdhet och god lönsamhet.
”Jag drivs av att skapa resultat, att ha nöjda kunder, engagerade medarbetare och att leverera starka siffror på sista raden.
Den här ambitionsnivån har följt mig ända sedan min period som
elitgymnast i grundskoleåldern”, säger Roxana.
Under sin karriär i banken anser Roxana att hon har haft stöd
av goda chefer som uppmuntrat henne. Samtalsklimatet har
kännetecknats av öppenhet och positiv inställning. ”Det gör
att jag har kunnat blomma ut och växa som ledare”, säger hon.
I sitt jobb försöker Roxana tillämpa samma principer. ”Vi jobbar
för varandra och drivs av lojalitet och av att göra skillnad i
människors liv”, säger hon. ”I stället för att betrakta exempelvis
ett bolån som enbart en pinne i statistiken vet vi att det är en
familjs liv vi hjälper till med och att varje individ är unik”.
SEB Årsöversikt 2020 — 33

Vår verksamhet — Våra aktieägare

Aktieägarvärde
i SEB
SEB har en unik kundbas och marknads
ställning, engagerade ägare med ett
långsiktigt perspektiv, en stark finansiell
buffert samt den styrka som behövs
för att skapa tillväxt och därmed
aktieägarvärde.

SEB, som grundades 1856, erbjuder finansiella
tjänster i norra Europa. Vi strävar efter att vara en
ledande nordeuropeisk företagsbank på våra hemmamarknader, med en internationell närvaro, och
vi kopplar ihop företag och institutioner med resten
av världen. I Sverige och i Baltikum strävar vi mot
att vara en ledande universalbank. Våra hemmamarknader är Norden och Baltikum, Tyskland och
Storbritannien.

Engagerade aktieägare med
ett långsiktigt fokus
Många av SEB:s större institutionella investerare
har ägt SEB-aktier i mer än 10 år. SEB:s största
aktieägare är Investor AB, där SEB är ett av kärninnehaven. Investor AB är norra Europas största
industriella holdingbolag, grundat av familjen
Wallenberg 1916, och äger mer än 20 procent av
SEB:s aktiekapital. Investor representeras för närvarande av två medlemmar i bankens styrelse, varav
en är ordförande. Att SEB har engagerade aktieägare
med långsiktigt perspektiv gör att banken kan se
längre än konjunkturcykler och ha ett mer långsiktigt
strukturellt perspektiv.
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Diversifierad affär, lönsam tillväxt
och finansiell styrka
Vår intäktsbas och riskprofil är diversifierade med
avseende på kundbasen, det heltäckande tjänste
erbjudandet och den geografiska exponeringen.
SEB har uppvisat hög lönsam tillväxt över tid och
strävar ständigt att förbättra lönsamheten genom
djupare kundrelationer och kontinuerlig effektivisering. Vår starka balansräkning skapar flexibilitet
inför framtiden och gör det möjligt för oss att växa
tillsammans med våra kunder.

Digitalisering och hållbarhet är
viktiga drivkrafter i SEB:s affärsplan
SEB har nu genomfört två år av den treåriga affärsplanen, vilken fokuserar på ledande rådgivning,
operationell effektivitet och utökad närvaro.
Genom att även fokusera på kundsegment med tillväxtpotential och samtidigt dra nytta av trenderna
digitalisering och hållbarhet, är målet att stärka den
långsiktiga lönsamheten.
	Se sid. 19 för information om affärsplanen.

Aktieägarvärde

Totalavkastning

Det aktieägarvärde som skapats kan mätas som totalavkastning
vilket innefattar förändringar i marknadsvärde samt utbetalade
utdelningar under en tidsperiod. För 2020 var totalavkastningen
för SEB:s aktieägare –4 procent. SEB:s tillsynsmyndighet Finans
inspektionen rekommenderade, i likhet med andra europeiska
tillsynsmyndigheter, banker att inte ge någon utdelning givet
osäkerheten under den pågående covid-19-pandemin. SEB valde
att följa den rekommendationen. I tillägg sjönk SEB:s aktievärde
till 84:50 kronor från 88:08 kronor trots att det årshögsta
värdet var 104:90 kronor.
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Finansiella mål
SEB:s finansiella mål syftar till att skapa varaktigt och långsiktigt aktieägarvärde. Målen är inriktade på SEB:s finansiella
resultat och distribution av kapital till aktieägarna, samt på en
stark finansiell buffert för banken.
Utfallet 2020 för de finansiella målen:
• Utdelning: SEB:s styrelse föreslog en utdelning motsvarande

56 procent av vinst per aktie
• Kärnprimärkapitalrelation: en kapitalbuffert på 840

 aspunkter över kravet för kärnprimärkapitalrelationen
b
• Avkastning på eget kapital: 10,3 procent (exklusive jämförelsestörande poster), medan den genomsnittliga avkastningen
på eget kapital för nordiska konkurrenter var 8,1 procent och
för europeiska konkurrenter 9 procent.
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1) Exklusive jämförelsestörande poster.
2) Exklusive extraordinär utdelning 2018.
3) Förslaget till utdelning för 2019 återtogs och årsstämman
beslöt att ingen utdelning skulle utbetalas.
4) En utdelning på 4:10 kronor per aktie föreslås för 2020.
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En central roll
i samhället
Genom våra tjänster och produkter
tillhandahåller vi den infrastruktur som
behövs för att samhället ska fungera.
Vi medverkar också till att skapa ekonomisk tillväxt och socialt värde samt
driva utveckling och transformation
genom att stödja våra kunder.

SEB gör det möjligt för hushåll, entreprenörer och
företag att finansiera, investera och hantera betalningar och sparande. Vi identifierar och hanterar
både risker och möjligheter. Därmed främjar vi ekonomisk utveckling, tillväxt, nya jobb, internationell
handel och bidrar till finansiell trygghet.
Trots pandemin har vi under hela 2020 hållit
verksamheten öppen i alla länder där vi verkar för
att kunna serva våra kunder och fullgöra vår uppgift
som en viktig kugge i samhällsekonomin. Även i de
länder som haft en nära nog total nedstängning kunde SEB upprätthålla alla bankens kritiska funktioner.
SEB är också en aktiv samhällsaktör i de lokala
samhällen där vi verkar. Vi är engagerade i att stödja
samhällets utveckling, främja entreprenörskap och
hållbarhet samt stödja initiativ och idéer som har
långsiktig positiv påverkan på samhället. SEB är
också aktivt i samhällsdebatten för att sprida ekonomisk kunskap och bidra till finansiell inkludering.

Nya sätt att delta i den offentliga debatten
För att undvika spridning av covid-19 har banken
under 2020 ställt in alla typer av större seminarier
och andra kundevenemang, men i stället intensifierat
kommunikationen i nya, egna digitala kanaler.
Under våren byggde vi en studio där vi nu producerat och spelat in fler än 100 sändningar. Vår nyhetssändning SEB Morgon, med ekonomiska analyser av
bankens experter, har setts nästan 700 000 gånger
på nio månader.
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Vi startade även SEB Talks, en serie webbsända seminarier där bankens experter ger insikter, prognoser
och råd om allt från företagande och privatekonomi
till hållbarhet och entreprenörskap. På detta sätt har
banken kunnat bjuda in fler deltagare och sprida kunskap till fler personer än vid traditionella kundmöten.
Totalt under 2020 sändes 11 avsnitt av SEB Talks
som sammantaget har lockat fler än 15 000 tittare.

Hållbarhetsseminarier i de baltiska länderna
I Baltikum har SEB inlett en liknande satsning med
en seminarieserie på Facebook på temat samhällsutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Planen är
att hålla panelsamtal där entreprenörer, forskare
och experter diskuterar vilka förändringar vad gäller
lärande, arbetsliv, transporter, resande och ekonomi
vi kan förvänta oss i ett femårsperspektiv, och hur vi
kan förbereda oss för dem.
Det första seminariet genomfördes med samma
upplägg i alla tre länderna och lockade sammanlagt
cirka 12 000 tittare.

