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Ledande på service

Varför ska jag
vara kund
i Swedbank?
Vi arbetar för att vara ledande på service och göra våra kunders
vardag enklare och bättre. Vi har ett komplett erbjudande av
effektiva och konkurrenskraftigt prissatta banktjänster för privatoch företagskunder. Genom att förstå kundernas förutsättningar
och behov och agera utifrån dem kan vi erbjuda de bästa finansiella
lösningarna och bidra till förbättrad livskvalitet och ökad
konkurrenskraft. Turbulensen i ekonomin under den senaste tiden
har ökat betydelsen av att i alla kundrelationer leva upp till de
värden Swedbank står för. Vi ska kännetecknas av öppenhet – vi ska
vara tillgängliga. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss,
oavsett kanal, och kunderna ska alltid bemötas vänligt personligt.
Vi ska vara okomplicerade. Finansiella produkter kan vara nog så
komplexa, men våra tjänster ska vara enkla att förstå, köpa och
använda. Vi ska vara proaktiva. Som ledande på service ska
Swedbank utmärka sig genom att kunna föregripa kundernas
behov, baserat på en god förståelse såväl för kundernas förut
sättningar som för samhällsutvecklingen. Slutligen präglas också
vår verksamhet av ansvarstagande. Vi tar ansvar för de tjänster
vi säljer, de relationer vi bygger och de samhällen vi verkar i.

Vision

2008 i korthet

Swedbank ska vara den ledande
finansiella institutionen på sina
hemmamarknader.

Året präglades av turbulens
och dramatik på de finansiella
marknaderna, vilket inverkade
negativt på hela samhällseko
nomin. Swedbank har påver
kats av den snabbt förändrade
makroekonomiska utvecklingen,
inte minst i Baltikum. Trots
detta visade Swedbank god
lönsamhet inom alla områden.
• Årets resultat uppgick till
10 887 mkr (11 996), exklu
sive nedskrivning av goodwill
12 290 mkr.

Med ledande menas:
• den högsta kundtillfredsställelsen
• den bästa lönsamheten
• den mest attraktiva arbetsgivaren.

Detta är Swedbank

Verksamhet

Andel av
Swedbanks
totala
utlåning

Andel av
Swedbanks
totala
resultat

Swedbank har drygt nio miljoner privatkunder och cirka 660 000
företags- och organisationskunder. Tyngdpunkten i verksamheten
ligger på traditionella produkter och tjänster till privatkunder samt
mindre och medelstora företag. Vårt kontorsnätverk består av över

Affärsidé

• Under hösten 2008 genom
förde Swedbank en nyemission
om 12,4 mdkr som slutfördes
under januari 2009.
• Riksgälden beviljade Swed
banks ansökan om deltag
ande i svenska statens
garantiprogram.
• Swedbank utsåg Michael
Wolf till ny VD och koncern
chef. Michael Wolf tillträder
den 1 mars 2009.
• Under hösten påbörjades
namnbytet i Baltikum från
Hansabank till Swedbank.

Genom att förstå och agera utifrån
sina kunders behov kan Swedbank
erbjuda kunderna de bästa finansiella
lösningarna och därmed förbättra
deras livskvalitet. På så sätt kan
Swedbanks marknadsvärde kontinuerligt öka och företaget vara en
positiv kraft i samhället.

900 kontor i 14 länder, huvudsakligen på de fyra hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen samt i Ukraina. Koncernen
finns även i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Marbella,
Moskva, New York, Oslo, Shanghai, S:t Petersburg och Tokyo.

Svensk bankrörelse

Baltisk bankrörelse

Internationell
bankrörelse

Swedbank Markets

Kapitalförvaltning
och försäkring

Gemensam service
och koncernstaber

Svensk bankrörelse är Swedbanks största rörelse
gren och erbjuder ett komplett utbud av finan
siella tjänster för privatpersoner, företag, organi
sationer och kommuner.
I Sverige erbjuder Swedbank sina kunder en unik
tillgänglighet till bankens produkter genom 419
egna kontor, uttagsautomater, telefon- och internet
banktjänster samt genom samarbetet med spar
banker och delägda banker med ytterligare 261
kontor.
Svensk bankrörelse har cirka 4,1 miljoner privat
kunder och 287 000 företagskunder och är mark
nadsledande inom flera betydande marknads
segment i Sverige.

Baltisk bankrörelse utgörs av verksamheterna i
Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett
fullsortiment av produkter och banktjänster till
privat- och företagskunder via 278 kontor samt
internet- och telefonbank.
Verksamheten bedrevs tidigare under varu
märket Hansabank, men hösten 2008 inleddes
ett byte av Hansabanks varumärke till Swedbank.
Baltisk bankrörelse har cirka 5,2 miljoner privat
kunder och 234 000 företagskunder och är
marknadsledande inom de viktigaste marknads
segmenten.

Internationell bankrörelse omfattar verksam
heten utanför hemmamarknaderna (Sverige,
Estland, Lettland och Litauen), främst verk
samheterna i Ukraina och Ryssland.
Utöver Ukraina och Ryssland omfattar rörelse
grenen mindre verksamheter i Danmark, Fin
land, Norge, USA och Kina samt ett dotter
företag i Luxemburg och representationskontor i Japan och Spanien.
Dessutom har Internationell bankrörelse
ansvaret för Swedbankkoncernens övergri
pande relationer med banker och finansiella
institutioner.

Swedbank Markets är Swedbanks investment
bank, som bedriver verksamhet inom aktie-, ränteoch valutahandel, projekt-, export- och förvärvs
finansiering samt corporate finance.
Förutom verksamheten i Sverige inkluderar
rörelsegrenen dotterbolagen First Securities i
Norge och Swedbank First Securities LLC i New
York. Räntehandel bedrivs genom New Yorkfilialen och i samarbete med First Securities även
genom Oslo-filialen.
Project and Corporate Finance har även verk
samheter i Tallinn, Riga, Vilnius samt via dotter
bolaget ZAO Swedbank Markets i Moskva och
S:t Petersburg.

Kapitalförvaltning och försäkring omfattar
dotterkoncernen Swedbank Robur, som bedri
ver verksamhet inom fondförvaltning, institu
tionell och diskretionär kapitalförvaltning, för
säkringar samt individuellt pensionssparande.
Swedbank Robur är Sveriges största fond
förvaltare. Produkterna säljs och distribueras
huvudsakligen av Svensk bankrörelse samt av
sparbanker och delägda banker i Sverige.

Gemensam service och koncernstaber inkluderar
utveckling och drift av IT-system i den svenska
delen av koncernen samt övriga gemensamma
servicefunktioner, främst i Sverige, men även
i allt högre utsträckning för övriga marknader
i takt med koncernens internationalisering.
Koncernledning och -staber samt koncernens eget
försäkringsbolag Sparia ingår också.
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Varför ska jag
investera
i Swedbank?
Ambitionen att vara, upplevas och erkännas som ledande på
service är kärnan i Swedbanks strategi och formeln för att skapa
kundvärde. Att leverera ett högt kundvärde är förutsättningen för
framgång och värdeskapande för aktieägarna. Swedbanks affärs
modell och strategiska prioriteringar syftar till att skapa långsik
tigt aktieägarvärde genom att bygga starka kundrelationer.
Vi skapar uthållig tillväxt i volym och resultat genom att vara resultat
inriktade, öppna, innovativa och engagerade. Trots mycket svåra
marknadsförhållanden under hela 2008 har Swedbank fortsatt att
visa en god lönsamhet. Detta tack vare en tyngdpunkt på traditio
nella privat- och företagskundstjänster, i kombination med kostnads
effektivitet och en väl balanserad riskprofil. Den stora osäkerheten
på finansmarknaderna har ökat fokus på styrningsfrågor och inte
minst kontroll av risker. Swedbanks styrka och fortsatta framgång
vilar dock i första hand på att i varje situation sträva efter att sätta
kundens behov i centrum.
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Intervju med styrelseordförande Carl Eric Stålberg
Hur har finanskrisen påverkat Swedbank?
Swedbank har förstås påverkats av den globala finanskrisen, liksom
sektorn i stort. Som den ledande banken i Sverige, Estland, Lettland
och Litauen – våra hemmamarknader – kom ett särskilt skarpt ljus
att riktas mot oss. Den intensiva medieexponeringen under hösten
skapade en misstro mot banken och kunder kände oro. Det skedde
också ett utflöde av inlåningsmedel till vår fondverksamhet och till
Riksgälden, men även till andra banker.
Hur har banken agerat för att hantera situationen?
Vi har gjort stora insatser under hösten för att fördjupa dialogen
med kunderna. En omfattande information till bankens medarbe
tare har varit en viktig förutsättning för det. Vi kan konstatera att
de här insatserna har varit framgångsrika. Trots utflöden och om
placeringar hade banken högre inlåning i slutet på 2008 än i bör
jan av året.
Hur ser du på utvecklingen framöver?
2008 kommer att gå till historien som finanskrisens år. Precis som
nedgången kom hastigt, kan även uppgången komma mycket snab
bare än vad många idag tror. Orsakerna till finanskrisen eller vilka
beslut som borde ha fattats, i vilket läge och av vem kommer att
diskuteras under lång tid. Det gäller framför allt händelserna i USA
och Storbritannien under krisens inledningsskede.
Vilken betydelse har statliga ingripanden haft?
EU och Sverige har visat politisk kraft och ledarskap för
att hantera krisen genom att snabbt presentera garantioch räddningspaket för banksektorn. Det har lagt grun
den för fortsatt stabilitet.

