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Útdráttur 
Ábyrgar fjárfestingar hafa gegnt mikilvægu hlutverki fyrir stofnanir í fjármálageiranum sem 

vilja sýna samfélagslega ábyrgð og sjálfbærni í rekstri. Ábyrg fjárfesting er langtíma 

fjárfestingarstefna sem samþættir UFS þætti inn í rannsóknar-, greiningar- og valferli 

fjárfestingavalkosta sem mun gagnast samfélaginu með því að hafa áhrif á hegðun fyrirtækja. 

  Í þessu rannsóknarverkefni var rannsakað hvernig fjórir af fimm stærstu lífeyrissjóðum 

Íslands mynda stefnu í ábyrgum fjárfestingum og hvernig eftirfylgni þeirra er háttað. Tekin 

voru djúpviðtöl við forsvarsmenn Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins (LSR), Lífeyrissjóðs 

verzlunarmanna (LV), Frjálsa lífeyrissjóðsins og Gildi lífeyrissjóðs. Djúpviðtölin voru flokkuð 

í fjögur meginþemu og höfðu þrjú þeirra tvö undirþemu.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að lífeyrissjóðirnir fjórir hafa allir myndað sér 

stefnu í ábyrgum fjárfestingum en á ólíkan hátt. Tveir lífeyrissjóðir, LSR og LV, bjuggu til 

grunnviðmið og gildi sem var haft til hliðsjónar við myndun stefnu í ábyrgum fjárfestingum. 

Frjálsi studdist við UFS viðmið Nasdaq kauphallar við myndun stefnunnar og Gildi myndaði 

stefnu sína í ábyrgum fjárfestingum með áherslu á hluthafastefnu og ábyrga stjórnarhætti. 

Eftirfylgni sjóðanna var öll byggð á virku eignarhaldi þar sem mætt var á hluthafafundi ásamt 

því að taka virkan þátt í atkvæðagreiðslum og tillögum til stjórnar.  

 

Lykilorð: Samfélagsleg ábyrgð, ábyrgar fjárfestingar, lífeyrissjóðir Íslands, 

ársreikningar, samfélagsskýrslur 
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1 Inngangur 
Í nútíma samfélagi hefur verið gerð aukin krafa til fyrirtækja eða stofnana um heim allan að 

sýna samfélagslega ábyrgð. Notast er bæði við samfélagsleg ábyrgð og samfélagsábyrgð til að 

lýsa hugtakinu en höfundar munu hér eftir koma til með að nota orðið samfélagsleg ábyrgð til 

að lýsa hugtakinu. Helsti ókostur er varðar samfélagslega ábyrgð fyrirtækja er skortur á 

samræmdri skilgreiningu hugtaksins og eiga því fyrirtæki oft erfitt með að greina hver ábyrgð 

þeirra er gagnvart samfélaginu (Scholtens og Sievänen, 2013). Fræðimenn fortíðarinnar hafa 

sett fram margar kenningar um samfélagslega ábyrgð sem hafa breyst og þróast í tímans rás. 

Fyrst setti Milton Friedman fram klassísku kenninguna sem er talin vera ein áhrifaríkasta 

kenningin um samfélagslega ábyrgð. Hún fjallar um einu samfélagslegu skyldu stjórnenda, sem 

er að hámarka hagnað fyrirtækisins (Ghillyer, 2010). Fljótt eftir að Friedman setti fram 

kenningu sína birtust aðrir fræðimenn sem ekki voru á sama máli (DesJardins, 2009). 

Samfélagsleg ábyrgð hefur þá tilhneigingu að þróast og breytast og er því áhersla hennar 

mismunandi á milli atvinnugreina, menningarheima, fyrirtækja og einnig á meðal einstaklinga 

(Scholtens og Sievänen, 2013).  

Fyrirtæki í fjárfestingastarfsemi geta sýnt samfélagslega ábyrgð meðal annars með því að 

stunda ábyrgar fjárfestingar. Ábyrgar fjárfestingar taka mið af umhverfis- og samfélagsþáttum 

ásamt stjórnarháttum fjárfestingavalkosta þegar fjárfestar meta efnahagslega ávöxtun. 

Alþjóðastofnanir eins og Sameinuðu þjóðirnar hafa í auknum mæli sent frá sér leiðbeiningar 

og viðmiðunarstaðla til að upplýsa fyrirtæki um mikilvægi þess að sýna ábyrgð í 

samfélagsþáttum og fjárfestingastefnum. Umhverfisáhættur eins og loftslagsbreytingar, hlýnun 

jarðar og hækkandi sjávarstaða eru beinar áhættur sem verða fjárfestum sífellt ljósari um allan 

heim. Vegna hraða í vexti ábyrgra fjárfestinga gera fjárfestar sér sífellt betur grein fyrir áhrifum 

sem fjárfestingar þeirra kunna að hafa á beinar áhættur umhverfisins (Björn Z. Ásgrímsson, 

2017). Fyrri rannsóknir hafa sýnt að stjórnendur sem taka ábyrgð á starfsemi fyrirtækis síns 

með tilliti til UFS þátta, sem er skammstöfun fyrir umhverfis- og félagsþætti ásamt 

stjórnarháttum, draga verulega úr áhættu í rekstri og eru meiri líkur á að þeir nái langtíma 

rekstrarmarkmiðum fyrirtækisins (Icelandsif, e.d.). Fjölmargar aðferðir hafa verið notaðar 

þegar fagfjárfestar meta fjárfestingavalkosti út frá stefnu um ábyrgar fjárfestingar (Eurosif, 

2018). Fagfjárfestar eru fjárfestar með sérfræðiþekkingu og viðeigandi reynslu til þess að stýra 

ákvarðanatöku um fjárfestingar ásamt því að meta áhættuna sem fylgir (Óli F. Kristjánsson, 

2017). Vátryggingarfélög, lífeyrissjóðir og viðskiptabankar eru fyrirtæki með sérþekkingu og 



 

 

2 

teljast til fagfjárfesta, einnig þekkt sem stofnanafjárfestar, og munu höfundar nota bæði 

hugtökin í þessari ritgerð. Vinsælustu aðferðir til að meta ábyrgar fjárfestingar meðal 

fagfjárfesta í Evrópu eru skimun, sjálfbærar þemafjárfestingar, fyrirmyndarfyrirtæki, 

samþætting UFS við verklag, virkt eignarhald og áhrifafjárfestingar (Eurosif, 2018).  

Almenni vinnumarkaðurinn gerði kröfur um lífeyrisréttindi á sjöunda áratugnum og í 

kjölfar þess var samið um skylduaðild að lífeyrissjóðum á Íslandi árið 1969 (Landssamtök 

lífeyrissjóða, e.d.-b). Ný og nákvæmari lög um starfsemi lífeyrissjóða og skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda voru síðan samþykkt árið 1997 og með samþykki þessara laga voru kaflaskipti 

í sögu lífeyrismála hér á landi. Árið 2016 var svo 36. gr. þessara laga um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða breytt og voru allir lífeyrissjóðir á Íslandi skyldugir 

til þess að setja sér siðferðileg viðmið í fjárfestingastefnu sinni. Voru settar fram fimm reglur 

sem allir lífeyrissjóðir eiga að fara eftir og sniða að sínu starfi (Lög um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997). Evrópskir lífeyrissjóðir hafa á síðustu 

árum þurft að takast á við ýmsar áskoranir af völdum laga um ábyrgar fjárfestingar. Það felur 

meðal annars í sér að útiloka einstaka fjárfestingavalkosti vegna ófullnægjandi stefnu þeirra í 

tengslum við samfélagslega ábyrgð. Þar ber helst að nefna olíufyrirtæki, tóbaks-, vopna- og 

klámframleiðendur og þess háttar. Sífellt er verið að setja meiri kröfur til lífeyrissjóða að vera 

með skýra stefnu um ábyrgar fjárfestingar  (Landssamtök lífeyrissjóða, e.d.-a). Höfundum þótti 

áhugavert að rannsaka hvernig fimm stærstu lífeyrissjóðir Íslands búa til, móta og fylgja eftir 

stefnum sínum í ábyrgum fjárfestingum. Þar sem aðeins fjórir af fimm stærstu lífeyrissjóðunum 

gáfu kost á djúpviðtali eru rannsóknaspurningar því eftirfarandi:  

Hvernig eru fjórir af fimm stærstu lífeyrissjóðum Íslands að mynda sér stefnu í 

ábyrgum fjárfestingum? 

