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översikt – nyckeltal ansvar 2012 

 
 
Totalt sparkapital: 

Sparkapital - det samlade värdet av 

kundernas tillgångar. 

Sparkapital i etiska fonder: 

Sparkapital i etiska fonder har ökat kraftigt och 

nådde nya rekordnivåer under 2012.  

104 miljarder SEK 350 miljoner SEK 

 

Antal aktiva kunder:  

De nordiska spararna vill ha kontroll över sina egna pengar – under 2012 ökade antalet aktiva 

kunder hos Nordnet med 7 procent. 

 

366 600 stycken 

 

Attraktiv arbetsplats: 

Medarbetarna ger ett högt betyg på 

Nordnet som arbetsgivare.  

Sjukfrånvaro: 

Genomsnittlig frånvaro per år på grund av 

sjukdom bland Nordnets anställda. 

87 av 100 1,9 % 

 

Total energiförbrukning:  

Nordnets energiförbrukning under 2012, 

majoriteten går till att driva våra servrar. 

Totala växthusgasutsläpp: 

Nordnets växthusgasutsläpp minskar på grund 

av minskade flygresor. 

2,2 GWh 338 ton CO2e 
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vd om Nordnets ansvar  
 

Sedan Nordnet startade i mitten av 90-talet har vi alltid gått vår egen väg – vi har ifrågasatt, 

förändrat och förenklat. Det ska vi fortsätta med och det ska vi även ta med oss i vårt arbete 

mot ett mer hållbart samhälle. Nyckeln till Nordnets framgång finns i att demokratisera 

banktjänster och göra det enkelt för våra kunder. Genom nya tankesätt och tydliga åsikter ska 

vi alltid ta ställning för våra kunder – vi ska vara spararnas röst i den ekonomiska debatten. 

Nordnets verksamhet ska vara bra för våra kunder, våra medarbetare, miljön och för samhället 

i stort. 

 

Några av de viktigaste trenderna som jag ser inom finanssektorn är ökade krav på 

transparens, kapitaltäckning, rörlighet och lägre avgifter. Jag tror att dessa trender leder till en 

mer human finansmarknad som levererar mer värde till kunderna. Nordnet är idag väl 

positionerade för dessa trender och vi är övertygade om att det som är bra för våra kunder 

också är bra för Nordnet. 

 

En annan fråga som ligger mig varmt om hjärtat är mångfald. Jag är övertygad om att vi bygger 

en mer framgångsrik organisation om vi är personer med olika bakgrund och förutsättningar. 

Som ett led i detta arbete är Nordnet medlem av Veckans Affärers ”30-procentsklubben”. Det 

är en sammanslutning av företag där vi som medlemmar lovar att verka för en ledningsgrupp 

som består av minst 30 procent kvinnor till 2015. Jämlikhetsarbetet i Nordens företag går 

framåt, men i en långsam takt och vi är gärna med och påskyndar denna process. 

 

Ur ett miljömässigt perspektiv är Nordnet väldigt effektiva; vi har inte ett rikstäckande nät av 

bankkontor och vi flyger inte jorden runt på affärsresor. Vi gör det vi kan för att minska den 

miljöpåverkan som vi ändå har. Som ett exempel på detta installerade vi redan 2010 

videokonferensutrustning på samtliga landskontor och införde en tuff resepolicy för att 

reducera mängden flygresor. Sedan dess har våra koldioxidutsläpp från flygresor minskat med 

över 70 procent! Ett tydligt bevis på vilken möjlighet vi har att påverka, när hela organisationen 

sluter upp bakom en åtgärd.  

 

Framåt kommer vi att utöka vårt engagemang inom hållbarhetsområdet ytterligare. Vi ska 

konkretisera en tydligare strategi för hur Nordnet kommer att arbeta med dessa frågor 

framöver. Bland annat tittar vi på olika möjligheter att lansera ett specifikt samhällsstödjande 

projekt med längre tidshorisont där även Nordnets medarbetare kan ta en aktiv del. 

 

Vill du diskutera ansvarsfrågor eller har förslag på hur vi kan bli bättre inom detta område så 

finns jag på hakan.nyberg@nordnet.se och på Nordnetbloggen. 

