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ETIK OCH
ANSVAR.
DET ENDA
SOM HÅLLER
I LÄNGDEN.
Risker relaterade till hållbarhetsfrågor har blivit allt
mer uppmärksammade inom banksektorn – en sektor
som traditionellt ansetts ha låg hållbarhetsrisk och
begränsad miljöpåverkan. I spåren av finanskrisen
och de senaste årens uppmärksammade kontroverser
har bankernas hållbarhetsarbete satts under lupp och
såväl tillsynsmyndigheter som investerare och andra
intressenter ställer allt högre krav.

Finansiella risker med bristande hållbarhet.

inte redan gjort det, ska genomföra egna stresstester

et faktum att banker är nära sammankopplade
i ett komplext och sammanlänkat system gör
hållbarhetsfrågan än mer kritisk. Om finansiella värden skrivs ned i en bank till följd av
bristande hållbarhetsarbete, riskerar det att
få kedjeeffekter och påverka det finansiella systemet i
stort. Det utgör således en potentiell systemrisk.

och scenarioanalyser för att få en ökad förståelse för
sårbarheter relaterade till klimatförändringar, samt hur
de kan påverka bankernas kapitalisering.
I denna andra upplagan av Öhman Prospektiv tittar
vi närmare på och beskriver hållbarhetsaspekterna
affärsetik, regelefterlevnad och klimatrelaterade risker
i bankernas utlåning samt vad vi på Öhman Fonder
förväntar oss av bankerna i dessa avseenden.

D

Etik är en kulturfråga.
Öhman Fonder arbetar aktivt för att utvärdera banksektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. Vår slutsats är
att en grundbult i bankernas hållbarhetsarbete är att
förankra en ansvarstagande företagskultur. Kulturen
anser vi vara helt avgörande för att komma tillrätta med
affärsetiska problem som i många fall är orsaken till den
senaste tidens skandaler i banksektorn. Vi menar att
dessa skandaler bottnar i att den etiska skiljelinjen för
vad som är rätt och fel varit otydlig, vilket har skapat en
gråzon för bankerna att agera i.
Därutöver anser vi att en ökad förståelse för och en
tydligare redovisning av klimatrelaterade risker är
avgörande för att förstå bankernas sårbarhet vad gäller
klimatförändringar. Öhman Fonder uppmanar därför
bankerna att implementera en strategi för att redovisa
sina klimatrelaterade risker i enlighet med ramverket
TCFD1 . Därutöver anser vi att bankerna, i den mån de
TCFD = Task force on Climate-related Financial Disclosure – en kommitté
tillsatt av G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer. Kommittén har utfärdat rekommendationer och ett ramverk för hur klimatrelaterade risker och möjligheter på bästa sätt bör redovisas så att investerare
kan fatta mer välinformerade beslut.
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Indirekt miljöpåverkan.
Banksektorns direkta påverkan på klimatet är relativt
begränsad. Sektorn har ingen egen tillverkning som
orsakar direkt negativ miljöpåverkan och bedriver inte
en resurskrävande verksamhet. Men som finansiella intermediärer bidrar affärsbankerna till – och påverkas av
– betydande indirekta miljömässiga och sociala effekter
via exempelvis sin utlåning.
Klimatrisker och anpassningen till ett fossiloberoende samhälle kan få väsentliga konsekvenser för de
underliggande företagen, projekten och tillgångarna
som kommersiella banker finansierar. Banker är särskilt
exponerade mot klimatrelaterade risker och behöver
inkludera detta i sin utlåningsprocess, långsiktiga finansiella planering, riskhantering och verksamhetsstrategi.

Insatsstyrkan för ökad transparens.
Mot bakgrund av klimatavtalet som antogs i Paris 2015,
tillsatte G20-ländernas finansministrar och centralbanksschefer en kommitté; Task force on Climate-related
Financial Disclosure (TCFD). Kommitténs uppdrag var
att ta fram rekommendationer för hur klimatrelaterade
risker och möjligheter på bästa sätt bör redovisas så att
investerare kan fatta mer välinformerade beslut.
TCFD:s rekommendationer delar in klimatrelaterade

finansiella risker i två primära kategorier;
1. Fysiska risker, som kan uppstå till följd av klimat- och
väderrelaterade händelser
2. Omställningsrisker, det vill säga risker relaterade till
omställningen mot en fossiloberoende ekonomi. Ju mer
samhället anpassar sig till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp så kommer det leda till stora förändringar
för olika branscher som disruptiv teknik och nya regelkrav, vilket kan påverka prissättningen på tillgångar.
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•

