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 etta dokument är en sammanställning av den hållbarhetsD
relaterade information som presenteras i Swedbanks Årsoch hållbarhetsredovisning för 2019. Dokumentet är framtaget i syfte att underlätta för våra intressenter att hitta
information om bankens hållbarhetsarbete, öka transparensen samt ge oss en möjlighet att tydligt redovisa hur
vi arbetar med och implementerar hållbarhet i vår verksamhet. Redovisningen följer Global Reporting Initiatives
(GRI) ramverk, version Standards nivå core och informa
tionen har granskats av PricewaterhouseCoopers AB.
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Två hundra år av hållbarhet
Swedbank har sina rötter i den svenska sparbanksrörelsen, vars historia sträcker
sig tillbaka till år 1820. Det innebär 200 år av bankverksamhet under en tid som
uppvisar en enorm förändring, där fattiga jordbrukssamhällen har utvecklats
till samhällen där högteknologi i många fall är avgörande för verksamheten.

Sedan det första bankkontoret öppnade har banken haft en stark
samhällsförankring genom att verka för hållbarhet med fokus på
folkbildning och sparande. Hållbarhetsbegreppet är dock vidare än
så, och omfattar även o
 mråden som att främja miljö och klimat,
motverka penningtvätt och stärka mänskliga rättigheter.
Swedbank arbetar aktivt för att hållbarhet ska genomsyra
hela verksamheten, för att skapa långsiktigt värde för alla intressenter och bidra till ett mer hållbart samhälle. Bankens vision är
att göra det möjligt för människor, företag och samhällen att växa.
Det samhälle som nu definieras av FN:s globala hållbarhetsmål,
och där bankens verksamhet, produkter och tjänster bidrar till att
uppfylla målen.
Swedbank verkar för att integrera ekonomiska, sociala, miljömässiga och etiska perspektiv i det strategiska arbetet i takt med
att förväntningarna och kraven på en allt mer hållbar och långsiktig
finansiell sektor ökar. Dessutom kommer nya regler och allt
strängare krav från intressenter vilket har bidragit till ökat hållbarhetsfokus i finansiella bolags riskhantering.
Ansvarsfull bankverksamhet
Hösten 2019 lanserades FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (UNEP FI:s Principles for Responsible Banking). Swedbank
var en av de 132 banker som signerade principerna, ett gemensamt åtagande att utveckla sin verksamhet i enlighet med Paris
avtalet och FN:s globala hållbarhetsmål, och att kraftfullt öka sitt
bidrag till att dessa uppnås. Principerna stöds av ett ramverk för
implementering och ansvarsskyldighet. Genom att underteckna
dem förbinder sig Swedbank att vara transparent med både den
positiva och negativa inverkan på människor och planet som
banken genererar.
Rekommendationerna enligt Task Force on Climate-Related
Financial Disclosure (TCFD) och EU:s handlingsplan för ”finansiering av hållbar tillväxt” är viktiga steg i utvecklingen av ett internationellt regelverk där bankerna kan spela en väsentlig roll för att
finansiera satsningarna som behövs för att uppnå målen i Paris
avtalet och FN:s globala hållbarhetsmål. Swedbank följer dessa
rekommendationer och samarbetar även med Science Based
Targets Initiative för att utveckla trovärdig metodik för vetenskapliga klimatmål inom finanssektorn.
Det är viktigt för Swedbank att verka för öppenhet och transparens i all bankverksamhet. Finanssektorn regleras genom en
rad olika ram- och regelverk, vilka markant ökat i omfattning de
senaste åren, även inom hållbarhetsområdet. EU har accelererat
arbetet med dessa frågor och utvecklat nya EU-gemensamma
regler för hållbarhet som omfattar hela finanssektorn. Ett exempel är den nya taxonomin som ska fungera som ett verktyg för
klassificering av vilka investeringar som är miljömässigt hållbara
och vilka som inte kan klassas som hållbara. En gemensam taxonomi ger gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska
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få kallas ”gröna” vilket är helt i linje med Swedbanks ambition att
utveckla verksamheten, dess produkter och tjänster.
Bankens intressenter får en ökad insyn genom den transparens som följer med dessa regelverk både inom hållbar finansiering
men även inom annan bankverksamhet. Inom näringslivet
används begreppet transparens som ett mått på ett företags
öppenhet gentemot olika externa intressenter. GDPR, MiFID och
PSD2 är exempel på regelverk som införts de senaste åren som
ger ökad insyn genom att ställa konkreta krav på bolagens öppenhet och redovisning.
Riskhantering inom hållbarhet
Hållbarhetsrisker som beskrivs inom ramverket för företagets
riskhantering är risker relaterade till påverkan på eller påverkan av
till exempel klimatförändringar, globalisering, mänskliga rättig
heter, resursbrist och befolkningsökning, vilka har potential att
påverka bankens verksamhet, intäkter eller utgifter. Hållbarhetsrisker inkluderar, men är inte begränsade till, strategiska, anseende-,
kredit- och legala risker. Att hantera hållbarhetsrisker på ett
ansvarsfullt sätt är viktigt för Swedbank och är avgörande för
att upprätthålla förtroendet för vårt varumärke.
I Swedbank är riskhantering och hållbarhet integrerade i verksamheten, och ramverket för risk och styrning ger stöd i hanteringen av hållbarhetsrisker. Swedbank arbetar på flera fronter för
att identifiera och hantera hållbarhetsrisker, särskilt klimatrelaterade risker, som banken kan exponeras för genom sin portfölj och
sina produkter. I framtiden kommer klimatförändringar sannolikt
att medföra mer frekventa och/eller allvarliga väderhändelser
såsom översvämningar, torka och stormar, vilka kan utgöra en
potentiell risk för bankens kreditportfölj. Med tiden kommer
fysiska tillgångar sannolikt också att utsättas för ökad risk på
grund av förändrade vädermönster, v
 ilket potentiellt kan påverka
kreditrisken inom sektorer såsom fastighetsförvaltning, jordbruk
och skogsbruk. I övergången till ett klimatneutralt samhälle
kommer politiska åtgärder såsom införande av koldioxidskatter,
eller tekniska framsteg som nya produktionsprocesser, påverka
oss och våra kunder, vilket ger upphov till transitionsrisker. Förändringar i policys och lagstiftning och social aktivism riktat mot
icke-hållbara affärsmodeller kan dessutom påverka bankens
rykte och kan även bli en potentiell r isk.
Bedömningen av bankens hållbarhetsrisker är integrerad
i befintliga processer såsom processen för godkännande av nya
produkter och tjänster, och kreditprocessen, där en hållbarhets
analys genomförs för företagskrediter. Som en del av åtagandet
att utveckla banken i enlighet med Parisavtalet stöder Swedbank
TCFD-rekommendationerna och applicerar dessa för de relevanta
portföljerna/sektorerna.
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Hållbara finansieringslösningar
Kreditgivning är ett av bankens kärnområden och en viktig komponent i bankens affärsmodell, det vill säga att finansiera privatkunders och företags investeringar. Det finns ett ökat intresse för
att göra hållbara val, och i det arbetet ska banken stödja sina kunder genom att erbjuda hållbara finans- och investeringslösningar,
rådgivning och analys. Att göra affärer på ett mer hållbart sätt
skapar mervärde för den enskilde kunden, företaget och samhället
och är grunden i långsiktigt finansiellt värdeskapande. Ett stort
ansvar vilar på bankens handläggare, som gör en bedömning av
hållbarhet och långsiktighet. Det är viktigt att känna kunden, dess
verksamhet, framtidsutsikter och vilken påverkan denne har på
samhället. Swedbank genomför utökade hållbarhetsanalyser då
en kreditlimit överstiger 5 miljoner kronor i Sverige och 0,8 miljoner euro i de baltiska länderna utifrån sociala och miljömässiga
aspekter. I analysen diskuteras hållbarhetsrelaterade frågor kring
bland annat mänskliga rättigheter, miljö och klimat, skatt och korruption. För principer och vägledning har Swedbank även koncern
övergripande policys, ställningstaganden och sektorriktlinjer. Om
etiska dilemman uppstår ger Swedbanks etikkommitté (Swedbanks Business Ethics Committee) ytterligare rekommendationer.
Positiv effektfinansiering, det vill säga utvärdering av lån utifrån dess bidrag till ett eller flera områden inom hållbar utveckling,
är ytterligare ett produktområde som Swedbank erbjuder sina
kunder och som bedöms främja en mer hållbar finansiering. Swedbank arbetar även aktivt med att scenariotesta utlånings- och
investeringsportföljen enligt TCFD:s rekommendationer utifrån
klimatrelaterade risker och möjligheter.

Sedan 2017 är Swedbank emittent av gröna obligationer och kan
utifrån den gröna obligationsaffären rikta och stödja finansiering
av sektorer som genomgår en övergång till ett hållbart samhälle.
Swedbank Debt Capital Markets, tillhandahåller också rådgivning
kring gröna, sociala och hållbarhetsobligationer. Detta gynnar
både emittenter som söker grön finansiering, exempelvis företag
och kommuner, och investerare som efterfrågar hållbara investeringar, exempelvis försäkringsbolag och pensionsförvaltare.
I maj 2019 började banken erbjuda förmånliga privat- och företagslån för att installera solceller, vilket påverkar långsiktigheten
i den privata ekonomin och energiomställningen. Sedan tidigare
finns även gröna bolån och billån.
Långsiktig kapitalförvaltning
Hållbarhet är även integrerat i de investeringar som banken gör
och i produkter och tjänster som banken erbjuder. Engagemanget
och intresset kring hållbarhet ökar och därmed efterfrågan på
hållbara sparformer, samtidigt som en undersökning gjord av
Swedbank har visat att sju av tio vill spara hållbart men bara fyra
av tio gör det. Det är därför viktigt att öka medvetenheten om att
hållbart sparande gör skillnad.
Swedbanks dotterbolag Swedbank Robur är en av Nordens
ledande kapitalförvaltare med visionen att vara världsledare
i hållbart värdeskapande. Under året har fonderna haft innehav
i cirka 3 000 bolag både i och utanför Sverige. Det innebär ett
stort ansvar och samtidigt en stor möjlighet att påverka och driva
utvecklingen framåt. En viktig del av fondbolagets arbete för
långsiktigt hållbara bolag är medverkan i valberedningar och
röstning på bolagsstämmor.
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Ett sätt att arbeta med hållbarhet, förutom påverkansarbete med
bolagen, är att ansluta sig till olika initiativ. Sedan 2009 har Swedbank Robur arbetat utifrån investerarinitiativet för ansvarsfulla
investeringar: Principles for Responsible Investment. År 2015
började Swedbank Robur redovisa koldioxidavtryck för aktie
fonder och blandfonder. Swedbank kommer att tillämpa T
 CFD:s
rekommendationer för beräkningar av hur bolagen i f onderna
påverkas finansiellt av klimatförändringar. I november antogs
även klimatmål. Målen innebär att kapitalförvaltningen ska vara
i linje med Parisavtalets 1,5-graders mål år 2025 och vara koldi
oxidneutral i hela kapitalförvaltningen år 2040.
Swedbank Robur kommer fortsätta samarbeta med andra
investerare och genom nätverk, såsom Swedish Investors for
Sustainable Development (SISD), Climate Action 100+ och International Investors Group on Climate Change, påverka bolag att
ställa om till hållbara lösningar. Under året har Swedbank Robur
varit delaktig inom SISD och Global Investors for Sustainable
Development och ingår i en arbetsgrupp med uppgift att under en
två-årsperiod arbeta fram en global standard för mätning av hållbarhetseffekter av investeringar.
Swedbank Robur har ökat utbudet av fonder med hållbarhetskriterier. Aktiefonden Swedbank Robur Global Impact investerar
exempelvis enbart i bolag som redan idag har verksamhet som
direkt bidrar till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. Under året
har Ethica-fonderna fått namnet Transition och fått ett bredare
uppdrag; att även investera i bolag som driver omställning mot
FN:s globala hållbarhetsmål. Fem av Swedbank Roburs fonder är
Svanenmärkta, en hållbarhetsmärkning med högt ställda krav på
hållbarhet och exkluderingar av fossila bränslen.
Hållbarhetskrav i leverantörsledet
Swedbank har ett stort antal leverantörer och har därför ett stort
ansvar men även goda möjligheter att påverka leverantörerna
utifrån kravställningar och förväntningar inom hållbarhet. B
 anken
har som ambition att tillsammans med sina leverantörer främja
hållbarhet i alla led.
Leverantörskoden är basen för de krav och förväntningar som
Swedbank förespråkar och den används därmed som utgångspunkt för avtal med bankens leverantörer. Koden ställer bland
annat krav på leverantörernas arbete för mänskliga rättigheter,
arbetstagarrättigheter, affärsetik och miljö. Den tydliggör bankens vision och ståndpunkt i dessa frågor samt klargör vad som är
obligatoriska kriterier och vilka som är önskvärda. Detta möjliggör
en dialog och utveckling tillsammans med leverantörerna. För att
säkerställa att inköpsprocessen stödjer Swedbanks övergripande
hållbarhetsstrategi används en digital plattform för att effektivt
hantera hållbarhetsrelaterad information, analys och uppföljning,
med utgångpunkt i leverantörskoden. Att avtal efterlevs är viktigt, en ytterligare uppföljning genomförs därför vid behov i form
av leverantörsbesök och uppföljningskontroller. Ärenden kan
eskaleras till inköpsenhetens hållbarhetsråd som vidare beslutar
om leverantörsåtgärder eller om leverantörskontrakt ska avslutas.
Swedbanks etikkommitté kan även konsulteras om etiska
dilemman uppstår. Swedbank kommer fortsättningsvis att arbeta
med att stärka möjligheten till innovation för hållbarhet, med hjälp
av strategiska partnerskap längs leverantörskedjan, för att
påskynda övergången till ett hållbart samhälle, i linje med FN:s
globala hållbarhetsmål och Parisavtalet.
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Fokus på klimatet
Klimatfrågan är idag en fråga som berör alla företag. Den finansiella sektorn har ett stort ansvar i den omställning som företagen
står inför, med hållbarhet naturligt integrerat i affärsmodellen.
Swedbank har genom sin verksamhet en möjlighet till både en
direkt och indirekt påverkan, det vill säga direkt genom den egna
verksamheten där resor och uppvärmning av lokaler utgör den
största delen, och indirekt via kunderna och deras verksamhet,
val av produkter och tjänster.
Swedbank har åtagit sig att besluta om klimatmål som är i linje
med vetenskapen genom Science Based Targets Initiative. Idag
finns ingen utarbetad metod för exakt hur den processen ska se ut
för finanssektorn, och Swedbank har därför under året deltagit
i den metodutvecklingsprocess som drivs inom initiativet. Swedbanks fokus har varit att identifiera vilka utsläppsminskningar
som behöver realiseras relaterat till bankens bolåneaffär och utlåning till kommersiella fastigheter för att säkerställa att bankens
klimatmål för dessa innehav är i linje med Parisavtalet.
För den egna verksamheten har Swedbank beslutat om mål för
att minska resursförbrukningen och främja en stabil klimat- och
energiomställning. Under perioden 2010–2019 har Swedbanks
direkta växthusgasutsläpp minskat med 65 procent. Bakom dessa
siffror ligger aktiva insatser för att minska resandet och energiutnyttjandet på kontoren. Swedbanks klimatrelaterade miljömål har
ambitionen att fortsätta minska bankens direkta utsläpp. Som
komplement till arbetet med att minska bankens klimatavtryck
klimatkompenserar Swedbank för samtliga av de direkta växthusgasutsläppen.
Miljöarbetet genomförs strukturerat utifrån ett miljöledningssystem för att minska både den egna, men även kunders och leverantörers miljöpåverkan. Miljöpolicy, miljömål och strategier är
styrande för det arbete som banken åtagit sig att genomföra.
Sedan 2003 är Swedbanks miljöledningssystem certifierat enligt
ISO 14001, där efterlevnaden granskas årligen via intern och
extern revision. Verksamhetsansvariga ansvarar för det egna
miljöarbetet och ett nätverk av hållbarhetsambassadörer
koordinerar mål- och uppföljningsarbetet samt agerar stöd
i hållbarhetsarbetet.
Ett värdebaserat arbetssätt
Swedbanks främsta styrka är dess engagerade och kompetenta
medarbetare. En stark värdebaserad företagskultur med öppen,
enkel och omtänksam som ledord, bidrar till en miljö där all verksamhet präglas av ett starkt kundfokus med en strävan att
utveckla och leverera en hög kundnöjdhet.
Arbetsmiljö och hälsa är ett strategiskt viktigt område. Alla
medarbetare i Swedbank ska känna att deras arbetsplats är trygg
och säker. Det är grundläggande för att skapa förutsättningar för
goda prestationer och långvariga kundrelationer.
Mångfald och jämställdhet är viktiga grundstenar för verksamheten och gäller såväl medarbetare som externa intressenter.
Swedbank är en inkluderande bank där alla människor, oavsett
bakgrund och ursprung, ska ha rätt till finansiella tjänster och att
bemötas med respekt. Banken strävar efter att medarbetarna ska
spegla kunderna vad gäller könsfördelning, åldersstruktur och
etnicitet. En målsättning sedan många år tillbaka är att ha en jämställd fördelning enligt modellen 40/60, såväl i bankledningen
som i hela organisationen. Vid årsskiftet uppgick andelen kvinnor
i koncernledningen till 43 procent.
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Swedbank verkar i en komplex och snabbt föränderlig miljö, där
digitalisering, nya lagar och regelverk får stora konsekvenser för
verksamheten. Detta medför krav på utveckling, anpassning och
ny kompetens där starka ledare och utbildning är viktiga komponenter. Att lära nytt och utvecklas skapar dessutom engagemang
och motivation bland medarbetarna, som uppmuntras att ta
ansvar för, och driva, sin egen utveckling.
Swedbanks djupt rotade samhällsengagemang utgörs till stor
del av att dela kompetens inom privatekonomi och entreprenörskap. Via initiativet Ung Ekonomi har banken nått knappt 64 000
ungdomar under året. Genom bankens engagemang i Äntligen
Jobb, ett samarbete med Arbetsförmedlingen, där utrikesfödda
har fått möjlighet till 6 månaders praktik på Swedbank, främjar
banken inkludering och integration.
Digitalisering ställer krav på ökad säkerhet
I en värld där digitalisering och användning av molntjänster är en
naturlig del av verksamheten är säkerheten gällande åtkomst till
nätverk, IT-system och data avgörande. Störningar i bankens
system som påverkar stabiliteten och tillgängligheten av bankens
produkter och tjänster medför inte bara problem för kunderna och
högre kostnader, utan skadar även förtroendet för banken. Försök
till bedrägerier och intrång ökar i samhället generellt och kräver
större målmedvetenhet och ökade investeringar på informationsoch cybersäkerhet för finansbranschen i stort.
Det är grundläggande för Swedbank att skydda såväl kundernas och bankens data som annan känslig information. Detta är ett
ständigt pågående arbete och innebär att en rad olika insatser
genomförs för att förebygga och begränsa skadlig påverkan på
våra tjänster. Övervakning bedrivs bland annat i bankens tjänster
och av IT-system med syfte att upptäcka nya typer av hot,
bedrägerier och intrång. För att förhindra att bankens betalningssystem används som verktyg för kriminell verksamhet finns ett
tydligt internt regelverk, processer, samarbeten och supportfunktioner. Detta syftar också till att efterleva gällande lagar och
regler på området.
Arbetet med att förhindra att banken utnyttjas för kriminell
verksamhet aktualiserades under året då anklagelser om att
Swedbank utnyttjats för penningtvätt framfördes. Anklagelser
som kom att påverka banken, bankens kunder, ägare och anställda
mycket under 2019.
Penningtvätt – ett globalt problem
Penningtvätt är ett globalt problem. Enligt FN uppgår värdet av
den globala penningtvätten till mellan två och fem procent av
världens BNP varje år. Ekonomiska brottslingar världen över blir
allt mer sofistikerade i sitt tillvägagångssätt och deras metoder
utvecklas kontinuerligt för att undvika upptäckt.
Lagstiftare svarar med att lägga ett växande ansvar på banker och andra finansiella institutioner för att motverka att finansiell infrastruktur missbrukas av kriminella. Regelverk skärps och
sanktioner för regelöverträdelser höjs. Detta är en utveckling som
Swedbank välkomnar då banker är viktiga i kampen mot penning
tvätt och ekonomisk brottslighet även om en samverkan med
andra delar av samhället är nödvändig för att nå en lösning.
Exempel på detta arbete är att det inom EU skapats ett harmoniserat regelverk mot penningtvätt. Den 1 januari 2020 trädde en
ny lag i kraft i Sverige baserat på det så kallade Femte penning

tvättsdirektivet, som bland annat innebär utökade möjligheter för
medlemsstater att utbyta information om misstänkt penning
tvätt. Visselblåsare får nu också ett utökat skydd. Även amerikanska
myndigheter har stort fokus på dessa frågor och beivrar dessutom regelöverträdelser utanför landets gränser.
I takt med att strängare regler införts nationellt och internationellt har Swedbank förbättrat systemstöd, processer och rutiner.
Banken har också avslutat relationer med kunder som inte uppfyllt aktuella regelkrav eller bankens interna krav. Inför införandet
av det fjärde penningtvättsdirektivet 2017 intensifierades detta
arbete genom ett särskilt program mot penningtvätt, med särskilt
fokus på de baltiska marknaderna där många kundrelationer
avvecklades.
Anklagelser mot banken och myndighetsutredningar
I november 2018 inledde den svenska Finansinspektionen, inom
ramen för sin normala tillsyn, en undersökning avseende Swedbanks efterlevnad av penningtvättsregelverket. Efter att det
i februari 2019, i media, riktats anklagelser om penningtvätt
i Swedbanks estniska verksamhet initierade den svenska Finans
inspektionen ytterligare en undersökning avseende bankens
styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i dess baltiska
dotterbolag. I samband härmed beslutade finansinspektionerna
i Estland och Sverige att göra parallella utredningar, som formellt
startade den 1 april.
Båda utredningarna beräknas vara klara i början på 2020.
Härutöver pågår utredningar från myndigheter i USA.
Styrelsen anlitade i april advokaten Biörn Riese och kommunikationsrådgivningsbyrån Kreab som oberoende rådgivare åt styrelsen i frågor relaterade till utredningarna och kommunikation
kopplad till dessa.
Den 16 september svarade Swedbank på frågor från finans
inspektionerna. I svaren konstaterade Swedbank att Finans
inspektionens iakttagelser på flera centrala punkter överensstämmer med bankens egna.
Den 29 oktober tog Swedbank del av den svenska Finansinspektionens beslut att inleda sanktionsprövning som ett steg
i dess undersökningsprocess. Tillsynsmyndigheten kan fatta
beslut om sanktionsavgifter om en bank anses ha brister som
innebär att man brutit mot regler mot penningtvätt eller andra
regelverk. Sanktionsavgifter kan beräknas på olika sätt –
antingen som en procentsats på bankens omsättning eller ett
fast belopp.
Den estniska Finansinspektionen meddelade under hösten
2019 att en del av utredningen lämnats till den estniska åklagarmyndigheten.
Den svenska Finansinspektionen uppgav den 18 december
att besked om resultatet av den pågående sanktionsprövningen
meddelas i mars 2020 i samband med att utredningen slutförs.
Den estniska Finansinspektionen förväntas att meddela sitt
beslut om vilka åtgärder som banken ska vidta i nära anslutning till
den svenska. Den estniska åklagarmyndigheten har inte angett
någon tidsram för sitt beslut om eventuell påföljd.
Den 20 december svarade Swedbank på en begäran om yttrande
från finansinspektionerna i Sverige och Estland om preliminära
iakttagelser och bedömningar myndigheterna gjort. I sitt svar
konstaterade banken att man instämmer i många av deras iakt
tagelser och bedömningar.
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Den svenska Ekobrottsmyndigheten (EBM) utreder om det förekommit brott i samband med informationsgivning. Såvitt framkommit har ingen person delgivits misstanke. Banken har ingen
information om när EBMs utredning kommer att avslutas.
Swedbank utreds av amerikanska myndigheter. Dessa utredningar kan komma att pågå under flera år.
Under fjärde kvartalet slutförde Europeiska centralbanken
(ECB) sin utredning. Banken fick besked om ett antal aktiviteter
som banken nu implementerar och som kommer att följas upp.

Den 9 december presenterade Jens Henriksson ett antal lednings
förändringar. Antalet medlemmar i koncernledningen minskades
från 17 till 14. Den tidigare koncernriskchefen Helo Meigas och den
tidigare chefen för Baltisk bankrörelse Charlotte Elsnitz lämnade
banken. Gunilla Domeij Hallros tillförordnades som koncernriskchef
och Jon Lidefelt tillförordnades som chef för Baltisk b
 ankrörelse.
Rekrytering av ny riskchef och ny chef för Baltisk bankrörelse
pågår. Erik Ljungberg har rekryterats som ny chef för kommuni
kation och hållbarhet. Han tillträder senast till sommaren 2020.

Reserveringsbehov
Swedbank har inte reserverat något belopp för eventuell sanktionsavgift. Gällande redovisningsregler innebär att banken med
hög sannolikhet ska kunna fastställa storleken på en eventuell
sanktionsavgift innan reservering kan göras. Det har hittills inte
varit möjligt. Nya bedömningar görs kontinuerligt i samarbete
med bankens externa revisorer PwC.

