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Den makroekonomiska 
utvecklingen var osäker. Med 
digitalisering utvecklas bankers 
verksamhet och hållbarhets-
frågor ökar i betydelse. 

6  Kunder
Kunderna var överlag mer 
aktiva under året i alla SEB:s 
hemmamarknader. Digitala 
tjänster och hållbara produkter 
uppskattas i allt högre grad. 

18 Hållbarhet
SEB:s hållbarhetsarbete är  
inriktat på produkter och tjäns-
ter som möter kundernas behov 
inom hållbarhetsområdet samt 
på att omvandla vår egen affär. 

10  Strategi och 
affärsplan

Genomförandet av vår strategi 
och affärsplan sker inom ramen 
för tre fokusområden: ledande 
inom rådgivning, operationell 
effektivitet och utökad närvaro.

Resultaträkning

Affärsläget i SEB:s marknader var överlag positivt. SEB:s rörelseresultat, före jämförelsestörande 

poster, ökade med 9 procent. Banken har en stark finansiell ställning och styrelsen föreslår en 

utdelning på 6:25 kronor per aktie. Stängningskursen för SEB:s A-aktie var 88:08 kronor. 

Beskrivning 

Rörelseintäkter

Räntenettot utgörs till största delen av skillnaden mellan intäkter 

från utlåning och kostnader för in- och upplåning. Bankers ränte-

marginaler skiljer sig åt på olika marknader, främst beroende 

på olika löptider och risker. Förändringar i marginalerna liksom i 

in- och utlåningsvolymerna är av stor betydelse för räntenettot. 

Dessutom påverkas räntenettot av avkastningen på innehav av 

räntebärande värdepapper och räntekostnader kopplade till 

egna utgivna värdepapper som används för att finansiera verk-

samheten. Myndighetsavgifter för finansiell stabilitet rapporte-

ras också inom räntenettot.

Provisionsnettot, som omfattar provisionsintäkter från olika 

tjänster som lån, rådgivning, betalningar, kort och värdepappers-

handel väger sedan länge tyngre i SEB än i andra svenska banker. 

Det hänger samman med att banken i högre utsträckning satsat 

på tjänster för stora företag samt kapitalförvaltning.

Nettoresultat av finansiella transaktioner omfattar såväl 

realiserade vinster och förluster i samband med handel av aktier, 

obligationer, valutor och andra finansiella instrument som oreali-

serade förändringar i marknadsvärdet av värdepapper. Utveck-

lingen på de finansiella marknaderna har stor betydelse. 

Övriga intäkter, netto, innehåller vissa realisationsvinster, aktie-

utdelningar, säkringsarrangemang och övriga poster.

Rörelsekostnader 

Den största rörelsekostnaden är personalkostnader för ban-

kens runt 15 000 medarbetare. Övriga rörelsekostnader består 

främst av IT- och konsultkostnader samt lokalkostnader. 

Av- och nedskrivningar av tillgångar kan till exempel gälla 

IT-kostnader där kostnaderna sprids över flera år. 

Förväntade kreditförluster, netto

Kreditförlusterna utgörs dels av konstaterade förluster dels av 

reserveringar för förväntade förluster där SEB fastställt att mot-

parten troligtvis inte kommer att kunna fullgöra sina betalnings-

förpliktelser.

Nettoresultat

Nettoresultatet ligger till grund för beräkning av vinst per aktie 

och föreslagen utdelning till aktieägarna. 

Resultaträkning

Mkr

2019
2018

Räntenetto

22 950
21 022

Provisionsnetto

18 709
18 364

Nettoresultat av finansiella transaktioner
7 617

6 079

Övriga intäkter, netto

858
402

Summa rörelseintäkter

50 134 45 868

Personalkostnader

–14 660 –14 004

Övriga kostnader

–6 623
–7 201

Av- och nedskrivningar av tillgångar
–1 662

–735

Summa rörelsekostnader

–22 945 –21 940

Resultat före kreditförluster

27 190 23 928

Vinster och förluster från materiella och imma-

teriella tillgångar

–2
18

Förväntade kreditförluster, netto
–2 294

–1 166

Rörelseresultat före 

jämförelsestörande poster

24 894 22 779

Jämförelsestörande poster

4 5061)

Rörelseresultat

24 894 27 285

Skatt

–4 717
–4 152

Nettoresultat

20 177 23 134

1)  SEB avyttrade SEB Pensionsforsikring A/S and SEB Administration A/S (SEB Pension) 

till ett dotterbolag till Danske Bank. Den i princip skattefria realisationsvinsten var 

3 565 Mkr. Det finska bolaget Asiakastieto Group Plc köpte UC AB. För sin del i UC, 

emottog SEB aktier i Asiakastieto och 300 Mkr i likvider. Den skattefria realisations-

vinsten uppgick till 941 Mkr.
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Året i siffror

28  Året  
i siffror 

Rörelseresultatet före  
jämfö relsestörande poster  
ökade med 9 procent.  
Styrelsen föreslår en utdelning 
på 6:25 kronor per aktie.

2019 i korthet
Viktiga händelser och trender

Den globala ekonomin var skör men stabiliserades 
gradvis medan centralbankernas kvantitativa lätt - 
nadsåtgärder fortsatte. Vid slutet av året avslutade 
Riksbanken en femårsperiod med negativa räntor. 

Företagskunderna var aktiva och efterfrågan på  
rådgivningstjänster, banktjänster och finansiering  
via kapitalmarknaderna var hög.

Finansiella institutioner var försiktigare i det  
ut  manande ränteläget, medan efterfrågan  
på illikvida investeringar ökade.

Privatkundernas efterfrågan på bolån ökade och SEB:s 
marknadsandel för bolån i Sverige förbättrades.

Hållbarhet blev en än viktigare faktor för kunderna  
och efterfrågan på gröna produkter ökade.

SEB undertecknade FN:s principer för ansvarsfull 
bankverksamhet.

Bekämpningen av finansiell brottslighet och penning- 
tvätt fortsatte genom vidareutveckling av avancerade 
tekniska lösningar och förbättrade arbetsprocesser.

Mål och nyckeltal

Styrelsens finansiella mål 2019 2018

Utdelning på 40 procent eller mer av vinst per aktie, procent 671) 762)

Kärnprimärkapitalrelation på cirka 150 punkter  
över myndighetskravet3), punkter 250 270 

Konkurrenskraftig avkastning2), procent 13,8 13,4

Nyckeltal

Rörelseintäkter, Mkr 50 134 45 868

Rörelseresultat, Mkr 24 894 27 285

Avkastning på eget kapital, procent 13,7 16,3

K/I-tal 0,46 0,48

Vinst per aktie, kr 9:33 10:69

Utdelning per aktie, kr 6:251) 6:50

Kärnprimärkapitalrelation, procent 17,6 17,6

Bruttosoliditetsgrad, procent 5,1 5,1

Likviditetstäckningsgrad, procent 218 147
 
1) Enligt styrelsens förslag. 

2) Exklusive jämförelsestörande poster.

3) Tillämpligt myndighetskrav: 15,1% (14,7).



Våra kunder och intressenter

Våra kunders behov står i centrum för allt vi gör. Deras höga förväntningar på både personliga 
och digitala tjänster, på värdehöjande rådgivning och på hållbara lösningar ligger till grund för 
SEB:s affärsutveckling och erbjudanden. Våra 15 000 medarbetare arbetar som ett team för att 
betjäna våra kunder och för att skapa värde såväl för våra aktieägare som för samhället i stort.

Stora företag

2 000
Finansiella institutioner

1 100
Små och  
medelstora företag

400 000
Av dessa är cirka 272 000 helkunder

Privatkunder 

4 000 000
Av dessa är runt 1,5 miljoner helkunder 

Aktieägare

265 000
Medarbetare

15 000
Samhälle

Samhället i stort



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

Vår verksamhet är stark och diversifierad vilket skapar värde för alla våra intressenter.

Vi är väl positionerade jämfört med konkurrenterna  
och har haft en stark och lönsam tillväxt genom åren.

1) Exklusive jämförelsestörande poster. 
2) Genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR).

 Intäkter  Kostnader  Rörelseresultat

Vår resultatutveckling 1), mdr krVåra konkurrenter 2019 

0,8

0,6

0,4

0,2
2

Räntabilitet på 
eget kapital (%)1)

186 10 14

K/I-tal1)

 SEB  Nordiska konkurrenter  
 Europeiska konkurrenter 

Cirkelns storlek indikerar kärnprimärkapitalrelationen  
(mindre eller mer än 15%) 
1) För nordiska banker, exklusive jämförelsestörande poster

Diversifierade intäkter 2019, %

SEB

Nordiska 
konkur-
renter1)

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

Ekonomiskt värde skapat av SEB 2019, 65 mdr kr

2 Myndighetsavgifter

 7 Skatter och sociala avgifter

 11 Betalning till leverantörer

 12  Löner, pensioner och förmåner till medarbetare

14 Utdelning till aktieägare

19  Räntor erlagda till kunder och obligationsinnehavare

20191990 2000 2010

+5 % 2)

+4 % 2)

+8 % 2)

50

23

25

13

8

3

64

9

4
23

41 Stora företag och institutioner

7 Livförsäkring

12 Kapitalförvaltning 

40 Kontorsrörelsen

ESTLAND

FINLAND
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BRITANNIEN 
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LETTLAND
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St. Petersburg

Kiev
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Peking
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New Delhi

  Hemmamarknad 

 Internationellt nätverk



Räntabilitet på eget kapital 

13,8%
exklusive jämförelsestörande poster

K/I-tal 

0,46
Vinst per aktie 

9:33 kronor

Utdelning per aktie 

6:25 kronor
enligt styrelsens förslag

Årets affärs- 
bank 2019 
enligt Finansbarometern

SEB möjliggör för människor att förverkliga sina 
drömmar, ambitioner och affärsidéer. Som Nordens 
ledande företagsbank med ett internationellt perspektiv 
är innovation och entreprenörskap en del av vårt DNA. 

Vi drivs av engagemang och nyfikenhet på framtiden. 
Det har vi gjort ända sedan vi välkomnade vår första 
kund för mer än 160 år sedan.

Vår vision är att leverera service i världsklass till våra 
kunder. Det gör vi genom att bygga långsiktiga relationer, 
ge personlig och proaktiv rådgivning och bemöta våra 
kunder på deras villkor – både i fysiska möten och i den 
digitala världen.

Vi tar ansvar för hur vi bedriver vår verksamhet och hur 
vi påverkar våra kunder, medarbetare, aktieägare och 
samhället i stort. Vi stöttar våra kunder i omställningen 
mot en mer hållbar värld och vi bidrar till att utveckla de 
samhällen där vi verkar.

Detta är SEB



När vi nu stänger böckerna för 2019 är  
jag nöjd över att vårt strategiska beslut 
att ytterligare investera i vår verksam-
het har lett till högre omvandlingstakt, 
för  bättrad kundnöjdhet och ett starkare 
finansiellt  resultat. Den goda tillväxten 
i vårt rörelse   resultat berodde till stor 
del på SEB:s utlånings- och investment-
bankingverksamhet. Våra ambitioner för 
2020 är likväl fortsatt höga, inte minst 
inom sparande där vi planerar att utöka 
våra satsningar framöver. 

2019 var också det första året med 
vår nuvarande affärsplan 2019–2021. 
Arbetet har fokuserat på våra strategiska 
fokusområden ledande inom rådgivning, 
operationell effektivitet och ut ökad när
varo, och det fortskrider i det stora hela 
enligt plan.

Strategi för långsiktig tillväxt
Banker har en unik roll i att koppla sam-
man idéer, människor och kapital. SEB 
 möjliggör för människor och företag  
att nå sina mål genom att tillhandahålla  
god rådgivning i kombination med 
investerings möjligheter och långivning.

Våra företagskunder har vuxit med 
åren, och vi växer med dem när vi stöttar 
dem runt om i världen. SEB har verksam-
het i cirka 20 länder, och vår internatio- 
nella närvaro har bidragit till den finansiella 
tillväxten under året. En av våra främsta 
styrkor är vår förmåga att finnas tillgäng- 
liga lokalt för våra kunder och vi strävar 
efter att utveckla denna del av vår verk-
samhet än mer framöver.

Vårt arbete med att ständigt förbättra 
verksamheten skulle inte vara möjligt utan 
våra 15 000 medarbetare som är de som 
förverkligar vår strategi genom att om- 
sätta ord till handling. Vi är övertygade  
om att våra medarbetare är kärnan i allt  
vi gör och därför är det glädjande att se  
att vi nådde nya höga nivåer i vår med- 
arbetarundersökning under 2019. 

Digital bankverksamhet  
med fokus på kunderna
Vi vill möta våra kunder på deras villkor, 
och i takt med att våra kunder blir mer digi-
tala förväntar de sig också mer personlig 
och proaktiv rådgivning. Idag sker mer än 
80 procent av alla kundbesök inom divi-
sionen Företag & Privatkunder i mobilap-
pen och vi ser en fortsatt växande digital 
aktivitet. För att möta den här utvecklingen 
fortsätter vi att digitalisera och automa-
tisera vår verksamhet. Vi förbättrar den 
 digitala kundupplevelsen och frigör sam-
tidigt tid för våra rådgivare att arbeta  
med frågor som skapar mervärde för  
våra kunder, inte minst i form av personlig 
service. 

Via SEB Singular, ett av verktygen i  
vår verktygslåda för digital omvandling, 
kan vi erbjuda våra stora företagskunder 
råd givning inom digitala affärsmodeller 
och strategier. Genom innovationsstudion 
SEBx, som bygger på smarta, moln- 
baserade lösningar i realtid, vill vi göra  
livet och företagandet enklare för små 
entrepre nörer, de som vi kallar solo- 
prenörer. 

Möjliggör hållbar omställning
SEB har en viktig roll i skiftet mot en  
kol dioxidsnål ekonomi genom att stödja 
våra kunder i deras omställning, och  
genom att anpassa vår egen verksamhet  
i linje med våra allt högre standarder. 

Eftersom klimatförändringarna utgör  
en central risk, både i dag och i framtiden, 
 behöver vi alla se över hur vi bedriver 
verksamhet och gör affärer. Vi förväntar 
oss att våra kunder strävar mot att ställa 
om i linje med Parisavtalet, men det finns 
branscher som har större utmaningar  
än  andra och vi inser att ingen kundresa  
är den andra lik. Genom att rådge våra 
kunder och möjliggöra för dem att nå  
sina mål parallellt med våra, kan vi uppnå 
verklig effekt.

Vi har ökat vår rådgivningskompetens 
under året, inte minst inom energisektorn, 
och detta är ett område där jag ser att 
efterfrågan kommer att öka de kommande 
åren. Våra kunders intresse för hållbara 
finansiella lösningar fortsätter att växa. 
Hållbarhetsrelaterade lån, fonder för 
påverkansinvesteringar och rådgivnings-
tjänster med fokus på ESG (miljö, sam- 
hälle och bolagsstyrning) är några av de 
drivande faktorerna. SEB var en partner 
när Världsbanken emitterade sin första 
gröna obligation för institutionella inves-
terare 2008, och vi fortsätter att vara 
en av de ledande arrangörerna av gröna 
obligationer i världen. Med ambitionen att 
fortsatt vara i framkant fortsätter vi att 
produktutveckla och under 2019 arrang-
erade vi vår första blå respektive röda 
obligation, med fokus på rent vatten och 
vaccin. Det här är en växande marknad, 
men trots det utgör hållbara obligationer 
fortfarande mindre än en procent av alla 
emitterade obligationer globalt. Omvand-
lingen har bara börjat. 

Vi är sedan länge engagerade i initiativ 
såsom FN:s Global Compact och principerna 
för ansvarsfulla investeringar.  Vi vill göra 
skillnad genom att förändra den gröna 
spelplanen för finansbranschen och det 
kräver samarbete. I september under- 
tecknade vi FN:s principer för ansvars- 
full bankverksamhet där vi åtar oss att  
ständigt stärka vår positiva påverkan  
och att under åren som kommer anpassa 
våra aktiviteter till FN:s mål för hållbar  
utveckling och Parisavtalet.

Förtroende är  
grunden för vår legitimitet
Ända sedan vi tog emot vår första kund år 
1856 har SEB haft ett långsiktigt perspek-
tiv. Förtroende är avgörande för oss – det 
är en förutsättning för att vi ska kunna  
bedriva en framgångsrik verksamhet som 
gynnar våra aktieägare. Som bank har vi 

Förändringsvilja skapar  
aktieägarvärde 
SEB:s diversifierade affärsmodell fortsätter att stötta vår vision
att leverera service i världsklass och skapar värde för våra aktie-
ägare. Därmed verkar vi utifrån en stark grund när vi tar tillvara på 
möjligheterna inom digitalisering och hållbarhet för att möta våra 
kunders behov och förväntningar.
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Our business – Statement from the President

ett ansvar att löpande övervaka transak-
tionsmönster för att motverka, upptäcka, 
och rapportera misstänkt aktivitet i syfte 
att förhindra finansiell brottslighet. Här 
har SEB en viktig roll att spela. Vi förbätt-
rar ständigt våra rutiner, processer och 
system, men vi kan också konstatera att 
historiskt sett har varken regelverken eller 
banksystemet varit tillräckligt effektiva 
för att hantera riskerna med finansiell 
brottslighet.

Om vi vill uppnå mer effektiva resultat i 
arbetet för att motverka finansiell brotts-
lighet behöver vi utöka samarbetet mellan 
oss banker. Vi behöver ett riskbaserat till-

vägagångssätt kombinerat med möjlighe-
ten att utbyta information mellan banker, 
myndigheter och länder, i offentlig-privat 
samverkan. Förslaget om lagändringar 
som vi lade fram till regeringen via Bank-
föreningen förra året är ett steg i den  
riktningen.

