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Útdráttur 

Ábyrgar fjárfestingar gegna mikilvægu hlutverki í að styðja við innleiðingu á áherslum um 

samfélagsábyrgð og sjálfbæra þróun. Rannsókn þessi tekur til íslenskra stofnanafjárfesta, 

það er lífeyrissjóða, banka og vátryggingafélaga. Send var út spurningakönnun í tölvupósti 

til stjórnarmeðlima, stjórnenda og starfsmanna eignastýringa þessara félaga og/eða 

sjóða.  

Settar voru fram fimm tilgátur sem tengdust fræðilegri umræðu. Þær voru notaðar til 

að kanna hver staða ábyrgra fjárfestinga væri á Íslandi. Marktækni var í þremur tilgátum. 

Konur höfðu örlítið jákvæðara viðhorf til ábyrgra fjárfestinga en karlar, munurinn var þó 

ekki mikill. Jákvæð fylgni var á milli ímyndar- og orðsporsáhættu og áherslna í ábyrgum 

fjárfestingum. Þessar niðurstöður ríma vel við erlenda og íslenska fræðilega umræðu um 

ímynd og tengsl orðspors við ábyrgar fjárfestingar. Þriðja marktæka tilgátan var að bankar 

og vátryggingafélög telja frekar en lífeyrissjóðir að kröfur um skammtímaárangur (svo 

sem ársfjórðungsuppgjör) virki hamlandi á ábyrgar fjárfestingar.  

Af þeim ellefu hvötum sem spurt var út í hvort hugsanlega hefðu styðjandi áhrif á 

ábyrgar fjárfestingar reyndust eftirfarandi þættir hafa mest áhrif: gagnkvæmur 

ávinningur allra hagaðila, bætt ímynd sjóðs/félags sem hlýst af ábyrgum fjárfestingum, 

eigin sýn fjárfesta og krafa sjóðsfélaga. Af þeim átta hindrunum sem spurt var hvort hefðu 

hugsanleg hamlandi áhrif á ábyrgar fjárfestingar reyndust eftirtaldar hafa mest hamlandi 

áhrif: kröfur um skammtímaárangur, skortur á gegnsæi og tólum til að meta 

samfélagsábyrgð, auk skorts á þekkingu til að meta ábyrgar fjárfestingar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að íslenskir stofnanafjárfestar hafa jákvætt viðhorf 

til ábyrgra fjárfestinga og er farið að huga að ábyrgum fjárfestingum í stefnumörkun 

þeirra. Svo virðist þó sem tækifæri sé til að auka þekkingu á málefninu enn betur og unnt 

sé að nýta mun betur tól og aðferðir til þess, auk þess sem fleiri virðast geta nýtt sér 

alþjóðleg samtök sem styðja við ábyrgar fjárfestingar. 
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Abstract 

Responsible investments play an important role in supporting the implementation of 

corporate social responsibility and sustainable development. This study covers Icelandic 

institutional investors, i.e. pension funds, banks and insurance companies. A 

questionnaire was sent by e-mail to board members, managers and asset management 

employees at these companies/funds. 

Five hypotheses were put forward related to the theoretical part. The hypotheses 

were used to investigate the status of responsible investments in Iceland. Statistical 

significance was found in three of the hypotheses put forward. Women had a slightly 

more positive attitude towards responsible investment than men did, but the difference 

was very small. There was a positive correlation between the risk of image and reputation 

and the focus on responsible investments.  

These findings are in line with foreign and Icelandic theoretical discussions regarding 

the relationship between image and reputation with responsible investments. The third 

significant hypothesis was that banks and insurance companies rather than pension funds 

consider short-term performance requirements (such as quarterly results) to hamper 

responsible investments. 

Out of the eleven potential motivating factors affecting the possible impact on 

responsible investments, the following factors had the most effect; mutual benefits of all 

stakeholders, improved image of a fund/company derived from responsible investments, 

investors own vision and the request of fund members. Of the eight potential obstacles 

that could have detrimental impact on responsible investment, these were found to have 

the most inhibitory effects; short-term performance requirements, lack of transparency 

and tools for assessing social responsibility, as well as lack of knowledge to assess 

responsible investments. 

The results of the study show that Icelandic institutional investors have a positive 

attitude towards responsible investments and are considering responsible investments in 

their strategies. However, there seems to be an opportunity to increase knowledge of the 

issue better, and there is a possibility to utilize tools and methods much more, 

additionally it seems that more investors could work with international organizations that 

support responsible investments. 
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1 Inngangur  

Miklu máli skiptir að fyrirtæki1 sýni samfélagsábyrgð í verki svo leysa megi ýmis vandamál 

sem tengjast loftlagsbreytingum og hlýnun jarðar, fátækt og öðru sem jarðarbúar þurfa 

að huga vel að ef komandi kynslóðir eiga að geta búið áfram á jörðinni líkt og við þekkjum 

í dag. Eitt mikilvægasta verkefni heimsins í dag er að bregðast við og snúa við neikvæðri 

þróun loftlagsbreytinga sem hefur gríðarleg áhrif á veðurfar, lífríki og sára fátækt (IPCC, 

e.d.). Ekkert landsvæði, hópar eða einstaklingar eru undanskilin þeim áhrifum sem 

loftlagsbreytingar hafa og þurfa allir að vinna saman til að unnt verði að sporna gegn 

ógnvænlegri þróun (Guterres, 2018).  

Stofnanafjárfestar eru þeir aðilar sem sjá um fjárfestingar í krafti stærðar sinnar og 

sérþekkingar. Hlutverk þeirra er afar mikilvægt og ábyrgðin mikil hvað varðar aðhald og 

stuðning sem þarf til að styðja við samfélagsábyrgð fyrirtækja, en samfélagsábyrgðin felur 

í sér að hugað er að umhverfis- og samfélagsmálum sem og stjórnarháttum fyrirtækja. 

Ábyrgar fjárfestingar eru það þegar samfélagsábyrgð fyrirtækja er samþætt 

fjárfestingaákvörðunum og þær þannig teknar út frá frammistöðu fyrirtækja varðandi 

samfélagsábyrgð (Eurosif, 2016). Bankar, lífeyrissjóðir og vátryggingafélög teljast til 

stofnanafjárfesta en þessir aðilar eru einnig kallaðir fagfjárfestar og verða bæði  hugtökin 

notuð í ritgerðinni.  

Ýmsar alþjóðlegar stofnanir og samtök styðja við ábyrgar fjárfestingar og hefur verið 

stöðug þróun og aukning í ábyrgum fjárfestingum frá því um 1970 og sérstaklega 

undanfarinn áratug (Schroders, 2016).  

1.1 Markmið rannsóknar og tilgátur 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvernig ábyrgum fjárfestingum er háttað hjá 

íslenskum stofnanafjárfestum, þ.e. lífeyrissjóðum, bönkum og vátryggingafélögum, og 

hver helstu einkenni þeirra eru þegar kemur að ábyrgum fjárfestingum.  

                                                      
1 Hafa ber í huga að þótt rætt sé um fyrirtæki og samfélagsábyrgð þeirra getur verið um hvers konar 

skipulagsheildir að ræða, stofnanir eða aðrar skipulagsheildir. 
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Tilgátur sem settar eru fram í rannsókninni eru:    

➢ Tilgáta 1: Konur hafa jákvæðara viðhorf gagnvart ábyrgum fjárfestingum en 
karlar. 

➢ Tilgáta 2:  Íslenskir stofnanafjárfestar notast frekar við virkt eignarhald heldur 
en skimunaraðferðir og þá sérstaklega neikvæða skimun. 

➢ Tilgáta 3: Jákvæð fylgni er á milli ímyndar- og orðsporsáhættu og áherslna á 
ábyrgar fjárfestingar hjá íslenskum stofnanafjárfestum. 

➢ Tilgáta 4: Bankar og vátryggingafélög telja fremur en lífeyrissjóðir að 
skammtímakröfur hafi hamlandi áhrif á ábyrgar fjárfestingar. 

➢ Tilgáta 5: Lífeyrissjóðir huga fremur að ábyrgum fjárfestingum en 
bankastofnanir og vátryggingafélög. 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður samfélagsábyrgð fyrirtækja kynnt í sögulegu og 

fræðilegu samhengi og fjallað um hvers vegna  mikilvægt er að fyrirtæki auðsýni 

samfélagsábyrgð, en fjárfestar þurfa í auknum mæli að taka tillit til slíkra þátta í  

fjárfestingaákvörðunum sínum og þess hver hagrænn ávinningur geti verið af því að sýna 

af sér samfélagsábyrgð fyrir fyrirtækin og samfélög. Í þriðja kafla verður fjallað um 

Sáttmála Sameinuðu þjóðanna – UN Global Compact sem og ýmsar aðferðir og staðla sem 

hægt er að nýta til að meta og styðja við samfélagsábyrgð sem tekur á umhverfisþáttum, 

félagslegum þáttum og stjórnarháttum fyrirtækja. Í fjórða kafla verður fjallað um 

sjálfbærar og ábyrgar fjárfestingar í sögulegu og fræðilegu samhengi og hvernig 

fjárfestingar eru samþættar samfélagsábyrgð fyrirtækja. Farið er yfir það hvernig 

fjárfestar geta skimað, metið og stutt fyrirtæki í átt til sjálfbærrar þróunar og 

samfélagsábyrgðar. Í fimmta kafla verður fjallað um umboðsskylduna, íslenska 

stofnanafjárfesta, lagalegar kröfur til þeirra og mun á milli tegunda stofnanafjárfesta. 

Þegar fræðilega hlutanum er lokið verður í sjötta kafla farið í rannsóknaraðferðina, en 

þátttakendur í rannsókninni voru stjórnarmeðlimir, stjórnendur og starfsfólk 

eignastýringa hjá lífeyrissjóðum, bönkum og vátryggingafélögum. Í sjöunda kafla verða 

niðurstöður rannsóknarinnar kynntar með hliðsjón af tilgátum sem settar voru fram. Í 

áttunda kafla eru umræður þar sem niðurstöður og fræðileg umræða verður tvinnuð 

saman. Í lokaorðum verður samantekt, hugsanlegir annmarkar rannsóknar hugleiddir og 

hagnýting hennar.  
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2 Samfélagsábyrgð fyrirtækja 

Aukin krafa er um allan heim um að fyrirtæki sýni samfélagsábyrgð og hugi að umhverfis- 

og samfélagslegum þáttum í allri starfsemi sinni (European Commission, 2017). Þá er 

sérlega mikilvægt  að samfélagsábyrgð sé innleidd inn í kjarnastarfsemi fyrirtækja til að 

unnt verði að ná sem bestum árangri eins og í umhverfislegum áherslum (Lára 

Jóhannsdóttir, 2018). Þessi aukna krafa um samfélagsábyrgð sýndi sig meðal annars í 

hinum svokallaða Parísarsáttmála sem undirritaður var í ársbyrjun 2016. Þar skrifuðu 193 

aðildarríki Sameinuðu þjóðanna, þar á meðal Ísland, undir yfirlýsingu sáttmálans á sviði 

loftlagsmála, en þau eru stór þáttur þegar kemur að samfélagsábyrgð fyrirtækja 

(European Commission, 2017).  

Í þessum kafla verður farið yfir þróun samfélagsábyrgðar auk þess sem ólíkar kenningar 

á sviði samfélagsábyrgðar eru kynntar til sögunnar. Samfélagsábyrgð fyrirtækja er 

skilgreind í kaflanum þar á eftir. Þá er skoðað út frá fræðilegum rannsóknum hver hagur 

af samfélagsábyrgð sé og að síðustu er farið yfir helstu gagnrýni sem sett hefur verið fram 

varðandi samfélagsábyrgð. Hér á landi er ýmist talað um samfélagslega ábyrgð eða 

samfélagsábyrgð fyrirtækja (e. Corporate Social Responsibility - CSR) og verður seinni 

útgáfan notuð hér og í styttingu sem samfélagsábyrgð.   

2.1 Þróun hugtaksins samfélagsábyrgð fyrirtækja 

Rekja má umræðu og hugtakið um samfélagsábyrgð fyrirtækja aftur í aldir (Aguinis og 

Glavas, 2012; Carroll, 1999). Fræðileg umræða um samfélagsábyrgð hefur aftur á móti 

verið að þróast frá því um 1950 þegar farið var að skrifa meira um efnið af fræðimönnum 

og fjalla um það sem sérstaka fræðigrein. Howard R. Bowen, sem oft er nefndur faðir 

samfélagsábyrgðarinnar, ruddi braut fræðigreinarinnar með bók sinni Social 

Responsibilities of the Businessman sem kom út árið 1953 (Carroll, 1999). Í bókinni kemur 

fram að hann telji að áherslur á samfélagsábyrgð muni verða leiðandi í viðskiptum í 

framtíðinni. 

Lengi vel hefur verið deilt um hlutverk fyrirtækja þegar kemur að samfélagsábyrgð. 

Meðal kenninga sem hafa togast á eru hluthafakenningin og hagsmunaaðilakenningin, 
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einnig kölluð haghafakenningin. Nóbelsverðlaunahafinn Milton Friedman (1970) er 

líklega þekktasti talsmaður hluthafakenningarinnar, en hann segir hlutverk fyrirtækja vera 

að hámarka hagnað hluthafa sinna. Þau ættu ekki að skipta sér af samfélaginu eða velferð 

þess að öðru leyti en því að starfa í opnu samkeppnisumhverfi án blekkinga eða svika og 

innan ramma laganna. Ef stjórnendur vilji gefa til samfélagsins geti þeir gert það í eigin 

frítíma og af eigin launum, að öðru leyti grafi þeir undan frjálsu samfélagi (Friedman, 

1962, 1970).  

 Árið 1984 setti Edward Freemann fram tímamóta stjórnunarkenningu kennda við 

hagsmunaaðilakenninguna, með áherslu á siðfræði. Kenningin var sett fram sem mótvægi 

við hluthafakenningu Friedmans. Freeman (1984) endurhugsar kapítalismann og horfir á  

viðskipti sem tækifæri til að líta á hagsmunaaðila fyrirtækja í víðari skilningi. Fyrirtæki geta 

þannig aukið virði fyrir fleiri hagsmunaaðila en hluthafa, þar sem fyrirtækin þurfi að 

réttlæta tilveru sína fyrir fleiri hagsmunaaðilum en hluthöfum (Freeman, 1984). Thomas 

Mulligan (1986) tók í sama streng og beitti hagsmunaaðilakenningunni þegar hann 

gagnrýndi nálgun Friedmans. Sagði hann að fyrirtæki ættu að huga að hagsmunaaðilum 

sínum, þar sem engin starfsemi væri möguleg án þeirra og því væru fyrirtæki ábyrg 

gagnvart þeim jafnt á við hluthafa (Mulligan, 1986).  

Líklega má segja að hagsmunaaðilakenningin hafi orðið ofan á í þeirri þróun sem þekkt 

er í dag varðandi þær væntingar sem gerðar eru til fyrirtækja um að sýna samfélagsábyrgð 

(Smith, 2003). Freeman (2010) segir jafnframt að hagsmunaaðilar tengist innbyrðis sem 

og hagsmunir þeirra. Enginn aðili standi einn að því að búa til virði. Hver hópur 

hagsmunaaðila hafi margar hliðar sem allar tengjast. Þannig geti viðskiptavinur ekki 

fengið vöru og þjónustu án birgja og starfsfólks (Freeman, 2010). Þessi nálgun rímar vel 

við hugleiðingar Archie B. Caroll sem segir í grein sinni, sem birtist í Business and Society 

árið 2000, að til þess að fyrirtæki geti talist vera samfélagsábyrg þurfi þau að taka tillit til 

eftirfarandi hagsmunaaðila: starfsmanna, viðskiptavina, eigenda, samfélagsins og 

umhverfisins. Í skilgreiningu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (2001) má einnig 

greina þessa nálgun, en þar segir að hagsmunaaðilar fyrirtækis séu allir þeir sem tengjast 

fyrirtækinu eða verða fyrir áhrifum af starfsemi þess. Þetta geta verið einstaklingar, 

samfélög eða skipulagsheildir, ýmist innri hagsmunaaðilar, svo sem starfsmenn, eða ytri, 
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til dæmis viðskiptavinir, birgjar, hluthafar og sveitarfélög (United Nations Global 

Compact, 2013).  

2.2 Píramídi samfélagsábyrgðar 

Seint á sjöunda áratug tuttugustu aldar færðist umræðan um samfélagsábyrgð frá því að 

fyrirtæki bæru ábyrgð á starfsemi sinni yfir í það hvernig þau ættu að bregðast við 

samfélagslegum áskorunum. Ábyrgð fyrirtækjanna þótti einskorðast of mikið við 

fjárhagslegan árangur, vöxt, framleiðslu og störf, en minni áhersla var lögð á þau áhrif 

sem starfsemin hafði á umhverfi og samfélög. Af stað fór hreyfing þar sem horft er meira 

til sameiginlegra, fyrirbyggjandi aðgerða og innleiðingar á samfélagslegu hlutverki 

fyrirtækja en áður hafði verið gert. Þó vantaði að  finna lausn sem gæti sameinað þessa 

tvo þætti í starfsemi fyrirtækja, fjárhagslegan hagnað annars vegar og samfélagsábyrgð 

hins vegar (Carroll, 1991).  

Árið 1979 kom Archie B. Carroll fram með ítarlega skilgreiningu á hlutverki fyrirtækja 

varðandi samfélagsábyrgð, en hann endurbætti hugmyndir sínar árið 1991 með 

framsetningu á píramída samfélagsábyrgðar. Hugmyndafræði hans byggir á því að 

hlutverk fyrirtækja sé ekki einungis efnahags- og lagalegs eðlis heldur sé það einnig 

siðferðislegs eðlis. Í píramídanum setur Carroll fram fjóra þætti sem tengjast 

samfélagsábyrgð: efnahagslega (e. Economic), lagalega (e. Legal) og siðferðislega (e. 

Ethical) þætti, sem og valkvæð mannúðarmál (e. Philanthropic). Tilgangur líkansins var að 

samfélagsábyrgð yrði samþykkt sem nokkurs konar lögmæti þar sem sátt náist um 

hlutverk fyrirtækja sem spannar breytt svið, sem öll byggja á styrkum fjárhagslegum 

grunni (Carroll, 1991). Skilgreiningar á samfélagsábyrgð sem komu í kjölfar skilgreiningar 

Carrolls virðast margar hverjar byggja á grunni píramída samfélagsábyrgðar (Carroll, 

2016; Garriga og Melé, 2004; Visser, 2006).  
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Mynd 1. Píramídi Carrolls um samfélagsábyrgð fyrirtækja (Carroll, 1991, bls. 42). 

1. Efnahagsleg ábyrgð. Hagnaður leggur grunn að starfshæfni fyrirtækja, án hans er 

ekki forsenda fyrir annars konar ábyrgð. Mikilvægt er að hámarka hagnað og starfa 

á sem hagkvæmastan hátt þannig að allt ferli stuðli að sem mestri skilvirkni og 

hagkvæmni. Hagsmunir hluthafa eru hér hafðir að leiðarljósi sem og hagsmunir 

starfsmanna (Carroll, 1991).  

2. Lagaleg ábyrgð. Fyrirtæki þurfa að sýna háttvísi og hlíta lögum og reglum sem ríkja 

í hverju samfélagi fyrir sig. Um er að ræða nokkurs konar siðareglur sem búið er að 

formgera í lögum og reglum. Mikilvægt er að fyrirtæki séu löghlýðin og að farsæl 

fyrirtæki séu skilgreind sem slík. Þá er nauðsynlegt að framleiðsla á vörum og 

þjónustu uppfylli að minnsta kosti lágmarks lagakröfur (Carroll, 1991).  

3. Siðferðisleg ábyrgð. Mikilvægt er að fyrirtæki séu samkvæm sjálfum sér og auðsýni 

hegðun sem uppfyllir siðferðisleg gildi og viðmið. Bera skal kennsl á ný viðmið eftir 

því sem þau þróast í samfélaginu á hverjum tíma fyrir sig. Ekki má fara yfir 

siðferðisleg mörk til að ná markmiðum fyrirtækja. Þau þurfa að vera viðurkennd 

sem mikilvæg stoð í samfélaginu sem geri það sem er rétt og ætlast er til af þeim 
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og fari þar með að lögum og reglum en ekki síður siðferðilegum áherslum sem ríkja 

hverju sinni (Carroll, 1991).  

4. Mannúðleg ábyrgð. Á efsta stigi píramídans eru mannúðarmálin. Þetta eru 

valkvæð málefni en mikilvægt er fyrir fyrirtæki að vera samkvæm sjálfum sér í 

mannúðar- og góðgerðamálum. Þau ættu að starfa samkvæmt væntingum 

samfélagsins og vera góðir samfélagsþegnar. Þetta geta verið í raun öll þau verkefni 

sem stuðla að því að bæta lífsgæði (Carroll, 1991).  

Þó svo að siðferðisleg ábyrgð sé einn af fjórum þáttum píramídans, þá leggur Carroll 

(2016) áherslu á að siðferði sé sá þáttur sem gengur í gegnum allan píramídann og ekki sé 

hægt að aðskilja hann frá hinum. Siðferði er það mikilvægasta í samfélagsábyrgð og það 

sem drífur hana áfram. Má í þessu sambandi kannski segja að MeToo byltingin sé dæmi  

um það hvernig siðferðisleg viðmið í samfélaginu breytast og verða til þess að 

umburðarlyndi gagnvart kynbundnu ofbeldi breytist þannig að misrétti sé ekki lengur 

ásættanleg staða (Dagný Hulda Erlendsdóttir, 2018). 

Samkvæmt Carroll (2016) þarf efnahagsleg ábyrgð að fela í sér siðferðileg gildi þar sem 

gerð er krafa um hagnað í efnahagslegu kerfi þar sem það er talið vera siðferðilega 

viðeigandi að eigendur eða hluthafar fái ávöxtun af fjárfestingum sínum. Varðandi 

lagasetningu þá eru flest lög byggð á siðferðilegum grunni líkt og velferð neytenda og 

starfsmanna sem og náttúruvernd. Þannig eru siðferðisleg viðhorf og gildi oft undanfari 

lagasetninga og þegar þau hafa verið innleidd í lög er búið að kerfisbinda siðferðið fyrir 

samfélagið. Siðferðisleg ábyrgð stendur ein og sér í líkaninu sem flokkur sem tekur til 

stefnu og starfshátta þar sem væntingar eru umfram það að uppfylla lágmarkskröfur 

samkvæmt lögum. Siðferði er oft hærra metið en flest lög því siðferði er drifið áfram af 

réttlæti. Að lokum eru valkvæð mannúðarmál oft á tíðum tilkomin vegna siðferðislegra 

hvata varðandi það að fyrirtæki gefi til góðra verka og sýni vilja til að fyrirtæki séu góðir 

samfélagsþegnar (e. Corporate citizen) (Carroll, 2016).  

Allir flokkarnir hafa áhrif á hagsmunaaðila og er misjafnt hvaða hagsmunahópar verða 

fyrir áhrifum varðandi hvern þátt fyrir sig. Carroll (2016) leggur áherslu á að horft sé á 

píramída samfélagsábyrgðar út frá sjónarhorni hagaðila þar sem áherslan er á píramídann 

í heild sinni en ekki staka þætti innan hans. Fyrirtæki eiga þannig að nýta ákvarðanir, 

aðgerðir, stefnur og venjur til að uppfylla samtímis fjóra þætti píramídans. Einungis með 
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því að horfa á og samnýta alla fjóra þættina getur fyrirtæki talist samfélagslega ábyrgt að 

mati Carrolls. Þó svo að efnahagslegir og lagalegir þættir séu skylda, og siðferði og 

mannúðarmál séu þættir sem ætlast er til að séu til viðmiðunar og æskilegir,  þá er ekki 

hægt að taka þá út heldur þarf að horfa á alla þætti jafnt og sem heild. Með því að horfa 

á píramídann sem samþætta heild má segja að fyrirtæki sem drifin eru áfram af 

samfélagsábyrgð (og uppfylla viðmið píramídans) ættu að skila hagnaði, fara að lögum, 

starfa á siðferðislegan hátt og vera góðir samfélagsþegnar (Carroll, 2016).  

2.3 Skilgreiningar á samfélagsábyrgð  

Festa er miðstöð um samfélagsábyrgð fyrirtækja. Framtíðarsýn Festu er : „að íslensk 

fyrirtæki verði þekkt fyrir samfélagsábyrgð sína, ábyrga umgengni um náttúruna og þann 

ávinning sem þau skapa fyrir samfélagið.“ (Festa, e.d. -b). Festa skilgreinir 

samfélagsábyrgð á eftirfarandi hátt:   

Í sinni einföldustu mynd felst samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja og stofnana í því 
að þau axli ábyrgð á þeim áhrifum sem þau hafa á fólk og umhverfið. 
Samfélagsábyrgð fyrirtækja miðar að jafnvægi þar sem úr verður gagnkvæmur 
ávinningur fyrir samfélagið og fyrirtækin sjálf. Ábyrg félög eru þau sem með 
markvissum hætti skipuleggja starfsemi sína þannig að þau skaði ekki 
samfélagið og umhverfið heldur hafi jákvæð áhrif á þróun samfélagsins (Festa, 
e.d.-b).  

Samkvæmt Alþjóðlegu staðlasamtökunum, sem fjallað verður nánar um í kafla 3.4, er í 

leiðbeiningarstaðli 26000 um samfélagsábyrgð gert ráð fyrir að samfélagsleg ábyrgð sé 

grundvölluð á gegnsærri og siðferðislegri háttsemi, sem: 

• stuðlar að sjálfbærri þróun, þar með talið heilsufari og velferð samfélagsins 

• tekur mið af væntingum hagsmunaaðila 

• fylgi gildandi lögum sem samræmist alþjóðlega viðtekinni háttsemi 

• hefur verið innleidd innan félagsins og viðhöfð í öllum samskiptum (ISO26000, 

2016; (í þýðingu: Festa Samfélagsábyrgð fyrirtækja, e.d. -b)).  