Styrelsens arbete med penningtvättsfrågor
I juli 2019 inrättade styrelsen en arbetsgrupp bestående av ledamöterna Bo Magnusson, Magnus Uggla, Kerstin Hermansson och
Josefin Lindstrand. Arbetsgruppen är styrelsens organ för att följa
bankens arbete gentemot pågående myndighetsutredningar
samt Clifford Chance-utredningen. Den hade regelbundna möten
under andra halvåret 2019. Styrelsen har skapat ett nytt utskott,
Bolagsstyrningsutskottet, som bland annat kommer att ta över
arbetsgruppens uppgifter.

Förändringar i styrelsen
Den 5 april valde styrelsens ordförande Lars Idermark att avgå
och vice ordförande Ulrika Francke tog över. Vid en extra bolagsstämma den 19 juni valdes nya ledamöter in i bankens styrelse
med kompletterande kompetenser. Göran Persson valdes till ny
styrelseordförande. Bo Magnusson och Josefin Lindstrand valdes
som nya styrelseledamöter. Stämman beslutade också att antalet
stämmovalda styrelseledamöter ska vara nio. De av årsstämman
valda styrelseledamöterna Ulrika Francke, Peter Norman och
Siv Svensson lämnade styrelsen i samband med den extra bolagsstämman. Därefter bestod styrelsen av Göran Persson, Bodil
Eriksson, Mats Granryd, Kerstin Hermansson, Bo Johansson,
Josefin Lindstrand, Bo Magnusson, Anna Mossberg och
Magnus Uggla.
Ledningsförändringar
Som en följd av anklagelserna som riktades mot banken entledigades bankens vd och koncernchef, Birgitte Bonnesen inför bolagsstämman den 28 mars. Som tillförordnad vd utsågs koncern
finanschefen Anders Karlsson.
Som en konsekvens av en utredning i banken beslöt styrelsen
i Swedbanks estniska dotterbolag den 17 juni att utse Olavi Lepp
till tillförordnad ordförande i den verkställande ledningen och vd
för Swedbank AS, Estonia. Anna Kõuts utsågs till tillförordnad
CFO och medlem i den verkställande ledningen. Båda utnäm
ningarna gjordes permanenta något senare under året.
Den tidigare vd:n Robert Kitt och tidigare CFO:n Vaiko
Tammeväli lämnade sina uppdrag i Swedbank Estonia. Priit
Perens, medlem i styrelsen i Swedbank AS, Estonia, lämnade sitt
uppdrag. Samtliga tre har lämnat sina anställningar i banken.
I augusti utsågs Jens Henriksson till ny vd. Han tillträdde den
1 oktober.
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Clifford Chance och Special Task Force
Den internationella advokatfirman Clifford Chance anlitades i
februari 2019 för att med forensiskt stöd av FTI och FRA genomföra en utredning av historiska brister i regelefterlevnad, exponering mot penningtvätt samt möjligt sanktionsbrott. Utredningen
omfattar Swedbank AB, dess globala nätverk av filialer och relevanta helägda dotterbolag. I Clifford Chance uppdrag ingår även
de områden som en särskild granskningsman skulle utreda, enligt
ett förslag till den extra stämma som hölls den19 juni.
Utredningen ska svara på vad som hände, hur det kunde hända
och vad behöver göras för att förhindra att det händer igen. Därutöver utgör utredningen grund för svar på frågor ifrån berörda
myndigheter.
Totalt ingår över 30 miljarder transaktioner gjorda mellan
2007 och mars 2019 i utredningen, varav 15 miljarder från den
baltiska verksamheten. Clifford Chance utredning beräknas kunna
presenteras under första kvartalet 2020 och förväntas bland
annat beskriva:
• hur banken har arbetat med AML-frågor
• brister i rutiner och processer
• om, när och hur dessa brister har hanterats
• omfattning och hantering av ej lämpliga högriskkunder
• om och när ej lämpliga högriskkunder identifierats och avvecklats
• eventuell exponering mot OFAC-sanktioner i Baltikum
• hantering av intern och extern informationsgivning
• omfattning av transaktionsvolymer
• bedömningar av hur allvarliga upptäckta brister är
• ansvarsfrågor
Clifford Chance gör också en översyn av bankens nuvarande
arbete för regelefterlevnad när det gäller penningtvätt, med
ambitionen att delge rekommendationer för att säkerställa
förbättringar arbetet mot penningtvätt.
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Ansvaret för att bistå den pågående Clifford Chance utredningen
som gäller historiska brister i arbetet mot penningtvätt har flyttats
till d en nya enheten Special Task Force. Enheten leds av bankens
tidigare Treasury-chef Tomas Hedberg, som i den nya rollen rapporterar direkt till vd. Swedbank har också utvidgat sin juridiska
rådgivningsgrupp. Förutom den internationella advokatbyrån
Clifford Chance, forensisk expertis i FTI och FRA och advokat
Biörn Riese ingår även den amerikanska advokatfirman Quinn
Emanuel i den gruppen.
Åtgärder för att förhindra penningtvätt
Swedbank fortsatte under 2019 att investera i resurser, processer
och teknologi för att förhindra penningtvätt, finansiering av
terrorism och annan ekonomisk brottslighet.
I april inrättades enheten Anti-Financial Crime (AFC) med syfte
att samla resurser och kompetens för att leda och koordinera
bankens insatser inom området. En stor del av implementeringen
sker i affärsområdena. Vid årsskiftet uppgick enheten till drygt
300 personer.
Vid sidan om AFC har bankens tre affärsområden, Svensk
bankverksamhet, Baltisk bankverksamhet och Stora företag &
Institutioner, kraftigt förstärkt antalet medarbetare och inhyrda
konsulter som arbetar med att förhindra att banken utnyttjas för
ekonomiska brott, samt med att säkra att gällande lagar och regulatoriska krav efterlevs fullt ut. Totalt uppgick antalet heltidstjänster som arbetar med dessa frågor vid årsskiftet till 420, en
ökning med dryga 170 tjänster sedan första kvartalet 2019.
I oktober presenterades ett åtgärdsprogram som ska bidra till
att banken uppfyller bästa möjliga branschpraxis för att förebygga finansiell brottslighet. Programmet, som leds av AFC, löper
i huvudsak enligt plan och omfattade vid årsskiftet 152 initiativ.
Per 31 december hade 67 av initiativen slutförts. Av dessa slutfördes 47 under det fjärde kvartalet. Elva initiativ hade vid årsskiftet av olika skäl inte kunnat färdigställas som planerat. De färdigställs under första kvartalet 2020.
Programmet ses över löpande och nya initiativ läggs till när
Clifford Chance-utredningen, utredande myndigheter, med
arbetare eller andra intressenter identifierar brister och för
bättringsmöjligheter. Under fjärde kvartalet 2019 tillkom 20 nya
initiativ. Vissa av dessa rör kompletteringar med anledning av
brister som de e stniska och svenska finansinspektionerna identifierat i sina undersökningar. Dessa initiativ kommer att färdigställas under 2020. Dock kan nya initiativ tillkomma och programmet
därmed fortgå bortom 2020.
Programmet delas in i sju områden i enlighet med gängse
process för åtgärder mot penningtvättsrisker och finansiering
av terrorism.
Rapportering till finanspolisen, 3 Riskbedömning, 11
Övervakning, 39
Regelverk och rutiner, 43
Riskklassificiering, 8

Utbildning, 2

Kundkännedom, 46

Nedan beskrivs ett antal centrala delar av initiativen.
Riskbedömning
Ett förbättrat koncerngemensamt ramverk för riskbedömning
togs fram under det fjärde kvartalet 2019. Det beskriver en
enhetlig strategi för den övergripande gruppriskbedömnings
process och de obligatoriska riskbedömningar som alla juridiska
personer inom koncernen är skyldiga att utföra. Banken tar även
fram en ny riskdatabas som ger en enhetlig och samlad bild av bankens penningtvättsrisker.
Regelverk och rutiner
Under andra halvåret 2019 infördes ett uppdaterat och förbättrat
ramverk för efterlevnad av penningtvätt i Swedbank. Det nya
ramverket innebär en centraliserad strategi för hantering av
penningtvätt och bidrar till en högre grad av effektivitet. Sam
tidigt underlättas kontrollen av hur regelverk efterlevs inom
koncernen.
Ett projekt har satts igång för att säkra att samtliga affärsoch produktområden ska kunna tillämpa de förändringar det nya
ramverket medför.
Utöver detta har ett koncernövergripande riskutskott, GFCC
(Group Financial Crime Committee), etablerats för att säkerställa
adekvat och effektiv hantering av penningtvättsrisker och risker
för finansiering av terrorism. Enheten Group Security Investigations AML Office, som har i uppdrag att säkerställa att det nya
ramverket implementeras och efterlevs, har rekryterat nya medarbetare och etablerat nya processer.
Utbildning
Breda utbildningsinsatser görs för att utöka medvetenheten om
penningtvättsrisker generellt samt görs även riktade utbildnings
insatser inom exempelvis utökad kundkännedom.
Kundkännedom
Ett nytt ärendehanteringssystem för kundkännedom genom kundlivscykeln tas fram som kopplar samman bankens olika kanaler. Det
nya systemet lanseras inom Svensk Bankverksamhet under 2020,
och införs därefter i övriga affärsområden i linje med målet att ha
en koncerngemensam plattform för kundkännedom.
Dessutom sker flera initiativ som syftar till att förbättra
bankens kvalitetssäkring av kundinformation. En digital lösning
för att inhämta kundkännedom om privatkunder har införts i
Svensk bankverksamhet. Under det fjärde kvartalet 2019 rullades
lösningen ut till 3,6 miljoner privatkunder i Swedbank och Spar-
bankerna. I Baltisk Bankverksamhet rör ett initiativ gällande
inhämtning av data från fler externa källor.
Svensk Bankverksamhet har etablerat ett nytt kompetens-center för att hantera högriskkunder genom hela kundlivs-cykeln. Centret hade vid årsskiftet cirka 80 heltidstjänster.
Banken har även infört nya och förbättrade rutiner som tillämpas
när vissa typer av kundrelationer avslutas.
Under 2019 anslöt Swedbank sig till Nordic KYC Utility. Banken
etablerade tillsammans med fem andra nordiska banker ett gemensamt bolag som ska erbjuda standardiserade processer för hantering av kundkännedomsinformation för företagskunder. Under
2020 kommer första lanseringen ske för utvalda företagskunder.

Siffrorna visar antalet i initiativ per område i Swedbanks anti-penning
tvättsprocess per den 31 december.
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Riskklassificering
En ny riskklassificeringsmodell med prediktiva inslag utvecklades
och lanserades under fjärde kvartalet 2019 för Svensk Bankversamhet, där riskklassificeringen i utökad grad baseras på kund
beteende. Riskmodellen förbättras kontinuerligt genom vidare
utveckling och genom att modellens algoritmer tränas mot
utfallsdata. Riskmodellen, som följer kunder genom hela kundlivscykeln, kan appliceras på privatpersoner och små/medelstora
företag.

Kvalitetssäkring
Bankledningen har under året beslutat att genomlysa och
kvalitetssäkra tre områden med hjälp av extern expertis. Kvali
teten i b
 ankens arbete mot penningtvätt och annan ekonomisk
brottslighet ska granskas. Upphandling av extern konsult pågår.
En utvärdering görs där bankens compliance-arbete jämförs
med best practice för att tillse att man arbetar så effektivt som
möjligt. Dessutom genomförs en undersökning av Swedbanks
företagskultur.

Övervakning
Under 2019 utvecklade banken sina processer, rutiner och systemstöd för övervakning av transaktioner. Det arbetet har bland
annat resulterat i att antalet scenarios i bankens system för
transaktionsmonitorering fördubblats samt att avancerade och
komplexa analysmodeller som ökar träffsäkerheten vid identifiering av misstänkta transaktioner tagits fram. Arbetet med att förbättra bankens övervakning av misstänkt penningtvätt och
finansiering av terrorism fortsätter under 2020 och omfattar
samtliga enheter inom koncernen, inklusive dotterbolag och
filialer. Även förbättringar av den tekniska miljön för att säkerställa systemstabilitet genomförs.
Under 2019 förstärktes även de enheter som arbetar med
övervakning och uppföljning av misstänkta penningtvättstransaktioner med nya resurser och bredare kompetens.
Förutom arbetet med övervakning av transaktioner sker det
även förbättringar av bankens processer och systemstöd för att
identifiera transaktioner med personer eller företag som står upptagna på så kallade sanktionslistor. Bland annat har nya datakällor
adderats för att förbättra träffsäkerheten.

Framtida utmaningar och Swedbanks ambitionsnivå
Swedbanks mål är att vara en branschledare när det gäller att förhindra penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet. Ovan
beskrivna åtgärdsprogram kommer att föra Swedbank på god väg
mot det målet under 2020.
Dock räcker det inte med att Swedbank inför branschledande
rutiner, processer och systemstöd för att avhjälpa grundproblemet.
Det är bara genom ett fördjupat samarbete mellan lagstiftare,
myndigheter och banker som samhället framgångsrikt kan
bekämpa ekonomisk brottslighet.
Swedbank deltar därför i olika forum, på våra hemmamarknader
och internationellt, för att utveckla informationssamarbeten och
utbyta erfarenheter.
Nordic KYC Utility är ett bra exempel på hur bankerna tar initiativet och samarbetar för att minska risken för att vår infrastruktur missbrukas för kriminella ändamål. Nordic KYC Utility kommer
att erbjuda företag en digital plattform för registrering och uppdatering av företagens uppgifter. Målet är att effektivisera och
förenkla hantering av kundkännedomsuppgifter för företag,
banker och andra finansiella aktörer, och samtidigt bidra till att
förebygga och förhindra penningtvätt.

Rapportering till Finanspolisen
Enheten GSI förstärkte under 2019 sin förmåga att rapportera
till finanspolisen genom att öka antalet resurser och bredda sin
kompetens samt att bankens rapportering av misstänkt penning
tvätt till finanspolisen har utvecklat och anpassats till ett nytt
digitalt format.
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Införandet av TCFD-
rekommendationerna
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), är rekommendationer för redo
visning av klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Dessa utarbetade av en
arbetsgrupp som leddes av Michael Bloomberg på uppdrag av Financial Stability Board.
Sedan arbetet med att integrera TCFD-rekommendationerna
startades 2018 har Swedbank sett över styrmodellen och genomfört ett pilotprojekt på sektorerna inom energiområdet. Under
2020 kommer scenarioanalys genomföras mot övriga sektorer
med förhöjd risk utifrån klimatförändringar och en banköver
skridande kompetensbyggande aktivitet utföras.
Det pågår flertalet parallella aktiviteter inom Swedbank med
koppling till klimatförändringarna. Under året har Swedbank
undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet,
vilket innebär att bankens affärsstrategi skall utvecklas i linje med
Parisavtalet och aktivt bidra till uppfyllandet av FN:s globala mål.
Fondbolaget Swedbank Robur har i sin tur uppdaterat klimatmålen
införlivade i policy för ansvarsfulla investeringar som t räder i kraft
2020. För att tydliggöra hur stor exponering för klimatrisker som
finns genom Swedbanks utlåning samt Swedbank Roburs investeringar, har en materialitetsanalys genomförts med fokus på sektorer med förhöjda risker i enlighet med TCFD-rekommendationerna
(se not K3 för krediter samt Swedbank Roburs årsredovisning).
Styrning
Den uppdaterade styrmodellen för banken integrerar klimatpers
pektivet genom scenarioanalyser samt nya Key Risk Indicators för
utvalda sektorer. Använda scenarier är New Policy Scenario (NPS,
3°C) samt Sustainable Development Scenario (SDS, 1,5°C), båda
baserade på IEA. PACTA-metoden används för investeringar.
I arbetet med scenarioanalyserna identifieras och dokumenteras
klimatrelaterade risker samt möjligheter.
En viktig lärdom från scenarioanalysarbetet i pilotprojektet
var att de tvärfunktionella arbetsgrupperna var en framgångsfaktor. Detta har befästs i processen som nu etableras för genomförandet framgent. Hållbarhetsgruppen kommer att koordinera
arbetet som affärsområdena kommer att utföra, med expertis
och stöd från gruppfunktioner som Risk, Kredit och Finans.
Strategi
För sektorerna inom energiområdet har ett flertal strategiska
ställningstaganden identifierats, där fortsatta investeringar i förnyelsebara energikällor är en utav dem. Banken jobbar även aktivt
med strategin för de bolag som på ett trovärdigt sätt ställer om,
för att vara en proaktiv möjliggörare.
Scenarioanalysarbetet under våren har identifierat ett behov
av att öka kompetensen inom organisationen för vad klimatförändringar innebär och hur detta påverkar bankens kunder och
i förlängningen banken. Ett omfattande utbildningsprogram är
under utveckling för att lanseras under 2020 för att framöver
kontinuerligt underhållas.

Då kompetens vidareutvecklas, såväl inom organisationen
som genom rekrytering av nyckelkompetenser, kan ett än mer
produktivt scenarioanalysarbete åstadkommas.
Riskhantering
I årets upplaga av Credit Risk Outlook, en intern framåtblickande
rapport som riskavdelningen producerar och delger affärsområdena för att införlivas i affärsplaner och kreditstrategier, integreras klimatperspektivet genom att identifiera såväl omställningsrisker som fysiska risker i olika sektorer. Omställningsriskerna är
särskilt tydliga inom sjötransport och offshore, energi, tillverkningsindustri och transporter. Vidare har de fysiska riskerna, över
en längre tidshorisont, identifierats som särskilt tydliga inom
sektorerna fastighetsförvaltning samt jordbruk, skogsbruk och
fiske. För investeringsportföljen har förhöjd risk identifierats för
tillgångar inom tillverkande industri vilka producerar gentemot
kunder inom koldioxidintensiva sektorer.
De klimatrelaterade riskerna identifierade genom pilotprojektet
(Olja och gas, Kol och Kraft) är begränsade givet portföljens storlek. I SDS scenariot ökar omställningsriskerna fast med begränsad
kreditrisk för banken, medan i NPS scenariot ses ökad risk/osäkerhet kring investeringar i förnyelsebara energikällor givet kon
kurrensen från befintlig energimix.
Gemensamt för båda scenarierna är ökade ryktesrisker med
bristande förståelse kring klimatförändringar och dess påverkan,
med påföljande risk att konkurrenskraftiga produkter inte utvecklas för att möta framtida kundbehov.
Mål, mätning och uppföljning
Swedbank följer sedan många år upp direkta utsläpp och arbetar
aktivt med att reducera dessa. Arbetet med att förstå den indirekta utsläppsexponeringen har under året intensifierats. Bland
annat har Swedbank under året testat portföljerna kring kommersiella fastigheter och bolån tillsammans med Science Based Target
Initiative, där vi gemensamt tar fram trovärdiga metoder för framtida definitioner av klimatmål. Lärdomar från detta arbete kommer att användas för att definiera delmål kommande år för att
realisera övergången till ett klimatneutralt samhälle.
Swedbank Robur har under 2019 utvidgat fondrapportering
med Weighted Average Carbon Intensity, i linje med TCFD-rekommendationerna och enligt överenskommelse bland medlemmar
i Fondföreningen.
Bankens riskavdelning följer exponeringen i de kundsegment
som identifierats ha högst klimatrelaterad risk. Tillväxt i dessa
segment ger signaler inom banken och leder i vissa fall till för
djupad analys av bakomliggande orsaker.

Mer klimatrelaterad information finns presenterad i den fullständiga Års- och hållbarhetsredovisningen 2019, sidorna 86–87.
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FN:s globala hållbarhetsmål
Swedbank har under året signerat FN:s principer om ansvarsfull bankverksamhet och åtar sig därmed att utveckla verksamheten i enlighet med
Parisavtalet och FN:s globala hållbarhetsmål. Banken deltar i det nordiska
samarbetet Nordic CEO’s for a sustainable future, för att gemensamt öka
takten i arbetet mot att uppnå målen.
Swedbank har genomfört en kartläggning av bankens bidrag till FN:s
globala hållbarhetsmål som visar att banken bidrar till samtliga, om än i olika
utsträckning. Baserat på kartläggningen har Swedbank valt att fokusera på
mål 4, 8, 12 och 16. I tillägg till dessa har banken två kompletterande fokusområden som utgörs av en sammansättning av flera mål som påverkar
Swedbanks strategi och målarbete: Hållbara medarbetare (till exempel mål
3, 5 och 10) och ett Fossilfritt samhälle (till exempel mål 7, 9, 11 och 13).

FN:s hållbarhetsdelmål Exempel på bidrag

3.A

Genomför Världshälso
organisationens
ramkonvention om
tobakskontroll

– B olag som producerar tobaksprodukter till mer än 5 procent
av omsättningen exkluderas från samtliga fonder inom
Swedbank Robur.
– I kreditprocessens hållbarhetsanalys finns en riktlinje för
tobakssektorn, vilken ger inblick i branschens hållbarhetsproblematik samt ger tips och råd på vilka aspekter som bör
lyftas i dialogen med kunden.

4.1

– Genom Swedbanks olika initiativ får barn och ungdomar lära
sig privatekonomi via skolundervisningen. Banken når olika
grupper i samhället, oavsett bakgrund, och ger kunskap om
pengar, sparande och hur medvetna val kan påverka den
egna ekonomi och k arriären. Tidskriften Lyckoslanten, som
Avgiftsfri och likvärdig
sedan 1926 bidragit till ökad kunskap och förståelse för
grundskole- och
ekonomiska frågor hos barn d
 istribueras kvartalsvis till
gymnasieu tbildning
Sveriges mellanstadieklasser.
av god kvalitet

5.5

Säkerställ fullt del
tagande för kvinnor
i ledarskap och
beslutsfattande

7.2

Öka andelen förnybar
energi i världen

8.10

Tillgång till bank- och
försäkringstjänster
samt finansiella
tjänster för alla

9.1

Skapa hållbara,
motståndskraftiga
och inkluderande
infrastrukturer

– Swedbank undertecknade under året UN:s Women’s
Empowerment Principles som omfattar sju principer som
syftar till att anpassa finanssektorn till FN:s globala hållbarhetsmål.
– I Equileaps ranking av de 100 bästa företagen på jämställdhet globalt rankades Swedbank under året som det tredje
mest jämställda bolaget i Sverige.

– Genom ökad finansiering av energieffektiva fastigheter och
förnyelsebar energiproduktion inom ramen för S
 wedbanks
gröna obligationsramverk har Swedbank ökat antalet gröna
lån under året.
– L anserat ett lån för installation av solceller för privat och
företag på den svenska marknaden, i syfte att främja småskalig förnyelsebar energiproduktion.
– F ör att motverka det digitala utanförskapet arbetar Swedbank med initiativet ”Digital ekonomi”, där syftet är att
hjälpa de som är ovana att använda digitala tjänster som
BankID och Swish.
– F ör att öka tillgången till bankens produkter och tjänster
erbjuds säkerhetsinformation på 12 olika språk och hörselskadade har möjlighet att använda teletal när de ringer
bankens personliga s ervice.
– Möjliggör finansiering av hållbara infrastruktursprojekt
inom ramen för Swedbanks gröna obligationsramverk.
– Ingått ett avtal om att köpa elen som produceras från
solcellsparken som byggs i Linköpings kommun på en yta
av 13 hektar och f örväntas att leverera omkring 10 000
MWh per år.
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10.2

Främja social,
ekonomisk och politisk
inkludering

11.3

Inkluderande och
hållbar urbanisering

Exempel på bidrag
–S
 wedbank är representerat i EU:s Diversity Charter,
som är EU:s förening för att främja mångfalds- och
jämställdhetspolitik.
– Ä ntligen Jobb, ett initiativ där utrikesfödda akademiker
fått upp till 6 månaders praktik på banken och en möjlighet till inkludering på arbetsmarknaden. I många fall
leder praktiken vidare till anställning och bidrar till
bankens kompetensförsörjning.
–S
 wedbank Fastighetsbyrå samarbetar med BRIS, SOS
Barnbyar och Sveriges stadsmissioner och skänker
genom initiativet Ett tryggt hem för alla 100 kr per
affär. Hittills har drygt 9 miljoner kronor samlats in.
– I de baltiska länderna erbjuds hypotekslån med statligt
stöd utifrån olika kriterier för att främja möjligheten
till ett eget boende. P
 rodukten riktar sig till grupper
i samhället med svårigheter att uppfylla bankens
ordinarie villkor inom k reditgivning.