KREDITRISK: När fysiska risker inträffar och
tillgångar inte är försäkrade kan marknadsaktörer
som banker behöva bära den ekonomiska bördan.
Extrema väderhändelser kan till exempel orsaka
betydande förluster för husägare, vilket minskar
deras förmåga att återbetala lån. Detta skulle öka
kreditrisken i bankernas utlåningsportföljer eftersom sannolikheten för förfallna lån och förluster
ökar. Banker har också utlåning till företag vars
affärsmodeller potentiellt inte är i linje med övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

•

MARKNADSRISK: Omställningen inom koldioxidintensiva sektorer kan påverka energi- och
råvarupriser. Även om risken för en plötslig och
omfattande omställning kanske inte är omedelbar,
kan den ekonomiska risken öka om bankernas
prognoser för de kommande åren inte är i linje
med olika klimatscenarios. Den ökande frekvensen
av mer extrema väderhändelser kan också påverka
makroekonomiska förhållanden genom att skada
den nationella infrastrukturen och försvaga grundläggande faktorer som ekonomisk tillväxt, sysselsättning och inflation. Detta skulle till exempel kunna leda till politisk instabilitet och få konsekvenser
för statsskulden i vissa länder.

Öhman tar klimattempen på bankerna.
TCFD:s rekommendationer har blivit ett allt mer vedertaget ramverk för hur företagen ska redovisa klimatrelaterad finansiell påverkan och kan i grunden förändra
hur investerare får information om – och därmed bättre
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kan bedöma – bolags riskexponering och hantering.
Öhman Fonder uppmanar bankerna att redovisa sina
klimatrelaterade risker i enlighet med TCFD samt att
genomföra egna stresstester och scenarioanalyser. Dels
för att få en ökad förståelse för de sårbarheter som klimatförändringar leder till, dels för att bedöma hur det
kan påverka bankernas kapitalisering.
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DNB
Nordea
SEB
Handelsbanken

Öhman Fonders ESG-team har som ett led i detta
skickat frågor om TCFD till samtliga nordiska storbanker, samt även ställt frågor till bankrepresentanter vid
investerarmöten och presentationer.
Både SEB och Swedbank har i vår bedömning kommit längst och påbörjat arbetet med att förankra och
implementera TCFD:s rekommendationer, det vill säga
redovisa sina klimatrelaterade risker. Särskilt SEB har en
tydlig intern styrning, de har etablerat en koncernövergripande arbetsgrupp med ansvar för att implementera
TCFD, ledd av bankens Chief Risk Officer. De är även en
av få banker som nämner ESG och klimat som en kreditrisk i sin kapitaltäckningsrapport.

Swedbank

Som ansvarsfull investerare är vi allt mer angelägna
om att få tillgång till transparent och relevant information om klimatrelaterade risker. I september 2017
undertecknade därför Öhman Fonder ett initiativ som
initierades av ShareAction och Boston Common Asset
Management. Tillsammans med andra investerare, som

3

Danske Bank

Bra där SEB och Swedbank!

Hur Öhman Fonder agerat som ägare –
i samarbete med andra investerare.

2

Genomfört
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Delvis genomfört

Ej genomfört

Uttryckt stöd för TCFD:s rekommendationer.
Integrering av klimatrelaterade risker i övergripande affärsstretegi, till exempel CEO, CRO och CFO är involverade i arbetet.
Arbetsgrupp med ansvar för implementering av TCFD.
Nämner klimatrelaterade risker/ESG i risk- och kapitaltäckningsredovisning (Pelare 3-rapporteringen)
Delegerat ansvar till en person i styrelsen.
Rapporterat enligt TCFD.

förvaltar totalt två biljoner dollar, skickades ett brev till
62 av de största bankerna globalt. I brevet efterfrågades
mer klimatrelaterad information i bankernas rapportering.
Förra året publicerade Boston Common en rapport
för att följa upp huruvida detta brev och initiativ gett
några resultat2. Bland de 59 banker som svararde hade:
ཟཟ 71 procent av bankerna antagit exkluderingspolicyer
och riktlinjer avseende sin finansiering och investering i koldioxidintensiva branscher och verksamheter.
www.bostoncommonasset.com och rapport "Banking on a Low Carbon
Future" (2018)

2

Källa: Öhman Fonder

ཟཟ 53 procent av bankerna haft en dialog med sina företagskunder inom koldioxidintensiva branscher.
 Endast 3 procent av bankerna har efterfrågat att
deras kunder bör redovisa enligt TCFD.
 Färre än hälften av bankerna hade börjat implementera risk- och scenarioanalyser i enlighet med två
graders-målet.
Öhman Fonder kommer fortsätta att prioritera klimatrelaterade risker i påverkansdialoger med bankerna.
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När lagen inte heller håller.