Þegar samfélagsábyrgð er skoðuð er misjafnt hversu langt fræðimenn ganga í 

skilgreiningum á hugtakinu. Peloza (2009) segir að lágmarkskrafan sé sú að fyrirtæki beri 

kennsl á og fyrirbyggi hugsanleg skaðleg áhrif af eigin starfsemi. Þá sé það siðferðisleg 

skylda fyrirtækja að valda ekki skaða, hvorki starfsmönnum, viðskiptavinum né 

umhverfinu, til dæmis með því að draga sem mest úr mengun, þar sem hún hefur 
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heilsufarslegar afleiðingar fyrir fólk og umhverfi (DeGeorge, 2014). Lagalegar kröfur til 

fyrirtækja hafa aukist undanfarin ár varðandi samfélagsábyrgð, auk þess sem 

samfélagslegur þrýstingur á fyrirtæki fer vaxandi og tekur sífelldum breytingum. Aðrir 

segja að fyrirtæki þurfi að ganga enn lengra en að uppfylla einungis lágmarks kröfur sem 

getið er í lögum (DeGeorge, 2014; European Commission, 2011; Eurosif, 2016; Porter og 

Kramer, 2011; Smith og Rönnegard, 2016). Samfélagsábyrgð þurfi auk þess að ganga 

lengra en siðferðisleg skylda fyrirtækja segir til um. Það merkir að fyrirtæki eiga ekki 

eingöngu að gæta að eigin framleiðslu eða þeim áhrifum sem starfsemi þeirra hefur á 

umhverfi og samfélag, eða fari eingöngu að samfélagslegum og lagalegum kröfum sem 

gerðar eru til þeirra, heldur þurfa þau einnig að hafa jákvæð áhrif á þróun samfélagsins 

(DeGeorge, 2014).  

Sjálfbær þróun (e. Sustainable development) er hugtak sem er nátengt 

samfélagsábyrgð. Sameinuðu þjóðirnar birtu í svokallaðri „Brundtland skýrslu“, sem gefin 

var út árið 1987 af World Commission on Environment and Development, skilgreiningu á 

hugtakinu sem segir að „sjálfbær þróun er það þegar núverandi þarfir eru uppfylltar án 

þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að uppfylla þeirra eigin þarfir“. Einnig segir 

að sjálfbær þróun eigi að koma til móts við grunnþarfir allra og auka tækifæri þeirra til að 

skapa sér betra líf (World Commission on Environment and Development, 1987). 

Samkvæmt Efnahagsnefnd Sameinuðu þjóðanna í Evrópu (e. United Nations Economic 

Commission for Europe, eða UNECE) hefur hugtakið sjálfbær þróun verið mikið notað frá 

því það kom fyrst fram og hefur það hjálpað til við að móta alþjóðlega umræðu og viðhorf 

til þróunar á sviði efnahags-, samfélags- og umhverfismála (UNECE, 2005).  

Sameinuðu þjóðirnar leggja áherslu á að fyrirtæki stuðli að sjálfbærri þróun sem eru 

allir þeir umhverfis-, félagslegu og hagrænu þættir sem við koma rekstri fyrirtækja. 

Mikilvægt er að fyrirtæki horfi heildstætt á öll þau áhrif sem af starfsemi þeirra hlýst 

(United Nations Global Compact, 2013). Nánar verður fjallað um sjálfbæra þróun og 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna í kafla 3.1.  

2.4 Kenningar um og hagrænn ávinningur af samfélagsábyrgð fyrirtækja 

Fjöldinn allur af rannsóknum hefur verið gerður til að kanna hvort og þá hver hugsanlegur 

hagur fyrirtækja og annarra hagaðila er af því að samþætta samfélagsábyrgð í stefnu og 

starfsemi fyrirtækja.  
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Fyrirtæki og hagsmunaaðilar geta deilt virði af starfsemi fyrirtækja með svokölluðu 

sameiginlegu virði (e. Shared value) sem Michael Porter og Mark Kramer kynntu til 

sögunnar árið 2006 og síðar í grein sinni Creating Shared Value árið 2011. Benda þeir á að 

í gegnum tíðina hafi fyrirtæki horft of mikið á skammtímahagnað en ekki áttað sig á 

þörfum viðskiptavina sinna og þannig ef til vill misst af tækifæri til að ná hagsæld til lengri 

tíma litið. Nauðsynlegt sé fyrir viðskiptalífið að tengja árangur fyrirtækja betur við 

samfélagslegar framfarir. Þannig ætti tilgangur fyrirtækja að vera sá að skapa 

sameiginlegt virði en ekki eingöngu einhliða hagnað. Það sem einkennir sameiginlegt virði 

er að borin eru kennsl á samfélagslegar þarfir, sem oft eru kostnaðarvaldar fyrir fyrirtæki, 

svo sem sóun auðlinda, vinnuslys og þjálfunarkostnað. Það að bregðast við 

samfélaglegum áskorunum þarf ekki að þýða kostnaðarauka fyrir fyrirtæki heldur geta 

þessar áherslur þvert á móti leitt til sparnaðar. Með því að leggja áherslu á nýsköpun í 

starfseminni, nýta og þróa nýjustu tækni, starfsaðferðir og stjórnun má auka framleiðni 

og ná til nýrra markaða. Sameiginlegt virði snýst ekki um virði einstaklinga, eða að deila 

því virði sem fyrirtæki hafa skapað, heldur það að efla fjárhagslega og samfélagslega 

hagkvæmni og þar með stækka kökuna. Með sameiginlegu virði verður til svokallaður 

gagnkvæmur ávinningur (e. Win-win). Samkvæmt Porter og Kramer (2011) eykst 

samkeppnishæfni fyrirtækja sem tileinka sér í stefnu sinni og starfsvenjum að vinna að 

sameiginlegu virði og um leið efla þau efnahagslegar og félagslegar aðstæður samfélaga 

sem þau starfa í (Porter og Kramer, 2011).  

Ekki eru allir sammála Porter og Kramer (2011) um gagnkvæman ávinning líkt og kemur 

fram í kafla 2.5 þar sem fjallað er um gagnrýni á samfélagsábyrgð. Aðrir fræðimenn segja 

að um tískuorð sé að ræða og að þetta séu óljósar og yfirborðskenndar skýringar sem 

erfitt sé að mæla og prófa. Horfa þurfi betur til þess hverju stefnt er að, útkomunni og 

hverjir séu hagaðilar. Þannig er betur hægt að mæla og skoða áhrif af aðgerðum til lengri 

og skemmri tíma og alla þá sem aðgerðirnar hafa áhrif á, bæði jákvæðar og neikvæðar 

(Crane, 2014; Dembek, Singh og Bhakoo, 2016). Porter og Kramer (2006) benda á að 

fyrirtæki sem hugi að samfélagsábyrgð sinni þurfi að skoða vel hvaða áhrif starfsemin 

hefur á samfélagið og umhverfið. Fjórir þættir eru taldir skipta helst máli  í því sambandi 

og horfa þurfi út frá. Þessi atriði eru: Siðferðislegar skyldur, sjálfbærni, samfélagslegt leyfi 

til rekstrar og orðspor. 
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Í samantektarrannsókn Aguinis og Galvas (2012) var hagur fyrirtækja af 

samfélagsábyrgð skipt upp í innri (t.d. hluthafar og starfsmenn) og ytri áhrif á hagaðila 

(t.d. viðskiptavinir, umhverfi og samfélag). Sterkustu áhrifin sem komu fram voru bætt 

orðspor og ímynd fyrirtækja þar sem viðskiptavinir brugðust jákvætt við samfélagsábyrgð 

fyrirtækja sem birtist í viðskiptavild þeirra, bættri fjárhagslegri frammistöðu (m.a. því að 

eiga auðveldara með að ná til fjárfesta) og jákvæðu viðhorfi og helgun starfsmanna 

gagnvart fyrirtækjum, svo fátt eitt sé nefnt (Aguinis og Glavas, 2012).   

Mikið hefur verið rannsakað í gegnum tíðina varðandi það hvort samfélagsábyrgð 

fyrirtækja hafi áhrif á fjárhagslega frammistöðu þeirra. Í samanburðarrannsóknum 

Margolis og Walsh (2003) á 127 rannsóknum og Plewnia og Guenter (2017) voru sterk 

jákvæð tengsl á milli frammistöðu samfélags ábyrgra fyrirtækja (e. Corporate social 

performance) og fjárhagslegrar frammistöðu þeirra (e. Corporate finance performance). 

Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn Orlitzky, Schmidt og Rynes (2003), en þeir 

skoðuðu niðurstöður á sjötta tug rannsókna sem gerðar voru á árunum 1972 til 1997. Þar 

fundust jákvæð tengsl á milli frammistöðu varðandi samfélagsábyrgð og góðrar 

fjárhagslegrar frammistöðu, og gæti samfélagsábyrgð bæði verið ákvarðandi og afleiðing 

góðrar fjárhagslegrar frammistöðu. Rannsóknir Peloza (2009) og Peloza og Shang (2011) 

sýndu einnig jákvæð tengsl á milli samfélagslegrar ábyrgðar og fjárhagslegs ávinnings. 

Rekstrarlegur ábati samfélagslega ábyrgra fyrirtækja kemur meðal annars fram í bættri 

viðskiptavild og vilja viðskiptavina til að borga hærra vöruverð (Peloza, 2009; Peloza og 

Shang, 2011). Fjárhagslegur ábati hefur jafnframt sýnt sig í arðsemi eigna og eigin fjár, auk 

þess sem auðveldara virtist vera að laða að fjárfesta (Aguinis og Glavas, 2012). Cheng segir 

í rannsókn sinni (2014) að það hafi sýnt sig að samfélagsábyrgð hafi jákvæð áhrif á 

áhættustýringu, hún bæti aðgengi fyrirtækja að fjármagni, skapi betri tengsl við 

viðskiptavini og bæti mannauðsstjórnun. Framan af voru niðurstöður rannsókna á 

tengslum á milli samfélagsábyrgðar og fjárhagslegrar frammistöðu nokkuð blandaðar og 

voru tengslin ekki eins sterk og síðari tíma rannsóknir benda til (Plewnia og Guenther, 

2017).  

Þegar fyrirtæki keppast um að ná til viðskiptavina eru það siðferðislegar skyldur þeirra 

að aðhafast á siðlegan hátt þegar kemur að fólki, umhverfi og samfélögum. Sjálfbærnin 

tekur mið af umhverfi og samfélagi, og því að draga ekki úr gæðum fyrir komandi kynslóðir 
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(Porter og Kramer, 2006). Það að fyrirtæki þurfi leyfi samfélagsins til rekstrar felur í sér 

bæði formlegt leyfi frá yfirvöldum, en einnig leynt eða óformlegt leyfi frá samfélaginu og 

öðrum hagsmunaaðilum (Franks og Cohen, 2012; Porter og Kramer, 2006). Slík leyfi gera 

fyrirtækjum kleift að starfa, sem endurspeglast meðal annars í ímynd fyrirtækjanna sem 

þau þurfa að ávinna sér með trausti almennings til þeirra (Lozano, 2013-b; Porter og 

Kramer, 2006). Í því felst að ef fyrirtæki sýna ekki af sér tilhlýðilega háttsemi eða starfa 

ekki á siðlegan máta er hætt við að þau missi viðskiptavini og hið óformlega leyfi (Porter 

og Kramer, 2006). Í þessu sambandi má nefna Brúnegg sem dæmi um íslenskt fyrirtæki 

sem varð uppvíst af því að starfa ekki á siðlegan hátt og blekkti neytendur sem endaði á 

því að rúmum þremur mánuðum eftir að upp komst um hátterni fyrirtækisins var það 

komið í þrot (Kári Gylfason, 2017).  

Farsæl fyrirtæki þurfa á heilbrigðu samfélagi að halda, en heilbrigt samfélag er 

samkvæmt Porter og Kramer (2006) þegar meðal annars menntun, heilbrigðisþjónusta og 

jöfn tækifæri eru til staðar í samfélaginu. Þessir þættir stuðla að betra vinnuafli sem er til 

hagsbóta fyrir fyrirtæki. Skynsamleg nýting auðlinda svo sem vatns, lands, orku og 

annarra náttúruauðlinda eykur á viðskiptalegt hagræði. Þau fyrirtæki sem ætla sér að 

græða á kostnað samfélagsins munu að öllum líkindum einungis öðlast hagsæld 

tímabundið. Þá þurfa samfélög einnig á farsælum fyrirtækjum að halda því ekkert 

samfélag getur keppt við atvinnulífið þegar kemur að því að skapa störf, velmegun og 

nýsköpun sem bætir lífsskilyrði og félagslegar aðstæður íbúa (Porter og Kramer, 2006).  

Þegar fyrirtæki huga að samfélagsábyrgð ættu þau að samþætta inn í stefnu sína, 

starfsemi og ferla, þætti er snúa að samfélagsmálum, umhverfi, siðferði, mannréttindum 

og neytendamálum í nánum tengslum við hagaðila sína, með það að markmiði að skapa 

sem mest sameiginlegt virði (e. Shared value) fyrir eigendur sína, hluthafa, hagaðila og 

samfélagið (European Commission, 2011; Porter og Kramer, 2011). Samfélagsábyrgð er 

jafnframt mikilvæg fyrirtækjum þar sem slíkar áherslur stuðla að aukinni 

samkeppnishæfni, draga úr kostnaði, auka tengsl við viðskiptavini og auka getu til 

nýsköpunar (Peloza, 2009).  

Rannsóknir (Aguinis og Glavas, 2012; Bouslah, Liñares-Zegarra, M'Zali og Scholtens, 

2017; Godfrey, 2005) hafa einnig sýnt tengsl á milli samfélagsábyrgðar og þess að minnka 

áhættu fyrirtækis og draga úr sveiflum á samdráttarskeiðum. Samfélagsábyrgð hefur sér 
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í lagi jákvæð áhrif á óefnislegar eigur fyrirtækisins, eins og vörumerki, traust, bætt 

orðspor, vinnustaðamenningu, viðskiptavild og val viðskiptavina á fyrirtækjum og vörum 

(Aguinis og Glavas, 2012; Bouslah o.fl., 2017; Godfrey, 2005). Einnig virðist hæfni 

fyrirtækja geta aukist með áherslum á samfélagsábyrgð, en það birtist í aukinni skilvirkni, 

vörugæðum auk þess sem aðgreining á markaði verður meiri (Aguinis og Glavas, 2012). 

Samfélagsábyrgð hvetur auk þess til nýsköpunar, aðgreiningar vörumerkja og velvilji 

verður meiri frá starfsfólki og viðskiptavinum (Carroll, 2016).  

 Godfrey (2005) setur fram helstu kenningar um samfélagsábyrgð og tengsl við 

fjárhagsstöðu fyrirtækja á myndrænan hátt (sjá mMynd 2) eftir því hversu mikil 

samfélagsþátttaka fyrirtækjanna er. Vinstra megin á líkaninu er nánast engin 

samfélagsábyrgð líkt og á við um stefnu sem byggir á hluthafakenningunni (Friedman, 

1962). Hægra megin er samfélagsábyrgðin mjög mikil þar sem fyrirtæki velja sjálf að taka 

þátt í mannúðarmálum (e. Philanthropic) og öðru er tengist samfélagsábyrgð óháð því 

hvaða fjárhagslega hagnað fyrirtækin hljóta af samfélagslegum áherslum sínum. 

Ákvörðun fyrirtækja er þannig tekin vegna áhuga þeirra á að bæta samfélagið og vera 

þátttakendur í því. Fyrirtæki sem eru lengst til hægri á líkaninu og haga stefnumótun sinni 

í mannúðarmálum af heiðarleika og án þess að ætla sér gagngert að bæta hag sinn, eru 

samkvæmt Godfrey líklegri til að hljóta umbun varðandi það sem hann kallar 

siðferðislegar eignir (e. Moral capital). Siðferðislegar eignir er hluti af óefnislegum eignum 

eins og bættu orðspori, helgun starfsmanna, trausti og jákvæðni. Þannig stuðla 

mannúðarmál að því að til verði jákvæðar siðferðislegar eignir. Í framhaldi af þessu leggur 

Godfrey (2005) það til að skynsamir stjórnendur ættu að stuðla að því að fyrirtæki þeirra 

taki sjálfviljug þátt í mannúðarmálum og starfi af heiðarleika, því það stuðli að 

siðferðislegum eignum sem leiði af sér að hagaðilar og hluthafar hagnist.  

 

Mynd 2. Ferli samfélagslegrar þátttöku (Godfrey, 2005, bls. 780). 
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Í rannsókn Cheng (2014), sem fór fram í 49 löndum á árunum 2002-2009, skoðaði hann 

tengsl samfélagsábyrgðar við umhverfislega, félagslega og stjórnunarlega þætti. Sterk 

tengsl fundust milli samfélagsábyrgðar fyrirtækja og betra aðgengis þeirra að fjármagni á 

opnum markaði, en samfélagsábyrgð hafði einnig jákvæð áhrif á gengi hlutabréfa þeirra. 

Samfélagsábyrgð sýndi jákvæð áhrif á fjármagnsflæði fyrirtækja. Niðurstöðurnar bentu 

jafnframt til þess að þeir sem hafa takmarkað fjármagn væru frekar tilbúnir til að fjárfesta 

í þeim fyrirtækjum sem standa sig betur á sviði samfélagsábyrgðar en þeim sem huga ekki 

að samfélagsábyrgð. Þegar samfélagsábyrgðin var sundurgreind kom fram að þegar 

félagslegir og umhverfislegir þættir voru sterkir, sem og náin tengsl við hagaðila, dró úr 

hindrunum varðandi fjárfestingamöguleika (Cheng, 2014).  

Í niðurstöðum rannsóknar á íslenskum fyrirtækjum sem voru aðilar að Festu kom fram 

að ávinningur fyrirtækja af samfélagsábyrgð var talinn vera fjárhagslegur auk þess sem 

samfélagsábyrgð auðveldaði fyrirtækjum að fá til sín hæft starfsfólk og bætti ímyndina  

(Snjólfur Ólafsson, Brynhildur Davíðsdóttir og Lára Jóhannsdóttir, 2014).  

2.5 Gagnrýni á samfélagsábyrgð fyrirtækja 

Þótt margir hafi sýnt fram á tengsl milli óefnislegra þátta eins og samfélagsábyrgðar og 

fjárhagslegrar frammistöðu og getu til fjármögnunar (Aguinis og Glavas, 2012; Cheng, 

2014; Margolis og Walsh, 2003; Orlitzky o.fl., 2003; Peloza, 2009; Peloza og Shang, 2011; 

Plewnia og Guenther, 2017), eru ekki allir fræðimenn sannfærðir um að þessi tengsl séu 

til staðar og telja að rannsóknir hafi ekki sýnt fram á raunveruleg tengsl og að erfitt sé að 

mæla þau (Godfrey, 2005; Knox og Maklan, 2004). Samfélagsábyrgð hefur stundum verið 

álitin fela í sér kostnaðarauka fyrir fyrirtæki og draga þar með úr hagnaði hluthafa (Porter 

og Kramer, 2011) líkt og í anda hagsmunakenningarinnar (Friedman, 1970). Í grein Jensen 

(2002) kemur fram að félagslegri velferð sé best sinnt með því að öll fyrirtæki hugi að því 

að hámarka heildarvirði fyrirtækjanna. Palmer, Oates og Portney (1995) segja að 

efnahagslegur ávinningur af umhverfisvernd sé mjög lítill ef hann þá fyrirfinnst yfir höfuð. 

Þar af leiðandi eigi það ekki að vera hlutverk hluthafa að huga að þáttum eins og 

umhverfisvernd (Palmer, Oates og Portney, 1995). Þá muni kostnaður af umhverfislegri 

þátttöku skaða efnahagslegan árangur fyrirtækja, markaðsvirði og hagnað til lengri tíma 

(Rassier og Earnhart, 2010). Að mati Sims (2003) ættu fyrirtæki ekki að verða of áhrifamikil 

þegar kemur að samfélagsábyrgð, þannig að þau taki við hlutverki stjórnvalda. Friedman 
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(1970) sagði það einmitt  vera hlutverk stjórnvalda að sjá um innheimtu skatta og að 

dreifa þeim út til samfélagsins á sanngjarnan hátt. Það sé ekki á ábyrgð fyrirtækja að sjá 

um samfélagsleg málefni. Það sé ekki fyrr en stjórnvöld hætti að innheimta skatta að hægt 

verði að skoða aðra birtingarmynd samfélagsábyrgðar. 

Hoffman (2000) fjallar um einhliða ávinning (e. Win-lose) þar sem umhverfisvernd (e. 

Environmental protection) verði aðeins náð á kostnað efnahagslegs hagvaxtar (e. 

Economic growth) og á sama hátt verði efnahagslegum hagvexti aðeins náð á kostnað 

umhverfisverndar. Á mynd 3 má sjá hvernig samdráttur í efnahagslegum hagvexti hefur 

neikvæð áhrif á umhverfisvernd og öfugt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rowley og Berman (2000) segja að löngunin í að finna tengsl milli samfélagsábyrgðar 

og fjárhagslegs ávinnings hafi orðið til þess að stjórnendur einblíni á að gæta að 

samfélagsábyrgð. Þó svo að rannsóknir hafi fundið tengsl á milli samfélagsábyrgðar og 

fjárhagslegs ávinnings hafi ekki verið sýnt fram á hversu sterk þau séu og undir hvaða 

kringumstæðum tengslin haldi og hvenær ekki. Skilja þurfi betur áhrif samfélagsábyrgðar 

áður en hún verður tengd við fjárhagslega frammistöðu og leggja þeir til að hætt verði að 

skoða þessi tengsl. Öllu heldur ætti að skoða betur hagaðila eins og hvaða þættir 

samfélagsábyrgðar fyrirtækja hafi  áhrif á að hagaðilar bregðist við. Margolis og Walsh 

(2003) segja að þrátt fyrir öll þau jákvæðu tengsl sem fundist hafa á milli 

samfélagsábyrgðar og fjárhagslegrar niðurstöðu fyrirtækja í þeim 127 rannsóknum sem 

framkvæmdar voru frá árunum 1972 til 2002 geti það þó vakið upp efasemdir um að hægt 
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Mynd 3. Einhliða ávinningur (Hoffman, 2000, bls. 5). 
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sé að skilgreina samfélagsábyrgð sem eina háða breytu sem hægt er að bera saman við 

fjárhagslega afkomu fyrirtækja. Rannsóknirnar séu að mæla ólíka þætti og rannsakendur 

hafi mikla þörf fyrir að finna jákvæð tengsl á milli samfélagsábyrgðar og fjárhagslegrar 

afkomu. Sú hugmyndafræði að skoða samfélagsábyrgð tengda fjárhagslegri afkomu sé 

öfugsnúin og gangi illa upp, þar sem samfélagsábyrgðin falli þannig um sjálfa sig. Skoða 

þurfi hins vegar betur hvaða áhrif samfélagsábyrgð fyrirtækja hafi á þær samfélagslegu 

áskoranir sem þarf að takast á við eins og barnaþrælkun, fátækt, aðgang að vatni og fleira. 

Leggja þeir til að skoða þurfi betur hvaða skilyrði þurfi að vera til staðar af hálfu fyrirtækja 

áður en hægt verður að fullyrða um tengsl á milli fjárhagslegrar frammistöðu og 

samfélagsábyrgðar fyrirtækja. 

2.6 Samantekt 

Hér að framan hefur verið farið stuttlega yfir þróun samfélagsábyrgðar sem fræðigreinar, 

en sú þróun hefur staðið yfir frá því á sjötta áratug tuttugustu aldar. 

Hagsmunaaðilakenningin og hluthafakenningin voru kynntar og sú þróun sem hefur átt 

sér stað í átt að samfélagsábyrgð fyrirtækja, auk þess sem fjallað var um píramída 

samfélagsábyrgðar sem Caroll (1991) setti fram. Þá voru kynntar skilgreiningar á 

hugtökunum samfélagsábyrgð og sjálfbær þróun. Því næst var farið yfir kenningarlegan 

bakgrunn samfélagsábyrgðar og rannsóknir tengdar hagrænum ávinningi 

samfélagsábyrgðar, en rannsóknir hafa flestar hverjar bent á mikilvægi þess að fyrirtæki 

hugi að umhverfi og því samfélagi sem þau starfa í. Það komi ekki einungis umhverfi og 

fólki að gagni heldur hafi verið sýnt fram á hagrænan ávinning fyrirtækja af því að tileinka 

sér samfélagsábyrgð. Að síðustu var farið yfir gagnrýni sem sett hefur verið fram varðandi 

gagnsemi samfélagsábyrgðar fyrirtækja, hvort það sé í raun hlutverk þeirra að huga að 

samfélagslegum áskorunum og hvort rannsóknir hafi verið að gefa trúverðugar 

niðurstöður um tengsl á milli samfélagsábyrgðar og fjárhagslegrar afkomu fyrirtækja.  
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3 Sáttmálar og aðferðir sem stuðla að samfélagsábyrgð  

Til að geta metið áhrif af samfélagsábyrgð fyrirtækja er mikilvægt að setja fram markmið, 

mæla og meta árangur þeirra. Gott er að geta borið saman niðurstöður milli tímabila og 

að eiga þess kost að bera niðurstöður saman við önnur fyrirtæki. Til eru aðferðir sem 

hjálpa fyrirtækjum við að  innleiða og meta árangur af samfélagsábyrgð, auk þess að koma 

þessum upplýsingum á framfæri með skýrslum sem auðvelda til dæmis fjárfestum að 

meta fyrirtæki út frá samfélagslegum þáttum.  