Stärker vår motståndskraft
Genom att fortsatt investera i att skydda 
SEB mot penningtvätt och annan finansiell 
brottslighet vill vi stärka vårt förtroende. 
Genom kapital och likviditet eftersträvar 
vi motståndskraft och flexibilitet som gör 
det möjligt att anpassa oss till förändrade 

marknadsförhållanden, samt att stötta 
våra kunder genom konjunkturcyklerna. 
Med detta långsiktiga perspektiv, som 
kombinerar kundnöjdhet med en stark  
balansräkning och sund kreditexponering, 
skapar vi värde såväl för våra aktieägare 
som för samhället i stort.

Stockholm februari 2020

Johan Torgeby
VD och koncernchef

“SEB möjliggör för  
människor och företag  

att nå sina mål.”
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Omvärldsläget
Den gradvisa makroekonomiska 
avmattningen med negativa räntor 
påverkar förutsättningarna för bankers 
verksamhet. Globala klimatfrågor och 
den digitala utvecklingen fortsätter  
att stå högt på dagordningen. Samtidigt 
har det finansiella systemets förmåga 
att bekämpa finansiell brottslighet varit, 
och kommer att förbli, i fokus.

Kommentar från Robert Bergqvist

Anpassning till en upp-och-nervänd värld
”Vi är mitt uppe i en makroekonomisk strukturom-
vandling. Världen verkar onormal på många sätt och 
alla okända områden gör att både beslutsfattare och 
andra måste använda sin kreativitet och tänka på nya 
sätt. Ekonomierna saktar ner efter en historiskt sett 
lång expansionsperiod. Den demografiska motvinden 
förstärks i många länder och påverkar den ekonomis-
ka tillväxten och statsfinanserna negativt samtidigt 
som överskottet i sparandet ökar. I delar av världen 
överges globaliseringstrenden till förmån för regionala 
prioriteringar.

Under 2019 stod den globala ekonomin inför flera 
svårigheter. Den exportberoende svenska ekonomin 
var inget undantag och den svenska kronan försva-
gades betydligt. Fortsatta handels- och tekniktvister 
bidrog till lägre aktivitet och till cykliska 
och strukturella utmaningar inom  
telekom- och bilindustrin i vissa regio-
ner och länder. Den samlade effekten 
blev negativ för både investeringar  
och globala produktionscykler liksom 
internationell handel. Utbrottet av 
coronaviruset, COVID-19, i slutet av 2019 skapade 
ytterligare osäkerhet runt global tillväxt.

Risken för avtagande tillväxt fick många central-
banker att sänka räntorna i och med den låga inflatio-
nen. Trots att riskbilden motiverade denna stödjande 
penningpolitik, fortsatte dess effektivitet som enda 
åtgärd att ifrågasättas.

Fenomenet minusräntor har vänt världen upp och ner; 
pensionsfonder och investerare som söker stabila 

intäkter pressas. Liv- och pensions- 
försäkringsbolag måste ta positioner 
för att hantera sina pensionsskulder 
som växer när diskonteringsräntorna 
faller och riskbenägna företag har fått 
incitament att emittera än mer skuld.

Pessimister läser in lågkonjunk-
tur och deflationscenarier i räntor och avkastning. 
Optimister ser en chans för den offentliga och privata 
sektorn att låna utan verklig kostnad för investeringar 
i klimatlösningar och teknik. Världen står inför förut-
sägbar oförutsägbarhet.”  

Robert Bergqvist, SEB:s chefsekonom

“Världen står inför 
en förutsägbar 

oförutsägbarhet.”
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Kampen mot finansiell  
brottslighet kräver samarbete 
Penningtvätt och andra typer av finansiell 
brottslighet är en utmaning för hela sam-
hället och bankerna har en nyckelroll  
i att förhindra att brottslingar kan utnyttja 
det finansiella systemet.

Finanssektorns förmåga att förebyg-
ga, upptäcka och rapportera misstänkt 
aktivitet har stärkts över tiden. Reglerna 
har successivt skärpts, medvetenheten 
har ökat och rutiner, processer och system 
förbättrats kontinuerligt. Liksom många 
banker investerar SEB ständigt såväl i 
kompetens och utbildning av anställda 
som i ny teknik – med maskininlärning och 
artificiell intelligens – för att ytterligare 
stärka bankens motstånd mot att utnytt-
jas för kriminella ändamål. Alla banker 
utsätts dock löpande för risker kopplade 
till finansiell brottslighet.

För att arbetet med att motverka finan-
siell brottslighet ska uppnå bästa resultat, 
behövs mer samarbete och utbyte av 
information. Ett sådant initiativ har tagits 
av Svenska Bankföreningen, som har läm-
nat ett förslag till Riksdagen om att verka 
för en lagändring som gör det möjligt för 
banker att inhämta, behandla och utbyta 
relevant information sinsemellan samt att 
berörda myndigheter ges möjlighet att 
dela med sig av information och kunskap 
till bankerna.

Insatser pågår också med målet att 
stimulera till mer internationellt samar-
bete. SEB arbetar tillsammans med andra 
nordiska banker och med polisen för att 
stärka samhällets och banksystemets 
motståndskraft mot finansiell brottslighet 
på lång sikt.

Digitala möjligheter
I stora delar av samhället har digitalisering 
lett till enorma förändringar och betydligt 
bättre kundupplevelser. Tekniska fram-
steg inom finansiella tjänster leder till en 
rad möjligheter där exponentiell tillväxt av 
både datavolymer och -kapacitet skapar 
nya sätt att lösa kundernas behov, samti-
digt som interna processer kan automati-
seras. Under det nya decenniet kommer 
framväxande effektiva realtidslösningar, 
baserade på datainteraktion i alltmer 
expanderande nätverk, att stärka både 
företag, företagare och individer.

Finansiella ekosystem  
under framväxt
Förutsättningarna för finansbranschen 
förändras. En av de mest framträdande 

globala trenderna är att funktionsbasera-
de ekosystem bildas inom den finansiella 
sektorn – ofta kallas detta Open Banking. 
Nya möjligheter öppnas upp genom utbyte 
av information och ett brett utbud av nya 
tjänster kan skapas på en gemensam 
plattform, såsom fullständigt integrerad 
redovisning, digitala plånböcker och kost-
nadshantering. Kundresan kommer att stå 
i centrum och vi bevittnar nu ett spännan-
de flöde av nya innovativa lösningar och 
samarbeten.

Artificiell intelligens (AI)
Framstegen inom forskning vad gäller 
företag, makroekonomi såväl som kund-
rådgivning är nära kopplade till bättre 
datatillgång och avancerade algoritmer 
som kan ge värdefulla insikter. Algorit-

mer som analyserar stora datamängder 
på bråkdelar av en sekund är resultatet 
av samverkan mellan människa och 
maskin; med hjälp av AI kan mer exakta 
prismodeller, proaktiva råd och rekom-
mendationsmodeller skapas. Personlig 
rådgivning kommer i allt högre grad att 
vara beroende av maskiner som utvinner 
meningsfull information från stora och 
växande datamängder. Kapaciteten hos 
AI och maskininlärning integreras alltmer 
i molnbaserad programvara. Molnlösning-
ar kommer att driva effektivare sätt att 
implementera fullskalig maskininlärning 
och därmed möjligheterna att förbättra 
verksamheten, utveckla nya kunderbju-
danden och ge bättre kundservice.   

 Se sid. 15.

Klimatfrågan högt på  
dagordningen
Klimatfrågan är en av de största utma-
ningar som världen står inför och under 
2019 fick den förnyat bränsle när den 
yngre generationen såväl som företags-
ledare engagerade sig allt mer världen 
över. Världens ledare samlades på FN:s 
klimattoppmöte i New York och dess 
konferens om klimatförändringar i Madrid 
för att diskutera vilka ytterligare åtgärder 
som krävs för att uppnå Parisavtalets mål 
om att begränsa temperaturökningen till 
två grader.

Under de senaste åren har det blivit uppen- 
bart att finansbranschen har en nyckelroll 
i omställningen till en koldioxidsnål värld. 
EU-kommissionen lanserade under 2018 
en handlingsplan som beskriver hur finans- 
branschen ska bidra till att uppnå de klimat- 
och energimål som krävs för att leva upp 
till Parisavtalets mål. Arbetet bedrivs i ett 
antal expertgrupper och väntas resultera i 
ett gemensamt klassificeringssystem som 
definierar vilka ekonomiska aktiviteter 
som är klimatmässigt hållbara. 

Under 2019 lanserade FN ett antal 
principer för ansvarsfull bankverksamhet 

som 131 banker från 49 länder, däribland 
SEB, undertecknat och därmed åtagit 
sig att kontinuerligt stärka sin positiva 
påverkan på samhället och att anpassa sin 
affärsstrategi så att den överensstämmer 
med, och bidrar till, FN:s hållbarhetsmål 
och Parisavtalet. 

Klimatfrågan är också den hållbarhets-
fråga som återigen rankas högst av SEB:s 
kunder enligt en enkät som gjorts bland 
bankens fondsparare.  Se sid. 20.

Nya regelverk
Flera regelverk för finansiell 
stabilitet, effektiva marknader 
och konsumentskydd håller på att 
stegvis införas genom internatio-
nella direktiv och lokal lagstiftning. 
Takten i införandet av nya regelverk 
avtar, men i gengäld ökar övervak-
ningen, vilket innebär bland annat 
nya krav på att banker ska tillhanda-
hålla detaljerade realtidsrapporter 
till myndigheterna.

Aktuella trender
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KUND SEGMENT

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 marknads-
ledare och de flesta har en omfattande internatio-
nell 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.

Årets utveckling: Kundaktiviteten var hög inom 
alla produktområden i segmentet Stora företag. 
Företag med god likviditet fortsatte efter en för-
siktig inledning på året att investera sitt överskott. 
Lånefterfrågan ökade, delvis hänförligt till antalet 
fusioner och förvärv. Kunderna drog nytta av rän-
teläget som var gynnsamt för emittering av obliga-
tioner. Efterfrågan på cash management-tjänster 
var hög. Private equity-marknaden var mycket 
likvid med höga tillgångspriser. Inom segmentet 
finansiella sponsorer, specifikt, minskade kund- 
aktiviteten något till följd av lägre fusions- och 
förvärvsvolymer.

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 insti-
tutioner. Vi har en stark ställning på de nordiska 
marknaderna och ger också internationella kunder 
tillgång till kapitalmarknader och depåförvarings- 
tjänster samt rådgivning kring kapital, hållbarhet 
och kapitalförvaltning. 

Årets utveckling: I segmentet Finansiella institu-
tioner var kunderna mindre aktiva under året när 
de förväntade räntehöjningarna sköts på fram-
tiden med anledning av den globala makroeko-
nomiska oron. Osäkerheten gjorde att kunderna 
antog en mer försiktig hållning till säkrings- och 
placeringsbeslut. Medan volatiliteten och efter- 
frågan på traditionella tillgångsslag var låga ökade 
intresset för illikvida investeringar, private equity 
och hedgefonder. Investeringar med hållbarhets-
kriterier fortsatte att växa snabbt, främst som ett 
resultat av nya myndighetskrav. Depåförvarings-
volymerna ökade till 10 428 miljarder kronor med 
flera nya mandat, ett bevis på SEB:s attraktiva 
förvaringserbjudande.

Våra kunder
Kunderna i våra fyra huvudsakliga 
kundsegment efterfrågar samma 
sak – smarta digitala lösningar och 
personliga relationer. Kunderna söker 
också en partner som är proaktiv, 
har ett långsiktigt perspektiv och kan 
tillhandahålla objektiva råd, för att de 
ska kunna uppfylla sina ambitioner.
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Några frågor till Joachim Alpen 
och William Paus

Hur kommenterar ni utvecklingen 
under 2019? 
Vi har en bred tillväxt på alla våra hem-
mamarknader, speciellt inom segmentet 
stora företag. Transaktionsvolymerna 
inom områden såsom cash management 
och depåförvaring ökade. Rådgivnings-
tjänsterna har också utvecklats positivt 
och under året har vi deltagit i ett antal 
stora företagstransaktioner. 

Kunderna utforskar, liksom vi, digitala 
möjligheter och är samtidigt oroade över 
sin klimatpåverkan. Vi har mycket att 
erbjuda vad gäller erfarenhet och råd-  
givningstjänster inom dessa områden  
där vi ser stora möjligheter. Vi har eta-
blerat funktionen SEB Singular som ska 
ägna sig åt rådgivning åt storföretag runt 
digitala affärsmodeller och strategier. Vårt 
Energy-team är inriktat på att stödja kun-
derna på deras väg mot 
en hållbar omvandling.

Vi såg en rejäl intäkts- 
ökning under 2019 och 
vi tar en större andel av 
de samlade intäkterna i 
Norden. Vi fortsätter vår 
strävan att uppfylla eller överträffa för-
väntningarna hos kunderna på våra hem-
mamarknader. Tillväxten kommer primärt 
från våra befintliga kunder och vi fortsätter 
att ta in nya kunder i relativt långsam takt.

Varför väljer kunderna SEB?
Trenden hos kunderna går mot att föredra 
nära relationer. Tidigare ville kunderna 
helst jobba med en bred grupp av banker 
för att undvika att komma i beroendeställ-
ning. I dag har kunderna inga problem att 
arbeta nära endast en bank. Det kräver 
dock att vi arbetar nära dem och förstår 

dem och att vi är kunniga, 
proaktiva och pålitliga. Tillit 
och förtroende har ökat i 
värde; vår affärsmodell att 
vara en relationsbank funge-
rar fortfarande bra i dagens 
marknad. 

Kunderna uppskattar bred branschkom-
petens och de deltar gärna i samutveck-
ling av nya produkter, ofta med hållbar-
hetsprofil. Många av våra kunder inriktar 
sig på att ställa om sina affärsmodeller 

mot att bli mer hållbara och detta är ett 
område där vi tillför värde både genom 
rådgivningstjänster och finansiering. Vi 
har till exempel lanserat lån med villkor 
kopplade till hur väl kunden uppfyller  
sina interna hållbarhetsmål. 

Vad kan SEB förbättra? 
Givetvis är förväntningarna höga på att vi 
fortsätter digitaliseringen av våra tjänster. 
Vi måste fortsätta göra livet enklare för 
våra kunder genom att standardisera och 
automatisera våra tjänster. Det måste bli 
lättare att kommunicera digitalt med oss, 
oavsett om det handlar om att registrera 
nya produkter eller teckna nya avtal. Ett 
viktigt mål för oss är kapitaleffektivitet 
– under 2020 siktar vi på att ytterligare 
höja avkastningen på vårt kapital.  

En långvarig relation byggd på ömsesidigt förtroende
Stora Enso har 26 000 anställda i 30 länder och nådde 2019 en omsätt-
ning på runt 10 miljarder euro. Företaget producerar lösningar baserade 
på trä och biomassa och har en grön profil – ”the renewable materials 
company.” 

”Vi har en långvarig relation med SEB och har jobbat tillsammans i 
både goda och dåliga tider så vi kan lita på varandra. Vi uppskattar att 
relationen täcker alltifrån basala banktjänster till rådgivning i samband 
med olika företagsaffärer”, säger Seppo Parvi. 

”SEB har alltid varit innovativa när det gäller nya banktjänster. För  
några år sedan lanserade vi vår första rullande lånekredit med vissa  
gröna inslag och under 2019 samarbetade vi med SEB vid utgivningen  
av vår första gröna obligation som användes vid förvärvet av skogs- 
tillgångarna i Bergvik Skog. Det var mycket framgångsrikt.”  

”Att vara en relations- 
bank fungerar bra i 
dagens marknad.”

Joachim Alpen och William Paus,  
chefer för division Stora Företag & 
Finansiella Institutioner 

Möt en av våra storföretagskunder
Stora Enso i Finland
Seppo Parvi, CFO och ställföreträdande VD
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Några frågor till Erika Lundquist  
och Mats Torstendahl

Hur kommenterar ni utvecklingen under 2019? 
Vi hade en god tillväxt bland både företags- och privatkunder, 
särskilt inom Private Banking. Vi har haft hög kundaktivitet och 
hög efterfrågan på företagsutlåning och bolån. Kundnöjdheten 
ökade och våra insatser inom erbjudandet till företag rönte 
erkännande i och med att Finansbarometern utnämnde oss  
till årets affärsbank. 

Vilket fokus har företags- och privatkunder?
På företags- och privatmarknaden är det roligt att se den starka 
efterfrågan på produkter och tjänster med hållbarhetsfokus.  

Några frågor till Riho Unt

Hur kommenterar du utvecklingen 2019? 
Kreditportföljen för våra större företagskunder och privat- 
personer fortsatte att växa. Den starka reallöneutvecklingen 
avspeglade sig i ökad konsumtion och ökad inlåning. Den digitala 
användningen ökar inom många områden, exempelvis har vi nu 
627 000 användare av mobilappen, vi har genomfört 20 600 
rådgivningsmöten på distans och antalet digitalt signerade  
avtal uppgår till 680 000. 

KUND SEGMENT

Små och  
medelstora företag
SEB har en etablerad ställning som entrepre- 
nörernas och småföretagarnas bank med cirka  
400 000 kunder bland små och medelstora  
företag. Av dessa uppgick antalet helkunder till 
170 000 i Sverige och 102 000 i Baltikum. I seg-
mentet ingår cirka 600 större medelstora företag 
(mid-corp) – många med internationell verksam-
het – samt kunder i fastighetsbranschen och kun-
der 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 är en av marknadsledarna inom 
private banking i Norden. SEB tillhandahåller ett 
omfattande utbud av tjänster till privatkunder och 
private banking-tjänster med global räckvidd till 
kapitalstarka privatpersoner i Norden. Vi har totalt 
cirka fyra miljoner privatkunder i Sverige och Bal-
tikum. Av dem är 494 000 helkunder i Sverige och 
979 000 i Baltikum. Vi har cirka 34 000 Private 
Banking-kunder.