12.6

–H
 ållbarhetsanalyser genomförs i bankens kredit
process och inom kapitalförvaltning, för att kunna
bedöma hur väl företag hanterar sina affärsrelaterade
hållbarhetsrisker och bolagets långsiktiga verksamhet. En viktig del av hållbarhetsanalysen är bolagens
Uppmuntra företag att
hållbarhetsredovisning.
tillämpa hållbara
metoder och hållbar
hetsredovisning

13.1

Stärk motstånds
kraften mot och
anpassningsförmågan
till klimatrelaterade
katastrofer

16.4

Bekämpa organiserad
brottslighet och olag
liga finans- och vapen
flöden

–S
 wedbank utvärderar utlåningsportföljen i enlighet
med TCFD:s rekommendationer utifrån klimatrelaterade risker och möjligheter. Via Science Based Targets
initiative har banken dessutom åtagit sig att följa
Parisavtalet.
– Koncernövergripande ställningstagande för att motverka klimatförändringar som bland annat exkluderar
bolag som producerar kol till mer än 30 procent
av omsättningen samt direktfinansiering av kolkraft
exkluderas.
–S
 wedbank har ett tydligt internt regelverk med syfte
att förhindra att bankens system används som verktyg för kriminell verksamhet samt säkerställa så att
gällande lagar och regler följs. Swedbank har en
skyldighet att känna alla bankens kunder och förstå
varifrån deras pengar kommer. Bankens kundkännedom ger ökade möjligheter att upptäcka avvikande
beteenden.
– Koncernövergripande ställningstagande för försvarsindustrin, där bolag som tillverkar, moderniserar, säljer
eller köper p
 rodukter som är speciellt konstruerade för
klusterbomber, landminor, kemiska och biologiska
vapen samt kärnvapen exkluderas.
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Swedbanks hållbarhetsmål
Fokus och framsteg 2019
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Vi möjliggör
för människor,
företag och
samhällen
att växa

Ä ga

Swedbank strävar efter att vara en ansvarsfull och hållbar bank och hela tiden höja ambitionen
i hållbarhetsarbetet genom att målstyra åtaganden och gå före i viktiga frågor så som k limat,
jämställdhet och lokalt engagemang. S
 wedbanks ambition är att hjälpa kunderna att göra
hållbara val. Under 2019 lanserades flera produkter och tjänster med hållbarhetsprofil både på
utlåningssidan och inom kapitalförvaltningen och en ny koncernövergripande hållbarhetsutbildning ger b
 ankens medarbetare ökad kompetens i frågan. Utöver det har Swedbank åtagit
sig att följa FN:s principerna för ansvarsfull bankverksamhet och UN:s Women Empowerment
Principles samt Ekvatorprinciperna.

re

te

• Att implementera FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet
och EU:s handlingsplan för ”finansiering av hållbar tillväxt”.
• Att fortsätta vidareutveckla strategier och produkter inom hållbar fi
 nansiering.
• Att öka den interna förståelsen i banken för kommande regelverk och regleringar.
• Att fortsätta stärka arbetet med kundkännedom och arbetet med att motverka penningtvätt i banken.
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Prioriteringar 2020
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Resultat 2019

Ta fram en låneprodukt som ger incitament att bidra till omställningen
mot ett hållbart samhälle.

Produkten hållbarhetslänkade lån l anserades under 2019. Lånen
kopplas till specifika hållbarhetskriterier för uppföljning av bolagets hållbarhetsprestanda och förbättras den sänks räntan vilket
reducerar finansieringskostnaderna. Om målen inte uppnås kan
räntan öka.

9.4
12.6

Uppdatera och utöka den interna hållbarhetsanalysen i kreditgivning.

Ett nytt hållbarhetsanalysverktyg för storföretagskunder k ommer
att lanseras i början av år 2020. Under året utvecklades bankens
befintliga hållbarhetsanalysverktyg för kreditgivningen genom att
integrera en externt genomförd ESG-analys i verktyget.

12.6

Agera arrangör för minst 35 gröna obligationer.

Under året har Swedbanks enhet Debt Capital Market agerat
arrangör för 51 gröna obligationer.

7.2
13.1

Driva dialoger med företag, med fokus på de med stora hållbarhetsrisker,
genom partnerskap och leverantörer, i syfte att förflytta företag framåt
i enlighet med policyn för ansvarsfulla investeringar.

Under året har Swedbank Robur drivit 645 bolagsdialoger och
deltagit i 94 valberedningar.

12.6
17.16

Aktivt deltagande i relevanta internationella och nationella sammanhang i syfte att påskynda övergången till en mer hållbar finansbransch
genom samarbete med andra aktörer och samtidigt arbeta för att förverkliga Swedbank Roburs vision om att vara världsledande inom hållbart värdeskapande.

Swedbank Robur deltar i referensgruppen för EU-regleringen
om hållbar finansmarknad, Agenda 2030-delegationen och
Stockholm Sustainable Finance Center. Robur deltar även i flera
investerarnätverk med fokus på hållbarhet samt i EU ECO label.

17.16

Alla inköp över 0,5 mkr ska utvärderas i bankens digitala plattform för
hållbarhetsbedömning för hur väl de uppfyller bankens uppförandekod
för leverantörer.

Från och med juli månad gick alla inköp över 0,5 mkr via bankens
digitala plattform för hållbarhetsbedömning.

12.6

Minska Swedbanks direkta växthusgasutsläpp med 20 procent mellan
2017–2022.

Utsläppen minskade med 14,8 procent m
 ellan 2017–2019.
U töver detta har Swedbank valt att klimatkompensera för
s amtliga utsläpp.

13.1

Minska energianvändningen i bankens kontorslokaler med 10 procent
per kvadratmeter mellan 2017–2021 och 15 procent 2017–2025.

Energianvändningen minskade med 6 procent per kvadratmeter
mellan 2017–2019.

7.3

Uppnå jämställdhet på högsta ledningsnivå enligt modellen 40/60.

Swedbanks ledningsgrupp består av 43 procent kvinnor och
57 procent män.

5.5

Total sjukfrånvaro (rullande 12 mån) < 2,8 procent.

Sjukfrånvaron uppgick till 3 procent i koncernen.

3

Öka ekonomisk medvetenhet och kunskap om privatekonomi bland
barn och unga genom att erbjuda utbildningsföreläsningar i skolor.

Antal föreläsningar under året uppgick till 3 797 st.

4.4
8.3

Uppfyllt

Pågående

Status

Bidrar till
SDG delmål

Hållbarhetsmål 2019

Ej uppfyllt
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Hållbarhetsredovisning
Swedbank har ett starkt engagemang i att bidra till en sund och hållbar utveckling för bankens
kunder, medarbetare och för samhället i stort. Ekonomisk, social, miljömässig och etisk
hållbarhet är integrerat i affärsverksamheten. Resultat inom hållbarhet presenteras som
en integrerad del av Swedbanks årsredovisning. Hållbarhetsredovisningen följer Global
Reporting Initiative (GRI), version Standards nivå core, och har granskats av PwC i enlighet
med bestyrkanderapporten på sidan 222. 
I Swedbank kännetecknas hållbart företagande av ansvarsfulla affärs
beslut, värdeskapande och transparens. Swedbank har etablerat ett integrerat hållbarhetsramverk för ansvarstagande och riskminimering. FN:s
principer för ansvarsfull bankverksamhet och FN:s principer för ansvarsfulla
investeringar är exempel på viktiga åtaganden som vägleder Swedbanks
arbete och är basen för bankens ställningstaganden och sätt att agera.
Strukturen för hållbarhetsarbetet åskådliggörs översiktligt i modellen
nedan. I den redovisas majoriteten av Swedbanks åtaganden, styrdokument och rapportering vilket ger en övergripande bild över hållbarhets
styrningen och hur hållbarhet implementeras och följs upp i Swedbank.
I hållbarhetsredovisningen presenteras Swedbanks syn på ansvarsfull
bankverksamhet och den externa granskningen innebär ytterligare en

Åtaganden
Internationella åtaganden
• Inom FN:
–G
 lobal Compact
–P
 rinciper för ansvarsfull
bankverksamhet
– Principer för ansvarsfulla
investeringar
–M
 iljöprogram för den fi
 nansiella
sektorn
–V
 ägledande principer för företag
och mänskliga rättigheter
–W
 omen’s Empowerment Principles
• Internationella Handelskammarens
(ICC) näringslivsprogram för
hållbar utveckling
• Montreal Carbon Pledge
• Climate Action 100+
• Science Based Targets initiative
• Task Force on Climate-related
Financial Disclosures
• Ekvatorprinciperna
• Nordic CEO´s for a sustainable
future
Nationella åtaganden
• Nätverket för Hållbart Näringsliv
• ECPAT Sverige
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Ramverk

kvalitetskontroll vilket är i linje med bankens värderingar. Det som redovisas
avser kalenderåret 2019 (senaste redovisningen var 2018) om inget annat
anges, och lyfter fram de viktigaste delarna av Swedbanks hållbarhets
arbete. Hållbarhetsredovisningen omfattar Swedbank AB och dess dotterbolag (se not K1 och M24). Ambitionen är att presentera både framsteg och
områden som behöver utvecklas vidare.
I noterna redovisas resultatet av arbetet med utgångspunkt i kärnprocesserna; betala, spara/placera, låna/finansiera och upphandla. Resultatet
presenteras även utifrån bankens arbete med personalfrågor, miljö, skatt,
antikorruption, IT-säkerhet, mänskliga rättigheter och samhällsengagemang.
Hållbarhetsinformationen finns på sidorna 14–23 och 194–216 samt på
www.swedbank.com.

Styrning
Styrelse

Policys
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antikorruptionspolicy
Hållbarhetspolicy
Hälsa och arbetsmiljöpolicy
Policy för jämställdhet, mångfald
och inkludering
Kreditpolicy
Miljöpolicy
Skattepolicy
Policy för ansvarsfulla
investeringar
Policy för att motverka penning
tvätt och terroristfinansiering
Policy för mänskliga rättigheter

Ställningstaganden
• Ställningstagande försvars
industrin
• Ställningstagande klimat
• Uteslutningslista

• Ytterst ansvariga för styrningen
av Swedbanks hållbarhetsarbete
genom antaganden av policys
CEO
• Beslutar om koncernens
ställningstaganden
Swedbanks Business Ethics
Committee
• Etikkommittén hanterar ärenden
där hållbarhet och affärsetik är
kritiska faktorer i affärsbeslut
Green Bond Committee
• Beslutar om gröna tillgångar
i enlighet med Swedbank Green
Bond Framework
Group Savings Sustainability
Forum

Uppförandekod

• Hanterar hållbarhetsrelaterade
ärenden gällande produkter inom
spara-området

Uppförandekod leverantörer

ISO 14001

Sektorriktlinjer

• Certifierat miljöledningssystem
Hållbarhetsstrategi och mål

Rapportering
Rapportering
• Års- och hållbarhetsredovisning
• Ansvarsfulla investeringar
• Klimatrapport
• Klimatavtryck fonder
• Klimatavtryck försäkringar
• Effektrapportering gröna
obligationer
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Väsentlighetsanalys
Swedbank för dagligen dialog med intressenter; kunder, ägare/investerare, medarbetare och
samhällsaktörer. Kundkommunikationen förs både genom Swedbanks digitala och fysiska
kanaler. Internt pågår en ständig dialog mellan medarbetare och chefer. Swedbank har även
en kontinuerlig kontakt med myndigheter och relevanta aktörer i samhället.
Varje år genomför Swedbank kund-, varumärkes- och opinionsundersökningar samt deltar i olika branschforum som behandlar aktuella utmaningar
och trender i samhället. Sammantaget ger detta en god vägledning i Swedbanks arbete och ger en bra bild av om banken fokuserar på rätt saker. Det
ger också Swedbank möjlighet att ständigt utveckla och förbättra sin verk
samhet. Den återkoppling Swedbank får från sina intressenter är mycket
värdefull, både i bankens strategiarbete och i affärsplanering.
Väsentlighetsanalys
Under 2017 genomfördes en mer utförlig undersökning för att mer djuplodande förstå vilka f rågor som Swedbanks intressenter tycker är viktiga och
mest väsentliga för bankens långsiktiga överlevnad – utifrån ett etiskt,
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart perspektiv. Väsentlighets
analysen genomfördes i Sverige, Estland, L
 ettland och Litauen.
Arbetet inleddes med en intern undersökning i form av en enkät. E
 nkäten
skickades till ett 40-tal nyckelpersoner i banken, som representerar olika
affärsområden och stabsfunktioner på samtliga marknader, med god kunskap om Swedbanks intressenter. Svaren från den interna undersökningen
användes sedan som underlag till väsentlighetsanalysen. Antalet väsentliga frågor konsoliderades i syfte att fokusera på det Swedbank tyckte var
viktigt att mäta, och som inte fångas upp i andra kundundersökningar.
Utifrån detta konstruerades väsentlighetsanalysen. Den bestod av
en enkätundersökning som handlar om allt ifrån ekonomisk stabilitet till
säkra IT-system, klimatpåverkan, samhällsengagemang och jämställdhet.
Frågorna skickades till drygt 1 000 privatkunder, 800 företagskunder,
1 800 medarbetare och 20 samhällsaktörer (till exempel myndigheter och

Avsnitt där 
resultatet redovisas

Erbjuda kunder hållbara produkter
och tjänster (13)

H1 Betala, H2 Spara/
placera, H3 Låna/
finansiera

Hög tillgänglighet (2)

H1 Betala

Vara en ansvarsfull ägare (10)

H2 Spara/placera

Bedriva en ansvarsfull u
 tlåning (5)

H3 Låna/finansiera

Verka för hållbara inköp (14)

H4 Upphandla

Aktivt verka för att motverka klimat
förändringar (15)

H5 Miljö

Verka för jämställdhet och mångfald (9)

H6 Medarbetare

Vara en attraktiv arbetsgivare (11)

H6 Medarbetare, H9
Mänskliga rättigheter

Säkra IT-system (6)

H7 Antikorruption &
IT-säkerhet

Aktivt motverka korruption och
penning t vätt (3)

H7 Antikorruption
& IT-säkerhet

Bedriva ett värdeskapande samhälls
engagemang (8)

H8 Samhällsengagemang

Bedriva en transparent r apportering (4)

H10 Skatt

Vara en ekonomisk stabil bank (1)
Ha en god lönsamhet som ger en
konkurrenskraftig avkastning till
investerare (7)
Sund kultur för lön och e rsättning (12)

Affärsmodell
Resultat och balans
räkning
Finansiella noter och
hållbarhetsnoter
Ersättningar inom
Swedbank

Resultat av väsentlighetsanalysen
Väsentlighetsanalysen resulterade i 15 väsentliga frågor. Resultatet visar
på stora likheter mellan intressenterna och marknaderna när det kommer
till vad som värderas som allra viktigast. Det kan även konstateras att
samtliga frågor anses vara viktiga med ett lägsta genomsnitt för en enskild
fråga på 8,1 (skala 1–10). Att Swedbank är en ekonomisk stabil bank och har
säkra och pålitliga IT-system ansåg respondenterna vara allra viktigast
oberoende av marknad. Andra områden som värderades högt var att motverka korruption och penningtvätt, transparent redovisning av resultat,
skatter och avgifter, lättillgängliga produkter och tjänster samt en ansvarsfull utlåning.
Att vara en finansiellt stabil bank anses inte bara vara viktigt utan var
också det område Swedbank bäst levde upp till, enligt respondenterna.
Sammantaget visar undersökningen att Swedbank har en stor påverkan
på samhällsekonomin och på intressenternas bedömningar och beslut.
Swedbanks bedömning är att de väsentliga frågorna fortsatt är relevanta
och illustrerar Swedbanks påverkan på samhället och betydelse för olika
intressentgrupper. Läs mer om hur Swedbank tar ansvar för sin påverkan
på samhället och betydelse för kunder, medarbetare och andra intressenter
på sid 14–23.

Hög

Ekonomisk stabil bank
Hög tillgänglighet

1

2
7

Konkurrenskraftig avkastning till investerare
Värdeskapande samhällsengagemang

Instämmer

Väsentlig fråga

intresseorganisationer). I tillägg genomfördes intervjuer med 10 ägare/
investerare. Intressenterna tillfrågades hur väl de ansåg att ett visst påstående stämde in på Swedbank, till exempel ”Swedbank är en finansiellt stabil
bank” samt hur viktig frågan ansågs vara. Detta förstnämnda representeras
av axeln ”Instämmer” och det andra av axeln ”Betydelse” i figuren nedan.

8

Jämställdhet och mångfald
Hållbara produkter och tjänster

13

9

Motverka korruption

3 och penningt vätt
5 4 Transparent rapportering
Ansvarsfull 6 Säkra IT-

utlåning

system

10 Ansvarsfull ägare

11 Attraktiv arbetsgivare

Hållbara
Motverka klimatförändringar 15 14 inköp

12 Sund kultur för lön
och ersättning

Betydelse

Hög
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Intressentengagemang
Intressentgrupper
Swedbanks intressenter delas in i fyra huvudkategorier: Kunder,
Medarbetare, Ägare och Investerare samt Samhälle och omvärld.
Utöver dessa huvudkategorier interagerar Swedbank med ett
stort antal övriga intressentgrupper med varierande periodicitet.
Nedan listas ett urval av dessa intressentgrupper.
• Myndigheter
•K
 ommuner och landsting
• Reglerare
• Pensionsförvaltare
• Kapitalförvaltare
• Analytiker
• Journalister
• Fackförbund
• Studenter
• Stiftelser
• I deella organisationer
• Intresseorganisationer
• Branschorganisationer

• Föreningar
• Grundskolor
• Gymnasium
• Högskolor
• Universitet
• Leverantörer
• Dotterbolag
• Koncernbolag
• Konkurrenter
• Ratinginstitut
• Hållbarhetsindex
• Revisorer

Identifiering och urval av intressenter
Swedbanks intressenter är de som väsentligt påverkas av och har påverkan
på Swedbanks verksamhet. Detta är grunden för urvalet av Swedbanks
övergripande intressentgrupper. Utifrån Swedbanks koncernövergripande
ramverk, omvärldsanalys, interna diskussioner och ett aktivt och strukturerat arbete med att skapa och delta i olika forum för dialog och påverkan,
identifierar och väljer Swedbank ut relevanta intressenter inom respektive
intressentgrupp.
Väsentliga frågor under 2019 och formerna för intressentengagemang
Kommunikationen med intressentgrupperna är väsentlig för Swedbanks
verksamhet. Banken har en löpande dialog med många olika grupper i samhället. De koncernövergripande enheterna K
 ommunikation, Public Affairs
och Hållbarhet bistår med riktlinjer, stöd och support för intressentdialog.
Swedbank verkar på olika marknader och intressentdialogen anpassas
därmed vad gäller lokal implementering.
Nedan beskrivs några av de mest uppmärksammade f rågorna i bankens
intressentdialog under året. Läs gärna mer om hur banken hanterat dessa
frågor på sidorna 14–23 och 194–216.
Kunder
Kunddialogen förs primärt via möten i bankens olika kanaler, både traditionella och digitala. Kunderna möter även banken via marknadsföringsverksamhet och aktiviteter som genomförs kontinuerligt. Swedbank genomför
årligen kundundersökningar och fångar därigenom upp synpunkter och
förslag. Viktiga frågor som uppmärksammats under året har varit:
• Digitala tjänster
• Brister i bankens arbete mot penningtvätt
• Tillgänglighet för våra kunder
• Hållbara produkter och tjänster
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Medarbetare
Den upplevda arbetssituationen har en stor påverkan på medarbetarnas
prestation, engagemang och hur de uppfattas av kunder och kollegor.
Swedbank genomför löpande medarbetarundersökningar, för att få med
arbetarnas bild av banken som arbetsgivare. Medarbetarengagemanget
mäts, diskuteras och följs upp i alla grupper. Viktiga frågor som uppmärksammats under året har varit:
• Internkommunikation kring bankens arbete mot penningtvätt
• Lansering av People philosophy – Tillsammans gör vi skillnad –
en b
 eskrivning av bankens företagskultur och värderingar
• Utbildning och kompetenshöjning
• Arbetsmiljöfrågor via introduktionen av konceptet Swedbank at Work
Ägare och investerare
Swedbank är aktiv i kommunikationen om koncernens strategi och utveckling till befintliga och potentiella investerare, analytiker och media. Information tillhandahålls via olika kanaler så som via kvartalsrapporter, års- och
hållbarhetsredovisningar, möten med investerare, telefonkonferenser, företagets webbplats och pressmeddelanden. Kapitalmarknadsdagar hålls för
att presentera Swedbank och dess verksamhet där tillfälle till dialog finns.
Viktiga frågor som uppmärksammats under året har bland annat varit:
• Brister i bankens arbete mot penningtvätt
• Marknads- och strategirelaterade frågor samt nya finansiella mål
• Bankens hållbarhetsarbete
Samhälle och omvärld
Swedbank är engagerad i olika initiativ i samhället på våra hemmamarknader.
Även om initiativen skiljer sig åt i syfte, omfattning och geografi, är målet
detsamma – att verka för samhällsutveckling. Swedbank interagerar regelbundet med olika grupper i samhället genom lokala projekt och aktiviteter
inom ramen för allt från affärsrelaterade frågor till folkbildning och volontär
arbete. Viktiga frågor som uppmärksammats under året har varit:
• Hur bankens arbete med att upptäcka och förhindra penningtvätt ser ut,
och hur de brister som upptäckts ska åtgärdas. Behovet av dialog har
varit störst i Sverige och Estland.
• Dialog om hållbarhet och samhällsengagemang med bland annat
bankens ägarstiftelser har under året utmynnat i beslut om att växla
upp engagemanget i samhällsfrågor inom initiativen Ung ekonomi,
Digital ekonomi och Ung Företagsamhet.
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Hållbarhetsstyrning
Swedbanks vision och värderingar är vägledande i hållbarhetsarbetet. Bankens styrmodell
och operativa struktur ska stödja Swedbanks syfte; en sund och hållbar ekonomi för de många
hushållen och företagen, och är även styrande för hållbarhetsarbetet i banken. Hållbarhets
styrningen är således till stor del integrerad i koncernens verksamhetsstyrning och omfattar
bankens hållbarhetspolicys, strategi, koncernmål, implementering, uppföljning och redovisning.
Målet är att maximera affärs- och samhällsnyttan samt minimera de negativa effekterna av
Swedbanks affär och verksamhet.
Swedbanks hållbarhetsstrategi tydliggör bankens strävan att verka för
en positiv samhällsutveckling och har utvecklats i relation till FN:s globala
hållbarhetsmål samt Parisavtalet. Hållbarhetsstrategin fastställs utifrån
Swedbanks styrande hållbarhetsramverk (policys, ställningstaganden och
sektorriktlinjer) och implementeras i nära samarbete med affärsenhets
cheferna, till specifika enhetsmål och aktiviteter för att säkerställa
överensstämmelse med koncernens mål och affärsplanering.
Styrande ramverk
Swedbanks styrelse har det yttersta ansvaret för styrningen av hållbarhetsarbetet och antar bankens policys på området, inklusive bankens uppförandekod (finns tillgängliga på swedbank.com /hallbarhet). Dessa policys
gäller för koncernen och s yftar till att sätta en generell standard för att
bedriva verksamhet samt att anställdas agerande är i linje med gällande
lagar och regelverk. De koncernövergripande ställningstagandena gällande
försvarsindustrin och klimat beslutas av bankens vd och koncernchef.
Dessa instruktioner innehåller mer detaljerade regleringar än i en policy. Vd
och koncernchef kan utfärda instruktioner för implementering av en policy.
Swedbanks sektorriktlinjer, som ger stöd till hållbarhetsanalysen, fastställs av hållbarhetschefen som också är ytterst ansvarig för dessa. Det
övergripande målet med sektorriktlinjerna är att främja hållbarhet i Swedbanks affärsrelationer med företagskunder, portföljbolag och leverantörer.
Enheten Group Sustainability leds av Swedbanks hållbarhetschef och
består av en expertgrupp om sju medarbetare. Hållbarhetschefen rapporterar direkt till vd och har ansvaret för utvecklingen av bankens policys och
riktlinjer inom hållbarhet, miljö och mänskliga rättigheter samt för bankens
strategi, uppföljning och redovisning på området. Ansvaret för implementering och utförande ligger dock på hela verksamheten. En strategisk analys av kreditriskerna görs årligen av Group Risk med rekommendationer till
affärssegmenten inför affärsplaneringen. Det övergripande syftet är att
uthålligt bevara bankens låga riskprofil. Under senare år har klimatrela
terade risker och möjligheter fått allt större utrymme och integreras nu
successivt i bankens strategi och verksamhetsplanering.
Styrelsen antar bankens antikorruptionspolicy, som uppdateras årligen.
Group Legal ansvarar för utveckling av riktlinjer inom antikorruptionsom
rådet. Ansvaret för implementering av antikorruptionspolicyn åvilar hela
verksamheten. För att ytterligare förstärka bankens arbete med affärsetik
etablerades enheten Anti-Financial Crime (AFC) med fokus på att stärka
arbetet med penningtvätt och bekämpa ekonomisk brottslighet. Ytter
ligare en funktion, Special Task Force, tillsattes med syftet att förstärka
arbetet med de pågående utredningarna om penningtvätt.
Business Ethics Committee
För att komplettera regelverket kring hållbarhet och affärsetik har
Swedbank en kommitté för dessa frågor – Swedbanks Business Ethics
Committee, där bankens hållbarhetschef är ordförande. Frågor kring miljö,
mänskliga rättigheter, socialt ansvarstagande, affärsetik och korruption

Styrelse

Policys

Swedbank’s Business
Ethics Committee

Vd

Ställningstaganden

Green Bond
Committee

Hållbarhet

Sektorriktlinjer

kan eskaleras till etikkommittén från alla delar av organisationen. Etik
kommittén har till uppgift att vara vägledande vid affärsbeslut med
koppling till hållbarhetsrisker.
Miljöledningssystem
Swedbanks klimat och miljöarbete styrs genom miljöledningssystemet,
certifierat enligt ISO 14001. Syftet med miljöledningssystemet är att skapa
bättre systematik och struktur i miljöarbetet, minska miljöpåverkan och
säkerställa hållbara affärer. Banken underhåller och förbättrar lednings
systemet i enlighet med kraven i standarden. Miljöledningssystemet och
miljöpolicyn kompletterar den koncernövergripande hållbarhetspolicyn och
anger de specificerade riktlinjerna g
 ällande Swedbanks miljöarbete.
Bankens miljöpolicy är styrande och sätter fokus på åtgärder där banken
kan göra störst skillnad för miljön. Utifrån detta genomförs ett kontinuerligt arbete för att uppnå en ansvarsfull resurshantering och minskad
klimatpåverkan. Arbetet med att minska egna direkta utsläpp som gene
reras från tjänsteresor, förbrukning av energi i lokaler och genom inköp är
koncernövergripande. Som en del i miljöledningssystemet genomförs även
en kontinuerlig redovisning till den årliga rapporten ”Ledningens Genomgång” samt till interna och externa revisioner av m
 iljöledningssystemet.
Åtaganden
Swedbank har anslutit sig till Science Based Targets Initiative som genom
vetenskapliga metoder arbetar för att identifiera och stödja metoder för att
fastställa mål kring minskning av växthusgaser för företag i linje med Paris
avtalet. Swedbank har under året varit med och bidragit till den metodutveckling som kan resultera i vetenskapliga mål för hela finansbranschen.
Dessa mål kommer att vara vägledande och styrande för bankens hållbarhetsarbete. Swedbank har även anslutit sig till TCFD:s rekommendationer
vilket påverkar Swedbanks verksamhetsstyrning, strategi, riskhantering,
mål, mätetal och rapportering gällande k limat och miljö. Utöver det signerade Swedbank i september FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet,
ett gemensamt åtagande att utveckla sin verksamhet i enlighet med Paris
avtalet och FN:s globala hållbarhetsmål, och att kraftfullt öka sitt bidrag till
att dessa uppnås.
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Uppföljning av hållbarhetsstyrning
• Etikkommittén – antalet ärenden följs upp.