Í þessum kafla verður fjallað um nokkur tól og aðferðir er viðkoma sjálfbærri þróun og 

samfélagsábyrgð. Meðal alþjóðlegra aðferða eru grundvallarviðmið  Global Compact, sem 

er sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um samfélagsábyrgð og Heimsmarkmið Sameinuðu 

þjóðanna sem fjallað er stuttlega um. Þá er rætt um viðmið er snúa að umhverfislegum, 

félagslegum og stjórnunarlegum þáttum eða svokölluð ESG viðmið (e. Environmental, 

Social og Governmental). GRI (e. Global Reporting Initiative) er staðall um gerð 

samfélagsskýrslna og ISO 26000 (e. International Organization for Standardization) er 

alþjóðlegur leiðbeiningarstaðall um samfélagsábyrgð. Í kaflanum er einnig fjallað um UN 

Principles for Responsible Investment (UN PRI) sem er alþjóðlegt samstarf 

stofnanafjárfesta á sviði ábyrgra fjárfestinga. Einnig er fjallað um United Nations 

Environment Programme Finance Initiative (UN Finance Initiative), sjálfbærar kauphallir 

(e. Sustainable Stock Exchanges (SSE) og hvernig þau samtök vinna að bættum árangri 

kauphalla samkvæmt ESG sjálfbærnisviðmiðum. Að lokum verður fjallað stuttlega um 

stjórnarhætti fyrirtækja og hvernig staðan er á Íslandi varðandi þá, sem og um Festu, 

miðstöð um samfélagsábyrgð fyrirtækja (hér eftir Festa).   

3.1 UN Global Compact og Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna  

Sameinuðu þjóðirnar eru um 193 talsins og leggja áherslu á frið, alþjóðlegt samstarf og 

öryggi í heiminum. UN Global Compact sáttmálinn var gerður árið 2000 og voru 

Sameinuðu þjóðirnar stofnaðilar hans. UN Global Compact sáttmálinn er alþjóðleg 

yfirlýsing sem fyrirtæki og stofnanir geta samþykkt að þau ætli að tileinka sér við 

innleiðingu á samfélagsábyrgð og skuldbinda sig jafnframt að styðja við markmið 

Sameinuðu þjóðanna (Félag Sameinuðu þjóðanna UNA ICELAND, e.d.-a). UN Global 

Compact sáttmálinn er settur fram sem tíu grundvallarviðmið (e. The Ten Principles of the 

UN Global Compact) sem skipt er niður í fjóra flokka, það er á sviði mannréttinda (e. 



 

18 

Human Rights), vinnumarkaðar (e. Labour), umhverfis (e. Environment) og aðgerða gegn 

spillingu (e. Anti-Corruption). Hvatt er til að skipulagsheildir virði mannréttindi og gæti 

þess jafnframt í viðskiptum að aðrir geri það líka. (United Nations Global Compact, e.d, 

United Nations, 2011).  

 

Mannréttindi 

1. Fyrirtæki styðja og virða vernd alþjóðlegra mannréttinda. 

2. Fyrirtæki fullvissa sig um að þau séu ekki meðsek um mannréttindabrot. 

Vinnumarkaður 

3. Fyrirtæki styðja við félagafrelsi og standa við kjarasamninga. 

4. Fyrirtæki tryggja afnám hvers konar nauðungar- og þrælkunarvinnu. 

5. Virkt afnám allrar barnavinnu er tryggt. 

6. Fyrirtæki styðja afnám misréttis til vinnu og starfsvals. 

Umhverfi  

7. Fyrirtæki styðji beitingu varúðarreglu í umhverfismálum. 

8. Fyrirtæki hafi frumkvæði af því að hvetja til aukinnar ábyrgðar gagnvart 

umhverfinu. 

9. Fyrirtæki hvetji til þróunar og nýtingar á umhverfisvænni tækni. 

Gegn spillingu 

10.  Fyrirtæki vinni gegn hvers kyns spillingu, þar með talið kúgun og mútum (Félag 

Sameinuðu þjóðanna UNA ICELAND, e.d.-a).  

Með því að innleiða grundvallarmiðin inn í stefnu fyrirtækja, hefðir þeirra og byggja 

fyrirtækjamenningu upp á heiðarleika, eru fyrirtækin um leið að taka ábyrgð gagnvart  

fólki og umhverfi, auk þess að leggja grunn að langtíma árangri (United Nations Global 

Compact, 2015). 

Þegar heimasíða UN Global Compact er skoðuð (mars 2018) má sjá að alls eru það rétt 

tæplega 13.000 fyrirtæki og stofnanir frá 161 landi sem eru aðilar að sáttmálanum 
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(viðmiðunum), þar af er Ísland með 23 fyrirtæki á listanum2. Landsbankinn, Íslandsbanki 

og Arion banki eru einu íslensku stofnanafjárfestarnir á þessum lista og vekur athygli að 

hvorki eru íslensk vátryggingafélög á listanum né íslenskir lífeyrissjóðir. Reyndar má 

benda á að einungis tveir lífeyrissjóðir eru skráðir aðilar að sáttmálanum, einn frá Svíþjóð 

og annar frá Danmörku (United Nations, e.d. -b). Þátttakendum í UN Global Compact er 

gert að skila árlegri skýrslu um framvindu innleiðingar á grundvallarviðmiðunum tíu (Félag 

Sameinuðu þjóðanna UNA ICELAND, e.d.-a).  

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (e. Sustainable Development Goals (SDG)) voru 

samþykkt í ársbyrjun 2016 og gilda til ársins 2030. Heimsmarkmiðin eru 17 talsins (sjá 

mynd 4) en með þeim er ætlunin að stuðla að aukinni sjálfbærni ríkja. Til að unnt sé að 

stuðla að sjálfbærri þróun þarf hagrænn hagvöxtur að vera til staðar, félagsleg þátttaka 

og umhverfisvernd (United Nations, e.d.-a). Heimsmarkmiðin fela meðal annars í sér að 

ríki einsetji sér að stuðla að friði, útrýma fátækt, tryggja öllum mannréttindi og stuðla að 

jafnrétti kynjaanna, auk þess að vernda jörðina og þá sérstaklega með því að huga að 

loftlagsmálum (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Með markmiðunum 17 fylgja 169 undirmarkmið 

með útskýringum og leiðbeiningum um það hvers vegna þjóðríki, fyrirtæki eða hvers 

konar skipulagsheildir, óháð stærð eða hvaða atvinnugrein sem þau tilheyra, ættu að 

bregðast við hverju og einu meginmarkmiði. Allar skipulagsheildir eru hvattar til að styðja 

við markmiðin með því að sinna viðskiptum og störfum sínum á ábyrgan hátt, auk þess að 

leita leiða til að leysa samfélagslegar áskoranir með nýsköpun og samvinnu. Fyrirtæki og 

stofnanir eru meðal annars hvött til að axla samfélagsábyrgð meðal annars með því að 

nota staðla um samfélagsskýrslur og samfélagsábyrgð (United Nations, e.d.-a, b), en 

fjallað verður um þessa þætti í köflunum hér á eftir.  

 

                                                      
2 Hægt er að fylgjast með fjölda aðildaraðila og landa á heimasíðu UN Global Compact á 

www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/. 
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Mynd 4. Heimsmarkmiðin. Mynd sótt af heimasíðu Félag Sameinuðu þjóðanna (e.d.-b). 

Eins og áður hefur komið fram var Parísarsáttmálinn undirritaður snemma árs 2016 af 

aðildarlöndum Sameinuðu þjóðanna (United Nations, e.d. -b). Verkefni sáttmálans eru 

umfangsmikil og byggð á markmiðum um sjálfbæra þróun fram til ársins 2030 en megin 

markmið er meðal annars að styrkja samvinnu alls heimsins í að draga úr loftlagsáhrifum 

og halda hlýnun jarðar undir 2°C. Til að markmiðin náist þarf viðeigandi fjármagnsflæði 

sem byggir á nýrri tækni og aðferðafræði sem getur stutt við verkefni í þróunarlöndum 

auk verkefna í eigin löndum. Einnig er kveðið á um aukið gagnsæi um aðgerðir og stuðning 

með gagnsæjum ramma og skipulagi (United Nations, e.d. -b).  

3.2 ESG leiðbeinandi skýrsluviðmið fyrir fyrirtæki skráð í kauphöll 

Ein helsta leið til að innleiða áherslur um ábyrgar fjárfestingar núorðið er að fara eftir 

módeli, sem byggt er á umhverfislegum (e. Environment) og félagslegum þáttum (e. 

Social) og stjórnarháttum (e. Governance), sem hér eftir eru nefndir ESG þættir. ESG 

þættir eru teknir inn í greiningu á fyrirtækjum þegar fjárfestingakostir eru metnir og 

fjárfestingarákvarðanir teknar með það að markmiði að stuðla að sjálfbærri þróun, bættu 

samfélagi og stjórnunarlegum þáttum með því að mæla hvernig fyrirtæki standa sig í 

gegnum framangreinda þætti (Eurosif, 2016).  

Undanfarinn áratug hefur krafa fjárfesta aukist á því að þau fyrirtæki sem fjárfest er í 

uppfylli ESG skýrsluviðmið og er þetta orðin ein helsta krafa hjá stærstu 

fjárfestingarfélögunum í heiminum í dag. Skýrsluviðmiðin gefa góðar upplýsingar um 
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ástand félaga og það hvernig langtímafjárfestingar þeirra geti lítið út. Markmiðið með ESG 

skýrsluviðmiðunum er að skapa sanngjarnan, gegnsæjan og skilvirkan markað fyrir alla 

hagaðila, þar sem viðmiðunum er ætlað að mæla, stjórna og gefa upplýsingar um 

langtíma hagsæld byggða á efnahag og ófjárhagslegum þáttum eins og félagslegum 

þáttum og stjórnarháttum. Um nokkurs konar stuðningstæki er því að ræða bæði fyrir 

fyrirtækin sem ætla sér á markað, eða eru nú þegar skráð á markaði, en einnig fyrir 

fjárfesta svo að unnt sé að leggja betra mat á fyrirtækin sem fjárfest er í eða til stendur 

að fjárfesta í (Nasdaq OMX, 2017-a).  

Nasdaq OMX Nordic kauphallir á Norðurlöndunum og í Eystrasaltsríkjunum gáfu út í 

mars 2017 leiðbeiningar fyrir fyrirtæki skráð í kauphöll og þau sem stefna að skráningu og 

vilja notast við samfélagsuppgjör ESG viðmiðananna. Leiðbeiningarnar kallast ESG 

Reporting Guide, en þær voru þróaðar í samstarfi við United Nations Sustainable Stock 

Exchanges, og sjálfbærar kauphallir sem Nasdaq OMX Nordic, og þar af leiðandi Nasdaq 

OMX Iceland, er aðili að. Unnið var að gerð ESG skýrsluviðmiða út frá UN Global Compact 

sem kynnt voru í kafla 3.31. Engin kvöð er á skráð fyrirtæki um að þau fylgi 

leiðbeiningunum en þeim er ætlað að hvetja fyrirtæki að starfa á ábyrgan hátt og 

jafnframt að fjárfestar noti sjálfbærniviðmiðin við fjárfestingarákvarðanir (Nasdaq OMX, 

2017-a). ESG leiðbeiningarnar hafa verið kynntar fyrir íslenskum aðilum á 

kynningarfundum sem Nasdaq OMX Iceland hefur haldið (Nasdaq OMX Iceland, 2017). 

Í töflu 1 má sjá þá 33 mælikvarða sem falla undir ESG skýrsluviðmiðin og eiga að koma 

fram í hverri skýrslu. Þetta eru alls 10 umhverfislegir mælikvarðar, 12 félagslegir 

mælikvarðar og 11 mælikvarðar fyrir stjórnarhætti fyrirtækja (Nasdaq OMX, 2017).  
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Tafla 1. Yfirlit yfir ESG-vísa Nasdaq OMX Nordic í íslenskri þýðingu (Nasdaq OMX, 2017; Gná 
Guðjónsdóttir, 2017, bls. 38) 

 

Þótt ESG skýrsluviðmiðin séu einungis leiðbeiningar fyrir fyrirtæki til að fara eftir, en 

ekki skylda, hvetur Nasdaq OMX Nordic fyrirtæki á markaði, og þau sem stefna á markað, 

til að fara eftir viðmiðununum og telur fram þá kosti  sem skýrsluviðmiðin geta haft í för 

með sér fyrir fyrirtæki sem nýta sér þau. Kemur fram að hagur fyrirtækja af því að fylgja 

sjálfbærniviðmiðum líkt og ESG sé umtalsverður meðal annars með bættu aðgengi að 

fjármagni, aukinni arðsemi og vexti, betri áhættustýringu, bættu orðspori og með 

mælanlegum árangri sem veitir betri og nánari upplýsingar til lykilaðila (Nasdaq OMX, 

2017).   

Sjálfbærar kauphallir (e. Sustainable Stock Exchanges (SSE)) hafa það hlutverk að skoða 

og fræða hvernig alþjóðlegar kauphallir út um allan heim, í samstarfi við fjárfesta, 

eftirlitsaðila og fyrirtæki, geta aukið sameiginlegt gegnsæi og náð árangri með ESG 

viðmiðum og hvatt þannig til sjálfbærra fjárfestinga. SSE var stofnað árið 2009 af 

Sameinuðu þjóðunum og er starfsemin skipulögð af þeim ásamt UN PRI. SSE gefur árlega 

út tölfræðiskýrslu varðandi árangur SSE (Sustainable Stock Exchanges, e.d. -a). Markmiðið 

er að allar kauphallir sem eru meðlimir að SSE eða The World Federation of Exchanges 

(WFE) veiti skráðum fyrirtækjum leiðbeiningar varðandi sjálfbærniviðmið ESG  

(Sustainable Stock Exchanges, e.d. -c). SSE hefur gefið út leiðbeiningar sem kauphallir og 

fjárfestar geta farið yfir með fyrirtækjum og látið þeim í té. Í leiðbeiningunum er farið yfir 
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hvað ESG sé og hvers vegna það sé álitlegt fyrir fyrirtæki á markaði að nýta sér 

skýrsluviðmiðið (Sustainable Stock Exchanges, e.d. -b).   

Gríðarleg aukning hefur orðið í samstarfslöndum sjálfbærra kauphalla í SSE og hefur 

fjöldinn rúmlega þrefaldast á þremur árum, úr 17 löndum í byrjun árs 2014 í 58 lönd við 

árslok 2016 sem koma frá fimm heimsálfum og voru rúmlega 30.000 fyrirtæki skráð á 

markaði í þessum löndum (Sustainable Stock Exchanges, 2016 -a). Íslenska kauphöllin 

Nasdaq OMX Iceland OMX varð meðlimur í SSE árið 2015 (Sustainable Stock Exchanges, 

2015). 

 

3.3 Staðall um samfélagsskýrslur - Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative (GRI) er staðall sem hjálpar fyrirtækjum, stjórnvöldum og 

öðrum skipulagsheildum að skilja og milda áhrif viðskipta á mikilvæg sjálfbærnimálefni 

svo sem loftlagsbreytingar, mannréttindi, aðgerðir gegn spillingu og fleiri þætti. Þrjár 

megin áherslur eru einkennandi fyrir GRI en það eru: efnahagslegar (e. economic), 

umhverfislegar (e. environmental) og félagslegar (e. social) áherslur og taka allar GRI 

mælingar fyrirtækja og skipulagsheilda mið af þeim. Með gagnagrunninum, sem verður 

til úr innsendum skýrslum frá skipulagsheildum, verða til áreiðanlegar og staðlaðar 

upplýsingar sem hægt er að nota til að meta tækifæri og áhættu í rekstrarumhverfi 

skipulagsheilda auk þess að taka upplýstar ákvarðanir, bæði innan skiplagsheilda og 

meðal hagaðila þeirra, en einnig til að draga úr neikvæðum samfélagslegum áhrifum. 

Markmiðið er að auka samfélagsábyrgð og sjálfbæra þróun og að skipulagsheildir úti um 

allan heim setji sér stefnu út frá þessum áherslum og geti á einfaldari hátt innleitt 

breytingar og mælt árangur þeirra (Global Reporting Initiative, e.d.-a). 

Útbreiðsla á GRI skýrsluviðmiðunum hefur verið hröð og notkun þeirra mikil. 

Upphaflega var um að ræða leiðbeinandi viðmið sem voru uppfærð fjórum sinnum, þ.e. 

úr G1 upp í G4, en árið 2016 var GRI uppfært í staðal sem hefur leyst leiðbeiningarnar af 

hólmi (Global Reporting Initiative, e.d.-b). Árið 2006 voru um það bil þúsund fyrirtæki frá 

meira en 60 löndum með GRI skráningarkerfið fyrir skýrslur og uppgjör varðandi 

samfélagsábyrgð, en 10 árum síðar voru fyrirtækin orðin rúmlega níu þúsund talsins 

(Weber, Brookds og Wong, 2016).  
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3.4 ISO 26000 leiðbeiningarstaðall um samfélagsábyrgð 

Leiðbeiningastaðallinn ISO 26000 um samfélagsábyrgð var gefinn út af 

Alþjóðastaðlaráðinu (e. International Organization for Standardization) árið 2010. 

Fyrirtæki og skipulagsheildir af öllum stærðum og gerðum geta nýtt sér staðalinn að sögn 

Alþjóðastaðlaráðsins. Markmiðið er að stuðla að sjálfbærri þróun með áherslum á 

umhverfislega, félagslega og efnahagslega þætti (ISO26000, 2016).  

Staðallinn veitir fyrirtækjum leiðsögn varðandi það hvernig þau geta starfað á 

siðferðislegan og gegnsæjan hátt um leið og þau taka tillit til hagsmunaaðila, huga að 

viðeigandi lögum og reglum og taka jafnframt tillit til alþjóðlegra viðmiða. Í 

leiðbeiningarstaðlinum eru settar fram 450 tillögur sem miða allar í átt að samfélagslegri 

ábyrgð fyrirtækja og að Heimsmarkmiðum sjálfbærrar þróunar (e. Sustainable 

Development Goals) (ISO26000, 2016).  

Til að fyrirtæki geti endurskoðað starfshætti sína setur ISO 26000 fram heildar nálgun 

þar sem 7 grunnþættir samfélagsábyrgðar eru settir fram, en það eru: stjórnarhættir 

fyrirtækja, mannréttindi, stefna varðandi vinnuafl/verklag, umhverfi, ábyrgir 

viðskiptahættir, neytendur og þátttaka og þróun í samfélagslegum þáttum. Undir 

hverjum þætti koma svo fleiri atriði þannig að alls verða þetta 37 atriði sem tengjast öll 

hvert öðru sem stuðlar að samfélagsábyrgð fyrirtækja og stofnana (ISO26000, 2016). Rétt 

er að benda á að þessir flokkar draga ekki sérstaklega fram mikilvægi þess að samþætta 

þessar áherslur kjarnastarfsemi hvers fyrirtæki eins og gert er í grein Láru Jóhannsdóttur 

og Celine Mcinerney (2018).  

Fleiri ISO staðlar, úr ISO fjölskyldunni, koma að notum þegar innleiða á 

samfélagsábyrgð. Þar má til dæmis nefna 14001 og 14020 umhverfisstjórnarstaðla sem 

nýtast fyrirtækjum sem vilja eða þurfa að draga úr skaðlegum umhverfisáhrifum og vilja 

huga að umhverfisvernd. Auk þess getur staðallinn hjálpað fyrirtækjum að draga úr 

kostnaði vegna umhverfismála með skilvirkri nýtingu auðlinda og því að draga úr sóun 

(ISO 14001, 2015; ISO 14020, 2016).  

3.5 Meginreglur fyrir ábyrgar fjárfestingar – UN PRI 

Samtök um ábyrgar fjárfestingar kallast UN Principles for Responsible Investment (PRI) á 

ensku, eða meginreglur fyrir ábyrgar fjárfestingar. Um alþjóðlegt samstarf 

stofnanafjárfesta er að ræða sem starfa í samstarfi við Sameinuðu þjóðirnar eftir 
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viðmiðum þeirra varðandi ábyrgar fjárfestingar. Samtökin hófu starfsemi árið 2006 og 

hafa vaxið hratt síðan þá og hefur meðlimum (e. signatories) fjölgað úr 100 frá árinu 2006 

í um 1.700 árið 2017. Meðlimir koma frá rúmlega 50 löndum og er Ísland eitt þessara 

landa (UN PRI, e.d. -a).  

PRI samtökin setja fram sex meginreglur um innleiðingu á ESG varðandi ábyrgar 

fjárfestingar til að stuðla að sjálfbæru alþjóðlegu fjármálaumhverfi:  

1. Innleiða ESG þætti inn í greiningu og ákvörðunarferli fjárfestinga.  

2. Vera virkir eigendur og innleiða ESG þætti inn í eigin stefnu og venjur.  

3. Veita upplýsingar um ESG þætti hjá aðilum sem fjárfest er í.  

4. Stuðla að samþykki og framkvæmd meginreglna innan fjárfestingageirans. 

5. Vinna saman að því að ná árangri við framkvæmd meginreglnanna. 

6. Skýrslugjöf er varðar athafnir og framfarir við framkvæmd meginreglnanna (UN 

PRI, e.d.-b).  

Til að auka gagnsæi eru staðlaðar skýrslur hluti af regluverkinu sem hvetja til samtals 

á milli stofnanafjárfesta, viðskiptavina og annarra hagaðila (PRI, e.d. -a).  

Sett er fram sú krafa af UN PRI samtökunum að meðlimir að UN PRI hafi starfsmenn 

sem eru ESG sérfræðingar. Rannsókn sem gerð var á fjárfestingarsjóðum sem eru aðilar 

að UN PRI sýndi að þetta skilyrði er almennt ekki uppfyllt. UN PRI brást við niðurstöðunum 

með því að gefa út að þeir UN PRI aðilar sem ekki færu að viðmiðunum yrðu teknir af 

meðlimaskrá UN PRI. Fjárfestingaraðilar þurfa því að gæta að því að farið sé eftir þeim 

viðmiðum og reglum sem settar eru af UN PRI sem og stuðla að vönduðu mati á ábyrgum 

fjárfestingum (Egli og Maule, 2017). 

3.6 United Nations Environment Programme – Finance Initiative  

United Nations Environment Programme – Finance Initiative (UNEP-Finance Initiative eða 

UNEP FI) var stofnað árið 1992 með það að markmiði að stuðla að sjálfbærum fjármálum. 

Rúmlega 200 fjármálafyrirtæki frá 40 löndum, þar á meðal bankar, vátryggingafélög og 

fjárfestar, eru meðlimir sem ásamt UNEP FI greina hvernig umhverfislegar, félagslegar og 

stjórnháttarlegar áskoranir birtast, hvernig þeir þættir skipta máli í fjármálastarfsemi, 

hvernig unnt er að bregðast við þeim og stuðla þannig að sjálfbærri þróun. Aðildarfélagar 

þurfa að samþykkja að fara eftir yfirlýsingu UNEP FI sem felur það í sér að styðja við 
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sjálfbæra þróun, auk þess að stuðla að almennri þekkingu, fræðslu og kynningu og vinna 

með alþjóðlegum samtökum að sjálfbærri þróun hvað varðar umhverfislega og félagslega 

þætti, sem og stjórnarhætti. Landsbankinn er aðili að UNEP FI samkvæmt upplýsingum 

sem fram koma á heimasíðu UNEP FI (UNEP FI, e.d.) 

3.7 Stjórnarhættir fyrirtækja  

Einn af grunnþáttum varðandi samfélagsábyrgð eru ábyrgir stjórnarhættir fyrirtækja (e. 

Corporate governance). Í grunninn er um að ræða kerfi þar sem fyrirtækjum er stjórnað 

á gegnsæjan og samræmdan hátt (Cadbury, 2000) og því hvernig stjórnendum ber að 

framkvæma störf sín í samræmi við gildandi lög og reglur og ákveðna háttsemi (Cadbury, 

2000). OECD segja ábyrga stjórnarhætti vera: „leið til að skapa markaðsumhverfi sem 

einkennist af öruggum og heilbrigðum viðskiptaháttum sem styður við þróun á 

fjármálamörkuðum og stuðlar að auknu aðgengi fyrirtækja að fjármagni til lengri tíma 

litið“ (OECD, 2017, bls. 5).  