Utvecklingen i Sverige 2019: Den makroeko- 
nomiska utvecklingen var stark och SEB:s kunder 
överlag aktiva. Privatkonsumtionen ökade och när 
det gäller SEB efterfrågade privatkunderna bolån 
i allt högre grad. Private Banking-kunderna gjorde 
stora investeringar i fonder och andra investerings-
alternativ. Företagen hade stort behov av rådgiv-
ningstjänster och finansiering, speciellt de mindre 
och mellanstora företagen. Kundnöjdheten vad 
gäller rådgivning var rekordhög bland personal 
banking-kunderna och stadigt ökande under året 
bland mindre och mellanstora kunder.

Utvecklingen i Baltikum 2019: Tillväxttakten i de 
baltiska ekonomierna saktade in något under året, 
men kunderna var fortsatt mycket aktiva. Hus- 
hållens framtidstro var stark, privatkonsum tionen 
uthållig och bolånen ökande. Kunderna ligger långt 
framme i digitaliseringen och de uppskattar och 
utnyttjar gärna nya digitala tjänster. Företagskun-
dernas intresse för rådgivning och gröna produkter 
ökar och företagen sökte finansiering i det fördel-
aktiga ränteläget. 

Sverige

Mats Torstendahl, chef för division
Företag & Privatkunder 

Erika Lundquist, chef för Private Banking

Riho Unt
chef för division Baltikum1)

1) Jonas Ahlström utnämndes till ny chef för division Baltikum i februari 2020. 
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Inflödet i hållbara fonder, gröna bolån och efterfrågan på grön 
leasing, som lanserades under 2019, överträffade förväntan. 

Kunder överlag önskar sig, och tar till sig, digitala lösningar  
och vi inför kontinuerligt ny funktionalitet i våra digitala kanaler 
såsom internetbanken och mobilappen. Dessutom uppskattar 
våra kunder inom Private Banking personliga relationer och  
skräddarsydd rådgivning.

Varför väljer kunderna SEB? 
Vi har ett väldigt starkt varumärke där vi står för långsiktiga 
relationer. Vi vill vara en stabil partner till våra kunder både i 
med- och motgång och i livets eller företagets alla faser. Vi har 
sedan allra första början varit banken för entreprenörer. Ett 
färskt exempel är att startup- och tillväxtföretag nu drar nytta  
av vårt greenhouse-erbjudande som innefattar både bank- och 
kringtjänster såsom juridisk rådgivning. Även inom Private 
Banking har vi traditionellt haft, och har fortfarande, ett starkt 
erbjudande där kunderna värdesätter den personliga relationen, 
den breda investeringsrådgivningen, innefattande alternativa 
tillgångar, och inte minst bankens nätverk och kontaktytor.

Vad kan SEB förbättra? 
Vi har haft en god kundtillväxt och kan nu bredda relationen med 
kunderna, inte minst vad gäller sparande som är en viktig fråga 
för kundernas ekonomiska trygghet och framtida pensionstillva-
ro. Private Banking är ett av bankens utvalda strategiska initiativ 
där vi investerar i förbättring av kundupplevelsen genom att 
stärka utbudet av tjänster och digitala verktyg i hela Norden, 
medan vi värnar den personliga kontakten som alltid kommer  
att utgöra kärnan i en god relation.  

Vilket fokus har kunderna i Baltikum? 
Kunderna i samtliga baltiska länder är i framkant när det gäller 
att dra nytta av digitala tjänster. De anpassar sig fort och lätt till 
digitala lösningar och önskar sig mer bekväma sätt att hantera 
sina banktjänster på ett enkelt och användarvänligt sätt. 

På företagssidan ser vi ett ökat behov av olika rådgivnings-
tjänster. Företagskundernas förväntningar på digitala och auto- 
matiserade processer växer också snabbt och de efterfrågar 
smart integration och lösningar som hjälper dem att effektivisera 
sin verksamhet. Även hållbarhet har blivit en megatrend och kun-
dernas medvetenhet om, och efterfrågan på, hållbara produkter 
och tjänster växer. 

Varför väljer kunderna SEB?
Vi har agerat som en stabil partner genom åren. Vi har ett starkt 
varumärke och kompetenta medarbetare. Vår ambition att hjälpa 
kunderna att växa genom våra rådgivnings- och tillväxtprogram 
är uppskattade och möter positiv feedback. 

Vad kan SEB förbättra?
Vi behöver förstärka möjligheten att etablera partnerskap, 
allokera mer resurser för att ytterligare förstärka den digitala 
utvecklingen och inte minst utveckla de baltiska kapitalmark- 
naderna till att vara ett komplement till bankfinansiering.  

Ett självklart hållbarhetsansvar
Houdini är en innovativ tillverkare av funktionskläder. 
Företaget, som har en tydlig hållbarhetsprofil, startade 
för 25 år sedan och har nu försäljning på 20 marknader 
och en omsättning på omkring 200 miljoner kronor.

”Vi har en jättebra relation med SEB, sedan många år, 
och har god nytta av samarbetet i vår ständiga balans- 
gång att växa snabbt, att innovera och att hushålla 
med resurserna. En långsiktig bankrelation som bygger 
på genuint partnerskap med transparens, trygghet  
och gemensamma mål är mycket viktig”, säger Eva 
Karlsson. ”Finansbranschen kan bidra starkt till om-
ställningen till ett mer hållbart samhälle, som möjlig- 
görare och genom ekonomiska incitament”, avslutar hon.

Möt en av våra företagskunder 
Houdini i Sverige
Eva Karlsson, VD

Tjugo år med SEB
Kadri Kull har varit kund hos SEB sedan hon öppnade 
sitt första bankkonto för mer än 20 år sedan. Kadri har 
använt ett brett utbud av finansiella tjänster genom 
åren. Kadri Kull arbetar som kommunikationsrådgivare 
på EU-kommissionens kontor i Estland och uppskattar 
bankens digitala tillgänglighet. ”Jag har banken i fickan 
och ständig tillgång till de tjänster som behövs, men jag 
uppskattar också min personliga kontaktperson som 
ger banken ett mänskligt ansikte”, säger Kadri Kull.

Möt en av våra privatkunder 
Kadri Kull i Estland

Sverige



Strategi och  
affärsplan 
Ända sedan SEB grundades för mer än 
160 år sedan har vi arbetat enligt den 
fasta övertygelsen att entreprenöriellt 
tänkande och innovativa företag behövs 
för att skapa en bättre värld. 

Strategi: Vision 2025 
Vår strategi, Vision 2025, lanserades 2015, med 
syfte att säkerställa långsiktig tillväxt genom att  
leverera service i världsklass till våra kunder. Sedan 
dess har förändring blivit det nya, normala inom bank- 
sektorn och 2019 uppdaterade vi vår långsiktiga
strategiska inriktning för att säkerställa att vi förblir 
förstahandsvalet för våra kunder. 

För att tillvarata de affärsmöjligheter som uppstår 
genom kundernas ständigt förändrade behov och 
beteenden samt utvecklingen inom teknik, regelverk 
och konkurrens, har vi identifierat tre strategiska 
fokusområden inom vilka vi ska inrikta arbetet: stärka 
vår rådgivning, påskynda effektivitetsförbättringar i 
verksamheten och utöka vår digitala distribution och 
vårt erbjudande.

SEB möjliggör för människor att förverkliga sina dröm-
mar, ambitioner och affärsidéer. Som Nordens ledan-
de företagsbank med ett internationellt perspektiv är 
innovation och entreprenörskap en del av vårt DNA. 
Vi drivs av engagemang och nyfikenhet på framti-
den. Det har vi gjort ända sedan vi välkomnade vår 
första kund för mer än 160 år sedan. Vår vision är att 
leverera service i världsklass till våra kunder. Det gör 
vi genom att bygga långsiktiga relationer, ge personlig 

och proaktiv rådgivning och bemöta våra kunder på 
deras villkor – både i fysiska möten och i den digitala 
världen. Vi tar ansvar för hur vi bedriver vår verksam-
het och hur vi påverkar våra kunder, medarbetare, 
aktieägare och samhället i stort. Deras förtroende är 
en förutsättning för bankens verksamhet och därför 
grundläggande för vår ambition att skapa långsiktigt 
värde för alla intressenter.
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Affärsplan 2019–2021 
Vision 2025 konkretiseras i den treåriga affärsplanen 2019–2021 i vilken  
våra övergripande mål och tre fokusområden är viktiga delar. 

Övergripande mål 
Aktieägarvärde skapas genom lönsam tillväxt och förbättrad 
effektivitet samtidigt som den starka kapitaliseringen upprätt-
hålls. 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. 

Affärsplanens övergripande framsteg mäts löpande i termer 
av kundnöjdhet, medarbetarnas engagemang, hållbarhet och 
finansiell utveckling.

 Se sid. 24 för utfallet av de övergripande målen.

Kostnadsmål 2019–2021
SEB kommer att fortsätta att verka under strikt kostnadskon-
troll för att säkerställa att den befintliga verksamheten bedrivs 
kostnadseffektivt.

Affärsplanen definierar ett antal strategiska initiativ som sam-
manlagt 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 år 2021 
och ett nytt mål för totala kostnader på omkring 23 miljarder 
kronor (+/- 200 Mkr) år 2021, baserat på 2018 års valutakurser. 
Givet valutakurserna per 31 december 2019, indikerar kostnads-
målet en kostnadsnivå på cirka 23,3 miljarder kronor år 2021.  
Investeringstakten kommer att bero på utvecklingen och kommer 
stegvis att öka under treårsperioden. De strategiska initiativen 
förväntas leda till förbättrad intäktstillväxt och ökad kostnads- 
effektivitet, vilket i sin tur förbättrar räntabiliteten över tid.

Fokusområden
För att nå vår vision och leverera i linje med vår strategi har vi konkretiserat vägen framåt i vår affärsplan för 2019–2021. Under året 
har våra aktiviteter koncentrerats till fokusområdena ledande inom rådgivning, operationell effektivitet och utökad närvaro. Utveck-
lingen går enligt plan. Investeringarna i våra strategiska initiativ, vilka syftar till att påskynda tillväxten och förbättra lönsamhet,  
har också utvecklats i stort sett som förväntat. På de följande sidorna presenteras varje fokusområde mer detaljerat, med utvalda  
exempel och kommentarer runt hur arbetet fortskrider.

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. 12 

Operationell effektivitet
Förbättra kundvärdet genom att öka 
takten i digitalisering och automatisering 
och samtidigt öka användningen av data 
och analys.

Läs mer på sid. 14 

Utökad närvaro
Möta våra kunder på deras villkor i deras 
digitala ekosystem och erbjuda en kombi-
nation av produkter och tjänster från SEB 
och våra partners.

Läs mer på sid. 16 

Strategi och affärsplan 
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Strategiska initiativ

Utveckling under 2019
Den pågående tekniska utvecklingen, tillsammans med 
ett ökat globalt fokus på hållbarhet, medför att våra 
kunders behov och beteenden fortsätter att förändras. 
Det innebär att vi ständigt behöver förbättra våra tjäns-
ter och vår rådgivning för att bli en än bättre partner till 
våra kunder.

Den långsiktiga trenden, att våra kunder blir mer 
digitala, fortsätter, med mobilappen som den främsta 
kanalen. Idag sker mer än 80 procent av alla kundbesök 
inom divisionen Företag & Privatkunder i mobilappen 
och vi ser en ökad digital aktivitet. Som ett svar på den-
na förändring i kundbeteende har vi fortsatt att utveckla 
funktionaliteten i våra digitala kanaler, både i mobil-
appen och i internetbanken.

I likhet med digitaliseringen fortsätter hållbarhet att 
öka i betydelse bland kunder, investerare och tillsyns-
myndigheter. Hållbarhet har varit en integrerad del av 
SEB:s verksamhet under många år, och som bank har vi 
en viktig roll i att möjliggöra övergången till en koldiox-
idsnål ekonomi. Vi har därför stärkt vårt erbjudande ge-
nom att fortsätta att utveckla nya produkter och tjäns-
ter, såsom hållbarhetsrelaterade lån samt blå och röda 
obligationer med fokus på rent vatten respektive vaccin. 
Dessutom har vi förbättrat vår rådgivning och vårt stöd 
till våra företagskunder i deras energiomställning. För 
att bibehålla vår finansiella styrka och konkurrenskraft 
på lång sikt omvandlar vi även vår egen verksamhet. 
Som ett första steg klassificerar vi vår kreditportfölj  
och vårt förvaltade kapital enligt hållbarhetskriterier.

Corporate och invest-
ment banking
Förbättra rådgivningen 
i samtliga kundsegment 
med speciellt fokus på de 
möjligheter som uppstår  
i samband med energi- 
branschens omställning 
och ny teknik.

Private Banking  
powerhouse 
Förbättra kundupplevel-
sen inom Private Banking 
genom att stärka tjänste- 
erbjudandet och de digita-
la verktygen. 

Hållbarhet 
Påskynda utvecklingen 
inom hållbara finansiella 
lösningar.

Sparande och  
investeringar 
Förbättra erbjudandet 
inom bankassurans och 
utveckla vår kapitalför-
valtningsverksamhet, 
inklusive kompetens och 
distribution. 

Läs mer på sid. 13 Läs mer på sid. 13 Läs mer på sid. 18 Läs mer på sid. 13

Ledande inom rådgivning
Erbjuda kunderna proaktiv, skräddarsydd och värdeskapande rådgivning, baserad på  
deras specifika behov och beteenden, genom personlig och digital kommunikation.

Strategi och affärsplan 
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Uppfylla kundernas behov inom Private Banking 
Våra kunder inom Private Banking är viktiga för oss. Baserat på 
deras behov är ett av våra strategiska initiativ att, bland annat,  
förbättra digitala tjänster och att bredda vår erbjudande inom 
alternativa investeringar. Andra viktiga områden är att effektivi-
sera arbetsprocesserna för att skapa mer tid för fysiska möten 
med kunderna, att attrahera rätt kompetenser för att stärka 
den heltäckande rådgivningen samt att, inom ramen för Open 
Banking, skapa strategiska partnerskap för att bredda kunder-
bjudandet. 

Flera steg togs under 2019. En ny funktion lanserades på 
internetbanken, vilken ger kunderna en samlad bild över sina 
placeringar och samtidigt förbättrar stödet för våra rådgivare.  
Vi har också lanserat nya alternativa investeringsprodukter,  
såsom SEB Microfinance VII, vilket bidrog till inflöde av nya kunder 
och förvaltningsvolymer. Effektiviteten inom försäljningsorganisa- 
tionen ökade också.

Digitala rådgivningstjänster i Baltikum 
Möjligheten att hålla rådgivningsmöten via skärmdelning upp-
skattas av kunderna i Baltikum och användningen av tjänsten har 
nästan fördubblats under året. Vi har fortsatt att utveckla våra 
digitala rådgivningstjänster som svar på kundernas behov.

I Estland startar nykundsprocessen på SEB:s webbplats och 
fortsätter sedan med ett videomöte där kunden kan underteckna 
de nödvändiga dokumenten digitalt. I Lettland har vi som pilot 
lanserat en digital bokningsfunktion där kunderna har möjlighet 
att boka tid för fysiska rådgivningsmöten.

Under 2019 lanserade bankerna i Baltikum också en lokal  
version av SEB:s AI-baserade chatbot Aida. Den talar fem språk 
och stöttar kunderna med inloggning, konsumentlån och betal-
kort, bland annat. 

Antalet användare av SmartID, den gemensamma tjänsten i 
Baltikum för digital signering, har nu nått 793 000 vilket mot- 
svarar 73 procent av alla våra kunder i dessa länder. 

Stödja omställningen mot hållbarhet
Som bank har SEB möjlighet och skyldighet att bidra till omställ-
ningen till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Investerings-
behovet styrs av viktiga faktorer såsom att minska beroendet 
av fossila bränslen och öka inriktningen på förnybara resurser. 
Enbart i Sverige har investeringsbehovet för att göra elnäten till-
räckligt flexibla och stabila för att hantera framtida energisystem 
uppskattats till uppåt 100 miljarder kronor. För att stödja våra 
kunder inom hela energisektorn i övergången till mer hållbara 
affärsmodeller har vi skapat ett energiteam med ökad rådgiv-
ningskapacitet. Detta virtuella team tar tillvara kompetens inom 
energiområdet från olika delar av banken och arbetar tillsam-
mans på ett strukturerat sätt för att stödja våra företagskunder  
i energiomställningen. 

Depåförvaring i kundernas ekosystem
För att uppfylla våra institutionella kunders behov av depåför-
varing har SEB genom åren gjort stora investeringar i en global 
plattform för depåförvaring som utvecklats tillsammans med 
den finansiella institutionen Brown Brothers Harriman. Genom 
denna satsning kan vi erbjuda globala depåförvaringstjänster 
som är konkurrenskraftiga vad gäller produktkvalitet, service- 
nivå och medarbetarnas kompetens. Därmed blir banken en  
del av de stora finansiella institutionernas ekosystem. 

Under det senaste året har ett flertal större nordiska institutio-
ner valt SEB som förvaltare av sina tillgångar. Folketrygdfondet, 
en norsk statlig pensionsfond som förvaltar värdepapper för 
cirka 250 miljarder kronor, är den hittills största kund som tagits 
in på den nya plattformen.

Möt en av våra kunder
E.ON
Alan Bevan, chef för M&A 

Möt en av våra kunder
Folketrygdfondet 
Kjetil Houg, VD

“SEB var vårt bollblank och tillhandahöll strategiska råd när vi 
förvärvade Coromatic. Transaktionen stödjer vårt mål att vara  
pådrivare inom innovation för energiomställningen och vi ser
SEB som en viktig rådgivare för att uppfylla denna ambition”, 
säger Alan Bevan på det tyska energiföretaget E.ON.

”Vi fann att SEB var det bästa alternativet totalt sett både vad 
gäller verksamhet och uppföljning med kunden. Vi ser fram emot 
att arbeta med SEB-teamet”, säger Kjetil Houg.