 

 

 
Håkan Nyberg, vd Nordnet 
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nordnets ansvarsrapport 2012 
 

För tredje året i följd publicerar Nordnet en ansvarsrapport enligt the Global Reporting Initiative 

(GRI), världens mest spridda ramverk för hållbarhetsredovisning. I ansvarsrapporten beskriver 

vi hur Nordnet arbetar med kundansvar, ansvarsfulla affärer, medarbetaransvar samt vår 

påverkan på miljön.  

 

Ansvarsrapporten avser räkenskapsåret 2012 och baseras på GRI:s senaste riktlinjer (G3.1), 

med en självdeklarerad nivå C. Redovisningen omfattar Nordnet-koncernen och inkluderar 

därmed samtliga helägda dotterbolag. I miljönyckeltalen exkluderas dock bifirman 

Konsumentkredits kontor i Stockholm där fyra medarbetare arbetar. 

 

 

 

våra hörnstenar 

be modern 

stay active 

keep it simple 
 

 

fokus för vår ansvarsrapport 

 
Ansvarsrapporten ska fokusera på Nordnets arbete inom de områden som är viktigast för 

bolagets intressenter. Inför Nordnets första ansvarsrapport våren 2011 genomfördes en riktad 

dialog med bolagets nyckelintressenter. Därigenom skapades en bild av vilka krav och 

förväntningar som finns på Nordnet – och hur långt vårt ansvar sträcker sig. Under våren 2013 

har Nordnet låtit genomföra oberoende intervjuer med samtliga personer i ledningsgruppen för 

att kartlägga likheter och olikheter i synen på ansvar samt tydliggöra vilket fokus Nordnets 

ansvarsarbete bör ha framöver. 

 

De interna intervjuerna och intressenternas enkätsvar visar tydligt att intressenterna förväntar 

sig ett bolag med höga etiska ambitioner och att medarbetare, kunder och miljön alltid 

behandlas på ett ansvarsfullt sätt. I den här redovisningen beskriver Nordnet hur vi tar ansvar 

inom prioriterade områden.  

 

De intressentgrupper som Nordnet har en löpande dialog med gällande ansvarsfrågor är; 

 Kunder 

 Anställda 

 Ägare 

 Leverantörer 
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ansvar för våra kunder 
 

Hos Nordnet är kunden alltid i centrum. Vi arbetar för att slå hål på ålderdomliga strukturer och 

dolda avgifter, för en mer demokratisk aktiehandel och för att skapa alternativ till dyra 

pensionsdrakar. Vi står helt enkelt på spararnas sida i kampen för en mer transparent 

finansbransch. Vi ska alltid erbjuda våra kunder bra service, en användarvänlig tjänst och en 

självklar prisstruktur.  

 

Alltid på spararnas sida 

Nordnet företräder spararna. Spararna är våra kunder och vår viktigaste lojalitet. Det är 

spararnas röst vi för fram i debatten och det är dem vi hjälper till bättre kunskap i den ofta 

onödigt komplicerade bransch vi tillhör. Som oberoende aktör är vår ambition att bygga upp ett 

förtroende hos kunderna, inte att lyfta fram specifika alternativ där vi tjänar extra mycket 

pengar. Detta är bakgrunden till att Nordnet har marknadens bredaste utbud av fonder och en 

helt transparent prisstruktur. Hos Nordnet ska kunderna aldrig behöva betala för något de inte 

använder. 

 

Ett annat viktigt led i detta arbete är Nordnets sparekonomer. Nordnet har i varje land där vi är 

verksamma en oberoende sparekonom vars enda syfte är att företräda spararnas intressen, 

även om det skulle gå emot Nordnets intressen. Våra sparekonomer syns i debatten i 

respektive land och är frekventa skribenter på Nordnetbloggen, där de ger information om 

aktuella ämnen. 

Anti-korruption

Kundservice & 

support

Digitalisering av 

processer

Energiförbrukning

Resor & transporter

Etik & moral

Ansvarsfull 

marknadsföring

Mångfald

Påverka opinionen

Erbjuda etiska 

fonder

Erbjuda utbildning i 

privatekonomiAnsvarsfull utlåning

Social sponsring

Erbjuda 

transparenta 

finansiella 

produkter

N
o

rd
n

e
ts

 p
ri
o

ri
te
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n

g
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ra
d

Relevans för Nordnets intressenter

Prioritering av Nordnets ansvarsarbete och -redovisning

Medarbetarutveckling Informationssäkerhet

Identifierade ansvarsaspekters väsentlighet, sammanvägd av genomsnittlig relevans för 

Nordnets intressenter och prioritering för Nordnets ledningsgrupp. 
 