Fyrstu Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja á Íslandi voru gefnar út árið 2004 af 

Viðskiptaráði Íslands, Samtökum atvinnulífsins og Nasdaq OMX Iceland (Viðskiptaráð 

Íslands, 2009, 2015). Miða þær að því að leiðbeina fyrirtækjum um það hvernig haga beri 

samskiptum milli hluthafa, stjórnar og stjórnenda og hvernig hlúa beri að samskiptum við 

viðskiptavini og þjóðfélagið í heild. Leiðbeiningarnar voru byggðar á sambærilegum 

alþjóðlegum áherslum þar sem stjórnarhættir voru áberandi á þessum tíma. Ljóst var eftir 

fjármálahrunið 2008 að um brotalamir var að ræða þegar kom að stjórnarháttum 

fyrirtækja, ekki síður hjá íslenskum fyrirtækjum en fyrirtækjum erlendis. Því voru 

leiðbeiningar um stjórnarhætti endurskoðaðar og fyrirmynda leitað meðal annars til 

framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu 

(OECD) (Viðskiptráð Íslands, 2009). Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja hafa verið 

endurnýjaðar reglulega með nýjum áherslum og viðbætum og var fimmta útgáfan gefin 

úr árið 2015. Auk þess var vefurinn leidbeiningar.is opnaður, en þar má nálgast 

leiðbeiningarnar ásamt uppfærslum og ítarefni tengt stjórnarháttum (Viðskiptaráð 

Íslands, 2015). Í leiðbeiningunum segir að markmið þeirra sé „að stuðla að góðum 

stjórnarháttum með því að skýra hlutverk og ábyrgð stjórnenda fyrirtækja og auðvelda 

þeim þannig að rækja störf sín og um leið að treysta hag hluthafa, fjárfesta og annarra 

hagsmunaaðila“ (Viðskiptaráð Íslands, 2015, bls. 8).  
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Með því að fara eftir leiðbeiningum um góða stjórnarhætti hafa stjórnir og stjórnendur 

verkfæri til að bæta innviði fyrirtækja og með því að birta slíkar upplýsingar verður 

aðhaldið meira og traust og trúverðugleiki fyrirtækja í viðskiptalífinu eflist. Í 

leiðbeiningunum er stjórnum uppálagt að móta stefnu varðandi samfélagsábyrgð sem 

snertir fólk, samfélag og umhverfi. Auk þess að setja fram skrifleg siðferðisleg viðmið fyrir 

stjórn, stjórnendur og starfsmenn. Í ársskýrslu félags þarf stjórnháttayfirlýsing að vera í 

sérstökum kafla auk þess að vera aðgengileg á vefsíðu viðkomandi félags. Meðal þeirra 

atriða sem ber að tilgreina eru: Upplýsingar um stefnu um samfélagsábyrgð og 

siðferðisviðmið, fyrirkomulag um samsetningu og starfsemi stjórnar, 

framkvæmdastjórnar og undirnefnda og hvernig þær eru skipaðar (Viðskiptaráð Íslands, 

e.d., 2015).  

Tengsl hafa ekki mikið verið skoðuð á milli stjórnarhátta og samfélagsábyrgra 

fyrirtækja í fræðilegu tilliti. Þó kemur fram í rannsókn Jamaili, Safieddine og Rabbath 

(2008) að sterk tengsl fundust á milli stjórnarhátta og samfélagsábyrgðar fyrirtækja og 

höfðu breyturnar gagnkvæm áhrif á hvor aðra og því um tvíþætt samband að ræða. 

Þannig nær fyrirtæki í raun ekki að verða samfélagslega ábyrgt ef það hefur ekki 

langtímasýn og ekki skilvirkt innra eftirlitskerfi eða nægilega sterka ábyrgð gagnvart 

hagaðilum sínum. Eins skila stjórnarhættir ekki árangri ef samfélagábyrgð er ekki til 

staðar, þar sem fyrirtæki verður að geta brugðist við ólíkum hagaðilum til að skapa 

arðbærni og auka verðmæti hluthafa  (Jamaili o.fl., 2008). 

3.8 Festa - miðstöð um samfélagsábyrgð fyrirtækja  

Festa miðstöð um samfélagsábyrgð fyrirtækja (hér eftir Festa) hefur það hlutverk að efla 

samfélagsábyrgð íslenskra fyrirtækja, auka þekkingu í samfélaginu á málefninu og hvetja 

til aðgerða og samstarfs á þessu sviði. Festa var stofnuð árið 2011 af sex aðildarfélögum 

sem voru tveir bankar og fjögur stór fyrirtæki. Mikil aukning hefur orðið á 

aðildarfyrirtækjum frá stofnun (Festa, e.d.-a). Í tengslum við COP-21 ráðstefnuna í París 

2015 gáfu Festa og Reykjavíkurborg út sameiginlega yfirlýsingu um markmið í 

loftlagsmálum sem 104 fyrirtæki og stofnanir skrifuðu undir í nóvember 2015, en henni 

er ætlað að styðja við innleiðingu á Parísarsamkomulagi. Með yfirlýsingunni samþykktu 

þátttakendur að „draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, minnka myndun úrgangs, mæla 

árangur og gefa reglulega út upplýsingar um stöðu ofangreindra þátta“, auk fjölda 
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viðburða sem miða að því að fræða og hvetja fyrirtæki og stofnanir landsins til að huga 

enn frekar að samfélagsábyrgð og sjálfbærni  (Festa, e.d. -c).  

3.9 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir helstu tól og aðferðir sem stuðla að sjálfbærni og 

samfélagsábyrgð fyrirtækja. Sjá má að vinna að samræmingu hefur verið stöðug frá því 

1992 þegar UN FI hóf störf og síðan þegar Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna voru 

samþykkt 2015. Fjallað var um þær leiðir og stuðning sem unnt er að fara til að mæla og 

styðja við samfélagsábyrgð eins og Grundvallarviðmið (Global Compact) Sameinuðu 

þjóðanna um ábyrga starfshætti og samfélagsábyrgð, ESG viðmið félaga sem skráð eru í 

kauphallir og sjálfbærar kauphallir (SSE), GRI og ISO staðla, þá var fjallað um hvernig 

samtök eins og UN PRI, UN FI, ábyrgir stjórnarhættir og Festa geta stutt við og veitt aðhald 

í samfélagsábyrgð fyrirtækja.  
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4 Sjálfbærar og ábyrgar fjárfestingar  

Sjálfbærar og ábyrgar fjárfestingar (e. Sustainable and Responsible Investments), er þegar 

hugað er að fjárfestingum til langs tíma og þær samþættar samfélagsábyrgð fyrirtækja á 

sviði umhverfis-, samfélags- og stjórnunarlegra þátta og um leið leitast við að lágmarka 

fjárfestingaáhættu (Eurosif, 2016; UNEP FI UN Global Compact, 2016). Markmið ábyrgra 

fjárfestinga er að styðja við hagkerfi og samfélög. Með starfsemi og úrræðum ábyrgra 

fjárfestinga er lagður grunnur að velgengni og samkeppnishæfni með því að styðja við 

sjálfbæra þróun, nýsköpun, umhverfisvernd, takmörkun á loftlagsáhrifum og með því að 

gæta að mannréttindum (European Commission, 2017). 

Í þessum kafla verður farið yfir sögu ábyrgra fjárfestinga, rannsóknir sem tengjast 

ábyrgri fjárfestingu, helstu skimunaraðferðir sem nýttar eru til að ákvarða ábyrgar 

fjárfestingar sem og aðrar aðferðir eins og virkt eignarhald fjárfesta í fyrirtækjum. Þar á 

eftir er farið yfir það hverjir eru helstu ytri og innri hvatar fyrir ábyrgum fjárfestingum og 

að lokum er farið yfir helstu gagnrýni og hindranir varðandi það að fjárfesta á ábyrgan 

hátt. Í kaflanum verða jafnframt þrjár tilgátur lagðar fram í tengslum við fræðilega 

umræðu.  

4.1 Saga ábyrgra fjárfestinga 

Uppruni ábyrgra fjárfestinga nær rúmlega 200 ár aftur í tímann, þegar kvekarar (e. 

Quakers) og Meþódistar lögðu á það áherslu í fjárfestingum sínum að hagnast ekki á 

kostnað annarra, svo sem með vopnum, fjárhættuspilum, tóbaki og áfengi. Þar með var 

farið að skima fjárfestingakosti (Donovan, 2017).   

Um 1960 fara ábyrgar fjárfestingar þó að verða formlegri og fara þær að snúast um 

samfélagsleg málefni og tengjast þá hreyfingum sem snúa að borgaralegum réttindum og 

heldur þróunin áfram samhliða samfélagslegum breytingum (Schroders, 2016). Á árunum 

1970 til 1990 varð mikill þrýstingur á sjóðsstjóra um að koma í veg fyrir að fjárfest yrði í 

fyrirtækjum sem störfuðu í Suður-Afríku og varð þetta stór þáttur í að binda enda á 

aðskilnaðarstefnuna þar í landi (Schroders, 2016). Árið 1983 varð til stofnun sem skoðaði 

siðferðilegar fjárfestingar, eða Ethical Investment Research Service (EIRIS), en með 

rannsóknum sínum gat EIRIS boðið fjárfestum upplýsingar um það hvernig starfsemi 

fyrirtækja væri háttað út frá siðferðilegu sjónarhorni. Nefna má sem dæmi að í kjölfar 
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Víetnamstríðsins fóru sumir sjóðir að skima fjárfestingar sínar með það fyrir augum að 

fjárfesta ekki í fyrirtækjum sem styddu stríð eða högnuðust á stríðsrekstri  (Blowfield og 

Murray, 2014).  

Umhverfislegir þættir fara einnig að skipta meiru máli í fjárfestingum í kjölfar 

umhverfisslysa sem áttu sér stað um og eftir 1980 (SRI the Conference on Sustainable, 

e.d.). Sem dæmi má nefna árið 1984 þegar eiturgas lak yfir íbúabyggð í Bhopal á Indlandi 

og varð til þess að 22-25 þúsund manns létu lífið og meira en hálf milljón manna urðu fyrir 

gasmenguninni og eru um 150 þúsund manns enn að glíma við alvarleg heilsufarsleg 

vandamál sem rekja má til gasmengunarinnar. Fyrirtækið var í kjölfarið lögsótt og sleppur 

það ekki  undan umræðunni um þennan atburð enn þann dag í dag (Gooddard, 2017; The 

Bhopal Medical Appeal, e.d.). Árið 1989 varð Exxon Valdez olíuslysið í Alaska sem olli 

gríðarlegri mengun í sjó. Chernobyl-kjarnorkuslysið varð í Úkraínu árið 1986 sem olli því 

að geislavirkni dreifðist út um Evrópu sem hefur valdið mikilli aukningu krabbameina. 

Þessi slys og fleiri verða til þess að frekari vitundarvakning verður um umhverfisvernd og 

loftslagsbreytingar og farið er að huga að þeim þáttum í fjárfestingum (Renneboog, Ter 

Horst og Zhang, 2008; Schroders, 2016).   

Þrískipt reikningsskilauppgjör (e. Triple bottom line) er hugtak sem fram kom árið 1990 

hjá John Elkington en  það fjallar um það hvernig fyrirtækjum tekst að stýra og halda 

jafnvægi á milli fjárhagslegra, félagslegra og umhverfisþátta (e. economic, environmental, 

social) í daglegum rekstri. Þrískiptingin er hluti af sjálfbærniáherslum sem settar voru fram 

í þeim tilgangi að fjárfestar næðu að meta eignir fyrirtækja á sem breiðustum grundvelli 

og til að geta betur metið sjálfbæra þróun þeirra (Hammer og Pivo, 2017). 

Árið 2001 er European Sustainable and Responsible Investment Forum (Eurosif) 

stofnað til að styrkja og styðja við ábyrga fjárfestingu í Evrópu (Blowfield og Murray, 2014) 

en á árunum 2000 til 2002 verða mörg fyrirtæki gjaldþrota og ber þar hæst að nefna fall 

Enron í desember 2001, eins stærsta risans á Wall Street, sem var stærsta gjaldþrot 

sögunnar á þeim tíma (Investopedia, 2018). Spilling, fjársvik og glæpsamlegir 

stjórnarhættir einkenndu Enron og mörg önnur fyrirtæki á þessum tíma og í kjölfarið fara 

fjárfestingarsjóðir að samþætta umhverfislega, félagslega þætti og stjórnarhætti inn í 

ákvörðunarferli fjárfestinga (Blowfield og Murray, 2014).   
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Lengi vel var lítil áhersla á hlutverk fjárfesta og fjármálamarkaða þegar kom að því að 

stuðla að sjálfbærri þróun í heiminum, en sú áhersla hefur vaxið mjög undanfarin ár 

(European Commission, 2017). Í kjölfar  fjármálahrunsins á árunum 2007 til 2009 var 

kallað enn frekar eftir því að fjárfestar sýndu ábyrgð og lýðræðisleg vinnubrögð á 

fjármálamörkuðum. Þessu fylgdi krafa um aukið gegnsæi og áreiðanleika af öllum 

markaðsaðilum (Scholtens og Sievänen, 2013). Víða um heim eru stofnanafjárfestar farnir 

að nýta sér ESG viðmið við fjárfestingar enda hefur krafa frá Sameinuðu þjóðunum verið 

sterk þar sem áhersla er lögð á heimsmarkmiðin í þessu tilliti (European Commission, 

2017). Fjárfestar virðast í auknum mæli vera sammála um það að þörf sé á ábyrgum 

fjárfestingum, en í rannsókn á 22 þúsund fjárfestum frá 30 löndum sem fram fór árið 2017   

sögðu rúmlega 78% fjárfesta það mikilvægara nú en fyrir fimm árum að hafa fjárfestingar 

sjálfbærar, þannig að hugað væri að öllum ESG þáttunum auk hagnaðar (Schroders, 2017).  

4.2 Rannsóknir tengdar ábyrgum fjárfestingum 

Með ábyrgum fjárfestingum eru gerðar aðrar kröfur og lagðar aðrar áherslur í 

fjárfestingum en áður hefur þekkst, þar sem ófjárhagslegir þættir eru teknir inn í verðmat 

og metið hvernig fyrirtæki líta út til lengri tíma litið. Samkvæmt Friede, Bush og Bassen 

(2015) hefur fyrirtækjum sem hafa innleitt ESG viðmið gengið betur fjárhagslega og 

gengið betur að fjármagna sig. Leggja rannsakendur áherslu á mikilvægi þess að fjárfestar 

þekki vel til samfélagsábyrgðar og sjálfbærniviðmiða (Friede o.fl., 2015). Rannsókn þeirra 

Jansson Bell, Andersson, og Garling  (2011) sýndi fram á að fjárfestar og stofnanafjárfestar 

teldu annars vegar að ábyrgar fjárfestingar skili lakari afkomu til skamms tíma heldur en 

hefðbundnar fjárfestingar (e. Conventional Investment) en hins vegar að ábyrgar 

fjárfestingar skili sér í betri afkomu til lengri tíma litið. Stofnanafjárfestar töldu einnig að 

ábyrgar fjárfestingar drægju úr fjárhagslegri áhættu (Jansson og Biel, 2011). Aftur á móti 

fundu McLachan og Gardner (2004) ekki marktækan mun á fjárhagslegri ávöxtun ábyrgra 

fjárfestingarsjóða og annarra sjóða (McLachlan og Garner, 2004). Flestar rannsóknir þar 

sem fjárhagslegur ávinningur er skoðaður hafa horft til stærri fyrirtækja (Chih, Chih og 

Chen, 2010; Klettner, Clarke og Boersma, 2014) og benda þær niðurstöður til þess að 

stærri fyrirtækin séu líklegri til að bregðast við ábyrgð eins og umhverfislegum áskorunum 

heldur en minni fyrirtækin (Chen, 2008; Lára Jóhannsdóttir, 2015; Scholtens og Sievänen, 

2013; Singh, Jain og Sharma, 2014; Worthington og Patton, 2005).  
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Í rannsókn Sólveigar Þórarinsdóttur (2013), sem snéri að 43 af 60 íslenskum 

fjármálafyrirtækjum, fjárfestinga- og lífeyrissjóðum, fundust ekki tengsl á milli 

samfélagslegrar ábyrgðar og afkomu þessara félaga. Segir Sólveig það geta að hluta til 

skýrst af því hve rannsóknin var smá í sniðum. Einnig vakti athygli hve fáir þessara aðila 

nýttu sér viðurkennd tól til að meta og starfa samkvæmt samfélagslegri ábyrgð. Auk þess 

má benda á að gríðarleg þróun hefur átt sér stað hvað varðar áherslur á ábyrgar 

fjárfestingar frá því að rannsókn Sólveigar átti hér stað.  

Í rannsókn Scholtens og Sievänen (2013) voru ábyrgar fjárfestingar skoðaðar í 

Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð og löndin borin saman varðandi það hvernig 

framkvæmd ábyrgra fjárfestinga er háttað, auk þess hversu langt þjóðirnar eru komnar á 

þessu sviði. Voru ábyrgar fjárfestingar þessara landa skoðaðar út frá efnahag (e. 

Econmomics), fjármálum (e. Finance), menningu (e. Culture) og stofnanalegu umhverfi 

(e. Institutions). Niðurstöðurnar bentu til þess að þrátt fyrir að löndin séu töluvert lík að 

mörgu leyti, eins og efnahagslega, félaglega og í árangri varðandi samfélagsábyrgð 

fyrirtækja, eru þau ólík hvað varðar umfang og samsetningu ábyrgra fjárfestinga. Noregur 

og Svíþjóð standa sig best og eru frumkvöðlar á þessu sviði, á meðan Finnland er 

tiltöluvega nýverið farið að huga að ábyrgum fjárfestingum, en þar er reglurammi ekki til 

staðar varðandi ábyrgar fjárfestingar. Noregur hefur aftur á móti byggt ábyrgar 

fjárfestingar upp í gegnum áherslur Norska olíusjóðsins, (Norwegian Petroeum Fund), 

sem má segja að sé alþjóðleg fyrirmynd á sviði ábyrgra fjárfestinga. Í Svíþjóð hefur kirkjan 

stuðlað að ábyrgum fjárfestingum auk fagfjárfesta og lífeyrissjóða. Í Danmörku virðist 

hvatinn felast í siðferði auk þess sem ábyrgum fjárfestingum er stýrt (e. Regulated) í 

gegnum lífeyrissjóði en einnig kemur almennur hvati frá dönsku lagaumhverfi (Scholtens 

og Sievänen, 2013).   

Þeir þættir sem niðurstöður rannsókna þeirra Scholtens og Sievänen (2013) sýndu að 

hefðu áhrif á þróun og umfang ábyrgra fjárfestinga voru í fyrsta lagi opið hagkerfi sem 

virtist styðja við víðtækara og breiðara svið ábyrgra fjárfestinga. Þá virtist stærð og 

samsetning fjármálamarkaða skipta máli, en eftir því sem lífeyrissjóðamarkaðurinn var 

stærri, þeim mun umfangsmeiri voru ábyrgu fjárfestingarnar.   

Kynjahlutföll innan fjármálamarkaðarins virðast geta haft áhrif á stærð og samsetningu 

ábyrgra fjárfestinga samkvæmt rannsókn þeirra Scholtens og Sievänen (2013). Á Íslandi 
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hallar mikið á hlut kvenna  þegar kemur að stýringu fjármagns þar sem árið 2018 var ein 

kona  á hverja níu karla og árið á undan var hlutfallið svipað (Þórður Snær Júlíusson, 2018) 

auk þess var engin kona forstjóri í skráðu félagi Kauphallarinnar í mars 2018 (Ingvar 

Haraldsson, 2018; Þórður Snær, 2018). Í rannsókn  Scholtens og Sievänen (2013) birtist 

þessi munur eftir kynjahlutföllum í ábyrgum fjárfestingum þannig að aukin áhersla fannst 

á þætti tengda ábyrgum fjárfestingum eftir því sem samfélagsleg gildi voru kvenlegri (e. 

Femininity) og kynjahlutverkin innan fjármálageirans jafnari heldur en þar sem 

samfélagsleg gildi voru karllægari (e. Mascularity). Aðrar rannsóknir (Nilsson, 2008; 

Schueth, 2003) hafa sýnt að konur eru líklegri en karlar til að setja hærra hlutfall af 

eignasafni sínu í ábyrga sjóði. Í meistararitgerð Ninnu Stefánsdóttur (2018) sem fjallar um 

ábyrgar fjárfestingar hjá íslenskum stofnanafjárfestum kom fram að áður fyrr höfðu konur 

nánast eingöngu sýnt áhuga á ábyrgum fjárfestingum, en þetta virðist vera að breytast 

með aukinni vitundarvakningu. Í ljósi þessarar umræðu er eftirfarandi tilgáta sett fram:  

Tilgáta 1: Konur hafa jákvæðara viðhorf gagnvart ábyrgum fjárfestingum en karlar. 

4.3 Mikilvægi fjármagns fyrir sjálfbæra þróun  

Eins og fram hefur komið er mikil áhersla í heiminum í dag á sjálfbæra þróun. Til þess að 

stuðla að sjálfbærri þróun leggur Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins áherslu á að 

fjármagn sé fyrir hendi svo hægt sé að ná metnaðarfullum markmiðum um efnahagslega 

velferð, félagslega þátttöku og umhverfislega endurnýjun (European Commission, 2017).  

Þrátt að áhersla á ábyrgar fjárfestingar hafi aukist, sér í lagi eftir efnahagshrunið 2008, 

skortir enn á slíkar fjárfestingar samkvæmt skýrslu Framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins. Enn vanti fjármagn til að takast á við áskoranir eins og atvinnuleysi 

ungmenna, eftirlaun, menntun, tækninýjungar, umhverfisvernd og sjálfbær 

þróunarverkefni auk þess sem  leggja þarf áherslu á efnahagslegan stöðugleika og 

velmegun samfélaga. Sjálfbær verkefni taka oft lengri tíma en önnur og því sé þörf fyrir 

þolinmótt fjármagn sem binda má til lengri tíma. Þetta er mikilvægt sér í lagi til að 

viðhalda verkefnum sem tengjast loftlagsmálum (European Commission, 2017).   

Í skýrslu Evrópusambandsins (European Commission, 2017) kemur fram að hlutverk 

ábyrgra fjárfestinga sé tvenns konar. Í fyrsta lagi að styrkja fjármagnsstöðugleika og 

eignastýringu, einkum með því að bæta mat og stjórnun á langtímaáhættu ESG þátta í 

verðmætasköpun. En með því að innleiða ESG þætti að fullu inn í fjárhagslega 
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ákvarðanatöku aukast líkur á skilvirkari ávöxtun fyrir hagkerfið og fyrir samfélagið. Í öðru 

lagi þarf eins og áður segir að auka það fjármagn sem í boði er til langs tíma til sjálfbærra 

verkefna, sem innihalda vöxt og þá sérstaklega nýsköpun og sem bæta innviði, menntun, 

stuðla að jafnrétti auk þess að hraða umskiptum yfir í endurnýjanlega orkugjafa og bæta 

hráefnisnýtingu. Fjárfestingar þurfa þannig að stuðla enn frekar að sjálfbærri þróun og þá 

sérstaklega samkvæmt ESG viðmiðum. Stefnumörkun sem tengist sjálfbærri þróun og 

loftlagsaðgerðum þarf að vera skýr svo að hún nái að skila sér yfir í fjármálakerfið og í 

fjárfestingar. Á mynd 5 má sjá þrjár skilgreiningar á sjálfbærum fjármálum eftir því hversu 

vítt hugtakið er skilgreint og þeirri þróun sem þarf að eiga sér stað að mati skýrsluhöfunda 

(European Commission, 2017).  

1. Grunnstig - Samþætting á umhverfislegum og félagslegum þáttum, sem og 

stjórnarháttum (ESG)  við fjárfestingaákvarðanir.  

2. Miðstig – Fjármálakerfi sem stuðlar að þróun á sjálfbærum efnahagslegum, félags- 

og umhverfislegum þáttum auk stjórnarhátta. 

3. Efsta stig – Stöðugt fjármálakerfi sem hugar að verkefnum til lengri tíma, en þá er 

átt við menntun, efnahag, samfélagslegar áskoranir svo sem sjálfbæra atvinnu, 

eftirlaunasjóði, nýsköpun, uppbyggingu innviða og samdrátt í losun 

gróðurhúsalofttegunda (European Commission, 2017, bls. 12). 

 

Mynd 5. Þrjú stig sjálfbærra fjárfestinga (European Commission, 2017, bls. 12). Eigin framsetning 
höfundar. 
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Í kjölfar Parísarsáttmálans varð aukin áhersla á að fjármagna þau verkefni sem þarf að 

framkvæma svo unnt sé að uppfylla loftlagsáherslur sáttmálans. Þetta þýðir að meiri krafa 

verður gerð til fjárfesta og að þeir eigi sinn þátt í að sjálfbærnimarkmiðum verði náð. Til 

þess að svo megi verða þarf þekking á sjálfbærri þróun, loftlagsmálum og á ESG þáttum 

að vera til staðar meðal fjárfesta (Egli og Maule, 2017).  

4.4 Aðferðir til að meta og styðja við ábyrgar fjárfestingar 

Ýmsar aðferðir er hægt að nýta þegar kemur að því að meta ábyrga fjárfestingu. Misjafnt 

er hvaða gildum fjárfestar vinna út frá þegar fjárfestingarmöguleikar eru skoðaðir, eftir 

því hvort þeir samræmast til dæmis þeim félags-, siðferðis-, stjórnunar- eða 

umhverfislegu gildum sem fjárfestar hafa sett sér og/eða þurfa að uppfylla (Berry og 

Junkus, 2013; Óli Freyr Kristjánsson, 2017). Hér á eftir verður farið í helstu aðferðir sem 

nýttar eru við ábyrga fjárfestingu en það eru skimanir, sem skiptast í neikvæða og jákvæða 

skimun og fremst meðal jafningja, síðan er farið í áhrifafjárfestingar, því næst fjárfestingar 

út frá sjálfbærum viðmiðum og að lokum er fjallað um virkt eignarhald sem styður við og 

veitir aðhald í samfélagsábyrgð fyrirtækja sem fjárfest hefur verið í.   

4.4.1 Skimanir fjárfestingakosta 

Neikvæð skimum er elsta og jafnframt algengasta skimunaraðferð sem notuð er við að 

meta fjárfestingakosti (Eurosif, 2016; Renneboog o.fl., 2008). Hún á við þegar fjárfesting 

er útilokuð vegna þess að starfsemi, atvinnugrein eða vara telst ósiðleg, „slæm“ eða fellur 

ekki innan þátta ábyrgra fjárfestinga og þeirra gilda sem fjárfestar setja sér, líkt og innan 

ábyrgra umhverfis-, samfélags- og/eða stjórnarhátta (Blowfield og Murray, 2014). 

Algengustu flokkarnir sem notaðir við að útiloka fjárfestingakosti frá eignasöfnum eru: 

áfengis- og tóbaksframleiðsla, fjárhættuspil, vopnaframleiðsla, prófanir á dýrum, 

klámiðnaður, fjárhættuspil, mannréttindabrot, skaðleg umhverfisáhrif, ódýrt vinnuafl og 

ójöfn atvinnutækifæri (Berry og Junkus, 2013; Lee, Humphrey, Benson og Ahn, 2010).  