Aktiviteter inom fokusområdet 

Strategi och affärsplan 
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Utveckling under 2019
Genom ny teknik har vi fortsatt vårt arbete att förbätt-
ra våra kunders digitala upplevelse. Automatiserade 
processer har också ökat effektiviteten och frigjort tid 
för våra rådgivare att träffa kunder – både i fysiska 
möten och i våra digitala kanaler. Även inom regelefter-
levnadsområdet används ny teknik för att förbättra våra 
möjligheter  att förebygga bedrägeri och annan finansiell 
brottslighet. Känn-din-kund och andra interna processer 
är exempel på hur vi ständigt utvecklar detta.  

SEB arbetar för att öka hastigheten i kundleverans och 
effektivitet genom robotteknik, processförändringar 
och ytterligare centralisering till globala servicecenter. 
Automatiseringen under 2019 har resulterat i frigjord tid 
motsvarande ungefär 140 befattningar. 

SEB lanserade en digital utbildningsplattform, SEB 
Campus, med målet att utöka möjligheten till kontinuer-
ligt lärande i hela organisationen. 

Användning av ny teknik, till exempel artificiell 
intelligens och maskininlärning, har dessutom ökat vår 
förmåga att tillhandahålla proaktiv och kundanpassad 
rådgivning, genom bättre nyttjande av kunddata. 

Strategiska initiativ

Helautomatisering 
Uppnå snabbhet och 
effektivitet i kundtjänster 
genom automatisering av 
processer och centralise-
ring till globala service-
center för storskalighet 
och enkelhet. 

Datadriven förbättring 
Lägg grunden för att bli ett 
datadrivet bolag genom 
välorganiserad data av 
god kvalitet som stödjer 
avancerad analys för 
rådgivningstjänster. 

Agila processer 
Utveckla agila processer 
för att öka farten i verk-
samhets- och teknik- 
utvecklingen. 

Anpassning av  
medarbetarnas  
kompetens
Anpassa medarbetarnas 
kunskaper och färdigheter 
för att matcha framtida 
behov. 

Läs mer på sid. 15 Läs mer på sid. 15 Läs mer på sid. 15 Läs mer på sid. 22

Operationell effektivitet
Förbättra kundvärdet genom att öka takten i digitalisering och  
automatisering, och samtidigt öka användningen av data och analys.

Strategi och affärsplan 
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Automatisering och centralisering skapar värde 
Helautomatiserade processer och centraliserade administrativa 
stödfunktioner är en förutsättning för att kunna skapa kundvär-
de. SEB har sedan tio år tillbaka överfört back office-funktioner 
till globala servicecenter i Riga och Vilnius för att uppnå enhet-
lighet och stordriftsfördelar. Inom ramen för det strategiska 
initiativet helautomatisering ökar vi nu takten i detta arbete  
och har under 2019 genomfört liknande omflyttningar direkt  
från affärsdivisionerna. 

Det gäller bland annat Livdivisionen, där hantering av vissa 
kundserviceprocesser har flyttat till Vilnius. Med hjälp av enhet-
liga arbetsrutiner har verksamheten effektiviserats och kostna-
derna minskat. Även inom division Stora Företag & Finansiella 
Institutioner har vi under året centraliserat vissa kundservice-
funktioner inom cash management till Vilnius. 

Robotar bidrar till processförändringar 
Med hjälp av robotstyrd processautomatisering kan manuella 
processer snabbt effektiviseras utan lång startsträcka eller  
behov av tunga IT-investeringar. Tekniken går ut på att auto- 
matisera befintliga processer genom att utveckla mjukvara för 
att utföra standardiserade och repetitiva arbetsuppgifter. Det 
kan exempelvis handla om att från olika datasystem hämta och 
sammanställa uppgifter. Resultatet blir snabbare processer  
och mindre risk för fel, samtidigt som robotarna frigör tid som 
medarbetarna kan använda för mer värdeskapande aktiviteter. 

Under 2017 startade vi vårt globala servicecenter för robot-
styrd processautomatisering i Riga och Vilnius. Därifrån hanteras 
nu en stor mängd back office-processer. Vid sidan av det globala 
servicecentret har vi nu också byggt upp lokala robotcenter som 
automatiserar manuella rutiner inom Livdivisionen, SEB Kort och 
division Baltikum. 

Dataanalys och AI för bättre affärer
För att arbeta mer datadrivet har vi inrättat ett specialistteam, 
som stöttar verksamheten med metoder för avancerad data- 
analys och artificiell intelligens (AI). Teamet, som leds av bankens 
Chief Data Scientist, består av experter med bakgrund som mate- 
matiker, datavetare, datalingvister och astrofysiker. De hjälper 
till att identifiera relevanta användningsexempel och bygger 
prototyper för analysmodeller som skapar affärsvärde genom 
exempelvis förbättrad rådgivning, marknadsanalys och risk- 
hantering. 

Ett exempel är den analysmodell som infördes 2019 och som 
bedömer intäktspotential och förutspår tillväxt för små och med-
elstora företag. Modellen har förstärkt vår rådgivningskapacitet 
och tagits emot mycket väl av kunderna, som på detta sätt får 
ökad kunskap om sin egen verksamhet och därmed möjlighet att 
parera kommande motgångar och tillvarata kommande affärs-
möjligheter. Specialistteamet stödjer också regelefterlevnadsfunk-
tionen med att bygga upp dynamisk transaktionsövervakning, 
som en del av SEB:s arbete för att bekämpa finansiell brotts- 
lighet. 

Nordiskt samarbete kring kunddata
Banker har skyldighet att känna sina kunder, men i dagsläget 
finns inga enhetliga nationella eller internationella processer  
för att samla kunddata. Det har medfört tidskrävande och  
besvärliga processer för kunderna, som måste lämna doku- 
mentation till banker, och dessutom längre transaktionstider  
och mer administration.

SEB arbetar för närvarande tillsammans med fem andra 
banker för att skapa ett gemensamt bolag som ska utveckla en 
plattform för hantering av känn-din-kunddata (KYC). Målet är 
att ta fram en standardiserad plattform med standardiserade 
processer för KYC-information. Bankernas hantering av kunddata 
är en viktig del i arbetet mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism samt annan finansiell brottslighet. Bolaget kommer  
att erbjuda tjänster till stora och medelstora bolag i Norden  
och den första lanseringen planeras under 2020. 

Aktiviteter inom fokusområdet 

Automatisering förbättrar produktiviteten

95 procent av 560 miljoner 
transaktioner har automati-
serats. Resterande transak-
tioner var mer komplexa och 
krävde handpåläggning.

Under 2019 automatiserades 
10 procent av de komplexa 
transaktionerna med hjälp 
av robotteknik. Detta är en 
kontinuerlig process.

Centralisering Automatisering

10%90%5%95%

20192016

Förbättrad produktivitet: Från 2016 
till 2019 ökade antalet genomförda 
transaktioner med 42 procent till 
560 miljoner. Antalet medarbetare, 
1 600, förblev oförändrat. 

Antal medarbetare i de lokala  
servicefunktionerna minskade  
med 25 procent.

De globala servicecentren i Riga och 
Vilnius hanterar back-office tjänster 
åt banken och ökar produktiviteten 
genom att utnyttja skalfördelar och 
automatisering.

393

560

Strategi och affärsplan 
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Strategiska initiativ

Open Banking 
Utveckla verksamheten i 
samarbete med externa 
parter.

ERP-integration 
Integrera med affärssys-
tem (ERP-system) för att 
erbjuda banktjänster i de 
kanaler som kunderna  
väljer och använda ERP- 
data för att förbättra 
kunderbjudandet. 

Anpassa Markets- 
plattformen 
Standardisera digitala 
distributionskanaler för 
att bistå kunderna och 
uppfylla deras krav.

SEBx 
Utforska ny teknik och 
utveckla nya produkter 
och tjänster vid sidan av 
bankens ordinarie verk-
samhet. 

Läs mer på sid. 17 Läs mer på sid. 17 Läs mer på sid. 17

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.

Utveckling under 2019
Under året har SEB deltagit i partnerskap med andra le-
dande leverantörer av finansiella tjänster och ny teknik, 
och därigenom tillfört värde för våra kunder.

De möjligheter som ges av Open Banking medför att 
vi kan möta våra kunder på deras villkor och i deras 
digitala ekosystem. Genom att använda nya innovativa 
funktioner, dela information och samarbeta med betrod-
da partners kan vi ta kundupplevelsen till nästa nivå.  
De partnerskap som vi har upprättat under året har gjort 
det möjligt för oss att utöka vårt kunderbjudande både 
genom att distribuera tredjepartsprodukter och -tjäns-
ter i våra kanaler och genom att distribuera SEB-pro-
dukter och -tjänster i andra kanaler. En sådan partner 
är fintech-företaget Tink. Vid årets mitt lanserade SEB, 
i samarbete med Tink, kontoaggregeringstjänster så att 
privatkunder i Sverige nu har möjlighet att få en samlad 
översikt av sina konton, besparingar och lån i andra 
banker, inte bara hos SEB. Detta har tagits väl emot, med 
36 000 avtal undertecknade av kunder.

Som en del av vår plan för Open Banking har vi också 
fortsatt att utveckla en API-driven arkitektur. De interna 
effektivitetsvinsterna har överträffat förväntningar-
na. Genom att utbyta data över hela organisationen, i 
snabb takt och med skalfördelar, kan vi stödja befintliga 
produkter mer effektivt och samtidigt introducera nya 
produkter och funktioner.

Strategi och affärsplan 
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SEBx – en startup inom banken
SEBx startade under 2018 och har sin 
verksamhet fristående från banken. Syftet 
är att utforska och använda ny teknik för 
att möta framtida kundbehov. Enheten 
utvecklar en teknikplattform i samar-
bete med spjutspetsleverantörer, av ny, 
innovativ och molnbaserad teknik såsom 
Googles molnplattform och fintech- 
bolaget Thought Machine.

SEBx kan dra nytta av ny teknik och 
samtidigt också använda bankens styrkor 
såsom tillgänglighet till data, bransch-
kompetens och expertis. I gengäld kan er-
farenheter från SEBx återföras till banken.

Den första produktlanseringen som är 
planerad för 2020 riktar sig till egenföre-
tagare, ”soloprenörer”, med ambitionen 
att förenkla deras vardag. Produkten testas 
för närvarande i en stängd beta-miljö. 

Utvecklarplattform  
för Open Banking 
På SEB arbetar vi för att förenkla livet  
för våra kunder och vara tillgängliga för 
dem på deras villkor när behov uppstår.  
En viktig del i vår strategi för Open Banking 
är att öka distributionen av SEB:s produk-
ter och tjänster genom partnerskap och 
genom att delta i utvalda digitala eko-
system samtidigt som vi erbjuder andra 
aktörers produkter i våra kanaler. 

Developer Portal är vår plattform för 
att erbjuda standardiserade gränssnitt 
(Application Programming Interfaces, 
API:er) till externa utvecklare. Ambitionen 
är att gradvis utveckla portalen till en 
bred API-plattform som vänder sig till det 
globala utvecklarnätverket. Portalen hjäl-
per utvecklaren att testa sin integration 
mot API:er i en produktionslik miljö och gör 
det möjligt för SEB att erbjuda sina öppna 
API:er för det finansiella ekosystemets 
aktörer. 

API:er som banker måste tillhandahålla 
enligt det andra betaltjänstdirektivet 
(PSD2) är tillgängliga via portalen för de 
tredjepartsaktörer som är licensierade  
av de lokala tillsynsmyndigheterna. Här 
kan de skapa lösningar, med åtkomst till 
betalkontoinformation och betalnings-
funktioner, för våra gemensamma  
kunders räkning.

Förenkla livet i företaget
Under 2019 ingick vi partnerskap, och 
fördjupade samarbetet med redovisnings-
byrån PE Accounting som har en egenut-
vecklad ekonomitjänst. Samarbetet är  
en del av vårt strategiska initiativ ERP- 
integration, det vill säga att utveckla 
integrationstjänster med leverantörer  
av affärssystem för att förenkla den 
ekonomiska administrationen för våra 
företagskunder. 

Genom att koppla ihop företagskon-
tot med affärssystemet kan kunderna 
automatisera sitt bokföringsarbete och 
hantera betalningar och avstämningar 
av konton mer effektivt. Det sker genom 
att betalningsinformation och rapporter 
med kontohändelser automatiskt överförs 
mellan systemen. 

Vi erbjuder i dag integration med ett 
dussintal redovisningsbyråer och leve-
rantörer av affärssystem. Den fördjupade 
integrationen med PE Accounting innebär 
att överföringen av betalfiler och rappor-
ter görs var 15:e minut i stället för som 
tidigare en gång per dag, vilket gör att 
kunderna får löpande kontroll över sina 
konton.

För SEB utgör partnerskap som detta  
en bas för att utveckla andra produkter 
och tjänster.

Möt Team SEBx 
Martina Nordenson, Saurabh Singh, Christoffer Malmer 
(chef), Emelie Magnusson, Neha Saxena

Möt en av våra kunder
Adtraction Marketing 
Andreas Hagström, finansdirektör 

”Vi är entusiastiska, och samtidigt ödmjuka, inför möjligheten att 
kombinera bankens styrka med snabbheten och agiliteten hos en 
startup”, säger Christoffer Malmer.

”Vi är positiva till SEB:s engagemang i PE Accounting och 
effekten det har på de tjänster som levereras. Som kunder till 
PE Accounting har vi nytta av att till exempel kunna hantera be-
talningar på olika marknader och vi har sänkt våra kostnader och 
ökat kontrollen speciellt vad gäller likviditetsplanering i realtid”, 
säger Andreas Hagström. 

Aktiviteter inom fokusområdet 

Strategi och affärsplan 

SEB Årsöversikt 2019 — 17



Under året har internationella toppmöten, som Global 
Climate Week och FN:s Climate Action Summit i  
New York, liksom COP 25 klimatmötet i Madrid,  
satt ytterligare ljus på behovet av att öka takten  
mot ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. 

Hållbarhetsfrågor har varit en integrerad del av 
vår verksamhet under många år. Eftersom vi ser 
att förväntningarna från våra intressenter ökar allt 
snabbare har vi ökat takten för att ta en ledande roll 
i omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle. Den 
treåriga affärsplanen innehåller därför tre relaterade  
delar: innovation, omvandling samt policys och  
processer. 

SEB har alltid utvecklats i samklang med samhället 
och kundernas behov. Vi fokuserar nu på att innovera 
nya produkter och tjänster för att möta våra kunders 
alltmer avancerade hållbarhetsbehov. I omvandlingen 
av verksamheten klassificerar vi kreditportföljen och 
förvaltat kapital enligt hållbarhetskriterier samtidigt 
som rådgivningstjänsterna stärks för att stödja våra 
kunder i deras omställning. Även våra egna policys 
och processer är i fokus.

Vi ser samtidigt behov av internationella samar- 
beten och vi engagerar oss på flera olika sätt. SEB var 
en av 131 banker globalt som under året underteck-
nade FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet 
(UNEP FI Principles for Responsible Banking). Dessa 
principer återspeglar vikten av samarbete mellan den 
privata och finansiella sektorn i omställningen till ett 
samhälle med låga koldioxidutsläpp. 

Hållbarhet
Det globala engagemanget för hållbarhet 
ökade starkt under 2019, i synnerhet 
kring klimatförändring. Finansiella 
institutioner spelar en viktig roll i den 
pågående omställningen till ett koldioxid- 
snålt samhälle genom investeringar 
och finansiering. Vi manifesterade vårt 
engagemang inom detta strategiskt 
viktiga område när vi införlivade FN:s 
principer för ansvarsfull bankverksamhet 
i våra internationella åtaganden.

Finansiering för nya vacciner
Under 2019 bidrog vi till att påskynda utvecklingen 
av nya vacciner för att förebygga dödliga sjukdomar 
bland barn. Banken arrangerade tillsammans med 
Toronto Dominion Bank utgivningen av en obligation 
om 600 miljoner norska kronor, som ska användas  
för att stödja forskning och utveckling och göra  
vaccinerna tillgängliga till överkomliga priser.

Obligationen är utgiven av International Finance 
Facility for Immunisation, en organisation som har  
till syfte att öka tillgången på ekonomiska medel  
för att stötta den globala vaccinationsalliansens 
arbete.
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Finansiering Investering

Gröna obligationer
SEB är pionjär inom gröna obligationer och har i 
över tio år varit ledande globalt och i Norden inom 
detta område. Vi bibehåller vår starka rådgivnings- 
position och fick 2019 förtroendet att agera som 
rådgivare till Riksgälden vid utgivningen av 

svenska statens första gröna obligation 2020. De viktigaste 
kriterierna som låg till grund för valet av rådgivare var expertis 
och erfarenhet av såväl utgivning av gröna obligationer som god 
kunskap om Sveriges miljö- och klimatpolitik samt statlig 
finansiering – ett bevis på den expertis som SEB under åren  
har byggt upp inom området.

Blå obligation
2019 arrangerade vi för första gången en blå obligation, utgiven 
av Nordiska investeringsbanken, för vilken kapitalet på 2 miljarder 
kronor är öronmärkt för projekt som ska minska föroreningarna 
och skydda den känsliga vattenmiljön i Östersjön.

Grön billeasing
Under 2019 lanserade vi grön billeasing vilket  
är ytterligare ett sätt för oss att bidra till omställ- 
ningen till ett koldioxidsnålt samhälle. Lösningen 
erbjuds företagskunder och organisationer som 
väljer el- eller biogasbil. Utöver att själva bilarna 

som leasas är mer klimatvänliga än bilar drivna av fossila 
bränslen, är finansieringen kopplad till SEB:s egen gröna  
obligation.

Grön byggnadskredit
SEB erbjuder nu möjligheten att ansöka om grön byggnadskredit 
för finansiering av bostäder och kommersiella fastigheter oavsett 
storlek. Tidigare har vi erbjudit sådan finansiering för större fastig- 
hetsprojekt. SEB använder grön finansiering för att finansiera  
de fastigheter som klassificerats som gröna.