Främja entreprenörstänkande
Pandemin innebar att flera tusen sommarjobb försvann. För att hjälpa ungdomar att få en meningsfull
sysselsättning deltog SEB i, och var delfinansiär av,
Beredskapslyftet:sommar, en satsning på att skapa
1 000 sommarjobb i Stockholm. Satsningen genom
fördes på initiativ av Stockholms stad. Förutom
det ekonomiska bidraget bistod banken även med
utbildningar inom entreprenörskap för att inspirera
ungdomar kring företagande.

SEB samarbetar med den ideella organisationen Mentor, som
arbetar med mentorskap för ungdomar som behöver vuxna
förebilder. Vi deltog under året även i We-Change-turnén,
Sveriges största hållbarhetssatsning för unga, som bjuder på
kunskap och innovation kring hållbar utveckling. Turnén genomfördes detta år helt digitalt och förutom det finansiella stödet
bidrog medarbetare från SEB i programpunkter och hackatons.

Förbättra den finansiella jämställdheten
SEB startade under året initiativet Financial Equality, som
inleddes med filmen Why Women Don’t Own som sätter ljuset på
kvinnors ägande. Filmen, som har gjorts i samarbete med tankesmedjan Ownershift och en grupp kvinnliga entreprenörer inom
SEB:s nätverk – Moa Gürbüzer, grundare av Oddbird, Polina Otto,
som grundade Carrus Network och Alice Moradian, medgrundare av Earth Bite (bild till vänster). Filmen tar sin utgångspunkt
i det faktum att kvinnors ägande endast svarar för 15 procent
av privat markegendom, 25 procent av fastighetsvärdet och
33 procent av privatägda aktier. Varför det har blivit så belyses genom en historisk tillbakablick på fyra fiktiva kvinnors liv
mellan 1840-talet och nutid. Syftet med initiativet är att belysa
problematiken och peka på vad SEB kan göra för att uppmuntra
till ett mer jämställt sparande och ägande.
Tankesmedjan Ownershift verkar för att markant öka kvinnors
andel av ägandet, för att ge kvinnor mer makt över sina egna
livsbeslut och göra samhället mer jämställt. Vi fördjupade under
året samarbetet med Ownershift genom ett långsiktigt sponsorskap som sträcker sig över de kommande tre åren.
Initiativet Financial Equality uppmärksammades med Annas
jämställdhets- och mångfaldspris för 2020. Priset har sedan
1993 årligen delats ut av den Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén, som är ett partsgemensamt samarbete mellan
Bankernas Arbetsgivarorganisation och Finansförbundet. Priset
delas ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen.

Hur vi bidrar finansiellt till samhället
Vi bidrar finansiellt till samhället genom att betala skatter och
lagstadgade myndighetsavgifter enligt lokala regler där vi verkar. U
 töver företagsskatten som bestäms av rörelseresultatet,
betalar vi sociala avgifter baserat på medarbetarnas ersättningskostnader. Myndighetsavgifterna består huvudsakligen
av avgifter för insättningsgarantier och resolutionsfonder, vilka
syftar till att skydda stabiliteten hos det finansiella systemet.
Betalda skatter och avgifter, Mkr

4 100

Skatter

2 512

Sociala avgifter

918

Resolutionsavgifter

330

Insättargarantiavgifter

Nytt samarbete för att bekämpa penningtvätt
Penningtvätt är ett stort samhällsproblem och vi arbetar kontinuerligt och målmedvetet för att stärka bankens förmåga att
motverka penningtvätt. För att ytterligare stärka samhällets
förmåga att bekämpa finansiell brottslighet var SEB under året
med och initierade SAMLIT (Swedish Anti-Money Laundering
Intelligence Initiative). Det är ett samarbete mellan de stora
svenska bankerna och polisens underrättelseenhet. Syftet är
att testa nya former för informationsutbyte inom ramen för
gällande lagstiftning samt att titta på vilka möjliga regelverksändringar som kan tänkas behövas för att göra arbetet än mer
effektivt framöver.
Samarbetet startade som ett pilotprojekt sommaren 2020
och planeras för lansering på bred front under 2021.
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Hållbarhet

Vi bidrar till en
hållbar framtid
Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och SEB är, och
kommer att vara, en del av omställningen. Som bank har vi ett
stort ansvar för hur vi bedriver vår verksamhet, vad vi finansierar
och vad vi investerar i. Vi samarbetar med och stödjer våra kunder
i övergången till ett koldioxidsnålt samhälle.
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Hållbarhet
SEB har en stark ambition att bidra till
en välmående och hållbar framtid för
människor, företag och samhälle. Vi är
fast beslutna att stödja våra kunder
io
 mställningen till en koldioxidsnål
ekonomi genom att vara ledande inom
rådgivning och att erbjuda innovativa och
hållbara finansierings- och investeringslösningar. Vårt mål är att skapa värde för
alla våra intressenter.

Vi är övertygade om att företag som integrerar hållbarhet i sin
verksamhet och sina affärsbeslut har förutsättningarna att
bli mer framgångsrika på lång sikt. För oss är integrationen av
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i vår verksamhet grundläggande. SEB:s strategi för hållbarhet beskriver de
områden där vi har möjlighet att påverka på kort, medellång och
lång sikt. Genom att anpassa strategin för vår finansierings- och
investeringsverksamhet i enlighet med FN:s mål för hållbar
utveckling och med Parisavtalet strävar vi efter att skapa
hållbart värde för våra intressenter. Detta inkluderar områdena klimat och miljö, mänskliga rättigheter, sociala relationer
och antikorruption.

SEB och FN:s mål för hållbar utveckling
FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) utgör ramverket för
nationer, företag och samhällen för att uppnå långsiktig
ekonomisk tillväxt, social integration och skydd för miljön.
SEB bidrar till utvecklingsmålen framför allt genom att stödja
sina kunder i deras omställning. Vi har skrivit under Principerna
för ansvarsfull bankverksamhet och har därmed åtagit oss att
anpassa vår affärsstrategi och bidra till SDG:erna.
Vi har identifierat och prioriterar fem av målen som är tydligt
kopplade till vår affärsstrategi och vårt hållbarhetsarbete, och
där vi har stor möjlighet att påverka.

Strävar efter att styra om kapitalflöden
Vi strävar efter att styra om kapitalflöden för att stödja hållbara
syften, i linje med bankens vision och affärsstrategi. Samtidigt
fokuserar vi på att utöka erbjudanden och fortsätta integrationen av hållbarhetsrisker i processer och våra sätt att arbeta.
Flera områden utgör grunden för vår långsiktiga prestation.
Finansiell styrka och motståndskraft, riskhantering, affärsetik och uppförande, samt förebyggande av brott är alla viktiga
på lång sikt för våra intressenter och är således väsentliga för
vår verksamhet.