Að mati De Colle og York (2009) er neikvæð skimun gölluð í eðli sínu, vegna þess að 

með því að setja fyrirtæki í fyrirframgreinda flokka, góða og slæma, þá tapast tækifæri á 

því að hafa áhrif á fyrirtæki sem eru útilokuð þar sem þau lenda í seinni flokknum, en þau 

þyrftu í raun meira á áhrifum og aðhaldi að halda en fyrirtæki í fyrri flokknum (De Colle 

og York, 2009).  
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Jákvæð skimun (e. Positive screening) hvetur til og styður við „góða“ starfshætti og 

atvinnugreinar (Hylton, 1992). Algengast er samkvæmt Renneboog o.fl. (2008) að skimað 

sé jákvætt út frá stjórnarháttum, vinnuaðstæðum (e. Labor relations), umhverfi, 

sjálfbærum fjárfestingum og stuðningi við menningarlega fjölbreytni (e. Stimulation of 

cultural diversity). Að mati Cahan, Chen og Chen (2017) næst breiðara svið yfir heppilega 

fjárfestingakosti með jákvæðri skimun heldur en með neikvæðri skimun þar sem hægt er 

að beita jákvæðri skimun á allar tegundir fyrirtækja þar sem öll fyrirtæki eru 

samfélagslegir þátttakendur sem hafa starfsfólk, hafa áhrif á umhverfi sitt o.s.frv. Hafa 

skal í huga að jákvæð skimun er dýrari og erfiðari í framkvæmd heldur en neikvæð skimun 

(Cahan o.fl., 2017). Þegar jákvæð skimun er notuð er heppilegt, að mati Humprey og Lee 

(2011), að fjárfestar velji sér þann geira sem þeir vilja fjárfesta í og gera upp við sig hvaða 

ófjárhagslegu þáttum þeir vilja fjárfesta í út frá eigin gildum og fjárfesta þá aðeins í slíkum 

sjóðum. Jákvæð skimun virðist vera heppilegri en neikvæð skimun, en samkvæmt 

niðurstöðum úr rannsóknum er meiri hætta á einsleitni í sjóðum og sjóðsáhætta getur 

aukist þar sem neikvæðri skimun er beitt (Capelle-Blancard og Monjon, 2014; Humphrey 

og Lee, 2011).  

Fremst meðal jafningja (e. Best-in-class) er skimunaraðferð þar sem áhersla er lögð á 

að bera kennsl á fjárfestingar sem eru aðlaðandi hvað varðar samfélagsábyrgð, þannig að 

fjárfesting er til dæmis valin út frá ESG viðmiðum og/eða að hún skari fram úr innan 

ákveðins atvinnugeira (Cahan o.fl., 2017; Renneboog o.fl., 2008; US SIF, e.d. -a). Kostir 

þessarar aðferðar er að horft er hlutbundið og raunsæjum augum á fjárfestingarkosti án 

þess að horft sé á ákveðinn atvinnugeira eða iðnað. Með því að skima til dæmis út frá 

mestu mengunarvöldum í hverjum atvinnugeira fyrir sig ná fjárfestar að lágmarka 

kolefnisspor eignasafna sinna umtalsvert. Auk þess er að hægt að skima út frá þeim 

viðmiðum sem fjárfestar kjósa. Aukning virðist vera á notkun þessarar skimunaraðferðar, 

en rannsókn Eurosif frá 2016 sýndi að hún jókst um 40% í Evrópu á árunum 2013-2015 

(Eurosif, 2016).  

4.4.2 Áhrifafjárfestingar 

Ábyrgar fjárfestingar geta tekið til margra þátta þar sem fjárfest er eftir siðferði, gildismati 

eða hreinni tækni (e. Clean tech) svo að dæmi séu tekin (Blowfield og Murray, 2014). Upp 

á síðkastið hafa svokallaðar áhrifafjárfestingar (e. Impact investment) orðið algengari þar 
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sem fjárfestingin gengur fyrst og fremst út á að skapa sem mestan félagslegan og 

umhverfislegan ávinning, sem geta verið þættir eins og endurvinnanleg orka, 

náttúruvernd, nýsköpun og annað sem er til þess fallið að bæta samfélagið og umhverfi 

þess (Global Impact Investment Network, e.d.). Markmiðið með áhrifafjárfestingum er að 

skapa langtíma fjárhagslegan hagnað um leið og stuðlað er að jákvæðum félagslegum og 

umhverfislegum áhrifum (US SIF, e.d. -b).  

4.4.3 Skimun út frá sjálfbærum viðmiðum  

Sjálfbærar fjárfestingar eru þegar sjálfbær viðmið eru notuð við fjárfestingaákvarðanir og 

horfa fjárfestar þá út frá ákveðnum málefnum eða geirum sem tengjast ESG þáttum. 

Sjálfbær skimun fjárfestingakosta stuðlar að því að tekist er á við áskoranir sem tengjast 

samfélagslegum og/eða umhverfislegum áskorunum líkt og loftlagsbreytingum, 

orkunýtingu eða heilbrigði. Sjóðum sem leggja áherslu á sjálfbærni ber að nýta sér ESG 

skimunarviðmið eða skima á annan sambærileg hátt við greiningu sína til að það geti talist  

sjálfbær fjárfesting (Eruosif, e.d.). Þegar notast er við ESG viðmið við skimun inn í 

fjárfestingakosti er oft um kerfisbundna og skýra þátttöku að ræða þar sem 

samþættingarferlið miðast við hugsanleg áhrif ESG þátta á fjármál fyrirtækja, jákvæð og 

neikvæð, sem síðan getur haft áhrif á fjárfestingarákvörðun (Eruosif, e.d.). 

Þegar ESG skimunaraðferð er valin eru fjárfestingarmöguleikar metnir í tilteknum 

hlutföllum (e. proportion) út frá ESG þáttunum. Þannig geta til dæmis fyrirtæki í 

orkuiðnaði komið til greina sem fjárfestingamöguleikar, en þau hins vegar útilokuð sem 

stunda mengandi starfsemi svo sem kolaver. Með ESG skimun næst meiri breidd í 

eignasafnið heldur en ef eingöngu er notast við neikvæða eða jákvæða skimun (Cahan 

o.fl., 2017). 

Í rannsókn van Duuren, Plantinga og Scholtens (2016) sýndu niðurstöður að ESG þættir 

voru notaðir til skimunar til að draga úr áhættu við fjárfestingar. Auk þess voru ESG þættir 

fremur nýttir til jákvæðrar skimunar heldur en neikvæðrar. 



 

38 

Á mynd 6 má sjá 18 þætti sem US SIF3 setur fram, sem falla undir ESG viðmið sem 

fjárfestar geta tekið tillit til við fjárfestingarákvarðanir sínar hvort sem um áhrifa-, 

sjálfbæra eða ábyrga fjárfestingu er að ræða (US SIF, e.d. -b).  

 

Mynd 6. Dæmi um ESG þætti til að meta ábyrgar fjárfestingar (US SIF, e.d.-c). Eigin framsetning höfundar. 

 

4.4.4 Virkt eignarhald 

Virkt eignarhald (e. Active ownership) er nýjasta aðferðin sem tengd er ábyrgum 

fjárfestingum (Renneboog o.fl., 2008). Með virku eignarhaldi leiðbeina fjárfestar og/eða 

hafa áhrif á fyrirtæki sem fjárfest er í út frá gildum sínum, siðferði og samfélagsábyrgð 

sinni (Hylton, 1992). Áhrifin sem fjárfestar hafa á fyrirtæki sem þeir fjárfesta í geta annað 

                                                      
3 US SIF eru bandarísk samtök sem hafa það hlutverk að styðja við og fræða fjárfesta um ábyrgar 

fjárfestingar og hvernig þeir geta stutt fjárfestingakosti sína í samfélagsábyrgð (US SIF, e.d.-c). 
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hvort verið í formi samtals við stjórnendur fyrirtækjanna eða á hluthafafundum. Þannig 

er reynt að hafa áhrif á aðgerðir og ákvarðanatöku fyrirtækja og breyta þeim innan frá 

(Renneboog o.fl., 2008).    

Í niðurstöðum rannsóknar Denis Cardaklija (2015) á íslenskum lífeyrissjóðum kemur 

fram að lífeyrissjóðir töldu mikilvægt að fyrirtæki sem fjárfest er í séu samfélagslega ábyrg 

og til að fylgja því eftir ættu lífeyrissjóðirnir að eiga virkt samtal við stjórnendur 

fyrirtækjanna einu sinni á ári. Í rannsókn Ninnu Stefánsdóttur (2018) kemur fram að 

íslenskir stofnanafjárfestar aðhyllist virkt eignarhald fremur en neikvæða skimun, meðal 

annars vegna smæðar íslensks markaðar. Hjá viðmælenda hennar kemur til dæmis fram 

að það gæti reynst óábyrgt af lífeyrissjóðum að beita neikvæðri skimun á svo litlum 

markaði sem Ísland er. Því virðist sem svo að neikvæð skimun sé notuð í algjörum 

undantekningartilvikum og aðeins ef um lögbrot er að ræða. Byggt á þessari umfjöllun er 

eftirfarandi tilgáta sett fram:  

Tilgáta 2:  Íslenskir stofnanafjárfestar notast frekar (fremur) við virkt eignarhald 

heldur en skimunaraðferðir og þá sérstaklega neikvæða skimun. 

4.5 Hvatar sem stuðla að ábyrgum fjárfestingum   

Hvötum til aðgerða á sviði umhverfismála og samfélagsábyrgðar má skipta upp í ytri og 

innri hvata. Þegar breytinga er krafist vegna utankomandi aðstæðna flokkast þær undir 

ytri hvata, en innri hvata það sem drífur fyrirtækin innan frá, þau gera sjálfviljug og hafa 

sjálf áhrif á (Mygind, 2009). Ætla má að sömu hvatar eigi að einhverju marki við um 

ábyrgar fjárfestingar.  

Í rannsókn Láru Jóhannsdóttur (2015) tekur hún saman helstu fræðigreinar um það 

hvaða hvatar liggi að baki umhverfisábyrgð fyrirtækja frá árunum 1998 til 2014. Bentu 

niðurstöður til að hvatarnir geti verið nokkuð ólíkir sem getur farið eftir stærð og eðli 

fyrirtækja (Lára Jóhannsdóttir, 2015). Það virðist sem svo að stærri fjármálafyrirtæki sýni 

frekar samfélagsábyrgð en þau sem minni eru (Chih o.fl., 2010). Þá sýndu niðurstöður 

Láru (2015) að  atvinnugrein skiptir máli og frá hvaða löndum fyrirtækin koma .  

4.5.1 Innri hvatar  

Væntingar um fjárhagslegan ávinning eru einn af helstu innri hvötum að samfélagsábyrgð 

(Bansal og Roth, 2000; Lára Jóhannsdóttir, 2015) en það er jafnframt einn af þeim þáttum 
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sem fram kemur í niðurstöðum Ninnu Stefánsdóttur (2018) sem innri hvati sem hefur 

áhrif á íslenskra stofnanafjárfesta. Þeim fjárhagslega ávinningi sem næst með 

umhverfisvænni stefnu (e. Proactive environmental practices) má ná annars vegar með 

því að auka virði vöru og/eða með því að draga úr kostnaði (Lozano, 2013-a; Porter og 

van der Linde, 1995). Gott orðspor er mikilvægur þáttur í að  fjárhagslegum ávinningi sé 

náð. Fyrirtæki geta öðlast gott orðspor til dæmis með því að innleiða umhverfisstaðla líkt 

og ISO 14001 (Bansal og Hunter, 2003). Orðspor og orðsporsáhætta komu einnig fram 

sem mikilvægir hvatar í rannsókn Ninnu (2018).  

Siðferðilegir hvatar eru einnig innri þættir sem stuðlað geta að umhverfislegri ábyrgð 

(Shaltegger og Burritt, 2010) og ábyrgum fjárfestingum (Peifer, 2014). Siðferðislegir 

hvatar byggja á fyrirtækjamenningu og jafnframt á persónulegum gildum (Bansal og 

Roths, 2000; Lozano, 2013-a). Í rannsókn Ninnu (2018) kom fram aukin vitund fólks um 

samfélagsábyrgð og ábyrgar fjárfestingar, þá sérstaklega varðandi umhverfismál.  

4.5.2 Ytri hvatar  

Þeim ytri aðstæðum sem hafa verið greindar sem hvatar fyrir ábyrgum fjárfestingum 

hefur verið skipt upp í (1) löggjöf og alþjóðleg viðmið, (2) markaðshvata, (3) 

samfélagshvata, (4) auðlindahvata, nánar tiltekið aðgengi að fjármagni, (5) 

jafningjaþrýsting (Bansal og Roth, 2000; Hoffman, 2000; Lára Jóhannsdóttir, 2012, 2015). 

Þeir hvatar sem Ninna Stefánsdóttir (2018) tiltekur í niðurstöðum rannsóknar sinnar að 

hafi hvað mest áhrif á íslenska stofnanafjárfesta hvað varðar ábyrgar fjárfestingar eru 

löggjöf, alþjóðlegir sáttmálar, þrýstingur frá viðskiptavinum, þrýstingur úr samfélaginu og 

jafningjaþrýstingur.   

Lög og reglugerðir eru algengasti hvatinn fyrir samfélagsábyrgð (Bansal og Roth, 2000). 

Rannsóknir hafa sýnt að fyrirtæki eru líklegri til að sýna af sér meiri samfélagsábyrgð eftir 

því sem löggjöf og reglur landanna sem þau starfa í eru strangari (Campbell, 2007; Hsiang-

Lin Chih, Hsiang-Hsuan Chih og Tzu-Yin Chen, 2010). Fyrirtæki forðast að borga sektir, auk 

þess sem það getur borgað sig að vera á undan lögum og reglugerðum þar sem það getur 

skapað samkeppnisforskot (Bansal og Roth, 2000). Lög og reglur geta annað hvort komið 

frá stjórnvöldum viðkomandi lands eða frá alþjóðasamfélaginu en lög og reglur í 

viðkomandi löndum eru oftast byggð á alþjóðlegum reglum (Hoffman, 2000). Sem dæmi 

um alþjóðlegan þrýsting má nefna  Alþjóðabankann (e. The World Bank) sem er öflugur í 



 

41 

að veita þrýsting og stuðla að samfélagsábyrgð. Yfirlýst markmið hans er að útrýma fátækt 

og að stuðla að velmegun á sem sjálfbærastan hátt. Ísland er eitt af 170 löndum sem 

tilheyra Alþjóðabankanum og hefur verið aðildarþjóð frá árinu 1945 (The World Bank, 

e.d.). Þá er Parísarsáttmálinn annað dæmi um alþjóðlegan þrýsting. Einnig þau alþjóðlegu 

samtök og staðlar sem fjallað var um í kafla 3, eins og UN PRI, ISO staðlar, ESG viðmið 

Nasdaq OMX, sem virðast skipta máli og virka sem þrýstiafl þegar kemur að ábyrgum 

fjárfestingum. Þetta kemur fram í niðurstöðum rannsóknar Ninnu Stefánsdóttur (2018) 

þar sem viðmælendur töldu að slík viðmið og þrýstingur eins og frá Evrópusambandinu 

og Sameinuðu þjóðunum skipti máli. Einnig kom fram að sú nýja lagabreyting sem kom til 

framkvæmda fyrir skömmu á lögum nr. 129/1997, um að lífeyrissjóðir skuli setja sér 

siðferðisleg viðmið í fjárfestingum,  hvetji til aukinna áherslna á ábyrgar fjárfestingar. Þá 

eru vitundarvakning í samfélaginu og aukinn áhugi á umhverfismálum einnig sterkir 

hvatar.  

Kvaðir og krafa á fyrirtæki eru sífellt að verða meiri sem ýta þeim í átt að því að axla 

umhverfislega ábyrgð (Claver-Cortés, López, Molina-Azorín og Tari, 2007; Schaltegger og 

Burrit, 2010), en það að hlíta lögum varðandi umhverfismál er oft fyrsta skrefið sem 

fyrirtæki taka í átt að sjálfbærri þróun (Nidumolo, Prahalad og Rangaswami, 2009). Einnig 

getur umhverfið sjálft og þær umhverfislegu áskoranir sem við er að glíma, líkt og 

mengun, virkað sem hvati að aðgerðum (Hart, 1995).  

Markaðsþrýstingur og tækifæri til að öðlast samkeppnisforskot getur reynst 

mikilvægur hvati að fyrirbyggjandi umhverfisaðgerðum, þar sem það getur bætt ímynd 

og orðspor fyrirtækja auk þess sem samfélagsleg starfsleyfi skapast (e. Social license to 

operate)  (Hoffman, 2000; KPMG, 2015; Porter og Kramer, 2006; Schaltegger og Burrit, 

2010). Þeir aðilar sem meðal annars hafa verið skilgreindir sem markaðshvatar eru 

neytendur, fjárfestar, viðskiptasamtök, birgjar, ráðgjafar og samkeppnisaðilar (Buyssey og 

Verbeke, 2002; Hoffman, 2000).  

Aðgangur að fjármagni er gríðarlega mikilvægur þáttur í starfsemi fyrirtækja sem þýðir 

að vátryggingafélög, bankar og aðrar fjármálastofnanir geta haft áhrif á fyrirtæki 

(Hoffman, 2000) auk þess sem stór fyrirtæki og viðskiptavinir geta einnig virkað sem 

þrýstiafl á önnur fyrirtæki (Lára Jóhannsdóttir, 2012).    
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Jafningjaþrýstingur getur komið frá viðskiptasamtökum, netverki og sérfræðingum 

tengdum málaflokknum (Hoffman, 2000; Mittal, Egede, Herrmann og Sangwan, 2013; 

Porter, 1979). Jafningjaþrýstingur getur birst þegar orðspor atvinnugreinar er í hættu og 

því getur það þjónað heildarhagsmunum greinarinnar að þróa umhverfisstaðla og reglur 

til að þrýsta á fyrirtæki um að fara eftir þeim (Hoffman, 2000).  

Minni orðsporsáhætta fjárfesta tengd samfélagsábyrgð rímar við þær rannsóknir sem 

kynntar voru í kafla 2.4 og stuðlar að bættri ímynd. Í grein Jansson og Biel (2011) kemur 

fram að orðspor er mikilvægt fyrir fagfjárfestingasjóði, þannig að þeir séu ábyrgir 

fjárfestingaaðilar. Þetta rímar við íslenskar rannsóknir á fagfjárfestum. Í rannsókn Denis 

Cardaklija (2015) töldu lífeyrissjóðir að hægt væri að draga úr orðsporsáhættu sjóðanna 

með því að stunda ábyrgar fjárfestingar með því að leggja áherslu á samfélagsábyrgð og 

stjórnarhætti fyrirtækja við fjárfestingarákvarðanir.  

Í niðurstöðum rannsóknar Ninnu Stefánsdóttur (2018) kemur einnig fram að ímynd og 

orðsporsáhætta sé hvati sem stuðlar að auknum áherslum stofnafjárfesta á ábyrgar 

fjárfestingar. Þetta skapist meðal annars vegna samfélagsmiðla og aukins aðgengis að 

fréttamiðlum sem gerir það að verkum að líkur á neikvæðri umræðu aukast. Af þessum 

sökum er eftirfarandi tilgáta sett fram:  

Tilgáta 3: Jákvæð fylgni er á milli ímyndar- og orðsporsáhættu og áherslna á ábyrgar 

fjárfestingar hjá íslenskum stofnanafjárfestum. 

4.6 Gagnrýni varðandi ábyrgar fjárfestingar og helstu hindranir fyrir 
innleiðingu þeirra 

Þó að krafa um ábyrgar fjárfestingar virðist vera að aukast hafa komið fram efasemdir um 

að slík hugmyndafræði gangi upp, þannig að hægt sé að sameina siðferði og ágóða af 

fjárfestingum (Emerson, 2003; Richardson og Cragg, 2010). Deilt er um þá almennu 

siðferðisreglu sem samfélagsábyrgð gengur út á sem er sú að fjárfestar og fyrirtækin sem 

fjárfest er í hafi siðferðislegar skyldur sem gangi fyrir hámörkun hagnaðar (Richardson og 

Cragg, 2010).  

Í kjölfar alþjóðlegu fjármálakreppunnar 2008 og aukningar félagslegra og 

umhverfislegra vandamála hefur áhugi á ábyrgum fjárfestingum aukist mjög. Það hefur 

hugsanlega haft þau áhrif að litið er á fyrirtæki sem mikilvægari samfélagsþegna en áður, 

sem eigi að láta til sín taka í verkefnum eins og að stuðla að sjálfbærri þróun og draga úr 
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umhverfisvanda. Horft er á ábyrgar fjárfestingar sem leið til að stuðla að sjálfbærri þróun 

með því að hafa áhrif á fjármálamarkaðinn. Með þrýstingi og lagasetningu skapast 

togstreita við umboðsskyldu (e. Fiduciary duty)4 þannig að ekki séu endilega eingöngu 

hagsmunir umbjóðanda hafðir að leiðarljósi heldur aðrir þættir sem teknir eru inn í við 

mat á ábyrgum fjárfestingum. Togstreita getur því myndast  á milli umboðsskyldunnar og 

ábyrgrar fjárfestingar þar sem fjárhagslegir hagsmunir fjárfestis fara ekki endilega saman 

með umhverfislegum og félagslegum þáttum. Að auki er tímalengd fjárfestinga háð þeim 

viðfangsefnum sem stuðla að sjálfbærri þróun. (Richardson, 2013).  

Ábyrgar fjárfestingar hafa einnig verið gagnrýndar fyrir að þvinga stjórnendur til að 

hafna stórum hluta af mögulega vænlegum fjárfestingum, sem leiðir af sér lægri ávöxtun 

fyrir ákveðna áhættu. Einnig hefur sá viðbótarkostnaður sem hlýst af því að tileinka sér 

ábyrgar fjárfestingar verið gagnrýndur, en það er kostnaður við að velja ábyrg fyrirtæki 

og fylgjast með því að þau uppfylli viðmið ábyrgra fjárfestinga (Asmundson og Foerster, 

2001). Hins vegar má færa rök fyrir því að með því að hafa ábyrgar áherslur í fjárfestingum 

megi draga úr áhættu. Sem dæmi má nefna United Silicon sem fór í gjaldþrot eftir stutta 

starfsemi. Starfsemin var stöðvuð vegna mengunar og þess að mengunarvarnir voru ekki 

nægar, sem hafði slæm áhrif á nærsamfélagið auk þess sem grunur lék á um auðgunarbrot 

forstjóra (Dagný Hulda Erlendsdóttir, 2017, 22. janúar; 2017, 1. september ). Virðist því 

sem starfsemin hafi ekki uppfyllt ESG viðmið. Arion banki og nokkrir lífeyrissjóðir voru 

stærstu eigendur í félaginu (Þórdís Arnljótsdóttir, 2017).  

Í rannsókn Ninnu Stefánsdóttur (2018) kom fram að helstu hindranir fyrir innleiðingu 

á áherslum ábyrgra fjárfestinga á Íslandi voru taldar vera viðhorf stjórnarmanna og 

stjórnenda, þar sem ákvörðunarvaldið liggur hjá þeim. Hugsunin um ábyrgar fjárfestingar 

hafi ekki enn náð að festast í sessi þrátt fyrir töluverða vitundarvakningu um málefnið og 

því þurfi að sannfæra stjórnarmenn og stjórnendur sérstaklega í þessu sambandi. Í skýrslu 

frá KPMG (2015) kemur einmitt fram mikilvægi þess að stjórn og stjórnendur séu samstíga 

og styðjandi þegar kemur að innleiðingu stefnu fagfjárfesta varðandi ábyrgar 

fjárfestingar.  

                                                      
4 Umboðsskylda er lagaleg og siðferðisleg skylda þess sem hefur umboð til að höndla með hagsmuni 

annarra aðila. Nánar verður fjallað um umboðsskyldu í kafla 5.5  



 

44 

Bankahrun og fjármálahöft voru talin önnur hindrun innleiðingar á ábyrgum 

fjárfestingum hér á landi þar sem efnahagslægðin hafi verið dýpri hér en annars staðar 

sem hafi orðið til þess að minni áhersla hafi verið lögð á að fylgja stefnum og straumum á 

sviði ábyrgra fjárfestinga. Þá sé skortur á samanburðarhæfum viðmiðum sem geti nýst 

fjárfestum og fyrirtækjum (Ninna Stefánsdóttir, 2018). Í skýrslu KPMG (2015) kemur 

einmitt fram að helsta hindrun fyrir ábyrgri fjárfestingu í Evrópu er talin vera skortur á 

samræmdri skýrslugjöf. Hugsanlega verður breyting þar á, með tilkomu ESG viðmiðanna 

sem Nasdaq OMX Nordic gaf út 2017 (Nasdaq OMX Nordic, 2017).  