Antikorruption
• En process för kundkännedom (KYC) finns etablerad.
• Systemstöd för övervakning av transaktioner och avstämningar av
kunddatabaser mot sanktionslistor.
• Rapportering av misstänkt marknadsmissbruk; misstänkt insiderhandel,
marknadsmanipulation och olovligt röjande av insiderinformation.
• Misstänkt penningtvätt eller terroristfinansiering ska utan dröjsmål
anmälas till Finanspolisen inom Polismyndigheten.
• Hållbarhetsanalys i kredit- och investeringsprocess mäts och följs upp.
• Lista över uteslutna bolag uppdateras och följs upp löpande.
• Etikkommittén – antalet ärenden följs upp.

Mänskliga rättigheter
• I bankens hållbarhetsanalys bedöms risker relaterade till mänskliga
rättigheter vid finansiering och i bankens inköpsprocess.
• Uppförandekoden för leverantörer undertecknas och följs upp.
• I Swedbank Roburs investeringsanalys bedöms hållbarhetsrisker.
• Lista över uteslutna bolag uppdateras och följs upp löpande.
• Etikkommittén – antalet ärenden följs upp.
Sociala förhållanden och medarbetare
• Regelbundna uppföljningar gällande jämställdhet och mångfald
genomförs per affärsområde.
• Arbetsmiljön följs upp årligen via arbetsmiljöronder med extern expertis.
• Medarbetarundersökningar genomförs löpande och följs upp.
• Sjukfrånvaro för respektive land följs upp.
• Obligatoriska utbildningar följs upp.
• Bankens samhällsengagemang följs upp genom att mäta och utvärdera
utfallet av de olika initiativen.

Miljö
• Miljöledningssystemet i enlighet med ISO 14001, uppföljning av mål
rapporteras i ”Ledningens genomgång”.
• Hållbarhetsanalys i kredit- och investeringsprocess mäts och följs upp.
• Direkt klimatpåverkan mäts och följs upp.
• Aktiefonders koldioxidavtryck följs upp.
• Lista över uteslutna bolag uppdateras och följs upp löpande.

Väsentlig påverkan och strategiska styrdokument
Väsentliga frågor

Väsentlig påverkan
Medarbetare

Kunder

Samhälle & Omvärld

Ägare & Investerare

Ansvarsfull utlåning

x

x

x

Ansvarsfull ägare

x

x

x

Attraktiv arbetsgivare

x

x

x

Ekonomiskt stabil bank

x

x

x

x

God lönsamhetmed konkurrenskraftig
avkastning

x

x

x

x

Hållbara inköp

x

Hållbara produkter och tjänster

x

x

x

Jämställdhet och mångfald

x

Motverka klimatförändringar

x

x

x

x

Motverka korruption och penningt vätt

x

x

x

x

Samhällsengagemang

x

x

x

x

Sund kultur för lön och ersättning

x
x

x

Säkra IT-system

Tillgänglighet
Transparent rapportering

x

x

x
x

x

Hållbarhetsindex
I tabellen redovisas Swedbanks resultat i externa hållbarhetsindex och
investerarundersökningar som genomförts under året. Resultaten ger
en bild av Swedbanks prestation på hållbarhetsområdet utifrån olika
intressenters prioriteringar.
Under året har bankens betyg i flera index redovisat en nedåtgående
trend vilket till stor del beror på brister i bankens arbete för att motverka
penningtvätt. Swedbank för kontinuerligt en dialog med bankens intressent
grupper kring hur arbetet fortskrider med att åtgärda de brister som identifierats i rutiner, system och processer för att motverka penningtvätt och
annan ekonomisk brottslighet.
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Strategiska styrdokument som
stödjer våra väsentliga frågor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antikorruptionspolicy
Effektrapportering gröna obligationer
Hållbarhetspolicy
Hållbarhetsriskanalys i kreditgivning
Hälsa och arbetsmiljöpolicy
Intressekonfliktpolicy
Policy för jämställdhet, mångfald och
inkludering
Kreditpolicy
Löneprinciper i Swedbank
Miljöpolicy
Policy för ansvarsfulla investeringar
Policy för mänskliga rättigheter
Sektorriktlinjer
Strategi informationssäkerhet
Ställningstagande försvarsindustrin
Ställningstagande klimat
Skattepolicy
Uppförandekod
Uppförandekod för leverantörer

x

Hållbarhetsindex/ranking

2019

2018

2017

77

85

72

B

B

B

Dow Jones Sustainability Index (betyg)3

76

72

81

Equileap (placering) 4

66

9

12

Fair Finance Guide (betyg %)5

65

64

61

FTSE4Good ESG rating (betyg) 6

4,6

4,4

4,1
AA

Bloomberg Gender and Equality Index1
CDP (betyg)2

ISS Corporate Rating (betyg)7

C

MSCI ESG rating (betyg) 8

A

AA

75

80

Sustainalytics (betyg) 9
1) Betygskala 0–100.
2) B etygskala A–D-. Maxbetyg A och C är genomsnitts
betyget för finanssektorn 2019.
3) B
 etygskala 0–100. Betyget för 2018 (79) är reviderat
på grund av brister i bankens arbete med penningt vätt.
4) S
 wedbanks placering av totalt 3 519 företag 2019.
Betyget för 2019 var 59%.

5) Betygskala 0–100%.
6) B
 etygskala 0–5. Swedbank är kvalificerad
för F TSE4Good Index.
7) Betygskala A+ – D-.
8) Betygskala AAA – CCC.
9) B etygskala 0–100. Swedbanks ESG Rating är
på nivå Outperformer.
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H1 Betala
Swedbanks digitala tjänster möjliggör för kunderna att enkelt komma i kontakt med
banken och utföra sina bankärenden när och hur det passar dem. God tillgänglighet,
oavsett kanal, är en av de viktigaste faktorerna när kunderna besvarar undersökningar. Utöver ett stort kontorsnät, finns de flesta tjänsterna på digitala plattformar
som mobilapp och i internetbanken.
Tillgänglighet
Det ska vara enkelt för alla kundgrupper att komma i kontakt med banken. Flera initiativ har tagits de senaste åren för att göra det enklare att nå och förstå de produkter
och tjänster som banken erbjuder. Säkerhetsinformation finns på 12 språk och dessutom finns möjligheten för hörselskadade att använda teletal när de ringer b
 ankens
personliga service. För att öka funktionaliteten har flera samarbeten initierats med
organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar, exempelvis
Funka.nu. Säkerhetsdosan finns även med större knappar och ljud samt produktblad
i blindskrift. För att bidra till att fler äldre blir digitalt inkluderade hålls utbildnings
träffar om digitala tjänster på flera bankkontor samt för pensionärsnätverk.
För att motverka det digitala utanförskapet arbetar Swedbank tillsammans med
sparbankerna och sparbanksstiftelserna med initiativet ”Digital ekonomi”, där syftet är
att hjälpa de som är osäkra att våga prova digitala tjänster som BankID och Swish. Ut
över det så läggs även stor vikt på säkerhet på nätet och hur man undviker bedrägerier.
Betalningar och e-handel
Betalningsområdet är i snabb förändring vilket drivs på av ny teknik, nya aktörer och
lagstiftning som öppnar upp betalningsmarknaden ytterligare. För att möta den
ökade konkurrensen på betalmarknaden och ett förändrat konsumentbeteende, från
fysisk handel till ökad e-handel, har Swedbank tagit fram ett nytt helhetserbjudande,
Swedbank Pay. Via Swedbank Pay samlar banken produkter och tjänster från Swedbank och PayEx under ett varumärke på den nordiska marknaden. Swedbank vill möta
både handlarnas och konsumenternas behov av enkla, smarta betallösningar för en
bra kundupplevelse. Via Swedbank Pay hjälper banken såväl stora som små företag
att på ett smidigt sätt ta betalt av sina kunder, via kortinlösen, e-handel eller i butik.
Betalningstransaktioner och kort
Swedbank fortsätter att utveckla digitala tjänster inom betalnings- och kortområdet.
Inom kortområdet är Swedbank en av de största betalningsförmedlarna i Europa,
femte störst på att lösa in kortbetalningar från butiker och tionde störst gällande
flest antal köp med kort utgivna av banken. Antalet kortbetalningar har fortsatt att
öka, medan kontantuttagen minskar. Kontaktlösa kort, med möjlighet att göra betalningar under 200 kr genom att endast hålla kortet mot terminalen i kassan, har fortsatt att distribueras under året. Samma funktionalitet gäller för kontaktlös betalning
för mobiltelefoner för svenska kort i Samsung Pay och Apple Pay där Swedbanks kort
kan användas som betalningsmedel i plånboksfunktionen. Detta gäller även för betalningstjänsten Masterpass, en digital plånbok där man säkert kan förvara kort- och
leveransuppgifter för sina Swedbankkort. På detta sätt möjliggörs säker e-handel
med kort i mobiltelefoner och läsplattor. Kontaktlösa kort främjar en mer sparsam
distribuering av bankkort, i och med att dessa har en längre livslängd än bankkort som
sätts i terminalen eftersom dessa sliter mer på kortet.
Partnerskap
Antalet förmedlade mobilbetalningar via Swish fortsätter att öka. Swish är ett sam
arbete med ett antal andra banker i det gemensamma GetSwish AB som förmedlar
realtids kontobetalningar för privatpersoner och handeln i Sverige samt e-handel för
svenska e-handelsföretag. Genom ett strategiskt samarbete mellan Swedbank och
Intrum Justitia får kunder som har eller är på väg in i finansiella svårigheter hjälp att
förebygga och hantera p
 roblem i ett så tidigt skede som möjligt. Ytterligare ett samarbete med andra banker är inom ECPAT Sverige, en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn, där fokus är att stänga säljarens möjlighet att ta
emot betalningar genom det finansiella systemet.

Sverige

2019

2018

2017

Antal kortköp (milj)

1 372

1 320

1 248

168

186

218

Antal aktiva kunder i digitala kanaler (milj)1

3,1

3,0

2,9

Andel försäljning i digitala kanaler, (%)2

54

50

48

– varav dagliga bankprodukter3

29

29

29

– varav spara & pension

85

82

81

– varav privatlån

17

11

6

7

6

5

Kontor

– varav företag
– varav försäkring
Swishbetalningar inklusive Sparbanker (milj)
Förladdat kort (antal) 4

11

10

10

248

192

130

16 172

17 334

16 841

1) A
 ntal kunder som gjort minst 3 inloggningar i en digital kanal, snabbsaldo inkluderat, under föregående månad,
inklusive Sparbanker.
2) Siffrorna för 2017 och 2018 är reviderade.
3) Avser kort och betalningar.
4) A
 ntal aktiverade kort. Förladdat kort erbjuds till kommuner, landsting, myndigheter och offentliga företag.
Tjänsten används för utbetalning av försörjningsstöd och ersättning till personer som saknar personnummer
eller bankkonto, men även som ett kollektivt handkassekort inom offentlig verksamhet såsom skolor, boenden
med mera. Kortet ersätter ofta kontanthantering och kan användas i alla butiker och uttagsautomater och
används av ungefär hälften av landets kommuner.

Estland
Antal kortköp (milj)
Kontor
Funktionsanpassade kontor och
representationspunkter

2019

2018

2017

232

211

192

26

33

34

30

31

32

386

391

392

Antal aktiva kunder i digitala kanaler (milj)1

0,5

0,5

0,5

Andel försäljning i digitala kanaler, (%)2

66

54

47

– varav dagliga bankprodukter3

66

52

47

– varav spara & pension

56

63

52

Insättnings- och uttagsautomater

– varav privatlån

95

68

60

– varav företag

39

15

10

– varav försäkring

66

54

47

2019

2018

2017

192

165

142

30

33

36

Lettland
Antal kortköp (milj)
Kontor
Funktionsanpassade kontor och
representationspunkter

29

25

26

366

367

389

Antal aktiva kunder i digitala kanaler (milj)1

0,6

0,6

0,5

Andel försäljning i digitala kanaler, (%)2

59

53

48

– varav dagliga bankprodukter3

54

47

40

– varav spara & pension

71

46

42

– varav privatlån

79

64

58

– varav företag

30

6

3

– varav försäkring

77

77

68

2019

2018

2017

204

161

132

43

59

63

Insättnings- och uttagsautomater

Litauen
Antal kortköp (milj)
Kontor
Funktionsanpassade kontor och
representationspunkter

57

59

59

Insättnings- och uttagsautomater

410

416

418

Antal aktiva kunder i digitala kanaler (milj)1

0,8

0,7

0,6

Andel försäljning i digitala kanaler, (%)2

69

66

59

– varav dagliga bankprodukter3

67

67

53

– varav spara & pension

65

77

69

– varav privatlån

70

54

42

– varav företag

39

14

10

– varav försäkring

75

72

43

1) Antal kunder som gjort minst 3 inloggningar i en digital kanal, snabbsaldo inkluderat, under föregående månad.
2) Siffrorna för 2017 och 2018 är reviderade.
3) Avser kort och betalningar.

Swedbank Års- och hållbarhetsredovisning 2019

200
HÅLLBARHET

H2 Spara/placera
Swedbank och Swedbank Robur anser att ansvarsfulla och hållbara placeringar gör
skillnad för hållbar utveckling på lång sikt. Hållbarhet har blivit en alltmer självklar och
integrerad del inom kapitalförvaltningen och efterfrågan på den typen av sparformer
ökar. Idag erbjuds därför olika former av hållbart sparande via kapitalförvaltningen.
Hållbarhet i Swedbank Roburs fonder
Swedbanks dotterbolag Swedbank Robur antog under året en ny vision; att bli världsledare i hållbart värdeskapande. Visionen uppnås genom att göra det enkelt för
kunderna att ta hållbara investeringsbeslut. Kriterier inom hållbarhet har införts i fler
fonder och nya produkter med hållbarhetsinnehåll har lanserats. Swedbank Robur har
tagit en aktiv del i branschforum för att förbättra kundinformationen om hållbarhet
i fonder. Dessutom har egna anpassningar gjorts för att möta kommande EU-lagstiftning gällande hållbara finanser.
Som stor ägare på Stockholmsbörsen och med innehav i bolag både i och utanför
Sverige har Swedbank Robur ett ansvar och möjlighet att påverka. Genom dialog och
aktivt ägande bidrar fondbolaget till att utveckla bolagens arbete med hållbarhet och
ansvarsfull bolagsstyrning.
Utvecklingen av Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar har fortsatt. Den utgör grunden i hållbarhetsarbetet och omfattar fondbolagets alla fonder.
I policyn beskriver Swedbank Robur hur FN:s globala hållbarhetsmål är en vägledning
i bolagets investeringar. I oktober bytte fonderna Ethica Global och Ethica Sverige
namn till Transition Global och Transition Sweden. Dessa fonder investerar sedan tidigare i bolag som har ett bra hållbarhetsarbete och produkter och tjänster som bidrar
till FN:s globala hållbarhetsmål. Fondernas uppdrag breddades till att även investera
i bolag med potential att ställa om mot FN:s globala hållbarhetsmål. I oktober lanserades en ny fond, Access Edge Emerging Markets. Fonden investerar i tillväxtmarknader
och tar hänsyn till klimatfrågor.
Integrerad förvaltning
Hållbarhet ingår i investeringsfilosofin i all förvaltning och hållbarhetskriterier är en
del av investeringsanalysen inom ränteförvaltning, indexnära förvaltning samt
fundamentalt baserad aktieförvaltning. I policyn för ansvarsfulla investeringar har
hållbarhetsinnehållet i fonderna förtydligats och processen för utökad riskbedömning har utvecklats. Swedbank Roburs hållbarhetsanalytiker besöker verksamheter,
utvärderar bolags risker och möjligheter och ger dem konkreta utvecklingsförslag.
Detta arbete vägs in i investeringsanalyser och urval. Vissa fonder har aktivt inve
sterat i bolag som arbetar målinriktat med miljö och klimat, mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor och affärsetik. Investeringar inom gröna obligationer ökade med drygt
80 procent mot föregående år och ägandet uppgick under det fjärde kvartalet till ett
värde av 21 mdkr. Varje förvaltare har presenterat hållbarhetsarbetet i sin fond för
representanter från fondbolagets ledning och hållbarhetsanalysteam. Fondförvaltare och hållbarhetsanalytiker har haft ett stort antal dialoger med bolag i syfte att
utveckla hållbarhetsarbetet i varje fond och i Swedbank Robur.
Påverkan som ägare
Swedbank Robur är en aktiv ägare och har löpande kontakt med styrelse och ledning,
huvudsakligen i bolag där fonderna är stora ägare. Grunden för hållbart värdeskapande bolag är en bra strategi och god kontroll över verksamheten, vilket innefattar
både möjligheter och risker inom hållbarhet. Det är till nytta både för bolagen och för
fondandelsägarna. Swedbank Robur påverkar bolag över hela världen – dels via eget
arbete, dels i samarbete med andra aktörer, till exempel Principles for Responsible
Investments (PRI) investerargrupper, analysleverantörer och intresseorganisationer.
Förutom att arbeta direkt med bolag har ett antal teman identifierats där hela branscher kan påverkas. Under året har dialogerna främst berört klimat och förnybar
energi, avskogning, mångfald, AML samt ansvar inom spelbranschen.
Transparens kring ägararbetet är grundläggande för Swedbank Robur och något
som ständigt utvecklas och förbättras. Sedan flera år redovisas utförlig information
om Swedbank Roburs röstning på bolagsstämmor i svenska och utländska bolag samt
deltagande i valberedningar. Det nya aktieägardirektivet som trädde i kraft under
året innebär ökade krav på aktieägares ansvarstagande och transparens i linje med
detta. En anpassning till det nya aktiemarknadsdirektivet är att Swedbank Roburs
ägarpolicy, som har varit publik sedan 1996 och som omfattar alla fonder, har bytt
namn till Swedbank Roburs principer för aktieägarengagemang. Viktiga frågor ur ett
ägarperspektiv är styrelsens sammansättning, ledningens ersättningar inklusive
aktierelaterade incitamentsprogram, hållbarhet samt att bolagen har bra system för
styrning, kontroll och informationsgivning. Swedbank Robur verkar för att styrelser
ska vara väl sammansatta avseende kompetens, erfarenhet och mångfald, inklusive
jämn könsfördelning, samt ha en balans mellan beroende och oberoende ledamöter.
Styrelsen ska också aktivt driva de hållbarhetsfrågor som är relevanta för bolaget.
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För de bolag Swedbank Robur medverkat i valberedningen har i genomsnitt andelen
kvinnor ökat jämfört med startläget och är även detta år högre än för börsbolagen
som helhet.
I amerikanska bolag har fondbolaget röstat för flera aktieägarförslag, exempelvis
avseende klimat och miljö, samt förbättrad bolagsstyrning.
Exkluderingar
Swedbank Robur investerar inte i bolag som tillverkar, moderniserar, säljer eller köper
klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. År 2018
beslutades att bolag som producerar tobaksprodukter till mer än fem procent av
omsättningen exkluderas vilket implementerades den första januari i år. Kriteriet för
exkluderingar av bolag som producerar kol skärptes i november i år från tidigare 30 procent till fem procent av omsättningen. Även bolag som producerar pornografiskt material exkluderas. Bolag har också uteslutits till följd av att dessa allvarligt kränkt inter
nationella normer och konventioner till skydd för människa och miljö, utan att visa
förändringsvilja. Flera fonder har tillämpat mer långtgående uteslutningskriterier för
alkohol, tobak, spel, vapen, krigsmateriel och pornografi samt fossila bränslen.
Kapitalförvaltning1

2019

2018

2017

Totalt förvaltat kapital (mdkr)

1 530

1 266

1 252

– varav i fonder (mdkr)

1 083

857

871

100

100

29

54

50

34
5

Förvaltat kapital där hänsyn har tagits till
hållbarhetsaspekter (%)2
Förvaltat kapital med utökade exkluderingar3
och/eller positiva inval (%)
Förvaltat kapital där hållbarhetsaspekter
varit avgörande för investering (%) 4

5

5

lnvesteringar i hållbara obligationer (mdkr)

21

12

Avsättning till ideella organisationer från
Swedbank Robur Humanfond5

45

42

45

1) Kapitalförvaltning i Swedbank Robur per 2019-12-31.
2) A
 ndel av totalt förvaltat kapital. Sedan 2018 omfattas allt förvaltat kapital av Swedbank Roburs policy för
ansvarsfulla investeringar och tillämpar riskbedömning samt exkluderingar med avseende på etik och hållbarhet.
3) A
 ndel av totalt förvaltat kapital. Kapital som förvaltats med exkluderingskriterier som är mer långtgående än
Policyn för ansvarsfulla Investeringar. Före investering har analys gjorts av hållbarhetsaspekter, internationella
normer eller kontroversiella produkter.
4) A
 ndel av totalt förvaltat kapital som utöver exkluderingar förvaltats med krav på analys av hållbarhetsaspekter
och/eller positiva inval avseende hållbarhet.
5) A
 ntalet anslutna mottagarorganisationer var 74 st. Total utdelning sedan fondstart är cirka 1,2 mdkr.

Påverkansarbete fonder, antal

2019

2018

2017

Kontaktade bolag i ägar- och hållbarhetsfrågor1

645

425

299

– varav bolag noterade i Sverige

196

74

81

– varav bolag noterade i utlandet

449

351

218

186

160

– varav kontaktade av egna analytiker

157

– varav kontaktade av fondförvaltare

304

Antal kontakttillfällen, egna analytiker

229

265

261

– varav möten2

162

142

96

Antal kontakttillfällen, fondförvaltare

829

– varav möten2

827

Deltagande i bolagsstämmor

429

424

336

– varav i bolag noterade i Sverige3

229

232

195

– varav i bolag noterade i utlandet

200

192

141

Deltagande i valberedningar4

94

91

81

– andel kvinnor i bolagsstyrelser (%)5,6,7

37

38

37

1) T
 otalsiffra rensad för dubbletter. Kontaktade av Swedbank Roburs analytiker, fondförvaltare och ägar
styrningsteam: 534, av leverantörer: 217 (84) och inom ramen för investerarsamarbeten 125 (155).
2) Avser telefonkonferenser och fysiska möten.
3) Inklusive 10 (8) stämmor i onoterade bolag.
4) Varav 93 (90) i bolag noterade i Sverige och 1 (1) i bolag noterat i Finland.
5) I styrelser där Swedbank Robur deltagit i valberedningen.
6) V
 alberedningsbolagen varierar till viss del mellan åren. Startläget för respektive år 2017-2019 var i genomsnitt
34%, 35% och 36%, vilket innebär en ökning med: 3 (2017), 3 (2018) och 1 (2019) procentenheter.
7) Inklusive vd om bolagsstämmovald.