Omställning av vår affär
Vi har kontinuerligt fokus på omställningen av vår verksamhet,
på innovation och på att hjälpa våra kunder i deras övergång till
ett bättre samhälle. 2020 etablerade vi en ny central organisation för hållbarhet och stärkte processer och policys. Vi intensifierade arbetet med att klassificera kreditportföljen för att
kunna analysera våra företagskunders nuvarande klimatavtryck
samt deras framtida planer för omställning.
Vi bidrog till tillväxten av hållbara finansiella lösningar och
vi var vid årets slut den sjunde största arrangören i världen av
gröna obligationer sedan starten 2008.
För medarbetarna lade vi särskilt fokus på att öka kompe
tensen om klimatförändringar. En forskningsbaserad utbildning
lanserades och är obligatorisk för alla anställda globalt.
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Vi hanterar klimataspekter i hela vår verksamhet, alltifrån
vår långa historia och banbrytande roll inom grön finansiering till det aktuella arbetet med att klassificera våra
företagskunders klimatpåverkan. I vår investeringsverksamhet är vi restriktiva mot företag inom fossila bränslen.
Genom vår verksamhet driver vi ekonomisk utveckling
och bidrar till att skapa nya arbetstillfällen och tillväxt i
samhället, till exempel genom att stödja entreprenörer.
Våra mikrofinansfonder ger individer och företag tillgång
till kapital och finansiella tjänster.
Genom vår historia av långvariga relationer med industriföretag bidrar vi till att stärka infrastruktur och möjliggöra
tekniska framsteg. Vi värnar om innovationsförmågan i
samhället. 2020 grundade vi SEB Greentech i syfte att
stödja nordiska företag inom sektorn för grön teknik.
Vi arbetar för att minska korruption och mutor i alla dess
former. Vi skyddar vår verksamhet och är fast beslutna att
förebygga penningtvätt, cyberbrott, sabotage, intrångs
försök och finansiering av terrorism.
Genom Financial Equality-initiativet, sätter SEB och tanke
smedjan Ownershift ljuset på kvinnors ägande och det
faktum att kvinnor i Sverige bara äger 15 procent av privat
mark och 33 procent av privatägda aktier. SEB arbetar
också för att öka balansen mellan män och kvinnor bland
SEB:s högre chefer.

Hållbar finansiering
Hållbar finansiering är en allt viktigare drivkraft i omvandlingen
mot en koldioxidsnål ekonomi, både på den globala marknaden
och i SEB:s verksamhet.
I nära samarbete och dialog med våra kunder är vi engagerade i att hitta lösningar som är skräddarsydda efter deras behov
och som ger möjlighet att bidra till positiv påverkan.
Ansvarsfull finansiering och utlåning är hörnstenar i vår verksamhet. SEB:s koncernövergripande policys definierar hur banken
ska ta hänsyn till hållbarhetsrisker i finansieringsverksamheten.

Marknaden för sociala obligationer fortsätter också att växa.
Region Stockholm gav 2020 ut en hälsobligation som ska
finansiera förebyggande insatser för personer som befinner
sig i riskzonen för diabetes typ 2.
För privatkunder fortsatte de gröna bolånen att växa, och
nådde 4 miljarder kronor. SEB lanserade också grön, långsiktig
fastighetsfinansiering för små och medelstora företag. Grön billeasing erbjuds företag och organisationer som är intresserade
av att hyra el- eller biogasbilar.

Hållbara finansieringslösningar

SEB:s egen gröna obligation finansierar gröna lån

SEB erbjuder hållbara finansiella lösningar för privatkunder
liksom för företag och institutionella kunder. För stora företag
och institutioner fortsätter utbudet av hållbara finansieringslösningar att utvidgas. Utöver den gröna obligationsmarknaden
ökar förekomsten av sociala obligationer, hållbara obligationer,
hållbarhetskopplade obligationer, gröna lån och hållbarhetskopplade lån. För det senare såg vi en betydande ökning av
efterfrågan och kunskap. I de nordiska länderna ökade marknaden från 1,6 miljarder US-dollar till 16,9 miljarder US-dollar från
2019 till 2020.
SEB är pionjär inom gröna obligationer i och med att vi utveck
lade konceptet 2007/2008 tillsammans med Världsbanken.
Sedan starten är vi den sjunde största arrangören globalt. 2020
hade SEB en ledande position på den nordiska marknaden
med en andel på 20 procent av de nordiska bankernas globala
transaktioner. 2020 hade SEB arrangerat en sammanlagd volym
på 4,7 miljarder US-dollar i gröna obligationer och 0,5 miljarder
US-dollar i hållbarhets- och sociala obligationer. Detta motsvarar 48 miljarder kronor i hållbarhetsrelaterade obligationer som
arrangerats av SEB.
Sverige är det land i världen med den största andelen gröna
obligationer: 14 procent av alla obligationer emitterade i kronor
är gröna. Svenska investerare överväger klimatpåverkan och
hållbarhet i sina investeringsbeslut i en sådan utsträckning att
emittenter globalt vänder sig till Sverige för att skaffa kapital.

Som en del av vår finansieringsstrategi utfärdade vi vår första
gröna obligation 2017 på 500 miljoner euro. Med stöd av SEB:s
hållbarhetsstrategi, miljöpolicy och sektorpolicys säkerställer
det gröna ramverket att SEB:s gröna obligation, genom att
finansiera gröna lån, används för koldioxidsnåla projekt och
investeringar som är motståndskraftiga mot klimatförändringar.
Dessutom ska gröna obligationer främja förbättringar inom miljö
och ekosystem och därmed stödja SDG:erna.
Under året beviljade vi det första gröna lånet i Baltikum, för
att finansiera byggandet av solparker i Estland. 2020 växte
SEB:s låneportfölj för den gröna obligationen till 21 miljarder
kronor, en ökning med nästan 8 miljarder kronor sedan 2017.

SEB:s gröna låneportfölj per kategoriProcent

Förnybar energi
Gröna fastigheter
 Rena transporter 
Energieffektivitet
 Hantering av rent vatten
och avloppsvatten

52,3
30,6
13,3
3,4
0,5
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Hållbara investeringar
SEB:s fondbolag, SEB Investment Management, är en av Nordens
största institutionella investerare med 672 miljarder kronor i
förvaltat kapital för privat-, företags- och institutionella kunder.
I och med att kunder i allt högre utsträckning efterfrågar
hållbara produkter strävar SEB Investment Management efter
att integrera hållbarhet i alla slags investeringar och tillgångsslag. Investeringsstrategierna baseras på inkludering av företag
som bedriver ett bra arbete inom detta område eller har väl
definierade planer för omställning, exkludering av branscher
och företag som inte uppfyller fondbolagets hållbarhetskriterier,
samt kontinuerligt engagemang i de företag som vi investerar i.
Fondbolaget strävar efter att förbättra sitt arbete genom
att löpande uppdatera strategierna, förbättra processer och
utveckla nya produkter till kunderna. Under de kommande åren
träder också nya EU-regelverk gällande rapportering och transparens i kraft, vilket kommer att påverka vårt arbete.
SEB undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) 2008 och har sedan dess årligen rapporterat hur
de sex principerna följts. I PRI:s klassificering av hållbara investeringar 2020 fick SEB:s fondbolag högsta möjliga betyg (A+)
för strategi och styrning, och betyget A i alla andra kategorier.
I december 2020 antogs en stärkt hållbarhetspolicy, tillsammans med en klimatstrategi, av fondbolagets styrelse. Framöver
kommer samma metoder och kriterier att användas för alla
fonder, vilket till exempel innebär att företag som producerar
eller utvinner fossila bränslen utesluts.

Fokus på inkludering
Fondbolaget investerar i företag som aktivt hanterar de miljö
mässiga, sociala och styrningsrelaterade aspekterna av sin
verksamhet. Vi tror att dessa kommer att bli mer framgångsrika över tid och därmed skapa värde för kunder, företag och
samhälle. Analys av hållbarhetsrisker och -möjligheter är
integrerat i förvaltningen av alla SEB:s fonder.

Kriterier för uteslutning
Samtliga av fondbolagets SEB-fonder utesluter företag som är
involverade i produktion eller marknadsföring av kontroversiella
vapen och utveckling eller produktion av kärnvapenprogram.
Under 2020 investerade SEB:s fonder inte i företag som utvinner
förbränningskol, det vill säga gruvverksamhet där förbränningskol står för mer än fem procent av företagets eller koncernens
omsättning, inte heller i tobaksföretag och bolag som producerar
cannabis för icke-medicinskt bruk. Dessutom investerade SEB:s
fonder inte i företag som brister i respekten för internationella
konventioner och riktlinjer.
SEB:s hållbarhetsfonder uteslöt under 2020 också företag
där mer än fem procent av omsättningen kommer från alkohol,
vapen, spel eller pornografi. Fonderna investerade dessutom
inte i företag som utvinner fossila bränslen. Fondbolaget
granskar sina innehav halvårsvis via sin rådgivare ISS ESG.
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Mikrofinansfonder
SEB är en av Europas största förvaltare av mikrofinans
fonder och tillhandahåller kapital och finansiella tjänster till
individer och företag som annars inte skulle ha tillgång till
dessa grundläggande tjänster. Mikrofinansinstitutionerna
i fonderna når fler än 22 miljoner entreprenörer i cirka 60
utvecklingsländer och det totala förvaltade kapitalet uppgår till över åtta miljarder kronor.