Hvernig eru lífeyrissjóðirnir fjórir að fylgja þeirri stefnu eftir?  

Ritgerðin er byggð upp með hefðbundnum hætti og skiptist í 6 kafla. Í öðrum kafla 

ritgerðarinnar verður fjallað fræðilega um samfélagslega ábyrgð, ábyrgar fjárfestingar og fimm 

stærstu lífeyrissjóði Íslands. Farið verður yfir uppruna og skilgreiningu ábyrgra fjárfestinga 

ásamt fyrri rannsóknum og helstu aðferðir fjárfesta við mat á ábyrgum fjárfestingum. Einnig 

verður fjallað lauslega um fimm stærstu lífeyrissjóðina og lífeyriskerfið á Íslandi. Í þriðja kafla 

ritgerðarinnar verður aðferðafræðin sem höfundar notuðu við gerð rannsóknarinnar kynnt. 

Niðurstöður sem byggðar eru á viðtölum og fyrirliggjandi gögnum er að finna í kafla fjögur. Í 
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fimmta kafla má finna umræðu um niðurstöður rannsóknarinnar. Lokaorð eru í sjötta kafla og  

að lokum er heimildaskrá og viðeigandi viðaukar. 

2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Samfélagsleg ábyrgð 

Þar sem alþjóðavæðing fyrirtækja síðasta áratugs hefur farið vaxandi hefur samfélagsleg 

ábyrgð verið í auknum mæli í umræðu hjá bæði einstaklingum og fyrirtækjum víðsvegar um 

heiminn.  Hagsmunaaðilar hafa krafist róttækra breytinga samhliða þessari þróun en einnig 

hefur vitundavakning gagnvart umhverfinu verið gríðarleg síðustu ár (Regína Ásvaldsdóttir, 

2012). Í þessum kafla verður hugtakið samfélagsleg ábyrgð skoðað ásamt skilgreiningu þess. 

Fjallað verður um kenningar sem hafa verið gerðar af fræðimönnum fortíðar og UFS viðmið 

Nasdaq kauphallar. 

2.1.1 Hvað er samfélagsleg ábyrgð? 

Hugtakið samfélagsleg ábyrgð hefur verið skilgreint á ýmsan máta en í sinni allra einföldustu 

mynd felst hugtakið í því að félög, fyrirtæki eða stofnanir af öllu tagi axli ábyrgð á starfsemi 

sinni og áhrifunum sem hún kann að valda á mannfólkið, umhverfið og samfélagið í heild sinni 

(Festa, e.d-a). Fyrirtæki sem sýna samfélagslega ábyrgð leggja meira til samfélagsins en þarf 

samkvæmt lögum og reglum ásamt því að gera það að stefnu sinni að skaða ekki umhverfið 

eða samfélagið og jafnvel hafa uppbyggjandi og jákvæð áhrif á það. Samfélagsleg ábyrgð hefur 

þróast í tímans rás og hefur hugtakið myndað nýja, þróaðari sýn og stefnu í viðskiptaheiminum.  

Áður fyrr þótti nóg að fyrirtæki sem sýndu samfélagslega ábyrgð styrktu ýmis málefni eins og 

íþrótta-, menningar- og góðgerðamál (Regína Ásvaldsdóttir, 2012). Í dag hefur samfélagsleg 

ábyrgð þróast í stefnumótandi verkefni fyrirtækja og snertir alla fleti starfseminnar. Aukin 

krafa er á stjórnendur fyrirtækja að þeir þekki til hugtaksins og hafi það til hliðsjónar við alla 

ákvörðunartöku (Aron Cramer, 2011). Einnig má segja að þessi þróun hafi breytt viðhorfi 

samfélagslega ábyrgra fyrirtækja úr því að einungis auka hagnað fyrirtækisins yfir í áherslu á 

stjórnun og virðingu innan fyrirtækisins (Regína Ásvaldsdóttir, 2012). 

2.1.2 Kenningar um samfélagslega ábyrgð 

2.1.2.1 Klassíska kenningin (e. The Classical theory) 

Klassíska kenningin er talin vera ein áhrifaríkasta kenningin um samfélagslega ábyrgð síðustu 

aldar og kemur hún frá hinum frjálsa markaði. Meginrök þessarar kenningar eru að eina 

samfélagsskylda stjórnenda er að nýta auðlindir sínar til þess að hámarka hagnað fyrirtækisins, 
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svo lengi sem það er gert innan ramma laganna (DesJardins, 2009). Milton Friedman var einn 

helsti talsmaður klassísku kenningarinnar og samkvæmt honum er samfélagsleg ábyrgð sem 

fyrirtæki stunda röskun á efnahagslegu frelsi hluthafa fyrirtækis því hluthafarnir ráða því ekki 

hvernig peningum þeirra er varið. Friedman heldur því þess vegna fram að stofnanir eða 

fyrirtæki eigi einungis að einblína á það að starfsemi þeirra auki hagnað fyrirtækis og 

undanskilja alla góðgerðarstarfsemi sem tengist hagnaði fyrirtækisins ekki beint (Ghillyer, 

2010). Friedman réttlætti samfélagslega ábyrgð aðeins í einu tilfelli, það var þegar fyrirtæki 

gætu notið góðs af einhverju samfélagslegu máli sem yki hagnað þeirra með því til dæmis að 

greiða minni skatt, fá betri aðgang að auðlindum svo eitthvað sé nefnt. 

Hugmyndir um ófullkomna markaði og hlutverk fyrirtækja sem taka þátt í þeim eru 

meginrök stuðningsmanna klassísku kenningarinnar um að fullyrða að eina markmið fyrirtækis 

sé að hámarka hagnað sinn. Fyrirtæki sem hámarkar hagnað sinn á fullkomnum markaði er 

fræðilega ábyrgt fyrir hámarki auðs fyrir samfélagið sem mun hafa jákvæð áhrif á alla þá aðila 

sem eru hluti þess (Madariaga & Rivera-Cremades, 2010). 

2.1.2.2 Hagsmunaaðilakenningin (e. Stakeholder theory) 

Ekki voru allir sammála kenningu Milton Friedman og var fljótt komið með rök á móti því 

viðhorfi að stjórnendur hafi aðeins þá skyldu að hámarka hagnað fyrirtækis. 

