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Danskerne forventer sektoren spiller en rolle 
i den grønne omstilling 
 

 

I det følgende præsenteres resultaterne fra en ny analyse udført af Kraka Advisory for 

Danske Bank. Den finansielle sektors ansvar og mulige bidrag på vejen mod et mere klima-

neutralt samfund er noget, som befolkningen er opmærksomme på.  Samlet set er det mere 

end halvdelen af alle privatkunder, som mener, at sektoren har en rolle at spille. Og særligt 

de unge privatkunder har ønsker og forventninger til, hvordan den finansielle sektor bruger 

deres position i den grønne omstilling. Fremover handler rådgivning og information således 

ikke kun om de rent økonomiske aspekter, men også om de grønne aspekter – og det for-

ventes, at bankerne har grønne produkter på hylderne. 

 

Hovedresultaterne er  

◼ Et flertal af respondenterne er enige eller meget enige i, at den finansielle sektor spiller 

en vigtig rolle i omstillingen jf. Figur 1.a. Dette billede gælder på tværs af alle alders-

grupper. 

◼ En stor del af respondenterne ved dog ikke, om bankernes kerneforretning – udlån til 

virksomheder – er klimaansvarlig. På spørgsmålet ”Mener du, at din bank har for meget, 

tilpas eller for lidt fokus på at forebygge og afbøde klimaforandringer, når de giver udlån 

til virksomheder?”, svarer ca.  55 pct. ”Ved ikke”. 

◼ Et stort mindretal af respondenterne ønsker og forventer mere information fra ban-

kerne i forbindelse med den grønne omstilling. De unge har dog i højere grad end de 

ældre generationer en forventning til bankernes dokumentation og rådgivning i forbin-

delse med klimaomstillingen. 

◼ Disse forventninger fra de unge gælder både bankernes dokumentation af CO2-udled-

ning og rådgivning i forbindelse med energieffektivisering af boligen 

◼ Et større mindretal af de 18-34-årige er også interesserede i rådgivning fra bankerne 

om CO2-udledning fra privatforbrug og investeringer samt et redskab til at følge egne 

udledninger på netbank jf. Figur 1.b. 
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Figur 1 Den finansielle sektors rolle i den grønne omstilling og privatkunders forventninger  

Figur 1.a Andel af respondenter, som er enige i udsagnet: 

”Den finansielle sektor spiller en vigtig rolle i den 

grønne omstilling” 

Figur 1.b Andel respondenter, som er enige eller meget enige 

i, at de er interesserede i rådgivning og redskaber 

fra banken i forbindelse med egen CO2-udslip 

 

  

Anm.: Beregnet på baggrund af 2.025 respondenter.  

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført af Epinion på vegne af Kraka Advisory og egne beregninger. 

 

 