Ägarengagemang och samarbete
SEB Investment Management arbetar aktivt för att påverka de
företag de investerar i. I svenska och nordiska företag där fondbolaget ofta är en av de största aktieägarna genomförs detta
engagemang direkt genom dialoger med företagets verkställande ledning och styrelse.
För investeringar utanför Norden samarbetar SEB med andra
investerare genom organisationer som Institutional Investors
Group on Climate Change, PRI Clearinghouse och Federated
Hermes Equity Ownership Services. Under året har SEB totalt
haft fler än 2 000 dialoger (direkt och indirekt) med portföljbolag.

Kundundersökning
Varje år gör SEB Investment Management en undersökning där
vi frågar privatkunder med innehav i aktiefonder vilka av FN:s
mål för hållbara utveckling de anser att vi bör fokusera på i
bolagsdialoger. Resultatet från årets undersökning visar, likt tidigare år, att kunder vill att SEB bidrar till att bekämpa klimatförändringarna och främja de mål som avser rent vatten och sanitet
samt god utbildning. Biologisk mångfald rankas också högt.

Rådgivning och innovation

Medarbetare och kompetens

Vår förmåga att tillgodose våra kunders hållbarhetspreferenser
är nyckeln för framtiden, och vår rådgivnings- och innovationsförmåga kommer att vara avgörande. Det är därför vi utvecklar
produkter och tjänster som hjälper kunder att fatta välgrundade
beslut och som bidrar till att motverka global uppvärmning,
främja jämställdhet och stödja till exempel entreprenörer inom
grön teknik.

Medarbetarna är centrala för vår förmåga att vara ett framgångsrikt företag som kan hjälpa våra kunder att uppfylla sina
ambitioner. Kontinuerligt lärande, inkludering och mångfald och
en sund arbetsmiljö är några av de områden vi fokuserar på.

Utbildningsprogram för SME-kunder
I Sverige har vi lanserat Sustainability Business Program i
samarbete med r evisions- och konsultföretaget Grant Thornton.
Under sex månader får företag med intäkter på minst 50 miljoner
kronor ta del av kunskap, vägledning och verktyg, för att få hjälp
med att identifiera sina viktigaste hållbarhetsfrågor och integrera mätbara mål i sin verksamhet. Syftet är att stödja företag
att strukturera sitt hållbarhetsarbete och därigenom stärka sin
konkurrenskraft. År 2020 deltog åtta företag i programmet.

SEB Impact Metric Tool
Impact Metric Tool, ett kvantitativt analysverktyg som utvecklats av SEB, underlättar dialoger mellan företag och portfölj
förvaltare, och är en uppskattad rådgivningstjänst. Verktyget
består av moduler som möjliggör mätning av miljö, sociala och
styrningsrelaterade (ESG) aspekter av företagsverksamhet på
portföljnivå. Verktyget bedömer också positiva och negativa
effekter på SDG:erna och hjälper till att anpassa investeringsportföljer till EU-taxonomin vilken syftar till att definiera
miljövänliga ekonomiska aktiviteter.

Investering i entreprenörer inom grön teknik
SEB har skapat en ny riskkapitalenhet, SEB Greentech, för att
investera i nordiska företag inom sektorn för grön teknik. SEB
anser att det är avgörande att unga företag inom grön teknik får
tillgång till finansiering i ett tidigt skede så att de kan förverkliga
framtagandet av teknik, produkter och tjänster som kan komma
samhället, våra kunder och aktieägare till godo.
Enheten har ett initialt investeringskapital på 300 miljoner
kronor, med en ambition att öka till 1 miljard kronor över tid.
Den kommer att investera i företag som utvecklar lösningar
som på ett avgörande sätt kan förbättra användningen av
naturresurser och minska negativ ekologisk påverkan.

Bygga kompetens bland medarbetare
SEB har starkt fokus på att stärka ansvarsfulla beteenden
och hållbarhetskompetensen bland medarbetarna. Detta
drivs av ökade förväntningar och krav från kunder i alla segment liksom från andra intressenter, som investerare och
tillsynsmyndigheter.
SEB har sedan länge en obligatorisk utbildning i bankens
Uppförandekod och under 2020 fokuserade SEB särskilt på att
öka kunskapen om klimatförändringar. Därför lanserades en
utbildning som nu är obligatorisk för alla 15 500 medarbetare
världen över. Utbildningen består av en digital föreläsning med
Lisen Schultz, forskare vid Stockholm Resilience Centre, och
grundare och chef för Executive Program in Resilient Thinking.
Baserat på decennier av forskning samt de senaste resultaten
ger utbildningen en övergripande bild av hur klimatet förändras,
samtida och framtida effekter, och vad SEB som bank kan göra
för att bidra.

Utbildningsstöd för kundrådgivare
I samband med vårt arbete med att klassificera våra företagskunders klimatpåverkan lanserades en skräddarsydd utbildning för att stödja kundansvariga och rådgivare inför deras kunddialoger som rör klimatförändringar. Workshops och seminarier
genomfördes också i alla divisioner med företagskunder.

Integrerade nyckeltal för hållbarhet
SEB ser vikten av att anpassa incitamentsstrukturer till sina
hållbarhetsambitioner. Nyckeltal för hållbarhet är integrerade i långsiktiga incitamentsprogram för medlemmar av SEB:s
verkställande ledning (VL). Under 2020 integrerades KPI:er för
hållbarhet också för chefer som rapporterar till medlemmar i VL.

SEAM – ESG inom aktieanalys
2020 lanserade SEB Equity Research en ny metod kallad SEAM
(SEB Research's ESG Assessment Methodology), som kvantifierar vilka ESG-faktorer som kan komma att ha en väsentlig
inverkan på företagens finansiella resultat. Resultaten integreras i SEB:s aktieanalyser och är tillgängliga för alla kunder som
prenumererar på Equity Researchs analystjänst.
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Resultat och utdelning för 2020
Trots det utmanande ekonomiska läget visade sig SEB:s affärsmodell vara
motståndskraftig under året och i lokal valuta var rörelseintäkterna i stort sett
oförändrade jämfört med 2019. Banken har en stark finansiell ställning och
styrelsen föreslår en utdelning på 4:10 kronor per aktie. Stängningskursen för
SEB:s A-aktie var 84:50 kronor vid årets slut.

Rörelseintäkter
Rörelseintäkterna minskade med 1 procent till 49 717 Mkr.
Räntenettot ökade med 10 procent till 25 143 Mkr. Faktorer
som påverkar räntenettot är volymerna av kundernas in- och
utlåning och räntemarginaler som skiljer sig åt på olika marknader, främst beroende på olika löptider och risker. Förändringar
i marginalerna är av stor betydelse för räntenettot. Dessutom
påverkas räntenettot av avkastningen på innehav av ränte
bärande värdepapper och räntekostnader kopplade till egna
emitterade värdepapper som används för att finansiera
verksamheten. Myndighetsavgifter för finansiell stabilitet
rapporteras också som räntenetto.
Ökningen i räntenettot 2020 berodde huvudsakligen på ökade
utlåningsvolymer, framför allt bolån. Myndighetsavgifterna för
finansiell stabilitet uppgick till 918 Mkr, vilket var ungefär hälften av kostnaderna för 2019, i enlighet med gällande regelverk.
Provisionsnettot, som omfattar provisionsintäkter från olika
tjänster som lån, rådgivning, fonder, betalningar, kort och
värdepapper utgör sedan länge en större del av SEB:s intäkter
än i andra svenska banker. Det hänger samman med att banken
i högre utsträckning tillhandahåller tjänster till stora företag och
erbjuder kapitalförvaltningstjänster.