Samkvæmt Juravle og Lewis (2008) er skammtímasjónarmið líklega algengasta og 

þekktasta hindrun í vegi ábyrgrar fjárfestingar, sem skapaðist meðal annars vegna kröfu 

um ársfjórðungsleg uppgjör (Juravle og Lewis, 2008). Skammtímasjónarmiðið kom einnig 

fram í rannsókn Guyatt (2005) sem helsta hindrun ábyrgra fjárfestinga hjá fagfjárfestum 

þar sem markaðurinn horfir mikið til skamms tíma og því erfitt að horfa til lengri tíma í 

fjárfestingum (Guyatt, 2005). Í skýrslu KPMG (2015) um ábyrgar fjárfestingar í Evrópu 

kemur fram að skammtímakröfur eru töluverðar og getur það reynst áskorun fyrir 

stofnanafjárfesta að meta fjárfestingar til lengri tíma litið út frá umhverfis- og félagslegum 

þáttum. Þessi togstreita getur valdið því að einblínt er frekar á  skammtímahagnað á 

kostnað langtímasjónarmiða. Þá kemur fram í niðurstöðum rannsóknar Láru 

Jóhannsdóttur (2012) um ábyrgar fjárfestingar norrænna vátryggingafélaga og í rannsókn 

Ninnu Stefánsdóttur (2018) þrýstingur varðandi skammtíma fjárhagslegan árangur sem 

geti haft hamlandi áhrif á innleiðingu ábyrgra fjárfestinga.  

Á fundi um ábyrgar fjárfestingar sem Landsbankinn stóð fyrir árið 2016 kom fram í 

erindi Hrefnu Aspar Sigfinnsdóttur, framkvæmdastjóra Markaða Landsbankans, að mikill 

þrýstingur sé á íslensk félög frá fjárfestum um að þau sýni skammtímaárangur, en þau 

þurfa að birta uppgjör ársfjórðungslega. Sagði hún að mikilvægt sé að horfa meira til 

langtímasjónarmiða við fjárfestingarákvarðanir og greina betur stefnur þeirra og aðgerðir 

á sviði samfélagsábyrgðar (Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, 2016).  

4.7 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um sjálfbærar og ábyrgar fjárfestingar í sögulegu og 

fræðilegri ljósi. Fjallað var um hvernig þær hafa þróast frá því um 1980 og hvernig 

umhverfislegar og samfélagslegar áskoranir hafa þrýst á fjárfesta um að fjárfesta á 
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ábyrgari hátt en áður var gert. Farið var yfir hagrænan ávinning af ábyrgum fjárfestingum 

og hvernig ávinningur af þeim virðist vera meiri til langs tíma, en þolinmótt fjármagn er 

nauðsynlegt ef stuðla á að sjálfbærri þróun og samfélagsábyrgð. Þá var farið í aðferðir 

sem geta stutt við innleiðingu á áherslum ábyrgra fjárfestinga eins og skimanir, 

áhrifafjárfestingar, skimanir út frá sjálfbærnisviðmiðum ESG og virkt eignarhald. Að lokum 

var farið yfir helstu innri og ytri hvata sem stuðla að sjálfbærum og ábyrgum fjárfestingum 

og að endingu þá þætti sem geta hamlað innleiðingu ábyrgra fjárfestinga, líkt og 

skammtímasjónarmiðið. Jafnframt voru settar fram þrjár tilgátur sem styðjast við 

fræðilegan bakgrunn er varða mun á kynjum í ábyrgri fjárfestingu, að íslenskir 

fagfjárfestar notist fremur við virkt eignarhald heldur en skimunaraðferðir og þá 

sérstaklega neikvæða skimun, og að lokum að tengsl séu á milli ímyndar- og 

orðsporsáhættu og áherslna í ábyrgum fjárfestingum.  
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5 Íslenskir stofnanafjárfestar og lagalegar kröfur um 
fjárfestingar 

Svo virðist  sem töluverð vitundarvakning hafi átt sér stað undanfarin misseri á Íslandi 

varðandi ábyrgar fjárfestingar. Eins og fyrr segir gaf Nasdaq OMX Iceland (Kauphöllin) 

ásamt Nasdaq OMX á Norðurlöndunum út ESG leiðbeiningar árið 2017 (Nasdaq OMX, 

2017) og í nóvember sama ár voru stofnuð samtök undir nafninu IcelandSIF (Iceland 

Sustainable Investment Forum) um ábyrgar fjárfestingar á Íslandi. Markmið samtakanna 

er að stuðla að aukinni þekkingu og umræðu um aðferðafræði sjálfbærra og ábyrgra 

fjárfestinga. Að stofnun samtakanna standa 23 stofnaðilar, ellefu lífeyrissjóðir, fjórir 

bankar, þrjú vátryggingafélög, fjögur rekstrarfélög verðbréfasjóða og eitt 

eignastýringafyrirtæki (IcelandSIF, e.d.).  

Í þessum kafla verður farið yfir hvað umboðsskylda er og hvernig hún er farin að þróast 

í átt að samfélagsábyrgð, þau lög sem gilda um stofnanafjárfesta hér á landi og tengjast 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Því næst verður farið stuttlega muninn á 

vátryggingafélögum, bönkum og lífeyrissjóðum og tvær tilgátur settar fram.  

5.1 Umboðsskylda 

Umboðsskylda (e. Fiduciary duty) er lagaleg og siðferðisleg skylda þess sem hefur umboð 

til að höndla með hagsmuni annarra aðila. Umboðsskyldan byggist á hollustu, heiðarleika 

og sanngirni, en það er grunnur að þeim trúnaði og trausti sem þarf að ríkja á milli 

umboðsaðila og umbjóðanda. Umboðsskyldu má skipta upp í hollustuskyldu (e. Duty of 

loyalty) og skynsemisskyldu (e. Duty of prudence). Sú fyrrnefnda innifelur það að 

umboðsaðila beri skylda til að forðast hagsmunaárekstra sem gætu haft áhrif á störf hans 

sem hann vinni í þágu umbjóðanda síns en ekki í eigin þágu eða í þágu þriðja aðila. 

Samkvæmt skynsemisskyldunni ber umboðsaðila að framkvæma á siðlegan og skynsaman 

hátt og taka ákvarðanir eins og hans eigin hagsmunir væru í húfi, miðað við þau gögn sem 

hann hefur á hverjum tíma fyrir sig (Óli Freyr Kristjánsson, 2017; Ólafur Sigursson o.fl., 

2010). Umboðsvandi (e. Agency problem) er síðan þegar einkum stjórnendur og 

hagsmunaaðilar hafa tilhneigingu til að vinna frekar að eigin hagsmunum en hag 

umbjóðenda sinna (Ólafur Sigursson o.fl., 2010).  

Til að uppfylla skilyrði um umboðsskyldu nægir ekki að fylgja eingöngu  

skynsemisreglunni, því fjárfestingar þurfa að vera í takt við markmið fjárfestis og stefnu 
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hans í fjárfestingum. Þannig geta áhættusamar eða óvenjulegar fjárfestingar sem eru í 

samræmi við fjárfestingastefnu fjárfestis, og þegar fullnægjandi fjárfestingaferli hefur 

verið fylgt, verið í samræmi við umboðsskyldu. Hið sama á við ef hefðbundin 

fjárfestingaleið hefur verið valin, sem væri almennt talin skynsamleg og skarast á við 

umboðsskyldu fagfjárfestis ef fjárfestingaferlið uppfyllir ekki viðurkennt ferli (Óli Freyr 

Kristjánsson, 2017).  

Hjá stofnfjárfestum líkt og lífeyrissjóðum er stjórn sjóðsins umboðsmaður sem tekur 

að sér rekstur sjóðsins og ávöxtun fjármuna hans í umboði sjóðsfélaga. „Umboðsskylda 

er æðsta skylda stjórnenda og gerir kröfur um gott siðgæði, enda skal umboðsmaður hafa 

hagsmuni umbjóðanda að leiðarljósi og forðast að hagsmunaárekstrar skaði rekstur 

sjóðsins“ (Ólafur Sigursson o.fl., 2010).  

Hugtakið um umboðsskyldu hefur þróast allt frá upphafi siðmenningar um traust á milli 

manna. Nýjasta þróunin hefur verið sú að samfélagsábyrgð falli undir umboðsskylduna 

(Óli Freyr Kristjánsson, 2017). Umboðsskylda 21. aldarinnar (Fiduciary duty of the 21st 

century) er verkefni sem PRI, UNEP Finance Initiative og Generation Fundation standa að 

og var stofnað í september 2015. Verkefninu er ætlað skýra skuldbindingar og skyldur 

fjárfesta og annarra stofnana í fjárfestingakerfinu, sem ríkisstjórnir, áhrifavaldar og 

stefnumótandi aðilar innan fjármálakerfisins geta tekið sér til fyrirmyndar. Í ávarpi Al Gore 

(2017) á vef Fiduciary duty of the 21st century segir hann að samræming umboðsskyldu 

og ESG viðmiða sé nauðsynleg og megi ekki aðgreina. Það að horfa á fjárfestingar út frá 

gömlum gildum þar sem einungis er horft á hagnaðarsjónarmið en ekki hugað að umhverfi 

eða félagslegum þáttum sé úrelt. Það sé ekki hluti af umboðsskyldu að standa í vegi fyrir 

framförum sem stuðli að sjálfbærri þróun og bættu hagkerfi, heldur þurfi allir að taka 

höndum saman til að koma í veg fyrir frekari skaða á jörðinni (Al Gore, 2017). Í skýrslu 

sem byggir á viðtölum og greiningu á átta löndum kemur fram í niðurstöðum mikilvægi 

þess að gera sér grein fyrir því að umboðsskylda fagfjárfesta er að vera ábyrgir í 

fjárfestingum sínum og að þeir nýti sér ESG viðmið og stuðli þannig að virðisaukningu og 

sjálfbærri þróun  (Rory, 2016). 
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5.2 Lög um stofnanafjárfesta  

Fjármálaeftirlitið heldur skrá yfir fjármálafyrirtæki samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki 

nr. 161/2002, og gefur út starfsleyfi til þeirra auk þess að hafa eftirlit með þeim. 

Fjármálaeftirlitið gaf árið 2016 út leiðbeinandi tilmæli um innri stjórnarhætti 

fjármálafyrirtækja, en tilmælin taka til stjórnarmanna fjármálafyrirtækja og stjórnenda er 

koma að daglegum rekstri þeirra. Leiðbeiningarnar eru gefnar út á grundvelli 2. mgr. 8 gr. 

laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (Fjármálaeftirlitið, 2016).  

Bankastofnunum og vátryggingafélögum ber lagaleg skylda til að fara eftir 

viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja samkvæmt lögum um 

fjármálafyrirtæki 3.mgr. 6. gr. laga nr. 161/2002. Athygli vekur að lífeyrissjóðir eru ekki 

tilgreindir í lögum um stjórnarhætti fyrirtækja. Þó er fjallað um siðferðisleg viðmið þeirra 

í lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða en í 36. 

gr. 5. tölulið segir: „Lífeyrissjóður skal setja sér siðferðisleg viðmið í fjárfestingum“.    

Í breytingum á lögum um ársreikninga nr. 3/2006 frá því í júní 2016 ber einingum 

tengdum almannahagsmunum sem eru „lögaðili með skráð lögheimili á Íslandi, 

lífeyrissjóður, lánastofnun og félag sem hefur starfsleyfi til að reka vátryggingastarfsemi 

hér á landi,  samkvæmt 9. tölulið 2. gr. og d lið 66. gr. að gefa ófjárhagslega upplýsingagjöf 

í ársskýrslu til stjórnar“. Í lögunum segir: „Upplýsa skal um mikilvægar vísbendingar um 

ófjárhagslegan árangur, þ.m.t. upplýsingar um umhverfis- og starfsmannamál. Jafnframt 

skal gera grein fyrir stefnu félagsins í mannréttindamálum og hvernig félagið spornar við 

spillingar- og mútumálum“. Þessar áherslur eru mjög í takt við þau grundvallarviðmið sem 

koma fram í UN Global Compact (United Nations Global Compact, e.d). Jafnframt segir í 

lögum nr. 3/2006 að yfirlitið skuli innihalda „lýsingu á stefnu félagsins í tengslum við mál 

samkvæmt þessari grein, ásamt lýsingu á því hvaða áreiðanleikakönnunarferli félagið 

framfylgir“ auk lýsingar „á megináhættu sem er líkleg til að hafa skaðleg áhrif og hvernig 

fyrirtækið tekst á við þá áhættu, og þá ófjárhagslegu lykilmælikvarða sem eru viðeigandi 

fyrir viðkomandi fyrirtæki“.   

Af þessu má sjá að stofnanafjárfestum ber að tilgreina í ársskýrslum sínum, eða 

fjárfestingastefnum, hvernig samfélagsábyrgð félagsins er háttað og tilgreina hvaða 

mælikvarðar eru nýttir til þess að ástunda samfélagslega ábyrgð.  
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5.3 Vátryggingafélög 

Vátrygginga- og líftryggingafélög sjá um skaðatryggingar (rannsókn þessi afmarkast við 

vátryggingar) og hafa með höndum fjárfestingar og eignastýringu. Vátryggingafélögin eru 

aðilar að Samtökum fjármálafyrirtækja (SFF) á Íslandi, sem eru hagsmunasamtök og 

málsvari aðildarfélaga gagnvart stjórnvöldum, eftirlitsstofnunum, almenningi og 

atvinnulífi. Auk þess sem samtökin leggja sig fram um að stuðla að heilbrigðu og traustu 

fjármálakerfi. SFF eru aðilar að Samtökum evrópskra vátryggjenda (CEA) ásamt 32 öðrum 

landssamtökum evrópskra vátrygginga- og endurtryggingafélaga. CEA gefa upplýsingar 

meðal annars um ýmis málefni varðandi evrópskt regluverk vátryggingastarfseminnar 

(Samtök fjármálafyrirtækja, e.d.). Horft var sérstaklega til eftirtalinna félaga við 

rannsóknina: Sjóvár, Tryggingamiðstöðvarinnar (TM), Vátryggingafélags Íslands (VÍS) og 

Varðar.  

Á heimasíðum íslensku vátryggingafélaganna fjögurra sem rannsóknin náði til mátti 

finna texta varðandi stefnu félaganna á sviði samfélagsábyrgðar, auk þess að þau koma 

inn á samfélagsábyrgð í ársskýrslum sínum (Sjóvá, e.d.; TM, e.d.; VÍS, e.d.; Vörður, e.d.).  

Ekkert íslensku vátryggingafélaganna er skráður aðili að UN PRI (PRI, e.d. -a) en þrjú 

þeirra voru stofnaðilar að IcelandSIF; þ.e. TM, VÍS og Vörður (IcelandSIF, e.d.). Í 

doktorsrannsókn Láru Jóhannsdóttur (2012) á vátryggingafélögum kemur fram í viðtölum 

hennar takmörkuð vitund (e. Awareness) á umhverfislegum áhrifum og tengslum þeirra 

við starfsemi vátryggingafélaganna, þótt sú vitund virtist vera að kvikna á þeim tímapunkti 

að einhverju leyti (Lára Jóhannsdóttir, 2012). Ætla má að töluvert hafi áunnist hvað varðar 

vitund um samfélagsábyrgð frá því að rannsóknin fór fram, ef marka má heimasíður 

vátryggingafélaganna og ársskýrslur þeirra. Enda hefur málefnið verið mikið í umræðunni 

meðal annars með undirritun Parísarsáttmálans og stofnun IcelandSIF svo fátt eitt sé 

nefnt.  

5.4 Viðskiptabankar 

Íslensku viðskiptabankarnir eru fjórir, Arion banki, Íslandsbanki, Kvika banki og 

Landsbankinn (Fjármálaeftirlitið, 2017). Tveir bankar voru aðilar að UN PRI í mars 2018, 

Landsbankinn og Arion banki. Landsbankinn var fyrsta íslenska fjármálastofnunin sem 

gerðist aðili að UN PRI árið 2013, en Arion banki gerðist aðili í árslok 2017 (UN PRI, e.d.-

a). Allir fjórir bankarnir voru stofnaðilar að IcelandSIF (IcelandSIF, e.d.). 
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Í skýrslu Evrópusambandsins (European Commission, 2017) kemur fram að bankar eru 

með stærstu eignasöfnin og hlutverk þeirra er því gríðarlega mikilvægt í umbreytingu yfir 

í sjálfbærar fjárfestingar. Er það mat skýrsluhöfunda að bankar hafi almennt ekki nýtt 

hlutverk sitt og tækifæri nægilega vel til stuðnings grænum skrefum og enn sé hægt að 

gera betur hvað varðar umgjörð og mat á eignum (European Commission, 2017).  

5.5 Lífeyrissjóðir 

Lífeyrissjóðir eru fjármálastofnanir sem safna iðgjöldum sjóðsfélaga sinna og fjárfesta 

með það að markmiði að skila sjóðsfélögum sem hæstum lífeyri (Már Guðmundsson, 

2000). Lífeyrissjóðskerfið hefur stækkað hratt undanfarin ár, en árið 2006 var hlutdeild 

sjóðanna í skráðum hlutafélögum 6% en var orðin 41% áratug síðar. Eignir sjóðanna 

hérlendis námu þriðjung af heildarfjármunaeign á Íslandi 2017 og þykir ljóst að íslenskir 

lífeyrissjóðir muni halda áfram að stækka á komandi árum (Sigurður Jóhannesson og 

Ágúst Arnórsson, 2017).  Íslenskir lífeyrissjóðir voru 24 talsins árið 2017 (Landssamtök 

lífeyrissjóða, e.d.) en samþjöppun hefur orðið á lífeyrissjóðum frá því árið 1999 þegar 62 

lífeyrissjóðir störfuðu á Íslandi (Már Guðmundsson, 2000).  

Íslenska lífeyriskerfið er byggt upp á þremur megin stoðum, en þær eru: 

➢ Almannatryggingakerfið – sá lífeyrir er greiddur úr ríkissjóði. 

➢ Skyldutrygging lífeyrissjóða – launþegar og launagreiðendur greiða í 

samtryggingarkerfi þar sem sjóðsfélagar tryggja hver öðrum ellilífeyri til 

æviloka auk þess sem fjölskyldur eru tryggðar vegna tekjumissis vegna örorku 

eða andláts. Innan þessa flokks fellur einnig tilgreind séreign en þá geta 

sjóðsfélagar tekið ákvörðun um að leggja í séreignarsparnað sem er erfanlegur 

líkt og annar séreignarsparnaður. 

➢ Viðbótarlífeyrissparnaður – um valfrjálsan sparnað er að ræða þar sem 

launþegar greiða allt að 4% af heildarlaunum sínum auk þess að fá 

viðbótarframlag (oftast 2%) frá launagreiðanda (Lífeyrismál.is, e.d.).  

 

Lífeyrissjóðir starfa eftir lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða nr. 129/1997. Í 36. gr. laganna segir: „Stjórn lífeyrissjóðs skal móta 
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fjárfestingarstefnu og ávaxta fé sjóðsins með hliðsjón af þeim kjörum sem best eru boðin 

á hverjum tíma með tilliti til ávöxtunar og áhættu“. 

Lífeyrissjóðir eru undir sífellt meiri þrýstingi um að axla ábyrgð á sviði umhverfis- og 

loftlagsmála og stuðla þannig að því að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um 

sjálfbærni verði náð árið 2030 (Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.). Þrýst er á sjóðina um að 

þeir hagi fjárfestingum sínum þannig að þær stuðli að sjálfbærri þróun, t.d. með því að 

fjárfesta frekar í umhverfisvænum og endurnýtanlegum orkugjöfum en jarðefnaeldsneyti 

(Lára Jóhannsdóttir, 2017a).  

Eins og fram hefur komið ber lífeyrissjóðum samkvæmt lögum nr. 129/1997 að setja 

sér siðferðisleg viðmið í fjárfestingum. Einnig hefur verið umræða um að lífeyrissjóðirnir 

þurfi 3,5% núvirðingarprósentu til að ná viðunandi raunávöxtun til lengri tíma 

(Lífeyrismál.is, 2015). Þá má ætla að lífeyrissjóðir finni fyrir vaxandi þrýstingi frá 

samfélaginu og sjóðsfélögum um að þeir sinna samfélagslegri ábyrgð sinni með því að 

fjárfesta á ábyrgan og sjálfbæran hátt (Lára Jóhannsdóttir, 2017b).  

Fjórir lífeyrissjóðir voru aðilar að UN PRI í desember 2017. Tveir fyrstu íslensku aðilarnir 

gerðust aðilar 2006, en það voru Lífeyrissjóður Verzlunarmanna og LSR. Ári síðar bættist 

Birta lífeyrissjóður við og það var síðan ekki fyrr en í nóvember 2017 að sá fjórði, Lífsverk 

lífeyrissjóður, bættist við  (UN PRI, 2017). Líklegt má teljast  í kjölfar stofnunar á IcelandSIF 

að fleiri lífeyrissjóðir og/eða aðrir stofnanafjárfestar muni bætast við sem aðilar að UN 

PRI á næstu misserum.   

Í rannsókn Denis Cardaklija (2015) á starfsemi íslenskra lífeyrissjóða varðandi ábyrgar 

fjárfestingar benda niðurstöður til þess að lífeyrissjóðir séu að fylgja vel eftir meginreglum 

um ábyrgar fjárfestingar PRI, auk þess sem grein var gerð fyrir ESG þáttum í 

hluthafastefnum og var þeim fylgt vel eftir þannig að þau fyrirtæki sem fjárfest var í væru 

samfélagslega ábyrg (Denis Cardaklija, 2015).  

Lífeyrissjóðir hafa tækifæri til að beita þrýstingi á þau fyrirtæki og félög sem þeir eru 

hluteigendur að um að þau sýni af sér samfélagsábyrgð í störfum sínum. Þannig 

gagnrýndu Gildi lífeyrissjóður og VR N1 vegna hárrar launahækkunar forstjóra. Sagði 

stjórnarmeðlimur Gildis af þessu tilefni, „það gangi ekki lengur að settar séu siða- og 

starfskjarareglur sem enginn fer eftir“ (Anna Kristín Jónsdóttir og Ásrún Brynja 

Ingvarsdóttir, 2018). Á aðalfundi N1 greiddi Gildi atkvæði gegn starfskjarastefnu félagsins 
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og var bókun lögð fram meðal annars varðandi árangurstengd laun og að laun forstjóra 

og stjórnenda taki mið af heildarlaunum félagsins líkt og Leiðbeiningar um Stjórnarhætti 

fyrirtækja kveða á um (Gildi, 2018). Gildi lífeyrissjóður lagði einnig fram bókun á aðalfundi 

Eimskips þar sem kallað var eftir ítarlegri rökstuðningi fyrir starfskjörum stjórnenda 

félagsins þar sem farið var fram á það við stjórnina að hún endurskoði starfskjarastefnu 

sína (Sigurður Mikael Jónsson, 2018). Íslensku lífeyrissjóðirnir hafa verið fram til þessa 

ragir til að beita neikvæðri skimun vegna smæðar markaðarins (Ninna Stefásdóttir, 2018). 

Virðast þeir þó vera farnir að þrýsta á félög á markaði um að þau uppfylli ESG viðmið og 

sýni samfélagslega ábyrgð í verki.  

5.5.1 Munur á félagaformi 

Í doktorsrannsókn Láru Jóhannsdóttur (2012) kemur fram að hlutafélög (e. limited liability 

companies) eru undir meiri þrýstingi en gagnkvæm félög (e. mutual companies) þegar 

kemur að því að hámarka verðmæti hagaðila og hluthafa. Kom fram að vátryggingafélög 

sem skráð voru á markaði virtust finna fyrir meiri þrýstingi varðandi afkomu heldur en 

gagnkvæmt óskráð félög. Þær fjármálastofnanir sem skráðar voru á markað í mars 2018 

voru Kvika, Sjóvá, TM, VÍS (Keldan, e.d.). Arion banki stefnir á skráningu á markað síðar á 

árinu 2018 (Þórhildur Þorkelsdóttir, 2018).  

Lífeyrissjóðir huga að hagsmunum sjóðsfélaga sinna með langtímasjónarmið í huga og 

eru því væntanlega ekki undir sama þrýstingi um skammtímakröfur og 

bankar/fjármálstofnanir og vátryggingafélög þar sem þeir hafa annað rekstrarform en 

lífeyrissjóðir. Líkt og kom fram í kafla 4.6 hér að framan eru skammtímakröfur ein af helstu 

hindrunum fyrir ábyrgum fjárfestingum.  Þar af leiðandi er eftirfarandi tvær tilgátur settar 

fram : 

 

Tilgáta 4: Bankastofnanir og vátryggingafélög telja frekar en lífeyrissjóðir að 

skammtímakröfur hafi hamlandi áhrif á ábyrgar fjárfestingar. 

 

Tilgáta 5: Lífeyrissjóðir huga fremur að ábyrgum fjárfestingum en bankastofnanir 

og vátryggingafélög.   

 



 

53 

5.6 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um umboðsskylduna og það hvernig samfélagsleg ábyrgð er 

orðinn órjúfanlegur hluti hennar. Þá var fjallað um íslenska stofnanafjárfesta og þær 

lagalegu kröfur sem gerðar eru til þeirra. Stofnanafjárfestar eru bankastofnanir, 

vátryggingarfélög og lífeyrissjóðir. Farið var yfir þann mun sem er á félagaformi 

lífeyrissjóða miðað við vátryggingafélög og banka, og settar fram tvær tilgátur er tengjast 

þessum mun. Annars vegar varðandi áhrif skammtímasjónarmiða á ábyrgar fjárfestingar 

og hins vegar það hvort munur sé á frammistöðu þessara stofnanafjárfesta í ábyrgum 

fjárfestingum.    
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6 Aðferð 

Með rannsókninni var leitast við að skoða hver staðan væri á ábyrgum fjárfestingum hjá 

íslenskum stofnanafjárfestum, það er lífeyrissjóðum, bönkum og vátryggingafélögum. 

Rannsóknaraðferðin er megindleg. Spurningalisti (sjá viðauka 1) var útbúinn og sendur 

aðilum sem voru í stjórn, stjórnendur eða starfsmenn eignastýringa þessara  félaga.  