Tycker du att aktörerna i finanssektorn har tagit
tillräckligt ansvar?
Finanssektorn är idag global och precis som när det gäller klimat
frågans hantering krävs globala institutioner och överenskommelser
för att skapa nästa, robusta ramverk för finanssektorn.
Swedbank har en kraftig exponering mot Baltikum.
Vad händer där?
De baltiska ekonomierna är inne i en korrektion som redan är känn
bar och kommer att bli besvärande för många. För Swedbank inne
bär det att vi kommer att se högre reserveringar för kreditförluster.
Vi är regionens största bank och vi försöker lösa de problem som
uppstår tillsammans med våra kunder på ett ansvarsfullt sätt. Vi har
intensifierat riskkontrollen och när vi tvingas ta över säkerheter
verkar vi för att återvinningarna ska bli så stora som möjligt på sikt.
När kommer återhämtningen för de baltiska ekonomierna?
Jag är övertygad om att konvergensen av de baltiska ekonomierna
mot Västeuropa och Norden kommer att ske snabbare än för många
länder i Central- och Östeuropa. Även om utsikterna är mörka på kor
tare sikt kan vi se positiva tecken. Obalanserna börjar korrigeras och
inflation, underskott i bytesbalansen och löneökningarna minskar.
Varför var Swedbank först ut med en nyemission?
Det var styrelsens bedömning att oron på finansmarknaderna kunde
komma att fortsätta som gjorde att vi tog initiativet att genomföra
en nyemission. En nyemission om 12,4 miljarder kronor kunde slut
föras under januari 2009, fullt ut garanterad av befintliga ägare.
Varför blir det ingen utdelning i Swedbank?
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning ska ges för preferens
aktier eller stamaktier för räkenskapsåret 2008. Det beror på att
den makroekonomiska utvecklingen har fortsatt att försämras på
flera av de marknader där Swedbank är verksam. Genom den ute
blivna utdelningen stärks Swedbanks kapitalbas ytterligare och
skapar en finansiell styrka för oroliga tider.
Vad säger du om aktiekursutvecklingen under året?
2008 har verkligen varit ett prövningens år för Swedbanks aktie
ägare. Från styrelsens sida känner vi tillförsikt i de starka kund
positionerna och i den kompetens och det engagemang som
Swedbanks medarbetare visar. Nu lägger vi 2008 till handlingarna
– och inriktar oss på 2009 med full kraft, en kraft som kommer att
behövas då 2009 av de flesta bedöms bli det svåraste året i den
här lågkonjunkturen.
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Intervju med VD Jan Lidén
Hur skulle du vilja summera 2008?
Vi fick den allvarligaste internationella finanskrisen på 80 år. Den
började i finanssektorn, men sprider sig nu till alla samhällssektorer.
Som en konsekvens kan vi se en dramatisk försämring av tillväxten
också i de länder där Swedbank är verksam. Swedbank blev negativt
exponerad i medierna under hösten. Samtidigt visade vi ett fortsatt
starkt finansiellt resultat.
Vilka var de viktigaste förbättringarna för kunderna
under året?
Vi fortsatte att bli mer tillgängliga genom förbättringar i alla våra
kanaler. I oroliga tider som de vi nu går igenom vet jag att personlig
kontakt med banken är mycket viktigt för kunderna. Det är nu som
våra medarbetare kan göra verklig skillnad för kunderna, och det är
nu kunderna behöver banken som mest.
Hur har finanskrisen påverkat Swedbank?
Swedbank har liksom andra banker påverkats av att de finansiella
marknaderna generellt fungerar dåligt. Det påverkar bland annat
bankernas upplåning. För vissa av dem som inte har någon direkt
kontakt med oss utan skapar sig en bild utifrån medierapporte
ringen blev förtroendet för oss skadat.
Hur viktig var nyemissionen för Swedbank?
Den var mycket viktig eftersom den har stärkt vår kapitalisering.
Swedbank är idag en av de banker i Europa som har de bästa nyckel
talen. Det är i sin tur viktigt för vår trovärdighet på marknaden.
Vad tror du om utvecklingen på Swedbanks marknader?
Hela världen drabbas nu av en kraftig ekonomisk inbromsning och
den kommer förmodligen att fortgå en bra bit in i 2010. Under den
här perioden kommer ekonomin att präglas av volatilitet, det vill
säga kraftiga svängningar.
Hur påverkar det ekonomiska läget Swedbanks kunder?
Vissa kunder – både privatpersoner och företag – kommer att drab
bas hårt av den ekonomiska inbromsningen. Av den följer bland
annat arbetslöshet och sämre ekonomiskt handlingsutrymme.
Generellt kan man säga att det tyvärr kommer att bli svårast för
dem som redan idag har snäva marginaler.

Vilka är Swedbanks styrkor jämfört med konkurrenterna?
Swedbank har många kunder och många olika slags kunder – privat
personer, företag, kommuner och organisationer av olika storlek
och med olika typ av verksamhet. Vi finns nära våra kunder i form
av många kontor, internet- och telefonbank och med många kom
petenta medarbetare. Detta ger både kunskap och erfarenhet som
är värdefull i ett läge som präglas av osäkerhet och oro. Vi har
också en stark företagskultur som bygger på lokalt beslutsfattande.
Miljöfrågorna är en viktig del i vårt arbete.
Vilka är argumenten för Swedbank som aktieplacering?
Vi har en sund affärsmodell, som har bevisats fungera framgångs
rikt över tiden. Swedbank har, delvis som en konsekvens av detta,
en hög och uthållig intjäning.
Vilka nya produkter eller tjänster tror du mest på under 2009?
Ytterligare erbjudanden för långsiktigt sparande tycker jag är
viktigt. Vi kommer också att göra våra betalningsprodukter effekti
vare, både för privatpersoner och företag. Jag tror också mycket på
den utbyggnad av servicen via internet som vi arbetar med.
Varför ska jag vara kund i Swedbank?
För tillgängligheten – vi har en hög investeringstakt i våra kontor
och i vår internet- och telefonbank. Det är oftast enkelt att ha med
Swedbank att göra. Vi har som mål att göra det enkelt och begripligt
för dig som kund. Våra medarbetare, som är profes
sionella och proaktiva i sina kundkontakter, är också
en viktig del i vårt erbjudande. Allt detta är viktigt
i upplevelsen av banken och vår ambition är att
ständigt bli bättre.
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Swedbanks chefsekonom Cecilia Hermansson och Ylva Yngveson,
chef för Institutet för Privatekonomi på Swedbank, diskuterar…

vad som händer med våra pengar
…i efterdyningarna av finanskrisen

Ylva: Under de senaste tio åren har det varit en väldigt bra utveckling för
löntagarnas ekonomi. I Sverige kan en tvåbarnsfamilj ha 10 000 kronor
mer i månaden att disponera i reala priser jämfört med en motsvarande
familj 1998.
Cecilia: Under den här tioårsperioden har finanssektorn fått en så mycket
större roll i allas våra liv. Ekonomi är komplext. Inte minst är det oer
hört komplext att spara, med tanke på alla svårbegripliga instrument
som finns.
Ylva: Räntorna har gått från mycket låga till kännbart höga – och sedan
har pendeln svängt tillbaka snabbt. Nu undrar förstås alla hur låga rän
torna kan bli. Precis som alla undrade våren 2008 hur höga de kunde bli
undrar man över hur låga de kan bli nu och hur länge det ska hålla i sig.
Cecilia: I USA och Japan är styrräntan nära noll medan europeiska central
banker har utrymme kvar för ytterligare räntesänkningar.
Ylva: Många undrar förstås varför det är så stor skillnad mellan Riks
bankens reporänta och räntan på ”mitt lån”. Att gapet ökade i och med
finanskrisen beror på att riskerna har ökat och att priset på risk, d.v.s.
bankernas kostnad för upplåning, har blivit högre.
Cecilia: Bankernas räntesättning bygger på en riskfri del, uttryckt i priset
på statsobligationer, en riskdel och slutligen inflationen. Recession och
fallande inflation talar för låga räntor, men samtidigt kan staters ökande
lånebehov medföra högre långräntor.
Ylva: Räntor, börsen och bopriser – det är nog vad många privatkunder
bekymrar sig över. Just nu verkar alla dessa gå i samma riktning: ned
åt. Att utgiften för lån minskar är förstås positivt, men för många har
minskat värde på tillgångarna säkert stor betydelse för hur man vill och
kan agera.
Cecilia: Finanskrisen bidrar till en svagare efterfrågan världen över, men
samtidigt kommer också stora lättnader från centralbanker och reger
ingar. Så kristallkulan är minst sagt grumlig.
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Tio år av hög tillväxt och låg inflation
– varför tog det roliga slut?
Cecilia: Amerikanska hushåll har drivit upp sin skuldsättning med hjälp
av låga räntor och stigande huspriser. USA:s bytesbalansunderskott
tilläts växa och det finansierades bland annat av Kina och Japan som i
sin tur ökade sina valutareserver. Dessa obalanser, samt en låg inflation
i spåren av dämpade importpriser och hög konkurrens från ”nya” länder
i världsekonomin, pressade ned obligationsräntorna. Till slut snurrade
hjulen för fort. Råvarupriserna började stiga, US-dollarn sjönk och det
ledde till dyrare olja och högre inflation. Skuldbördan blev för tung att
bära, huspriserna sjönk och finanskrisen blev ett faktum i och med sub
primeutlåningen.
Ylva: Problemet är att vi inte samlar i ladorna när det är goda tider,
tvärtom – det är då vi lånar för konsumtion. Det är en paradox som också
gäller åt andra hållet. I dåliga tider, när vi har ont om pengar, det är då vi
håller igen och försöker spara. Då borde vi istället konsumera som vanligt
så att situationen inte blir värre än nödvändigt.
Cecilia: Den finansiella sektorns utveckling, skatteregler samt lägre
räntor och stigande tillgångspriser har snarast ökat intresset för lån
framför sparande.
Ylva: Vi har en tämligen svag spartradition i Sverige. I Finland är man
mer mån om att spara sina extrainkomster, av sommarjobb till exempel.
Det verkar inte svenskarna vara. Hela 20 procent av vuxna svenskar har
inte en krona i finansiellt sparkapital. Och 15 procent har mellan en krona
och 10 000 kronor. Att spara är ju inget självändamål utan handlar om
att skapa en egen handlingsfrihet i trygghet.
Nu finns ett nytt hot på himlen – deflation.
Cecilia: Ja, deflation har dykt upp som ett hot till följd av finanskrisen och
den fallande efterfrågan. När pengarna blir mer värda, då ökar skulderna
i reala termer och man tenderar att dra ned på och skjuta upp sina inköp,
eftersom det mesta blir billigare imorgon. Det leder till minskad efter
frågan och att ekonomin stannar upp.
Ylva: Deflation skulle förstås innebära en helt ny situation för låntagarna.
Den totala skuldbördan ökar istället för att, som i tider med inflation,
lånens värde urholkas med automatik.
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turuppgång ser vi inte förrän 2011, men inte heller då med den
höga tillväxttakt som vi hade 2007 pådriven av den icke önskvärda
skulduppbyggnaden. Det osäkra läget gör dock att vi ser en förhål
landevis låg sannolikhet, 45 procent, för att huvudscenariot slår in.
Samtidigt bedöms sannolikheten för en sämre utveckling, liknande
den japanska deflationsproblematiken på 1990-talet, vara så hög
som 30 procent. Ett tredje scenario, där de ekonomiska stimulan
serna får snabbare effekt och leder till en snabbare återhämtning,
bedömer vi har en sannolikhet på 25 procent. Det här visar hur stor
osäkerheten är.