Hög 
 

H
ö

g
 

 

Låg 
 

Lå
g
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Kundservice 

Nordnet finns där kunderna redan finns. Vår kundservice finns tillgänglig via mail, telefon och 

Facebook. På Facebook kan kunderna ställa frågor direkt till Nordnets sparexperter och hitta 

svaren på de vanligaste frågorna. Kunder och andra intressenter kan även kontakta och följa 

företagets representanter på Twitter och på Nordnetbloggen. 

 

Nordnets webbtjänster har öppet 24 timmar om dygnet året runt, och genom 

Investeringsguiden kan vi alltid bistå med oberoende rådgivning kring personliga 

fondportföljer. Nordnet arbetar hela tiden med att utöka och förenkla onlinetjänsterna, och 

under 2012 gjorde vi det bland annat möjligt att bli ny kund på 120 sekunder med hjälp av e-

legitimation, helt utan papper. 

 

 

Skapat och distribuerat ekonomiskt värde (MSEK)       

        

Direkt skapat ekonomiskt värde 2012 2011 2010 

Nettointäkter 938 1 084 1 388 

        

Distribuerat ekonomiskt värde       

Leverantörer 330 348 810 

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare 19 17 15 

Ersättning till övriga anställda 214 218 251 

Betalningar till finansiärer och föreslagen utdelning 123 114 88 

Skatter       

   - Sverige 22 26 63 

   - Norge 11 33 25 

   - Danmark 0 2 2 

   - Finland 0 1 23 

Erhållet stöd från staten 0 0 0 

Bibehållet ekonomiskt värde 219 325 158 

  

 

 

 
Skyddad information 

För Nordnet är hög säkerhet i våra banktjänster ett grundläggande och viktigt 

arbetsområde. Nordnets arbete inom IT-säkerhet utgår ifrån ISO 27000, en internationell 

standard för informationssäkerhet. Nordnets arbete med dessa frågor styrs av en 

säkerhetschef och en oberoende säkerhetsgrupp. 

 

Nordnet följer noggrant utvecklingen för att säkerställa att bolagets tjänster är i framkant när 

det gäller att göra det enkelt och säkert att handla med värdepapper på internet. Under 2012 

har Nordnet bland annat infört möjlighet att öppna konton med e-legitimation i alla nordiska 

länder. I samband med detta erbjuder vi även kunderna i samtliga länder där vi har verksamhet 

att använda e-legitimation för inloggning till sina Nordnet-konton. 

 

Arbetet med att förbättra säkerhetslösningar för Nordnets kunder pågår kontinuerligt. 

Kundernas information ska vara skyddad oavsett om det handlar om inloggning med personligt 

lösenord eller kryptering av kommunikationen mellan Nordnet och webbläsaren. Under 2012 

Tabellen visar Nordnets skapade ekonomiska värde och hur det har fördelat sig på olika 

intressenter. 

 

 



  

 7 

ansvarsrapport 2012 

har vi i Norden sett nya hot med så kallade DDoS-attacker (Distributed Denial of Service) där 

syftet varit att störa och begränsa tillgängligheten för vissa tjänster på internet. Nordnet har 

under året arbetat proaktivt för att minimera störningar för våra kunder om våra tjänster skulle 

utsättas för denna typ av attacker.  

 

Nordnets IT-system övervakas dygnet runt under årets samtliga dagar. Dessutom genomförs 

regelbundna och oberoende säkerhetsgranskningar av IT-miljön.  

 

Utbildning för sparare 

Nordnets affärsidé är att erbjuda tjänster som gör det enkelt att spara och låna. För att lyckas 

som bolag tror vi att det krävs mer än att erbjuda moderna banktjänster till konkurrenskraftiga 

priser. Genom att öka kunskaperna om privatekonomi kan vi hjälpa våra kunder att göra 

smartare val samtidigt som vi skapar samhällsnytta. 

 

I varje nordiskt land som vi har verksamhet har vi en sparekonom. Våra sparekonomers 

främsta uppgift är att driva privatekonomiska frågor från spararnas perspektiv, både genom 

fysiska möten med kunder, media, politiker, partners och inte minst genom aktivitet i sociala 

medier.  

 

Under konceptet Nordnetskolan arrangerar Nordnet utbildning i sparande och aktiehandel. 