Gröna bolån
SEB var den första banken i Sverige som lanserade 
gröna bolån, vilka erbjuds till en lägre ränta för dem 
som bor i klimatsmarta hus. Lånen är tillgängliga  
för alla med bostäder som uppfyller specifika krav, 
till exempel är A/B-klassade enligt Boverkets energi-
            klassificering, är Svanenmärkta, certifierade passiv-

hus eller guld- eller silvercertifierade miljöbyggnader enligt 
Sweden Green Building Council. Under året ökade volymen av 
gröna bolån till 1,5 miljarder kronor.

SEB Impact Metric Tool
SEB Impact Metric Tool

ESG Factor Unit World 
DM USA Europe Japan Nordics World 

EM

Carbon intensity (Tons CO2 equivalents / mUSD rev.)
185
[82% 

reported]

176
[78% 

reported]

148
[93% 

reported]

73
[86% 

reported]

121
[86% 

reported]

315
[61% 

reported]

Water intensity (m³water withdrawal in countries with water 
stress / mUSD rev.)

237
[68% 

reported]

154
[61% 

reported]

501
[87% 

reported]

67
[77% 

reported]

134
[77% 

reported]

878
[60% 

reported]

Waste intensity (Tons waste produced / mUSD rev.)
272
[61% 

reported]

86
[52% 

reported]

292
[84% 

reported]

25
[76% 

reported]

172
[76% 

reported]

631
[50% 

reported]

Gender equality (% women managers)
18%
[98% 

reported]

20%
[99% 

reported]

16%
[95% 

reported]

2%
[99% 

reported]

20%
[94% 

reported]

13%
[79% 

reported]

Board independence (% independent board members)
76%
[98% 

reported]

85%
[99% 

reported]

69%
[96% 

reported]

31%
[99% 

reported]

61%
[94% 

reported]

42%
[81% 

reported]

Fair pay (CEO salary / avg. salary)
389x
[45% 

reported]

537x
[32% 

reported]

161x
[87% 

reported]

41x
[0% 

reported]

45x
[87% 

reported]

91x
[40% 

reported]

Positive environmental impact (% rev. in sectors aligned with the SDGs) 2% 1.8% 1.3% 3.0% 3.2% 1.4%

Positive social impact (% rev. in sectors aligned with the SDGs) 26.2% 30.8% 20.6% 18.4% 24% 14.4%

Negative environmental impact (% rev. in sectors misaligned with the SDGs) 10.0% 8.6% 15.2% 4.3% 7.3% 10.3%

Negative social impact (% rev. in sectors misaligned with the SDGs) 3.7% 3.5% 4.9% 1.8% 2.7% 2.2%

Job creation (% of assets in developing countries) 2.0% 1.7% 3.1% 1.6% 1.7% 13.1%

Taxonomy alignment (% of revenue from aligned activities) 6.3% 7.5% 3.6% 4.3% 6.0% 5.4%
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Model Output

Vårt kvantitativa analysverktyg SEB Impact 
Metric Tool används för att få ett mått på 
hållbarheten i aktieportföljer. Under 2019 
vidareutvecklades verktyget och mäter nu, 
förutom hur väl en investeringsportfölj ligger  
i linje med FN:s hållbarhetsmål, även hur stor 

andel av portföljen som kan klassificeras som grön enligt EU:s 
taxonomi. Under 2019 mätte vi fler än 100 kunders portföljer. 

SEB FRN Fond Hållbar
Räntefonden SEB FRN Fond Hållbar lanserades 2019. Fonden 
som bland annat investerar i nordiska företagsobligationer med 
rörlig ränta utesluter bolag som utvinner fossila bränslen och  
investerar samtidigt i gröna obligationer där kapitalet är öron-
märkt för klimat- och miljöprojekt. Vid årsskiftet hade fonden 
cirka 7,6 miljarder kronor i förvaltat kapital.

Lyxor SEB Impact Fund
Den nya Lyxor SEB Impact Fund investerar i företag 
som bidrar till att lösa framtidens globala utmaningar. 
Bolagen är verksamma inom fem områden kopplade 
till FN:s hållbarhetsmål – hållbar energi, vattentill-
gång, mat och jordbruk, resurseffektivitet och social 

utveckling. Vid årsskiftet hade fonden ett förvaltat kapital på  
1,4 miljarder kronor.

Individuell portföljförvaltning – Responsible 
För SEB:s Private Banking-kunder erbjuder vi portföljen Respon-
sible för individuell portföljförvaltning. Den består av tre delport-
följer i tillgångsklasserna svenska och globala aktieplaceringar 
samt ränteplaceringar. Förvaltaren arbetar aktivt med att inklu-
dera värdepapper, främst fonder, som har en tydlig metod för sitt 
arbete, baserat på internationella normer för mänskliga rättighe-
ter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Det förvaltade kapitalet 
ökade under 2019 från 194 miljoner till 1,5 miljarder kronor.

Mikrofinansieringsfonder
SEB är en av Europas största förvaltare av mikrofinansfonder.   
Via ett 60-tal mikrofinansinstitutioner erbjuder SEB:s mikro- 
finansfonder lån till låginkomsttagare i utvecklingsländer, vilka 
ofta är uteslutna från finansmarknaderna. Mikrofinans är idag 
den mest etablerade tillgångsklassen inom påverkansinveste-
ring. Framgången grundas på att investerare får en attraktiv eko-
nomisk avkastning och bidrar till målgruppens socioekonomiska 
utveckling. SEB förvaltar 7 mikrofinansieringsfonder (Impact  
Opportunity Fund inräknad) till ett totalt värde om cirka 9 miljarder 
kronor (7) och når mer än 25 (23) miljoner entreprenörer i  
59 (40) utvecklingsländer.

Innovation 

Vi har lanserat ett antal nya produkter och tjänster inom finansie-
ring och investering för att möta våra kunders allt större behov 
och krav inom hållbarhet.

Hållbarhet
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Omvandling inom SEB 
Vi inriktar oss på att transformera verksamheten och att stödja 
våra kunder i deras omställning och deras bidrag till en koldioxid-
snål ekonomi. 

Transformation av kreditportföljen
Under 2019 påbörjade SEB en klassificering av kreditportföljen 
för de större företagskunderna enligt ett ramverk för klassifi- 
cering av ESG-frågor (miljöfrågor, sociala frågor och bolags- 
styrningsfrågor). Syftet är att bättre förstå både hur våra  
kunders verksamhet påverkar klimatet och hur 
klimatförändringarna påverkar våra kunders 
återbetalningsförmåga och därmed kredit-
kvaliteten. Vi är övertygade om att genom att 
djupare analysera risker och möjligheter blir 
vi bättre rådgivare för våra kunder. 

Hållbara fonder
SEB:s största fond, SEB Världen, övergick 
under året till att förvaltas enligt SEB:s hållbar-
hetskriterier. Det innebär att fonden, nu SEB 
Hållbarhetsfond Världen, med cirka 42 miljarder kronor i förval-
tat kapital, bland annat utesluter bolag inom fossila bränslen och 
tobak, och samtidigt väljer in bolag som aktivt verkar för minskad 
klimatpåverkan. 

Förutom våra egna fonder erbjuder vi också externt förvaltade 
fonder i alla kundsegment. Fonderna rankas på en fyrgradig  
skala beroende på hur aktivt de integrerar ESG-aspekter i sina 
investeringsprocesser. Utvärderingen omfattar för närvarande  
64 fonder runt om i världen. 

Dessutom inleddes en harmonisering av SEB:s interna och  
externa erbjudande inom hållbara fonder.

Kundernas åsikter omhändertas
För tredje året i rad tillfrågades kunder med sparande i SEB:s fon-
der vilka av FN:s mål för hållbar utveckling de tycker är viktigast 

för banken att hantera. Fler än 7 000 kunder svarade. 
Dessutom svarade i år cirka 600 kunder inom traditio-
nell försäkring på liknande frågor. De hållbarhetsmål 
som kunderna anser vara de viktigaste och som de vill 
att vi ska prioritera när vi investerar deras kapital är: 
bekämpa klimatförändringarna samt rent vatten och 
sanitet för alla. 

Som ett resultat av kartläggningen samarbetar 
SEB:s fondbolag med bland andra investerargrup-
pen Institutional Investors Group on Climate Change 
(IIGCC) som för en aktiv påverkansdialog med de 100 

bolag som bedöms stå för de största koldioxidutsläppen globalt. 
Det gäller till exempel bolag inom gas- och oljeindustrin. Under 
2019 bidrog samarbetet inom IIGCC till att företag som Shell och 
Equinor satte långsiktiga mål för att minska koldioxidutsläppen. 
BP har kommit överens om att fastställa hur var och en av deras 
större investeringar är förenlig med Parisavtalet. Vi har även 
engagerat oss i organisationer som Water Equity och CDP:s Water 
Security Program, som båda verkar för att lösa globala utmaningar 
kopplade till vattenförsörjning.

Ökande efterfrågan på rådgivning 
SEB arbetar för att stödja kunderna i deras pågående om-
ställning. Allt fler kundkategorier uppskattar och efterfrågar 
rådgivning i hållbarhetsfrågor och SEB utvecklar produkter och 
tjänster som stöd i detta arbete. Ett av de strategiska initiativen 
i den treåriga affärsplanen är inriktat på tjänster inom förnybar 
energi.  Se sid. 13.

Medarbetarna inom Livdivisionen vid distansrådgivningen i 
Sundsvall (Remote Advisory Center) utbildades under 2019 inom 
hållbarhet, och detta är idag ett naturligt inslag vid distansråd-
givningen. En intern utvärdering visar att kundnöjdheten här 
låg på 97 procent och att en klar majoritet av privatkunderna 
föredrog att placera hållbart.

Även för våra Private Banking-kunder har hållbarhetsrådgiv-
ningen stärkts under året. Över 1 000 kunder i Sverige deltog 
i möten där, bland andra, våra förvaltare informerade om SEB:s 
erbjudande kring så kallad påverkansinvesteringar (impact  
investing). Under året utbildades omkring 230 Private Banking- 
rådgivare och koordinatorer i Sverige inom detta område.

Policys och processer

Utöver kundinriktade aktiviteter fokuserar vi på vår egen verk-
samhet. Vi granskar och uppdaterar kontinuerligt våra hållbar-
hetspolicys och -processer. Vi arbetar även för att reducera våra 
egna koldioxidutsläpp och ökar den interna utbildningen för att 
bygga kompetens.

”Kundernas fokus 
på de globala 

hållbarhetsmålen 
inriktar sig på 

klimat, rent vatten 
och hygien.”

Hydros hållbarhetsrelaterade finansiering
Den norska industrikoncernen Norsk Hydro ASA, Hydro, är  
ett aluminiumföretag med 35 000 medarbetare i 40 länder.

År 2019 etablerade Hydro sin första hållbarhetsrelaterade 
finansiering. Marginalen på den rullande lånekrediten på 1,6 
miljarder dollar kommer att justeras utifrån om företaget når  
sitt mål att minska utsläppen av växthusgaser med 10 procent  
år 2025. Marginalen justeras nedåt om Hydro lever upp till  
målet och tvärtom om bolaget inte gör det.

SEB var hållbarhetskoordinator och huvudarrangör i låne- 
syndikeringen. Relationen med Hydro går tillbaka till början  
av 1900-talet då SEB finansierade företagets uppstart. 

”Affären är en bekräftelse på den starka 
relationen mellan Hydro och våra kärnbanker, 
däribland SEB. Den speglar det förtroende  
som byggts upp under många år och är ett bra 
exempel på att lönsamhet och hållbarhet hör 
ihop”, säger Pål Kildemo, finansdirektör.

Hållbarhet
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SEB tror på entreprenörskap
Inom SEB har vi en grundläggande tro på 
att entreprenörer bygger starka samhällen. 
Företagande och innovation spelar en 
viktig roll för att lösa sociala såväl som 
miljörelaterade utmaningar. Därför stödjer 
vi människor som har idéer och ambitioner 
att driva förändring. 

Via ”entreprenörstrappan” har vi skapat 
ett kraftcentrum för företagande, jobb-
skapande, integration och framtidstro,  
i samarbete med ett 15-tal ledande  
organisationer i Sverige inom företagande. 

Stödet finns för entreprenörer på alla 
nivåer, alltifrån Ung Företagsamhet som 
hjälper gymnasister att starta eget upp  
till den globala tävlingen Årets entreprenör 
där etablerade företagare hyllas som 
förebilder.

SEB Entrepreneur Camp vänder sig 
till ungdomar mellan 16 och 18 år som 
får verktyg och vägledning för att göra 
verklighet av sina idéer och starta ett eget 
företag. Sedan 2017 har sju veckolånga 
träffar anordnats i olika delar av Sverige 
där totalt cirka 250 ungdomar har deltagit. 

SEB stödjer också Carrus Network, 
som startats av tidigare deltagare i SEB:s 
Entrepreneur Camp. Cirka 300 framtidsin-
tresserade unga har under två år deltagit 
i evenemang med framtidsteman såsom 
entreprenörskap, teknik, hållbarhet och 
personlig utveckling.

Stödja sociala entreprenörer
I samhällen där sociala och ekonomiska 
klyftor liksom ojämlikhet ökar blir sociala 
entreprenörers roll allt viktigare. 

SEB tar fram utbildning för socialt entre-
prenörskap tillsammans med Inkludera 
Invest, en paraplyorganisation för sociala 
entreprenörer som stödjer samhälls- 
grupper som riskerar utanförskap. 

Under året deltog SEB i Social Inno-
vation Summit, i samarbete med bland 
annat Malmö Universitet. I fokus stod 
innovationer som bidrar till att lösa 
komplexa samhällsutmaningar. SEB:s 
innovationsteam inom hållbar finansiering 
berättade om sitt arbete med finansiering 
av sociala satsningar och miljöprojekt.

SEB är tillsammans med Ikea, H&M  
och Sida huvudpartner till we_change, 
Sveriges största hållbarhetssatsning för 
unga. We_change syftar till att skapa 
förutsättningar för att unga, företag, 
 kommuner, myndigheter och organisa-
tioner ska kunna mötas kring frågor som 

berör vår gemensamma framtid. Sedan  
starten 2011 har we_change nått nära  
70 000 unga. 

I Baltikum samarbetar SEB med Tallinn 
University Social Entrepreneurship Pro-
gram, som syftar till att hjälpa entreprenö-
rer att utveckla och implementera lösning-
ar på sociala, kulturella och miljömässiga 
frågor. Här bidrar vi med vår kunskap 
kring utvecklingsmetoder som ”service 
design”, ett arbetssätt som också används 
internt på SEB, vars fokus på anpassning 
till kundens behov är användbart för nya 
entreprenörer.

Sedan 1997 samarbetar SEB med Mentor 
vars syfte är att skapa relationer och 
bygga förtroende mellan unga och vuxna. 
Varje år når SEB:s medarbetare tusentals 
ungdomar genom sitt deltagande i Men-
tors olika program såsom Individuellt men-
torskap och Jobbmentor. Fler program 
utvecklas, såsom SEB Inclusion som lär 
ungdomar hur man kan arbeta mot fördo-
mar och skapa ett mer inkluderande sam-
hälle, samt Proffsmentor Entreprenörskap 
som visar ungdomar hur man kan ta en idé 
vidare till ett företag eller sysselsättning. 
Varje år deltar över 20 000 ungdomar i 
Mentor Sveriges olika program.

Plåster som dödar bakterier
Ett plåster som är aktivt mot alla typer av 
bakterier, inklusive dem som är resistenta 
mot antibiotika – det är affärsidén för 
startup-bolaget Amferia, grundat av  
Saba Atefyekta, Anand Rajasekharan  
och Martin Andersson. De fick priset 
”Start-up of the Year” vid Sverigefinalen  
av Venture Cup som stöds av SEB.

Bankers roll i samhället

Banker spelar en nyckelroll för 
att samhällen ska kunna fungera. 
De tjänster och den infrastruktur 
vi tillhandahåller är viktiga för 
att skapa ekonomisk tillväxt och 
socialt värde. SEB gör det möjligt för 
hushåll, entreprenörer och företag 
att finansiera, investera, hantera 
betalningar och sparande. Vi identi-
fierar och hanterar både risker och 
möjligheter. Därmed främjar vi eko-
nomisk utveckling, tillväxt, nya jobb, 
internationell handel och bidrar till 
finansiell trygghet.

SEB:s entreprenörstrappa

Hylla

Växa

Utveckla

Starta

Planera

Inspirera

• Årets entreprenör • Guldklubban • Årets nybyggare

• Venture Cup 

• NyföretagarCentrum • START-UP STOCKHOLM  
• Uppstart Malmö • Greenhouse

 
• SUP46 • YEoS • Connect

• Inkludera Invest • Business Challenge  
• Minc • E-Commerce Park

• Ung Företagsamhet 
• Prince Daniel’s Fellowship  
• Carrus Network  
• SEB Entrepreneur Camp

SEB i samhället
Som bank är SEB en integrerad del av samhället. Vi har länge arbetat för att bidra  
till ett hållbart samhälle genom att främja innovation, stärka framtida generationer  
och främja möjligheter för företagande.
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Våra medarbetare
Att arbeta på SEB är att vara en 
positiv kraft i samhället genom att 
hjälpa kunder att uppnå sina mål. Våra 
medarbetare står i centrum för allt vi 
gör och vi stödjer deras utveckling. Vi 
är övertygade om att mångfald och 
inkludering är avgörande för att lyckas.

Den årliga medarbetarundersökningen visar att våra 
medarbetare är engagerade och känner att de får 
växa och utvecklas. Undersökningen visar också att 
medarbetarna har förtroende för ledningen och kän-
ner att de har möjlighet att påverka sin situation och 
uttrycka sina åsikter. Nyckeltalen för medarbetar- 
engagemanget fortsätter att ligga på historiskt höga 
nivåer och över genomsnittet för den internationella 
finansbranschen.  Se sid. 25. 