Klimatpåverkan i fonderna
Swedbank Robur ökade sina samarbeten kring påverkan i klimatfrågor. Genom nätverk såsom Swedish Investors for Sustainable Development (SISD), Global Investors
for Sustainable Development (GISD), Climate Action 100+ och International Investors
Group on Climate Change (IIGCC) arbetade Swedbank Robur aktivt för att påverka
regeringar och bolag att ställa om till hållbara lösningar. Klimatfrågor har ingått i
hållbarhetsanalys och påverkansdialoger. Bolag med särskilt höga utsläpp och stor
klimatpåverkan har kontaktats i syfte att få bolagen att öka takten i sin omställning.
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Swedbank Robur redovisar årligen hur mycket koldioxid bolagen i en fond släpper ut
i relation till intäkterna för aktie- och blandfonder. Swedbank Robur har sedan tidigare
anslutit sig till TCFD:s rekommendationer i syfte att utveckla strategi och mål, riskhantering, mätetal och rapportering gällande klimat och för att bedöma hur bolagen
i fonderna påverkas finansiellt av klimatförändringar.
I slutet av året genomförde Swedbank Robur en klimatanalys av sina innehav i
företagsobligationer och aktier i de sektorer som påverkas mest av omställningen till
ett lågfossilt samhälle. Analysen utfördes enligt The Paris Agreement Capital Transition Assessment (PACTA), ett verktyg som utvecklats för institutionella investerare
av organisationen Two Degree Investor Intitative med stöd från PRI. Analysen visar
att Swedbank Robur är underviktade i jämförelse med den globala marknaden inom
olja och gas, kol, kraftproduktion och fordonstillverkning, både i fråga om aktier och
obligationer. Detta innebär en minskad risk för Swedbank Robur att ha investeringar
i företag vars affärsmodeller inte är i linje med klimatomställningen, även kallade
”strandade tillgångar”. Ambitionen är att successivt öka investeringarna i sektorer
med lägre koldioxidintensitet, till exempel förnybar energi, för att på så sätt minska
fondernas koldioxidutsläpp och bidra till en hållbar omställning.
Klimatavtryck, fonder i urval jämfört med sina
respektive index1

ton CO2e/mkr, ton CO2e/mkr,
fond
index

– Aktiefond Pension (48 203)
– Kapitalinvest (37 157)

Strukturerade produkter med
hållbarhetsprofil, mkr

2019

SPAX Europa Hållbar
SPAX Global Hållbar1

193

5

19

28

19

7

19

2018

2017

52

78

208

121

SPAX Hållbar Horisont

89

SPAX Jämställdhet

11

SPAX Norden Hållbar

9

SPAX Pension

42

SPAX Världen Hållbar

12

Aktiebevis Autocall Svenska Bolag

243
9

Aktiebevis WinWin Svenska Bolag

Tre största fonderna (fondförmögenhet, mkr)
– Allemansfond Komplett (61 178)

Strukturerade produkter
Swedbank erbjöd fram till juni 2019 sparande i form av strukturerade produkter, både
med och utan återbetalningsskydd, där avkastningen är knuten till olika tillgångsslag
och marknader, så kallade SPAX Nu och Bevis Nu. Till följd av ett vikande intresse från
den svenska marknaden har Swedbank valt att sluta producera och distribuera strukturerade produkter och omprioritera resurserna till andra produkter och tjänster inom
spara-området.

80

1) SPAX Global Hållbar emitterades 30 gånger under 2019.

Regionala aktiefonder (fondförmögenhet, mkr)
– Sverigefond (14 068)

6

6

12

19

– Globalfond (24 013)

7

25

– Amerikafond (10 746)

4

22

33

42

Transition Global3 (3 674)

5

22

Transition Sweden3 (8 146)

8

6

11

25

– Europafond (8 200)

– Asienfond (3 739)
Omställningsfonder2 (fondförmögenhet, mkr)

Global Impact (1 949)

1) B
 eräkningarna baseras på fondinnehav per 2019-06-30. Metod i enlighet med TCFD:s rekommendationer,
r esultatet visar ”Weighted average carbon intensity Scope 1+2”.
2) Fonder med uppdrag att bidra till hållbar omställning och FN:s globala hållbarhetsmål.
3) F onderna Ethica Global, samt Ethica Sverige bytte under året namn till Transition Global samt
Transition Sweden.

Swedbank Försäkring
Swedbank Försäkring, ett helägt dotterbolag i Swedbank, erbjuder pensions-, kapitaloch person/riskförsäkringar för både privatkunder och företag. Swedbank Försäkring
arbetar aktivt för en hållbar utveckling av samhälle och miljö för att höja graden av
hållbarhet, både utifrån bolagets kunderbjudande och interna arbete. Försäkrings
bolaget strävar efter att öka medvetenheten om hållbara investeringar för att möjliggöra för kunderna att göra medvetna val.
För tredje året i rad har Swedbank Försäkring publicerat en rapport om hållbarhetsarbetet och hur företaget verkar för att hållbarhet ska vara en naturlig del i placerings
erbjudandet, för kundens sparande inom pension oavsett om placeringen är i en
traditionell-, depå-, eller fondförsäkring. I enlighet med Svensk Försäkrings rekommendation att redovisa försäkringsbolagets koldioxidavtryck har företaget även
publicerat koldioxidavtrycket för aktieportföljen.
För att stärka och vidareutveckla arbetet med hållbarhet, och organisationen,
har en ny roll, hållbarhetsansvarig, tillsatts under året.
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H3 Låna/finansiera
Utlåning är en del av Swedbanks kärnverksamhet. Swedbank främjar en ansvarsfull
och långsiktig utlåning genom att riskbedöma kundens långsiktiga ekonomiska situation samt tydliggöra eventuella hållbarhetsrisker för kunden genom rådgivning.
Amortering
I Sverige har Finansinspektionen vidtagit åtgärder i form av skärpta amorteringskrav
i syfte att dämpa de senaste årens ökade skuldsättning bland svenska hushåll, vilket
är i linje med Swedbanks arbete för en ansvarsfull utlåning. I tabellen för amorteringar
redovisas hur statistiken ser ut vad gäller amortering i relation till belåning.
Digitalisering av bankens utlåningsprocesser
Swedbank utvärderar och vidareutvecklar sin tillgänglighet för bankens kunders olika
behov. För att göra utlåningstjänster ännu mer tillgängliga och förenkla vardagen för
kunderna utvecklas de digitala erbjudandena, däribland de digitala processerna för
konsumtionskrediter och lånelöften. Under året har den planerade utvecklingen att
digitalisera och automatisera processen för kunder som vill utöka sitt bolån fullföljts.
Detta är en utveckling som både efterfrågats och uppskattas av kunderna.
Hållbarhetsanalys i kreditgivningen
I kreditprocessen beaktas hållbarhetsrisker vid alla kreditbeslut. En utökad hållbarhetsanalys genomförs vid företagsengagemang som överstiger 5 mkr i Sverige och
0,8 meur i de baltiska länderna. För övriga kunder görs en allmän bedömning av hållbarhetsrelaterade faktorer utifrån vad som krävs gällande verksamhetens art och
komplexitet. Under året integrerades extern analys i hållbarhetsanalysverktyget,
som bedömer kundens materiella aspekter, risker och hur kunden hanterar dem.
Parallellt infördes hållbarhetsmål kopplade till incitamentsprogram för kundan
svariga för bankens storföretagskunder, vilka är i linje med den externa analysen.
Som ett stöd till hållbarhetsanalysen finns 13 sektorriktlinjer. Sektorriktlinjerna
fungerar som verktyg för att på bättre sätt få inblick i olika branschers hållbarhetsproblematik samt tillhandahålla tips och råd på vilka aspekter som bör adresseras med
kunden. Swedbank har även två ställningstaganden inom klimat och försvarsindustrin,
vilka redogör för hur Swedbank ska verka i förhållande till frågor rörande klimatförändringar och försvarsindustrin. Där tydliggörs bland annat att Swedbank avstår från
direktfinansiering i kolkraftverk och investering och finansiering i bolag som har över
30 procent av sin omsättning från produktion av kol. Swedbanks ställningstaganden
ligger till grund för bankens koncernövergripande uteslutningslista där de bolag som
Swedbank helt utesluter finns med. Bakgrunden till att bolagen utesluts kan vara att
de kränkt olika internationella normer kring mänskliga rättigheter, korruption,
arbetsrätt och miljö.
Som stöd i dialogen med kunden kring fastighetsspecifika hållbarhetsrisker
används en checklista innehållande fastighetsspecifika hållbarhetsrisker. I och med
att Swedbanks utlåning inom fastighetssektorn utgör cirka hälften av Swedbanks
utlåning, är detta en strategisk sektor att fokusera på för att få störst effekt vid
hantering av bankens hållbarhetsrisker.
I de fall ett kreditärende bedöms ha en förhöjd hållbarhetsrisk eskaleras den till
etikkommittén för en grundligare bedömning och vägledning. Etikkommittén
behandlar ärenden kopplade till frågor rörande miljö, mänskliga rättigheter, socialt
ansvarstagande, affärsetik och korruption. De ärenden som inkom till rådet under
2019 berörde etiska dilemman relaterade till t.ex. försvarsutrustning, skatt,
cannabis och spel.
Ramverk för grön utlåning
Swedbank etablerade ett ramverk för gröna obligationer år 2017. Ramverket tydliggör och kategoriserar finansiering som bidrar till en minskad miljöpåverkan. I samband
med att ramverket etablerades emitterades bankens första gröna obligation med en
volym om 500 meur. Under 2018 utfärdade Swedbank sin andra gröna obligation,
med en volym om 2 mdkr, även den med fem års löptid. Banken redogör för både lånevolym och dess förväntade påverkan genom sin effektrapportering (Swedbank Green
Bond Impact Report). Rapporteringen finns publikt på Swedbanks officiella hemsida.
Det investerade kapitalet används främst för att finansiera hållbara investeringar
i fastigheter och förnybara energikällor.
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Hållbarhetsinriktade produkter
Swedbank uppmuntrar till hållbara affärsmodeller och har ambitionen att erbjuda
finansieringsprodukter och tjänster som bidrar till omställningen till ett mer hållbart
samhälle.
Erbjudande till privatpersoner
•G
 röna bolån/hypotekslån Swedbank vill främja ett hållbart val av boende. Därför
erbjuds de kunder som bor i en miljösmart bostad en rabatterad bolåneränta.

• Grönt billån Swedbank vill uppmuntra kunder att köpa bilar med mer begränsade
utsläpp, för att försöka minska de genomsnittliga bilutsläppen. Kunder erbjuds
därför rabatt när de lånar till en mer miljövänlig bil som uppfyller vissa kriterier.
•S
 ollån/Lån solceller Förmånlig ränta på lån till solpaneler som möjliggör sänkta
elkostnader.
Erbjudande till företag
•G
 röna lån Gröna lån är en del av Swedbanks totala finansieringserbjudande som
avser att främja miljön och ett hållbart samhälle. Det är en flexibel finansieringsform
som syftar till att stödja en positiv klimatpåverkan och skapa långsiktigt solida och
hållbara bolag. Gröna lån har en god flexibilitet i form av exempelvis löptid och
volym, där specifika villkor och krav baseras på respektive låntagare och under
liggande syfte med finansieringen.

• Hållbarhetslänkade lån Dessa lån skiljer sig från vanliga gröna lån i den meningen
att de kan användas för allmänna företagsändamål snarare än för ett specifikt syfte.
Lånen är kopplade till låntagarens hållbarhetsprestanda som mäts genom sociala
eller miljörelaterade hållbarhetskriterier. Hur bolaget presterar på hållbarhetsom
rådet är därmed kopplad till lånets underliggande marginal i förhållande till förut
bestämda mål för hållbarhet. Förbättrad hållbarhetsprestanda sänker räntan och
reducerar därmed finansieringskostnaderna. Om målen inte uppnås kan räntan höjas.
•G
 röna, Sociala och Hållbara obligationer Swedbank har ett starkt fokus på hållbara obligationer för kunder inom kapitalmarknaden. Enheten Swedbank Debt
Capital Market, inom affärsområdet Stora Företag och Institutioner, erbjuder gröna
obligationer, sociala obligationer och hållbarhetsobligationer. Detta gynnar både
emittenter som söker grön finansiering, exempelvis företag och kommuner, och
investerare som visar en aktiv efterfrågan på hållbara investeringar, exempelvis
försäkringsbolag, pensionsförvaltare och fondförvaltare.
•H
 ållbarhetslänkade obligationer Swedbank Debt Capital Market erbjuder även
hållbarhetslänkade obligationer med kupongen kopplad till exempelvis miljömässiga
mål eller specifik ESG rating. Strukturen skiljer sig från traditionella gröna obliga
tioner eftersom intäkterna används för allmänna företagsändamål snarare än för
specifikt syfte och kräver inget grönt ramverk eller regelbunden rapportering.
•H
 ållbarhetsrelaterad rådgivning Swedbank Debt Capital Market erbjuder hållbarhetsrelaterad rådgivning till emittenter. En av produkterna är en hållbarhetsrela
terad ”peer review” baserad på data från externa leverantörer. Swedbank erbjuder
även analys och rådgivning inom hela hållbarhetsområdet genom vårt partnerskap
med Kepler Cheuvreux. Swedbank Macro Research uppdaterar kontinuerligt nationella hållbarhetsindikatorer, som mäter de nordiska och baltiska ländernas framsteg
mot att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål.
Utlåning privat (Sverige)
Gröna bolån/hypotekslån (mkr)1
Grönt billån (mkr)1

2019

2018

2017

52
3

Sollån (mkr)2

99

Hushåll med belåningsgrad över 70 %
av bostadens värde (%)

16

16

11

Andel hushåll med belåning över 70 %
som amorterar (nyutlåning)3

99

99

99

Andel hushåll med belåning över 70 %
som amorterar (totalt portföljen)

98

97

96

1) Portföljens volym.
2) P ortföljens volym, inkluderar även bankens Energilån, finansiering av energieffektiviseringar.
Inkluderar ej Sparbankerna.
3) Nyutlåning avser alla bolån utbetalda under fjärde kvartalet för respektive år.
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Utlåning företag

2019

2018

2017

553 095

547 724

521 001

10 489

7 756

7 466

163

158

138

Grön utlåningsportfölj (mkr)

13 958

10 319

7 732

– varav lån till gröna fastigheter2

Företagsutlåning (mkr)
Utlåning förnyelsebar energi (mkr)

1

Kunder utlåning förnyelsebar energi (antal)1

11 541

8 471

5 431

– varav lån till vindkraft3

2 417

1 848

2 301

Hållbarhetslänkade lån (mkr)

3 533

Utestående gröna obligationer (mkr) 4

7 216

7 133

4 912

51

30

12

25,3

15,14

3,5 4

14

11

3

Transaktioner där Swedbank agerat som
arrangör under året (antal)5
Total volym där Swedbank agerat som
arrangör under året (mdkr)5
Andel i relation till total volym där Swedbank
agerat som arrangör under året (%)5
Total volym där Swedbank agerat som
arrangör från start (mdkr)5

54,6

29,3

6

14,2

6

1) T
 otal utlåning till förnyelsebar energi avser finansiering av vattenkraft, vindkraft, sol, fjärrvärme med biomassa
och biogas.
2) Miljöcertifierade och/eller energieffektiva fastigheter.
3) Ingår som en del i Utlåning förnyelsebar energi.
4) Swedbank AB emittent (finansiering av vindkraft och gröna fastigheter).
5) Swedbank AB emissionsinstitut (finansiering av t.ex. sol, vind och vattenkraft).
6) Reviderad siffra jämfört med 2018 för att endast presentera Swedbanks andel av totalt emitterad volym.

Hållbarhetsanalys utlåning företag

2019

2018

2017

60 237

42 740

34 2971

Baltisk bankverksamhet (antal analyser)2

2 453

2 102

1 873

Stora företag och Institutioner (antal
beviljade krediter)

1 403

1 448

1 291

10

13

11

Svensk bankverksamhet (antal beviljade
kreditärenden)

Totalt antal ärenden som eskalerats till
e tikkommittén (antal)
– varav kundrelaterade ärenden

8

– varav policy och styrningsrelaterade
ärenden

2

1) Inkluderar även kreditärenden hanterade av Swedbank Finans fr.o.m december 2017.
2) Antalet hållbarhetsanalyser redovisas, ej antal beviljade krediter (korrigering jämfört med 2018).

Företagsutlåning fördelat på länder, %

2019

2018

2017
86

Sverige

85

86

Estland

6

5

5

Lettland

2

2

2

Litauen

4

3

3

Norge

3

3

3

Övriga

01

01

01

1) Andelen uppgår till mindre än 0,5%.

Företagsutlåning fördelat på sektorer, %

2019

2018

2017

Fastighetsförvaltning

46

42

42

Jordbruk, skogsbruk och fiske

12

13

13

Tillverkningsindustri

8

9

9

Handel

6

6

6

Shipping

3

4

5

Offentliga tjänster

4

4

4

H4 Upphandla
Den centrala inköpsprocessen reglerar att avrapporterade inköp över 50 000 euro
hanteras med stöd av bankens centrala inköpsenhet. Swedbank har under de tre
senaste åren slutit fler ramavtal och därmed har antalet totala inköpsärenden som
hanterats av bankens centrala inköpsenhet minskat eftersom avrop mot befintligt
ramavtal möjliggjorts. Speciellt inom konsultområdet är detta tydligt. Swedbanks
affärsområden äger leverantörsavtal och kravspecifikationer lokalt och därför kan
vissa avtal ingås utan att den centrala inköpsenheten involveras.
Swedbank är ett serviceföretag och har en leverantörsbas som består av nästan
12 000 leverantörer, främst inom Europa. Bankens årliga inköpskostnad uppgår till
nästan 9,7 mdkr fördelat på fem olika kategorier; banktjänster och infrastruktur,
fastigheter och hyra, informations- och kommunikationsteknologi, marknadsföring
och professionella tjänster (HR).
Uppförandekod för leverantörer
Risker relaterat till hållbara inköp för Swedbank är bland annat ryktes- och kvalitetsrisker. I syfte att minimera dessa genomförs, vid de upphandlingar som bankens
centrala inköpsenhet hanterar, ett undertecknande av Swedbanks uppförandekod
för leverantörer. Det är en del av ett bindande avtal och ska undertecknas av samtliga
leverantörer. Uppförandekoden för leverantörer reglerar viktiga områden inom
ramen för mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, affärsetiska aspekter och
miljö. Därutöver inkluderas särskilda hållbarhetsfrågor direkt i den specifika upphandlingen, såsom relevanta certifieringar och processbeskrivningar.
Hållbarhetsbedömning vid upphandling
Som en del av upphandlingsprocessen genomförs en första screening av leverantören,
då potentiella risker för hållbarhet bedöms, där hänsyn tas till lands- och sektorrisk
samt affärskritiska risker så som inköpskostnad och ryktesrisk. De leverantörer som
väljs ut från denna fas inkluderas i Swedbanks digitala leverantörsplattform för
vidare hållbarhetsbedömning. Plattformen etablerades 2018, och i denna utvärderas
leverantörer i förhållande till de hållbarhetskrav som ställs i leverantörskoden. Leverantörer analyseras specifikt utifrån godkännande av leverantörskod, landsrisk- och
sektorriskbedömning, samt resultat av självskattning. Det primära syftet är att
säkerställa och stödja leverantörer i att åtgärda sina hållbarhetsrisker, och likaså att
identifiera och främja de hållbarhetsmöjligheter som finns. Medarbetarna inom den
centrala inköpsenheten har utbildats under året i hantering av hållbarhetsanalys via
den digitala plattformen.
Uppföljning och tredjepartsgranskning
Befintliga leverantörer följs upp främst via löpande dialog. Genom dialog kan Swedbank få förståelse för och stödja sina leverantörer i hållbarhetsutmaningar, samt uppmärksamma möjligheter. Därutöver genomförs, vid särskilda behov, besök på plats
hos leverantören, baserat på resultatet av hållbarhetsanalysen och för att följa upp
hur överenskomna åtaganden efterföljs.
Swedbank har etablerat en process för leverantörsbesök. Efter ett leverantörs
besök, kan en åtgärdsplan, vid behov, upprättas tillsammans med leverantören, som
sedan blir underlag för uppföljning.
Swedbank ingår avtal med en extern partner för att, på uppdrag av banken,
genomföra omfattande tredjepartsgranskningar av leverantörer, då exempelvis ett
leverantörsbesök inte varit tillfredsställande, samt även assistera i tredjepartsanalyser och ge rekommendationer. Dessa uppföljningsaktiviteter och resultat inkorporeras också i den digitala plattformen för att sammanställa all relevant information och
analys om varje enskild leverantör på ett ställe.
En etablerad eskaleringsprocess finns på plats för vidare hantering av leverantörer
som identifieras som hög risk vid hållbarhetsanalysen. Ärenden eskaleras till inköps
enhetens hållbarhetsråd som vidare beslutar om leverantörsåtgärder och om leverantörskontrakt ska avslutas. Bankens etikkommittén kan även konsulteras vid
etiska dilemman.

Byggnadsverksamhet

3

4

4

Företagstjänster

4

5

5

Utvärdering av leverantörer

Transport

3

3

3

Antal leverantörer

2019

2018

2017

11 753

12 444

13 551

Finans och försäkring

3

2

2

Total inköpsvolym (mkr)

9 680

8 354

9 027

Hotell och restaurang

2

2

1

Informations- och kommunikations
verksamhet

Antal avrapporterade inköp som har genomgått en hållbarhetsbedömning

199

155

375

2

2

2

Övrig företagsutlåning

4

4

4

Andel avrapporterade inköp som har genomgått en hållbarhetsbedömning (%)1

62

61

Genomförda leverantörsbesök 2

1

30

1) A
 ndelen baseras på total inköpskostnad.
2) Under året har ett leverantörsbesök genomförts hos en befintlig leverantör.
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H5 Miljöpåverkan
Dagens samhälle står inför en omfattande omställning för att kunna realisera betydande utsläppsminskningar på kort tid och samtidigt förbereda anpassningar för de
konsekvenser som ett förändrat klimat medför. Parisavtalet slår fast att den globala
temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader men sträva efter att begränsa den
till 1,5 grader. Den finansiella sektorn och kapitalmarknaden kan spela en nyckelroll
i omdirigeringen av kapital till de hållbara lösningar som behövs för att begränsa
klimatförändringarna och parallellt även verka för att klimatanpassa samhället.
ISO 14001
Swedbank arbetar aktivt för att minska den miljöpåverkan som verksamheten ger
upphov till. Swedbanks hållbarhetspolicy och miljöpolicy antas årligen av Swedbanks
styrelse. Miljöarbetet styrs via miljöledningssystemet som är certifierat enligt
ISO 14001. Flera av Swedbanks dotterbolag har hängcertifikat på Swedbanks certifiering; Swedbank Robur, Swedbank Försäkring, Swedbank Hypotek, Sparia, Swedbank Fastighetsbyrå och PayEx. Ledningssystemet ger möjlighet att arbeta strukturerat för att kontinuerligt minska verksamhetens negativa påverkan och främja den
positiva. Detta avser både den påverkan som genereras indirekt via finansieringar,
investeringar, betalningar och inköp samt den som genereras direkt via Swedbanks
interna verksamhet.
Produkter med miljöfokus
Swedbank har under året lanserat flera nya produkter för att främja en hållbar ekonomi och göra det enklare för kunderna att göra hållbara val. Under året lanserades
ett solcellslån som ger kunderna möjlighet att installera solpaneler och på så sätt
minska sina elkostnader och samtidigt bidra till en ökad produktion av förnyelsebar
energi. Banken lanserade även ett så kallat grönt billån för att uppmuntra kunder att
skaffa bilar med mer begränsade utsläpp.
Swedbanks har två utestående gröna obligationer, emitterade utifrån bankens
gröna ramverk. De gröna lånen som ligger till grund för obligationerna ger tydliga
miljömässiga fördelar och främjar en hållbar ekonomi. Swedbank arbetar även aktivt
med att minska klimatpåverkan från den leasingaffär där Swedbank är en av Sveriges
största bilägare. Inom ramen för produkten vagnparksadministration, AutoPlan,
hjälper de sina kunder att ta fram miljöanpassade bilpolicys, stöttar i hållbarhets
frågor samt mäter och rapporterar klimatpåverkan. Swedbank har även ett antal
förmånsbilar där Swedbank jobbar aktivt för att minska miljöpåverkan.
Miljömål
För att begränsa sin klimatpåverkan arbetar Swedbank med att begränsa utsläppen
av växthusgaser. Ett viktigt klimatåtagande för banken är Science Based Targets
Initiative vilket bland annat innebär att Swedbank kommer implementera klimatmål
för bankens indirekta utsläpp som är i enlighet med Parisavtalet. Ännu finns ingen
färdigutvecklad metod för finanssektorn att beräkna utsläpp för olika typer av tillgångsklasser. Under året har Swedbank deltagit i den metodutvecklingsprocess som
krävs för att finanssektorn ska kunna sätta klimatmål som är i linje med Parisavtalet
och på så sätt stödja omställningen till ett lågfossilt samhälle.
Bankens klimatpåverkan följs upp årligen och sedan 2010 publiceras detta i form
av en separat klimatrapport. Redan 1996 var klimat en viktig parameter i Swedbanks
miljöredovisning. Under 2019 har banken stärkt sitt klimatarbete genom att anta
koncernövergripande mål för att styra den operationella verksamheten mot fortsatt
minskade utsläpp. Målen omfattar både direkta utsläpp av växthusgaser där målsättningen är att minska utsläppen med 20 procent mellan 2017–2022 samt intensitetsbaserade mål för att minska energianvändning i bankens kontorslokaler med 10 procent per kvadratmeter mellan 2017–2021 respektive 15 procent 2017–2025. Som en
följd av nya klimatmål, baserade på mätvärdet 2017 samt uppdelningen och kravet på
att redovisa både marknadsbaserade och platsbaserade utsläpp har banken beslutat
att ändra basår för klimatberäkningar från 2010 till 2017.
Klimatpåverkan
Swedbanks utsläpp genereras till stor del av energiförbrukning i bankens kontors
lokaler samt via tjänsteresor vilket redovisas i följande tabeller. Bankens fastighetsavdelning verkar för energi- och yteffektiva lokaler och arbetar kontinuerligt med att
påverka fastighetsägaren att vidta energieffektiviserande åtgärder i de lokaler där
banken har verksamhet. Banken arbetar kontinuerligt med att öka andelen möten via
digitala plattformar, och på så sätt frigöra mer tid och resurser för medarbetarna
samt minska miljöbelastningen.
Swedbank har under 2019 deltagit i byggnationen av en av Sveriges största solcellsparker på ett markområde på 13 hektar, vilket motsvarar cirka 22 fotbollsplaner,
utanför Linköping (förväntad produktion är cirka 11,5 GWh per år).
Utöver de åtgärder Swedbank har vidtagit för att uppnå målsatta utsläppsredu
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ceringar har Swedbank valt att klimatkompensera för kvarvarande utsläpp. Klimatkompenseringen sker genom att stödja Vi-skogen som genom trädplantering, agro
forestry och hållbara odlingsmetoder bidrar till lagring av koldioxid.
Utsläpp växthusgaser1, ton CO2e

2019

2018

2017

25 014

26 983

29 342

Reduktionsmål 2022, 20% 2

23 474

23 474

23 474

Klimatkompensering3

25 014

6 500

0

20 483

Totala utsläpp

Totala utsläpp efter klimatkompensering

29 342

Utsläpp per scope enligt GHG protocol
Utsläpp scope 14

1 020

1 017

780

Utsläpp scope 25

6 067

6 014

7 771

Utsläpp scope 36

17 927

19 952

20 791

Utsläpp, Sverige

14 692

16 151

16 743

Utsläpp, Estland

3 559

3 797

3 940

Utsläpp, Lettland

2 425

2 602

3 321

Utsläpp, Litauen

2 908

3 511

4 391

Utsläpp, Övriga länder7

1 430

922

947

Utsläpp per land

Energirelaterade utsläpp enligt scope 2
Marknadsbaserade
Platsbaserade

6 067

6 014

7 771

18 801

21 588

23 395

1) K
 oldioxid, Metan och Kväveoxid. Swedbank har i samtliga beräkningar av bankens växthusgasutsläpp använt
beräkningsmjukvaran Ecometrica via systemet Our Impact som administreras av U&We, utsläppen rapporteras
i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (World Resources Institute).
2) Basåret är 2017, då redovisade Swedbank 29 342 ton växthusgasutsläpp.
3) Klimatkompensering avser solenergi och kolinlagring via hållbar trädplantering.
4) S
 wedbanks direkta utsläpp. Beräknat från bränsleförbrukning i företagsägda bilar samt läckage av köldmedium.
Utsläpp från bankens kylanläggningar beräknas genom driftskontroll (utifrån vikt och typ av kylmedium som
fylls på i kylanläggningen). Utsläpp från Swedbanks företagsägda bilar beräknas med hjälp av bankens finansiella
kontroll över fordonen. Inga av Swedbanks Scope 1 utsläpp är biogena.
5) S
 wedbanks indirekta utsläpp i form av förbrukning av el, värme och kyla. Utsläpp beräknas baserat på den
operativa kontrollen över Swedbanks kontor/byggnader.
6) S
 wedbanks övriga indirekta utsläpp, från tjänsteresor, säkerhetstransporter, pappersförbrukning, vatten
förbrukning och avfall. Inga av Swedbanks Scope 3 utsläpp är biogena.
7) Norge, Finland, Danmark, USA, Luxemburg och Kina.