Resultaträkning

Mkr
2020

2019

Räntenetto

25 143

22 950

Provisionsnetto

18 063

18 709

6 275

7 617

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Övriga intäkter, netto
Summa rörelseintäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Summa rörelsekostnader
Resultat före kreditförluster
Vinster och förluster från materiella
och immateriella tillgångar

236

858

49 717

50 134

–14 976

–14 660

–5 864

–6 623

–1 906

–1 662

–22 747

–22 945

26 970

27 190

–7

–2

Förväntade kreditförluster, netto

–6 118

–2 294

Rörelseresultat före
jämförelsestörande poster

20 846

24 894

Jämförelsestörande poster

–1 000

Rörelseresultat

19 846

24 894

Skatt

–4 100

–4 717

Nettoresultat

15 746

20 177

Utdelning för 2019 och 2020
Årsstämman för 2020 schemalades ursprungligen till
den 23 mars 2020. Givet myndigheternas restriktioner på
evenemang och resor av covid-19-skäl senarelade styrelsen
stämman till den 29 juni 2020. Under den tiden omvärderade styrelsen sitt ursprungliga utdelningsförslag för
2019 (6:50 kronor per aktie) givet covid-19-utvecklingen.
I syfte att säkra tillräckligt utrymme för SEB att agera för
kundernas och aktieägarnas intressen, föreslog styrelsen
till stämman att ingen utdelning för 2019 skulle göras.
Stämman beslöt i enlighet med förslaget.
Styrelsen föreslår nu en utdelning på 4:10 kronor per
aktie vilket motsvarar 25 procent av nettoresultatet för
2019 och 2020. Förslaget är i enlighet med Finansinspektionens kommunikation den 18 december 2020 om att banker
bör vara restriktiva vad gäller utdelningar och aktieåterköp
fram till den 30 september 2021.
Avstämningsdag för utdelningen föreslås till 1 april 2021.
Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer
aktien att handlas utan rätt till utdelning den 31 mars 2021
och utdelningen beräknas betalas ut av Euroclear Sweden
AB den 8 april 2021.
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Sanktionsavgift
Finansinspektionen slutförde sin översyn av SEB:s rutiner
och processer gällande regelverken för arbetet mot penning
tvätt i SEB:s baltiska banker. Finansinspektionen beslutade
att ge SEB en anmärkning, vilket är en lägre grad av sanktion
som ges när överträdelsen inte har bedömts som allvarlig.
Myndigheten har också beslutat att ge SEB en sanktions
avgift på 1 miljard kronor, vilket motsvarar cirka 14 procent
av det maximala belopp som Finansinspektionen kan utfärda,
samt ett föreläggande att SEB ska vidta vissa åtgärder för
att förbättra sin transaktionsövervakning i Sverige.
SEB beslöt att inte överklaga avgiften utan istället
fokusera på verksamheten framöver.

Under 2020 minskade provisionsnettot med 3 procent till
18 063 Mkr. Det främsta skälet var att konsumtionen minskade till följd av de restriktioner som covid-19 fört med sig och
därmed var antalet betalningar och korttransaktioner färre.
Företagskundernas efterfrågan på kapitalmarknadsfinansiering
och rådgivning var lägre men i riskhanteringssyfte efterfrågade
företagen lån och likviditetsfaciliteter i högre utsträckning.
Nettoresultat av finansiella transaktioner omfattar såväl realiserade vinster och förluster i samband med handel av aktier,
obligationer, valutor och andra finansiella instrument, som
orealiserade förändringar i marknadsvärdet av värdepapper.
Utvecklingen på de finansiella marknaderna har stor betydelse.
För 2020 minskade nettoresultatet av finansiella transaktioner med 18 procent till 6 275 Mkr. Det huvudsakliga skälet var
att marknadsvärderingseffekter var mindre positiva än 2019.
Covid-19 ledde till mycket volatila marknader och både företagsoch institutionella kunder var aktiva för att hantera sin risk och
sina investeringsportföljer.
Övriga intäkter, netto, innehåller vissa realisationsvinster,
aktieutdelningar, säkringsarrangemang och övriga poster. Övriga
intäkter, netto, minskade till 236 Mkr. 2019 var övriga intäkter
högre på grund av att SEB avyttrade sitt innehav i LR Realkredit
A/S med en realisationsvinst på 259 Mkr.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna minskade med 1 procent till 22 747 Mkr.
Personalkostnader ökade främst på grund av SEB:s strategiska
initiativ och förstärkningen av förmågan att bekämpa finansiell
brottslighet. Det genomsnittliga antalet medarbetare ökade till
15,335 under året. Covid-19-restriktioner ledde bland annat till
färre konsulter och lägre resekostnader.

Förväntade kreditförluster, netto

Kreditförlusterna utgörs dels av konstaterade förluster, dels
av reserveringar för förväntade förluster där SEB fastställt
att motparten troligtvis inte kommer att kunna fullgöra sina
återbetalningsförpliktelser.
Förväntade kreditförluster, netto, ökade till 6 118 Mkr.
Det berodde främst på att när oljepriserna sjönk kraftigt
påverkades ett fåtal företagskunder i offshore-sektorn negativt.
Därutöver gjorde banken reserveringar för covid-19-relaterade
effekter på kreditportföljnivå.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster uppgick till 1 000 Mkr på grund av
en sanktionsavgift.

Rörelseresultat

Rörelseintäkter

Mdr kr
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Räntenetto
 Nettoresultat av finansiella transaktioner

 Provisionsnetto
 Övriga intäkter, netto

Räntenetto

Mdr kr

25
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 Utlåning till
kunder
 Inlåning från
kunder
Övrigt
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5
0
–5
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Provisionsintäkter, brutto

Mdr kr

15
12
9
6
3
0
2018

2019

 Betalningar, kort, inlåning, strukturerad utlåning, garantier och övrigt
Värdepappershandel och derivat

2020

Depåförvaring och fonder
 Nyemissioner och
rådgivningsprovisioner
Livförsäkringsprovisioner

Rörelseresultatet minskade med 20 procent till 19 846 Mkr.

Nettoresultat

Nettoresultatet minskade med 22 procent till 15 746 Mkr och
vinsten per aktie uppgick till 7:28 kronor.
Nettoresultatet ligger till grund för beräkning av vinst per
aktie och föreslagen utdelning till aktieägarna.
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Balansräkning och affärsvolymer
Mycket förenklat går traditionell bankverksamhet ut på att förmedla kapital
mellan kunder med överskott på kapital och kunder med lånebehov. Kundernas
behov varierar mycket när det gäller lånens storlek, löptid och andra villkor.
I sin roll som förmedlare använder SEB sparande och inlåning samt emitterade
obligationer till företagsutlåning och långfristiga bolån.

Tillgångar

Eget kapital

Balansomslutningen uppgick per den 31 december 2020
till 3 040 miljarder kronor vilket motsvarade en ökning med
184 miljarder kronor under året.
Utlåning till allmänheten svarar för mer än hälften av de
totala tillgångarna. Utlåning till allmänheten minskade med
68 miljarder kronor. Bolån i Sverige ökade i linje med marknaden och företagsfinansieringen var stabil. Den starkare k ronan
gjorde dock att de rapporterade volymerna sjönk.
Banken håller räntebärande värdepapper för att underlätta
kundhandel och för sin egen likviditetshantering och eget
kapitalinstrument hålls för kundhandel. Dessa innehav ökade
med 31 miljarder kronor under 2020.
De finansiella tillgångarna för vilka kunderna bär investeringsrisken utgörs mestadels av kundernas fondförsäkringar och
uppgick till 331 miljarder kronor.