SEB Campus – kontinuerligt lärande 
Vår filosofi är att kompetensutveckling framförallt 
uppnås genom kontinuerligt lärande i det dagliga 
arbetet och i samarbetet med andra. I takt med  
att finansbranschen, precis som samhället i stort, 
ständigt förändras ställs dock ytterligare krav på 
kompetensväxling och utveckling bland alla med- 
arbetare. 2019 lanserades därför SEB Campus,  
bankens egen digitala utbildningsplattform. Där 
erbjuds kurser och webbaserade utbildningar från 
internationella universitet och handelshögskolor  
samt från interna experter på SEB.

SEB genomför årligen en strategisk planering 
av framtida kompetensbehov där varje avdelning 
identifierar framtida nyckelkompetenser, fastställer 
utvecklingsbehov för befintliga yrkesroller samt 
genomför successionsplanering. Resultaten används 
sedan i framtagandet av utbildningsinnehåll till  
SEB Campus.

Mångfald för innovation och tillväxt
Inkludering och mångfald är avgörande för att driva 
innovation och tillväxt samt för att kunna ge service i 
världsklass till bankens kunder och samhället i stort. 
Sedan 2018 har SEB en inkluderings- och mångfalds-
chef och under 2019 har en rad aktiviteter inom 
detta område arrangerats för medarbetare inom hela 
banken. Överlag har SEB en god balans mellan män 
och kvinnor bland medarbetarna. På högre chefsnivåer 
arbetar SEB för att öka balansen, delvis genom att 
sätta mål via nyckeltal. 

För att öka medvetenheten om vikten av mångfald 
har banken skapat utbildningar, genomfört inklude-
ringsdialoger och rundabordssamtal där medarbetare 

Medarbetarstatistik

2019 2018 2017

Antal befattningar, genomsnitt 14 939 14 751 14 946

Antal anställda, genomsnitt 15 691 15 683 15 946

 Sverige 8 013 7 972 8 053

 Övriga Norden 988 1 121 1 304

 Baltikum 5 544 5 348 5 213

 Övriga länder 1 146 1 243 1 376

Antal anställda vid årets slut 15 819 15 562 15 804

Personalomsättning, % 12,1 12,9 12,8

Könsfördelning, %

 Män 44 43 43

 Kvinnor 56 57 57

Sjukfrånvaro, % (i Sverige) 2,9 2,9 2,9

Kvinnliga chefer, % 47 45 47

Employee engagement  
(engagemang) 

80 Metodförändring, 
(jämförbara siffror 

saknas)

 Medarbetare i fotot ovan, från vänster Nicoleta Stepman, Junior Gonzalez, 
Mikael Warsén, Gustav Jonasson och Thina Eriksson.
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och ledning deltagit. Dessutom arrangerades två större evene-
mang med fokus på den kraft som människor med olika perspek-
tiv kan skapa. 

Under 2019 startade SEB:s talangprogram ett samarbete med 
företaget TNG som specialiserar sig på fördomsfri rekrytering. 
I processen anonymiseras ansökningarna och urval sker på 
personliga kompetens- och färdighetstester. Tidigt i processen 
säkerställs även att kandidaternas motivation och värderingar är 
i linje med SEB:s. Cheferna på SEB får se de sökandes meritlistor 
först inför slutintervjuerna då det endast är två kandidater kvar. 
Avtalet löper över tre år och resultatet efter första året är en 
större mångfald bland deltagarna i programmen.

 
Arbetsrätt och fackliga organisationer
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 representerad.

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. 

Eventuella omorganisationer och uppsägningar hanteras  
enligt gällande lag, kollektivavtal, särskilda förfaranden och 
uppsägningsavtal tecknade med fackföreningarna. 

Hälsa och arbetsmiljö 
SEB arbetar långsiktigt och förebyggande för att erbjuda en 
sund och säker arbetsplats, så att medarbetarna ska må bra och 
ha en god balans mellan arbete och privatliv. I Sverige är SEB:s 
sjukfrånvaro fortsatt låg, 2,9 procent, jämfört med såväl andra 
branscher som den finansiella sektorn. Under 2019 började 
förmånen Livsstilskontot erbjudas till medarbetare i tillägg till det 
redan existerande friskvårdsbidraget. Detta konto får användas 
till tjänster inom hälsa och balans i livet.

Våra värderingar

Bankens värderingar utgör grunden för arbetssätt 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

Kathrin Grahn, började på SEB 1977
”Jag jobbar som kundtjänstrådgivare i Malmö. Under mina år på 
banken har jag haft förmånen att alltid få arbeta med kunder som 
har gett mig både energi och glädje. Att jag dessutom har så härli-
ga kollegor har gjort att jag fortfarande, efter 42 år, går till jobbet 
varje dag med ett leende på läpparna. Jag hoppas att mina 
kollegor uppskattar min erfarenhet och jag lär mig fortfarande 
nya saker av dem varje dag.”

Farhad Johari, började på SEB 2016
”Jag jobbar som systemutvecklare inom vår försäkringsverksam-
het. Det är en miljö med komplexa utmaningar, vilket är roligt. På 
SEB är vi duktiga på att samarbeta. Alla besitter olika kunskaper 
och delar med sig av sin kompetens. När jag började på SEB var 
jag inte säker på att jag skulle passa in och tänkte att människor 
som arbetar på bank skulle vara rätt likriktade. Men det var som 
det brukar vara med fördomar, alltså helt fel. SEB är en rolig 
arbetsplats med utrymme för många olika slags människor.”

Möt Kathrin och Fahrad 

Våra medarbetare
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 Kunderna

 Aktieägarna

Kundupplevelse och nöjdhet
Såväl interna som externa
nyckeltal används för att mäta
kundnöjdheten. Prosperas 
externa mätning av övergri-
pande kundnöjdhet och interna 
mått på kundernas villighet att 
rekommendera SEB är våra 
viktiga indikatorer.

Finansiella mål
Tack vare den motståndskraft
och flexibilitet som ges av en
stark kapitalbas, god tillgång
till finansiering, hög kreditvär-
dighet och kostnadseffektivi-
tet kan SEB skapa värde för
aktieägarna under olika mark-
nadsförhållanden. Styrelsen 
har utifrån bankens strategi 
och affärsplan fastställt tre 
finansiella mål som bidrar till 
finansiell styrka. 

201920182017

201920182017

201920182017

201920182017

201920182017

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

Prospera
I Sverige rankades SEB som nummer 
1 av kundgruppen totalt och av de 
största kunderna bland både företag 
och finansiella institutioner under 
hela treårsperioden.

Svenskt Kvalitetsindex
Enligt Svenskt Kvalitetsindex mät- 
ning av kundnöjdhet förbättrades 
generellt bankernas utfall något.  
För SEB ökade kundnöjdheten hos 
både bankens privat- och företags- 
kunder och gapet till den ledande 
konkurrenten minskade. 

Nästa steg
Affärsplanen fokuserar på att 
förbättra kunderbjudandet på många 
sätt och därigenom öka kundnöjd-
heten.

Mål
SEB ska upprätthålla en kärnpri- 
märkapitalrelation (CET1) som  
är cirka 1,5 procentenheter högre 
än regelverkskravet. Vid utgången 
av 2019 uppgick SEB:s buffert till 
2,5 procentenheter. SEB:s tillämpliga 
krav på CET1 från Finansinspektionen 
var 15,1 procent.

Mål
SEB ska generera en konkurrens- 
kraftig räntabilitet (avkastning på 
eget kapital). Det betyder att banken 
långsiktigt strävar mot att nå en 
räntabilitet på 15 procent.

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 ställning, 
det rådande ekonomiska läget, intjä-
ning, myndighetskrav och tillväxt- 
möjligheter.

Overall performance

Kundernas villighet att rekommendera SEB 

Kärnprimärkapitalrelation 
Procent

Storföretag i Norden1)

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

1) Enligt Prosperas ranking.

1) Återspeglar Finansinspektionens förändrade  
krav utan vilket utfallet varit 20,1 procent. 

1) Baserat på en total utdelning på 6:50 kronor för 2018 som bestod  
av 6 kronor i ordinarie utdelning och 50 öre i extraordinär utdelning.

2) Inga jämförelsestörande poster för 2019.

Småföretag i Sverige2)

Räntabilitet på eget kapital  
Procent

Utdelning i relation till nettoresultatet
Procent

Finansiella institutioner i Norden1)

Privatkunder i Sverige2)

201920182017

4,1

41

11,7

19,4

3,7

41
47

3,8

>45 >45
>50 >50

12,9

3,6
4,1

47

16,3

17,61)

3,93,7

>45

13,4

3,5
4,1

52 50

13,7

17,6

3,93,9

>45

13,8

3,7

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.

  Inklusive  
jämförelsestörande 
poster

  Exklusive  
jämförelsestörande 
poster

  Inklusive  
jämförelsestörande 
poster

  Exklusive  
jämförelsestörande 
poster

 SEB
  Bransch- 

genomsnitt

 Utfall
 Mål

2017 20192)20181)

77
70

61

76
67 67
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 Medarbetarna

 Samhället

Motivation och engagemang
Inom SEB görs en årlig under-
sökning för att mäta medarbe-
tarnas engagemang och deras 
syn på SEB som arbetsplats. 

201920182017

201920182017

Mål 
SEB:s mål är att vara den mest 
attraktiva arbetsgivaren inom finans-
branschen. Utvecklingen mäts genom 
en årlig medarbetarundersökning.  
En ny mätmetod infördes 2019, vilket 
begränsar jämförelsen med tidigare år.

Kommentar
SEB står stark oavsett om den 
föregående eller nuvarande metoden 
används och när det gäller medar-
betarengagemang återfinns SEB:s 
resultat bland de 20 procent bästa 
inom finansbranschen.

Nästa steg
Banken hanterar resultatet av medar-
betarundersökningen på många sätt. 
Medarbetarnas behov av bättre IT  
och teknik är en del av affärsplanen.  
Inkluderings- och mångfaldsfrågor  
hanteras bland annat genom work- 
shops, initierade av chefen med 
ansvar för dessa frågor. 

Employee engagement, index 

Medarbetarengagemang

1) Medarbetarnas villighet att rekommendera SEB som arbetsgivare. 

SEB som arbetsgivare, index1)

Metodförändring

Metodförändring

201920182017 201920182017

77

78

13

8

73

73

79

82

16

11

74

75

80

79

19

13

Kommentar
SEB avser att gradvis anpassa sina 
kredit- och investeringsportföljer mot 
en hållbarhetsprofil.

Nästa steg 
Hållbarhet har definierats som ett 
strategiskt initiativ i affärsplanen där 
ett mål är att öka hållbarhetsrelatera-
de affärsvolymer. 
 

1) Andel av totalt förvaltat kapital som 
förvaltas enligt hållbarhetskriterier.

Hållbar finansiering
Gröna lån, mdr kr

Hållbara investeringar1)

Procent

72

72

  SEB
  Genomsnitt för 

finansbranschen

  SEB
  Genomsnitt för 

finansbranschen

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

201920182017

42
38

43

33

Mål
Minska gapet till nummer 1 i bran-
schen och ha det bästa anseendet 
bland konkurrenterna på längre sikt.

Kommentar
SEB rankades som nummer 2 i Sverige, 
Estland, Lettland och Litauen. 

Nästa steg
SEB kommer att fortsätta att ta aktiv 
del i samhället, genom att stödja 
entreprenörskap och medverka till  
en hållbar ekonomi. 

Sverige

Anseendeindex Företag1)

1) Kantar Sifo i Sverige och Kantar Emor i Baltikum.

2) Sverige: SEB, SHB, Swedbank, Nordea, Danske Bank. 

 Baltikum (år 2019): SEB, Swedbank, Luminor, LHV, Citadele, Siauliu.

Baltikum

36

201920182017

57

45
55

45

20
  SEB
   Snitt2)

Hållbarhet 
SEB:s strategi är att utöka sitt 
kunderbjudande inom hållbara 
produkter. Som bank har SEB 
relativt låg direkt miljöpåver-
kan men ambitionen är att 
minska bankens eget koldi- 
oxidutsläpp.

201920182017

Mål
Minska koldioxidutsläpp med 20 
procent mellan 2016 och 2020 för  
att nå målet om 18 500 ton koldioxid. 

Kommentar
Banken minskade sitt koldioxid- 
utsläpp med 4,6 procent under 2019, 
främst tack vare minskade utsläpp 
från affärsresor. Utsläpp hänförliga 
till affärsresor stod för drygt 50 
procent av bankens totala koldioxid-
utsläpp. 

Koldioxidutsläpp 
Ton

24
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23
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0
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2
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Övergripande mål och utfall
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Långsiktigt värdeskapande 
Kundfokus, långsiktighet och finansiell styrka utgör grunden för  
att möta kundernas, medarbetarnas och samhällets förväntningar.  
I förlängningen skapar det värde för aktieägarna. 

Medarbetare

Kunder 

Aktieägare

Samhället

    skapas hållbart värde Genom att uppfylla intressenternas förväntningar via SEB:s affärsmodell

Långsiktig strategi
SEB:s långsiktiga vision är att leverera service 
i världsklass till våra kunder. Vi upprätthåller 
våra nära kundrelationer och möter kundernas 
behov genom att vara innovativa och ta vara 
på nya möjligheter – alltid med ett långsiktigt 
perspektiv. 

Personliga och digitala tjänster
Proaktiv, kvalitativ rådgivning och heltäckande 
erbjudanden, både digitala och personliga – 
tillgängligt på kundens villkor och baserat  
på insikt om kundens behov. 

Agil och proaktiv utveckling
Produkter och tjänster utvecklas agilt  
och proaktivt och är baserade på kundens 
preferenser, på marknadsutsikterna och  
ligger i teknikens framkant. 

Driftsäker och funktionell IT 
IT-strukturen stödjer stabiliteten i den dagliga 
driften, möjliggör analys av stora mängder data 
och stödjer därmed agil utveckling och design 
av produkter, tjänster och processer. 

1,7 miljoner företags-  
och privathelkunder
Kundernas behov är kärnan i bankens 
verksamhet. Kundernas högt ställda för-
väntningar på både personlig och digital 
service, på kvalitativ rådgivning samt på 
hållbara lösningar driver bankens affärs-
utveckling och erbjudanden.

265 000 aktieägare
Aktieägarnas kapital är en förutsättning 
för att bedriva bankens verksamhet.
Aktieägarna förväntar sig en konkurrens-
kraftig och uthållig avkastning på sitt 
kapital. Många av de större ägarna har 
ett långsiktigt perspektiv på sitt engage-
mang i banken.

15 000 medarbetare
Bankens medarbetare bygger och för- 
djupar relationerna med kunderna. Deras 
engagemang, kunnande och kontinuer- 
liga lärande är viktiga framgångsfaktorer 
för bankens verksamhet och framtida 
utveckling.

Samhället i stort
Banker utgör en integrerad del av 
samhället och är viktiga för att skapa 
ekonomisk tillväxt, socialt värde och 
för omställningen till ett koldioxidsnålt 
samhälle. Med detta följer förväntningar 
på att banken tar ett stort ansvar för  
hur den agerar, så att samhället kan fort-
sätta att utvecklas på ett hållbart sätt.

26 — SEB Årsöversikt 2019 



Värdeskapande baserat på förtroende
Bankerna har en grundläggande roll i samhället genom att agera 
som mellanhand när de tillhandahåller, och ger råd kring, ett 
brett utbud av finansierings- och sparandelösningar samt 
riskhanterings- och betaltjänster. SEB:s verksamhet påverkar 
– och påverkas av – kunderna, aktieägarna, medarbetarna och 
samhället. Deras förtroende är en förutsättning för bankens 
verksamhet. Därför anpassar sig banken löpande till en föränderlig 
miljö, agerar i enlighet med förväntningar och regelverk och 

tillhandahåller tjänster som är proaktiva, insiktsfulla, transpa-
renta och tillgängliga på kundens villkor. 

Internt ställs dessutom höga etiska krav för att upprätthålla 
intressenternas förtroende. Till hjälp finns bankens uppförande-
kod samt interna regler och rutiner, som tar avstamp i en kultur 
baserad på öppenhet, affärsansvar och bankens värderingar. 
   Läs mer om bankens uppförandekod på sid. 23 och på  

sebgroup.com/sv

Löner, pensioner 
och förmåner till 
medarbetare  
12 mdr kr

Utdelning till  
aktieägare 
14 mdr kr

Betalningar till 
leverantörer 
11 mdr kr

Myndighets-
avgifter
2 mdr kr

    skapas hållbart värde Genom att uppfylla intressenternas förväntningar via SEB:s affärsmodell

Fördelning av  
skapat ekonomiskt 
värde  2019

Räntor erlagda  
till kunder och  
obligations- 
innehavare
19 mdr kr

65 mdr kr

Långsiktigt värdeskapande

Skatter och 
sociala avgifter 
7 mdr kr

Finansiell styrka
Den finansiella styrkan ger den motstånds- 
kraft och flexibilitet som krävs för att bistå 
kunderna i såväl goda som dåliga tider.  

Tydlig bolagsstyrning 
Bolagsstyrningen är baserad på en tydlig 
ansvarsfördelning, en väl utvecklad struktur 
för intern kontroll och på ägar engagemang. 

Sund riskkultur
För att möta kundernas behov tar och  
hanterar SEB risker. Vi känner våra kunder 
väl och risker motverkas genom försiktighet, 
riskmedvetenhet och expertis i hela  
organisationen. 

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

 Se sid. 8–22.

– för aktieägare
Utdelning och ökningar i mark-
nadsvärdet över tiden bidrar till 
aktieägarnas ekonomiska trygghet 
och möjliggör nya investeringar.
SEB:s konkurrenskraft ökar och
långsiktiga risker minskas genom
att miljö-, sociala och styrnings-
relaterade aspekter integreras i 
verksamheten.   Se sid. 30.

– för medarbetare
Medarbetarna deltar i, och värde-
sätter, de möjligheter till lärande 
och vidareutveckling som ingår i 
SEB:s verksamhet. Medarbetarna 
deltar också i många partnerskap 
som SEB stödjer för att hjälpa sam-
hället att utvecklas och blomstra. 