6.1 Þátttakendur í rannsókninni 

Send var beiðni til framkvæmdastjóra Landssamtaka lífeyrissjóða og framkvæmdastjóra 

Samtaka fjármálafyrirtækja þar sem könnunin var kynnt og að hún væri hluti af stærri 

rannsókn Dr. Láru Jóhannsdóttur sem hún hlaut styrk fyrir frá Viðskiptaráði Íslands. Óskað 

var eftir netfangalista stjórnarmeðlima, stjórnenda og starfsmanna í eignastýringum í 

lífeyrissjóðum, bönkum og vátryggingafélögum. Þegar listinn frá Landssamtökum 

lífeyrissjóða barst voru þar allir stjórnarmeðlimir 24 lífeyrissjóða og jafnframt allir 

starfsmenn. Rannsakandi fór á heimasíður allra lífeyrissjóðanna og tók út þau nöfn og 

netföng af listanum sem samkvæmt heimasíðum störfuðu ekki við eignastýringu. Í sumum 

tilvikum var enginn starfsmaður skráður fyrir eignastýringu og í þeim tilvikum var 

könnunin send eingöngu á stjórnarmeðlimi og framkvæmdastjóra viðkomandi sjóðs. 

Samtök fjármálafyrirtækja höfðu ekki netföngin tiltæk en sendu þess í stað nöfn og 

netföng æðstu stjórnenda í fjárfestingarfélögum, bönkum og vátryggingafélögum. 

Rannsakandi sendi tölvupóst á þessa aðila, auk annarra, og óskað eftir netföngum fyrr 

skilgreindra aðila. Í sumum tilvikum voru nöfn, starfsheiti og netföng stjórnenda og 

starfsmanna aðgengileg á heimasíðu fyrirtækjanna, og var þá eingöngu beðið um netföng 

stjórnarmeðlima. Ekki fengust netföng stjórnarmeðlima Arion banka, Kviku, Sjóvá eða 

Varðar, né netföng starfsmanna og stjórnenda Varðar.  

Sendur var tölvupóstur með beiðni um þátttöku (sjá viðauka 2) með slóð á könnunina. 

Alls var spurningalistinn sendur út á 24 lífeyrissjóði, 3 vátryggingafélög og 5 

fjármálastofnanir. Samtals var úrtakið 253 einstaklingar, sem voru ýmist  

stjórnarmeðlimir, stjórnendur, eða starfsmenn sem starfa við eignastýringar sjóðanna. 

Alls svöruðu 97 einstaklingar könnuninni, sem gerir um 38% svarhlutfall. Langflestir 
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merktu við að þeir kæmu frá lífeyrissjóði eða 54 einstaklingar (56%), 21 svarenda (22%) 

voru frá banka/fjármálastofnun, 9 (9%) frá vátryggingafélagi og 4 einstaklingar (4%) 

svöruðu „annað“ og 9 svöruðu ekki spurningunni (9%). Sjá mynd 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarendur voru spurðir hvaða störfum þeir gegndu fyrir sjóð sinn/félag. Stjórnarmenn 

voru 43 (44%), 17 voru stjórnendur (18%), sérfræðingar við eignastýringar voru 23 (24%), 

4 merktu við „annað“ (4%) og 10 svöruðu ekki spurningunni (10%). Sjá mynd 8.  

 

Mynd 8. Fjöldi svara, hvaða störfum svarendur sinna við sjóðina/félögin. 
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Skipting milli kynja var eftirfarandi: 57 karlar (59%), 26 konur (27%) og 14 svöruðu ekki 

(14%). Sjá mynd 9. 

 

 

 

 

Könnunin var send út í janúar 2018. Fremur treglega gekk að fá svör og því voru þrjár 

áminningar sendar út til að auka líkur á svörun.  

6.2 Hönnun spurningalista 

Þegar spurningar voru samdar leitaði rannsakandi að öðrum svipuðum rannsóknum til að 

byggja spurningarnar upp á. Lítið var um sambærilegar erlendar rannsóknir og gekk 

erfiðlega að finna rannsóknir með spurningalista aðgengilega. Rannsakandi skoðaði þá 

spurningalista sem fundust, svo sem spurningalista sem fylgdi rannsókn van Duuren, 

Plantinga og Scholtens (2016), auk PRI spurningalista (PRI, e.d. -a). Að öðru leyti voru 

spurningar samdar eftir því sem rannsakandi taldi áhugavert að fá fram út frá erlendri og 

innlendri fræðilegri umræðu, sem og íslenskum aðstæðum. Dr. Lára Jóhannsdóttir og Dr. 

Kári Kristinsson lásu yfir spurningalistann. Spurningalistinn var síðan forprófaður og var 

hann lagfærður í kjölfar ábendinga.  

Spurningakönnunin var byggð upp á eftirfarandi hátt: (1) Staða ábyrgra fjárfestinga, 

(2) Hvatar að baki ábyrgum fjárfestingum, (3) Hindranir í vegi ábyrgra fjárfestinga og (4) 

Almennar bakgrunnsspurningar, sjá nánar viðauka 1.  
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Mynd 9. Heildarfjöldi svarenda eftir kyni. 
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Spurningalistinn var settur upp í Outcome spurningakerfinu, sem rannsakandi hafði 

aðgang að.   

Flestar spurningar voru á fimm svara Likert-kvarða (Pallant, 2010) og voru kóðaðar á 

eftirfarandi hátt: 1 = Mjög ósammála, 2 = Ósammála, 3 = Hvorki né, 4 = Sammála og 5 = 

Mjög sammála.  
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7 Niðurstöður 

Niðurstöður könnunarinnar voru settar inn í SPSS tölfræðiforrit sem notað var við alla 

úrvinnslu og greiningu. Miðað var við 95% marktekt við úrvinnslu prófanna. 

7.1 Viðhorf kynja til ábyrgra fjárfestinga 

Til þess að skoða tilgátu 1, hvort konur hefðu jákvæðara viðhorf til ábyrgra fjárfestinga en 

karlar, var notað t-próf. Spurning 1.i) mældi viðhorf um það hvort nauðsynlegt væri að 

taka mið af samfélagsábyrgð þegar fjárfestingaákvarðanir væru metnar. Konur (N=21) 

höfðu heldur jákvæðara viðhorf til ábyrgra fjárfestinga (M = 4,52, SF = 0,5) en karlar 

(N=51) (M = 4,12, SD = 0,9); t (74 = -2,021; p = 0,047). Marktækur munur (p<0,05) er á að 

konur mælast með heldur jákvæðara viðhorf til ábyrgra fjárfestinga en karlar og er 

áhrifastærðin (e. Effect size) = 0,055 sem eru samkvæmt Cohen miðlungsáhrif (1988). 

Meðaltalsdreifingu á svörum á milli kynja má sjá mynd 10. 

 

 

Mynd 10. Nauðsynlegt er að taka mið af samfélagsábyrgð fyrirtækja/félaga þegar fjárfestingaákvarðanir 
eru metnar. 
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7.2 Virkt eignarhald og skimun 

Í tilgátu 2 var skoðað hvort íslenskir stofnanafjárfestar notist fremur við virkt eignarhald 

en skimun og þá sérstaklega neikvæða skimun. Til að prófa tilgátuna var notað parað t-

próf annars vegar á virkt eignarhald og neikvæða skimun og hins vegar á virkt eignarhald 

og jákvæða skimun. Spurningarnar sem áttu við tilgátuna voru: 1.g) virkt eignarhald, 1.e) 

neikvæð skimun og 1.f) jákvæð skimun.  

Samtals svöruðu 86 spurningunum (N = 86) um virkt eignarhald og neikvæða skimun. 

Meðaltalið við spurningu um virkt eignarhald var (M = 2,53, SF = 1,13) en neikvæð skimun 

var (M = 2.48, SF = 1,18); t(85) = 0,472; p = 0,638. Öryggisbilið var frá -1,87 til 0,303. Ekki 

reyndist því vera munur á svörum og voru niðurstöður ekki marktækar (p<0,05).  

Eftirfarandi voru niðurstöður á virku eignarhaldi og jákvæðri skimun. Virkt eignarhald 

(N = 86) fékk örlítið lægra meðaltal í svörum (M = 2,53, SF = 1,13) en jákvæð skimun (N = 

86), (M = 2.70, SF = 1,10); t(85) = -1,359; p = 0,178. Öryggisbilið var frá -0,187 til 0,303. 

Ekki reyndist heldur vera marktækur munur á virku eignarhaldi og jákvæðri skimun. Er því 

tilgátu 2 hafnað, að íslenskir stofnanafjárfestar notist fremur við virkt eignarhald heldur 

en neikvæða skimun eða jákvæða skimun. Á mynd 11 má sjá meðaltals dreifingu svara á 

virku eignarhaldi, neikvæðri og jákvæðri skimun. 

 

Mynd 11. Meðaltalssvörun um það hvort virku eignarhaldi, neikvæðri eða jákvæðri skimun hafi verið 
beitt sl. 12 mánuði. 
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7.3 Ímyndar- og orðsporsáhætta tengd frammistöðu við ábyrgar 
fjárfestingar 

Í tilgátu 3 var skoðað hvort jákvæð fylgni væri á milli ímyndar og áherslu í ábyrgum 

fjárfestingum (ÁF) hjá íslenskum stofnanafjárfestum.  

Spurning 1.k) var um ímynd og orðsporsáhættu, en til að mæla frammistöðu ábyrgra 

fjárfestinga var búin til ný breyta Frammistaða ábyrga fjárfestinga úr þremur 

spurningum: 1.a) Unnið er eftir ákveðinni stefnumörkun um ÁF (M = 4,03), 1.b) Notast er 

við viðurkennd viðmið ÁF (M = 3,35), 1.c) ESG viðmið á eigin stefnu félags (M = 3,17). 

Alfastuðull (Cronbach´s alpa) fyrir Frammistöðu ÁF var 0,811 sem bendir til innri 

samkvæmni á milli svaranna (Pallant, 2010). Meðaltal nýju breytunnar Frammistöðu ÁF 

var M = 3,5.   

Til að prófa tilgátuna var keyrt Pearson r próf. Prófið var einhliða og reyndist vera 

tölfræðilega marktækur munur við p<0,001, N = 86, r = 0,44 og eru áhrifatengslin milli 

þessara tveggja breytna miðlungs sterk samkvæmt Cohen (1988, bls. 79-81).  

Tilgáta 3 stenst og getum við sagt að jákvæð fylgni sé á milli þess að hugað sé að ímynd 

innan sjóðs og þess að sjóðurinn vinni eftir áherslum ábyrgra fjárfestinga. Á mynd 12 má 

sjá meðaltal á svörum um frammistöðu ábyrgra fjárfestinga innan sjóðs og á bættri ímynd 

sjóðs sem hvata að ábyrgum fjárfestingum.  

 

Mynd 12. meðaltal svara um frammistöðu við ábyrgar fjárfestingar og bætta ímynd sem hvata að ÁF. 
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Að auki má nefna það að bætt ímynd sjóðs mældist einnig vera einn af mikilvægustu 

hvötum að ábyrgum fjárfestingum af þeim 11 sem spurt var út í, en alls svöruðu 95% 

svarenda því að bætt ímynd sjóðs væri mikill eða mjög mikill hvati að ábyrgum 

fjárfestingum. Nánar verður fjallað um hvata í kafla 7.6.1 og á mynd 16.  

7.4 Hamlandi áhrif skammtímaárangurs á ábyrgar fjárfestingar 

Í tilgátu 4 er skoðað hvort bankar og vátryggingafélög telji frekar en lífeyrissjóðir að 

skammtímaárangur hamli ábyrgri fjárfestingu.  

Spurning 4.a) var um það hvort/hversu mjög lítill eða mikil skammtímaárangur hefði 

hamlandi áhrif á  ábyrga fjárfestingu.  

Eftirfarandi svarmöguleikar voru við spurningunni hvaða tegund af sjóði viðkomandi 

starfaði hjá:  lífeyrissjóður, banki/fjármálastofnun, vátryggingafélag og annað. Þar sem 

einungis níu svör komu frá vátryggingafélögum var búin til ein breyta Bankar- og 

vátryggingafélög úr svörunum bankar annars vega og vátryggingafélög hins vegar. Fjórir 

merktu við valkostinn „annað“ og var ákveðið að taka ekki þau svör með þar sem ekki var 

hægt að vita hvaða hópi þeir svarendur tilheyrðu. Alls voru 30 sem komu frá bönkum 

og/eða vátryggingafélögum (N=30) og 54 frá lífeyrissjóðum (N=54).  

Notað var óháð t-próf til að kanna tilgátu 4 þar sem hópurinn bankar og 

vátryggingafélög töldu frekar að skammtímaárangur hamlaði ábyrgri fjárfestingu 

(M=3,87, SF = 0,629) en lífeyrissjóðir (M = 3,5, SF = 0,841). Munurinn var marktækur við 

α = 0,05 (t(74,85) =  -2,26, p = 0,008). 95% öryggisbil lá frá -0,69 til -0,44. Meðaltals áhrifin 

Mean Difference = -0,367. Áhrifastærðin (0,06) bendir til miðlungsáhrifa samkvæmt 

Cohen (1988, bls. 284-7).  

Stenst því tilgáta 4 og er því hægt að segja að þeir sem tengjast bönkum- og/eða 

vátryggingafélögum telji frekar að kröfur um skammtímaárangur hamli ábyrgri 

fjárfestingu heldur en þeir svarendur sem tengjast lífeyrissjóðum. Á mynd 14 má sjá 

meðaltöl þess hvernig bankar- og vátryggingafélög annars vegar og lífeyrissjóðir hins 

vegar meta það hvort kröfur um skammtímaárangur hamli ábyrgri fjárfestingu. 
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Mynd 13. Meðaltal svara um það hvort kröfur um skammtímaárangur hefti framgang ábyrgra fjárfestinga 

Skammtímaárangur hafði jafnframt hæsta meðaltal af þeim átta sem spurt var út í, 

sem hindrun að ábyrgum fjárfestingum. Nánar verður fjallað um hindranir í kafla 7.7.2 og 

á mynd 17. 

7.5 Frammistaða stofnanafjárfesta í ábyrgum fjárfestingum 

Þegar tilgáta 5 var skoðuð, sú hvort lífeyrissjóðir hugi fremur að ábyrgum fjárfestingum 

en bankastofnanir og vátryggingafélög, var keyrt einhliða (e. One way) Anova próf til að 

skoða muninn á milli hópanna, sem komu frá lífeyrissjóðum, bönkum og 

vátryggingafélögum. 

Til að skoða hvort munur fyndist á frammistöðu á milli stofnanafjárfesta var sama 

breytan notuð og í tilgátu 3 sem fékk nafnið Frammistaða ábyrga fjárfestinga.   

Lífeyrissjóðir (N = 49) voru með hæst meðaltal á stöðu ábyrgra fjárfestinga (M=3,69, 

SF = 0,95), bankar (N=21) með meðaltalið (M = 3,4, SF = 1) þá vátryggingafélög (N = 9) 

með lægsta meðaltalið (M = 2,9, SF = 0,68). Ekki reyndist marktækur munur á milli 

hópanna F(2, 76) = 2,64, p = 0,78.  Á mynd 16 má sjá mun á meðaltölum á frammistöðu 

lífeyrissjóða, banka og vátryggingafélaga. 
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Mynd 14. Meðaltöl á frammistöðu ÁF hjá lífeyrissjóðum, bönkum og vátryggingafélögum 

Einnig var notað t-próf líkt og gert var í tilgátu 4, með breytunni Bankar og 

vátryggingafélög, hvort munur hafi verið á frammistöðu þeirra og lífeyrissjóða í ábyrgri 

fjárfestingu. Bankar og vátryggingafélög (N=30) með meðaltalið (M=3,28, SF=0,96); (t(77) 

= 1,871; p = 0,932. Prófið reyndist því ekki marktækt. Þó að lífeyrissjóðir hafi örlítið hærra 

meðaltal í frammistöðu til ábyrgra fjárfestinga er ekki hægt að áætla á þýðið með 95% 

vissu að lífeyrissjóðir standi sig betur í ábyrgum fjárfestingum en bankar og 

vátryggingafélög og er því tilgátunni hafnað. Á mynd 15 má sjá mun á meðaltölum á 

frammistöðumun á lífeyrissjóðum og bönkum og vátryggingafélögum (í sameinaðri 

breytu).  
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Mynd 15. Meðaltöl á frammistöðu ÁF hjá lífeyrissjóðum, bönkum og vátryggingafélögum 

 

7.6 Hvatar og hindranir að ábyrgum fjárfestingum 

Áhugavert þótti að skoða hvernig svör dreifðust á þá þætti sem líklegt þótti að gætu virkað 

annars vegar sem hvatar að ábyrgum fjárfestingum og hins vegar hamlað ábyrgum 

fjárfestingum. (Sjá spurningar 2. og 3 í viðauka). Eftirfarandi er lýsandi tölfræði varðandi 

þær niðurstöður.  

7.6.1 Hvatar 

Spurt var út í 11 þætti sem þóttu líklegir til að virka sem hvatar að ábyrgum fjárfestingum. 

Eftirfarandi voru þeir fjórir þættir sem fengu hæst meðaltal. Aukinn gagnkvæmur 

ávinningur (e. Shared value) allra hagaðila (samfélags, umhverfis, fyrirtækja, fjárfesta) (N 

= 94) var sá þáttur sem fékk hæsta meðaleinkunn úr spurningunum um hvata (M = 4,39; 

SF = 0,6) en 93% sögðu aukinn gagnkvæman ávinning hafa mikinn eða mjög mikinn hvata 

að ÁF. Næsti hvati á eftir var Bætt ímynd sjóðs/félags líkt (N = 91) eins og kom fram hér 

að framan í niðurstöðum um tilgátu 3 með (M = 4,27, SF = 0,6), 95% töldu bætta ímynd 

vera mikinn eða mjög mikinn hvata að ÁF. Eigin sýn fjárfesta (N = 95) kom þar á eftir með 

(M = 4,19; SF = 0,7) en 89% sögðu eigin sýn fjárfesta vera mikinn eða mjög mikinn hvata 

að ábyrgum fjárfestingum. Fjórði þátturinn var Krafa sjóðsfélaga (N = 95) með (M =4,05; 

SF = 0,76) en 75%  sögðu kröfu sjóðsfélaga mikinn eða mjög mikinn hvata að ábyrgri 
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fjárfestingu, Á mynd 16 má sjá meðaltöl á dreifingu svara við spurningum um hugsanlega 

hvata, á öllum 11 þáttunum sem spurt var út í.  

 

Mynd 16. Meðaltal svara um hvata að ábyrgum fjárfestingum. 

Ekki reyndist vera marktækur munur á svörum um hvata á milli lífeyrissjóða annars 

vega og banka og vátryggingafélaga hins vegar.  

Skoðað var með einhliða Anova prófum hvort munur væri á milli svara þeirra sem væru 

stjórnarmeðlimir, stjórnendur og starfsmenn eignastýringa. Ekki var marktækur munur á 

milli þessara hópa miðað við 95% öryggismörk.  

7.6.2 Hugsanlegar hindranir að ábyrgum fjárfestingum 

Settir voru fram átta þættir (sjá spurning 3) í könnuninni sem líklegt þótti að gætu hamlað 

innleiðingu ábyrgra fjárfestinga. Almennt fengu þættir varðandi hindranir mun lægra 

meðaltal en hvatar. Sá þáttur sem þótti hvað mest hamlandi, og var með jafn hátt 

meðaltal og skammtímaárangur, (sjá tilgátu 4) var Skortur á gegnsæi til að meta 

samfélagsábyrgð N = 91, (M = 3,6; SF = 1). Því næst var Vöntun á samræmdum tólum til 

að meta samfélagsábyrgð N = 91, (M =3,54; SF=0,96), þar á eftir kom Skortur á þekkingu 
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ábyrgrar fjárfestingar N=89, (M = 3,46; SF = 1). Fimmta hæsta meðaltalið var Tímafrekt 

að meta samfélagsábyrgð ábyrgra fjárfestinga N=96, (M = 3.42; SF = 0,9). Á mynd 17 má 

sjá  meðaltöl á hverju svari fyrir sig. 

 

 

Mynd 17. Meðaltöl svara um hindranir að ábyrgum fjárfestingum.  
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8 Umræður 

Tilgátur sem settar voru fram eru fimm talsins og verður hér farið í umræður sem tengjast 

niðurstöðum rannsóknarinnar og hvernig þær falla að þeirri fræðilegu umræðu sem 

ritgerðin fjallar um.  

Svo virðist sem svarendur hafi almennt jákvætt viðhorf til þess að meta 

samfélagsábyrgð inn í fjárfestingaákvarðanir, enda hefur það verið sterk krafa frá 

alþjóðasamfélaginu í kjölfar fjármálahrunsins (Scholtens og Sievänen, 2013; European 

Commission, 2017).  

Rannsakanda þótti áhugavert að skoða hvort konur hefðu jákvæðara viðhorf til ábyrgra 

fjárfestinga heldur en karlar þar sem rannsóknir Scholtens og Sievänen (2013), Nilsson 

(2008) og Schueth (2003) bentu til þess að svo væri. Í rannsókn Scholtens og Sievänen 

(2013) bentu niðurstöður til þess að þar sem kynjahlutfall væri jafnara og fleiri konur væru 

þátttakendur á fjármálamörkuðum fyndist meiri tenging við ábyrgar fjárfestingar. Einnig 

virtust konur líklegri til að setja hærra eignarhlutfall sitt í ábyrga sjóði en karlar í 

rannsóknum Nilsson (2008) og Schueth (2003). Í rannsókn Ninnu Stefánsdóttur (2018) á 

íslenskum stofananafjárfestum kom fram að konur hefðu framan af sýnt málefninu frekari 

áhuga, en viðhorfsbreyting væri þó í rétta átt (Ninna Stefánsdóttir, 2018). Í þessari 

rannsókn reyndust konur hafa aðeins jákvæðara viðhorf til ábyrgra fjárfestinga en karlar 

og var sá munur marktækur. Áhugavert gæti reynst að rannsaka enn betur þennan mun 

á viðhorfi og aðgerðum kynjanna á ábyrgum fjárfestingum, sérstaklega í ljósi þess að það 

virðist halla á konur á íslenskum fjármálamarkaði (Ingvar Haraldsson, 2018; Þórður Snær 

Júlíusson, 2018).   

Til að geta metið og stutt við ábyrgar fjárfestingar þurfa fjárfestar að finna þá aðferð 

sem fellur vel að íslenskum fjármálamarkaði. Neikvæð skimun er á undanhaldi (Duuren 

o.fl., 2016) og virkt eignarhald er að verða sífellt algengara (Rennebog, 2008). Í 

rannsókninni var kannað hvort íslenskir stofnanafjárfestar virtust nýta sér virkt eignarhald 

fremur en neikvæða eða jákvæða skimun. Munurinn var ekki marktækur, en 

meðaltalsmunurinn er lítill og er ekki hægt að sjá út frá niðurstöðum að ein aðferð sé 

notuð fremur en önnur. Í fræðunum er hvatt til þess að nýta frekar jákvæða skimun, virkt 

eignarhald eða aðrar aðferðir ábyrgra fjárfestinga fremur en neikvæðra skimun (Cahan, 

Chen og Chen, 2017; De Colle og York, 2009; Renneboog o.fl., 2008). Svo virðist einmitt 
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sem neikvæð skimun sé lítið notuð af íslenskum stofnanafjárfestum sem fellur ágætlega 

að niðurstöðum Ninnu Stefánsdóttur (2018) þar sem kemur fram að það gætir reynst 

óábyrgt á svo litlum markaði sem Ísland er að beita neikvæðri skimun. Í þessari rannsókn 

má sjá hversu fáir beittu neikvæðum og jákvæðum skimunum síðastliðna 12 mánuði, eða 

beita virku eignarhaldi við fyrirtæki sem fjárfest hefur verið í. Velta má því fyrir sér hvort 

ástæðan geti að hluta til verið svipuð því viðhorfi sem birtist í rannsókn Ninnu  

Stefánsdóttur (2018) að íslenskur fjármálamarkaður sé það lítill að hann bjóði ekki á að 

beita neikvæðum eða jákvæðum skimunum. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til 

þess að íslenskir stofnanafjárfestar geti nýtt sér skimanir og virkt eignarhald enn frekar 

þegar fjárfestingaákvarðanir eru teknar. Einnig getur verið að fjárfestingar séu ekki það 

margar á 12 mánaða tímabili sem skýri að einhverju leyti hve lítið er um skimanir. Hins 

vegar ætti það ekki að skipta máli í virku eignarhaldi. Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

kemur bersýnilega í ljós sú skoðun að vöntun sé á samræmdum tólum til að meta 

samfélagsábyrgð fyrirtækja og styðja þannig við ábyrgar fjárfestingar. Þetta er í samræmi 

við rannsókn Sólveigar Þórarinsdóttur (2013) sem sýndi takmörkun á nýtingu tóla við að 

meta og nýta sér samfélagsábyrgð. Eins og kemur fram hjá  UN PRI er virkt eignarhald 

einn af lykilþáttum til að geta metið samfélagsábyrgð á gegnsæjan hátt og til þess þarf 

þekking á aðferðum og nýting tóla að vera til staðar (UN PRI, e.d.-a).   

Auðvelt er að ímynda sér að orðspor og ímynd skipti gríðarlegu máli hjá 

stofnanafjárfestum líkt og hjá lífeyrissjóðum, bönkum og vátryggingafélögum sem er 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Orðspor og ímynd eru hluti af óefnislegum eignum sem eru 

fyrirtækjum (Godfrey, 2005) og fagfjárfestasjóðum (Jansson og Biel, 2011) mikilvægar. 