Hagsmunaaðilakenningin, einnig þekkt sem haghafakenningin, er ein þekktasta og áhrifamesta 

kenning samfélagslegrar ábyrgðar nú til dags. Samkvæmt þeirri kenningu eiga fyrirtæki ekki 

einungis að hugsa um hagnað fyrirtækisins, eins og haldið er fram með klassísku kenningunni, 

heldur eru fleiri hópar eða haghafar sem eiga hagsmuna að gæta sem þarf að huga að. Hver 

ákvörðun sem er tekin innan fyrirtækis getur haft áhrif á marga aðila, sumir geta hagnast af 

ákvörðuninni á meðan aðrir bera skaða af þeim. Það er því lögð mikil ábyrgð á stjórnendur 

fyrirtækja þar sem þeir þurfa að ákveða hvaða hagsmunaaðilar verði fyrir áhrifum af þeirri 

ákvörðun sem tekin er hverju sinni (DesJardins, 2009). 

Samkvæmt Archie B. Carroll (1991) eru hagsmunaaðilar allir þeir sem eiga einhverra 

hagsmuna að gæta, eru áhugasamir um ákvarðanatöku og starfsemi fyrirtækis eða þeir aðilar 

sem hafa rétt sem þarf að vera virtur af fyrirtækinu. Hagsmunaaðilar eru mismunandi frá 

fyrirtæki til fyrirtækis og geta þeir til dæmis verið starfsfólk, eigendur, samkeppnisaðilar, 

stjórnvöld, birgjar, viðskiptavinir og samfélagið sjálft. 

2.1.3 Pýramídi Archie Carroll 

Í þó nokkra áratugi hafa stjórnendur fjármálafyrirtækja glímt við þá vangaveltu hver ábyrgð 

þeirra er gagnvart samfélaginu. Eins og kemur fram í kaflanum um klassísku kenninguna héldu 
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fræðimenn fortíðar að eina ábyrgð fjármálafyrirtækja væri að veita hluthöfum þess hámarks 

fjárhagslega ávöxtun. Félagslegir aðgerðasinnar á sjöunda áratugnum fóru fram á breiðari 

hugmynd um samfélagslega ábyrgð fjármálafyrirtækja. Ríkisstofnanir staðfestu að 

hagsmunaaðilar fyrirtækis væru ekki einungis hluthafar þess heldur einnig umhverfið, 

starfsmenn, neytendur og samfélagið. Miklar umræður mynduðust í samfélaginu vegna 

tilkomu þessara  nýrra hagsmunaaðila og rammaði Carroll hugmyndafræðina inn í pýramída 

sem hefur fjögur þrep. Efnahagsleg ábyrgð er neðsta þrep pýramídans, næsta þrep er lagaleg 

ábyrgð, þar á eftir er siðferðileg ábyrgð og að lokum, efst á pýramídanum, er góðgerðar ábyrgð 

(Carroll, 1991).  

 
Mynd 1: Pýramídi Carroll 

2.1.3.1  Efnahagsleg ábyrgð (e. Economic responsibilities) 

Upprunalega var helsta skylda fyrirtækja að skila efnahagslegum hagnaði þar sem áhersla var 

lögð á kostnaðarhald og arðsemi. Carroll taldi það grundvallaratriði að fyrirtæki framleiði vörur 

og þjónustu fyrir samfélagið og selji þær með hagnaði fyrir hagsmunaaðila sína. Öll önnur 

hlutverk fyrirtækja eru byggð á þessari grundvallarforsendu (Carroll, 1979). 

2.1.3.2 Lagaleg ábyrgð (e. Legal responsibilities) 

Ofan á grundvallarforsendu Carroll kemur lagaleg ábyrgð. Þar krefst samfélagið að fyrirtæki 

hámarki hagnað sinn en geri það innan ramma laganna. Lög og reglur eru settar af 

stjórnvöldum, ríkjum og sveitafélögum og eru fyrirtæki skyldug til þess að virða þau og hafa 

til hliðsjónar í starfsemi sinni (Carroll, 1991). 

2.1.3.3 Siðferðileg ábyrgð (e. Ethical responsibilities) 

Þriðja lag pýramídans er siðferðileg ábyrgð. Í nútímasamfélagi gerum við ráð fyrir því að 

fyrirtæki starfi á siðferðislegan hátt en þá reynir á fyrirtæki að vera með mótaða stefnu sem 

Góðgerðar 
ábyrgð

Siðferðileg ábyrgð

Lagaleg ábyrgð

Efnahagsleg ábyrgð



 

 

6 

tekur á siðferðismálum sem ekki er hægt að útkljá með því að vísa í lög eða reglur. Fyrirtæki 

hafa þá skyldu að gera það sem sanngjarnt og réttast er, hverju sinni, til þess að forðast eða 

lágmarka allan þann skaða sem starfsemin kann að hafa á hagsmunaaðila eða samfélagið í heild 

sinni (Carroll, 2016). Lögð hefur verið gríðarleg áhersla á siðferðilega ábyrgð fyrirtækja 

undanfarin ár og er óhætt að segja að neytendur geri sífellt meiri kröfur um siðferðilega ábyrgð 

fyrirtækja umfram lagaskilyrði (Carroll, 1979). 

2.1.3.4 Góðgerðar ábyrgð (e. Philanthropic or discretionary responsibilities) 

Það eru engin skýr viðmið þegar mælt er góðgerðar ábyrgð fyrirtækja en hún felst í því að 

ganga umfram lögum og skyldum líkt og fyrra þrep pýramídans. Það sem aðskilur góðgerðar 

ábyrgð og siðferðilega ábyrgð fyrirtækja er að góðgerðar ábyrgð snýst um að fyrirtæki taka 

þátt í og/eða styrkja málefni með framlögum eins og sjálfboðavinnu eða peningastyrk sem er 

ekki gert ráð fyrir í siðferðilegum skilningi (Carroll, 1979). 

2.1.3.5 Samantekt af pýramídanum 

Pýramídinn lýsir fjórum þáttum sem Carroll telur vera kröfur sem samfélagslega ábyrg 

fyrirtæki þurfa að uppfylla. Grundvallarforsendan er þar byggð á þeim skilning að fyrirtæki 

skili efnahagslegum hagnaði til samfélagsins. Fyrirtækin þurfa að gera það innan ramma 

laganna, auk þess er gert ráð fyrir því að starfsemi þeirra sé siðferðileg. Að lokum ætlast 

samfélagið til þess að fyrirtæki, sem skila hagnaði, gefi til góðgerðarmála til að bæta lífsgæði, 

sama hvort það sé í formi þjónustu eða peningaframlaga. Carroll segir mikilvægt að fyrirtæki 

fari eftir röð pýramídans og gefa því ekki peningaframlög til góðgerðarmála ef þeim tekst ekki 

að uppfylla grundvallarforsenduna og skila hagnaði fyrir hagsmunaaðila. Líkt og öðrum 

líkönum sem heimspekingar og fræðimenn hafa sett fram yfir tíðina er pýramídi Carroll ekki 

fullkominn og hefur hann fengið bæði lof og last. Flestir benda á að Carroll skoðar hvorki 

umhverfishætti né sjálfbæra starfsemi þegar hann býr til pýramídann (Carroll,1991). 

2.1.4 UFS 

Oft er minnst á UFS þætti þegar fjallað er um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja. UFS er íslensk 

þýðing á heimsþekktu skammstöfuninni ESG, sem stendur fyrir umhverfisþætti (e. 

Environmental), félagsþætti (e. Social) og stjórnarhætti (e. Governance) (Icelandsif, e.d.). 