För stora för att fela?

Finanskrisen 2008 skadade bankernas anseende i grunden. Och det har knappast gynnats av de senaste årens
uppmärksammade avslöjanden om olaglig verksamhet
inom bankerna som penningtvätt, marknadsmanipulation och sanktionsöverträdelser. Denna typ av kontroverser har varit vanligt förekommande trots att sektorn
numera omfattas av betydligt mer stringenta regelkrav.

Vissa banker påpekar att det tidigare har förekommit
brister i arbetet med AML eftersom bankerna saknade
tydliga krav, att man helt enkelt förhöll sig till det som
då var gällande lagar. Gränsdragningen har inte varit
tydlig vilket har skapat en gråzon för bankerna att agera
i. Det som var lagligt – eller åtminstone inte olagligt
– för några år sedan kan omvärderas och bedömas
illegitimt idag. Intressenters förväntningar, krav och
värderingar förändras med tiden, i takt med rådande
normer och värderingar i samhället. Det är därför viktigt
för banker att inte enbart följa gällande lagstiftning utan
också anpassa sig till allmänhetens förväntningar, eftersom brister kan skada bankens anseende och ”license
to operate”.

Flera banker har också en så pass systemkritisk ställning
att de i princip är ”too big to fail”, något som dels blev
tydligt i samband med finanskrisen, dels i samband
med flera uppmärksammade penningtvättsskandaler.
För några år sedan framkom det att den brittiska
bankkoncernen HSBC hade haft kunder och genomfört
transaktioner med kopplingar till några av världens
mest brutala organisationer som terrorgrupper och
drogkarteller. Banken hade underlättat en storskalig och
komplex penningtvätt samt i samband med detta brutit
mot amerikanska sanktioner. Istället för att ställa HSBC
inför rätta valde USA:s justitiedepartement att ingå en
förlikning med banken.

Försvarslinje mot penningtvätt.

Kontroversiella incidenter, senaste 12 mån
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Många branscher utsätts för ekonomisk brottslighet
som penningtvätt, men bankerna är särskilt utsatta
eftersom de ska förhindra pengar från exempelvis
vapenhandel eller korruption från att överhuvudtaget
komma in i det legala finansiella systemet. Bankerna
har därmed ett stort samhällsansvar att agera som en
första försvarslinje.
Regelverk som ska övervaka bankernas arbete och
system som ska upptäcka och förhindra penningtvätt –
Anti-Money Laundering (AML) – har skärpts i flera steg
i linje med EU:s penningtvättsdirektiv. Arbetet med att
förhindra penningtvätt har därmed förbättrats, dock
först de senaste åren och inte i samma takt som samhällets förhöjda förväntningar.

Sw
ed
b

Från finanskris till förtroendekris.

Kontroversiella incidenter (skattebedrägerier och penningtvätt)
Källa: Reﬁnitiv ESG research
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Europeiska banker med högst böter för
sanktionsöverträdelser (miljoner USD)
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Penningtvättsoro i nordiska banksektorn.
Nordiska banker har historiskt varit relativt förskonade
från liknande penningtvättsskandaler, något som dock
kom att ändras under 2018.
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Europeiska banker med högst böter för
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myndigheten tog särskild hänsyn till bankens återbetalningsförmåga när man beslutade om storlekten på ett
bötesbelopp.
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Källa: Moody's Investor Services

Ett annat är nederländska ING Group, som anklagades för ett bristfälligt AML-arbete och för att inte ha
rapporterat misstänkta transaktioner. I september 2018
erkände ING bristerna i bankens processer och slöt ett
avtal med den nederländska åklagarmyndigheten om
böter på strax över 900 miljoner dollar. Men det som
var särskilt anmärkningsvärt i detta fall var att åklagar-

Förekomsten av penningtvätt i Danske Bank uppmärksammades första gången 2013 då en visselblåsare på
den estniska filialen slog larm. Allt detta nådde sin
kulmen 2018 då finansmannen Bill Browder belyste att
penningtvätten i Danske Bank hade varit betydligt mer
omfattande än vad man tidigare hade förstått. Banken lät tillsätta en utredning som erkände betydande
brister och det framkom att det rörde sig om mer än
200 miljarder euro i misstänkta transaktioner. Sammantaget uppmärksammandes en bristfällig kontroll och
ansvarslös kultur inom Danske Bank och sedan dess har
utredningar av bankens straffrättsliga ansvar inletts i ett
flertal jurisdiktioner.