Utsläpp per kategori, ton CO2e

2019

2018

2017

Sverige
Kontorslokaler

2 555

2 579

3 040

11 959

13 393

13 536

178

179

167

Kontorslokaler

1 718

1 807

1 888

Tjänsteresor

1 806

1 937

1 999

35

53

53

Kontorslokaler

1 284

1 386

2 151

Tjänsteresor

1 069

1 137

1 084

72

79

86

Tjänsteresor
Övriga utsläpp1
Estland

Övriga utsläpp1
Lettland

Övriga utsläpp1
Litauen
Kontorslokaler
Tjänsteresor
Övriga utsläpp1

888

1 104

1 620

1 904

2 264

2 606

116

143

165

Övriga länder
Kontorslokaler

652

373

356

Tjänsteresor

776

547

588

2

2

3

Övriga utsläpp1
1) Säkerhetstransporter och pappersförbrukning.
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Övrig miljödata
Energiförbrukning i våra kontorslokaler
(MWh)

2019

2018

2017

93 087

105 425

114 658

– varav Sverige

51 614

62 153

70 689

– varav Estland

17 612

18 268

19 150

– varav Lettland

11 316

11 915

11 575

– varav Litauen

11 453

12 096

12 274

– varav Övriga

1 092

993

970

51 687

57 598

65 379

82

90

82

1 100

1 184

1 075

Elförbrukning i våra kontorslokaler (MWh)
Andel förnybar el av total elförbrukning (%)1
Pappersförbrukning (ton)
Vattenförbrukning (m3/FTE)
Avfall till återvinning (ton)

7

8

7

437

406

401

Avfall till förbränning (ton)

315

335

317

Avfall till deponi (ton)

153

276

220

Farligt avfall (ton)2

3

Antal digitala konferenser(milj)3

0,42

0,31

Antal deltagare i digitala konferenser (milj)3

1,69

1,20

Antal deltagare i genomsnitt i digitala
konferenser3

4

Energianvändning

Totala utsläpp från energianvändning
(ton CO2e/MWh)

Swedbank befinner sig, liksom många banker och andra företag, i förändring. Utvecklingen inom digitaliseringen går fort och ny teknik och nya affärsmodeller ställer krav
på ny kompetens.
Utveckling mot ny kompetens
För Swedbanks verksamhet är det avgörande, för att förbli attraktiv och konkurrenskraftig i framtiden, att varje medarbetare ges goda utvecklingsmöjligheter; att bygga
på med ny kompetens, och att kunna anta nya utmaningar i banken. Den enskilde
medarbetaren utvecklar en individuell utvecklingsplan, som avser både den nuvarande och den framtida situationen, tillsammans med sin närmaste chef. Ett stort
utbud av interna utbildningar i bankens egen regi och externa utbildningar bidrar till
denna utveckling. Nytt för i år är LinkedIn Learning, en portal som ger samtliga medarbetare tillgång till 8 000 e-utbildningar och kurser. Det dagliga arbetet och inter
aktionen med andra medarbetare ger också erfarenhet och ökad kompetens. I Swedbank finns även en intern platsbank för att främja intern rörlighet och en möjlighet att
göra karriär i banken.
Internutbildningar1
Antal utbildningstimmar2

4

Utbildningskostnader (mkr)

1) Förnybar energi avser sol, vind, biomassa och vattenkraft.
2) Avser Sverige, började mätas 2019.
3) Digitala möten via Skype.

1

H6 Medarbetare

2019

2018

2017
0,07

32

31
18

– utbildningstimmar kvinnor

44

24

25

– utbildningstimmar chefer

45

28

26
10

8,1

0,236

0,237

0,251

Reduktionsmål minska energianvändning
med 10% per kvm 2017–2021 (MWh/kvm)

0,226

0,226

0,226

Reduktionsmål minska energianvändning
med 15% per kvm 2017–2025 (MWh/kvm)

0,213

0,213

0,213

Antal rådgivare med Swedsec licens 4
Antal anställda som genomförde den årliga
kunskapsuppdateringen (ÅKU) 4

2018

2017

1,52

1,68

2,02

Scope 1 och 2 utsläpp per anställd

0,43

0,44

0,59

Utsläpp per kvm kontorsyta

0,063

0,061

0,064

Scope 1 och 2 utsläpp per kvm kontorsyta

0,018

0,016

0,019

Leasing av bilar via AutoPlan

2019

2018

2017

195 219

196 497

198 120

43 787

42 839

43 537

Genomsnittligt utsläpp, nya bilar CO2 (g/km)2

110,6

111,9

Genomsnittligt utsläpp, totalt CO2 (g/km)2

117,0
80

Leasing av fordon (ton CO2e)1
Totalt antal leasade bilar

Genomsnittligt utsläpp, nya förmånsbilar
i Swedbank CO2 (g/km)

121

18

Energianvändning per kvm (MWh/kvm)

2019

123

37

6,5

Jämförelsetal, ton CO2e

130

28

0,06

Utsläpp per anställd

2017
449 083

– utbildningstimmar män

5,7

1) Swedbanks interna energianvändning består av förbrukning av el, värme, kyla och gas.

2018
465 165

Utbildningstimmar per heltidsanställd
(medeltal FTE)2

0,07

Energianvändning per anställd (MWh/FTE)

2019
556 983

– utbildningstimmar specialister

32

21

3 693

3 070

Genomförda utbildningar: Hållbarhet (antal)

15 896

2 837

Genomförda utbildningar: Motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (antal)

15 976

23 292

4 023

4 035

4 062

5 743

6 143

3 971

Genomförda utbildningar: Etik (antal)3

1) S
 tyrelsen genomgick under 2015 en utbildning som berörde etik- och insiderregler och 2019 utbildning
i ny säkerhetsskyddslag och informations- och cybersäkerhet.
2) A ntalet utbildningstimmar mäter endast hur stor del av kompetenshöjande insatser som sker via traditionell
utbildning (e-utbildning och klassrumsutbildning). Tabellen inkluderar även Sparbanker.
3) Innehåller ett avsnitt om bankens anti-korruptions policy och rutiner.
4) Avser Sverige.

Medarbetare som har fått utbildning i att motverka penningt vätt
och finansiering av terrorism, per region (%)1

2019

Sverige

99

Estland

100

Lettland

100

Litauen

99

112,5

Totalt koncernen

99

115,1

119,0

1) Började mätas 2019.

92

93

1) Utsläppen beräknas från förbrukad mängd bränsle och bränsletyp per fordon under ett år.
2) Avser förmånsbilar som administreras av Swedbank AutoPlan.

Medarbetare som har fått utbildning i att motverka penningt vätt
och finansiering av terrorism, per kategori (%)1

2019

Chefspositioner

98

Specialister

99

1) Började mätas 2019.

Arbetsmiljö och hälsa
Arbetsmiljö och hälsa är viktiga områden för att skapa ett klimat i banken som ger
hållbara medarbetare. Det är strategiskt viktigt och stora insatser görs för att förebygga ohälsa och komma tillrätta med problem som uppstår. Arbetsmiljön i Swedbank
ska vara trygg, utvecklande, skapa förutsättningar för goda prestationer och långvariga relationer, internt och externt. I Swedbank har sjuktalen ökat något på tre av fyra
hemmamarknader. Det är en oroväckande trend som behöver brytas. För att uppnå
detta krävs det att Swedbank som arbetsgivare på ett tydligt och strukturerat sätt
arbetar med dessa frågor. Det är också viktigt att varje medarbetare tar sitt ansvar
för den egna hälsan och välmående, där en välbalanserad livssituation är målbilden.
Swedbank arbetar utifrån fyra fokusområden och följer upp dessa kontinuerligt;
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tidiga signaler vid ohälsa, upprepad korttidssjukfrånvaro, långtidssjuka och kon
flikter/samarbetssvårigheter. Arbetet med arbetsmiljö och hälsa har även målsatts
utifrån parametrarna; hållbara medarbetare (hållbara medarbetarindex > 85%),
uppföljning av sjuktalen (sjukfrånvaro < 2,8% ) och förebyggande arbete med tidiga
signaler för ohälsa samt nolltolerans mot kränkande särbehandling.
Mångfald och inkludering
I Swedbank värderas inkludering högt och jämställdhet och mångfaldsfrågor är centrala. Att arbeta med fokus på dessa frågor medför nya perspektiv och bidrar till att
utöka medarbetarnas kunskapsbas, kompetens och förståelse för andra människor.
Swedbanks ambition är att medarbetarnas sammansättning ska spegla mångfalden
i det lokala samhället och därmed kunna tillfredsställa kundernas olika behov och
identifiera nya affärsmöjligheter.
Under året uppdaterade och utökade Swedbank policyn för jämställdhet och
mångfald till att även omfatta inkludering. Syftet var att betona att alla bankens
anställda ska inkluderas, inte bara de som identifierar sig med mångfaldsgrupper eller
strävar efter jämställdhet. Inkludering innebär att man tar de anställdas arbets
insatser och utveckling på allvar och att alla på arbetsplatsen blir sedda.
Swedbank har en koncernövergripande strategi för att förhindra diskriminering
i alla former, och 2019 blev året då Swedbank undertecknade UN:s Women’s
Empowerment Principles och stärkte därmed engagemanget att arbeta för jäm
ställdhet i det globala näringslivet.
Ytterligare en höjdpunkt var Swedbanks första deltagande i Baltic Pride i Vilnius.
Swedbank i Litauen har inte tidigare offentligt stöttat Pride men tog nu även initiativ
till att bjuda in andra företag att gå med.
För att uppnå en mer mångsidig och inkluderande bank där medarbetare har olika
bakgrund, vidtas åtgärder för att främja mångfald och bekämpa diskriminering och
trakasserier. Området ses över regelbundet och flera insatser genomförs i syfte att
förbättra styrningen och kunskapen om detta. Banken genomför utöver lagstadgad
lönekartläggning regelbundna löneanalyser och vidtar nödvändiga åtgärder för att
säkerställa jämställda löner. I analyserna ser banken över löneskillnader mellan könen
baserat på roll, rollens svårighetsgrad samt geografisk placering. Inom vissa affärsområden finns skillnader i lön mellan könen som har en förklaring utifrån bankens
lönekriterier. Skillnaderna är viktade både så att kvinnor inom vissa områden generellt
har en högre lön än män, samt att män i andra områden har högre än kvinnor. I vissa
affärsområden pågår åtgärder för att stänga eventuella identifierade löneskillnader.
Sammantaget på helheten resulterar detta i marginella löneskillnader mellan könen.
Arbetet med att undersöka, identifiera och åtgärda osakliga löneskillnader är ett
exempel där stora förbättringar gjorts de senaste åren.
Alla affärsområden och koncernfunktioner är involverade och beslutar om mål
i sina affärsplaner och bankens ledare arbetar med dessa frågor i sina team. Riktlinjerna för diskriminering och trakasserier uppdateras regelbundet och medarbetarna
får utbildning i dessa frågor. Det är i huvudsak en fråga om respekt för mänskliga
rättigheter, och banken har nolltolerans för alla former av diskriminering. Alla
anställda har ett ansvar för en arbetsmiljö fri från diskriminering och trakasserier.
Chefer och ledare utbildas regelbundet och workshops genomförs på begäran i
ledningsgrupper. Som ett exempel kan nämnas att rekryteringsteamen under året
genomgått en utbildning om de fördomar som omedvetet kan uppkomma i rekryteringssituationer. I Swedbank har ett medvetet arbete genomförts för att uppnå jämställdhet på alla nivåer i banken, vilket har resulterat i en ökning av andelen kvinnliga
specialister, mellanchefer och seniora medarbetare. På de högsta chefspositionerna
i banken är andelen kvinnor 43 procent.
Medarbetarundersökningar
För att följa upp och utvärdera hur medarbetarna upplever sin arbetsplats och arbetssituation genomför Swedbank årliga medarbetarundersökningar. Under året har
mätningar genomförts varannan månad. Vid fyra tillfällen har medarbetarna besvarat Engagement Pulse (EP). Den består av 7 frågor varav en är eNPS, viljan att rekommendera Swedbank som arbetsgivare. Mätningen har som syfte att skapa underlag
och förutsättningar för medarbetare och chefer att gemensamt utvärdera och arbeta
med resultatet inom sina respektive enheter. Den årliga mätningen Human Capital
Report (HCR), som genomfördes i april, ger resultat på strategiskt viktiga områden;
Ledarskapsindex, Medarbetarindex och Hållbara medarbetarindex.
Samtliga mätningar under året har genomförts med hög svarsfrekvens och ökat
resultat. Viljan att rekommendera Swedbank som arbetsgivare, det så kallade
eNPS-värdet har varierat under året. Efter en uppgång i början av året gick värdet ner
vid mätningen i april, under en turbulent period av året. Utifrån resultatet av mätningen kunde åtgärder sättas in för att öka förtroendet för Swedbank som arbetsgivare. I de mätningar som gjorts under hösten har eNPS stigit för varje mätning, vilket
indikerar att det fokus som lagts på medarbetarengagemang ger önskat resultat.
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Medarbetarundersökningar, index

2019

Hållbara medarbetarindex1

78

2018

Engagemangsindex

81

78

Rekommendationsindex 2

33

24

Ledarskapsindex

85

2017

21
86

1) Reviderad undersökning under 2019 medför att jämförbara data saknas.
2) B enägenhet att rekommendera Swedbank som arbetsgivare externt (eNPS). Beräknas på en skala från 0–10 där
andelen negativa svar (0–6) dras från andelen positiva svar (9–10).

Totalt antal anställda 2019,
uppdelat på kön1

Kvinnor

Män

Total

9 067

5 388

14 455

Heltid
Deltid
Summa

1 410

565

1 975

10 477

5 953

16 430

1) Variationen av antalet medarbetare under året är relativt konstant.

Totalt antal och andel anställda
per anställningsavtal 2019,
uppdelat på kön1

Kvinnor

%

Män

%

Total

9 669

64

5 555

36

15 224

808

67

398

33

Permanent
Temporär
Summa

10 477

5 953

1 206
16 430

1) Variationen av antalet medarbetare under året är relativt konstant.

Totalt antal anställda per
anställningsavtal 2019,
uppdelat på region1
Permanent
Temporär
Summa

Sverige

Estland

Lettland

Litauen

Total

8 227

2 608

1 816

2 573

15 224

796

103

153

154

1 206

9 023

2 711

1 969

2 727

16 430

1) A
 ndelen medarbetare som inte är anställda av banken är mycket liten. Variationen av antalet medarbetare under
året är relativt konstant.

Antal1 och andel nyanställda uppdelat
på kön, åldersgrupp och land, %

2019

20182

20172

Kvinnor

61

62

60

Män

39

38

40

Under 30 år

54

59

60

30–50

42

37

35

4

4

5

Sverige

34

30

36

Estland

18

24

22

Lettland

21

17

17

Litauen

27

29

25

20182

20172
10,0

50–

1) Antal nyanställda var: 2019: 1912, 2018: 1 877 och 2017: 1 598.
2) Notera att mindre korrigeringar är genomförda i sifforna för 2017 och 2018.

Antal1 och andel av personalomsättning
uppdelat på kön, åldersgrupp och land, %
Kvinnor

2019
9,3

9,8

Män

10,4

11,8

11,4

Under 30 år

14,1

14,8

15,0

30–50

8,0

9,8

8,8

50–

9,6

8,1

10,3

Sverige

9,4

9,3

9,3

Estland

8,3

10,9

9,5

Lettland

10,9

11,4

13,4

Litauen

11,7

13,8

12,8

9,7

10,5

10,3

Totalt koncernen

1) Antal anställda som avslutat sin anställning under året var: 2019: 1 601, 2018: 1 683 och 2017: 1 629.
2) Notera att mindre korrigeringar är genomförda i sifforna för 2017 och 2018.
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Arbetstagar-/Arbetsgivarrelationer

2019

2018

2017

100

100

100

Andel av medarbetare som omfattas av
oberoende fackförbund eller kollektivavtal2,3

69

69

69

1) M
 edlemmarna i Group Executive Committee omfattas inte av kollektivavtal (med undantag för semester
bestämmelserna) och Lagen om anställningsskydd.
2) 1
 00 procent i Sverige och i Litauen.
3) E
 tt koncernövergripande europeiskt arbetsråd är etablerat i Swedbank, där deltar medarbetare från olika länder
där Swedbank är verksamt.

Löneskillnad kvinnor jmfrt med män,
chefspositioner1 per land, %2,3

Utbildningsnivå, %

2019

2018

2017

Universitetsexamen

40

39

40

Annan universitetsutbildning

11

13

14

Gymnasieutbildning

48

47

45

1

1

1

Sverige

Andel av medarbetare med kollektivavtal eller
lokala överenskommelser eller som omfattas
av arbetsrätten – Sverige1

Annan utbildning
Estland
Universitetsexamen

62

61

61

Annan universitetsutbildning

11

12

13

Gymnasieutbildning

20

20

19

7

7

7
72

Annan utbildning

2019

2018

2017

Sverige

–22

–22

–21

Estland

–27

–28

–31

Universitetsexamen

73

72

16

16

16

11

12

12

0

0

0
83

Lettland

Lettland

–39

–43

–46

Annan universitetsutbildning

Litauen

–32

–36

–29

Gymnasieutbildning

Totalt koncernen

–31

–32

–33

1) Innefattar samtliga chefspositioner. Personalansvar är den gemensamma nämnaren för denna kategori.
2)I tabellen tas ej hänsyn till vare sig yrkesområde eller chefsnivå. En förklaring till skillnaderna kan vara att det
fortfarande är män i större omfattning som innehar chefspositioner på en högre nivå med tillhörande högre löner.
3)Swedbanks hemmamarknad utgörs av länderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen.

Löneskillnad kvinnor jmfrt med män,
chefspositioner1 per affärsområde, %2

2019

2018

2017

Annan utbildning
Litauen

83

81

Annan universitetsutbildning

Universitetsexamen

6

6

7

Gymnasieutbildning

5

5

4

Annan utbildning

6

8

6

2019

20181

20171
19

Svensk bankverksamhet

–12

–17

–16

Åldersfördelning per land, %

Stora företag & Institutioner

–50

–48

–44

Sverige

Baltisk bankverksamhet

–38

–41

–41

Under 30 år

21

20

Koncernfunktioner

–23

–21

–19

30–50

49

49

51

50–

30

31

30

1) Innefattar samtliga chefspositioner. Personalansvar är den gemensamma nämnaren för denna kategori.
2) I tabellen tas ej hänsyn till vare sig yrkesområde eller chefsnivå. En förklaring till skillnaderna kan vara att det
fortfarande är män i större omfattning som innehar chefspositioner på en högre nivå med tillhörande högre löner.

Löneskillnad kvinnor jmfrt med män,
specialister per land, %1
Sverige

2019

2018

2017

–20

–20

–21

Estland
Under 30 år

20

21

21

30–50

68

68

68

50–

12

11

11

Lettland

Estland

–35

–36

–38

Under 30 år

24

24

26

Lettland

–29

–29

–30

30–50

70

70

68

6

6

6

Under 30 år

32

32

29

30–50

57

57

60

50–

11

11

11

2018

2017

Litauen

–34

–35

–35

50–

Totalt koncernen

–32

–34

–37

Litauen

1) Swedbanks hemmamarknad utgörs av länderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen.

Löneskillnad kvinnor jmfrt med män,
specialister per affärsområde, %

2019

2018

2017

1) Notera att mindre korrigeringar är genomförda i sifforna för 2017 och 2018.