Ylva Yngveson

Cecilia: Deflationshotet var överdrivet i början av 2000-talet. Då
blev den ekonomiska politiken för expansiv efter att IT-bubblan
brustit. Nu finns det mer allvar bakom hotet eftersom recessionen
är global och skuldsanering följer i spåren av finanskrisen. Samtidigt
medför centralbankers ensidiga fokusering på konsumentpriser en
ökad risk för finanskriser. Det är dags att göra en rejäl översyn av
inflationsmålet och tänkandet bakom. Verkligheten har förändrats
sedan inflationsmålet infördes för snart 20 år sedan. Inflations
målet bygger på konsumentpriser, men det borde ta hänsyn också
till tillgångspriser och kredittillväxt.
Hur ser läget ut på kortare sikt?
Cecilia: I vår konjunkturrapport räknar vi med att den globala BNPtillväxten minskar under 2009 till –0,4 procent. Det är den svagaste
tillväxten sedan början av 1980-talet. Sveriges ekonomi kommer att
krympa med drygt 2 procent under 2009. De svenska finanserna
är jämförelsevis starka, vilket innebär att när konjunkturen vänder
kommer Sverige att ha ett innerspår.
Ylva: De rörliga räntorna fortsätter att sjunka som det ser ut nu.
Och de reala inkomsterna fortsätter att öka – för dem som har jobb.
Låg inflation, skattesänkningar och andra lättnader gör att majo
riteten av löntagarna har ett positivt utgångsläge. Men många har
också blivit av med sina jobb. Det kan vara tufft för många, främst
barnfamiljer, som i den livscykel de befinner sig i ofta har stora ut
giftsbehov och svårare att flytta till annan ort.
Cecilia: I vårt huvudscenario förutses en svag återhämtning i den
globala konjunkturen 2010, driven av låg inflation, låga räntor
och finanspolitiska stimulanser. En mer normalt driven konjunk

Ylva: Hur huspriserna utvecklas kommer förmodligen att vara starkt
beroende av utvecklingen på arbetsmarknaden och hur bostadsbyg
gandet blir framöver. Hittills har huspriserna i genomsnitt i landet
inte ändrats alls medan bostadsrätterna det senaste året har gått
ned 10 procent, efter att ha ökat med närmare 11 respektive 19 pro
cent året dessförinnan. De flesta kan klara en prisnedgång då man
kommer att bo kvar i sina bostäder. En del hushåll kan få problem
om man köpt sin bostad med hög belåning då priserna toppade. Vid
arbetslöshet eller skilsmässa är risken stor att man blir stående med
lån kvar, vilket bakbinder ekonomin i många år. För det stora flertalet
av hushåll tror jag dock inte att det behöver bli så dramatiskt.
Cecilia: Ökningen i tillgångspriser, bostäder inte minst, var det som
möjliggjorde kreditexpansionen. Nu gäller det omvända. Om alla till
gångar minskar i värde och hela finanssektorn krymper, då minskar
också låneutrymmet.
Ylva: Det normala är att man måste ha en sparad slant för att få
låna. Den egna insatsen behöver vara minst 10–15 procent när man
köper ett hus och den måste vara 20 procent när man köper en bil.
Kraven vid köp av bostad har alltid funnits som princip, men det är
säkert svårare att göra avsteg från det idag.
Cecilia: Dagens kris började inte i företagen. Problemen sitter i
hushållens balansräkningar (d.v.s. förhållandet mellan tillgångar
och skulder) och i statsfinanserna, där många länder har stora och
växande underskott. De flesta företag har haft god lönsamhet
och starka balansräkningar. Men effekterna av krisen drabbar
förstås även företagen.

Låg inflation, skattesänk
”ningar
och andra lättnader
gör att majoriteten av lån
tagarna har ett positivt
utgångsläge. Men många
har också blivit av med
sina jobb.
Ylva Yngveson

”
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Huvudscenariot innefattar en tuff arbetsmarknad med ökad
arbetslöshet, låga räntor, fallande bopriser och ökade offentliga
underskott. Den stora frågan är hur man skapar en uthållig till
växt utan att bygga in nya tokigheter. Med alla skuldtyngda
statspapper finns redan risk för en obligationsbubbla. Det är ock
så en fråga om vilka instrument man kan spela på. Penningpolitik
tar sin tid att få full effekt. Finanspolitik får effekt relativt
snabbt, utom infrastruktursatsningar som tar lång tid att genom
föra och skörda frukterna av. Ändå är de förstås viktiga för att
de också kan skapa arbetstillfällen.
Vad finns att lära sig av den senaste finanskrisen?
Cecilia: En hel del. Att ekonomisk politik har en viktig roll till exem
pel. Vi behöver reglering och övervakning som är sund. Regelverk
som medverkar till att marknaden blir mer cyklisk är inte bra. De
gamla kapitaltäckningsreglerna som syftade till att ta ned riskni
vån i banksystemet gjorde inte sitt jobb. De medverkade istället till
krisen, bland annat genom att uppmuntra banker till att ”gömma”
åtaganden utanför balansräkningen i speciella bolag. Incitaments
strukturer betyder mycket – på alla områden och nivåer. Att tillgång
på likviditet är en förutsättning för en fungerande ekonomi i stort
hade glömts bort, vilket vi också påmints brutalt om.

Vad händer på lite längre sikt i vår ekonomi?
Cecilia: Olika strukturella förändringar påskyndas av finanskrisen
och lågkonjunkturen. Samtidigt fortsätter befolkningspyramiden
att breddas i sin övre del – allt färre ska försörja allt fler. Kina och
Indien fortsätter att växa. Framtiden kommer att handla om hur
USA och Kina hittar en balans sinsemellan. Kina kan inte fortsätta
att leva på USA:s bytesbalansunderskott och måste hitta en ny
tillväxtmodell.
Ylva: Yngre generationer har andra värderingar än sina föräldrar.
Till exempel är Sverige en nation med stark biltradition – och en
bilindustri som med alla sina underleverantörer också sysselsätter
många – men här kan det ha hänt något. För unga människor i stor
stad verkar inte bilen vara lika viktig för identiteten längre. Man åker
taxi och kommunalt istället för att köpa bil eller ens skaffa körkort
– identiteten hänger på andra saker.
Cecilia: Skuldfinansierad tillväxt är också dåligt för klimatet. Även
av det skälet måste vi försöka hitta fram till en ny ”normalnivå” – inte
den gamla med samma skuldsättning. De omfattande stimulans
paket som vi nu ser bidrar förhoppningsvis till att vända ekonomin,
men de resulterande stora budgetunderskotten blir också notor
som till slut måste betalas.

Ylva: Hushållen har fått lära sig att alla värden inte bara går upp, i all
evighet. Man måste ha realistiska förväntningar på hur hög avkast
ningen kan bli när man går in i olika sparformer – och man måste för
stå att risk och potential hänger ihop. Men då är det också viktigt att
sätta upp mål för sina placeringar – tydliga kriterier för när man ska
gå ur och sedan följa dem. Att gå ur ett aktiesparande i tid är A och
O för att inte ta onödigt stora risker. Det skulle nog banken kunna
bli ännu bättre på i sin rådgivning. Förhoppningsvis kan hushållen
dra lärdom för framtiden att inte sätta sig i alltför stort risktagande
utifrån de egna önskemålen och förutsättningarna.
Cecilia: Ekonomisk psykologi – hur människor tänker och agerar i
samband med ekonomiska frågor – blir ett allt mer angeläget forsk
ningsområde. Det är människor som blåser upp bubblor och skapar
kriser av olika slag. Vi behöver veta mer om hur makro påverkar
mikro, och vice versa. Vi behöver också veta mer om sambanden
mellan finansiell och real ekonomi.
Vilken är bankernas roll – och vad har de för ansvar?
Cecilia: Vara med och utforma regelverken så att de blir funktionella
– och ta fram bättre produkter som går att förstå. Här har vi viktiga
roller och tydliga ansvar.
Ylva: Givetvis måste bankerna ha en upplysande roll i samband med
kreditgivning och förmedla ett sunt förhållningssätt till lån. Inte
minst när det gäller rådgivning kring bostadsköp är det viktigt att se
till helheten, inte bara om inkomsterna räcker och om man har till
räckliga marginaler utan även hur man ska få en god balans mellan
sina tillgångar och skulder och hur situationen i övrigt påverkas.

Cecilia Hermansson

Ylva: Ja, hållbarhetsfrågorna kommer ännu närmare vår vardag
och de val vi måste göra. De hushåll som känner sig trygga i sin
ekonomi kan passa på att slå ett slag för både miljön och den egna
plånboken. ROT-avdraget kan användas för att göra bostaden mer
energieffektiv. Man får en lägre kostnad för investeringen nu och
minskade kostnader för energi framöver. Samtidigt stöttar man den
ekonomiska utvecklingen i Sverige i positiv riktning.
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Ledande på service

Att vara tillgänglig
handlar lika mycket om attityd
som infrastruktur
Swedbank kännetecknas av öppenhet. Det ska alltid vara enkelt att
komma i kontakt med oss, oavsett kanal, och kunderna ska alltid
bemötas på ett vänligt och personligt sätt.
Tillgänglighet är förutsättningen för att bli ledande på service.
Swedbank har under de senaste åren haft som mål att växa och bli

För kunderna resulterar detta i att vi kan vara fysiskt nära – och
därmed tillgängliga, inte bara genom elektroniska kanaler. Swed
bank drivs med stark lokal närvaro via branschens största kontors
nät. Vår satsning på att bli ledande på service bygger på det person
liga mötet och ett stort engagemang i den enskilda kunden. Det

den största privatmarknadsbanken på sina hemmamarknader, Sve
rige, Estland, Lettland och Litauen. Det är vi idag.
Storlek har ett värde i sig. Det möjliggör stordriftsfördelar av
olika slag, som kommer både kunder och aktieägare till godo. Ur ett
aktieägarperspektiv innebär vår storlek en stark position för lön
samhetstillväxt. Det möjliggör också riskspridning.

hade inte varit möjligt utan vår breda kontorsrörelse.
Utöver personlig service på bankkontoret har vi effektiva kom
pletterande kanaler för information, försäljning och service. Vår
webbplats valdes till Sveriges näst bästa 2008, och den i rankingen
som hade förbättrats mest under året. Swedbank var också en av
de första bankerna som gjorde det möjligt för sina kunder att sköta
bankärenden via mobiltelefonen. Vi ska helt enkelt finnas där våra
kunder finns, och där de vill göra sina bankärenden.
Öppenhet och tillgänglighet handlar inte bara om infrastruktur,
det handlar minst lika mycket om attityd och personlighet. Swed
bank vinnlägger sig om att vara en trevligare bank, varm, positiv
och tillmötesgående. Swedbank är en bank för de många – för cirka
tio miljoner kunder närmare bestämt. Vårt mål är att var och en av
dem ska bli positivt särbehandlad.
Öppenhet, transparens och tillgänglighet ska också känneteckna
vårt förhållningssätt till aktieägare och andra intressenter. Till
gänglighet bygger förtroende.

