
 
Godt på vej i den grønne omstilling 

 
Lån & Spar Invest (LSI) arbejder intenst med at sikre, at 
foreningens porteføljer bidrager positivt til den grønne 
omstilling. Målsætningen er, at de virksomheder, som 
medlemmerne i foreningen har investeret i, skal reduce-
re CO2 udslippet med helt op til 70 pct. og ikke under 50 
pct. frem mod 2030. Og i 2050 skulle CO2 neutraliteten 
gerne være fuldt opnået.  
 
Det er ambitiøse mål, som vurderes at være realistiske, 
men det er ikke noget, der kommer af sig selv. 
 
Ved siden af CO2 målene, styrer Lån & Spar Invest også 
efter et bredere mål for den sociale ansvarlighed i de 
virksomheder, der indgår i porteføljerne.  
 
Det kaldes ofte ESG-risikoen, hvor de tre bogstaver står 
for henholdsvis Environmental, Social og Governance, 
altså et samlet set bredt mål for, hvad vi på dansk ofte 
sammenfatter i betegnelsen social ansvarlighed. 
 

CO2-udledningens udvikling 
 
Lån & Spar Invest overvåger løbende CO2-udledningen 
fra virksomhederne. Det sker på grundlag af data fra 
Sustainalytics, som er et anerkendt bureau, der indsam-
ler og bearbejder data fra virksomhederne om deres 
CO2-udledning og andre ESG-faktorer. 
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at virksomheder-
nes udarbejdelse af data er i rivende udvikling i disse år, 
og at data er på vej til at blive bedre og bedre. Derfor er 
det stadig nødvendigt ikke at forvente millimeter-
præcision i tallene, men opfatte dem som bedste estimat 
på nuværende tidspunkt. 
 
I virksomhedernes opgørelser opereres med tre niveau-
er: Scope 1 (virksomhedens egen udledning), Scope 2 
(udledningen hos leverandører som følge af virksomhe-
dens indkøb af ydelser til sin produktion) og Scope 3 
(udledning foranlediget af anvendelsen og efterfølgende 
bortskaffelse af virksomhedens produktion). På nuvæ-
rende tidspunkt dækker datagrundlaget alene de to 
førstnævnte niveauer. 
 
I figuren er vist CO2-udledningen fra Lån & Spar Invests 
forskellige afdelinger, sammenholdt med målsætningen 
frem mod 2030 (røde søjler) og udledningen fra det bre-
de indeks over alle verdens aktier MSCI All Countries 
(blå).  
 

Udledningen er målt i tons CO2 for hver million kroner 
investeret. Den enkelte virksomheds udledning sættes i 
forhold til dens samlede virksomhedsværdi, der er sum-
men af markedsværdien af dens egen- og fremmedkapi-
tal. 
 

 
 
Alle afdelingerne følger målsætningen, og det er også 
opgaven, at det fortsætter i de kommende år.  
 
Én afdeling skiller sig ud, og det er LSI Globale Aktier 
Basis, som allerede ligger på halvdelen af det brede ver-
densmarkedsindeks’ udledning. Det skyldes, at afdelin-
gen har en investeringsstrategi, som fra starten har til-
stræbt bæredygtighed, og i sin investeringspolitik alene 
investerer i de bedste virksomheder i hver branche, og 
som samtidig har valgt at udelukke seks konkrete bran-
cher (fossil energi, våben, alkohol, tobak, hasardspil og 
pornografi) ud fra generelle ESG-hensyn.  
 

Hvorfor har dine investeringer betydning? 
 
Det er helt afgørende for den grønne omstillings succes, 
at alle verdens virksomheder deltager og gør deres yder-
ste for at omstille produktionen i en mere bæredygtig 
retning.  
 
Lån & Spar Invest er jo medejer af alle sine portefølje-
virksomheder, og derfor er det helt naturligt at have en 
holdning til bæredygtigheden og skubbe i den rigtige 
retning.  
 