Kauphallir Nasdaq á Norðurlöndunum birtu árið 2017 leiðbeiningar sem gerðar voru til að 

aðstoða fyrirtæki við birtingu á samfélagslegum upplýsingum. Leiðbeiningarnar eru nefndar 

UFS viðmið Nasdaq og hafa mörg fyrirtæki nýtt sér þær (Páll Harðarson, e.d.). Helsti 

ávinningur fjárfesta við að innleiða UFS viðmið Nasdaq í fjárfestingastefnu sína er talinn vera 

betri áhættustýring til langs tíma ásamt meiri sjálfbærni í fjárfestingum. Hins vegar krefst mat 
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á UFS þáttum fjárfestingavalkosta mikillar gagnaöflunar og getur það reynst mikil áskorun 

fyrir fagfjárfesta, þar með talið lífeyrissjóði (Björn Z. Ásgrímsson, 2017).  

 

Umhverfisþættir (U) Félagsþættir (F) Stjórnarhættir (S) 
E1. Kolefnisuppgjör S1. Launahlutföll G1. Aðgreining valds 

E2. Kolefnisvísar S2. Laun eftir kyni G2. Gagnsæi ákvarðana 

E3. Bein-/óbein orkunotkun S3. Starfsmannavelta G3. Sjálfbærnihvatar 

E4. Orkuvísir S4. Kynjahlutfall starfsfólks G4. Vinnuréttur 

E5. Helstu orkugjafar S5. Hlutfall verktaka og lausráðinna G5. Birgjamat 

E6. Endurnýtanleg orka S6. Jafnréttisstefna G6. Siðareglur 

E7. Vatnsnotkun S7. Fjarveruslys G7. Spilling og mútur 

E8. Úrgangur S8. Heilsuverndarstefna G8. Gagnsæ skattskil 

E9. Umhverfisstefna S9. Barnavinna og þvinguð vinna G9. Sjálfbærniskýrsla 

E10. Umhverfisáhrif S10. Mannréttindastefna G10. Aðferðafræði 

 S11. Brot á mannréttindum G11. Endurskoðun þriðja aðila 

 S12. Samsetning stjórnar  
Tafla 1: UFS viðmiðin 

Taflan hér að ofan sýnir UFS þættina þrjá ásamt 33 undirmarkmiðum sem 

samfélagslega ábyrg fyrirtæki eiga að greina frá í samfélagsskýrslu sinni og huga að í allri 

ákvarðanatöku samkvæmt Nasdaq. Í þessari ritgerð verður notast við UFS skammstöfunina 

þegar fjallað er um þessa þrjá samfélagsþætti sem svo oft koma fyrir í fjárfestingastefnum 

fyrirtækja. 

2.2 Ábyrgar fjárfestingar 

Samfélagsleg ábyrgð og ábyrgar fjárfestingar eru nátengd hugtök og segja má að hugtakið 

ábyrgar fjárfestingar hafi þróast út frá hröðum vexti samfélagslegrar ábyrgðar og 

fjármálageirans. Á undanförnum árum hefur þróun ábyrgra fjárfestinga ekki aðeins vaxið 

verulega heldur hefur hún einnig þroskast í þeim skilningi að hún er orðin flóknari og hefur 

mörgum þótt erfitt að skilgreina hana. Það sem byrjaði smátt hefur nú markað spor í 

stefnumótun flestra fyrirtækja í heiminum og hafa nær allir stórir lífeyrissjóðir og 

tryggingafélög í heiminum nú innleitt stefnu um ábyrgar fjárfestingar inn í fjárfestinga- og 

stjórnarhætti sína (Sparkes og Cowton, 2004). 

Í þessum kafla verður farið yfir almenna skilgreiningu hugtaksins ásamt uppruna og 

þróun þess. Einnig verður fjallað um fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á ábyrgum 

fjárfestingum ásamt því að skoða alþjóðlegar stofnanir og meginreglur sem myndað hafa 
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grundvallarviðmið þegar stefna um ábyrgar fjárfestingar er mynduð. Kynntar verða helstu 

aðferðir fjárfesta við mat á ábyrgum fjárfestingum. 

2.2.1 Hvað er ábyrg fjárfesting? 

Fjölmiðlar og aðilar atvinnulífsins notast oft á tíðum við mismunandi hugtök þegar fjallað er 

um ábyrgar fjárfestingar (e. Responsible Investment, RI). Hugtök eins og grænir sjóðir, 

sjálfbær fjárfesting, samfélagslega ábyrg fjárfesting eða siðferðileg fjárfesting eru oft notuð 

þegar fjallað er um ábyrgar fjárfestingar. Í þessari ritgerð koma höfundar til með að nota 

einungis hugtakið ábyrgar fjárfestingar. Innleiðing ábyrgra fjárfestinga er ekki auðveld vegna 

ósamræmis á hugtakinu og takmörkun á skilgreiningu þess sem hefur ríkt í fjölmörg ár (Dumas 

og Louche, 2015). Að koma á sameiginlegum skilning var grundvallaratriði til þess að 

fjárfestar gætu metið fjárfestingavalkosti. Árið 2016 náði stjórn Eurosif samstöðu um 

skilgreiningu á ábyrgum fjárfestingum sem táknar sameiginlega skoðun allra evrópustaðla á 

hugtakinu. Samkvæmt Eurosif (2018) er ábyrg fjárfesting langtíma fjárfestingarstefna sem 

samþættir UFS þætti inn í rannsóknar-, greiningar- og valferli fjárfestingavalkosta sem mun 

gagnast samfélaginu með því að hafa áhrif á hegðun fyrirtækja (Eurosif, 2018). 

Fyrirtæki sem stunda ábyrgar fjárfestingar fjárfesta aðeins í fyrirtækjum sem hlíta 

góðum félagslegum gildum og vinna að því að stuðla að jákvæðum árangri í öllu sem snertir 

UFS þættina. Slík markmið geta til dæmis falist í því að efla konur, menntun og jafnrétti á 

vinnumarkaðinum, taka þátt í félagslegum hreyfingum sem efla ung börn ásamt því að vernda 

umhverfið fyrir mengun. Þegar fyrirtæki stunda ábyrgar fjárfestingar eru þau að forðast með 

öllu valdi að ráðstafa fjármunum sínum til fyrirtækja sem talin eru geta valdið skaða á velferð 

og framtíð mannkynsins (Donovan, 2019). Þar sem það hefur ekki alltaf verið svart á hvítu 

hvað þarf, til að teljast stunda ábyrgar fjárfestingar, hafa samtök og stofnanir gefið út 

grunnreglur og viðmið til að leiðbeina fjárfestum og fyrirtækjum (Sciarelli, Tani, Landi og 

Turrizian, 2019).  