Med tio miljoner kunder och när
mare tusen kontor är Swedbank
Sveriges och Baltikums största
bank. Mycket tack vare vår stor
lek kan vi vara lokala, nära –
och tillgängliga.

Alltid nära kunderna
Vi erbjuder försäljning och kundservice på kontoren, via tele
fon, internet och uttagsautomater, vilket gör banken lätttillgänglig för många. Banken hade vid årets utgång över
900 kontor i 14 länder, huvudsakligen på de fyra hemma
marknaderna Sverige, Estland, Lettland, Litauen samt i
Ukraina. Antalet privatkunder uppgick till 9,4 miljoner och
antalet företags- och organisationskunder till cirka 660 000.

Antal privatkunder

Antal kontor

Sverige 4,1 miljoner

Sverige 419

Estland 1,2 miljoner

Estland 86

Lettland 0,9 miljoner

Lettland 72

Litauen 3,1 miljoner

Litauen 120

Ukraina 0,1 miljoner

Ukraina 215

Internetbankskunder

Uttagsautomater

Sverige 2,5 miljoner

Sverige 798

Estland 0,8 miljoner

Estland 584

Lettland 0,7 miljoner

Lettland 361

Litauen 1,0 miljoner

Litauen 418
Ukraina 181

Swedbank Årsöversikt 2008
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Ledande på service

Hur svårt det än är
försöker vi göra det enkelt

Att göra saker och ting enkla kan vara svårt. Det gäller inte minst
inom bankvärlden. Finansiella tjänster kan vara komplexa, men våra
kunder ska inte behöva vara experter för att förstå sig på våra
tjänster. Produkterna och tjänsterna ska alltid baseras på kundernas
behov och vara enkla att komma åt, förstå, köpa och använda.
Vi anstränger oss också hela tiden för att förenkla våra processer
och rutiner, i syfte att skapa en kostnadseffektiv organisation, som
kan fokusera på kundnyttan. I vår produktutveckling lägger vi ned
stora ansträngningar på att göra komplexa tjänster och lösningar så
okomplicerade som möjligt, både för våra kunder och för våra medarbetare. Att våra medarbetare förstår våra produkter är givetvis en
grundförutsättning för att kunna ge god service. Vi arbetar också
med att paketera tjänsterna så tydligt och effektivt som möjligt.

För kunderna ska vi alltid vara
okomplicerade och våra
tjänster ska vara lätta att förstå och enkla att använda.

Att vara okomplicerade innebär för oss enkla, snabba och effektiva gränssnitt i elektroniska kanaler, rak och öppen dialog i den
personliga kundkontakten och tydlighet om villkor och hur olika
tjänster fungerar. Vi ska helt enkelt vara enkla att ha att göra med
som bank.

Svåra val kräver enkla lösningar
Göra premiepensionsvalet själv, eller få hjälp av ett proffs?
Swedbank ger dig möjligheten att välja. Med PPM-tjänsten
kan du sköta hela ditt PPM-konto hos Swedbank i stället
för hos Premiepensionsmyndigheten. Du får en pedagogisk
överblick över PPM-fonderna och deras värdeutveckling i din
internetbank. Det är lätt att byta fonder när du själv vill. Har
du även övrigt pensionssparande hos oss, till exempel tjänste
pension, samlar vi hela ditt pensionsinnehav så att du får bra
överblick.

Den som vill göra aktiva PPM-val, men inte har tid att engagera sig själv, kan välja PPM Förvaltning. Välj en av våra fyra
portföljer, med en strategi och en risknivå som passar dig.
Sedan sköter våra förvaltare jobbet åt dig.
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Ledande på service

Det är vår ambition
att alltid ligga steget före
Som ledande på service ska Swedbank utmärka sig genom en hög
grad av proaktivitet. Det bygger på en ingående förståelse för kun
dens förutsättningar och vad som händer i vår ekonomi.
Banken strävar efter att i alla lägen skapa kundvärde genom
effektiva produkter och tjänster i kombination med ekonomisk och
finansiell rådgivning av hög kvalitet. I detta ligger att ta initiativ för
att varje kund ska kunna hantera och utveckla sin ekonomi på bästa
möjliga sätt.
Swedbanks omvärldsanalys rankas till marknadens bästa och
den görs tillgänglig för kunderna på olika sätt som underlag för
ekonomiska beslut.
Swedbank har en omfattande egen produktutveckling och under
2009 förstärks denna ytterligare. Olika delar av verksamheten
driver egen produkt- och tjänsteutveckling i de så kallade ”produkt
fabrikerna”. En koncerngemensam organisation för produkt- och

Vi ska ha en drivande roll i kund
relationen och ta initiativ för att
varje kund ska kunna hantera
och utveckla sin ekonomi på
bästa sätt. Att vi är proaktiva
ska mer och mer skilja oss från
andra banker.
tjänsteutveckling sammanför nu Swedbanks kompetens och resurser
på en gemensam plattform. Syftet är att nyttja de bästa erfaren
heterna från olika delar av organisationen, öka kundvärdet i lös
ningarna och minska tiden det tar att komma ut till marknaden.
Primärt fokus är att ta fram flexibla produktplattformar som ger
skalfördelar samtidigt som lösningarna kan kundanpassas bättre.
De produktområden som först kommer att drivas på koncernnivå är
kapitalförvaltning, kortutgivning och kortinlösen, betalningar samt
kapitalmarknadsprodukter. På lite sikt ska detta leda till att Swed
bank tar en tydlig position i den finansiella frontlinjen.
Alldeles oavsett att vi satsar stort på produktutveckling och
innovation, så bygger proaktivitet i grunden ändå på förståelse för
och engagemang i den enskilda kundens situation och förutsätt
ningar. Det sker effektivast i det personliga kundmötet.

Riktigt goda råd måste komma i god tid
Att ha kundens bästa för ögonen är ofta samma sak som att
engagera sig så tidigt som möjligt – ibland tidigare än kunderna
tänkt sig. Precis så proaktivt arbetar Swedbank för närvarande
i Estland, Lettland och Litauen. Där har vi stärkt både resur
ser och kompetens för direkt rådgivning till såväl privat- som
företagskunder.

Vi ringer helt enkelt upp när vi ser att kunderna riskerar ekono
miska svårigheter. Poängen är att vi strävar efter att etablera
dialogen långt innan situationen hunnit bli akut. Genom att
se över alla alternativ tillsammans med kunden i god tid,
hinner Swedbank ge råd som leder till gynnsamma lösningar
för båda parter.

Swedbank Årsöversikt 2008
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Ledande på service

Att ta ansvar sitter i våra gener
Swedbank har en lång tradition som positiv och ansvarsfull kraft i
samhället. I vårt svenska arv från sparbanker och jordbrukskassor
sitter den starka känslan för det lokala samhället kvar. Vi tror på
den kundnärhet som bara det lokala kontoret möjliggör, även om det
idag råkar ligga i en myllrande storstad.
Att ta ansvar gentemot våra intressenter sitter lika djupt i våra
gener. Vi tar ansvar för våra produkter och tjänster och de relationer
vi bygger. Långa hållbara relationer förutsätter engagemang och
ansvar i vått och torrt.
I vårt ansvar ligger självklart en ansvarsfull kreditbedömning.
Det är ett ansvar både mot våra kunder och våra aktieägare. Vi har
en konservativ hållning till risk. Även om länderrisken har ökat i
Estland, Lettland och Litauen, så har vår kreditbedömning på kund
nivå varit lika konservativ som i Sverige. Swedbank har sedan länge
satsat på en kvalificerad riskhanteringsfunktion och noggranna
processer för kreditbedömning.
Att ta ansvar för miljö och samhälle och upprätthålla en god
affärsetik är också ett sätt att minska riskexponeringen. I synnerhet
etiska haverier kan skada förtroendet för en bank. Swedbank driver
givetvis sin verksamhet i linje med de lagar och regelverk som finns
i varje land och har därtill utarbetat interna policys och regelverk,

Vår syn på hållbar utveckling
bygger på ansvarstagande –
för kunder, aktieägare, medarbetare och de samhällen vi
verkar i. Bara den som tar
ansvar vinner förtroende.

som ska säkerställa förtroendet för Swedbank som ansvarsfull
aktör på marknaden och i samhället.
Vi är starkt engagerade i samhället i stort och i att bidra till en
hållbar samhällsutveckling. En del av dessa projekt kan ni läsa om
på sid 27. Vår svenska verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO
14001 och miljöarbetet är integrerat i den dagliga verksamheten.
Medarbetarnas betydelse är avgörande för alla företag. Det gäller
i synnerhet för tjänsteföretag och alldeles särskilt för ett service
företag som Swedbank, som bygger sin framgång på att utveckla
sin service framför allt i det personliga kundmötet. Att ta ansvar
för medarbetarnas trivsel och utveckling är därför helt avgörande
för ett framgångsrikt Swedbank.

En arbetsplats som lockar talangerna
I 2008 års Företagsbarometer, som sammanställs av Univer
sum Communication, rankades Swedbank för andra året i rad
som det mest attraktiva finansiella företaget att arbeta på
bland ekonomistudenter. I årets anseendebarometer, som

Nordic Brand Academy har gjort, var Swedbank bästa företag
inom bank och finans. I Folksams årliga undersökning av svenska
storbolag var Swedbank det mest jämställda företaget.
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Strategi för värdeskapande

Starka marknadspositioner och en
affärsmodell med stor potential
Starka kundrelationer i kombination med kostnadseffektivitet och en väl
avvägd riskhantering – det är Swedbanks strategi och formel för värdeskapande.

Trots de svåra marknadsförhållandena 2008 har Swedbank fortsatt
att uppvisa en stark lönsamhet. Bankens räntabilitet för 2008 upp
gick till 15,2 procent och resultatet uppgick till 10 887 miljoner kronor.
Bankens förmåga att trots det negativa marknadsklimatet gene
rera stabila resultat återspeglar en huvudsaklig inriktning mot
tjänster till privatkunder (retail banking) och mindre och medelstora
företag samt en konservativ riskhantering. Affärsmodellen har visat
sig stabil också på en turbulent finansmarknad.
Banken är långsiktigt resultatinriktad i hela sin kultur och strävar
efter en balanserad riskprofil. Vi avstår från vinstmaximering till
förmån för riskbegränsning. För att våra medarbetare ska kunna
göra bra affärer måste de likväl ta risker, men dessa ska vara väl
genomlysta och korrekt prissatta.