Eget kapital består av aktiekapital, kapitaltillskott samt ackumulerat resultat.
Nettoresultatet för 2020 ökade eget kapital med 16 miljarder
kronor. Den planerade utdelningen för 2019 till ett belopp på
14 miljarder kronor distribuerades inte och kapitalet låg kvar på
en hög nivå. För 2020 uppgår det totala föreslagna utdelningsbeloppet till 9 miljarder kronor. Eget kapital uppgick till totalt
172 miljarder kronor.
Banker måste hålla kapital för att täcka sina risker. Vid slutet
av 2020 utgjorde SEB:s kapital 21 procent av de uppmätta
riskerna (kärnprimärkapitalrelationen). Detta är en av de högsta
kapitalkvoterna bland banker i Europa.

Skulder
Den största posten är in- och upplåning från allmänheten.
In- och upplåning från allmänheten ökade med 210 miljarder
kronor e
 ftersom kunderna i högre grad valde bankkonto som
en sparform. Därigenom minskade SEB:s behov av att emittera
värdepapper i finansieringssyfte. Emitterade värdepapper
minskade med 108 miljarder kronor. Finansiella skulder för
vilka kunderna bär investeringsrisken motsvarar bankens
åtagande för kundernas fondförsäkringar och uppgick till
332 miljarder kronor.

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

Mkr
2020

2019

323 776

146 691

Utlåning till centralbanker

3 633

4 494

Utlåning till kreditinstitut

50 791

46 995

Utlåning till allmänheten

1 770 161

1 837 605

265 433

238 578

Räntebärande värdepapper
Egetkapitalinstrument

Förvaltat kapital och depåförvaring
Både det kapital som banken förvaltar (till exempel fonder)
och det som ligger i depåförvar rapporteras primärt utanför
balansräkningen.
Det totala förvaltade kapitalet ökade till 2 106 miljarder
kronor, ett nettoresultat av en ökning av marknadsvärdet och
ett nettoutflöde av kapital. Depåförvaringsvolymen ökade
på grund av flera nya mandat och marknadsvärdesökning till
12 022 miljarder kronor.

Skulder och eget kapital
Skulder till centralbanker och kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
Finansiella skulder för vilka kunderna
bär investeringsrisken
Skulder till försäkringstagarna
Emitterade värdepapper

82 240

78 482

Finansiella tillgångar för vilka kunderna
bär investeringsrisken

330 950

316 776

Derivat

Derivat

164 909

139 427

Övriga finansiella skulder

48 539

47 598

3 040 432

2 856 648

Övriga tillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Korta positioner

Övriga skulder
Eget kapital
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
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Mkr
2020

2019

111 309

88 041

1 371 227

1 161 485

332 392

317 574

29 624

26 547

749 502

858 173

30 409

27 343

161 561

122 192

744

2 449

81 720

97 144

171 943

155 700

3 040 432

2 856 648

Riskhantering i SEB
SEB måste alltid hantera all sorts risk som uppstår i samband med kundernas
aktiviteter. Banken har ett omfattande ramverk för risk-, likviditets- och kapital
hantering som utvecklas löpande för att återspegla aktuella förutsättningar.
Detta har möjliggjort för banken att fortsätta skapa kundvärde och bibehålla
sin motståndskraft under Covid-19-pandemin.

Stark kreditportfölj i utmanande tider
SEB:s huvudsakliga risk är kreditrisk. Kreditportföljen ökade
under året till 2 591 miljarder kronor från 2 498 miljarder.
Påverkan från covid-19 var begränsad och kreditkvaliteten var
i stort sett stabil 2020, trots den exceptionella ekonomiska
nedgången orsakad av pandemin. Sannolikt har dock kundernas
underliggande finansiella risk ökat under pandemin på grund
av förlorade intäkter och högre skuldsättningsgrad. Detta kan
så småningom leda till att kvaliteten på bankernas tillgångar
försvagas. De branscher som anses löpa störst risk är oljerelaterade sektorer, resor och transporter samt detaljhandel och
affärslokaler. Under covid-19-pandemin har SEB:s fokus varit att
arbeta nära kunderna och aktivt hantera risker.

Mäta och hantera klimatrelaterad risk
SEB inser vikten av att begränsa den genomsnittliga globala
temperaturökningen i linje med Parisavtalet. För att uppnå detta
är en övergång till en koldioxidsnål ekonomi viktig. Som bank har
SEB både ett ansvar och en förmåga att tänka nytt och skapa
finansiella lösningar som påskyndar och stöder omställningen.

SEB utesluter inte att övergången kommer att blir snabbare
och få mer omfattande konsekvenser än vad som är allmänt
förväntat.
SEB:s metod för att hantera risker relaterade till klimatförändringar är integrerad i bankens övergripande affärsstrategi och
fokuserar på tre områden:
• Stödja kunderna på deras omställningsresa mot en koldioxid
snål ekonomi
• Hantera bankens egen klimatpåverkan
• Hantera klimatrelaterade risker.
En av ett flertal åtgärder som SEB vidtagit är att göra en
första analys av företags- och fastighetskreditportföljerna när
det gäller exponering mot koldioxid genom att kategorisera
industrisektorer med klimatpåverkan som sträcker sig från hög
till begränsad påverkan. Analysen utgör grunden för många
aspekter av det framtida klimatrelaterade arbetet, såsom dialoger om klimatåtgärder med kunder och SEB:s strategiska val.
	Läs mer om SEB:s hålbarhetsarbete på sebgroup.com

Nedbrytning av SEB:s företags- och fastighetsportfölj enligt sektorernas koldioxidavtryck
1 713 miljarder kronor motsvarande 66 procent av den totala kreditportföljen per 31 december 2020

Mdr kr

Väsentligt koldioxidavtryck
Transport
Mat- och dryckrelaterat1)
Elproduktion: icke förnybar/mixad2)
Fordonsindustri
Olje- och gasrelaterat: upstream3)
Byggnadsindustri
Kemisk industri
Metall- och gruvindustri
Jordbruk
Olje- och gasrelaterat: övrigt4)
Textilindustri
Cement

125
77
75
71
62
36
34
24
22
20
14
3

Visst koldioxidavtryck
Fastighetsrelaterat
Kapitalvaror
Parti- och detaljhandel
Pappersindustri
Konsumtionsvaror
Kraftöverföringssystem
Skogsbruk

405
134
35
35
23
20
14

Mycket begränsat koldioxidavtryck
Elproduktion: förnybar
Vindturbiner

31
11

Oväsentligt koldioxidavtryck
Finans och försäkring
Tjänstesektor
Farmaceutiska produkter och sjukvård
IT och media
Telekommunikation
Övrigt

174
88
67
35
33
44

1) Produktion och grossist- och detaljhandel
2) Företag med elproduktionsmix som är icke förnybar eller
en blandning av icke förnybar och förnybar
3) Utvinning och produktion, oljefältstjänster och offshore
4) Transport, distribution & lager, raffinaderi, återförsäljning
och övrigt
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”Vi står starka i en
föränderlig värld.”
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande

Ordförande har ordet
2020 var ett utmanande år för människor och företag och mina
tankar går till alla som har drabbats av pandemin. Från SEB:s
sida har vi gjort vårt yttersta för att stå vid våra kunders sida.
I linje med myndigheternas riktlinjer beslutades att ingen
utdelning skulle betalas under året. Styrelsen har nu dock, i linje
med uppdaterade riktlinjer, föreslagit en utdelning för 2020.
Bland SEB:s aktieägare finns småsparare, pensionsfonder och
indirekt även stiftelser som stöttar forskning och utbildning och
utdelningen är därför ett viktigt bidrag till samhällsekonomin
och till utvecklingen av samhället.
Tack vare vår finansiella styrka har vi kunnat stödja våra
kunder genom krisen. Jag vill uttrycka mitt innerliga tack till alla
medarbetare för er flexibilitet, hårda arbete och proaktivitet
under året.
Proaktivitet är viktigt även när vi blickar framåt. Vi bör alltid
förvänta oss det oväntade, och vi måste vara ödmjuka och inse
att risk per definition inte är helt kontrollerbar. Om risker hanteras på ett ansvarsfullt sätt kan de emellertid också innebära
stora möjligheter.