Virksomhedernes ledelser er ansat til at skabe succesful-
de virksomheder, og de er ikke interesserede i, at inve-
storerne vender dem ryggen og sælger aktierne med 
faldende aktiekurser til følge. 
 
Derfor er investorernes engagement og investeringspoli-
tikker af stor betydning for, at virksomhederne så at sige 



forstår fremtidens krav og indretter sig med sigte på 
bæredygtighed i bl.a. produktionen.  
 
Men det er vigtigt, at investorerne tager del på den rigti-
ge måde. Eksempelvis skaber det ikke meget bæredyg-
tighed, at en investor blot sælger sine aktier i de virk-
somheder og brancher, der har en stor CO2-udledning 
(eks. en cementvirksomhed), og i stedet køber aktier i 
virksomheder og brancher, der ikke har en nævneværdig 
CO2-udledning (eks. en medicinalvirksomhed). 
 
Derfor er opgaven for investorerne at vælge de virksom-
heder, som udover at være forretningsmæssigt succes-
fulde, også har forstået at repræsentere bedste praksis 
indenfor hver deres branche i henseende til at minimere 
CO2-udledningen fra deres produktion. Kun herigennem 
får investorerne samlet set held med at tilskynde virk-
somhederne med omstillingen mod bæredygtighed. 
 

Virksomhedernes sociale ansvarlighed 
 
Udover CO2-udledningen, som jo er helt central i den 
grønne omstilling og den påtrængende klimadagsorden, 
fokuserer Lån & Spar Invest også på virksomhedernes 
mere brede sociale ansvarlighed.  
 
Herunder ligger integration af hensyn til både miljømæs-
sige og sociale forhold, herunder arbejdsmiljø, ligesom 
kvaliteten i virksomhedens ledelse også indgår.  
 
Alt dette sammenvejes i ét samlet nøgletal, som sam-
menfatter både niveauet af virksomhedens risici indenfor 
social ansvarlighed og den måde, virksomheden ledel-
sesmæssigt håndterer disse forhold efter.  
 
Der er stor forskel på virksomhederne. Eksempelvis har 
virksomheder med aktiviteter i udviklingslande udfor-
dringer, som virksomheder uden tilsvarende aktiviteter 
ikke har. 
 

Det nøgletal, som anvendes til at summere alt dette op, 
kaldes virksomhedens ”ESG Risk Rating”. Tallet er et mål 
af den ESG-risiko, som virksomheden via dens forretning 
har, men som den ikke har taget tilfredsstillende hånd 
om. 
 

ESG Risk Rating (unmanaged risk) 
 

ESG Risk Rating

MSCI All Countries 21,7

LSI Verden Selection 17,4

LSI Globale Aktier Basis 16,8

LSI Danske Aktier 20,4

LSI Danske Aktier Basis 20,3  
 
Jo lavere nøgletallet er, jo bedre har porteføljens virk-
somheder taget hånd om deres sociale ansvarlighed.  
 
Generelt ligger porteføljevirksomhederne i Lån & Spar 
Invest pænt i forhold til verdensmarkedet generelt, og 
det er også vurderingen i dag, at social ansvarlighed hø-
rer med til ordentlig virksomhedsdrift. Det belønner 
aktiemarkederne. 
 
Det kan iagttages, at danske virksomheder generelt ikke 
ligger helt så pænt, men det vil være en fejlslutning at 
konkludere, at danske virksomheder dermed ikke lever 
så godt op til deres sociale ansvar som i resten af verden. 
 
Forklaringen er, at de ofte størrelsesmæssigt mindre 
danske virksomheder ikke har de samme ressourcer til at 
foretage de ganske arbejdskrævende målinger og ind-
rapporteringer, som ligger til grund for beregningerne. 
 
Resultaterne kan derfor henføres til bemærkningen tidli-
gere i denne artikel om, at datagrundlaget stadig er un-
der udvikling og vil blive forbedret i de kommende år. 
 

 
 
 
 