För att våra medarbetare ska
kunna göra bra affärer måste
de likväl ta risker, men dessa
ska vara väl genomlysta och
korrekt prissatta.
Fokus på hemmamarknader och långsiktiga
tillväxtområden
Banken har fyra hemmamarknader – Sverige, Estland, Lettland och
Litauen – där banken genom sitt omfattande kontorsnätverk erbju
der kundanpassade, lättanvända finansiella tjänster till konkurrens
kraftiga priser. Utöver traditionella bank- och finanstjänster erbju
der banken även avancerade affärstjänster, kapitalmarknadstjänster,
kapitalförvaltning och försäkring.
I Sverige, som är Swedbanks största marknad, är banken ledande
på privatkundsmarknaden, till exempel inom privatinlåning, hypo
tekslån och fondförvaltning. Swedbank drar nytta av stordriftsför
delarna, som också ger en stabil plattform för fortsatt lönsamhet.
Banken är ledande bank i Baltikum, och har betydande marknads
andelar inom exempelvis privatinlåning, privatutlåning och hypo

teksutlåning till privatpersoner. Den baltiska verksamheten har ut
vecklats starkt under de senaste åren, både vad avser tillväxt och
lönsamhet, även om verksamheten upplevt en viss avmattning.
Under 2008 förflyttades tyngdpunkten från tillväxt till operationell
effektivitet, delvis till följd av den ekonomiska nedgången, men
också för att 2008 markerade början på en konsolideringsfas efter
ett antal år av snabb tillväxt.
Ett viktigt element i Swedbansk strategi är att bearbeta stora
kundsegment och etablera långsiktiga kundrelationer och en hög
marknadsandel på alla sina hemmamarknader. Kundrelationer och
effektiv distribution av finansiella tjänster har strategiskt större
betydelse än att samtliga finansiella tjänster hanteras och förvaltas
i egen regi. Banken erbjuder sina svenska kunder tillgång till vissa
finansiella tjänster från externa leverantörer, däribland fonder,
försäkringar samt betal- och kreditkort.
För att stödja verksamheten på hemmamarknaderna har banken
etablerat sig på grannmarknaderna Finland, Norge och Danmark,
samt viktiga finanscentra, till exempel USA, Kina, Japan och Luxem
burg. Många av dessa länder utgör viktiga handelspartners för
kunder inom bankens hemmamarknader.
Väldiversifierad låneportfölj med låg risk
Banken strävar efter en väldiversifierad låneportfölj med en låg
riskprofil. Bred geografisk spridning samt det stora antalet kundrelationer inom många olika segment och branscher bidrar till en
låg koncentrationsrisk. All utlåning är vidare baserad på kassaflödes
analyser och mot säkerhet. Affärsverksamheten bedrivs lokalt och
så nära kunden som möjligt, vilket ytterligare minskar kreditrisken.
Bolån i Sverige distribueras via det helägda dotterföretaget Swed
bank Hypotek och utgör cirka 49 procent av bankens totala utlåning till
allmänheten. Per den 31 december 2008 var den genomsnittliga be
låningsgraden i Swedbank Hypoteks låneportfölj cirka 46 procent.
”Ett Swedbank”
Ett koncerngemensamt arbete pågår med att skapa ”Ett Swedbank”
för att stärka samordningen, förbättra effektiviteten och öka ut
växlingen på den kompetens som finns inom de olika delarna av
koncernen. Detta ska tillföra värde genom såväl ökad försäljning
som ökad kostnadseffektivitet.
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Svensk bankrörelse Kjell Hedman

”

Satsning på rådgivning, effektivisering
av processer och vidareutveckling av
kunderbjudanden.

”

Svensk bankrörelse är den största rörelsegrenen i Swedbank, med en ledande
position på den svenska marknaden. Ett brett utbud av produkter och tjänster
erbjuds privatkunder, företag, organisationer och kommuner. Swedbank är mark
nadsledande inom ett antal olika produktområden, bland annat hypotekslån,
hushållsinlåning, fonder, kort och betalningar. Det egna kontorsnätet omfattar
419 kontor. Genom samarbetsavtal med sparbankerna och de delägda bankerna
erbjuds kunderna tillgång till bankens tjänster genom ytterligare 261 kontor.
Mot bakgrund av den osäkra situationen på finansmarknaden 2008 intensifie
rades rådgivningsinsatserna både mot privatkunder och företagskunder. Det
faktum att Swedbank under hösten tog marknadsandelar inom fondsparande
kan till stora delar tillskrivas vidareutvecklingen av rådgivningsprocessen.
Utvecklingen på bolånemarknaden mattades av under andra hälften av 2008.
Även detta område präglades av tätare kundkontakter och ökad rådgivning.
Framöver är ett antal områden särskilt intressanta. För privatkunder finns flera
produktområden med relativt låg konjunkturkänslighet, till exempel sakför
säkring, pensionslösningar och kort. Inom private banking och placeringsråd
givning är konjunkturkänsligheten större, men de är ändå prioriterade områden.
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Baltisk bankrörelse Erkki Raasuke

”

Att vårt fokus nu har skiftat från tillväxt till
operationell effektivitet beror inte bara på
konjunkturen.

”

Baltisk bankrörelse inkluderar Swedbanks verksamheter i Estland, Lettland och
Litauen, med cirka 5,2 miljoner privatkunder och 234 000 företagskunder. Marknadsledande positioner innehas inom in- och utlåning i privatkundssegmentet,
kort och pensioner. Swedbank är dessutom marknadsledande inom in- och utlåning i företagssegmentet i Estland. Baltisk bankrörelse har det bredaste distributionsnätet i regionen, med 278 bankkontor och fler än 1 300 uttagsautomater.
Mer än 2,7 miljoner kunder använder Swedbanks internetbanklösning i Baltikum.
Baltisk bankrörelse bedrevs under namnet Hansabank fram till hösten 2008.
Som ett led i Swedbanks strategi att verka under ett gemensamt varumärke
inleddes ett varumärkesbyte till Swedbank under hösten 2008. Från ingången
av 2009 ändras även verksamhets- och ledningsmodellen. Inrättandet av en
central affärsutvecklingsenhet för hela den baltiska regionen är den viktigaste
förändringen.
Under 2008 förflyttades tyngdpunkten från tillväxt till operationell effektivitet,
delvis till följd av den ekonomiska nedgången, men också för att 2008 markerade
början på en konsolideringsfas efter ett antal år av snabb tillväxt. Flera projekt
initierades för att vidareutveckla effektivitet och kvalitet inom kreditområdet
samt öka den operationella effektiviteten.
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Internationell bankrörelse Annika Wijkström

Styrning och kontroll har högsta prioritet och till
”växtmålen
har justerats ned, även om vi på sikt ser
potential.
”
Internationell bankrörelse omfattar alla internationella affärsenheter som inte
definieras som hemmamarknader och separata strategiska rörelsegrenar. Det
innebär idag bankverksamheterna i Ukraina och Ryssland, filialerna i Danmark,
Finland, Norge, USA och Kina, dotterbanken i Luxemburg och representations
kontoren i Japan och Spanien. Dessutom har Internationell bankrörelse ansvaret
för Swedbank-koncernens övergripande relationer med banker och finansiella
institutioner.
Swedbanks viktigaste marknader inom den Internationella bankrörelsen
– Ukraina och Ryssland – präglades av stor osäkerhet under 2008, framför allt
under andra halvåret. Expansionstakten har därför dämpats medan stort fokus
har legat på att intensifiera kommunikation och samverkan med kunderna för
att kunna mildra effekterna av eventuella svårigheter.
Den nya organisatoriska strukturen som infördes 2008 kommer ytterligare att
förbättra stödet för de internationella verksamheterna. Ambitionen för Swed
banks verksamheter i Ukraina och Ryssland är att de på sikt ska utvecklas till
egna strategiska affärsområden. För de nordiska filialerna är huvudpriorite
ringen framöver att samordna kunderbjudandena. Målsättningen är att på sikt
skapa en fullt ut integrerad bankkoncern med ett gemensamt varumärke, ett
sammanhållet erbjudande och en enhetlig organisation.

Räntabilitet på allokerat eget kapital*
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Swedbank Markets Magnus Gagner Geeber

En aktiv översyn av kundernas investeringar
”resulterar
i löpande köp- och försäljnings
rekommendationer.
”
Swedbank Markets verksamhet omfattar kapitalmarknadsrelaterade produkter
och tjänster, och olika typer av projekt- och företagsfinansieringar. Swedbank
Markets erbjuder handel i värdepapper och derivat inom aktie-, ränte- och valuta
marknaderna, finansieringslösningar samt kvalificerad analys och rådgivning.
Inom analysfunktionen görs kontinuerligt analyser av cirka 150 nordiska bolag.
Förutom verksamheten i Sverige inkluderar rörelsegrenen dotterbolagen First
Securities i Norge och Swedbank First Securities LLC i New York. Räntehandel
bedrivs i New York-filialen och i samarbete med First Securities även i Oslofilialen. Project and Corporate Finance har även verksamheter i Tallinn, Riga, Vilnius
samt via dotterbolaget ZAO Swedbank Markets i Moskva och S:t Petersburg.
Under 2008 har ett projekt för att skapa ett koncerngemensamt Swedbank
Markets nått implementeringsfasen. Projektet kommer att slutföras under
första kvartalet 2009. Genom att kombinera den lokala kunskapen i Estland,
Lettland, Litauen, Norge och Sverige kan Swedbank Markets skapa konkurrens
kraftiga gränsöverskridande lösningar för sina kunder.
Swedbank Markets befäste under 2008 sin ledande position på marknaden för
såväl strukturerade produkter som aktiehandel. Förändringar i bankens värdepap
perserbjudande för att skapa ett ännu enklare och attraktivare kunderbjudande
föll väl ut. Internet som försäljningskanal fortsatte att utvecklas positivt.
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Kapitalförvaltning och försäkring Mats Lagerqvist

Swedbank Robur har en stark position som Nordens
”största
fondförvaltare, både sett till förvaltat kapital
och till antal kunder.
”
Kapitalförvaltning och försäkring innefattar Swedbank Robur-koncernen och
dess verksamhet inom fondförvaltning, institutionell och diskretionär kapital
förvaltning, försäkring och privat pensionssparande samt företagsrelaterade
pensionslösningar. Swedbank Robur är Sveriges största fondförvaltare, med en
marknadsandel på 27 procent av den totala fondförmögenheten. Swedbank Robur
förvaltade vid slutet av året 128 fonder, varav 29 var etik- och miljöfonder.
Vidareutveckling av produkt- och tjänsteutbudet, internationell expansion och
en stärkt samordning av kapitalförvaltningsverksamheten inom koncernen
präglade arbetet under 2008. Swedbank Robur ökade sina marknadsandelar och
stärkte sin ställning som Nordens största fondförvaltare. 2008 tecknade Swed
bank Robur ett första banbrytande avtal med en japansk bank som nu erbjuder
japanska investerare Swedbank Roburs Rysslandsfond.
Den mogna nordiska fondmarknaden gör att liv- och pensionsområdet växer i
betydelse. Där är Swedbank Robur väl positionerat inför framtiden genom sitt
samarbete med Swedbank och sparbankerna om distribution och rådgivning.
Framöver väntar bland annat förstärkta satsningar inom tjänstepensions
lösningar. Även internationell distribution av produkter inom kapitalförvaltning
är ett viktigt framtida område.
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Medarbetare, kompetens, värderingar

”Ett Swedbank” – en sammanhållen
och hållbar affärskultur
Swedbank är en värderingsstyrd organisation. Avgörande i vår strävan mot en
hållbar affärsverksamhet är att våra medarbetare i den dagliga verksamheten
omsätter värderingarna i praktisk handling.
Vår vision är att vara ledande på de marknader där vi är verksamma
genom att förenkla våra kunders affärer och vardag. Vi tror också
på ett sunt företagande och vill medverka till ett bättre samhälle
och en renare miljö. Tillsammans med våra kunder vill vi gemen
samt bygga en långsiktig och hållbar affärsverksamhet.
Vi är övertygade om att koncernens starka resultat och ökade
internationella erkännande är resultatet av en prestationsinriktad
kultur, tydlig och öppen kommunikation, förändringsbenägenhet
och våra medarbetares starka engagemang.
Ledande värderingar i koncernen är:
• resultatinriktade – vi vill uppnå goda resultat i allt vi gör
• öppna – vi är transparenta och öppna i vår kommunikation
• innovativa – vi är villiga att lära oss nytt och att förändras
• engagerade – vi bygger gemensamt en långsiktig och hållbar
affärsverksamhet.