Svensk bankverksamhet

–14

–14

–15

Stora företag & Institutioner

–31

–36

–39

Åldersfördelning ledning och styrelse, %

Baltisk bankverksamhet

–31

–30

–33

Koncernledningen

Koncernfunktioner

–19

–21

–24

Under 30 år

2019
0

0

0

30–50

25

24

32

50–

75

76

68

Styrelsen1
0

0

0

30–50

Under 30 år

22

10

11

50–

78

90

89

1) Exklusive arbetstagarrepresentanter.
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H7 Antikorruption & IT-säkerhet
Korruption är olagligt men förekommer ändå i stor utsträckning i hela världen.
Korruptionsrisker kan utgöras av mutor, bedrägerier, intressekonflikter och olagliga
penningflöden. All verksamhet i Swedbank ska präglas av en hög etisk standard,
där Swedbank och dess medarbetare aktivt prövar varje affär, relation och aktivitet
utifrån bankens etiska normer och förhållningssätt.
Ramverk och organisationsförändring
Swedbanks styrelse har antagit en koncernövergripande antikorruptionspolicy och
en policy för att motverka penningtvätt och terroristfinansiering (AML). Dessa
revideras årligen. Under 2019 genomfördes bland annat förtydliganden i antikorruptionspolicyn rörande bankens visselblåsningsprocess. I AML-policyn förtydligades
informationen för bankens känn-din-kund process samt riskprocesser i syfte att
säkerställa efterlevnad av gällande regelverk. En uppförandekod tydliggör bankens
värderingar och uppförandeprinciperna kring bankens åtagande, roll och arbetssätt
i såväl den interna verksamheten som i relationer till kunder och samarbetspartners.
Arbetet med att åtgärda de brister som identifierats i rutiner, system och processer
för att motverka penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet har varit central
under 2019. Som ett led i det arbetet har Swedbank etablerat en särskild enhet,
Anti-Financial Crime unit (AFC), för att stärka arbetet mot penningtvätt och bekämpa
ekonomisk brottslighet samt en enhet, Special Task Force, som arbetar med de pågående utredningarna beträffande penningtvätt. Den nya enheten AFC fokuserar på
olika aspekter av ekonomisk brottslighet så som arbetet med att förhindra penning
tvätt, åtgärder mot terroristfinansiering, motverkande av bedrägerier, cybersäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet. På detta sätt samlas alla relevant
kompetens i banken för att säkerställa robusta rutiner för att bekämpa ekonomisk
brottslighet. AFC har också arbetat med att ta fram ett nytt ramverk som förbättrar
överblick och kontroll av regelefterlevnad. Ramverket kommer att implementeras
i hela banken. Nya scenariobaserade metoder har införts för att öka träffsäkerheten
vid identifiering av misstänkta transaktioner. Under året har banken även förstärkt
viktiga funktioner med ny kompetens och nya resurser och genomfört riktade utbildningsinsatser för att höja kunskapsnivån hos bankens medarbetare. Den digitala
delen av kundkännedomsprocessen har effektiviserats genom bland annat för
kortade ledtider.
Etikkommittén
Swedbanks etikkommitté behandlar ärenden där frågor kring miljö, mänskliga rättigheter, socialt ansvarstagande, affärsetik eller korruption är en avgörande faktor för
affärsbeslut. Etikkommitténs uppgift är att vägleda organisationen för att minimera
hållbarhetsrisker och eventuell negativ påverkan för banken. Medlemmarna representerar bankens olika affärsområden och koncernfunktioner, även medlemmar från
koncernledningen finns representerade. Swedbanks hållbarhetschef är ordförande i
etikkommittén. Kommitténs rekommendationer ska följas, men ärendet kan eskaleras
till kommitténs ordförande samt vd vid eventuella tvister. Antalet ärenden följs upp,
och protokollen från etikkommitténs möten distribueras till vd och koncernledning
(se sidan 203).
Interna rutiner och riktlinjer
I Swedbank finns en koncernövergripande intern rutin för visselblåsning, där med
arbetarna uppmuntras att larma om de misstänker att något avviker från det interna
eller externa regelverket. Detta kan göras anonymt. Under 2019 inkom 30 vissel
blåsarärenden. Mer information om visselblåsning finns på swedbank.com/hallbarhet
inom ansvarsfulla affärer och affärsetik.
Event och aktiviteter som arrangeras av banken i syfte att stärka och bygga
affärsrelationer ska följa gällande lag och god affärssed och arrangeras i enlighet med
det interna regelverket. I bankens anti-korruptionspolicy klargörs vilka regler som
gäller vid hantering av gåvor och representation. Det är bland annat förbjudet att ta
emot eller erbjuda resor, likaså att tillhandahålla, lova eller erbjuda någon fördel till en
person som utövar offentlig myndighet eller beslutar om offentlig upphandling.
I Swedbank utvärderas de anställdas bisysslor årligen. Medlemmar i koncernledningen omfattas av särskilda regler gällande personliga investeringar där följande
i normala fall inte bedöms ge upphov till betydande intressekonflikter; UCITS-fonder
och liknande finansiella instrument, fastigheter avsedda för privat bruk av medlemmen eller dennes familj, aktier i Swedbank, övriga aktier under förutsättning att de
förvaltas diskretionärt och att avtalet är godkänt av den interna Compliance-enheten.
Behandling av personuppgifter
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som började gälla inom hela
EU 2018. Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av
personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU. Swedbank har lång
erfarenhet av att lagra och hantera kunders data och information som en del av
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bankverksamheten. Det är viktigt för banken att kunden känner sig trygg med hur
personuppgifter används. Personuppgifter används för att utföra bankens tjänster,
vid kundundersökningar och marknadsanalyser samt i syfte att förhindra penning
tvätt, förebygga och utreda brott och göra det möjligt att genomföra betalningar,
kredit- och riskbedömningar.
Säkerhetsunderrättelser och samarbete
Swedbank verkar i en omvärld där cybersäkerhetshoten ständigt utvecklas och blir
mer avancerade. Detta i kombination med en ökad digitaliseringen av tjänster, produkter och kanaler gör att banken måste förstå hotbilden samt bedöma om och var sårbarheten finns som skulle kunna användas för att skada banken och indirekt även
samhället. Samtidigt ökar kraven och förväntningarna på bankernas hantering av
informationssäkerhet från olika intressenter där tillsynsmyndigheter, kunder, sam
arbetspartners och samhället i stort ingår.
Swedbanks informationssäkerhetsstrategi beslutas av Swedbanks vd men även
bankens styrelse har konsulterats i framtagandet. Styrelsen får även ta del av, och ge
sin syn på bankens risk- och hotbildsbedömning inom området. Utbildningsinsatser
inom området genomförs för styrelseledamöterna. Strategin beskriver ett önskat
läge för informationssäkerhet med grundläggande strategiska mål som stödjer
möjliggörandet av bankens övergripande koncernstrategi. Vidare beskriver strategin
initiativ som kommer att leda banken mot det önskade läget. Dessa initiativ stöds i sin
tur av mer detaljerade förbättrings- och utvecklingsaktiviteter. Aktiviteterna definieras på årsbasis för att tillgodose förändringar i organisationen och makromiljön.
Genomförandet av aktiviteterna rapporteras löpande till vd och styrelse.
Internt regelverk
Swedbank har etablerat en funktion med ansvar för att leda och koordinera utveckling och implementation av bankens ledningssystem för informationssäkerhet inklusive riskramverk. Ledningssystemet är baserat på internationella standarden ISO
27002 och ramverket ISF Standard of Good Practice. Funktionen leds av bankens
Chief Information Security Officer (CISO). Information Security Managers är utsedda
i samtliga affärsområden och relevanta gruppfunktioner som stöd till ledande befattningshavare. Funktioner för säkerhetsincidenthantering och löpande proaktiv säkerhetstestning av bankens IT-miljö styrs genom CISO. Funktionen för incidenthantering, Swedbank SIRT, är en ackrediterad SIRT-organisation och är medlemmar av
Trusted Introducer Network TF-CSIRT sedan 2010. Bankens externrevisorer har särskilt granskat bankens arbete med cybersäkerhet under 2019. Granskningen kommer
följas upp under 2020. Banken har ett försäkringsskydd som täcker banken för vissa
kostnader som kan uppstå i samband med en cyberincident.
För att uppnå ett väl fungerande informationssäkerhetsarbete är det viktigt att
främja en säkerhetsmedveten kultur i banken. Alla medarbetare behöver förstå vikten av god säkerhet i det dagliga arbetet men samtidigt ges möjlighet att utveckla
sina egna säkerhetskunskaper och kännedom om aktuella säkerhetshot. Swedbank
satsar därför på utbildning och aktiviteter som höjer medvetandet för alla medarbetare men också skräddarsydda åtgärder för specifika medarbetarkategorier. Det är
också v
 iktigt att medarbetarna känner till hur misstänkta händelser ska rapporteras.
IT-säkerhet, dataskydd och motverkande
av brott

2019

2018

Antal misstänkta ordrar och
transaktioner (MAR) 1 rapporterade

2017

57

67

53

– varav Sverige

23

43

40

– varav Estland

2

2

0

– varav Lettland

16

14

13

– varav Litauen

16

8

0

Antal misstänkta transaktioner avseende
penningt vätt/finansiering av terrorism
(SAR) 1,2 rapporterade

4 597

5 084

3 422

– varav Sverige

2 736

2 774

1 951

– varav Estland

882

956

768

– varav Lettland

632

770

583

– varav Litauen

347

584

120

0

0

0

13

10

0

0

Antal kontorsrån3
Antal klagomål från kund till dataskydds
ombud
Antal klagomål från Datainspektionen

1) M
 arket abuse regulation (MAR) och Suspicious Activity Report (SAR). Banker är skyldiga att rapportera
misstänkt marknadsmissbruk: misstänkt insiderhandel, marknadsmanipulation och olovligt röjande av insider
information (MAR). Enligt Penningtvättslagen är Swedbank även skyldig att utan dröjsmål anmäla misstänkt
penningt vätt eller terroristfinansiering (SAR) till Finansinspektionen inom Polismyndigheten.
2) Innefattar alla länder 2019 jämfört med förra årets rapport då endast Sveriges siffor redovisades.
3) Avser Sverige, Estland, Lettland och Litauen.
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H8 Samhällsengagemang
Grundtanken när den första sparbanken bildades 1820 var att främja sparande och
långsiktig ekonomisk stabilitet i samhället. Tvåhundra år senare lever denna idé kvar
då Swedbank har ett djupt rotat samhällsengagemang och är involverad i en mängd
olika initiativ med fokus på privatekonomisk utbildning, arbetsmarknad och entre
prenörskap.
Utbildning i privatekonomi
Swedbanks samhällsengagemang handlar till stor del om att sprida kunskap om
privatekonomi, om pengar och sparande, och om hur olika livsval påverkar framtiden.
Swedbank träffar många barn och ungdomar via olika initiativ och bidrar till att
privatekonomi inkluderas i undervisningen. På så sätt når banken många olika
grupper i samhället, oavsett bakgrund och förkunskaper.
I Sverige är initiativet Ung ekonomi ett samarbete med sparbankerna och sparbanksstiftelserna, där 63 600 ungdomar fick ta del av dessa föreläsningar under
2019. I Lettland genomförde Swedbank 350 föreläsningar för gymnasieelever genom
initiativet, Swedbank School Program. I Lettland och Litauen har banken även startat
”Finanslaboratorium” dit barn och ungdomar kan komma för att ta del av digitala föreläsningar, virtuella rundturer och annat utbildningsmaterial. I Swedbanks estniska
verksamhet har medarbetarna möjlighet att på arbetstid arbeta som gästföreläsare
i skolorna, och cirka 380 medarbetare är registrerade på den digitala plattformen
Back to School.
För att bidra till ökad digital inkludering i samhället finns initiativet Digital ekonomi.
Genom lokala föreläsningar och träffar informerar och guidar bankens personal de
som vill ha hjälp att komma igång med digitala tjänster.
Folkbildning drivs även på alla fyra hemmamarknader genom att uppmärksamma
aktuella ekonomiska frågor i samhällsdebatten. Swedbank arrangerar seminarier
om ekonomiska frågor och andra aktuella ämnen kopplade till bankens samhälls
engagemang.
Engagemang i sociala frågor
Swedbank vill inspirera och uppmuntra till utveckling och kompetensbyggnad, såväl
för den enskilde individen som samhället i stort. Inkludering och integration på arbets
marknaden har varit en målsättning med initiativet Äntligen jobb, ett samarbete med
Arbetsförmedlingen, där utrikesfödda har fått möjlighet till 6 månaders praktik på
Swedbank. Detta har gynnat banken i form av kompetensförsörjning under praktik
perioden, men även efter periodens slut då flera praktikanter blivit erbjudna anställning.
I de tre baltiska länderna har Swedbank deltagit i ett stödprogram för bostadslån
med en statlig garanti. Syftet är att stödja olika grupper, genom att möjliggöra finansieringen av en egent bostad, utifrån fastställda kriterier. I Lettland exempelvis har
barnfamiljer och medborgare upp till 35 års ålder med en högre utbildning alternativt
en yrkesutbildning möjlighet att söka dessa lån.
I Lettland och Estland är Swedbank engagerad i projekt där universitetsstudenter
med examen vidareutbildas till lärare och kan därmed bidra till att skapa en mer jämlik
skola över hela landet. Lärarna engageras där behovet är störst. I Estland antas
30 studenter till utbildningen varje år och fler än 80 procent stannar i utbildnings
systemet som lärare.
Banken deltar årligen i politikerveckan i Almedalen i Sverige och i motsvarande
evenemang i Estland, L
 ettland och Litauen, i syfte att främja dialog mellan p
 olitiker
och väljare.
Swedbank i Sverige samarbetar sedan flera år med stiftelsen Friends, vilket är ännu
ett viktigt engagemang i skolorna som syftar till att förebygga mobbning.
Hälsa och rörelse är också en central samhällsfråga. Förutom hälsoaspekten har
det visat sig vara en väg in i samhället där många nyanlända i Sverige hittar en väg till
integration. Banken sponsrar olika former av idrottsaktiviteter, framförallt med fokus
på fotboll där banken har varit aktiv under många år.
Samarbete för entreprenörskap och innovation
För att uppmuntra innovation och entreprenörskap samarbetar Swedbank med flera
organisationer i olika projekt. Ett sätt är att redan i skolan ge ungdomar k unskap om entreprenörskap, vilket ökar möjligheten till att nya företag och arbetstillfällen växer fram.
Ung Företagsamhet i Sverige och Lettland, Everyone Can i Litauen och Prototron
i Estland är olika typer av samarbeten med inriktning på entreprenörskap för ungdomar. Det estniska initiativet Prototron har som syfte att eliminera finansieringsgapet
i utvecklingsfasen för tekniska idéer. Genom en fond ges teknikföretag möjlighet att
utveckla en idé till en första prototyp att testa på marknaden. Det är ett samarbete
mellan Swedbank, Tekniska Högskolan i Tallinn och Science Park Technopol. Hittills
har Prototron finansierat 74 projekt med 895 000 euro och hjälpt till att få ut 34 nya
produkter på marknaden. En nätverksplattform för företag skapades av Swedbank
i Lettland, Institute of Finances och andra externa partners 2013, för kontaktutbyte
och affärsutveckling mellan företagskunder och andra sociala nätverk. Under 2019
besöktes Business Network av mer än 214 000 unika användare.

Volontärarbete
Redan år 2008 etablerade Swedbank tillsammans med Good Deed Foundation
donationsportalen ”I love to help”. Det är den största webbplatsen som samlar kunder
och olika estniska välgörenhetsorganisationer för att främja utsatta områden.
Alla anställda på Swedbank i Estland har möjlighet att arbeta som volontärer.
I Litauen återinfördes programmet för medarbetares volontärarbete under namnet We Care under året. Även här har medarbetarna möjlighet att på arbetstid arbeta
som volontärer inom vitt skilda områden.
Samhällsinvesteringar, mkr

2019

2018

2017

104

106

121

–varav Sverige

89

92

88

–varav Estland

7

7

9

–varav Lettland

3

31

17

–varav Litauen

5

4

7

Samhällsinvesteringar totalt

1) Bidragen till donationsportalen ziedot.lv upphörde under 2018.

Samhällsinvesteringar per
engagemang 2019, %

Sverige

Estland

Lettland

Litauen

45

77

62

23

Betald arbetstid som
anställda engagerat sig
i samhällsengagemang

4

23

7

11

Administrativa kostnader

0

0

29

66

Produkter och tjänster med ett
socialt samhällsvärde

0

0

0

0

Gåvor från kunder via bankens
produkter och tjänster

51

0

3

0

Sponsring av samhällsaktiviteter

Antal föreläsningar

2019

2018

2017

Sverige1

2 283

2 183

2 128

Estland

157

117

347

Lettland

683

573

1 031

Litauen

674

433

539

2019

2018

2017

1) Inklusive Sparbanker.

Stödprogram för bostadslån
med statlig garanti
Estland
– antal beviljade lån under året

1 053

976

995

– portföljens volym (mkr)

2 478

1 511

693

Lettland
– antal beviljade lån under året

1 521

1 347

954

– portföljens volym (mkr)

3 241

2 134

1 286

Litauen
– antal beviljade lån under året

746

358

330

– portföljens volym (mkr)

877

582

449
2019

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, %
Totala intäkter

mkr

%1

45 960

Räntor betalda till allmänheten (inlåning)
Räntor betalda för övrig upplåning/finansiering
Insättningsgarantiavgifter

1 663

4

13 477

29

457

1

Resolutionsavgifter

1 117

2

Årets aktuella skatt

4 631

10

Ej avdragsgill moms

1 537

3

Sociala avgifter och pensioner

3 287

7

Löner och arvoden inkl. aktier i Swedbank

7 249

16

Leverantörsbetalningar, hemmamarknader

9 680

21

Föreslagen utdelning till aktieägarna

9 856

21

Årets vinst som återinvesteras i banken

9 841

21

1) Fördelning av ekonomiskt värdeskapande i relation till totala intäkter.
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H9 Mänskliga rättigheter
Swedbank ska alltid verka i enlighet med universella mänskliga rättigheter, och detta
åtagande omfattar alla de marknader där banken är verksam och i relation till alla
Swedbanks affärsrelationer.
Respekt för mänskliga rättigheter
Som utgångspunkt för Swedbanks ansvar att respektera mänskliga rättigheter, följer
Swedbank FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och FN:s
Global Compact. Principerna framhäver vikten av att företag är medvetna om
människorättsrisker, och arbetar med att stärka de mänskliga rättigheterna i sin
affärsverksamhet. Swedbank Robur har skrivit under PRI (Principles for Responsible
Investment), ett öppet globalt initiativ för institutionella investerare med stöd av FN,
som bland annat adresserar respekt för mänskliga rättigheter vid investeringar.
Swedbank har en koncernövergripande policy för mänskliga rättigheter, antagen
av styrelsen, som tydliggör Swedbanks ansvar att vidta försiktighetsåtgärder och
förebygga kränkningar av mänskliga rättigheter. I Swedbanks uppförandekod tydliggörs också att bankens medarbetare ska agera i enlighet med Swedbanks värderingar
om respekten för allas lika värde. Utifrån detta bedöms kontinuerligt risker relaterade
till mänskliga rättigheter i Swedbanks processer och affärsbeslut.
Hänsyn till mänskliga rättigheter i finansiering och investering
I Swedbanks kreditgivning till företag genomförs en hållbarhetsanalys. Vid analysen
diskuteras risker med kunden kopplat till exempelvis företagets produktionskedja.
Om företaget har produktion, inköp eller försäljning i högriskländer är dess förmåga
att kunna hantera hållbarhetsrelaterade risker avgörande (för resultat se sidan 203).
Som stöd till analysen har rådgivaren sektorriktlinjer som adresserar respektive sektors hållbarhetsrisker, såsom människorättsrisker, och som syftar till att underlätta
dialogen och riskbedömningen. Om företaget bedöms ha betydande hållbarhetsrisker
går ärendet vidare till en kreditkommitté för slutgiltigt beslut.
Swedbank Roburs investeringsprocesser inkluderar analys av hållbarhetsaspekter
där mänskliga rättigheter ingår. Analysen varierar i omfattning för olika fonder och
beroende på faktorer som bransch och geografi. Specifikt fokus läggs på branscher
med förhöjda risker, såsom bolag verksamma i lågkostnadsländer eller i icke-demo
kratier. Swedbank Robur för en aktiv dialog med bolag för att förbättra hållbarhet
och lönsamhet i bolagen och att förebygga och minska allvarliga konsekvenser för
människor och miljö. Det förs olika typer av dialoger, exempelvis med bolag med särskilt höga risker som finns på Swedbank Roburs bevakningslista, vid uppföljning av
incidenter, genom hållbarhetsanalys, temadialoger om mänskliga rättigheter samt
intressentdialoger med företag där fonderna är stora ägare. Mänskliga rättigheter är
ett av fyra områden som ligger till grund för bedömningen om bolag kan ingå i Swedbank Roburs hållbarhetsfonder. Barn är ofta en särskilt utsatt grupp och Swedbank
Robur har utvecklat en ståndpunkt som tydliggör barns rättigheter, vilken bland
annat används i arbetet med att påverka bolag. Ståndpunktens syfte är att presentera Swedbank Roburs förväntan på bolag att ta hänsyn till barns rättigheter.
Ett koncernövergripande ställningstagande kring försvarsindustrin har antagits,
som sätter upp villkoren för bankens tillhandahållande av finansiella tjänster till sektorn, och är ett skydd för brott mot mänskliga rättigheter. Det innebär bland annat
förbud mot investeringar och finansiering av kärnvapen.
Ett aktivt arbete i leverantörskedjan
Swedbank bedömer risker relaterade till mänskliga rättigheter i bankens inköpsprocess. Riskbedömningens omfattning beror på vilken bransch och var leverantören är
geografiskt placerad vilket fastställs vid en första screening. Om leverantören anses
ha hög risk kopplat till mänskliga rättigheter genomförs en mer grundlig utvärdering
och krav utformas gällande hantering av mänskliga rättigheter som regleras i avtalet.
Swedbank gör även leverantörsbesök och har löpande dialog med leverantörer för
att undersöka att fastställda krav följs.
Jämställdhet och mångfald
Alla medarbetare i banken får grundläggande obligatoriska utbildningar inom håll
barhet som bland annat berör jämställdhet och mänskliga rättigheter (se sid 205).
Jämställdhet och mångfald är viktiga bidrag till arbetsmiljön och företagskulturen.
Arbetet utgår från en central jämställdhets- och mångfaldsplan och varje chef följs
upp på jämställdhets- och mångfaldsmål som en del av prestationsbedömningen.
Koncernledningen har tagit krafttag för att accelerera utvecklingen av dessa frågor
i banken vilket innebär ett tydligare fokus på att integrera perspektiven i affären. Alla
enheter involveras dessutom och sätter mål för området i sina affärsplaner.
Swedbank Litauen tilldelades under året en utmärkelse för bankens jämställdhetsarbete av initiativet Equal Opportunity Wings tack vare en lyckad introduktion av
jämställdhetsprinciper i verksamheten som innefattar att öka medvetandenivån
genom att sprida idéer om jämställdhet i allmänhet men också stötta andra organi
sationer att bli mer aktiva inom området.
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H10 Skatt
Att vara en god skattebetalare och bidra till det samhälle där man bedriver sin verksamhet är en viktig del av ett företags hållbarhetsarbete. I enlighet med Swedbanks
vision och värderingar är det viktigt att hantera skattefrågor på ett ansvarsfullt,
etiskt och transparent sätt. Ansvaret avser både skattefrågor som gäller banken och
bankens kunder.
Skatt är en central hållbarhetsfråga för Swedbank. Swedbank har sedan 2008
en koncernövergripande skattepolicy antagen av Swedbanks styrelse. Swedbank
redogör öppet för vilket rörelseresultat, vilka tillgångar och vilken skattekostnad
Swedbank har i de länder där banken är verksam. Swedbank agerar transparent i all
sin kommunikation med skattemyndigheter i samtliga dessa länder.
Swedbanks ekonomiska bidrag
Förutom betalning av bolagsskatt är Swedbank en betydande arbetsgivare på sina
hemmamarknader och ger sysselsättning till mer än 15 000 personer. Genom att
Swedbank betalar sociala avgifter för sina anställda bidrar banken till att stärka den
sociala tryggheten. Swedbank har stora nettokostnader för moms. Därutöver betalar
Swedbank bankavgifter i form av resolutionsavgift och insättningsgarantiavgift
som bidrar till den finansiella stabiliteten i samhället. Swedbanks sammantagna kostnad för skatt och sociala avgifter var cirka 8 231 mkr för 2019. Swedbank betalade
under året därutöver cirka 1 574 mkr i bankavgifter.
Skatt i verksamheten
Vid kreditgivning till företag görs en hållbarhetsanalys som bland annat ställer krav
på att företaget har en transparent rapportering av skatt. Swedbank har interna
processer för att minska risken för att bankens verksamhet skulle gynna skatte
undandragande.
Swedbank tillhandahåller inte skatterådgivning eller underlättar arrangemang
som anses vara aggressiv skatteplanering. Swedbank innehåller, betalar och rapporterar den skatt som bankens privatkunder är skattskyldiga för avseende r äntor, utdelningar och olika typer av sparande.
Inom Swedbankkoncernen finns utöver skattepolicyn ytterligare ställningstaganden vad gäller skattefrågor. Hänvisningar till skatt finns i Swedbanks sektorriktlinjer
samt i Swedbanks publika ståndpunkter för investeringar och kapitalförvaltning.
2019
Rörelse
resultat, mkr

Sverige

Estland Lettland

Litauen

Norge

USA

Övriga1

278

53

228

77 449 61 639

79 553

18 463

2 736

1 041

1 621

Tillgångar,
mkr

1 975 569

126 977

63 052

113 912

Antal
anställda2

8 076

2 568

1 716

2 437

275

17

129

Skatt, mkr

3 712

411

211

250

65

11

51

Ej avdragsgill moms,
mkr

1 287

63

48

119

20

–

–

Sociala
avgifter, mkr

1 551

253

98

12

60

2

7

Resolutionsavgifter, mkr

1 015

21

22

13

33

2

11

Insättnings
garanti
avgifter, mkr

289

49

66

53

–

–

–

1) Finland, Danmark, Luxemburg, Kina, Spanien och Sydafrika
2) A ntal anställda i koncernen vid årets utgång exkl. långtidsfrånvaro relaterat till tjänstgöringsgrad uttryckt
i heltidstjänster.
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Om rapporten
Hållbarhetsredovisningen sammanfattar Swedbanks hållbarhetsarbete. Sedan 2017 redovisar
Swedbank i enlighet med versionen GRI Standards. År 2019 är det elfte året i rad som Swedbanks
redovisning följer GRI:s ramverk för hållbarhetsrapportering. GRI-redovisningen kopplas till de
väsentliga frågor som definierats utifrån bankens väsentlighetsanalys samt hur dessa väsentliga frågor sammanfaller med GRI:s generella och ämnesspecifika upplysningar.
Datainsamling och beräkningsmetoder
Swedbanks process för datainsamling innebär att ett stort antal olika
interna och externa system används. Den data som förekommer i hållbarhetsredovisningen rapporteras in av bankens datalämnare via Swedbanks
digitala hållbarhetsplattform.
De system som används för att samla in, och i vissa fall även beräkna den
data och statistik som presenteras för respektive avsnitt, redovisas nedan:
H1 Betala: informationen i betala-avsnittet samlas främst in via bankens finansiella redovisning, den gemensamt bankägda plattformen för
avveckling, betalningar i realtid, BiR, möjliggör att betalningar med Swish
genomförs i realtid, via systemet hämtas siffran för antalet betalningar.
H2 Spara/placera: informationen avseende fondförmögenhet per fond
hämtas från bankens finansiella system, klimatberäkningarna baseras på
data från en extern leverantör, hållbarhetsanalys genomförs i ett internt
program på Swedbank Robur baserat på data från flera stora ESG-data
leverantörer och loggning av d
 ialoger sker.
H3 Låna/finansiera: informationen avseende företagsutlåning hämtas
från bankens finansiella redovisning, volym över hållbarhetsrelaterade
produkter samlas in från interna system samt Bloomberg och informationen
rörande hållbarhetsanalyser som genomförts hämtas från flera olika kundhanteringssystem.
H4 Upphandla: bankens leverantörsstatistik samlas in via systemen
Supplier Risk & Contract Management och Worldfavor.