Under 2012 hölls utbildningar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Även Nordnets satsning 

Aktieskolan on Tour fortsatte under 2012. Konceptet innebär att Nordnet-anställda tillsammans 

med studenter reser runt till högskolor i Sverige och deltar i studentaktiviteter samt håller 

föreläsningar om hur aktiemarknaden fungerar. Nordnet Spare- og InvesTOUR är ett 

rikstäckande event där vi i Norge har träffat kunder och pratat sparande.  

 

Nordnet samarbetar även mer direkt med fyra högskolor genom att erbjuda så kallade börsrum 

till studenterna. I börsrummen ges möjlighet att bekanta sig med olika applikationer för 

värdepappershandel samt sätta sig in i andra sparrelaterade områden. Utöver de fysiska 

börsrummen håller Nordnet återkommande föreläsningar på olika teman för att utbilda 

studenterna inom sparande och investeringar. Börsrum finns på Handelshögskolan i 

Stockholm, Uppsala Universitet, KTH och Jönköpings internationella handelshögskola. 

 

Investeringar i utbildning av allmänheten (KSEK) 2012 

    

Total kostnad för Sparekonomerna 1 687 

Total kostnad för Nordnetskolan 1 333 

Total kostnad för "Aktieskolan on Tour" 300 

Total kostnad för "Nordnet Spare- og InvesTOUR" 753 

Totala utbildningskostnader 4 073 

 

 
 

Under våren 2013 genomförde Nordnet ett stort evenemang i Stockholm – Nordnet Live. Där 

fick vi möjlighet att träffa våra kunder under en hel dag samtidigt som vi bjöd på intressanta 

diskussioner kring sparande och aktiehandel med personer som Karl-Johan Persson från H&M 

och Stefan Löfvén från Socialdemokraterna. Evenemanget leddes av Nordnets svenske 

sparekonom Günther Mårder och blev en stor succé. Nordnet Live gick även att se direkt från 

Nordnets webbplats och finns nu tillgängligt på Youtube för alla intresserade.  

Tabellen visar Nordnets direkta kostnader för utbildning av allmänheten. 
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ansvarsfulla affärer 
 
Nordnets medarbetare ska alltid agera på ett sätt som överensstämmer med gällande lagar 

och regler på respektive marknad. Våra medarbetare ska även agera på ett sätt som 

överensstämmer med företagets etiska riktlinjer, och alltid anmäla eventuella överträdelser 

eller felaktigheter.  

 

Vårt agerande 

Grundläggande för Nordnets verksamhet är att våra medarbetare agerar i linje med våra etiska 

riktlinjer och företagets värdegrund. Styrelsen har det högsta ansvaret för att Nordnets etiska 

riktlinjer följs, och uppdaterar dessa minst en gång per år. Alla nya medarbetare genomför en 

obligatorisk kurs om de riktlinjer som styr Nordnets dagliga arbete, vilket innefattar en speciell 

utbildning i etik, sekretess och anti-korruption. Dessutom får medarbetarna kontinuerlig 

utbildning inom områden som penningtvätt, finansiering av terrorism och klagomålshantering. 

 

Vissa medarbetarkategorier, exempelvis mäklare, måste inneha Swedsec-licens. Nordnet 

uppmuntrar även övriga medarbetare att utbilda sig för att klara kraven för licensen, som ett 

initiativ för att öka medarbetarnas kompetens gällande värdepappersmarknaden. Alla 

medarbetare som är Swedsec-licensierade måste klara ett kunskapstest varje år för att behålla 

licensen. Vid utgången av 2012 var 67 av Nordnets anställda licensierade, vilket är 20 procent 

av medelantalet anställda under 2012. 

 

Förebyggande av brottslighet  

För aktörer på den finansiella marknaden finns risk att drabbas av ekonomisk brottslighet. 

Nordnet övervakar kontinuerligt att bolagets tjänster inte används för att dölja vinster som 

uppkommit genom brottsligt beteende. 

 

Nordnet har väl utvecklade system och rutiner för att upptäcka och rapportera misstänkta fall 

av penningtvätt eller finansiering av brottslighet. Nordnet genomför kontinuerligt 

riskbedömningar av kunder, tjänster och produkter. Riskbedömningarna ligger sedan till grund 

för den pågående övervakning som finns internt. 