2.2.2 Uppruni ábyrgra fjárfestinga 

Rætur ábyrgra fjárfestinga má rekja aftur um ríflega 200 ár þar sem stofnandi 

Metódistahreyfingarinnar, John Wesley, hvatti fylgjendur sína til þess að hagnast ekki á 

kostnað náungans. Hvatingarorð hans urðu til þess að fylgjendur hans forðuðust að fjárfesta í 

fyrirtækjum sem stóðu að fjárhættuspilum, tóbaki, vopnum eða áfengi. Þetta varð til upphafs 

þess að fjárfestar skoðuðu fjárfestingavalkosti sína út frá öðru en einungis ávöxtun eða öðrum 

fjárhagslegum ávinningi (Donovan, 2019). Fræðimenn síðustu aldar tókust sífellt á við þetta 

umfangsefni þar sem margir þeirra stóðu fast á því að eina ábyrgð fjárfesta væri að skila 

peningalegri ávöxtun sem væri með öllu óháð birgjum, starfsmönnum, umhverfinu og 
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samfélaginu og það væri ekki ábyrgð fjárfesta að gæta neins annars en að hámarka ávöxtun 

fjárfestinga. Fræðimaðurinn Larmer hélt því þó fram að með því að eiga hlutabréf í fyrirtæki 

sem stundaði ekki ábyrgar fjárfestingar benti það til samþykkis fjárfestans á siðlausum 

stjórnarháttum þeirra. Aðrir fræðimenn reyndu að búa til jafnvægi þar á milli en seint tókst að 

skilgreina hugtakið ábyrgar fjárfestingar og hver bar vissulega ábyrgðina (Sparkes og Cowton, 

2004). Á sjöunda áratugnum urðu ábyrgar fjárfestingar þó formlegri en áður vegna uppgangs 

borgaralegra réttindahreyfinga og þróuðust þær hratt eftir auknum kröfum samfélagsins. Eigna- 

og sjóðsstýring óx einnig hratt á þessum tíma og viðurkenndu hluthafar áhrifin sem þeir gátu 

haft á fjárfesta til að sporna við ósiðferðilegum fjárfestingum. Það sýndi sig og sannaði á milli 

áttunda og níunda áratugsins þegar sjóðsstjórar fjárfestingasjóða urðu fyrir miklum þrýstingi 

hluthafa að forðast fjárfestingar í fyrirtækjum eða stofnunum sem störfuðu að einhverjum hluta 

í Suður-Afríku. Þrýstingurinn hjálpaði til við að enda aðskilnaðarstefnuna þar sem fjármagn 

hætti að streyma til spilltra fyrirtækja í Suður-Afríku sem stóðu að aðskilnaði kynþátta 

(Schroders, 2016). 

Árið 1990 sýndi fræðimaðurinn Sparkes fram á að meirihluti lífeyrissjóðanna í 

Bandaríkjunum, Bretlandi, Kanada og Ástralíu höfðu innleitt stefnu í ábyrgum fjárfestingum í 

verulegum mæli. Vöxtur innleiðingarinnar hjá lífeyrissjóðunum stafaði bæði af lögum og 

reglum ásamt raunverulegum þrýstingi frá hluthöfum þeirra. Árið 2000 tilkynnti 

Bandaríkjastjórn áætlanir sínar að kröfur yrðu settar á alla lífeyrissjóði landsins að setja sér 

stefnu varðandi ábyrgar fjárfestingar. Vöxtur í stefnu ábyrgra fjárfestinga hjá lífeyrissjóðum 

hvatti fyrirtæki um allan heim að gera slíkt hið sama þar sem lífeyrissjóðir voru, og eru enn í 

dag, meirihlutaeigendur flestra skráða fyrirtækja í heiminum. Vegna stærðar lífeyrissjóða hafa 

þeir vald til að krefjast og leiðbeina stjórnendum fyrirtækja að stuðla að samfélagslegri ábyrgð 

í viðskiptamarkmiðum sínum og stunda ábyrgar fjárfestingar (Sparkes og Cowton, 2004). 

Alþjóðlega efnahagskreppan sem spratt upp árið 2008 setti heiminn í mikið ójafnvægi en hún 

var einnig stór þáttur í mótun ábyrgra fjárfestinga ásamt því að móta samfélagslega ábyrga 

hlutverkið sem fjárfestar eiga að gegna til að tryggja gott samfélag til langs tíma (Schroders, 

2016). Samkvæmt rannsókn Schroders (2016) hafði mikill vöxtur fréttaflutnings um ábyrgar 

fjárfestingar áhrif á áhuga fyrirtækja um að gerast aðilar að PRI í kjölfar kreppunnar. Ábyrgar 

fjárfestingaeignir í Evrópu urðu sífellt fleiri og ýtti efnahagskreppan undir mikilvægi UFS þátta 

fjárfestingavalkosta (Shcroders, 2016). Til að bregðast við efnahagskreppunni árið 2008 setti 

Evrópusambandið fjölda reglugerða sem tryggði ábyrgari og gegnsærri fjármálakerfi. Kerfin 

áttu að stuðla að skilvirkari úthlutun fjármagns og ná langtíma fjárfestingamarkmiðum 

fyrirtækja. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hvatti fyrirtæki til að upplýsa alla 



 

 

10 

hagsmunaaðila sína, þ.e.a.s. þegna landsins, fyrirtæki, stjórnvöld, starfsmenn og fleiri 

hagsmunaaðila, um fjárfestingamarkmið sín og stefnu í ábyrgum fjárfestingum. Þá voru 

evrópskir lífeyrissjóðir einnig hvattir til að gerast meðlimir Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar 

fjárfestingar (European Commission, 2011). Gerðar hafa verið fjölmargar rannsóknir til að 

öðlast skilning á mikilvægi ábyrgra fjárfestinga hjá bæði fjárfestum og sjóðfélögum síðan 

efnahagskreppan skall á. Í könnun sem lögð var fyrir tuttugu þúsund fagfjárfesta í yfir 30 

löndum kom í ljós að mikilvægi ábyrgra fjárfestinga á heimsvísu er sífellt að aukast. Í svörum 

þeirra kom í ljós að 78% fagfjárfesta telja að það sé mikilvægara í dag en fyrir fimm árum síðan 

að fjárfestingar þeirra séu ábyrgar og skili ekki einungis efnahagslegum ávinning heldur einnig 

samfélagslegum. Í sömu könnun kom fram að ábyrgar fjárfestingar væri sá þáttur sem fólk vildi 

hvað helst bæta þekkingu sína á (Schroders, 2017). Tafla 2 sýnir heimsálfurnar þrjár sem 

könnunin var gerð í ásamt heimsmælikvarða og hlutfall þeirra fjárfesta sem svöruðu að það sé 

mikilvægara í dag en fyrir fimm árum síðan að stunda ábyrgar fjárfestingar. 

Hlutfall fjárfesta sem segja ábyrgar fjárfestingar 

mikilvægari nú en fyrir fimm árum 

Á heimsvísu 78% 

Evrópu 75% 

Asíu 80% 

Bandaríkin 81% 
Tafla 2: Könnun á mikilvægi ábyrgra fjárfestinga á meðal fagfjárfesta 

2.2.3 Fyrri rannsóknir um ábyrgar fjárfestingar  

Ábyrgar fjárfestingar snúast um að fjárfestar meti UFS þætti fjárfestingavalkosta eins og fram 

hefur komið en margir hafa velt því fyrir sér hvort það skili í raun betri fjárhagslegum 

ávinningi. 

Í rannsókn Jansson og Biel (2011) kemur fram að fagfjárfestar innan 

fjárfestingastofnanna túlkuðu ábyrgar fjárfestingar með öðrum orðum heldur en fjárfestar í 

einkafyrirtækjum. Dæmi um fagfjárfesta í fjárfestingastofnun gæti verið sjóðsstjóri í 

lífeyrissjóði. Rannsóknin sýndi að fagfjárfestar leggja minni áherslu á UFS þætti 

fjárfestingavalkosta heldur en fjárfestar í einkafyrirtækjum. Þessi munur á túlkun ábyrgra 

fjárfestinga getur verið ein helsta ástæða þess að stofnanafjárfestar vanmeta mikilvægi UFS 

þátta fjárfestingavalkosta og ofmeta mikilvægi hugsanlegrar ávöxtunar (Jansson og Biel, 

2011). Niðurstöður þessar mátti rekja til þess að fagfjárfestar höfðu efnahagslega arðsemi 

fjárfestinganna ávalt að leiðarljósi. Þeir voru oft bundir formlegum vinnubrögðum og skyldugir 
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til að fara eftir stefnu fyrirtækisins þar sem árangur þeirra var mældur út frá vísitölum og bestu 

fjárhagslegu arðsemi hluthafa. Hjá fagfjárfestum þóttu upplýsingar um UFS þætti 

fjárfestingavalkosta ekki skipta máli við mat á fjárhagslegri áhættu. Sjóðstjórar voru 

verðlaunaðir fyrir fjárfestingar sínar út frá vísitölu til skamms tíma og hámörkun arðsemis en 

ekki vegna getu þeirra til að vera samfélagslega ábyrgir fjárfestar. Þeir Jansson og Biel (2011) 

komust að því að skortur var á hvatningu til að starfa sem langtíma ábyrgur fjárfestir (Jansson 

og Biel, 2011). 

