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I dag er det ikke muligt at sammenligne bankers ansvarlighed. Forbru-

gere, der lægger vægt på etik, kan derfor reelt ikke træffe et oplyst bank-

valg og derved tilskynde finanssektoren til at leve op til dens samfunds-

ansvar. Vi ønsker mere gennemsigtighed hos banker og andre finansiel-

le institutioner om etik og ansvarlighed. 
 

 

Baggrund 

Bæredygtighed, grøn omstilling og FN’s Ver-

densmål er dagsordener, der har sat forbru-

gerne i bevægelse de seneste år, og forbrugerne 

efterspørger i stigende grad etisk ansvarlige 

produkter og tjenester. Forbrugerrådet Tænk 

modtager adskillige henvendelser fra forbruge-

re, der beder om råd til, hvad man skal være 

opmærksom på, hvis man vil skifte bank. Des-

værre er der i dag stort set ingen gennemsig-

tighed og objektiv vurdering af de finansielle 

institutioners ansvarlighed. 

 

Tiden er inde til, at der i Danmark etableres et 

etisk ratingsystem for banker, som vi kender 

det fra bl.a. Sverige, Norge og Holland, der alle 

deltager i det internationale Fair Finance 

Guide-projekt. Det er et ratingsystem, hvor 

man som forbruger kan se, hvordan de enkelte 

banker uafhængigt bliver vurderet ud fra en 

række etiske og samfundsmæssige parametre. 

 

Erfaringerne fra disse lande er, at det ikke bare 

er en hjælp til forbrugere i deres bankvalg, 

men også leder til højere standarder i sektoren. 

Det sker, fordi der med en objektiv rating er en 

klar interesse hos selskaberne for at arbejde for 

en god etisk rating – et ”race to the top”. På 

sigt vil ambitionen derfor være at styrke kon-

kurrencen blandt banker og andre finansielle 

institutioner, så markedet i højere grad selv 

kan bidrage til at højne den etiske standard. 

 

Vores nabolande har positive erfaringer med 

projektet, hvilket understreger, at der også i 

Danmark er behov for at få etableret en Fair 

Finance Guide. Forbrugerrådet Tænk ønsker at 

starte initiativet i dansk kontekst i samarbejde 

med Oxfam Ibis. 

 

Hvad betyder det for forbrugerne? 

En etisk rating af banker og pensionsselskaber 

vil skabe debat, offentlighed og brugerpres for 

mere ansvarlighed og bæredygtighed. Fair 

Finance Guide kan således hjælpe forbrugere, 

virksomheder og offentlige institutioner til at 

træffe et oplyst valg. Kunderne vil have mulig-

hed for at indgå i dialog med udbydere på et 

vidensbaseret grundlag og eventuelt skifte 
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Etisk rating af banker og pensionsselskaber 

 

Forbrugerrådet Tænk mener 

 

Der er behov for etisk rating af banker og andre finansielle institutioner i Danmark, fordi: 

 

 Der mangler muligheder for at vurdere finansielle institutioners etik. 

 Mere transparens vil hjælpe forbrugerne med at træffe et oplyst valg samt give en klar tilskyndelse 

til, at banker og pensionsselskaber bliver deres ansvar bevidst. 

 Der er behov for en uafhængig og kritisk stemme, som kan hamle op med den stærke interesseva-

retagelse, som banksektoren udøver, og som ikke nødvendigvis fører til en mere etisk og bæredyg-

tig finanssektor. 

 



 

 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.  

Forbrugerrådet Tænk har ca. 82.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk. 

bank, pensionsselskab, investeringsforening 

eller lignende. 

  

Vi har de seneste år desværre set flere bank-

skandaler om hvidvask og investeringsrådgiv-

ning, der ikke var i kundens interesse, skanda-

ler om forkert inddrivelse af gæld m.m. For-

brugerne ønsker i større og større grad at skifte 

til en ansvarlig bank, men de har på nuværen-

de tidspunkt ingen værktøjer hertil. Dette 

problem løser en dansk Fair Finance Guide. 

 

 

Løsningsforslag: 

Politikere i Danmark skal  

Sikre finansiering af et etisk, uafhængigt ra-

tingsystem af banker og pensionsselskaber i 

Danmark i form af Fair Finance Guide. 

 

Yderligere oplysninger 

Økonom Ida Moesby, imm@fbr.dk / 4194 7904, eller vicedirektør Vagn Jelsøe, vj@fbr.dk / 2280 6106.  

 

 

 

Faktaboks: Fair Finance Guide 

 

 Fair Finance Guide (FFG) er et etisk ratingsystem for banker. 

 FFG er etableret i Belgien, Brasilien, Tyskland, Norge, Sverige, Indonesien, Japan, Holland, Thai-

land og Indien under regi af Fair Finance Guide International (FFGI). 

 FGI er et civilsamfundsnetværk med udgangspunkt i Oxfam, Holland. 

 FGI har eksisteret siden 2009 og har en velafprøvet metodologi, der kan overføres til en dansk 

sammenhæng. 

 Den etiske rating er lavet på baggrund af en analyse af institutionens politikker og principper, 

samt casestudier, der undersøger, hvordan institutionen omsætter principper til praksis.  

 Analysemetoden fokuserer på følgende forhold: klimaforandringer, korruption, menneskerettig-

heder, arbejdstagerrettigheder, naturpåvirkning, skat, våben, gennemsigtighed og køn. 

 Ved udgangen af 2019 havde FFGI samlet set undersøgt 114 finansielle institutioners politikker og 

publiceret over 69 casestudier, der sammenligner politik med praksis. 

 I 2019 samarbejdede FFGI med 46 partnerorganisationer, og der er samlet set sendt over 150.000 

krav samt positive bemærkninger til de finansielle institutioner gennem guidens webside. 

 I 2019 nåede FFGI ud til over 15 mio. mennesker online.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
1 Fair Finance Guide; ”Five years – Ten guides” (april 2019) 



 

 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.  

Forbrugerrådet Tænk har ca. 82.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk. 

 

 

 

 