 

Nordnet är sedan 2011 även med i Finanskoalitionen mot barnpornografi (ECPAT). I 

samarbete med ECPAT och Rikskriminalpolisen hjälper svenska banker och andra finansiella 

aktörer till att stoppa betalningar till webbplatser som erbjuder barnpornografi. ECPAT är en 

ideell förening som jobbar för att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel – 

barnpornografi, trafficking och barnsexturism. ECPAT har bidragit till att minska antalet 

webbplatser som säljer övergreppsbilder på barn markant de senaste åren.  

 

 

Nordnet kunders privatsparande (Miljarder SEK) 2012 2011 2010 

        

Nettosparande 6,9 9,3 13,9 

Totalt sparkapital 104 90 102 

  

 

 
 

Tabellen visar nettosparande samt totalt sparkapital. Nettosparande avser 

insatt kapital minus uttaget kapital. 
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Etiskt sparande 

Basen i Nordnets affärsidé är att kunderna själva ska välja var de vill placera sitt sparkapital. 

Det innebär att Nordnet ska erbjuda ett brett spektrum av olika finansiella produkter. Nordnet 

erbjuder idag cirka 40 fonder med särskild inriktning på etiska eller miljömässiga investeringar. 

Vi kan glädjande konstatera att kundernas sparande i dessa fonder har ökat kraftigt under 

2012, dessutom har värdetillväxten varit hög.  

 

Nordnet kunders privatsparande i etiska fonder (MSEK) 2012 2011 2010 

        

Totalt sparande i etiska fonder 350 240 200 

 

 

 

ansvar för våra medarbetare 
 

Det är människorna som arbetar på Nordnet som skiljer oss från andra banker. Alla 

medarbetare ska vilja, våga och kunna göra sin röst hörd – det är så vi driver Nordnet framåt. 

Organisationen är medvetet platt, vilket gör oss snabba till beslut och handling. 

 

 
 

 

 

 

 

Kunniga medarbetare 

På Nordnet värdesätter vi prestigelöshet, kreativitet och utmanaranda. Tillsammans drivs vi av 

den högst påtagliga visionen om att bli Nordens ledande bank inom sparande. Vi är fast 

övertygade om att ju mer våra medarbetare kan om finansbranschen och våra erbjudanden, 

desto bättre service kan de ge våra kunder. Som vi ser det går kundnöjdhet och 

medarbetarnöjdhet hand i hand.  

 

Det koncept vi internt arbetar efter under 2013 benämns ”Customer Excellence”. Begreppet 

rymmer såväl teoretiska som praktiska initiativ som alla syftar till att stärka kundnöjdheten. 

Bland annat genomförs ett omfattande internutbildningsprogram samt ett program med 100 

förbättringar av interna processer. 
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Antal anställda vid utgången av respektive år och land. Notera att 

diagrammet visar totalt antal anställda, inklusive vikarier och timanställda. 
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Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd 

och år (h) 2012 2011 2010 

        

Samtliga medarbetare 9 14 11 

 

 
En annan central del av Nordnets kompetensutveckling handlar om ledarskap. Nordnet har 

sedan 2010 ett gemensamt forum för alla chefer inom bolaget där vi skapar samsyn kring 

ledarskap. Forumet är dessutom en viktig nätverksmöjlighet som erbjuder relationsbyggande 

mellan de olika kontoren och länderna. De gränsöverskridande mötena är en viktig del i att fullt 

ut integrera samtliga kontor i Nordnet-kulturen. 

 

 

 

 

 

En inspirerande arbetsplats 

Att medarbetarna trivs och tycker att det är roligt att gå till jobbet är grunden i Nordnets 

fortsatta utveckling. Frågor som rör arbetsmiljö och den allmänna trivseln på Nordnets kontor 

är en självklar och naturlig del av verksamheten. 

  

En viktig komponent för nöjda medarbetare är att erbjuda möjlighet till variation i 

arbetsuppgifter och nya samarbeten med kollegor. Samtliga medarbetare har minst två 

personliga utvecklingssamtal per år.  

 

Nordnet strävar även efter att uppmuntra och inspirera alla medarbetare till att leva en 

hälsosam livsstil. Grundsynen är att människor som mår bra är mer motiverade, vilket bidrar till 

Nordnets framgång. Som ett steg i det arbetet lanserades ett nytt hälsoprogram under 2012 

som syftar till att ytterligare aktivera medarbetarna utifrån respektive individs förutsättningar. 

Att vi har lyckats med detta arbete återspeglas i vår låga sjukfrånvaro. 