Rannsókn Bauer, Kodedijk og Otten (2005) sýndi niðurstöður um alþjóðlegar 

vísbendingar á afkomu ábyrgra verðbréfasjóða í Bandaríkjunum, Bretlandi og Þýskalandi. Þar 

fundust engar vísbendingar um tölfræðilega marktækan mun á milli ávöxtunar sjóða sem 

stunduðu ábyrgar fjárfestingar og hefðbundinna verðbréfasjóða sem tóku ekki UFS þætti inn í 

mat á fjárfestingavalkostum (Bauer o.fl., 2005). Hins vegar sýndi rannsókn þeirra Friede, 

Busch og Bassen (2015) jákvæða fylgni á milli fyrirtækja sem innleitt höfðu ábyrga UFS þætti 

og bættra fjárhagslegra afkomu þeirra ásamt því að auðveldara er fyrir slík fyrirtæki að 

fjármagna sig. Friede o.fl. (2015) leggja þó mikla áherslu á að stjórnendur þekki vel til UFS 

þátta áður en farið er að innleiða þá til þess að hindra mistök í ákvörðunartöku sem gæti orðið 

fyrirtækinu dýrkeypt (Friede o.fl., 2015).  

Samkvæmt Boersch (2010) telja evrópskir lífeyrissérfræðingar að stefnur í ábyrgum 

fjárfestingum meðal lífeyrissjóða séu sífellt að verða mikilvægari. Þeir telja að stefnur um 

ábyrgar fjárfestingar og siðferði muni ná til annarra eignaflokka en eigin fjár innan veggja 

lífeyrissjóðanna. Í rannsókn Boersch (2010) kom fram að margir sérfræðingar í ábyrgum 

fjárfestingum telja þessa hröðu þróun í innleiðingu ábyrgra fjárfestinga vera rekin af ótta 

stjórnarmanna um almenningsálit og skaða á mannorði sjóðsins. Að meðaltali svöruðu 78% 

lífeyrissjóða í Evrópu að almenningsálit sé einn mikilvægasti þáttur sem knýr stefnu 

lífeyrissjóða í ábyrgum fjárfestingum (Boersch, 2010). 

2.2.4 Viðmið og reglur 

Settar hafa verið ýmsar siðareglur, viðmið og gildi þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð og 

ábyrgum fjárfestingum. UFS viðmið Nasdaq sem fjallað var um í kafla 2.1.4 eru viðmið sem 

mörg fyrirtæki kjósa að uppfylla til að sýna stöðu sína í samfélagslegri ábyrgð. Hér á eftir verða 

skoðuð fjögur helstu viðmið, yfirlýsingar og stofnanir sem flestir íslenskir fagfjárfestar kjósa 

að uppfylla eða gerast aðilar að, til að sýna stefnu sína í ábyrgum fjárfestingum.  
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2.2.4.1 UN Global Compact 

UN Global Compact er alþjóðleg yfirlýsing sem stofnuð var af Sameinuðu þjóðunum árið 2000 

fyrir fjárfesta og starfar með það að leiðarljósi að virkja alþjóðlega hreyfingu sjálfbærra 

fyrirtækja og hagsmunaaðila. Rúmlega tólf þúsund fyrirtæki frá yfir 160 löndum hafa gerst 

aðilar að UN Global Compact. Fyrirtækin skuldbinda sig, með þátttöku sinni,  til þess að vinna 

að tíu grundvallarreglum UN Global Compact á sviði mannréttinda, vinnuafls, umhverfis og 

spillingar. Tíu grundvallarreglur UN Global Compact fyrir fjárfesta eru eftirfarandi: 

Reglur á sviði mannréttinda 

Meginregla 1: Fyrirtæki ættu að styðja og virða vernd alþjóðlegra mannréttinda. 

Meginregla 2: Fyrirtæki fullvissa sig um að vera ekki meðsek um mannréttindabrot. 

Reglur á sviði vinnuafls 

Meginregla 3: Fyrirtæki ættu að halda félagafrelsi og virða kjarasamninga. 

Meginregla 4: Afnám alls kyns nauðungar og nauðungarvinnu. 

Meginregla 5: Skilvirkt afnám barnavinnu. 

Meginregla 6: Afnám mismununar vegna atvinnu og starfa. 

Reglur á sviði umhverfisáhrifa 

Meginregla 7: Fyrirtæki ættu að styðja neyðaraðgerðir við umhverfisáskoranir. 

Meginregla 8: Hafa frumkvæði í að stuðla að aukinni umhverfisábyrgð. 

Meginregla 9: Hvetja til þróunar og dreifingar umhverfisvænnar tækni. 

Reglur sem sporna við spillingu 

Meginregla 10: Fyrirtæki ættu að vinna gegn spillingu í allri sinni gerð, þar á meðal 

fjárkúgun og mútum (UN Global Compact, e.d.). 

2.2.4.2 Principle for Responsible Investment (UN PRI) 

UN PRI er alþjóðleg stofnun fjárfesta, sem hvetur til ábyrgra fjárfestinga til að auka ávöxtun 

ásamt því að stjórna betur áhættu í fjárfestingum. Stofnunin starfar ekki í hagnaðarskyni heldur 

er hún studd af Sameinuðu þjóðunum. PRI hefur sett fram sex meginreglur um ábyrgar 

fjárfestingar. Fyrirtæki sem vilja gerast aðilar að PRI þurfa að þróa meginreglurnar sex inn í 

fjárfestingahætti sína (UN PRI, e.d.-a). Fyrirtæki sem vilja gerast aðilar þurfa að undirrita 
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skilmála á vegum PRI sem gefur til kynna að fyrirtækið starfi í þágu langtímahagsmuna 

hluthafa þeirra. Einnig skulu þeir lýsa yfir vitund sinni á þeim afleiðingum sem fjárfestingar 

þeirra kunna að hafa á umhverfis-, félags- og stjórnarhætti (UFS). Meginreglurnar sex hljóða 

svona: 

Meginregla 1: Við munum innleiða UFS mál inn í greiningar fjárfestinga og 

ákvarðanatöku fyrirtækisins. 

Meginregla 2: Við munum vera virkir eigendur og innleiða málefni UFS inn í 

hluthafastefnu okkar og venjur. 

Meginregla 3: Við munum leita eftir viðeigandi upplýsingum um málefni UFS hjá þeim 

aðilum sem við fjárfestum í. 

Meginregla 4: Við munum stuðla að samþykki og framkvæmd meginreglanna innan 

fjárfestingageirans. 

Meginregla 5: Við munum vinna saman að því að auka skilvirkni okkar við framkvæmd 

meginreglanna. 

Meginregla 6: Við munum veita skýrslu um starfsemi okkar og framfarir í átt að 

innleiðingu meginreglanna (UN PRI, e.d.-a). 