De två megatrenderna digitalisering och hållbarhet är två
sådana exempel, där vi nu accelererar våra ansträngningar
ytterligare för att kunna fortsätta möta våra kunders behov.
Klimatförändringarna är i fokus inom alla kundsegment, och vi vill
vara nära våra kunder och stödja dem på vägen till omställning.
Det föränderliga risklandskapet understryker vikten av att
alltid försöka se runt hörnet. Inom SEB har vi varit nyfikna på
framtiden i 165 år. Vi kommer fortsätta använda den nyfikenheten, tillsammans med kunskap, erfarenhet och framsynthet, för att bistå våra kunder och skapa långsiktigt värde för
våra aktieägare.
Stockholm, februari 2021

Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande
Detta är en förkortad version av ordförandeordet i SEB:s årsredovisning.

Bolagsstämma

Styrelse

VD och verkställande ledning

Bolagsstämman är det högsta beslutande
organet, som bland annat utser styrelsens ledamöter och bankens revisor. Alla
registrerade aktieägare har rätt att delta
på årsstämman och rösta i enlighet med
sitt aktieinnehav.

Styrelsen har det övergripande ansvaret
för SEB:s organisation, förvaltning och
verksamhet. Viktiga frågor som behandlas
av styrelsen innefattar det makro
ekonomiska läget, bankens finansiella
ställning och risk-, kapital- och likviditets
position, ersättningsfrågor, successionsplanering, regelefterlevnad samt
kvartalsrapporter och årsredovisningar.

Verkställande direktören, som också är
koncernchef, har ansvaret för att hantera
koncernens löpande verksamhet, inklusive riskhantering, i enlighet med strategi
och policys som fastställts av styrelsen.
För att bäst tillvarata hela koncernens
intresse samråder VD med verkställande
ledningen (VL) i frågor av större eller
principiell betydelse.

	Se sebgroup.com/sv för
mer information.

	Styrelsen presenteras på sid. 50.
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	VL presenteras på nästa sida.

Bolagsstyrning

Verkställande ledning (från 1 januari 2021)

Johan Torgeby
Befattning Verkställande direktör och
koncernchef sedan 2017

Magnus Carlsson

Mats Torstendahl

Magnus Agustsson

Jonas Ahlström

Ställföreträdande VD och
koncernchef sedan 2014

Ställföreträdande VD och
koncernchef sedan 2021.
Group Data Privacy Senior
Manager sedan 2018

Chief Risk Officer sedan
2017

Chef för division Baltikum
sedan 2020

Anställd i SEB sedan 2009

1993

2009

2009

2005

Född 1974

1956

1961

1973

1978

221 801 aktier och aktierätter, varav 54 998 A-aktier,
129 402 aktierätter
och 37 401 villkorade
aktierätter.

407 620 aktier och aktierätter, varav 104 218 A-aktier,
91 857 aktierätter
och 211 545 villkorade
aktierätter.

47 057 aktier och aktierätter, varav 8 744 A-aktier,
20 381 aktierätter
och 17 932 villkorade
aktierätter.

70 723 aktier och aktierätter, varav 3 049 A-aktier,
21 702 aktierätter
och 45 972 villkorade
aktierätter.

Joachim Alpen

Karin Lepasoon

Nina Korfu-Pedersen

Nicolas Moch

Vice VD, Co-Head för
division Stora Företag &
Finansiella Institutioner
sedan 2014

Chef för Group Marketing
and Communication sedan
2020

Chef för Business Support &
Operations sedan 2020

Chief Information Officer
sedan 2018

2001

2020

2010

2008

1967

1968

Egna och 387 843 aktier och aktierätnärståendes ter, varav 5 826 A-aktier,
aktieinnehav 137 390 aktierätter
och 244 627 villkorade
aktierätter.

Jeanette Almberg
Befattning Chef för Group Human
Resources sedan 2016

Anställd i SEB sedan 2008
Född 1965
Egna och 138 307 aktier och aktierätnärståendes ter, varav 11 135 A-aktier,
aktieinnehav 34 437 aktierätter
och 92 735 villkorade
aktierätter.

William Paus
Befattning Vice VD, Co-Head för
division Stora Företag & Finansiella Institutioner sedan
2018. Group AML Senior
Manager sedan 2020

336 425 aktier och aktierät- Inga aktier eller aktierätter.
ter, varav 6 369 A-aktier,
150 731 aktierätter
och 179 325 villkorade
aktierätter.

1973

1972

74 034 aktier och aktierätter, varav 1 037 A-aktier,
23 241 aktierätter
och 49 756 villkorade
aktierätter.

47 645 aktier och aktierätter, varav 2 428 A-aktier,
6 610 aktierätter
och 38 607 villkorade
aktierätter.

Sara Öhrvall

Jonas Söderberg

Masih Yazdi

Petra Ålund

Chef för division Företag &
Privatkunder sedan 2021

Ekonomi- och finansdirektör
sedan 2020

Chef för Group TechnoChief Transformation Officer
logy sedan 2019. Group
sedan 2020
Outsourcing Senior Manager
sedan 2020

Anställd i SEB sedan 1992

1999

2013

2017

2018

Född 1967

1976

1980

1967

1971

77 394 aktier och aktierätter, varav 30 895 A-aktier,
8 529 aktierätter
och 37 970 villkorade
aktierätter.

122 597 aktier och aktierätter, varav 15 858 A-aktier,
42 721 aktierätter
och 64 018 villkorade
aktierätter.

29 837 aktier och aktierätter, varav 5 467 A-aktier,
119 aktierätter
och 24 251 villkorade
aktierätter.

36 557 aktier och aktierätter, varav 1 150 aktier
och 35 407 villkorade
aktierätter.

Egna och 248 961 aktier och aktierätnärståendes ter, varav 52 900 A-aktier,
aktieinnehav 24 390 aktierätter
och 171 671 villkorade
aktierätter.
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Bolagsstyrning

Styrelse

Befattning

Marcus Wallenberg

Sven Nyman

Jesper Ovesen

Signhild Arnegård Hansen

Ordförande sedan 2005

Vice ordförande sedan 2017

Vice ordförande sedan 2014

Ledamot

Invalsår

2002

2013

2004

2010

Född

1956

1959

1957

1960

B.Sc. (Foreign Service)

Civ.ek.

Civ.ek. och MBA

Fil.kand. (Human Resources)
och journalistutbildning

Ordförande i Saab och FAM.
Vice ordförande i Investor.
Ledamot i AstraZeneca plc. samt
Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse. Medlem i International
Advisory Council of Hong Kong
Exchanges and Clearing Limited.

Ledamot i Ferd AS, Nobelstiftelsens investeringskommitté,
Handelshögskolan i Stockholm,
Handelshögskoleföreningen
i Stockholm samt Axel och
Margaret Ax:son Johnsons
Stiftelse.

752 000 A-aktier

10 440 A-aktier och
10 200 C-aktier

Utbildning

Andra uppdrag

Egna och närståendes
aktieinnehav
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Ordförande i SnackCo of
America Corp. Vice ordförande
i Svensk-Amerikanska Handelskammaren (USA). Ledamot i
Business Sweden, Institutet för
entreprenörskaps- och småföretagsforskning (ESBRI), SOS
Barnbyar Sverige och SACC-NY.
Ledamot i IVA.
25 000 A-aktier

5 387 A-aktier

Anne-Catherine Berner

Winnie Fok

Lars Ottersgård

Helena Saxon

Johan Torgeby

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot (VD och koncernchef)

2019

2013

2019

2016

2017

1964

1956

1964

1970

1974

Civ.ek. och MBA (ledarskap)

Bachelor of Commerce.
Fellow of CPA Australia och
Fellow of Institute of Chartered
Accountants in England and
Wales. Associate member of
Hong Kong Institute of Certified
Public Accountants.