 
Sjukfrånvaro (%) 2012 2011 2010 

        

Sverige 1,7 1,8 2,0 

Norge 2,0 2,9 2,4 

Danmark 2,0 1,6 0,4 

Finland 3,3 2,1 1,0 

Genomsnitt Nordnet 1,9 1,9 1,8 

 

Personalomsättning, anställningar och avgångar (st) 2012 2011 2010 

        

Anställda kvinnor 30 39 37 

Anställda män 56 71 54 

Nyanställningar under året 86 110 91 

        

Avgångar kvinnor 31 55 29 

Avgångar män 68 86 51 

Personer som slutat under året 99 141 80 

Inga fall av arbetsrelaterade skador, sjukdomar eller dödsfall har rapporterats 

under 2012. 

Tabellen visar totala antalet anställningar och avgångar hos Nordnet. Observera att 

detta även avser tillfälligt anställd personal som vikarier och timanställda. 
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Bättre genom mångfald 

Vi är övertygade om att många olika personligheter, roller och bakgrunder krävs för att skapa 

ett framgångsrikt Nordnet. Alla måste dela samma mål, men vi vill inte stöpa alla medarbetare i 

samma form. Skillnader främjar och stärker kreativitet och kvalitet.  

 

Nordnet strävar efter att erbjuda samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter för alla 

oavsett kön, etniskt ursprung eller andra aspekter som inte har att göra med personers 

förmåga att utföra ett bra arbete. Att bolagets medarbetare har olika bakgrund tror vi främjar 

viktiga grundläggande värderingar som tolerans, ödmjukhet och förståelse. Nordnet upplevs 

som en jämlik arbetsplats av medarbetarna som ger poängen 4,7 på en skala av 6 när de får 

bedöma jämlikheten på Nordnet. 

 

Nordnets könsfördelning är i nuläget relativt jämn, men den skiljer sig åt mellan olika 

personalkategorier. Administrativa funktioner har en högre andel kvinnor, medan andelen män 

är högre bland exempelvis IT-personal. Nordnets styrelse består av sex män och två kvinnor, 

medan det i ledningsgruppen är åtta män och två kvinnor. Nordnet är med i Veckans Affärers 

satsning ”30-procentklubben”. Som medlemmar lovar vi att verka för en ledningsgrupp som 

består av minst 30 procent av respektive kön till 2015. Vi tycker detta är en viktig fråga som 

behöver belysas i högre grad i dagens näringsliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Löneskillnad, kvinnornas lön i procentuell andel av 

männens (%) 2012 2011 2010 

        

Ledning (exkl. VD) 95 97 87 

Samtliga medarbetare 75 77 77 

 

 

 

 

Anställda som omfattas av kollektivavtal (st) 2012 2011 2012 

        

Antal medarbetare med kollektivavtal 39 48 52 

 

Tabellen visar kvinnors genomsnittliga lön som procentandel av den 

genomsnittliga lönen för män, i ledningsgruppen samt för hela företaget. 

Det är endast i Nordnets finska verksamhet som anställda omfattas av 

kollektivavtal. 
 

under 

30 år

30%

30-50 år

62%

över 50 

år

8%

Åldersfördelning

Kvinnor

38%

Män

62%

Könsfördelning
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miljöansvar 
 

Nordnet har inga traditionella lokala bankkontor. Istället vägleds kunderna genom smarta och 

resurseffektiva IT-lösningar. Resultatet är att Nordnet förbrukar cirka 40 procent mindre energi 

per omsatt krona jämfört med de nordiska storbankerna. 

 

 
 
 
Energieffektiva banktjänster 

Nordnets största miljöpåverkan kommer från de servrar som dygnet runt driver våra 

internetbaserade tjänster. Under 2012 förbrukade Nordnet totalt 2 150 MWh energi för 

elanvändning i IT-infrastruktur samt el, värme och kyla på bolagets kontor.  

 

Nordnets energiförbrukning motsvarar genomsnittsförbrukningen för cirka 85 svenska hushåll. 

I takt med att energipriserna ökar så blir energiförbrukningen en allt större kostnadspost, vilket 

ger större incitament att arbeta mer aktivt med energieffektivisering.  