Ringar på vattnet.
De svenska bankerna har länge haft betydande marknadsandelar i Baltikum och oron kring Danske Banks
penningtvättsskandal i Estland spred sig därmed även
till flera av de övriga nordiska bankerna. De nordiska
bankerna har de senaste åren arbetat för att stärka sin
regelefterlevnad som ett resultat av uppmärksammade
skandaler och nya penningtvättsdirektiv. Investeringar

Öhman Fonder valde i september 2018 att sälja samtliga innehav
i Danske Bank med anledning av penningtvättsskandalen. Vi
noterade även att det fanns en risk för spridningseffekter till de
övriga nordiska bankerna med verksamhet i Baltikum, och initierade därmed en dialog med de banker vi ansåg vara i riskzonen.
Syftet med dessa dialoger har varit att skapa en bättre förståelse
för hur bankerna avser att komma tillrätta med problemen och
förbättra sitt arbete med AML. Slutsatser från dessa pågående
dialoger är något vi värderar högt i vår förvaltning.
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i IT och regelefterlevnad leder till högre kostnader som
i kombination med lågräntemiljön är en utmaning för
flera av bankerna. Swedbank sänkte nyligen sin utdelning för att stärka sin kapitaltäckning efter penning
tvättsskandalen, och även Nordea avser att revidera
sina finansiella mål. Danske Banks kostnader under de
första sex månaderna av 2019 ökade med 12 procent
från 2018 till 12,8 miljarder danska kronor och Nordea
har investerat mer än 700 miljoner euro i regelefterlevnad de senaste tre åren.
Samtidigt som stora kostnader och böter är att vänta,
är det positivt att flera av bankerna satsat på att komma
till rätta med problemen. Till exempel har de nordiska
bankerna etablerat Nordic KYC Utility, ett samriskföretag (så kallat joint venture) vars huvudsyfte är att bättre
möjliggöra utbyte av information om kunder sinsemellan för att förebygga förekomst av penningtvätt. Den
typen av samarbete kan utgöra en konkurrensfördel för
de nordiska bankerna framöver.
Nordiska banker, ESG rating (2009-2019)
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Källa: Sustainalytics
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Bankernas strategiska åtgärder efter uppmärksammade
incidenter har varit att investera i nya IT-system, anställa fler experter inom regelefterlevnad, inrätta så kallade
"financial crime task forces" och stärka sina interna
kontrollsystem. Det är givetvis bra, men som en del i
vår ESG-analys anser vi att bankerna förbiser en annan
viktig aspekt för att komma tillrätta med problemet,
nämligen sin företagskultur och incitamentsstruktur.

Företagskultur äter strategi till frukost
Ur ett ESG-perspektiv består en stor del av utmaningen
i att förankra en ansvarstagande och etisk affärskultur i
hela banken. Det är en utmaning att göra detta i en stor
bank eftersom de oftast har flera filialer i olika länder,
där anställda själva fortfarande sköter kundkontakt och
många av transaktionerna. Vanligtvis är det just enskilda anställda som har brustit i sina rutiner eller inte
vetat när eller hur de ska rapportera misstänkta transaktioner. I vissa fall kan det ha funnits en ovilja internt
att rapportera oegentligheter till högre nivå, eventuellt
på grund av rädsla för repressalier och negativa konsekvenser. Därutöver har bankernas ledning sällan agerat
tillräckligt tidigt och kraftfullt när brister identifierats.
Det kan bero på en kultur som präglas av starkt fokus
på att bygga volym och nå vissa lönsamhetsmål, där
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ersättningssystemet inte premierar att anställda identifierar brister och fel.

Bolagsstyrning: ersättning och incitament

Hur värderar man en företagskultur?

Är VD:ns ersättning kopplad
till aktieägande?

I vår ESG-analys ingår ett flertal olika faktorer för att
försöka bedöma bolagsstyrning och företagskultur. Hur
är organisationen uppbyggd? Vad har chefen för Compliance för roll i organisationen? Sitter personen i fråga
i ledningsgruppen? Vem rapporterar personen till? Hur
hanteras intressekonflikter? Om bonus- och ersättningssystem för personer på ledande positioner är förankrade i bankens hållbarhetsmål är också en relevant
aspekt. Även att anställda får regelbunden utbildning
i affärsetik och rätt förutsättningar för att rapportera
brister, via så kallade visselblåsarkanaler, är viktigt för
att etablera en ansvarstagande företagskultur.