 Se sid. 24.

– för samhället i stort
Banken förmedlar finansiella lös-
ningar, tillhandahåller betaltjänster 
och hanterar risker. Tillsammans 
främjar det ekonomisk tillväxt och 
välstånd. SEB betalar skatter och 
avgifter enligt lokala regler där vi 
verkar. SEB tar ansvar i sin roll som 
finansiär och kapitalförvaltare och 
arbetar proaktivt med miljö-, soci-
ala och styrningsrelaterade frågor. 

 Se sid. 23.
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Resultaträkning
Affärsläget i SEB:s marknader var överlag positivt. SEB:s rörelseresultat, före jämförelsestörande 
poster, ökade med 9 procent. Banken har en stark finansiell ställning och styrelsen föreslår en 
utdelning på 6:25 kronor per aktie. Stängningskursen för SEB:s A-aktie var 88:08 kronor. 

Beskrivning 
Rörelseintäkter
Räntenettot utgörs till största delen av skillnaden mellan intäkter 
från utlåning och kostnader för in- och upplåning. Bankers ränte-
marginaler skiljer sig åt på olika marknader, främst beroende 
på olika löptider och risker. Förändringar i marginalerna liksom i 
in- och utlåningsvolymerna är av stor betydelse för räntenettot. 
Dessutom påverkas räntenettot av avkastningen på innehav av 
räntebärande värdepapper och räntekostnader kopplade till 
egna emitterade värdepapper som används för att finansiera 
verksamheten. Myndighetsavgifter för finansiell stabilitet  
rapporteras också inom räntenettot.

Provisionsnettot, som omfattar provisionsintäkter från olika 
tjänster som lån, rådgivning, 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 satsat på tjänster för stora företag samt kapital- 
förvaltning.

Nettoresultat av finansiella transaktioner omfattar såväl realise-
rade vinster och förluster i samband med handel av aktier, obli-
gationer, valutor och andra finansiella instrument som orealisera-
de förändringar i marknadsvärdet av värdepapper. Utvecklingen 
på de finansiella marknaderna har stor betydelse. 

Övriga intäkter, netto, innehåller vissa realisationsvinster,  
aktieutdelningar, säkringsarrangemang och övriga poster.

Rörelsekostnader 
Den största rörelsekostnaden är personalkostnader för ban- 
kens runt 15 000 medarbetare. Övriga rörelsekostnader be- 
står främst av IT- och konsultkostnader samt lokalkostnader. 

Av och nedskrivningar av tillgångar kan till exempel gälla 
IT-kostnader där kostnaderna sprids över flera år. 

Förväntade kreditförluster, netto
Kreditförlusterna utgörs dels av konstaterade förluster dels av 
reserveringar för förväntade förluster där SEB fastställt att mot-
parten troligtvis inte kommer att kunna fullgöra sina betalnings-
förpliktelser.

Nettoresultat
Nettoresultatet ligger till grund för beräkning av vinst per aktie 
och föreslagen utdelning till aktieägarna. 

Resultaträkning
Mkr 2019 2018

Räntenetto 22 950 21 022

Provisionsnetto 18 709 18 364

Nettoresultat av finansiella transaktioner 7 617 6 079

Övriga intäkter, netto 858 402

Summa rörelseintäkter 50 134 45 868

Personalkostnader –14 660 –14 004

Övriga kostnader –6 623 –7 201

Av- och nedskrivningar av tillgångar –1 662 –735

Summa rörelsekostnader –22 945 –21 940

Resultat före kreditförluster 27 190 23 928

Vinster och förluster från materiella och imma-
teriella tillgångar –2 18

Förväntade kreditförluster, netto –2 294 –1 166

Rörelseresultat före 
jämförelsestörande poster 24 894 22 779

Jämförelsestörande poster 4 5061)

Rörelseresultat 24 894 27 285

Skatt –4 717 –4 152

Nettoresultat 20 177 23 134

1)  SEB avyttrade SEB Pensionsforsikring A/S and SEB Administration A/S (SEB Pension) 
till ett dotterbolag till Danske Bank. Den i princip skattefria realisationsvinsten var 
3 565 Mkr. Det finska bolaget Asiakastieto Group Plc köpte UC AB. För sin del i UC, 
emottog SEB aktier i Asiakastieto och 300 Mkr i likvider. Den skattefria realisations-
vinsten uppgick till 941 Mkr.
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2019 års resultat
Rörelseintäkter
Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 50 134 Mkr.  

Räntenettot ökade med 9 procent till 22 950 Mkr huvudsak-
ligen beroende på växande utlåningsvolymer där både före-
tagslån och bolån ökade. Den svenska reporäntan ökade vilket 
minskade räntekostnaderna. Myndighetsavgifterna för finansiell 
stabilitet uppgick till 2 129 Mkr, vilket var 15 procent lägre än 
2018, i enlighet med gällande regelverk.

Provisionsnettot ökade med 2 procent till 18 709 Mkr. Före-
tagskunderna var aktiva och efterfrågade kapitalmarknadsfi-
nansiering, rådgivning och företagslån i hög grad. Provisionerna 
ökade inom betalningar och kort medan de minskade för fond- 
förvaltning.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner ökade med 25 pro-
cent till 7 617 Mkr. Både företags- och institutionella kunder var 
aktiva i sin hantering av risk och investeringsportföljer, framför 
allt under de delar av året när finansmarknaderna var mer aktiva. 
Här ingick också positiva marknadsvärderingseffekter. 

Övriga intäkter, netto, ökade till 858 Mkr. Resultatet bestod 
främst av kapitalvinster, utdelningar och säkringseffekter. Av- 
yttringen av SEB:s innehav i LR Realkredit A/S slutfördes med  
en realisationsvinst på 259 Mkr.

Rörelsekostnader
Rörelsekostnaderna ökade med 5 procent till 22 945 Mkr, främst 
till följd av de strategiska initiativen, löner och att banken ökat 
takten i sina investeringar för att höja förmågan att bekämpa 
finansiell brottslighet.

Förväntade kreditförluster, netto 
Förväntade kreditförluster, netto, ökade till 2 294 Mkr, drivet av 
ett fåtal företagsengagemang. Kreditkvaliteten överlag var fort-
satt god och den förväntade nettokreditförlustnivån var fortsatt 
låg på 0,1 procent av kreditvolymerna.

Resultat  
Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 
9 procent till 24 894 Mkr. År 2018 påverkade jämförelsestöran-
de poster rörelseresultatet med 4 506 Mkr. Rörelseresultatet 
inklusive jämförelsestörande poster minskade med 9 procent. 
Nettoresultatet uppgick till 20 177 Mkr och vinsten per aktie 
uppgick till 9:33 kronor. 

Utdelning 
SEB eftersträvar att uppnå en långsiktig utdelningstillväxt utan 
att negativt påverka uppfyllandet av koncernens kapitalmål. Den 
årlig utdelningen per aktie ska motsvara 40 procent eller mer av 
vinsten per aktie. Varje års utdelning fastställs med hänsyn till 
det rådande ekonomiska läget samt koncernens vinst, tillväxt- 
förutsättningar, myndighetskrav och kapitalisering. 

För år 2019 föreslår styrelsen att 6:25 kronor per aktie ska 
delas ut till aktieägarna. Detta motsvarar 67 procent av vinst per 
aktie. Totalt uppgår utdelningsbeloppet till 14 miljarder kronor.

Rörelseintäkter Mdr kr

0

5

10

15

20

25

-17 -18 -19 -17 -18 -19 -17 -18 -19 -17 -18 -19

Räntenetto Mdr kr

–5

0

5

10

15

20

25

2017 2018 2019

  Utlåning till 
kunder

  Inlåning från 
kunder

 Övrigt

Provisionsintäkter, brutto Mdr kr

0

3

6

9

12

15

2017 2018 2019

  Betalningar, kort, inlåning, strukture-
rad utlåning, garantier och övrigt

 Värdepappershandel och derivat

 Depåförvaring och fonder
  Nyemissioner och  

rådgivningsprovisioner
 Livförsäkringsprovisioner

  Räntenetto 
   Nettoresultat av finan- 

siella transaktioner

  Provisionsnetto 
 Övriga intäkter, netto

Året i siffror

SEB Årsöversikt 2019 — 29



Beskrivning 
Tillgångar
Utlåning till allmänheten svarar för mer än hälften av de totala 
tillgångarna. Banken håller räntebärande värdepapper för att 
underlätta kundhandel och för sin egen likviditetshantering 
och egetkapitalinstrument hålls för kundhandel. De finansiella 
tillgångarna för vilka kunderna bär investeringsrisken utgörs 
mestadels av kundernas fondförsäkringar.

Skulder och eget kapital
Den största posten är in- och upplåning från allmänheten. SEB 
emitterar egna värdepapper i finansieringssyfte. Finansiella skul-
der för vilka kunderna bär investeringsrisken motsvarar bankens 
åtagande för kundernas fondförsäkringar. Eget kapital består av 
aktiekapital, kapitaltillskott samt ackumulerat resultat.

Förvaltat kapital och depåförvaring
Både det kapital som banken förvaltar (till exempel fonder) och 
det som ligger i depåförvar rapporteras primärt utanför balans-
räkningen.

Utvecklingen under 2019
Balansräkning
Balansomslutningen uppgick per den 31 december 2019  
till 2 857 miljarder kronor vilket motsvarade en ökning med  
289 miljarder kronor under året.

Tillgångar
Utlåning till allmänheten ökade med 193 miljarder kronor. Både 
mindre och större företag i Sverige, Baltikum och internationellt 
var mer aktiva och efterfrågade finansiering och rådgivning om 
finansiella transaktioner. På samma gång efterfrågade privat-
kunderna i SEB:s marknader bolån. Bankens innehav i räntebä-
rande värdepapper ökade med 82 miljarder kronor. 

Skulder
In- och upplåning från allmänheten ökade med 50 miljarder kro-
nor. Emitterade värdepapper ökade med 178 miljarder kronor. 

Eget kapital
Nettoresultatet för 2019 ökade eget kapital med 20 miljarder 
kronor. Utdelningen för 2018 som betalades ut 2019 minskade 
kapitalet med 14 miljarder kronor. Eget kapital uppgick till totalt 
156 miljarder kronor.

Förvaltat kapital och depåförvaring
Det totala förvaltade kapitalet ökade till 2 041 miljarder kronor, 
vilket berodde både på en ökning av marknadsvärdet och  
ett nettoinflöde av kapital. Depåförvaringsvolymen ökade på 
grund av flera nya mandat och marknadsvärdesökning till  
10 428 miljarder kronor.

Tillgångar
Mkr 2019 2018

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 146 691 209 115

Utlåning till centralbanker 4 494 33 294

Utlåning till kreditinstitut 46 995 44 287

Utlåning till allmänheten 1 837 605 1 644 825

Räntebärande värdepapper 238 578 156 128

Egetkapitalinstrument 78 482 50 434

Finansiella tillgångar för vilka kunderna bär 
investeringsrisken 316 776 269 613

Derivat 139 427 115 463

Övriga tillgångar 47 598 44 357

Summa tillgångar 2 856 648 2 567 516

Skulder och eget kapital
Mkr 2019 2018

Skulder till centralbanker och kreditinstitut 88 041 135 719

In- och upplåning från allmänheten 1 161 485 1 111 390

Finansiella skulder för vilka kunderna bär  
investeringsrisken 317 574 270 556

Skulder till försäkringstagarna 26 547 21 846

Emitterade värdepapper 858 173 680 670

Korta positioner 27 343 23 144

Derivat 122 192 96 872

Övriga finansiella skulder 2 449 3 613

Övriga skulder 97 144 74 916

Eget kapital 155 700 148 789

Summa skulder och eget kapital 2 856 648 2 567 516

Balansräkning

Balansräkning
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 banken exempelvis  
hushållssparande och inlåning till företagsutlåning och långfristiga bolån. 

Året i siffror
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Riskhantering i SEB
En banks grundläggande roll i ett ekonomiskt perspektiv är att förmedla pengar mellan  
företag och privatpersoner som vill låna, investera, spara eller göra betalningar. SEB  
måste hantera alla typer av risker som uppkommer i samband med kundernas aktiviteter.

SEB tar risker för att skapa värde för kunder och aktieägare och 
riskhantering är nödvändig för bankens långsiktiga lönsamhet. 
Banker måste hålla kapital för att täcka sina risker. Vid slutet 
av 2019 utgjorde SEB:s kapital 17,6 procent av de uppmätta 
riskerna (kärnprimärkapitalrelationen). Detta är en av de högsta 
kapitalkvoterna bland banker i Europa.

God kreditkvalitet 
SEB:s största risk är kreditrisk. Kreditportföljen ökade under året 
till 2 498 miljarder från 2 292 miljarder kronor. Den svagare men 
ändå positiva ekonomiska utvecklingen på SEB:s hemmamarkna-
der resulterade i en sund tillväxt. I ett historiskt perspektiv var 
kreditkvaliteten god och den förväntade kreditförlustnivån var 
fortsatt låg på 0,1 procent av kreditvolymen. 

Mäta och hantera klimatrelaterad risk
Olika typer av klimatrelaterade risker kan potentiellt påverka 
SEB inom olika tidshorisonter. På kort till medellång sikt kan 
ryktesrisken öka bland bankens intressenter utifrån en oro för 
SEB:s hantering av klimatfrågor. I ett längre perspektiv kan både 
kundernas kreditvärdighet och värdet på ställda säkerheter på-
verkas. Bankens strategiska arbete kring klimatförändring tar två 
perspektiv i beaktande. Det ena är att förstå kundernas påver-
kan på klimatet och det andra är klimatförändringens påverkan 
på kundernas affärsmodell och återbetalningsförmåga.

SEB har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverk-
samhet och antagit rekommendationerna från Task Force for 
Climate related Disclosure (TCFD) som båda har som mål att 
finansbranschen ska ta ett större ansvar för klimatfrågor och 
stödja FN:s mål för hållbar utveckling. 

SEB:s första försök att kvantifiera kreditexponeringen mot 
kolrelaterade tillgångar genomfördes under 2019. Det prelimi-
nära resultatet var att denna exponering utgjorde mellan 6 och 
7 procent av SEB:s totala kreditexponering vid slutet av 2019.  
Kvantifieringen kommer så småningom att vara en av de faktorer 
som används i bankens strategi.

SEB inser att banker spelar en viktig roll när det gäller att 
bidra till att begränsa den globala temperaturökningen och har 
ambitionen att anpassa sin riskaptit och strategi till Parisavtalets 
mål. Under 2019 definierade SEB en riskaptit i absoluta tal för sin 
olje- och gasportfölj. SEB kommer fortsätta att stödja sina kunder 
inom olje- och gassektorn och arbeta med dem på ett ansvars-
fullt sätt i deras omställning. 

Penningtvätt
I och med globaliseringen och rörelser över gränserna har 
penningtvätt och finansiering av terrorism blivit ett allvarligt in-
ternationellt problem. SEB arbetar förebyggande mot korruption, 
penningtvätt och finansiering av terrorism i linje med relevanta 
regelverk. Det är SEB:s ansvar att förebygga, upptäcka och rap-
portera misstänkta transaktioner och beteenden. Banken gör det 
genom en grundlig känn-din-kundprocess, transaktionsövervak-
ning och bevakning av sanktionslistor. SEB arbetar löpande med 
att utveckla förmågan inom dessa områden. 

Om misstänkta aktiviteter upptäcks rapporteras detta till 
berörda myndigheter. I sådana fall överväger SEB att säga upp 
eller begränsa affärsrelationen, om den uppkomna  risken inte 
kan hanteras. 2019 rapporterade SEB mer än 3 000 misstänkta 
aktiviteter till myndigheter i de länder där banken är verksam.

 

Kreditportföljens utveckling per segment Mdr kr
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Bolagsstämma
Bolagsstämman är det högsta be-
slutande 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.  

  Se sebgroup.com/sv för mer 
information.

Styrelse 
Styrelsen har det övergripande 
ansvaret för SEB:s organisation, 
förvaltning och verksamhet. 
Viktiga frågor som behandlas av 
styrelsen innefattar det makroeko-
nomiska läget, bankens finansiella 
ställning och risk-, kapital- och 
likviditetsposition, ersättnings-
frågor, successionsplanering, 
regelefterlevnad samt kvartals-
rapporter och årsredovisningar.   

 Styrelsen presenteras på sid. 34.

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

 VL presenteras på nästa sida.  

SEB:s främsta beslutande organ

Vi vill vara en långsiktig partner till våra kunder 
och skapa värde för våra aktieägare genom 
att bygga relationer baserade på ömsesidigt 
förtroende. Allt eftersom världen förändras i 
allt snabbare takt är det vår ambition att vara 
ännu närmare våra kunder och stötta dem 
med personlig och proaktiv rådgivning liksom 
innovativa finansiella tjänster.

SEB:s roll i det här digitala landskapet 
handlar om att stötta en ny generation entre-
prenörer som snabbt vill få sin verksamhet att 
växa, och att bidra till våra befintliga kunders 
innovationsresor genom att stötta dem i deras 
omställning. 

Hållbarhet är ett annat område där vi arbetar 
för att möta våra kunders ökande krav.  SEB 
har arbetat med hållbarhetsfrågor i många år. 
Vi skapar nya hållbara finansiella tjänster, vi 
bidrar med råd och investeringar och vi stöttar 
våra kunder i omställningen till mer hållbara 
affärsmodeller. 

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att 
säkerställa att SEB har högsta standard för 
bolagsstyrning, regelefterlevnad och riskhan-
tering. Bankers och samhällets motståndskraft 
mot penningtvätt är ett område där regelver-
ken har förbättrats över tid. I vetskap om att 
kriminellt uppsåt är ett rörligt och svårfångat 
mål fortsätter vi att investera i både kompe-
tens, artificiell intelligens och annan teknik för 
att ytterligare stärka vår förmåga.