 

Indirekt energiförbrukning (MWh) 2012 2011 2010 

        

El 1 840 1 830 1 880 

Fjärrvärme 280 270 370 

Fjärrkyla 30 30 10 

Totalt 2 150 2 130 2 260 

Andel förnyelsebar 59% 64% 62% 

 

 

 
 
Minskad klimatpåverkan 

En central del av Nordnets miljöpåverkan är utsläpp av växthusgaser. Bolaget rapporterar 

utsläppen av växthusgaser enligt the Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), det 

internationellt vanligaste ramverket för frivillig rapportering av växthusgaser. Nordnets totala 

växthusgasutsläpp minskade med 5 procent under 2012 och uppgick till cirka 1 ton CO2e per 

anställd, vilket är ungefär 20 procent av de totala utsläppen från en genomsnittlig svensk under 

ett år.  

 

86%

13%

1%

Energiförbrukning, per energislag

El

Fjärrvärme

Fjärrkyla

Energiförbrukning för att värma och kyla lokaler och driva utrustning. Tabellen visar 

också den genomsnittliga andelen förnybar energi. 
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Nordnet rapporterar även varje år frivilligt till det internationella indexet CDP (tidigare Carbon 

Disclosure Project), som öppet redovisar växthusgasutsläppen för ett stort antal företag 

världen över. I det senaste CDP-indexet fick Nordnet betyg 55 på en hundragradig skala. 

 

 

 
 

 

 
Nordnets växthusgasutsläpp kommer främst från elförbrukningen i bolagets servrar, 

medarbetarnas pendling samt tjänsteresor. Att utsläppen minskat under senare år kan främst 

härledas till att flygresorna minskat med hela 35 ton CO2e, motsvarande 74 procent, sedan 

2010! Den kraftiga minskningen beror till stor del på en tuff resepolicy som säger att vi ska 

använda videokonferens för möten mellan de olika lokalkontoren. Förutom miljöbesparingen 

har detta även medfört stora ekonomiska och tidsmässiga vinster. 
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Växthusgasutsläpp

Totala växthusgsutsläpp Växthusgasutsläpp per anställd

64%6%

30%

Växthusgasutsläpp per aktivitet

El, värme & kyla

Tjänsteresor

Anställdas pendling

De gröna staplarna representerar Nordnets totala växthusgasutsläpp 

och linjen representerar växthusgasutsläpp per anställd. 
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nordnets GRI-index 
 

Nedanstående förteckning återger referenser till de GRI-indikatorer som Nordnet valt att 

redovisa. Vissa indikatorer finns presenterade utanför denna ansvarsrapport, dessa länkas till 

hemsidan eller hänvisar till: ”ÅR”= Årsredovisning 2012, ”AR” = ansvarsrapport. 

 

 = Fullt rapporterad,  = Delvis rapporterad 

 

Standardindikatorer 
           Hänvisning/ 

           kommentar 

1. Strategi & analys              

1.1 Uttalande från VD om vision och strategi. s. 3  

2. Organisationsprofil 

2.1 Organisationens namn. Nordnet i korthet  

2.2 Viktigaste produkterna och tjänsterna. Erbjudande  

2.3 Organisationsstruktur. Organisation  

2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor. Våra marknader  

2.5 Länder där verksamhet bedrivs. Våra marknader  

2.6 Ägarstruktur och företagsform. Ägarstruktur  

2.7 Marknader som organisationen är verksam inom.  Nordnet i korthet  

2.8 Organisationens storlek. Nyckeltal  

2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden.  ÅR, s. 3-4  

2.10 Erhållna utmärkelser och priser. ÅR, s. 3-4  

3. Information om redovisningen 

 Redovisningsprofil   

3.1 Redovisningsperiod. s. 4  

3.2 Publicering av senaste redovisningen. Våren 2012  

3.3 Redovisningscykel. s. 4  

3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen. Investerarkontakt  

 Redovisningens omfattning och avgränsning   

3.5 Process för definition av innehållet i redovisningen. s. 4-5  

3.6 Redovisningens avgränsning. s. 4  

3.7 Begränsningar i redovisningens omfattning.  s. 4  

3.8 
Princip för redovisningen av dotterbolag, och 

utlokaliserade verksamheter. 
s. 4 

 

3.10 
Förändringar av information som lämnats i tidigare 

redovisningar och skälen för detta. 
Inga förändringar 

 

3.11 
Väsentliga förändringar i omfattning, avgränsningar 

eller mättekniker jämfört med föregående redovisning 
Inga förändringar 

 

 Innehållsförteckning enligt GRI   

3.12 
Innehållsförteckning som visar var i redovisningen 

standardupplysningarna finns. 
s. 14-15 

 

4. Styrning, åtaganden och intressentrelationer 

 Styrning   

4.1 Redogörelse för företagets bolagsstyrning. Se bolagsstyrning  

4.2 Är styrelseordförande också VD. Nej  

4.3 Styrelsens sammansättning och oberoende Styrelsen  

4.4 

Möjligheter för aktieägare och anställda att komma 

med rekommendation till styrelsen eller 

företagsledningen. 

