Danskerne mangler viden til at investere klimavenligt
Kun 1 ud af 10 danskere har aktivt tilrettet deres investerede formue i en mere klimavenlig retning.
Arbejdernes Landsbank har i samarbejde med Voxmeter spurgt danskerne om deres interesse og viden
om at investere klimabevidst. Helt overordnet er danskerne klimabevidste, men når det kommer til at
investere klimavenligt og bæredygtigt, så mangler danskerne viden om, hvordan man gør. Det ser vi
nærmere på i denne analyse.
Kun 1 ud af 10 danskere har aktivt tilrettet deres investerede formue i en mere klimavenlig retning. 56%
svarer, at de ikke aktivt har tilpasset deres formue mens 15% svarer, at det ved de ikke. 18% angiver, at de
ikke har nogen investeret formue eller pensionsopsparing (figur 1). Tallene viser et billede af, at danskerne
ikke tænker investering med ind i billedet, når det kommer til klimavenlige løsninger. Danskerne er ellers
meget klimabevidste, når vi ser på andre emner som dagligvareindkøb, biler og bolig, men det udmønter sig
altså ikke, når vi taler om investering af formuen, fx i form af indlån eller pensionsopsparing.
Og det er ikke fordi, at danskerne ikke ønsker at investere. Tal fra Nationalbanken viser, at danskerne
investerer flere af de penge, som går ind på kontoen i dag end de gjorde tidligere. I 2019/2020 placerede
danskerne 15 kr. i værdipapirer for hver gang de havde 100 kr. i frie midler. 49 kr. blev sat på
indlånskontoen, mens 36 kr. røg ind på pensionsopsparingen. I 2020/2021 var billedet vendt på hovedet og
hele 71 kr. blev sat i værdipapirer for hver gang danskerne havde 100 kr., mens kun 5 kr. blev på
bankkontoen og 24 kr. gik til pension.
Den manglende aktive tilretning af formuen skyldes bl. a., at danskerne generelt føler, at de mangler viden
på området. 46% af danskerne svarer, at de slet ikke eller i mindre grad føler, at de har tilstrækkelig viden
om, hvordan man investerer klimavenligt. 32% svarer, at de har viden i nogen grad, kun 13% svarer, at de
har viden i høj eller i meget høj grad mens 9% svarer ved ikke (figur 2). Vi kan altså se, at danskerne ikke
føler de har tilstrækkelig viden, mens en del danskere ganske enkelt ikke ved, om de har en formue og
hvordan den er investeret.
Hvordan investerer man i en mere bæredygtig retning?
Hvis man ønsker at investere, og i øvrigt vil have mere bæredygtighed ind i sine investering, så anbefaler vi
generelt, at man søger råd og vejledning til at komme i gang. Mulighederne handler i nogen grad af, hvilken
del af ens formue, man ønsker at investere.
Inden man kaster sig over at investere, skal man dog først og fremmest huske på, at når man investerer, så
løber man en større risiko end hvis pengene står på bankkontoen. Det kræver derfor, at man har
risikoappetitten til at investere og samtidig har en lang tidshorisont, da der vil være udsving undervejs.
Derudover anbefaler vi også, at man afsætter en passende buffer svarende til 6 måneders faste udgifter,
som kan bruges til uforudsete udgifter.
•

Frie midler: Hvis man ønsker at investere sin frie opsparing i en mere bæredygtig retning, så findes
der flere muligheder. Det mest oplagte valg er bæredygtige fonde eller investeringsforeninger. De
findes i flere varianter, hvor de fx er etisk screenet eller er svanemærket. Er der tale om en
svanemærket fond, skal den opfylde 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering og
transparens. Vil man investere i enkeltaktier, så kræver det et større benarbejde, da man så skal i
gang med selv at undersøge markedet og hvad den enkelte virksomhed gør. Her skal man huske at
få spredt investeringerne, så ikke man sætter alle pengene i én aktie. I tillæg bliver det også
nemmere at investere i en mere bæredygtig retning, da ny EU-lovgivning senere på året gør, at

•

•

man udover at skulle forholde sig til sin tidshorisont og risiko også skal forholde sig til sin
bæredygtighedsprofil.
Pensionsmidler: Mange danskere har en pensionsopsparing via deres overenskomst eller
ansættelsesforhold. De midler er naturligvis investeret, da tidshorisonten er lang. Hvis man ønsker
dem investeret i en mere bæredygtig retning, skal man have fat i sit pensionsselskab og høre, hvad
de tilbyder. I nogle tilfælde har de formentlig allerede foretaget nogle valg, mens det i andre
tilfælde kræver en aktiv stillingtagen.
Bolig: Hvis man ikke har mod på at investere sine penge i værdipapirer, men stadig gerne vil
placere dem på en mere bæredygtig måde, kan man kigge mod sin bolig, hvis man er boligejer. Her
kan man klimatilpasse sin bolig ved at energirenovere, hvor man fx gør boligen tættere ved at
udskifte/levetidsforlænge vinduer og døre eller ved at udskifte varmekilde. På den måde sparer
man selv penge på sit energiforbrug, og man gør noget godt for miljøet.

Vi har spurgt danskerne, om de vil være villige til at acceptere et lavere afkast, hvis deres formue blev
investeret klimavenligt. Her vil næsten halvdelen af danskerne slet ikke eller kun i mindre grad acceptere
det, mens 20% vil acceptere det i nogen grad. 10% vil acceptere det i høj eller i meget høj grad, mens 10%
svarer ved ikke (figur 3).
Figur 1. Kun 1 ud af 10 danskere har aktivt tilrettet sin formue i en klimavenlig retning

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Voxmeter.

Figur 2. Næsten halvdelen af danskerne har ringe viden om at investere klimavenligt

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Voxmeter.

Figur 3. 25% af danskerne vil ikke acceptere et lavere afkast, hvis formuen blev investeret klimavenligt

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Voxmeter.

Om spørgeskemaundersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført af Voxmeter for Arbejdernes Landsbank. Besvarelserne er indsamlet i
perioden 20. – 28. oktober 2021. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse ved brug
af Voxmeters CAWI-system. I undersøgelsen er 1.003 blevet spurgt og er repræsentativ for den danske
befolkning over 18 år.
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