I mer än 160 år har vi på SEB varit angelägna 
om att förstå framtiden. Vi tror att det bästa  
receptet för långsiktig framgång är att bygga 
på våra långsiktiga partnerskap med våra 
kunder och utforska framtiden tillsammans 
med dem. Det är genom att bygga vidare på vår 
diversifierade affärsmodell som vi fortsätter 
att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare.” 

Stockholm, februari 2020
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande

Ordförande har ordet

Detta är en förkortad version av ordförandeordet i  
SEB:s årsredovisning
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Befattning Anställd i SEB sedan Född
Egna och 
närståendes aktieinnehav

1  Johan  Torgeby Verkställande direktör och koncernchef sedan 2017 2009 1974 312 592 aktier och aktierätter

 2  Magnus Carlsson Ställföreträdande VD och koncernchef sedan 2014 1993 1956 236 801 aktier och aktierätter

3  Magnus Agustsson Chief Risk Officer sedan 2017 2009 1973 50 319 aktier och aktierätter

4  Jeanette Almberg Chef för Group Human Resources sedan 2016 2008 1965 111 551 aktier och aktierätter

5   Joachim Alpen
Vice VD, Co-Head för division Stora Företag &  
Finansiella Institutioner sedan 2017 2001 1967 286 001 aktier och aktierätter

6  Nicolas Moch Chief Information Officer sedan 2018 2008 1972 47 772 aktier och aktierätter

7  William Paus
Vice VD, Co-Head för division Stora Företag &  
Finansiella Institutioner sedan 2018 1992 1967 210 013 aktier och aktierätter

8  Nina Korfu-Pedersen Chef för Business Support and Operations sedan 2020 2010 1973 53 131 aktier och aktierätter

9  Mats Torstendahl
Vice VD, Chef för division Företag & Privatkunder sedan 2018,  
Group Data Privacy Senior Manager sedan 2018 2009 1961 406 115 aktier och aktierätter

10 Riho Unt
Chef för division Baltikum sedan 2016,  
Group AML Senior Manager sedan 2018 2001 1978 102 058 aktier och aktierätter

11 Masih Yazdi Ekonomi- och finansdirektör sedan 2020 2013 1980 92 513 aktier och aktierätter

12  Petra Ålund
Chef för Group Technology sedan 2019, 
Group Outsourcing Senior Manager sedan 2020 2017 1967 16 438 aktier och aktierätter

13  Sara Öhrvall
Chief Digital, Customer Experience and  
Communication Officer sedan 2018 2018 1971 11 473 aktier och aktierätter
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1   Marcus  
Wallenberg

2   Sven  
Nyman

3    Jesper  
Ovesen

4   Johan  
H. Andresen

5   Signhild  
Arnegård Hansen

6   Anne-Catherine 
Berner

7   Samir  
Brikho

8   Winnie  
Fok

9   Lars  
Ottersgård

10  Helena  
Saxon

11  Johan  
Torgeby

Befattning Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 
2017

Vice ordförande sedan 
2014

Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot (VD och 
koncernchef) 

Invalsår 2002 2013 2004 2011 2010 2019 2013 2013 2019 2016 2017

 Född 1956 1959 1957 1961 1960 1964 1958 1956 1964 1970 1974

 Utbildning B.Sc. (Foreign Service) Civ.ek. Civ.ek. och MBA Fil.kand. (Stats- och 
politikstudier) och MBA

Fil.kand. (Human 
Resources) och 
journalistutbildning

Civ.ek. och MBA 
(ledarskap)

Civ.ing. (Thermal 
Technology), Heders-
doktor (Cranfield Univ.)

Bachelor of Commerce.
Fellow of CPA Australia 
and 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)

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

Ordförande i RAM Rational 
Asset Management. Leda-
mot i RAM ONE, Ferd AS, 
Nobelstiftelsens investe-
ringskommitté, Handels-
högskolan i Stockholm, 
Handelshögskoleförening-
en i Stockholm samt Axel 
och Margaret Ax:son 
Johnsons Stiftelse.

Ledamot i Sunrise 
Communications Group 
AG.

Ägare till och ordförande 
i Ferd AS. Ordförande 
i Etiska rådet för 
Government Pension Fund 
Global. Ledamot i SWIX 
Sport AS, NMI-Nordic 
Microfinance Initiative 
och Junior Achievement 
Europe.

Ordförande i SnackCo 
of America Corp. 
Vice ordförande i 
Svensk-Amerikanska 
Handelskammaren (SACC). 
Ledamot i Business 
Sweden, Entrepreneurship 
and Small Business 
Research Institute (ESBRI), 
SOS Barnbyar Sverige och 
SACC-NY. Ledamot i IVA.

Ordförande i Oy Vallila 
Interior och ordförande 
i, och initiativtagare 
till, Stödföreningen Det 
nya Barnsjukhuset i 
Helsingfors.

Ordförande i EuroChem 
Group AG. UK Business 
Ambassador.
Co-chairman i UK-UAE 
Business Council och i UK-
ROK CEO Forum. Medlem 
i Advisory Board i Stena. 
Ordförande i Step Change 
Charity.

Ledamot i Volvo Car 
Corporation, G4S plc 
och Foscam Properties 
Limited. Senior advisor 
till WFAB. 

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

CFO på Investor. Ledamot 
i Swedish Orphan 
Biovitrum.

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

Egna och närståendes 
aktieinnehav

753 584 A-aktier och 
720 C-aktier

10 440 A-aktier och 
10 200 C-aktier

25 000 A-aktier 100 000 A-aktier 5 387 A-aktier 0 aktier 0 aktier 3 000 A-aktier 0 aktier 12 500 A-aktier 312 592 aktier och 
aktierätter

Utsedda av de anställda

Anna-Karin Glimström Håkan Westerberg Annika Dahlberg  Charlotta Lindholm

Befattning Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant

Invalsår 2016 2015 2016 2015

 Född 1962 1968 1967 1959

 Utbildning Universitetsstudier i matematik, 
statistik och juridik 

Engineering logistics Universitetsstudier i 
arbetsmiljörätt

Jurist

Andra uppdrag Ordförande i Finans förbundet 
i SEB och i Finansförbundet 
Regional Klubb Väst i SEB. 
Ledamot i EB-SB Fastigheter  
och i EB-SB Holding.

Ledamot i Akade mi   ker föreningen 
i SEB. 

Första vice ordförande i 
Finansförbundet i SEB och i 
Finansförbundets regionala klubb 
Group Operations i SEB.

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

Egna och närståendes 
aktieinnehav

0 aktier och 
775 villkorade aktierätter

4 344 A-aktier och 
775 villkorade aktierätter

339 A-aktier och
775 villkorade aktierätter

221 A-aktier och 
775 villkorade aktierätter

Styrelse

1

5

3 7

4 2
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1   Marcus  
Wallenberg

2   Sven  
Nyman

3    Jesper  
Ovesen

4   Johan  
H. Andresen

5   Signhild  
Arnegård Hansen

6   Anne-Catherine 
Berner

7   Samir  
Brikho

8   Winnie  
Fok

9   Lars  
Ottersgård

10  Helena  
Saxon

11  Johan  
Torgeby

Befattning Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 
2017

Vice ordförande sedan 
2014

Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot (VD och 
koncernchef) 

Invalsår 2002 2013 2004 2011 2010 2019 2013 2013 2019 2016 2017

 Född 1956 1959 1957 1961 1960 1964 1958 1956 1964 1970 1974

 Utbildning B.Sc. (Foreign Service) Civ.ek. Civ.ek. och MBA Fil.kand. (Stats- och 
politikstudier) och MBA

Fil.kand. (Human 
Resources) och 
journalistutbildning

Civ.ek. och MBA 
(ledarskap)

Civ.ing. (Thermal 
Technology), Heders-
doktor (Cranfield Univ.)

Bachelor of Commerce.
Fellow of CPA Australia 
and 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)

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

Ordförande i RAM Rational 
Asset Management. Leda-
mot i RAM ONE, Ferd AS, 
Nobelstiftelsens investe-
ringskommitté, Handels-
högskolan i Stockholm, 
Handelshögskoleförening-
en i Stockholm samt Axel 
och Margaret Ax:son 
Johnsons Stiftelse.

Ledamot i Sunrise 
Communications Group 
AG.

Ägare till och ordförande 
i Ferd AS. Ordförande 
i Etiska rådet för 
Government Pension Fund 
Global. Ledamot i SWIX 
Sport AS, NMI-Nordic 
Microfinance Initiative 
och Junior Achievement 
Europe.

Ordförande i SnackCo 
of America Corp. 
Vice ordförande i 
Svensk-Amerikanska 
Handelskammaren (SACC). 
Ledamot i Business 
Sweden, Entrepreneurship 
and Small Business 
Research Institute (ESBRI), 
SOS Barnbyar Sverige och 
SACC-NY. Ledamot i IVA.

Ordförande i Oy Vallila 
Interior och ordförande 
i, och initiativtagare 
till, Stödföreningen Det 
nya Barnsjukhuset i 
Helsingfors.

Ordförande i EuroChem 
Group AG. UK Business 
Ambassador.
Co-chairman i UK-UAE 
Business Council och i UK-
ROK CEO Forum. Medlem 
i Advisory Board i Stena. 
Ordförande i Step Change 
Charity.

Ledamot i Volvo Car 
Corporation, G4S plc 
och Foscam Properties 
Limited. Senior advisor 
till WFAB. 

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

CFO på Investor. Ledamot 
i Swedish Orphan 
Biovitrum.

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

Egna och närståendes 
aktieinnehav

753 584 A-aktier och 
720 C-aktier

10 440 A-aktier och 
10 200 C-aktier

25 000 A-aktier 100 000 A-aktier 5 387 A-aktier 0 aktier 0 aktier 3 000 A-aktier 0 aktier 12 500 A-aktier 312 592 aktier och 
aktierätter

Utsedda av de anställda

Anna-Karin Glimström Håkan Westerberg Annika Dahlberg  Charlotta Lindholm

Befattning Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant

Invalsår 2016 2015 2016 2015

 Född 1962 1968 1967 1959

 Utbildning Universitetsstudier i matematik, 
statistik och juridik 

Engineering logistics Universitetsstudier i 
arbetsmiljörätt

Jurist

Andra uppdrag Ordförande i Finans förbundet 
i SEB och i Finansförbundet 
Regional Klubb Väst i SEB. 
Ledamot i EB-SB Fastigheter  
och i EB-SB Holding.

Ledamot i Akade mi   ker föreningen 
i SEB. 

Första vice ordförande i 
Finansförbundet i SEB och i 
Finansförbundets regionala klubb 
Group Operations i SEB.

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

Egna och närståendes 
aktieinnehav

0 aktier och 
775 villkorade aktierätter

4 344 A-aktier och 
775 villkorade aktierätter

339 A-aktier och
775 villkorade aktierätter

221 A-aktier och 
775 villkorade aktierätter

6 8

11 10

9
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Unik kundbas och  
marknadsställning
SEB är en relationsdriven långsiktig bank-
partner till merparten av stora företag 
och finansiella institutioner i Norden och 
agerar som mellanhand på de nordiska 
och globala finansmarknaderna.

SEB:s breda kundbas bland storföreta-
gen är väl fördelad bland olika branscher 
och innefattar ledande företag inom res-
pektive bransch. Omkring 70 procent av 
storföretagskunderna verkar internatio-
nellt och är därmed verksamma på mark-
nader med högre tillväxtpotential och med 
en mer geografiskt spridd riskprofil.

SEB har stärkt sin ställning hos små och 
medelstora företag i Sverige och har ökat 
sin marknadsandel för helkunder från 8 till 
16 procent de senaste tio åren. Detta är 
ett marknadssegment med tillväxtpoten-
tial där det finns möjligheter att utveckla 
och fördjupa bankens erbjudande till 
kunderna när de växer.

Bland privatkunder inriktar sig banken 
på ett heltäckande erbjudande i tillväxt- 
områden i storstadsregioner i Sverige. 
SEB är marknadsledande i Norden inom 
private banking och erbjuder tjänster med 
global räckvidd till kapitalstarka privat-
personer.

SEB är den näst största universalbanken 
i Baltikum, som är en region med hög 
ekonomisk tillväxt de senaste fem åren 
och med möjligheter till vidareutveckling 
av banktjänster.

Ägare med långsiktigt  
perspektiv
Många av SEB:s större institutionella 
investerare har ägt SEB-aktier i mer än  
10 år. SEB är ett av kärninnehaven hos 
Investor AB, norra Europas största  
industriella holdingbolag, som äger  
mer än 20 procent av aktiekapitalet. 

Den höga andelen engagerade och 
långsiktiga institutionella aktieägare  
innebär att perspektivet sträcker sig  
utöver konjunkturcykler och ägarna har 
ett mer långsiktigt strukturellt, snarare  
än ett cykliskt, perspektiv.

Diversifierad affärsmodell  
och finansiell styrka
Vår intäktsbas och riskprofil är diversifie-
rade med avseende på kundbasen, det 
heltäckande tjänsteerbjudandet och den 
geografiska exponeringen.

SEB har uppvisat hög lönsam tillväxt 
över tiden och strävar ständigt att för- 
bättra lönsamheten genom djupare kund-
relationer och kontinuerlig effektivisering.

Vår starka balansräkning och kapita- 
lisering skapar flexibilitet för framtiden  
och gör det möjligt för oss att växa  
tillsammans med våra kunder.

SEB som investering
Ett grundläggande skäl att investera i SEB är bankens mer än 160-åriga  
erfarenhet av att stödja företag, innovation och entreprenörskap. Dessutom 
har vi en unik kundbas och marknadsställning, engagerade ägare med ett 
långsiktigt perspektiv samt den finansiella styrkan som behövs för att växa.

Nr. 1  
Prosperas rankning
Stora företag och finansiella  
institutioner i Sverige 2019

Nr. 1  
Bank inom livförsäkring  
och pension
Med cirka 9 procent av den totala  
marknaden för pension och livförsäkring 

Nr. 2  

Bank i Baltikum
För små och medelstora företag såväl  
som för privatkunder 

Räntabilitet på eget kapital

13,8%
exklusive jämförelsestörande poster

K/I-tal 

0,46
Kapitaltäckning

17,6%
Kärnprimärkapitalrelation

  Vinst per aktie1), kr  Utdelning per aktie2), kr
  Utdelning i relation till nettoresultatet1) 2), % 

1) Exklusive jämförelsestörande poster.

2) Genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR). 

 Intäkter  Kostnader  Rörelseresultat 

Resultatutveckling1) Mdr kr

20191990 2000 2010

+5 % 2)

+4 % 2)

+8 % 2)
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 SEB  Nordiska konkurrenter
  Europeiska konkurrenter 

Cirkelns storlek indikerar kärnprimärkapitalrelationen 
(mindre eller mer än 15%) 

1) För nordiska banker, exklusive  
jämförelsestörande poster

1) Exklusive jämförelsestörande poster.

2) Exklusive extraordinär utdelning 2018.

Jämförelse med konkurrenter, 2019

0,8

0,6

0,4

0,2
2

Räntabilitet på 
eget kapital (%) 1
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Kalender 

Finansiell information och publikationer 

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

Årsredovisning 2 mars 2020
Årsstämma 23 mars 2020 
Kvartalsrapport januari–mars 29 april 2020
Kvartalsrapport april–juni  15 juli 2020
Kvartalsrapport juli–september 22 oktober 2020

SEB:s hemsida 
Finansiell information,
rapporter och övrig  
information om SEB finns på 

 sebgroup.com/sv

Årsredovisning
Information om SEB:s verk-
samhet, strategi, riskhan-
tering och bolagsstyrning.  
Detaljerad information 
om SEB:s finansiella ställn-
ing och resultat. Innefattar 
SEB:s Hållbarhetsrapport.

Årsöversikt
En kortversion av
årsredovisningen.

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

Capital Adequacy &  
Risk Management Report
(Pillar 3) Information  
(på engelska) om kapital-
täckning och riskhantering 
enligt myndighetskrav.

Sustainability  
Fact Book & GRI Index 
Detaljerad information kring 
hållbarhetsfrågor (på engel-
ska) och GRI-index (Global 
Reporting Initiative Index). 

SEB Green Bond  
Impact Report 
Översikt av SEB:s gröna 
lånportfölj och den gröna 
obligation som emitterades 
2017.

2019

Capital Adequacy  
& Risk Management Report
Pillar 3

2019

Sustainability  
Fact Book &  
GRI Index

The Sustainability Fact Book consists of data for SEB's sustainability related areas 
and the GRI Index according to the GRI Standards Core option. The document also 
includes information about SEB's stakeholder dialogue and materiality analysis.

2019

SEB Green Bond
Impact Report 

2019

Årsöversikt

2019

Årsredovisning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 SEB Fact Book Annual Accounts 2019 

Fact Book  
Annual Accounts 2019 

STOCKHOLM 29 JANUARY 2020 
 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

SEB kvartalsrapport – fjärde kvartalet 2019 

 

STOCKHOLM 29 JANUARI 2020 

Kvartalsrapport 
Fjärde kvartalet 2019  
Helåret 2019 
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Välkommen till SEB!
 
Vår vision är att leverera service i världsklass till våra kunder. Vi bistår 2 000 stora 
företag, 1 100 finansiella institutioner, 272 000 små och medelstora företag samt  
1,5 miljoner privatpersoner med rådgivning och finansiella lösningar.

I Sverige och Baltikum erbjuder vi heltäckande finansiell rådgivning och ett brett  
utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien  
är inriktningen att erbjuda ett fullservice-koncept till storföretagskunder och  
finansiella institutioner.

Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerat 
i ett 20-tal länder med 15 000 medarbetare.

Vi har ett långsiktigt perspektiv i all vår verksamhet och bidrar till att  
marknader och samhällen kan utvecklas.

Huvudkontor
Postadress  SEB, 106 40 Stockholm
Besöksadress Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Telefon 0771 62 10 00

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

Christoffer Geijer
Chef för Investor Relations
Telefon: 0707 62 10 06
E-post: christoffer.geijer@seb.se

Frank Hojem
Chef 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