Við undirritun skilmála PRI um meginreglurnar sex lýsa fjárfestar sig ábyrga að fylgja þessum 

reglum eftir, meta árangur sinn ásamt því að bæta innihald meginreglnanna með tímanum (UN 

PRI, e.d.-b). 

2.2.4.3 Global Reporting Initiative (GRI) 

GRI eru fyrst og fremst leiðbeiningar eða staðlar um hvað samfélagsskýrslur fyrirtækja eiga að 

innihalda um efnahagsleg, umhverfisleg og félagsleg mál (GRI, e.d.). Fyrirtæki um allan heim 

hafa nýtt sér staðlana frá útgáfu þeirra, árið 1997 og eru þeir orðnir viðurkenndir sem bestu 

viðmiðunarstaðlar við gerð samfélagsskýrslna (Finnur Sveinsson og Guðrún Arndís 

Tryggvadóttir, 2014). Staðallinn hjálpar bæði stjórnvöldum og fyrirtækjum á heimsvísu að 

skilja mikilvægi sjálfbærnis í rekstri og fjárfestingum (GRI, e.d.). Fagfjárfestar nota gjarnan 

samfélagsskýrslur fyrirtækja til að meta árangur þeirra í samfélagsmálum. Í skýrslunum eiga 

fyrirtæki bæði að gera grein fyrir stefnu og markmiðum sínum í samfélagsmálum ásamt 

aðferðafræðinni til að ná þeim (Finnur Sveinsson og Guðrún Arndís Tryggvadóttir, 2014). 

Birting samfélagsskýrslna hvetur fyrirtæki til að sýna samfélagslega ábyrgð í rekstri og að gera 

sífellt betur en árið áður. Einnig hjálpa skýrslurnar við greiningu og áhættumat fagfjárfesta 
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þegar skoðaðir eru fjárfestingavalkostir ásamt því að styrkjast efnahagslega með því að bæta 

stjórnun og samskipti við hagsmunaaðila (GRI, e.d.). 

2.2.4.4 Festa 

Festa er miðstöð fyrir samfélagslega ábyrg fyrirtæki sem stofnað var árið 2011 á Íslandi af 

Íslandsbanka, Landsvirkjun, Landsbankanum, Rio Tinto Alcan á Íslandi, Össuri og Símanum. 

Til að gerast aðili að Festu þurfa félög og stofnanir af öllu tagi að skrifa undir gildi, siðareglur 

og viðmið Festu. Gildi Festu eru heilindi, hvatning og samvinna og er markmið Festu að auka 

þekkingu fyrirtækja á samfélagslegri ábyrð og stuðla að aukinni sjálfbærni í rekstri. Festa er 

aðili að UN Global Compact og CSR Europe sem eru Evrópsk samtök í samfélagslegri ábyrgð 

fyrirtækja. Félagar Festu eru nú orðnir 118 talsins og er framtíðarsýn Festu sú að öll íslensk 

fyrirtæki séu samfélagslega ábyrg (Festa, e.d.-b). 

2.2.5 Helstu aðferðir við mat ábyrgra fjárfestinga 

Hægt er að beita ýmsum aðferðum við mat á ábyrgum fjárfestingum. Ekki notast allir fjárfestar 

við sömu aðferð þegar skoðaðir eru fjárfestingavalkostir en það getur meðal annars farið eftir 

því hvaða stefnu fagfjárfestar hafa sett sér eða hvaða skilyrði þeir þurfa að uppfylla varðandi 

UFS þætti. Hér á eftir verða skoðaðar helstu aðferðir sem fagfjárfestar í Evrópu nýta sér við 

mat á ábyrgum fjárfestingum en þær eru jákvæð og neikvæð skimun, fyrirmyndarfyrirtæki, 

sjálfbærar þemafjárfestingar, samþætting UFS við verklag, virkt eignarhald og 

áhrifafjárfestingar. 

2.2.5.1 Jákvæð skimun (e. Norms-based screening) 

Við jákvæða skimun eru einungis þau fyrirtæki sem uppfylla ákveðnar UFS kröfur 

fagfjárfestans skoðaðar sem fjárfestingavalkostur. Jákvæð skimun gerir því fjárfestum kleift að 

velja fjárfestingavalkosti sína út frá alþjóðlegum stöðlum og viðmiðum eins og til dæmis þau 

fyrirtæki sem eru aðilar að PRI (Eurosif, 2018). Fjárfestar geta notast við aðferðafræðina eina 

og sér en hún hefur einnig verið notuð með öðrum aðferðum eins og virku eignarhaldi eða 

neikvæðri skimun (Icelandsif, e.d.). 

2.2.5.2 Neikvæð skimun (e. Negative screening) 

 Neikvæð skimun er elsta aðferðin við mat á ábyrgum fjárfestingum og má rekja rætur hennar 

til 18. aldar þegar stofnandi Metódistahreyfingarinnar hvatti fylgjendur sína til að hagnast ekki 

á kostnað náungans eins og greint var frá í kafla 2.2.2. Neikvæð skimun gerir fjárfestum kleift 

að sporna við starfsemi sem er byggð á forsendum eins og vopni, tóbaki, veðmálum, slæmri 

meðferð á dýrum eða klámi svo eitthvað sé nefnt. Aðferðin útilokar því fyrirtæki og 

atvinnugreinar á grundvelli þess að þau standast ekki kröfur UFS þátta (Eurosif, 2018). 
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2.2.5.3 Fyrirmyndarfyrirtæki (e. Best-in-class) 

Fyrirmyndarfyrirtæki er skimunaraðferð sem gerir fjárfestum kleift að velja þau fyrirtæki sem 

eru til fyrirmyndar á sínu sviði þegar skoðað er bæði UFS þætti og fjárhagslegan ávinning. 

Fjárfestar setja sjálfir viðmið sem er viðeigandi fyrir bæði atvinnugreinina og starfsemina og 

kjósa fyrirtækið út frá þeim. Síðustu átta ár hefur skimunaraðferðin fyrirmyndarfyrirtæki vaxið 

um 20% sem sýnir að fagfjárfestar kjósa hana í auknum mæli (Eurosif, 2018). 

2.2.5.4 Sjálfbærar þemafjárfestingar (e. Sustainable themed investing) 

Aðferðin sjálfbærar þemafjárfestingar gerir fjárfestum kleift að velja fyrirtæki út frá sérstöku 

þema með sjálfbærni að leiðarljósi. Undanfarin tvö ár hafa fjárfestar fært áherslur sínar í 

þemafjárfestingar er varða mengunar- og loftslagsáhrif. Megin áherslan er að fjárfestingarnar 

séu sjálfbærar og hafi þar af leiðandi jákvæð áhrif á umhverfi nútímans ásamt því að hafa 

uppbyggjandi áhrif á samfélagið og umhverfið í heild fyrir komandi kynslóðir (Eurosif, 2018). 

2.2.5.5 Samþætting UFS við verklag (e. ESG integration) 

Samþætting UFS við verklag er aðferð þar sem fjárfestar taka tillit til UFS þátta fyrirtækisins 

ásamt annarra fjárhagslegra þátta þegar skoðaðir eru fjárfestingavalkostir (Sloggett, 2016). 

Skortur á upplýsingagjöf og mælitækjum eru helstu ókostir aðferðarinnar en UFS viðmið 

Nasdaq hafa aðstoðað fyrirtæki að setja sér mælanlega stefnu (Icelandsif, e.d.). 