Kortsiktighet håller inte i längden.
Enligt vår analys har endast tre procent av de europeiska bankerna baserat ersättning till ledning och styrelse
utifrån mer långsiktiga målsättningar (det vill säga
målsättning som sträcker sig längre än två år). Det är ett
tydligt exempel på bankernas kortsiktiga incitamentsmodell. Endast 14 procent av de europeiska bankerna i
vår analys har valt att förankra ledningens ersättning till
hållbarhetsmål eller så kallade icke-finansiella mål.
Det hör fortfarande till ovanligheten inom banksektorn att skapa tydliga incitament, som att betala bonus
baserat på krav på etik och regelefterlevnad. Det var till
exempel först efter penningtvättsskandalen i Danske
Banks estniska filial som banken beslutade att koppla
ledningens ersättning till krav på regelefterlevnad.
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Är ledningens ersättning kopplad
till CSR/hållbarhet/ickeﬁnansiella mål?

Är ledningen och styrelseledarmöternas ersättning kopplad eller
delvis kopplad till mål som är mer
än 2 år?
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Källa: Reﬁnitiv Eikon

Att det nu har gjorts bedömer vi som positivt, och vi
är övertygade om att det är en fördel om fler banker
etablerar effektiva incitamentsprogram som förenar
bankens policyer och principer med långsiktigt hållbara
avkastningsmål.

SLUTSATS

Sammanställning över vad vi som investerare förväntar
oss av bankerna utifrån ett hållbarhetsperspektiv

MILJÖASPEKTER

SOCIALT ANSVAR

BOLAGSSTYRNING

ESG integrering i kreditbedömning
För oss som investerare är det relevant att förstå
hur bankerna integrerar hållbarhetsfaktorer i sina
kreditbedömningar och utlåningsprocesser.
”Best practice”: banken rapporterar hur stor del
av utlåningen som sker till industrier med negativ
miljöpåverkan. Det är även relevant huruvida banken minskar sin utlåning till fossilt och/eller ökar
sin utlåning till förnybart, eller finansierar potentiellt kontroversiella projekt.

Affärsetik och regelefterlevnad
Det ställs höga krav på bankerna avseende regelefterlevnad och banker som kan säkerställa
robusta interna kontroller kommer vara bättre positionerade. Utöver stark regelefterlevnad är även
faktorer som en ansvarstagande företagskultur
och etik en grundbult för att förhindra affärsetiska
brister.

Riskhantering och resiliens
Bedömning av bankernas riskaptit och interna
riskhantering. Till exempel hur bolagsledningen
värderar kortsiktiga avkastningsmål relativt långsiktig stabilitet. ”Best practice”: klimatrisker ingår i
bankens befintliga riskhantering och rapportering
(till exempel enligt TCFD).

Produktkvalitet
Begreppet produktkvalitet innefattar exempelvis
prissättning av de finansiella produkter och tjänster bankerna erbjuder, men även hur de marknadsförs. Eventuella risker kan utgöras av tvivelaktiga
utlåningsmetoder, falsk eller aggressiv marknadsföring, vilseledande information eller bristfälliga
passandebedömningar. Större kontroverser som
subprime-lånen visar på de potentiellt negativa
konsekvenserna vid bristfällig hantering.

Ledning och styrelse
Bolagsstyrning är särskilt viktigt för banker, främst
vad det gäller styrelsens och ledningens sammansättning samt incitamentsstruktur. En kvalificerad
och kompetent styrelse med finansiell erfarenhet
är viktig i och med den komplexa regulatoriska
miljön. Dessutom är ”best practice” ersättningsprogram som linjerar bolagets strategi med mer
långsiktiga hållbarhetsmål.

Humankapital
Humankapital består av den expertis och kompetens som de anställda besitter. Är banken till exempel positionerad så att de kan attrahera de bästa
kandidaterna? Erbjuds utbildning och utvecklingsmöjligheter? Låg personalomsättning tenderar
att innebära att banken har lägre kostnader och
därmed högre operationell effektivitet.

Vill du veta mer om hur Öhman Fonder arbetar som ansvarsfull investerare?
Välkommen in på www.ohman.se!
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fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn (”Öhman”). Publikationen är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation
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