Under 2008 etablerades ”Ett Swedbank” (One Group Changeprogrammet) för att stärka samordningen, förbättra effektiviteten
och öka utväxlingen på den kompetens som finns inom de olika
delarna av koncernen.
Policys som verktyg i det dagliga arbetet
Under 2008 har flera koncerntäckande riktlinjer och policys tagits
fram och implementerats för att säkerställa att det dagliga arbetet
utförs i linje med våra mål och värderingar. En del är helt nya och
andra har anpassats till våra hemmamarknader utanför Sverige.
En policy för Corporate Social Responsibility (CSR) togs fram
under 2008. CSR-policyn bygger på Global Compacts föreskrifter
om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och antikorruption. Den miljöpolicy som funnits sedan flera år tillbaka i den
svenska verksamheten har nu omarbetats och implementerats
i övriga verksamheter för att täcka hela koncernen.
Jämställdhet och mångfald är grundläggande för Swedbank och
genom den nya jämställdhets- och mångfaldspolicy som antogs
under 2008 har vi tagit ytterligare ett steg mot den öppenhet som
vi vill ska genomsyra organisationen och våra dagliga möten med
kunder, samhälle och andra aktörer.
Swedbank överträffade under året det jämställdhetsmål som
tidigare satts upp genom att ha 43 procent kvinnor i lednings
gruppen i Sverige. Detta ledde bland annat till att Folksam för
femte gången utnämnde Swedbank till den mest jämställda banken
på OMXS30 när de presenterade sitt årliga jämställdhetsindex.
I samband med att Swedbank expanderar till nya marknader tar
vi med bankens värderingar och arbetssätt när vi utbildar våra
medarbetare i hur vi tillsammans kan bidra till en öppnare och mer
hållbar tillvaro. Under året påbörjades också ett arbete med att ta
fram en sponsringspolicy som avgränsar och definierar de projekt
banken stödjer.
Den mest attraktiva arbetsgivaren i finansbranschen
Att kontinuerligt utbilda och utveckla Swedbanks medarbetare är
av avgörande betydelse för både banken och medarbetarna. Där
igenom skapas förutsättningar för bankens långsiktiga fortlevnad
och medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Vi tror att denna inställ
ning är en bidragande faktor till att Swedbank i Sverige under 2008
för andra året i rad utnämnts bland annat till den mest attraktiva
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arbetsgivaren i finansbranschen enligt Företagsbarometern och till
Litauens mest attraktiva arbetsgivare enligt Gallup.
Att medarbetarna trivs på sin arbetsplats kan också bidra till
färre sjukskrivningar och därmed högre effektivitet. Swedbank
arbetar aktivt med att förebygga ohälsa och erbjuder sin personal
olika tjänster inom företagshälsovårdens regi. En viktig aspekt är
att förebygga arbetsskador och den påverkan som till exempel ett
rån kan ha på drabbade medarbetare. Swedbank har en stödgrupp
som snabbt är på plats när en hotfull händelse har inträffat och
finns till hands för medarbetarna och deras familjer efteråt.
2008 tog Swedbank fram en policy om hälsa och arbetsmiljö,
vilken inkluderar handlingsplaner mot särbehandling, nolltolerans
mot trakasserier samt en aktivitetsplan för mångfald inom banken.
Swedbank arbetar aktivt med att inte någon – varken medarbetare,
kund eller någon annan som kommer i kontakt med banken – ska bli
eller känna sig diskriminerad. Detta arbete ska följas upp av den
jämställdhets- och mångfaldskommitté som tillsattes 2008.

För andra året i rad utnämndes
Swedbank 2008 till den mest
attraktiva arbetsgivaren i
finansbranschen i Sverige
enligt Företagsbarometern.
Swedbank utnämndes också
till Litauens mest attraktiva
arbetsgivare enligt Gallup.

Kompetens- och ledarskapsutveckling
Med ambitionen att vara ledande på service fortsätter Swedbank
satsningen på kontinuerlig kompetensutveckling med fokus på att
stärka kvaliteten i kundmötet. För att trygga det framtida ledar
skapet arbetar koncernen kontinuerligt och långsiktigt med ledarskapsutveckling, bland annat genom att stimulera till ökad interna-

tionell erfarenhet. Vilka kvaliteter, kunskaper och egenskaper en
ledare i Swedbank ska ha beskrivs i koncernens ledarkriterier, vilka
grundas på bankens gemensamma värderingar. En ledare i Swedbank förstår bankens affär, tar egna initiativ och sätter kunden
i främsta rummet. Ledaren utvecklar bankens medarbetare och ser
till koncernens bästa.

Utbildning för anställda i koncernen
31 december 2008

Antal heltidstjänster i koncernen

Ålders- och könsfördelning av anställda
i koncernen, 31 december 2008
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Hållbar utveckling

Utan hållbart samhälle,
ingen hållbar ekonomi
En viktig del i Swedbanks historiska arv är att verka för ett hållbart samhälle.
Vi är medvetna om att utan en långsiktig miljö- och samhällsutveckling finns
heller ingen långsiktig ekonomisk utveckling.
För Swedbank är miljöfrågan central både av ideologiska och kom
mersiella skäl. Vi ser en tydlig koppling mellan miljöprestanda och
lönsamhet och det är därför naturligt att miljöaspekter är en inte
grerad del i vår verksamhet.
Som bank kan vi påverka miljön både genom egna interna
aktiviteter och indirekt genom kunder och leverantörer. Vår mest
betydande miljöpåverkan sker via våra kunder och leverantörer. Att
föra en dialog med leverantörerna och att återkommande genom
föra leverantörsbedömningar utifrån ett miljö- och kvalitetsper
spektiv är en viktig del i inköpsprocessen och miljöarbetet.
Att arbeta med hållbarhet handlar i mångt och mycket om att
hantera risker och kostnader. Vid utlåning gäller det att säkerställa
att eventuella miljörisker kan vändas genom miljöförbättrande åt
gärder så att vi bidrar till kundnytta, affärsnytta och miljönytta och
i slutänden även samhällsnytta. Vi vill hjälpa till att vända risker till
affärsmöjligheter. Det finns tydliga belägg för att företag som är
ledande på hållbarhet har bättre förutsättningar att bli ledande
också finansiellt.
Aktiv utveckling av miljörelaterade produkter och tjänster
Våra kunder efterfrågar produkter och tjänster för positiv samhälls
utveckling med minskad miljöbelastning. Genom att erbjuda spar
former, placeringsmöjligheter och lån med miljöinriktning kan vi
tillsammans med våra kunder minska miljöpåverkan och gemen
samt bygga en långsiktig och hållbar affär. Arbetet med att ut
veckla och erbjuda miljörelaterade produkter och tjänster har på
gått under lång tid i den svenska verksamheten och flera liknande
initiativ finns nu inom den baltiska bankverksamheten. Några ex
empel på produkter som idag erbjuds i Sverige och de baltiska län
derna är etiska och miljörelaterade investeringar, liksom förmånli
gare lån för köp av miljöklassade bilar eller för miljömässiga
investeringar i bostäder.
Ett område där banken bidrar till stor indirekt miljöpåverkan är
via miljöanalyser, vilka vid kreditgivning till företag utgör en inte
grerad del i affärsbedömningen. Miljöanalysen kan också påvisa att
det är affärs- och miljömässigt riktigt att ge krediter till investe
ringar för förbättringar av ett företags miljöpåverkan.
Swedbank samarbetar också med Världsnaturfonden, genom
exempelvis WWF-kort. Användningen av dessa har under 2008 ge

nererat 6,4 miljoner kronor till Världsnaturfondens arbete. Genom
satsningen på elektroniska kanaler och minskad kontanthantering
skapar vi förutsättningar för framför allt minskade transporter.
Mål för att mäta framgång
Swedbank har satt upp miljömål för hela koncernen 2009. Parallellt
pågår ett arbete med att skapa enhetliga modeller för att mäta
bankens miljöpåverkan i svensk, baltisk och internationell bank
rörelse. Målet i den svenska verksamheten, att våra medarbetare
ska anse att det är viktigt att miljöaspekter beaktas i affären, upp
nåddes under 2008. I både Estland och i Litauen har liknande mät
ningar gjorts. I Litauen ansåg till exempel 94 procent av medar
betarna att miljöaspekter är viktiga och en femtedel angav att de
agerar utifrån miljöhänsyn i vardagen.
2009 blir första året som miljömål sätts inom baltisk och inter
nationell bankrörelse. Inom den svenska verksamheten har arbetet
med att sätta och följa upp mål pågått under många år.
Miljömål och utfall 2008 för Svensk verksamhet inklusive dotter
bolag verksamma i Sverige:
• 60% av våra kunder ska tycka att Swedbank är bästa bank på
att ta sitt samhällsansvar.
– Utfall 2008:
Privatkunder 56% och Företagskunder 61%.
• 60% av våra kunder ska tycka att Swedbank är bästa bank på
att ta sitt miljöansvar.
– Utfall 2008:
Privatkunder 52% och Företagskunder 67%.
• 85% av bankens medarbetare ska anse att det är viktigt
att överväga miljöaspekter när affärer görs med kunder
och leverantörer.
– Utfall 2008:
85%, (Utfall 2007: 84%, 2006: 77%)
• Vi ska minska vår inköpta mängd papper med 10%.
– Utfall: 1%
• Vi ska minska våra koldioxidutsläpp (genererade av tjänste
resor) med 10%.
– Utfall: –19%
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Aktivt arbete med interna aktiviteter
Bankverksamhet har i sig begränsad direkt miljöpåverkan. Likafullt
är det viktigt att arbeta målinriktat och aktivt på de områden där vi
har det. Ett område är våra resvanor. Genom att minska antalet
affärsresor och att uppmuntra till alternativa möteslösningar såsom
telefon- och videokonferenser minskar vi vår egen direkta miljö
påverkan. Pappersförbrukning, användande av elenergi från förnyel
sebara energikällor, elektroniska kundaviseringar och ansvarsfull
hantering av avfall är ytterligare viktiga faktorer som miljöarbetet
fokuserat på under 2008, i svenska delar av verksamheten likväl
som i Estland, Lettand och Litauen.
Våren 2008 formades en klimatgrupp på initiativ av Swedbanks
styrelse. Gruppen träffas regelbundet för att diskutera vilken påverkan klimatförändringarna har på bankens affärer och marknader
och för att formulera strategier om hur banken ska agera i klimatfrågan. Klimatgruppen rapporterar löpande direkt till styrelsen.

