
Denna översikt är resultatet av ett branschinitiativ från Bankföreningen.  
Syftet är att ge en inblick i hur banker arbetar med hållbarhetsperspektivet  
i sin kreditgivning till företag. 

1. HÅLLBARHET FÖR OSS
Danske Bank vill skapa långsiktiga värden i de samhällen och marknader som vi är 
en del av. Därför strävar vi efter att etablera och utveckla långsiktiga hållbara rela-
tioner med alla våra intressenter på marknaden, t.ex. kunder, investerare, anställda 
och myndigheter.

Vårt mål är att bedriva en ansvarsfull affärsverksamhet där ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet (ESG = Environmental, Social and Governance) är en inte-
grerad del av vår verksamhet. Vi vill hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål 
och därför är också en ansvarsfull utlåningsverksamhet grundläggande för oss.

Under 2018 kommer vi att arbeta fram en ny strategi för vårt hållbarhetsarbete 
som också innehåller nya metoder och riktlinjer för vår kreditgivning.

2. HÅLLBARHET I KREDITPROCESSEN
Danske Bank är en nordisk universalbank med verksamhet i 16 länder och våra 
kärnmarknader är Danmark, Norge, Sverige och Finland. Banken har drygt 3,4 
miljoner privat-, företags- och institutionella kunder och utöver traditionella 
banktjänster erbjuder vi även liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, 
mäklartjänster och leasingtjänster. 

Lån och krediter sker i enlighet med koncernens kreditpolicyer och riktlinjer. I dem 
är principer kring hur vi beaktar risker i relation till miljö, socialt ansvar och styr-
ning en integrerad del. Det betyder att banken gör en strukturerad kreditbedömning 
av den enskilda kundens ekonomiska situation, risker och möjligheter i relation 
till ESG och syftet med krediten. I vissa fall innebär det att vi måste avstå från att 
erbjuda krediter eller att vi ställer särskilda villkor för att bevilja en kredit.

För Danske Bank innebär en ansvarsfull kreditgivning att erbjuda finansiering som 
motsvarar den enskilda kundens ekonomiska behov och återbetalningsförmåga, 
men också att kunden förstår sina nuvarande och framtida ekonomiska förpliktel-
ser och hur relevanta ESG-principer för deras affärsverksamhet påverkar dessa. 
Om banken uppmärksammar att en kund inte efterlever principerna diskuterar vi 
fram en lösning tillsammans med kunden. Vi lägger stor vikt vid att tillsammans 
med kunden göra en handlingsplan som vi sedan följer upp noggrant. I några fall 
är enda möjligheten att enas om en plan för att avsluta krediten. Det sker i en 
ansvarsfull och kontrollerad process.
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Värderingen av hållbarhetsfaktorerna sker med hänsyn till det enskilda ärendet. 
Det innebär att många olika parametrar vägs samman för att rätt beslut ska kunna 
fattas. Danske Banks verkställande ledning tar ställning till kundförhållanden där 
hållbarhetsfrågorna är särskilt komplexa. Ett sådant arbete sker alltid på basis av 
information från bankens specialister i hållbarhetsfrågor och är en integrerad del i 
bankens vanliga kredithantering.

Koncernens totala redovisningsmässiga kreditexponering uppgick till 2 687 mil-
jarder danska kronor i slutet av 2017, varav 975 miljarder danska kronor är till 
företag. Krediterna fördelar sig enligt graferna till vänster.

3. ÅTAGANDEN OCH POLICYER 
Danske Bank bedriver sin affärsverksamhet i enlighet med bland annat FN:s principer 
för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-korruption. De internationella prin-
ciper och konventioner vi åtagit oss att följa utgör grunden för en ansvarsfull dialog 
med våra intressenter. 

Banken har skrivit under följande internationella åtaganden av betydelse
för vår kreditgivning:
• UN Global Compact
• OECD Guidelines for Multinational Enterprises
• UN Guiding Principles on Business and Human Rights
• UN Environment Programme Finance Initiative
• The Universal Declaration of Human Rights 
• The ILO Declaration of Fundamental Principles at Work

Vi stödjer också principerna för UN 2030 Agenda for Sustainable Development 
och har införlivat flera av de mål för hållbar utveckling (Sustainable Development 
Goals) som finns med där.

Klimatfrågan är en global utmaning som skapar risker både för miljö, ekonomi och 
sociala förhållanden. Danske Bank har därför skrivit under Parisavtalet (The Paris 
Pledge) och därmed förbundit sig att verka för att begränsa den globala uppvärm-
ningen till max två grader. Vi är övertygade om att finanssektorn har en viktig roll i 
en transformering till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Position Statements, policys och riktlinjer 
Principerna i de internationella åtaganden som banken ingått återspeglas i bankens 
koncernövergripande kreditpolicyer, så kallade Position Statements. De ska tillämpas 
på alla marknader där banken är verksam och i alla delar av verksamheten. Position 
Statements och riktlinjer utvärderas och revideras fortlöpande. Läs mer om våra 
ställningstaganden här: https://danskebank.com/responsibility/our-approach.

4. VÅRA FOKUSOMRÅDEN ANGÅENDE HÅLLBARHET I KREDITGIVNINGEN
Prioriteringar
Danske Bank erbjuder kunderna finansiella lösningar som hjälper dem att bidra till 
en hållbar samhällsutveckling. Vad gäller företagskunders finansiering erbjuder vi 
till exempel gröna obligationer och gröna lån, sociala obligationer och andra håll-
bara finansiella lösningar.

Uteslutningar
Danske Bank stödjer eller finansierar inte kontroversiella vapen som personminor, 
klustervapen, biologiska och kemiska vapen. Vi anser också att användandet av 
kärnvapen utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna, därför finansierar vi 
inte heller tillverkningen av kärnvapen, kärnvapenmissiler eller andra direkt för-
knippade aktiviteter. Danske Bank har därutöver en koncernövergripande så kallad 
uteslutningslista över enskilda företag som banken av hållbarhetsskäl inte finansie-
rar eller investerar i.
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DKK 2.687 mrd, 31/12 2017
Kreditportfölj

Privatkunder
Företag (exkl. fastighetsförvaltning)
Finansiella institutioner
Fastighetsförvaltning
Offentliga institutioner
Icke vinstdrivande organisationer
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DKK 975 mrd, 31/12 2017
Företagsutlåning

Jordbruk
Fastighetsförvaltning
Bygg och anläggning
Sällanköpsvaror
Dagligvaruhandel
Energi
Hälsovård och läkemedel
Tillverkningsindustri
IT och telekom
Råvaruindustri
Övrig affärsverksamhet
Shipping
Transport

6

6

5

5

5

4
4

3 3

%-andelar

%-andelar