Gymnasieingenjör (Elektroteknik), Diploma in Management
from The Open University Business School samt ett flertal
internutbildningar inom IBM.

Civ.ek.

Fil. kand. (nationalekonomi)

Styrelseledamot i Calefactio
Investments HoldCo AB,
Calefactio Investments AB,
CV VC AG (Schweiz), Avesco
AG (Schweiz) och ordförande
i styrelsen, och initiativtagare
till, Stödföreningen Det nya
Barnsjukhuset i Helsingfors.

Ledamot i Volvo Car
Corporation, G4S plc och
Foscam Properties Ltd.
Rådgivare till WFAB.

Head of Market Technology,
Nasdaq Inc. Ordförande i
styrelsen och VD i Nasdaq
Technology. Ledamot i EKO
Respecta.

CFO på Investor. Ledamot i
Swedish Orphan Biovitrum.

Ordförande i Svenska Bankföreningen. Ledamot i Institute
of International Finance och
Mentor, Sverige. Ledamot i
European Banking Federation.
Ett flertal medlemskap i organisationer.

4 600 A-aktier

3 000 A-aktier

Inga aktier

12 500 A-aktier

387 843 aktier och aktierätter1)

1) varav 5 826 A-aktier, 137 390 aktierätter och 244 627 villkorade aktierätter.

Utsedda av de anställda

Anna-Karin Glimström

Charlotta Lindholm

Annika Dahlberg

Magnus Olsson

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Invalsår

2016

2015

2016

2020

Född

1962

1959

1967

1963

Universitetsstudier i matematik,
statistik och juridik.

Jurist

Universitetsstudier i
arbetsmiljörätt.

Civilekonom

Ordförande i Finansförbundet
i SEB och i Finansförbundet
regional Klubb Väst i SEB.
Ledamot i EB-SB Fastigheter
och i EB-SB Holding.

Ordförande i Akademiker
föreningen i SEB. Ledamot i
Alma Detthows Stiftelse.

Första vice ordförande i
Finansförbundet i SEB och i
Finansförbundets regionala
klubb Storstockholm i SEB.

Företagsrådgivare SEB Lund.

Inga aktier och
749 villkorade aktierätter

822 A-aktier och
749 villkorade aktierätter

Inga aktier och
749 villkorade aktierätter

3 000 aktier och
749 villkorade aktierätter

Befattning

Utbildning
Andra uppdrag

Egna och närståendes
aktieinnehav

Johan H. Andresen och Samir Brikho avgick på egen begäran som styrelseledamöter vid årsstämman 2020.
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Övrig information

Foto
SEB:s medarbetare:

Nicoleta Stepman

sid. 0

Group Technology

Anna Jepp

sid. 3

Stora Företag & Finansiella Institutioner

Lars Hagne

sid. 3
sid. 3

Dimitrios Balogiannis

sid. 40

Stora Företag & Finansiella Institutioner

Mikael Warsén

Saida Zdoufal

sid. 26

Cecil Allstrin
Filip Urde

sid. 40

Stora Företag & Finansiella Institutioner

sid. 27

Företag & Privatkunder

Företag & Privatkunder

Nina Jorsenius

sid. 22

Stora Företag & Finansiella Institutioner

Group Technology

Stora Företag & Finansiella Institutioner

Mikaela Linder

Sekou Soumaoro

Rene Breitenberger

sid. 40

Stora Företag & Finansiella Institutioner

sid. 30

Företag & Privatkunder

sid. 18, 30

Alexandra Jevinger

Supportfunktioner och koncernstaber

Supportfunktioner och koncernstaber

Nazanin Aminjavaherysid. 20, 30

Natalie Embaye

Företag & Privatkunder

Group Technology

sid. 34
sid. 38

Foto: Tobias Hägg, Getty,
Johnér, Shutterstock, Patrik Johäll,
Stefan Snyman, Hans-Erik Nygren,
Andreas Lind, Laura Stark med flera.

Finansiell information och publikationer

Års- och Hållbarhetsredovisning

Årsöversikt

Information om SEB:s verksamhet,
finansiella ställning och resultat,
samt hållbarhetsarbete.

En kortversion av Års- och
Hållbarhetsredovisningen.

Capital Adequacy & Risk
Management Report (Pillar 3)

SEB Green Bond
Impact Report

Information (på engelska) om
kapitaltäckning och riskhantering
enligt myndighetskrav.

Översikt av SEB:s gröna låneportfölj och den gröna obligation som
emitterades 2017.

Digital års- och
hållbarhetsredovisning
En digital introduktion till Årsoch Hållbarhetsredovisningen
och SEB:s film om 2020.
sebgroup.com/annualreport

Finansiell information, rapporter och
övrig information om SEB finns på
sebgroup.com/sv

Kvartalsrapporter och Fact Book
Kvartalsvis rapportering om SEB:s finansiella ställning och resultat,
med ytterligare detaljer i Fact Book (på engelska).

Nya aktieägare erbjuds automatiskt att prenumerera på Årsredovisningen eller Årsöversikten.
Beställ tryckt Årsredovisning och Årsöversikt på
sebgroup.com/sv/ir
Prenumerera på digital version av kvartalsrapporter (pdf) och Fact Book (pdf) på
sebgroup.com/sv/press
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SEB:s hemsida

Kalender
Års- och Hållbarhetsredovisning 2020
Årsstämma
Kvartalsrapport januari–mars
Kvartalsrapport april–juni
Kvartalsrapport juli–september

2 mars 2021
30 mars 2021
28 april 2021
15 juli 2021
20 oktober 2021

Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas den 30 mars 2021. En kallelse till årsstämman,
inklusive dagordning, finns tillgänglig på www.sebgroup.com.
På grund av covid-19-pandemin och de restriktioner som införts för att
förhindra smittspridning har styrelsen i banken beslutat att årsstämman ska
genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och
att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast
genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.
Aktieägarna kommer att ha möjlighet att inför årsstämman ställa frågor
skriftligen. Dessa ska vara SEB tillhanda senast den 20 mars 2021 och kommer
att besvaras senast den 25 mars 2021. SEB kommer att genomföra en webbsändning med styrelseordföranden, verkställande direktören och den externa
revisorn den 24 mars 2021 på www.sebgroup.com. I webbsändningen kommer
ordföranden och den verkställande direktören bland annat att ge sin syn på
året som har gått och ge svar på inkomna frågor från aktieägare.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den
22 mars 2021,
• dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst så att poströsten är
banken tillhanda senast den 29 mars 2021. Observera att anmälan till
årsstämman kan enbart göras genom poströstning.

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning på 4:10 kronor per aktie för 2020.
Torsdagen den 1 april 2021 är föreslagen som avstämningsdag för utdelningen.
Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer aktien att
handlas utan rätt till utdelning onsdagen den 31 mars 2021 och utdelningen
beräknas betalas ut av E
 uroclear Sweden AB torsdagen den 8 april 2021.

Please
recycle me!
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Huvudkontor
Postadress:
Besöksadress:
Telefon:

SEB, 106 40 Stockholm
Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
0771 62 10 00

Kontaktpersoner
Masih Yazdi
Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: 0771 62 10 00
E-post: masih.yazdi@seb.se

Karin Lepasoon
Chef för Group Marketing and Communication
Telefon: 0771 62 10 00
E-post: karin.lepasoon@seb.se

Pawel Wyszynski
Chef för Investor Relations
Telefon: 0704 62 21 11
E-post: pawel.wyszynski@seb.se

Frank Hojem
Chef för Corporate Communication
Telefon: 0707 63 99 47
E-post: frank.hojem@seb.se

Malin Schenkenberg
Finansiell information
Telefon: 08 763 95 31
E-post: malin.schenkenberg@seb.se

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) — Organisationsnummer 502032-9081