Några exempel på detta är samarbetet med Friends i Sverige
som arbetar med att förebygga mobbning och besöker 12–15 skolor varje dag. Vårt bidrag på cirka 3 miljoner kronor per år möjliggör
detta för Friends. I Sverige har vi också ett projekt kallat Expeditionsverige.se med fotografen Mattias Klum som ska inspirera oss
alla att upptäcka vår miljö och natur. Bidraget är på 2 miljoner kronor per år och vi samarbetar med både Sparbankerna och Sparbanksstiftelserna. I de baltiska länderna genomför vi några gemensamma projekt till exempel med Rädda Barnen kring antimobbning
och Swedbank Art Award som uppmärksammar modern konst.
Tydligare rapportering
Hållbarhetsbegreppet är nära förknippat med bankens omvärlds
relationer, långsiktig lönsamhet och överlevnad. Vi vill därför bli
tydligare med att redovisa det arbete vi bedriver för en hållbar
verksamhet. Arbetet med att rapportera enligt Global Reporting
Initiative (GRI), ett standardiserat redovisningssätt formulerat av
FN, har därför återinförts under 2008 och kommer att redovisas på
Swedbanks webb under första halvåret 2009.

Vår närvaro i samhället
Swedbank är idag en av de största aktörerna inom sponsring och
event på alla våra hemmamarknader. Det har alltid varit en viktig
del i bankens strategi att vara en stark lokal aktör, att vara nära
kunderna och vara engagerad i det lokala samhället.

Miljöpåverkan genom produkter och tjänster
Produktbeskrivning

2008

Miljöanalys vid kreditgivning

Banken genomför miljöanalyser på
kreditengagemang över 1 mkr

287 400 företagskunder* 275 000 företagskunder* 262 000 företagskunder*

Miljö- och etikfonder

Sociala, etiska och miljömässiga bedömningar
påverkar valet av investering
50 mdkr

60 mdkr**

13,5 mdkr

Energilån

Energilånet erbjuder förmånlig finansiering
för investeringar i uppvärmningssystem
avseende energisparande åtgärder t.ex.
bergvärme, jordvärme eller solenergi

729 lån
volym 57,7 mkr

474 lån
volym 39,5 mkr

818 lån
volym 60,7 mkr

2007

2006

* Avser totala antalet företagskunder i svensk verksamhet.
** 15 mdkr av dessa förvaltas enligt Roburs strängare hållbarhetskriterier.

Miljöpåverkan genom egna interna aktiviteter i den svenska verksamheten*
2008

2007

2006

Antal anställda, medeltal

9 408

9 551

9 465

Inköpt mängd papper, kuvert och blanketter

1 157 ton

1 146 ton

1 202 ton

Bra Miljöval el

46,6 GWh

47,8 GWh

50,3 GWh

Bil

5 420 000 km
954 ton CO2

5 911 155 km
1 040 ton CO2

7 746 750 km
1 455 ton CO2

Flyg

15 057 458 km
2 314 ton CO2

13 557 470 km
2 080 ton CO2

18 817 560 km
2 573 ton CO2

Tåg

4 976 640 km
0,029 ton CO2

4 711 320 km
0,027 ton CO2

5 089 380 km
0,028 ton CO2

Totalt resor

3 268 ton CO2

3 120 ton CO2

4 028 ton CO2

Värdetransporter

1 300 000 km
302 ton CO2

1 879 660 km
402 ton CO2

1 921 000 km
461 ton CO2

Totalt transporter

3 570 ton CO2

3 522 ton CO2

4 489 ton CO2

Tjänsteresor

*Efter genomgång av tidigare rapporterad statistik har justeringar gjorts i bankens miljöstatistik vilket gör att information i ovanstående tabell kan skilja från tidigare års rapporteringar.
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Finansiella mål
Räntabilitet
Räntabiliteten på eget kapital ska överstiga genomsnittet för jämförelsebankerna.
Jämförelsebankerna är SEB, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank samt DnB NOR.
2008 var Swedbanks räntabilitet 17,1 procent exklusive nedskrivning av goodwill
1 403 mkr och inklusive nedskrivning av goodwill 15,2 (18,9). Genomsnittet för
jämförelsebankerna uppgick till 11,2 procent (19,2).

Räntabilitet på eget kapital
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Resultat per aktie
Tillväxt i resultat per aktie ska uthålligt överstiga genomsnittet för jämförelse
bankerna. Den genomsnittliga tillväxten åren 2003 till och med 2008 var 14,3
procent i Swedbank exklusive nedskrivning av goodwill 1 403 mkr och 11,6 procent
inklusive nedskrivning. Genomsnittet för jämförelsebankerna uppgick till 2,3 procent.
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Räntabilitet på eget kapital: Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital.
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Operationell effektivitet

K/I-tal

K/I-talet ska långsiktigt vara lägre än 0,50. K/I-talet mäter den operationella
effektiviteten som relationen mellan kostnader och intäkter. 2008 uppgick K/I-talet
till 0,50 exklusive nedskrivning av goodwill 1 403 mkr och inklusive nedskrivning
av goodwill till 0,53 (0,51).
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Kapitaltäckning
Swedbanks styrelse fattade i juli beslut om nytt mål för primärkapitalrelationen. Det nya målet baseras på full effekt av det nya kapitaltäckningsregel
verket och innebär att primärkapitalrelationen ska vara inom intervallet 8,5-9,0
procent. Målet innebär en höjning från det tidigare målet på omkring 6,5 procent,
som baserades på övergångsreglerna i kapitaltäckningsregelverket. Vid utgången
av 2008 uppgick primärkapitalrelationen enligt övergångsregler till 8,4 procent.
Enligt nytt regelverk uppgick primärkapitalrelationen till 11,1 procent inklusive
totalt tecknat kapital.

Primärkapitalrelation
%
10
8
6
4
2
0

Primärkapitalrelation: Primärkapital i relation till riskvägt belopp.

Utdelning
Utdelningen ska uppgå till omkring 40 procent av årets resultat, rensat för poster
av engångskaraktär. Utdelningens storlek tar sin utgångspunkt i den senaste utdel
ningen och bestäms med hänsyn till förväntad resultatutveckling, det kapital som
bedöms nödvändigt för att utveckla verksamheten samt marknadens avkastnings
krav. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges för preferensaktier eller stamaktier
(9,00 kronor per stamaktie) för räkenskapsåret 2008.
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2008**

Utdelning och utdelningsgrad
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* Exklusive nedskrivning av goodwill 1 403 mkr. ** Inklusive totalt tecknat kapital.

2007

Nytt regelverk
Äldre regelverk
Övergångsregler
Mål enligt äldre regelverk omkring 6,5 procent
Mål enligt nytt regelverk inom intervallet 8,5–9,0 procent

2008

0

Utdelningsgrad
Mål omkring 40 procent
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Fortsatt god lönsamhet och en
stark finansiell ställning för framtiden
Trots svåra omvärldsförhållanden under 2008 fortsatte Swedbank att visa god
lönsamhet. Nyemissionen som genomfördes under fjärde kvartalet innebär att
Swedbanks finansiella ställning stärktes ytterligare.

Ökade intäkter
Swedbanks intäkter ökade under 2008 med 11 procent till 36 463 mkr.
Exklusive realisationsvinster ökade intäkterna med 7 procent.
Räntenettot ökade med 13 procent till 21 702 mkr, huvudsak
ligen beroende på högre affärsvolymer. Utlåningsportföljen sva
rade för 1 419 mkr av ökningen, medan inlåningsverksamheten
stod för 906 mkr och övrig verksamhet för 220 mkr.
Provisionsnettot sjönk med 11 procent till 8 830 mkr. Intäkterna
från aktiemarknadsrelaterad verksamhet föll med 1 096 mkr, och
intäkterna från corporate finance minskade med 286 mkr. Intäk
terna från betalningsförmedling ökade med 400 mkr.
Nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde ökade
med 39 procent till 2 351 mkr, då ett försämrat nettoresultat i den
baltiska verksamheten med råge kompenserades av positiva mark
nadsvärdeförändringar i Swedbank Hypotek samt valutakursvinster
i den ukrainska verksamheten.
Försäkringsverksamheten utvecklades positivt under året. För
säkringsnettot minskade dock med 18 procent till 452 mkr jämfört
med 2007 då en upplösning av tekniska reserver påverkade försäkrings
nettot positivt.
Andel av intresseföretags resultat ökade med 21 procent till
512 mkr, framför allt genom ett högre resultat i EnterCard.

Snabbfakta
2008

2007

Räntabililtet, %*

17,1

18,9

Primärkapitalrelation (nytt regelverk), %**

11,1

8,5

Kärnprimärkapitalrelation (nytt regelverk), %**

9,7

7,3

K/I-tal*

0,50

0,51

Kreditförlustnivå, %

0,28

0,07

Andel osäkra fordringar, %

0,52

0,13

Årets resultat hänförligt till:
Aktieägarna i Swedbank AB, mkr*
Riskvägda tillgångar (nytt regelverk), mdkr
* Exklusive nedskrivning av goodwill, 1 403 mkr, 2008.
** Inklusive totalt tecknat kapital, 2008.