Bolagsstämma &  

s. 4 
 

 Kommunikation med intressenter   

4.14 Intressegrupper som organisationen har kontakt med. s. 4  

4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter. s.4 & AR 2010  

4.16 Tillvägagångsätt vid kommunikation med intressenter. s.4 & AR 2010 
 

4.17 

Viktiga frågor som har lyfts via kommunikation med 

intressenter och hur organisationen har hanterat dessa 

frågor. 

s. 5 
 

 

 

 

http://org.nordnet.se/sv/om/om-nordnet/pa-sprang/nordnet-i-korthet
http://org.nordnet.se/sv/om/om-nordnet/vad-vi-goer/erbjudande
http://org.nordnet.se/sv/om/om-nordnet/hur-vi-goer-det/organisation
http://org.nordnet.se/sv/om/om-nordnet/vara-marknader/sverige
http://org.nordnet.se/sv/om/om-nordnet/vara-marknader/norden
http://org.nordnet.se/sv/investera/investera-i-nordnet/aktien/aegarstruktur
http://org.nordnet.se/sv/om/om-nordnet/pa-sprang/nordnet-i-korthet
http://org.nordnet.se/sv/investera/investera-i-nordnet/finansiellt/nyckeltal
http://org.nordnet.se/sv/investera/investera-i-nordnet/fragor/investerarkontakt
http://org.nordnet.se/sv/investera/bolagsstyrning/bolagsstyrning/introduktion
http://org.nordnet.se/sv/investera/bolagsstyrning/styrelse-och-revisorer/styrelsen
http://org.nordnet.se/sv/investera/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsordning
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Resultatindikatorer för ekonomi 
         Hänvisning / 

         kommentar 

Ekonomisk prestation 
          

 

EC1 Genererat och distribuerat ekonomiskt värde. s. 6  

Indirekt ekonomisk påverkan 

EC8 
Investeringar i infrastruktur & tjänster som huvudsakligen 

görs för allmänhetens nytta. 
s. 7  

EC9 Indirekta ekonomiska effekter. s. 8-9 
 

 

 

Resultatindikatorer för miljöpåverkan 
         Hänvisning / 

         kommentar 

Energi  

EN4 Indirekt energianvändning per energikälla. s. 12  

EN6 
Initiativ för att tillhandahålla energieffektiva och 

förnyelsebara tjänster. 
s. 12 

 

Utsläpp till luft och vatten samt avfall 

EN16 Direkta och indirekta växthusgasutsläpp. s. 13  

EN17 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser. s. 13  

EN18 Initiativ för att minska växthusgasutsläpp. s. 13  

Transporter 

EN29 Miljöpåverkan från företagets transporter. s. 13  

 

 

Resultatindikatorer för social påverkan 
         Hänvisning / 

         kommentar 

Medarbetare – anställning  

LA1 Total personalstyrka. s. 9  

LA2 Personalomsättning.  s. 10  

Relationer mellan anställda och ledning 

LA4 Anställda som omfattas av kollektivavtal. s. 11  

Hälsa och säkerhet i arbetet 

LA7 Sjukfrånvaro och arbetsrelaterade sjukdomar. s. 10  

Medarbetare – träning och utbildning 

LA10 Genomsnittligt antal utbildningstimmar. s. 10  

LA12 Andel anställda som får regelbunden utvärdering. s. 10  

Mångfald och jämställdhet 

LA13 Sammansättning av styrelse och ledning. Styrelse & Ledning 
 

Lika lön för kvinnor och män 

LA14 Löneskillnad mellan kvinnor och män. s. 11  

Diskriminering 

HR4 Antal fall av diskriminering 0 st 
 

Kundernas integritet 

PR8 

Totalt antal underbyggda klagomål gällande 

överträdelser mot kundernas integritet och förlust 

av kunddata. 

0 st 
 

 

http://org.nordnet.se/sv/investera/bolagsstyrning/styrelse-och-revisorer/styrelsen
http://org.nordnet.se/sv/investera/bolagsstyrning/ledning/ledningsgrupp