H5 Miljöpåverkan: ett digitalt system för klimatberäkningar tillhandahålls
av en extern leverantör. Data över förbrukning av energi, papper och vatten
samt säkerhetstransporter och avfallshantering samlas in direkt från bankens leverantörer. Information avseende bankens affärsresor s amlas in via
ett system från en externleverantör och Autoplans billeasing hämtas från
bankens biladministrationssystem. Några få underlag som avser miljödata
har annan räkenskapsperiod än ordinarie hållbarhetsredovisning.
H6 Medarbetare: information hämtas från bankens HR-system och
utbildningsdata från den interna utbildningsportalen.
H7 Antikorruption och IT-säkerhet: data över misstänkta ordrar och
transaktioner (MAR) och rapporter om misstänkta transaktioner avseende
penningtvätt/finansiering av t errorism (SAR) hämtas från särskilda system
för ändamålet. Ärenden för visselblåsning registreras via interna system
och hanteras av Compliance enheten, PayEx är inte inkluderade.
H8 Samhällsengagemang: informationen samlas in via flera olika
interna system samt bankens interna sponsringsnavigator, ett system
konstruerat för Swedbank.
H10 Skatt: informationen hämtas från bankens finansiella noter,
interna redovisningssystem samt HR-system.
Förändringar, omräkningar och avsteg
Förändringar och omräkningar av mätdata redovisas i samband med att
informationen som beräknats på ett nytt sätt presenteras i rapporten.
Swedbank rapporterar i enlighet med GRI Standards nivå core men gör
några få avsteg som specificeras i tabellen nedan.

GRI Standard

Orsaker till avsteg

Förklaring

G4-FS7

Inte tillgängligt

Monetärt värde av produkter och tjänster som har positiva sociala effekter
angett per affärsområde och syfte redovisas endast för Swedbank Robur
och Swedbank Large Corporates and Institutions.

G4-FS8

Inte tillgängligt

Monetärt värde av produkter och tjänster som har positiva miljöeffekter
angett per affärsområde och syfte redovisas endast för Swedbank Robur,
Swedbank Large Corporates and Institutions och Swedish Banking och ej
i relation till total volym per produktgrupp.

205-1

Inte tillgängligt

Den procentuella andelen, typ av korruptionsrisk som identifieras genom
risku tvärderingen i respektive kärnprocess, och totalt antal som analyserats
utifrån korruptionsrisker mäts endast för vissa delar av verksamheten och
nykeltal för koncernen som helhet kan därför inte presenteras.

205-2

Inte tillgängligt

Totalt antal och procentandel av anställda och affärspartners som bankens
policy och rutiner mot korruption har kommunicerats till, uppdelat efter typ
av anställd/affärspartner och region samt totalt antal och procentuell andel
av styrelsen som genomgått utbildning inom anti-korruption nedbrutet på
region är inte ett nyckeltal som Swedbank tillämpar i redovisningen.

401-1

lnte tillgängligt

Totalt antal av nyanställda och personalomsättning indelat på åldersgrupp,
kön och region är inte nyckeltal som Swedbank tillämpar i redovisningen.

308-1

Inte tillgängligt

Andelen leverantörer som hållbarhetsutvärderats rapporteras utifrån total
inköpsvolym. Denna data finns inte tillgänglig för nya leverantörer.

405-1

Inte tillgängligt

Åldersgrupper fördelat per anställningsavtal är inte ett nyckeltal som
Swedbank använder i redovisningen.
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GRI Standards Index
Swedbank redovisar enligt GRI Standards, nivå core. Nedan redovisas
GRI-indikatorer kopplade till de väsentliga frågor som definierats utifrån
bankens väsentlighetsanalys, samt hur dessa väsentliga frågor sammanfaller med GRI:s generella och ämnesspecifika upplysningar. Tabellen redovisar även hur Swedbanks arbete stödjer Global Compacts tio principer
samt hur Swedbank lever upp till den nya lagen om hållbarhetsredovisning.
För varje väsentlig fråga redovisas en eller flera upplysningar. Swedbank har använt en eller flera av GRI:s upplysningar där sådana funnits och
redovisar dessa i tabellen nedan med GRI:s beteckningar. För väsentliga
frågor där GRI:s upplysningar saknats används egna upplysningar, dessa

Upplysningens
nummer

saknar då GRI-beteckning. För samtliga av Swedbanks väsentliga frågor
redovisas minst en generell eller ämnesspecifik upplysning i enlighet
med GRI Standards. Swedbanks hållbarhetsredovisning är i linje med
GRI:s fyra rapporteringsprinciper avseende rapportens innehåll; principen
om intressentinvolvering, principen om väsentlighet, principen om
hållbarhetssammanhang och principen om fullständighet.
GRI 101: Grundläggande information
GRI 102: Generella upplysningar
GRI 103: Hållbarhetsstyrning

Upplysningens namn

GRI 200: Ekonomi
GRI 300: Miljö
GRI 400: Social

Sidhänvisning

Global Compact
(princip nr)

GRI 101: Grundläggande information
GRI 102: Generella upplysningar
Organisationens profil
102-1 (GRI 2016)

Organisationens namn

Framsida

102-2 (GRI 2016)

Viktigaste varumärkena, produkterna och /eller tjänsterna

106 not K6

102-3 (GRI 2016)

Lokalisering av organisationens huvudkontor

59 not K1

102-4 (GRI 2016)

Länder där organisationen är verksam

107 not K7

102-5 (GRI 2016)

Ägarstruktur och företagsform

24–25

102-6 (GRI 2016)

Marknader där organisationen är verksam

2, 107 not K7

102-7 (GRI 2016)

Organisationens storlek

2–3, 13, 54, 56, 59, 106
not K6, 113 not K13

102-8 (GRI 2016)

Medarbetardata

113 not K13, 205–207

1–6

102-9 (GRI 2016)

Organisationens leverantörskedja

16, 203

1–6

102-10 (GRI 2016)

Väsentliga förändringar i organisationen och dess leverantörskedja

58, 199, 203–204

1–10

102-11 (GRI 2016)

Om och hur organisationen följer Försiktighetsprincipen

59 not K2, 216

7–9

102-12 (GRI 2016)

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

194

102-13 (GRI 2016)

Medlemskap i organisationer och sammanslutningar

194

Uttalande av verkställande direktör

6–7

Organisationens värderingar, principer, standarder, uppförandekod och etiska policys

1, 194, 198

Organisationens bolagsstyrning

34–51

Strategi
102-14 (GRI 2016)
Etik och integritet
102-16 (GRI 2016)

1–10

Styrning
102-18 (GRI 2016)

Intressentengagemang
102-40 (GRI 2016)

Intressentgrupper

196

102-41 (GRI 2016)

Procent av arbetsstyrkan med kollektivavtal

207

102-42 (GRI 2016)

Identifiering och urval av intressenter

196

102-43 (GRI 2016)

Formerna för intressentengagemang

195–196, 206, 209

102-44 (GRI 2016)

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

196

3

Redovisningspraxis
102-45 (GRI 2016)

Organisationsstruktur inkl. redogörelse för enheter som ingår alt. exkluderas

30–35, 194

102-46 (GRI 2016)

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

194–198, 211

102-47 (GRI 2016)

Samtliga identifierade väsentliga frågor

195

102-48 (GRI 2016)

Effekten av och orsaken till omräkning av data/information

59 not K2, 203, 206–207

102-49 (GRI 2016)

Signifikanta förändringar vad gäller omfattning av och gränsdragning för väsentliga frågor

195

102-50 (GRI 2016)

Redovisningsperiod

194, 222

102-51 (GRI 2016)

Senaste redovisningen

194

102-52 (GRI 2016)

Redovisningscykel

194

102-53 (GRI 2016)

Kontaktpersoner för rapporten

233

102-54 (GRI 2016)

Val av rapporteringsnivå, rapportering enligt GRI Standards

194, 212

102-55 (GRI 2016)

GRI innehållsindex

212

102-56 (GRI 2016)

Referens till extern granskning

194, 222
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GRI Ämnesspecifika upplysningar
Nedan redovisas ämnesspecifika upplysningar kopplade till de väsentliga
frågor som definierats utifrån väsentlighetsanalysen, samt hur dessa
väsentliga frågor sammanfaller med GRI:s ämnesspecifika upplysningar.
Tabellen redovisar även hur Swedbanks arbete stödjer Globala Compacts
tio principer och FN:s globala hållbarhetsmål.

Upplysningens
nummer

Väsentliga frågor

För varje väsentlig fråga redovisas en eller flera upplysningar. S
 wedbank har
använt en eller flera av GRI:s upplysningar där sådana f unnits och redovisar
dessa i tabellen nedan med GRI:s beteckningar. För väsentliga f rågor där
GRI:s upplysningar saknats har egna upplysningar använts, därför s aknar
dessa upplysningsnummer. För samtliga av Swedbanks väsentliga frågor
redovisas minst en ämnesspecifik upplysning i enlighet med GRI Standards.

Ämnesspecifika upplysningar

Sidhänvisning

Ansvarsfull utlåning

Global
Compact
(princip nr)

SDG

1–10

GRI 103: Hållbarhetsstyrning
103-1 (GRI 2016)

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

14–15, 21, 195,
202–203

103-2 (GRI 2016)

Styrning

21, 34–51, 197

103-3 (GRI 2016)

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

202–203

Hushåll med belåningsgrad över 70% av bostadens värde

202

Andel hushåll med belåning över 70% som amorterar

202

Ansvarsfull ägare

1–10

GRI 103: Hållbarhetsstyrning
103-1 (GRI 2016)

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

15, 21, 195, 200–201

103-2 (GRI 2016)

Styrning

21, 34–51, 197

103-3 (GRI 2016)

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

200–201

G4-FS10

Procentuell andel och antal bolag i portföljen som den
rapporterande organisationen har samverkat med i miljöoch/eller sociala frågor

200

Attraktiv arbetsgivare

1–6

GRI 103: Hållbarhetsstyrning
103-1 (GRI 2016)

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

17, 195, 205–206

103-2 (GRI 2016)

Styrning

34–51, 197

103-3 (GRI 2016)

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

205–206

Nyanställningar och personalomsättning

113 not K13, 206

Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd

205

GRI 401: Anställning
401-1 (GRI 2016)
GRI 404: Utbildning och kompetensutveckling
404-1 (GRI 2016)
Ekonomiskt stabil bank

1–10

GRI 103: Hållbarhetsstyrning
103-1 (GRI 2016)

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

14, 21, 26–33, 195

103-2 (GRI 2016)

Styrning

34–51, 197

103-3 (GRI 2016)

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

3, 26–33

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

209

Resultat och räntabilitet

3, 54–55

Kapitaltäckningsgrad

97 not K4

Årets resultat

3, 54–55

Utdelning per aktie

3, 24–25

GRI 201: Ekonomiskt resultat
201-1 (GRI 2016)
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Upplysningens
nummer

Väsentliga frågor

Ämnesspecifika upplysningar

Sidhänvisning

God lönsamhet med konkurrenskraftig avkastning

Global
Compact
(princip nr)

SDG

1–10

GRI 103: Hållbarhetsstyrning
103-1 (GRI 2016)

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

24–33, 195

103-2 (GRI 2016)

Styrning

34–51, 197

103-3 (GRI 2016)

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

3, 26–33

201-1 (GRI 2016)

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

209

Resultat och räntabilitet

3, 54–55

Kapitaltäckningsgrad

97 not K4

Årets resultat

3, 54–55

Utdelning per aktie

3, 24–25

Hållbara inköp

1–10

GRI 103: Hållbarhetsstyrning
103-1 (GRI 2016)

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

16, 195, 203

103-2 (GRI 2016)

Styrning

34–51, 197

103-3 (GRI 2016)

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

203

Andel nya leverantörer som utvärderats enligt
miljök riterier

203, 211

GRI 308: Utvärdering av leverantörer avseende miljö
308-1 (GRI 2016)

GRI 414: Utvärdering av leverantörer avseende sociala kriterier
414-1 (GRI 2016)

Andel nya leverantörer som utvärderats utifrån
sociala kriterier

203

Hållbara produkter och tjänster

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

1–10

GRI 103: Hållbarhetsstyrning
103-1 (GRI 2016)

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

14–15, 195

103-2 (GRI 2016)

Styrning

34–51, 197

103-3 (GRI 2016)

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

22–23, 200–203

G4-FS6

Andel av företagsportföljen per region, storlek
och s ektor

203

G4-FS7

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

209, 211

G4-FS8

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

202–203, 211

Jämställdhet och mångfald

1–6

GRI 103: Hållbarhetsstyrning
103-1 (GRI 2016)

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

17, 195

103-2 (GRI 2016)

Styrning

34–51, 197

103-3 (GRI 2016)

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

22–23, 206

405-1 (GRI 2016)

Mångfald hos styrelse, ledning och medarbetare

34–51, 113 not K13,
206

405-2 (GRI 2016)

Mångfald och lika möjligheter

206–207

GRI 405: Mångfald och lika möjligheter

Motverka klimatförändring

7–9

GRI 103: Hållbarhetsstyrning
103-1 (GRI 2016)

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

16, 21, 195, 204

103-2 (GRI 2016)

Styrning

21, 34–51, 197

103-3 (GRI 2016)

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

22–23, 204–205

Intern energianvändning

205

305-1 (GRI 2016)

Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)

204

305-2 (GRI 2016)

Energirelaterade indirekta utsläpp av växthusgaser
(Scope 2)

204

305-3 (GRI 2016)

Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser
(Scope 3)

204

305-4 (GRI 2016)

Utsläppsintensitet av växthusgaser

205

GRI 302: Energi
302-3 (GRI 2016)

GRI 305: Utsläpp
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Upplysningens
nummer

Väsentliga frågor

Ämnesspecifika upplysningar

Sidhänvisning

Motverka korruption och penningt vätt

Global
Compact
(princip nr)

SDG

10

GRI 103: Hållbarhetsstyrning
103-1 (GRI 2016)

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

17–20, 195

103-2 (GRI 2016)

Styrning

34–51, 197

103-3 (GRI 2016)

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

208

Andel av verksamheten som granskats med a
 vseende
på korruptionsrisker

208, 211

Andel av leverantörer riskutvärderade utifrån affärs
etiska aspekter

203

Andel av innehav i fondportföljerna riskutvärderade
utifrån affärsetiska aspekter

200–201

Antal företagskunder riskutvärderade utifrån affärs
etiska aspekter

202–203

Kommunikation kring och utbildning i policys och rutiner
för antikorruption

205, 208, 211

GRI 205: Antikorruption
205-1 (GRI 2016)

205-2 (GRI 2016)
Samhällsengagemang

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

1–6

GRI 103: Hållbarhetsstyrning
103-1 (GRI 2016)

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

195, 209

103-2 (GRI 2016)

Styrning

34–51, 197

103-3 (GRI 2016)

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

22–23, 209

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

209

GRI 201: Ekonomiskt resultat
201-1 (GRI 2016)

Sund kultur för lön och ersättning

1–6, 10

GRI 103: Hållbarhetsstyrning
103-1 (GRI 2016)

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

195, 206

103-2 (GRI 2016)

Styrning

34–51, 197

103-3 (GRI 2016)

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

113 not K13, 206–207

Ersättningar inom Swedbank

113 not K13

Omfattning av organisationens förmånsbestämda
åtaganden

113 not K13

Löneskillnad kvinnor jämfört med män

206–207

GRI 201: Ekonomiskt resultat
201-3 (GRI 2016)
GRI 405: Mångfald och lika möjligheter
Säkra IT-system

3–6, 10

GRI 103: Hållbarhetsstyrning
103-1 (GRI 2016)

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

17, 195

103-2 (GRI 2016)

Styrning

34–51, 197

103-3 (GRI 2016)

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

208

Tillgänglighet

1–2

GRI 103: Hållbarhetsstyrning
103-1 (GRI 2016)

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

195, 199, 209

103-2 (GRI 2016)

Styrning

34–51, 197

103-3 (GRI 2016)

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

199

Transparent rapportering

1–10

GRI 103: Hållbarhetsstyrning
103-1 (GRI 2016)

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

195, 210

103-2 (GRI 2016)

Styrning

34–51, 197

103-3 (GRI 2016)

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

210

201-1 (GRI 2016)

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

209

Redovisning av årets skatt

118 not K18, 210

Redovisning av årets resultat

3, 54–55
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TCFD-redovisning
I detta avsnitt redovisas var i Swedbanks Års- och Hållbarhetsredovisning
som TCFD-relaterad information finns presenterad.
Rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD) utgår från fyra nivåer:
• Styrning
• Strategi
• Riskhantering
• Mål och mätetal

 wedbank har 2019 fortsatt att implementera TCFD-rekommendationerna
S
och har gjort en översyn av styrmodellen samt genomfört ett pilotprojekt
på sektorerna inom energiområdet. En övergripande beskrivning över
införandet av TCFD-rekommendationerna finns på sidan 21. Utöver det
presenteras exponering för klimatrisker som finns genom Swedbanks ut
låning i not K3 och för Swedbank Roburs investeringar i Swedbank Roburs
årsredovisning för 2019. Swedbank redovisar Scope 1, Scope 2 och Scope 3
utsläpp av växthusgaser samt de klimatmål som banken antagit för att
hantera klimatrelaterade risker och möjligheter på sidan 16, 23 och 204.

Försiktighetsprincipen
Swedbank följer FN:s Global Compacts 10 principer, som bland annat
inkluderar principen om försiktighet. Banken har integrerat hållbarhets
riskanalyser i de centrala processerna och genomför bland annat följande
försiktighetsåtgärder i verksamheten:
• I dialog med kunder och leverantörer tillämpas sektorriktlinjer med
information om specifika risker, möjligheter och rekommendationer
relaterade till olika branschers hållbarhetsproblematik.
• Som en del av den finansiella analysen vid investering och kreditgivning
granskas hållbarhetsrisker.
• Bankens medarbetare genomgår obligatoriska interna utbildningar
inom hållbar bankverksamhet, etik, uppförandekod, penningtvätt och
finansiering av terrorism.

• Via bankens miljöledningssystem, som är certifierat enligt ISO 14001,
genomförs årligen en utredning och bedömning av koncernens miljö
påverkan samt övervakning av lagar och miljökrav från myndigheter
och intressenter.
• I samarbete med ECPAT Sverige arbetar Swedbank aktivt för att motverka barnpornografi genom att förhindra att betalningar sker genom
det finansiella systemet.
• Till etikkommittén kan enheter från hela k oncernen eskalera ärenden för
rekommendation och vägledning avseende hållbarhetsrisker inom till
exempel affärsetik, miljö och mänskliga rättigheter.

Hållbarhetsrapportering
Under 2017 infördes krav på hållbarhetsrapportering i Årsredovisnings
lagen (6:e kapitlet 12:e paragrafen). De nya kraven fastslår att hållbarhetsrapporteringen ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för
förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten, däribland upplysningar i frågor som rör miljö,

s ociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. I syfte att tydliggöra hur Swedbank möter de nya
lagkraven presenteras nedanstående tabell med hänvisningar till redovisningens olika sidor.

Sidhänvisning per område

Miljö

Medarbetare och
Sociala förhållanden

Mänskliga rättigheter

Antikorruption

Affärsmodell

12–13

12–13

12–13

12–13

Väsentliga risker

14, 21, 195, 197, 204–205

14, 195, 197, 205–207, 209

14, 195, 197, 210

14, 195, 197, 208

Policy, resultat och indikatorer1

Not K3 sid 67, 198, 201, 204–205
Miljöpolicy
Miljöledningssystem certifierat
enligt ISO 14001
Ställningstagande klimat
Hållbarhetspolicy
Swedbanks uppförandekod
Uppförandekod för leverantörer
Policy för ansvarsfulla
investeringar
Uteslutningslistan

198, 205–207, 209–210
Hälsa och arbetsmiljöpolicy
Policy för jämställdhet, mångfald
och inkludering
Policy för mänskliga rättigheter
Hållbarhetspolicy
Swedbanks uppförandekod

198, 210
Policy för mänskliga rättigheter
Policy för jämställdhet, mångfald
och inkludering
Ställningstagande försvars
industrin
Hållbarhetspolicy
Swedbanks uppförandekod
Uppförandekod för leverantörer
Policy för ansvarsfulla
investeringar
Uteslutningslistan

198, 208–209
Antikorruptionspolicy
Policy för att motverka penning
tvätt och terroristfinansiering
Policy för finansiell rapportering
Hållbarhetspolicy
Swedbanks uppförandekod
Uppförandekod för leverantörer
Policy för hantering av skatt
Rutin för visselblåsning
Uteslutningslistan

Hantering av risker

14, 21, Not K3 sid 67, Pelare
3-rapporten, tillgänglig på
swedbank.com

14, Not K3 sid 67, Pelare
3-rapporten, tillgänglig på
swedbank.com

14, Not K3 sid 67, Pelare
3-rapporten, tillgänglig på
swedbank.com

14, Not K3 sid 67, Pelare
3-rapporten, tillgänglig på
swedbank.com

1) Alla policys finns tillgängliga på swedbank.com/sustainability
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Styrelsens och vd:s underskrift
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att
årsredovisningen har upprättats enligt Lag om Årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) samt RFR 2
Redovisning för juridiska personer och ger en rättvisande bild av
moderbolagets ställning och resultat och att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga
risker och o
 säkerhetsfaktorer som företaget står inför.

		

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att
koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och ger
en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat och att
förvaltningsberättelsen för koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 18 februari 2020

Göran Persson
Ordförande

Bodil Eriksson

Bo Magnusson
Vice ordförande

Mats Granryd

Josefin Lindstrand

Kerstin Hermansson

Anna Mossberg

Bo Johansson

Magnus Uggla

Camilla Linder		
Arbetstagarrepresentant		

Roger Ljung
Arbetstagarrepresentant

		
Jens Henriksson
		
Koncernchef och verkställande direktör
		

		

Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 februari 2020
PricewaterhouseCoopers AB

Anneli Granqvist
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Martin By
Auktoriserad revisor

Swedbank Års- och hållbarhetsredovisning 2019

218
HÅLLBARHETSREDOVISNING – BEST YRK ANDER APPORT

Revisorns rapport över översiktlig
granskning av Swedbank AB:s
hållbarhetsredovisning samt
yttrande avseende den lagstadgade
hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Swedbank AB (publ), org.nr 502017-7753
Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen och verkställande direktören
i Swedbank AB att översiktligt granska Swedbank AB:s hållbarhetsredovisning för år 2019. Företaget har definierat hållbarhetsredovisningens omfattning på sidan 194 i detta dokument varav
den lagstadgade hållbarhetsrapporten definieras på sidan 216
vilket även utgör den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Styrelsens och företagsledningens ansvar
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att
upprätta hållbarhetsredovisningen inklusive den lagstadgade
hållbarhetsrapporten i enlighet med tillämpliga kriterier respektive årsredovisningslagen. Kriterierna framgår på sidan 194 i
hållbarhetsredovisningen, och utgörs av de delar av ramverket
för hållbarhetsredovisning utgivet av GRI (Global Reporting Ini
tiative) som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt av
företagets egna framtagna redovisnings- och beräkningsprin
ciper. Detta ansvar innefattar även den interna kontroll som
bedöms nödvändig för att upprätta en hållbarhetsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen
grundad på vår översiktliga granskning och lämna ett yttrande
avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Vårt uppdrag
är begränsat till den historiska information som redovisas och
omfattar således inte framtidsorienterade uppgifter.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med ISAE
3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga
granskningar av historisk finansiell information. En översiktlig
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till
personer som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta andra
översiktliga granskningsåtgärder. Vi har utfört vår granskning
avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med
FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. En översiktlig granskning och
en granskning enligt RevR 12 har en annan inriktning och en
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betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt International Standards
on Auditing och god revisionssed i övrigt har.
Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on
Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitets
kontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner
avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. Vi
är oberoende i förhållande till Swedbank AB enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning och granskning enligt RevR 12 gör det inte möjligt för oss att
skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en
revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning och granskning enligt RevR 12 har därför inte den
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Vår granskning av hållbarhetsredovisningen utgår från de av
styrelsen och företagsledningen valda kriterier, som definieras
ovan. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av
hållbarhetsredovisningen.
Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är
tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för våra
uttalanden nedan.
Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram
några omständigheter som ger oss anledning att anse att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med
de ovan av styrelsen och företagsledningen angivna kriterierna.
En lagstadgad hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den 19 februari 2020
PricewaterhouseCoopers AB
Anneli Granqvist
Auktoriserad revisor

Karin Juslin
Specialistmedlem i FAR
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Kontaktuppgifter
Huvudkontor
Org.nr 502017–7753
Besöksadress: Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg
Postadress: 105 34 Stockholm
Telefon: 08-585 900 00
E-post: info@swedbank.se
www.swedbank.com
Kontaktpersoner
Johan Eriksson
Tillförordnad Kommunikationsdirektör
Telefon: 070 – 285 02 97
e-post: johan.b.eriksson@swedbank.se
Gregori Karamouzis
Chef Investerarrelationer
Telefon: 072-740 63 38
e-post: gregori.karamouzis@swedbank.com
Fredrik Nilzén
Hållbarhetschef
Telefon: 076-773 19 26
e-post: fredrik.nilzen@swedbank.se

Produktion: Springtime-Intellecta • Foto: Swedbanks bildbank