12 290 11 996
697

600

Övriga intäkter ökade med 114 procent till 2 616 mkr genom
realisationsvinster från genomförda avyttringar: kontor till två spar
banker i västra och södra Sverige (440 mkr), SPS Reinsurance
(95 mkr), det delägda estländska kortbolaget Pankade Kaardikeskus
(66 mkr), samt NCSD Holding AB (680 mkr).
Ökade kostnader
Swedbanks kostnader ökade med 8 procent till 18 085 mkr. 493 mkr
av kostnadsökningen är hänförligt till den förvärvade ukrainska
bankrörelsen och 101 mkr till avskrivningen av värdet för varu
märket Hansabank, som inte längre kommer att användas i Baltisk
bankrörelse.
Personalkostnaderna ökade med 3 procent till 10 092 mkr. Icke
resultatbaserade ersättningar ökade med 1 008 mkr, primärt utan
för Sverige, medan resultatbaserade personalkostnader minskade
med 708 mkr, främst hänförligt till Baltisk bankrörelse och First
Securities.
Övriga kostnader steg med 15 procent till 7 993 mkr, framför
allt på grund av expansion och förändringsarbete utanför Sverige
samt ökade kostnader för värdetransporter och säkerhet i Sverige.
Kreditförluster
Kreditförlusterna uppgick till 3 156 mkr, vilket innebär en kreditför
lustnivå om 0,28 procent. Kreditförlusterna ökade med 523 mkr
i Svensk bankrörelse, med 1 350 mkr i Baltisk bankrörelse, med 308
mkr i Internationell bankrörelse och med 290 mkr i Swedbank Markets.
Affärsvolymer och resultatutveckling
per rörelsegren
Svensk bankrörelse
Årets resultat ökade med 4 procent till 6 425 mkr. Räntabiliteten
på allokerat eget kapital uppgick till 21,8 procent. Intäkterna
i Svensk bankrörelse ökade med 3 procent till 18 267 mkr. Ränte
nettot ökade med 139 mkr till 11 840 mkr på grund av den fort
satta volymökningen inom både in- och utlåning. Provisions
nettot sjönk med 9 procent till 4 078 mkr, främst till följd av lägre
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intäkter från fond- och försäkringsverksamheten. Kostnaderna
ökade med 1 procent till 9 081 mkr. Kreditförlustnivån ökade
från 0,01 procent till 0,06 procent, och andelen osäkra ford
ringar ökade från 0,06 till 0,14 procent. Utlåningen ökade med 8
procent till 933 mdkr. Privatutlåningen ökade med 10 procent till
520 mdkr, medan utlåningen till företag steg med 5 procent till 413
mdkr. Den negativa börsutvecklingen ledde till att kundernas spa
rande- och placeringsvolymer minskade med 7 procent till 550 mdkr.
Baltisk bankrörelse
Årets resultat minskade med 16 procent till 3 649 mkr, främst på
grund av ökade kreditförluster. Räntabiliteten på allokerat eget
kapital uppgick till 24,4 procent. Intäkterna i Baltisk bankrörelse
ökade med 7 procent till 9 413 mkr. Räntenettot ökade med 14
procent till 6 448 mkr. Ökade in- och utlåningsvolymer påverkade
räntenettot positivt medan en lägre utlåningsmarginal hade mot
satt effekt. Provisionsnettot ökade med 71 mkr till 1 925 mkr,
framför allt på grund av högre betalnings- och kortprovisioner.
Samtidigt minskade aktierelaterade intäkter. Kostnaderna ökade
med 1 procent till 3 597 mkr. Kreditförlustnivån ökade från 0,35
till 0,98 procent, och andelen osäkra fordringar ökade från 0,47
till 2,31 procent. Utlåningen ökade med 41 mdkr till 218 mdkr. 30
mdkr av ökningen är dock hänförlig till valutakurseffekter vid
omräkning till svenska kronor.
Internationell bankrörelse
Årets resultat, före goodwillnedskrivning, ökade med 54 procent
till 578 mkr. Räntabiliteten på allokerat eget kapital, före good
willnedskrivning, uppgick till 6,5 procent. 1 403 mkr av goodwill
relaterad till förvärvet av verksamheten i Ukraina skrevs av till
följd av förändrade makroekonomiska förutsättningar i Ukraina.
Utlåningen ökade med 32 mdkr till 73 mdkr. Ökningen var störst i
de nordiska filialerna. Valutakurseffekter förklarar 5 mdkr av ök
ningen. Kreditförlustnivån ökade från 1,04 till 1,14 procent.

Swedbank Markets
Årets resultat minskade med 30 procent till 629 mkr. Räntabiliteten på allokerat eget kapital uppgick till 17,6 procent. Intäk
terna sjönk med 7 procent till 3 045 mkr. First Securities intäkter
minskade med 243 mkr. Kostnaderna minskade med 8 mkr till
1 854 mkr. Icke personalrelaterade kostnader ökade med 73 mkr.
Kreditförlusterna ökade från 0 till 290 mkr, varav 169 mkr avser
nedskrivning av tradingtillgångar i samband med Lehman
Brothers-konkursen. 121 mkr avser First Securities, i huvudsak
relaterat till överbelånade värdepappersdepåer.
Kapitalförvaltning och försäkring
Årets resultat minskade med 25 procent till 733 mkr till följd av
lägre förvaltade volymer. Intäkterna minskade med 18 procent
till 1 798 mkr, huvudsakligen beroende på minskade fondvolymer.
Swedbank Robur hade dock ett nettoinflöde in i fonderna sam
tidigt som det skedde ett nettouttag totalt sett på den svenska
fondmarknaden. Kostnaderna sjönk med 5 procent till 841 mkr,
på grund av minskade utskicks- och konsultkostnader.
Stark finansiell ställning
Swedbanks styrelse beslöt under hösten 2008 att proaktivt
stärka kapitaliseringen genom en nyemission, trots att banken
ansåg sig ha en sund finansiell ställning och en adekvat kapitali
sering utan kapitaltillskott. Beslutet att ytterligare stärka
balansräkningen fattades mot bakgrund av den ovanligt höga
volatiliteten på kapitalmarknaderna och de osäkra makroekono
miska utsikterna. Med avdrag för transaktionskostnader tillförde
emissionen Swedbank 11 975 mkr. Primärkapitalrelationen inklu
sive totalt tecknat kapital uppgick enligt nytt regelverk till 11,1
procent per den 31 december 2008. Enligt övergångsreglerna
uppgick primärkapitalrelationen till 8,4 procent, jämfört med 6,2
procent föregående år.
Bankens styrelse föreslår årsstämman 2009 att besluta om att
ingen utdelning ges för preferensaktier eller stamaktier (9,00 kro
nor per stamaktie).

31

32 Swedbank Årsöversikt 2008

Resultaträkning
Enligt IFRS
Koncernen
mkr
Ränteintäkter
Räntekostnader
Räntenetto

2008
79 563
–57 861
21 702

2007
67 087
–47 930
19 157

12 241
–3 411
8 830

12 939
–3 059
9 880

2 351

1 691

1 563
–1 111
452

1 711
–1 163
548

Andel av intresseföretags resultat
Övriga intäkter
Summa intäkter

512
2 616
36 463

424
1 224
32 924

Personalkostnader
Övriga allmänna administrationskostnader
Summa allmänna administrationskostnader

10 092
6 994
17 086

9 792
6 222
16 014

999
18 085
18 378
1 403
3 156

705
16 719
16 205

13 819

15 586

2 880
10 939

3 450
12 136

10 887
52

11 996
140

2008
19,44
19,44

2007
21,78
21,78

Erhållna utdelningar
Provisionsintäkter
Provisionskostnader
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde
Försäkringspremier
Försäkringsavsättningar
Försäkringsnetto

Avskrivningar av materiella tillgångar
och immateriella anläggningstillgångar
Summa kostnader
Resultat före kreditförluster
Nedskrivning av goodwill
Kreditförluster, netto
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat
Årets resultat hänförligt till:
Aktieägarna i Swedbank AB
Minoriteten
kr
Resultat per aktie
Resultat per aktie efter utspädning

619

Swedbank Årsöversikt 2008

Ökningen av räntenettot förklaras främst av
ökade in- och utlåningsvolymer.

Minskningen av provisionsnettot berodde på
minskade intäkter från aktiemarknadsrelaterad
verksamhet samt corporate finance. Intäkterna
från betalningsförmedling ökade.

Swedbanks expansion utanför
Sverige bidrog till ökade kostnader.

Värdet på goodwill relaterad till förvärvet av den
ukrainska verksamheten skrevs ned med 1 403 mkr
på grund av kraftigt försämrade makroekonomiska
framtidsutsikter i Ukraina.

Försämrad konjunktur ledde till att kreditförlustnivån ökade från 0,07 till 0,25 procent.
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Balansräkning
Koncernen
mkr

2008

2007

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker

29 060

21 200

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.

27 978

37 134

128 536

174 014

Tillgångar

Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

1 287 424 1 135 287
105 716

78 358

51 638

69 324

Aktier och andelar

6 557

6 101

Aktier och andelar i intresseföretag

1 987

2 193

128 055

36 984

19 577

20 139

Materiella tillgångar

3 274

2 688

Aktuella skattefordringar

1 718

686

Fondandelar där kunder bär placeringsrisken

Aktier och andelar i koncernföretag
Derivat
Immateriella anläggningstillgångar

Uppskjutna skattefordringar
Övriga tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa tillgångar

62

11

13 619

14 157

6 489

9 708

1 811 690 1 607 984

Skulder och eget kapital
Skulder
Skulder till kreditinstitut

316 730

163 785

In- och upplåning från allmänheten

508 456

458 375

Emitterade värdepapper m.m.

593 365

673 116

52 074

69 819

116 720

36 267

Finansiella skulder där kunder bär placeringsrisken
Derivat
Aktuella skatteskulder

1 190

536

Uppskjutna skatteskulder

1 769

2 196

Övriga skulder

71 335

75 366

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13 062

15 511

Avsättningar
Efterställda skulder
Summa skulder

5 772

4 954

44 755

39 736

1 725 228 1 539 661

Obeskattade reserver
Eget kapital
Minoritetskapital
Eget kapital hänförligt till aktieägarna
i moderbolaget

232

315

86 230

68 008

86 462

68 323

  Aktiekapital
  Andra fonder
  Balanserad vinst
Summa eget kapital
Summa skulder och eget kapital

1 811 690 1 607 984
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Kreditgivning till privatpersoner och företag är
Swedbanks kärnaffär. Cirka hälften av Swedbanks
utlåning till allmänheten utgörs av bolån i Sverige.

Inlåning från privatpersoner och företag är en viktig del av
Swedbanks kärnaffär. Swedbank har en stabil inlåningsbas
i Sverige och i Baltikum med mycket höga marknadsandelar.

Den utlåning som inte finansieras av inlåning, förlags
lån och eget kapital finansieras genom upplåning på
kapitalmarknaden. Framför allt gäller detta bolånen
i Swedbank Hypotek.

Eget kapital är ägarnas bokförda nettotillgång i
bolaget. Under fjärde kvartalet tillfördes 12 mdkr
i nytt eget kapital genom en nyemission.
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