Aðrar rannsóknir eins og samanburðarannsókn þeirra Aguinis og Galvas (2012) hafa sýnt 

fram á að sterkustu áhrifin af samfélagsábyrgð séu einmitt bætt ímynd og orðspor, sem 

birtist í viðskiptavild, bættri fjárhagsstöðu, jákvæðu viðhorfi og helgun starfsmanna. Þá 

sýndi rannsókn þeirra Duuren o.fl. (2016) að ESG þættir voru notaðir til að draga úr 

áhættu við fjárfestingar. Fleiri rannsóknir hafa bent á tengsl á milli samfélagsábyrgðar og 

ímyndar og orðspors (Cheng, 2014; Porter og Kramer, 2006; Snjólfur Ólafsson o.fl., 2014) 

auk þess sem ímynd og orðspor er nátengt hinu samfélagslega rekstrarleyfi (Hoffman, 

2000; KPMG, 2015; Porter og Kramer, 2006; Schaltegger og Burrit, 2010). Niðurstöður 

rannsókna þeirra Denis Cardaklija (2015) og Ninnu Stefánsdóttur (2018) sýndu að íslenskir 
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fagfjárfestar töldu að draga mætti úr orðsporsáhættu og styrkja ímynd með því að 

ástunda ábyrgar fjárfestingar. Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja því niðurstöður 

fyrri rannsókna og sýna fram á marktæk (p<0,001) tengsl á milli þess að unnið sé eftir 

áherslum ábyrgra fjárfestinga og að hugað sé að ímyndar- og orðsporsáhættu hjá 

stofnanafjárfestum. Til að styðja enn frekar við það hversu mikilvæg ímynd 

stofnanafjárfesta var talin, þá var sá þáttur annar hæsti hvatinn að ábyrgri fjárfestingu af 

þeim 11 sem spurt var út í, í könnuninni (sjá mynd 16).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að kröfur um skammtímaárangur eru taldar vera 

hamlandi fyrir framgang ábyrgra fjárfestinga og var marktækur munur á því að 

bankastofnanir og vátryggingafélög finna frekar fyrir þessum neikvæðu áhrifum heldur en 

lífeyrissjóðir. Rannsóknir (Guyatt, 2005; Juravle og Lewis, 2008; KPMG, 2015; Lára 

Jóhannsdóttir, 2012; Ninna Stefánsdóttir, 2018) höfðu áður sýnt að skammtímasjónarmið 

er hindrun fyrir ábyrgum fjárfestingum og þá sérstaklega krafan um ársfjórðungsuppgjör 

(Juravle og Lewis, 2008) auk þess sem það komi í veg fyrir  langtímasjónarmið í 

fjárfestingum (Guyatt, 2005; KPMG, 2015). Innleiðing á ábyrgum fjárfestingum verður því 

erfiðari vegna krafna um skammtíma fjárhagslegan árangur (Lára Jóhannsdóttir, 2012; 

Ninna Stefánsdóttir, 2018). Lífeyrissjóðir hafa annað rekstrarform heldur en 

bankastofnanir og vátryggingafélög, auk þess sem lífeyrissjóðir eru ekki á skráðum 

markaði. Það virðist draga úr kröfum um ársfjórðungsleg uppgjör og samkvæmt 

rannsókninni virðast lífeyrissjóðir því ekki finna eins mikið fyrir því að skammtímaárangur 

hindri ábyrgar fjárfestingar. Lífeyrissjóðir eru beintengdir hag sjóðsfélaga sinna sem setur 

væntanlega kröfur á að þeir hugi að samfélagslegum þáttum,  auk þess sem þeir hugi að 

langtímasjónarmiðum sem hefur verið einkennandi fyrir ábyrgar fjárfestingar. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja því erlendar og innlendar rannsóknir, en bæta 

jafnframt við fyrri rannsóknir með því að bera saman þessi rekstrarform, lífeyrissjóði 

annars vegar og banka og vátryggingafélög hins vegar og fá marktækan mun á upplifun á 

kröfum um skammtímaárangur félaganna og hvernig hann virðist hafa neikvæð áhrif á 

ábyrgar fjárfestingar. Þannig staðfesta niðurstöður rannsóknarinnar það sem kom fram í 

erindi Hrefnu Aspar Sigfinnsdóttur (2016) um að þrýstingur sé mikill á íslensk félög 

varðandi skammtímaárangur sem hafi neikvæð áhrif á framgöngu ábyrgra fjárfestinga.  



 

70 

Þegar kom að því að mæla frammistöðu íslensku stofnanafjárfestanna varðandi 

ábyrgar fjárfestingar voru lífeyrissjóðirnir með aðeins hærra meðaltal en bankar og 

vátryggingafélög, en vátryggingafélög voru með lægsta meðaltalið. Munurinn var hins 

vegar ekki marktækur og því ekki hægt að segja að lífeyrissjóðir samþætti frekar 

samfélagsábyrgð við fjárfestingar sínar en hinir tveir hóparnir. Íslensku lífeyrissjóðirnir eru 

margir, dreifðir og ólíkir að stærð en lífeyrissjóðsmarkaðurinn er hlutfallslega stór miðað 

við íslenskt efnahagslíf (Sigurður Jóhannesson og Ágúst Arnórsson, 2017). Samkvæmt 

rannsókn Scholtens og Sievänen (2013) eru ábyrgar fjárfestingar umfangsmeiri eftir því 

sem lífeyrissjóðsmarkaðurinn er stærri, og sýndi rannsókn þeirra að í Danmörku virtist 

sem ábyrgar fjárfestingar kæmu frá lífeyrissjóðum. Fyrstu aðilar hér á landi að UN PRI 

voru lífeyrissjóðir og eru þeir nú fjórir talsins og jafnframt eru fjórir íslensku 

viðskiptabankarnir aðilar á UN PRI. Íslensku lífeyrissjóðirnir virðast hafa verið leiðandi að 

einhverju marki í byrjun en svo virðist sem frammistaða allra íslensku 

stofnanafjárfestanna sé svipuð nú og lífeyrissjóðirnir skera sig því ekki sérstaklega úr hvað 

varðar umfang og frammistöðu í ábyrgum fjárfestingum. Áhugavert gæti reynst að skoða 

frekar hvort umfang og stærð lífeyrissjóðanna sjálfra skipti máli þegar kemur að ábyrgum 

fjárfestingum líkt og rannsókn Scholtens og Sievänen (2013) sýndi fram á.  

8.1 Hvatar og hindranir að ábyrgum fjárfestingum 

Áhugavert er að sjá hvað flest allir þættirnir sem spurt var út í sem hvata voru taldir hafa 

mikil eða mjög mikil hvetjandi áhrif á ábyrgar fjárfestingar (sjá mynd 16) og voru allir nema 

einn með meðaltal á bilinu 3,5 til 4,4 á kvarðanum 1 til 5. Gagnkvæmur ávinningur allra 

hagaðila var hæsti hvatinn, sem er í takt við það sem hefur komið fram í fræðunum til 

dæmis hjá European Commission (2011) og Porter og Kramer (2011) sem leggja áherslu á 

að mikilvægt sé að skapa sem mest sameiginlegt virði fyrir alla hagaðila og efla þannig 

samfélagslega og fjárhagslega hagkvæmni. Eigin sýn fjárfesta, krafa sjóðsfélaga og aukið 

siðferðislegt réttmæti eru einnig taldir með mikilvægustu hvötunum, en samkvæmt 

píramída Carroll (1991, 2016) er siðferði mikilvægasti þátturinn í samfélagslegri ábyrgð 

og sá þáttur sem drífur samfélagsábyrgðina áfram. Þannig eru lög byggð á siðferði og er 

áhugavert að sjá í niðurstöðum þessarar rannsóknar hvað lög, leiðbeinandi reglur Nasdaq 

OMX, Parísarsáttmálinn og Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna fá ekki svo há meðaltöl sem 

hvatar. Þótt Parísarsáttmálinn og Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna séu byggðir á siðferði 
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virðast þeir þættir ekki hafa sömu áhrif á ábyrgar fjárfestingar og innri hvati sem í þessu 

tilviki er eigin sýn fjárfesta. Gæti það komið til af því að þekking á ESG viðmiðum og tólum 

til að meta samfélagsábyrgð virðist ekki vera svo ýkja mikil. Lög og reglugerðir eru 

samkvæmt Bansal og Roth (2000) algengasti hvatinn að samfélagsábyrgð sem virðist 

samkvæmt þessari rannsókn ekki endilega eiga við íslenska stofnanafjárfesta, þótt líklega 

megi teljast að lagasetningar hér á landi hafi stuðlað að stofnun IcelandSIF.  

Þegar svör varðandi hindranir eru skoðuð sést að flestir þættir sem spurt er út í eru 

með meðaltal á bilinu 2,7 til 3,6, á skalanum 1 til 5. Aðrir þættir sem svarendum finnst 

vera hindrun í vegi ábyrgra fjárfestinga, á eftir skammtímakröfum, samræmdum tólum og 

gegnsæi til að meta ábyrga fjárfestingu, er skortur á þekkingu á ábyrgum fjárfestingum og 

að tímafrekt sé að meta samfélagsábyrgð fjárfestingakosta. Leiðbeinandi reglur eins og 

Nasdaq OMX Nordic (2017) eru það nýjar að líklega er ekki komin reynsla á þær og hvernig 

þær verða nýttar í að safna upplýsingum og vinna úr þeim.  Þótt breyting hafi verið ansi 

hröð á í átt að ábyrgum fjárfestingum undanfarin ár, til dæmis með skýrsluviðmiðum ESG, 

GRI, UN PRI og fleiri stöðlum, viðmiðum og leiðbeiningum, virðist sem útbreiðslan og 

þekking á ábyrgum fjárfestingum sé komin skemur á veg hér á landi en víða erlendis 

(Ninna Stefánsdóttir, 2017, Lára Jóhansdóttir, 2012) sem kemur einnig fram í 

framgreindum svörum um hindranir. Mikilvægt virðist því vera að íslenskir 

stofnanafjárfestar öðlist dýpri þekkingu á hvernig hægt er að nýta þau tól og aðferðir til 

að samþætta ESG viðmið í fjárfestingaferlið. Í fræðilegri umræðu leggja meðal annars Egli 

og Maule (2017) og Friedeo o.fl. (2015) á það áherslu að fjárfestar þekki vel til 

sjálfbærnimarkmiða og ESG viðmiða til að þeir geti átt sinn þátt í að unnt verði að uppfylla 

Parísarsáttmálann og stuðla að sjálfbærri þróun. Stofnun IcelandSIF er væntanlega mikið 

heillaspor fyrir ábyrgar fjárfestingar á Íslandi og líklegt að þekking og stuðningur varðandi 

ábyrgar fjárfestingar muni aukast hratt í rétta átt þar sem tilgangur samtakanna er einmitt 

„að efla þekkingu fjárfesta á sjálfbærum og ábyrgum fjárfestingum og auka umræður um 

ábyrgar og sjálfbærar fjárfestingar“ (IcelandSIF, e.d.).   
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9 Lokaorð  

Rannsókn þessari er ætlað að vera innlegg inn í fræðilega umræðu um ábyrgar 

fjárfestingar en markmiðið með henni var að sjá hvernig Ísland stendur sig þegar kemur 

að því að samþætta ESG viðmið fyrirtækja fjárfestingarákvörðunum og hverjir séu helstu 

hvatarnir og hvað hindri innleiðingu á áherslum um ábyrgar fjárfestingar. Ábyrgar 

fjárfestingar hafa lítið verið rannsakaðar hér á landi og er rannsakanda ekki kunnugt um 

að sambærileg megindleg rannsókn á sviði ábyrgra fjárfestinga hafi verið framkvæmd 

áður sem tekur til jafn breiðs hóps íslenskra stofnanafjárfesta. Með þessu móti var hægt 

að skoða heildstætt stöðu ábyrgra fjárfestinga og auk þess að bera saman þessa hópa, 

lífeyrissjóði, banka og vátryggingafélög og sjá hvort munur sé á milli þeirra sem ekki hefur 

verið gert áður. Eins og áður hefur komið fram er rannsóknin hluti af stærra verkefni sem 

dr. Lára Jóhannsdóttir hlaut styrk fyrir frá Viðskiptaráði Íslands. Rannsókn Ninnu 

Stefánsdóttur, sem vitnað hefur verið töluvert í hér í ritgerðinni, er einnig hluti af 

rannsóknarverkefninu, en rannsókn hennar var byggð á eigindlegum 

rannsóknaraðferðum. Með því að skoða þessa rannsókn samhliða rannsókn Ninnu 

Stefánsdóttur (2018) næst bæði breidd og yfirsýn yfir stöðu mála á Íslandi varðandi 

ábyrgar fjárfestingar hjá íslenskum stofnanafjárfestum.  

Í þessari rannsókn kemur fram að kröfur um skammtímaárangur geta hindrað ábyrgar 

fjárfestingar hjá bönkum og vátryggingafélögum. Einnig fæst mikilvæg innsýn varðandi 

það hvernig  ábyrgar fjárfestingar eru á Íslandi í heildina, til dæmis varðandi skimun, 

ímynd og orðsporsáhættu auk hvata og hindrana varðandi innleiðingu á ábyrgum 

fjárfestingum.   

Alltaf eru einhverjir annmarkar á rannsókn sem þessari, en helsta takmörkun 

rannsóknarinnar er líklegast sú að svarhlutfall hefði mátt vera betra en það voru 38% eða 

97 sem svöruðu könnuninni. Það getur verið að þeir sem eru áhugasamir um málefnið 

hafi frekar svarað könnuninni en þeir sem þekkja viðfangsefnið minna. Sumir hópar voru 

litlir, eins og konur, og þeir sem komu frá vátryggingafélögum og getur verið að fá svör 

hafi haft áhrif á marktækni. Ekki fengust netföng allra stjórnarmanna og fengu því ekki 

allir sem æskilegt hefðir verið að ná til, könnunina senda. Rannsakandi hafði ekki aðra 

sambærilega rannsókn til að byggja á, nema að hluta til og voru því spurningar samdar út 

frá þeim rannsóknum og spurningum sem fundust. Notast var þó að mestu við Likert-
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skala til að hafa samræmi sem best í könnuninni. Einnig getur verið að aðrir þættir eins 

og hvatar og hindranir séu til staðar sem ekki var spurt út í. Til að draga úr þeim annmarka 

var þátttakendum boðið upp á að bæta við í opnum svörum. Takmörkun getur einnig falist 

í því að stjórnarmenn geti haft aðra sýn á ábyrgar fjárfestingar og hvernig unnið er að 

ábyrgum fjárfestingum heldur en starfsmenn sem vinna við eignastýringar og stjórnendur 

innan þeirra skipulagsheilda sem rannsóknin tók til. Rannsakandi var meðvituð um þetta 

og skoðaði hvort munur væri á milli hópa en ekki var marktækur munur á milli þeirra.  

Eins og komið hefur fram í umræðukaflanum hér að framan er margt sem áhugavert 

væri að skoða nánar og í framhaldi af þessari rannsókn. Líkt og hvort hugsanlega meiri 

áhersla yrði lögð á samfélagslega ábyrgð ef konum fjölgaði í æðstu stjórnunarstöðum   og 

þær yrðu sterkari þátttakendur á fjármálamarkaði en nú er. Einnig hvort kröfur um 

skammtímaárangur fari minnkandi með aukinni kröfu um ábyrgar fjárfestingar. Einnig 

væri áhugavert að skoða hvernig aðferðir skimana og virkt eignarhald þróast hér á landi 

meðal stofnanafjárfesta og hvort þær verði meira nýttar en nú er og meðal annars hvort 

tól til að meta fjárfestingakosti verði nýtt í meiri mæli eins og leiðbeinandi reglur Nasdaq 

OMX. Áhugavert verður að fylgjast með hvernig ábyrgar fjárfestingar þróast á Íslandi og 

þá sér í lagi með tilkomu IcelandSIF. Mikilvægt er að halda áfram að rannsaka og styðja 

við ábyrgar fjárfestingar á Íslandi því fjárfestar eru einn mikilvægasti hlekkurinn í 

samfélagsábyrgð fyrirtækja og gegna því mikilvægu hlutverki í að stuðla að sjálfbærri 

þróun.  
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Viðauki 1 

Könnun: Ábyrgar fjárfestingar íslenskra fagfjárfesta 

Inngangstexti könnunar: 

Könnun þessi er hluti af meistararitgerð í Stjórnun og stefnumótun frá HÍ, sem er hluti af 

stærra verkefni sem hlotið hefur styrk frá Viðskiptaráði Íslands. Markmið með 

rannsókninni er að athuga hver staðan er á ábyrgum fjárfestingum hjá lífeyrissjóðum, 

vátryggingafélögum og bönkum. Könnunin er send til þeirra sem koma að stjórnun og 

rekstri þessara félaga/sjóða. 

Ekki verður hægt að rekja svör til svarenda eða til einstakra félaga eða sjóða.  Mikilvægt 

er að fá sem flest svör og er það því von mín að þú sjáir þér fær á að taka þátt. Könnunin 

er byggð upp á 4 þemum varðandi ábyrgar fjárfestingar; staðan, hvatar, hindranir og lokst 

almennar- og bakgrunns spurningar. Um 4 mínútur tekur að svara könnuninni.   

 

Skilgreining: Ábyrgar fjárfestingar – Samfélagslega ábyrgar fjárfestingar eða ábyrgar 

fjárfestingar er þegar tekið er tillit til ákveðinna þátta við fjárfestingaákvarðanir fyrirtækja 

eða sjóða, eins og umhverfis, félagslegra þátta og stjórnarhátta eða 

svokallaðra ESG þátta, (e. Environmental, Social, Governance). 
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Staða ábyrgra fjárfestinga  

Skref 1 af 4 

1. vinsamlegast merktu við eftir því hversu ósammála eða sammála þú ert eftirfarandi 

fullyrðingum 

(Svarmöguleikar: Mjög ósammála, Ósammála, Hvorki né, Sammála, Mjög sammála) 

a. Sjóðurinn minn / félagið mitt vinnur eftir ákveðinni stefnumörkun varðandi 

ábyrgar fjárfestingar 

 

b. Sjóðurinn minn / félagið mitt notast við viðurkennd viðmið til að meta 
samfélagsábyrgð, við mat á fjárfestingamöguleikum 
 

c. Sjóðurinn minn / félagið mitt hefur innleitt ESG viðmið inn í eigin starfsemi, 
stefnu og viðmið 

 
d. Að mínu mati tekur sjóðurinn minn / félagið mitt nægjanlegt tillit til 

samfélagsábyrgðar (umhverfi, félagslegir þættir eða stjórnarhættir) við 
fjárfestingar sínar 
 

e. Sjóðurinn minn / félagið mitt hefur á síðastliðnum 12 mánuðum, selt 
úr eignasafni, eða dregið úr fjárfestingu, vegna lakrar stöðu félags/fyrirtækis 
varðandi samfélagsábyrgð (umhverfi, félagslegir þættir eða stjórnarhættir)? 

 
f. Sjóðurinn minn / félagið mitt hefur á síðastliðnum 12 mánuðum, fjárfest í, 

eða aukið við eignarsafni, vegna framúrskarandi starfs félags/fyrirtækis 
varðandi  samfélagsábyrgð (umhverfi, félagslegir þættir eða stjórnarhættir)? 

 
g. Sjóðurinn minn/félagið mitt aðstoðar fyrirtæki/félög við að samþætta ESG 

viðmið að starfsemi sinni 
 
h. Ábyrgar fjárfestingar hafa jákvæð áhrif á fjárhagslega niðurstöðu sjóðsins / 

félagsins 
 
i. Nauðsynlegt er að taka mið af samfélagsábyrgð fyrirtækja / félaga þegar 

fjárfestingarákvarðanir eru metnar 
 
j. Við ákvarðanatöku vega ESG sjónarmiða (eða annarra viðurkenndra viðmiða sem 

meta samfélagsábyrgð) þyngra en væntanlegur fjárhagslegur ávinningur 
 

k. Hugað er að ímyndar- og orðsporsáhætta í sjóðnum / félaginu mínu 
 
l. Fjármálahöft drógu úr framþróun ábyrgra fjárfestinga 
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Hvati að ábyrgum fjárfestingum 

Skref 2 af 4 

2. Að þínu mati, hversu lítið eða mikið telurðu að eftirtalin atriði geti virkað 
sem hvatar að ábyrgum fjárfestingum? 

Vinsamlegast merktu við það sem þér finnst eiga best við hverja fullyrðingu 

(Svarmöguleikar: Mjög lítill hvati, Lítill hvati, hvorki né, Mikil hvati, Mjög mikill hvati) 

a. Eigin sýn fjárfesta 
 

b. Krafa sjóðsfélaga 
 

c. Krafa samfélagsins 
 

d. Aukinn gagnkvæmur ávinningur (e. Shared Value) allra hagaðila (samfélags, 
umhverfis, fyrirtækja, fjárfesta) 
 

e. Aukið siðferðislegt réttmæti 
 

f. Bætt ímynd sjóðs míns/félags míns  
 

g. Minnkun loftlagsáhrifa 
 

h. Leiðbeinandi reglur Nasdaq 
 

i. Smæð íslensks markaðar 
 

j. Breytingar á lögum um ársreikninga og ákvæði í lögum um skuldatryggingu 
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða 

 
k. Parísarsáttmálinn og sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um samfélagsábyrgð 

 

 
3. Annað sem þú vilt nefna varðandi hvata að ábyrgum fjárfestingum? 

________________ 
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Hindranir að ábyrgum fjárfestingum 

Skref 3 af 4 

4. Að þínu mati, hversu lítil eða mikil hamlandi áhrif telurðu að eftirtalin atriða geti 
haft á ábyrgar fjárfestingar?  

Vinsamlegast merktu við það sem þér finnst eiga best við herja fullyrðingu 

(Svarmöguleikar: Mjög lítil hamlandi áhrif, Lítill hamlandi áhrif, hvorki né, Mikil 

hamlandi áhrif, Mjög mikil hamlandi áhrif) 

a. Kröfur um skammtímaárangur (s.s.varðandi kröfur um arðsemi og uppgjör) 
 

b. Tímafrekt að meta samfélagsábyrgð fjárfestingakosta 
 

c. Skortur á stuðningi eða þrýstingi frá stjórnvöldum 
 

d. Skortur á stuðningi innan þíns sjóðs/félags 
 

e. Vöntun á samræmdum tólum til að meta samfélagsábyrgð 
 

f. Skortur á gegnsæi til að meta samfélagsábyrgð 
 

g. Smæð íslensks markaðar 
 

h. Skortur á þekkingu ábyrgrar fjárfestingar 
 

5. Annað sem þú vilt nefna varðandi hindrun að ábyrgum fjárfestingum? 
_______________ 

Almennar og bakgrunns spurningar 

Skref 4 af 4 

6. Ef sjóður þinn / félag þitt horfir til ábyrgra fjárfestinga, hvaða ár hóf hann að gera 
það? 

Veldu það ár í felli listanum hér fyrir neðan sem þú telur að eigi best við. 
(Svarmöguleikar; neðst í fellilista “Horfir ekki til ábyrgra fjárfestinga”, 2001 eða fyrr, 

2001,… upptalning til 2018) 
 
7. Ef sjóður þinn hugar að ábyrgum fjárfestingum, hvaða mælitæki eða aðferðir nýtir 

sjóður þinn / félag þitt við mat á ábyrgum fjárfestingum? (Getur verið fleiri en eitt 
mælitæki/aðferð).  

 
_____________________________ 
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8. Hvernig metur þú þekkingu þína til ESG leiðbeininga sem Nasdaq gaf út árið 2017? 

o Mjög litla 
o Litla 
o Hvorki né 
o Mikla 
o Mjög mikla 

 

9. Er sjóður þinn / félag þitt? (Þessari spurningu verður að svara) 
o Lífeyrissjóður 
o Banki / fjármálastofnun 
o Vátryggingafélag 
o Annað 

 

10. Hvert er starf þitt við sjóðinn / félagið? 
o Stjórnarmaður 
o Stjórnandi 
o Sérfræðingur við eignastýringu / fjárfestingar 
o Annað 

 
11. Hvert er kyn þitt? 

o Karl 
o Kona 

 
12. Hefur þú starfað 10 ár eða lengur við fjárfestingar eða störf tengd fjárfestingum? 

o Nei 
o Já 

 

13. Telurðu að fjárfestingarkostir á sviði ábyrgra fjárfestinga hafi verið fjölbreyttari? 
o Fyrir hrun 
o Eftir hrun 
o Svipað fyrir og eftir hrun 

 

14.   Er eitthvað að lokum sem þú vilt nefna í sambandi við ábyrgar fjárfestingar eða 
könnunina?____________ 
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Viðauki 2 

Bréf til útsendingar 

Ágæti viðtakandi.  

Ég er að vinna að meistararitgerð í Stjórnun og stefnumótun í viðskiptafræði frá HÍ sem 

fjallar um stöðu ábyrgra fjárfestinga íslenskra fagfjárfesta. Ritgerðin er unnin undir 

leiðsögn Dr. Láru Jóhannsdóttur og Dr. Kára Kristinssonar, en Lára hlaut styrk frá 

Viðskiptaráði Íslands fyrir rannsókn á efninu og er ritgerð mín hluti af þeirri vinnu.  

Könnunin er send á stjórnarmeðlimi, stjórnendur og þeirra sem koma að eignastýringu 

lífeyrissjóða, banka og vátryggingafélaga. Könnunin er unnin í samráði við Landssamtök 

lífeyrissjóða og Samtök fjármálafyrirtækja. 

Langar mig að biðja þig að svara spurningakönnuninni, sem ætti ekki taka nema 

nokkrar mínútur. Ekki verður hægt að rekja svör til svarenda eða einstakra félaga eða 

sjóða. 

Niðurstöður verða gerðar opinberar og er það von okkar að rannsóknin geti nýst 

íslenskum fagfjárfestum og verði gott innlegg inn í umræðuna um ábyrgar fjárfestingar. 

Með vinsemd og virðingu, 

Hildur Sif Arnardóttir 