2.2.5.6 Virkt eignarhald (e. Active ownership) 

Aðferðin virkt eignarhald er ein sú nýjasta í mati á ábyrgum fjárfestingum en náði strax 

vinsældum og er nú næst vinsælasta aðferðin á eftir neikvæðri skimun (Eurosif, 2018). Að 

stunda virkt eignarhald er ein af sex meiginreglum PRI um ábyrgar fjárfestingar og hvetja þau 

fjárfesta til þess að eiga virkar samræður við stjórnendur fyrirtækja sem fjárfest er í. Virkt 

eignarhald er talin ein áhrifaríkasta aðferðin sem fjárfestar notast við til þess að draga úr áhættu 

fjárfestinga sinna (UN PRI, e.d.-b). Virkt eignarhald gerir fjárfestum kleift að hafa áhrif á 

stefnu fyrirtækisins um sjálfbærnismál, eins og starfsvenjur og umhverfisáhrif þeirra (Eurosif, 

2018). 

2.2.5.7 Áhrifafjárfestingar (e. Impact investment) 

Þegar fjárfestar notast við aðferðina áhrifafjárfestingar, fjárfesta þeir í fyrirtækjum í þeim 

tilgangi að skapa jákvæð og mælanleg áhrif á félagslega- og umhverfislega þætti auk þess að 

skila fjárhagslegri ávöxtun (GIIN, e.d.). 
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2.3 Lífeyrissjóðir á Íslandi 

2.3.1 Saga og þróun 

Á 19. öld hafði eldra fólk ekki mikið á milli handanna en það var þó einn hópur sem skar sig 

úr, en það voru ekkjur presta. Þær höfðu fengið lífeyri úr prestsekknasjóði og höfðu þær þá 

meira á milli handanna en aðrir í ellinni. Prestsekknasjóðurinn var því upphafið að fyrsta 

lífeyrissjóði sem stofnaður var á Íslandi, Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins (LSR). Skylduaðild 

að lífeyrissjóðum var síðan lögfest hér á Íslandi árið 1969 eftir að kröfur um lífeyrisréttindi 

komu frá almenna vinnumarkaðnum (Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 2019-a). 

Á fundi á Hilton Reykjavík Nordica í tilefni 100 ára afmælis LSR þann 28. nóvember 

2019 sagði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra að lífeyrissjóðakerfið á Íslandi varð til vegna 

þess að álit Íslendinga var það að best væri að búa til stofnun til að halda utan um fjársöfnun 

fyrir efri árin. Einnig sagði Katrín að ábyrgð lífeyrissjóða hefur vaxið töluvert síðustu árin, þar 

sem þeir eiga um þriðjung fjármuna hér á landi (Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 2019-a). 

Mikil samstaða hefur ríkt eftir stofnun lífeyriskerfisins um að verja kerfið gegn 

viðvarandi ásókn utanfrá. Strax í byrjun var komið í veg fyrir það að stjórnmálamenn gætu 

seilst í sjóðina, lífeyrisréttindin eru eign sjóðfélaganna og er þessi eign varin lögum. Sjóðirnir 

hafa vaxið og orðið stærri og öflugri eftir því sem árin líða og gegna þeir sífellt stærra hlutverki 

í samfélaginu. Lífeyrissjóðirnir hafa alltaf verið öflugur bakhjarl samfélagsins og hefur þeim 

tekist það innan ramma laganna. Þeir hafa gert það meðal annars með því að kaupa ríkistryggð 

skuldabréf og þannig fjármagnað fjölmörg verkefni ríkisins. Einnig hafa lífeyrissjóðirnir, bæði 

beint og óbeint, fjármagnað heimili landsins með sjóðfélagalánum, fjármögnun 

Húsnæðisstofnunar ríkisins og byggingarsjóðanna. Eftir að veitt var í lögum heimild til að 

lífeyrissjóðirnir fjárfesti í hlutabréfum hafa þeir verið virkur þáttur í að fjármagna atvinnulífið 

á Íslandi (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 2020-a). 

Íslenska lífeyriskerfið er byggt á þremur stoðum, lífeyrissjóðum, almannatryggingum 

og frjálsum sparnaði. Uppbygging þessi er í samræmi við þær greinargerðir sem 

Alþjóðabankinn hefur mælt með og hefur hver stoð sérstöku hlutverki að gegna. Hægt er að 

byggja öflugt lífeyriskerfi fyrir alla ef allar þrjár stoðirnar eru til staðar. Uppbyggingin er byggð 

á þeim staðreyndum að ellilífeyriskerfi eiga að vera félagslegt öryggisnet og örvandi fyrir 

hagvöxtinn í landinu. Ellilífeyriskerfi aðstoða fólk við að færa tekjur frá þeim árum sem þau 

eru virk í atvinnulífinu til elliáranna í gegnum sparnað (Már Guðmundsson, 2000). 

Kjarasamningar, lög og reglugerðir ramma inn starfsemi lífeyrissjóða og er hver og 

einn lífeyrissjóður að auki með nánari útfærslur á sínum innri reglum. Það er svo hlutverk 
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stjórnenda að stýra sjóðunum samkvæmt settum lögum og reglum (Lífeyrissjóður 

verzlunarmanna, e.d.-b). Árið 2017 gerði fjármálaeftirlitið kröfur til lífeyrissjóða á Íslandi að 

setja sér siðferðileg viðmið í fjárfestingarstarfsemi sinni og tóku gildi ný lög um 

fjárfestingarstarfsemi lífeyrissjóða. Fjármálaeftirlitið hefur áhættumiðað og framsýnt eftirlit 

með starfsemi lífeyrissjóða hér á landi og greinir það helstu áhættuþætti í rekstri sjóðanna ásamt 

því að fylgjast með þróun á markaði (Tómas N. Möller, 2019). 

2.3.2 Fimm stærstu lífeyrissjóðirnir 

 

Samkvæmt Landsamtökum lífeyrissjóða (2018) eru þessir fimm lífeyrissjóðir, í töflunni hér að 

ofan, stærstu lífeyrissjóðir landsins ef miðað er við hreina eign þeirra. Hrein eign sjóðanna 

hefur síðan verið uppfærð samkvæmt nýjasta ársreikningi hvers lífeyrissjóðs. 

2.3.2.1 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (LSR) 

Árið 1919 varð fyrsti eiginlegi lífeyrissjóðurinn til hér á landi, Lífeyrissjóður starfsmanna 

ríkisins og er hann elsti lífeyrissjóður landsins. Það hefur margt breyst frá stofnun 

lífeyrissjóðsins, nú fer lífeyrissjóðurinn með ævisparnað tugþúsunda landsmanna og er 

sjóðurinn ekki aðeins elsti lífeyrissjóður landsins heldur einnig sá stærsti. Í upphafi var 

sjóðurinn ætlaður karlkyns embættismönnum og hét sjóðurinn þá lífeyrissjóður 

embættismanna, en nú í dag er meirihluti sjóðfélaga LSR konur. Árið 1944 var almennum 

ríkisstarfsmönnum hleypt inn í sjóðinn og hætti LSR þar með að vera eingöngu sjóður fyrir 

embættismenn (Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 2019-a). 

 
1 (Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 2020) 
2 (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 2020-a) 
3 (Gildi, 2020) 
4 (Birta lífeyrissjóður, 2020) 
5 (Frjálsi lífeyrissjóðurinn, 2020) 

Lífeyrissjóðir Hrein eign í þús. kr. 

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 1.017.521.0001 

Lífeyrissjóður verzlunarmanna 867.670.2152 

Gildi lífeyrissjóður 661.070.9583 

Birta lífeyrissjóður 432.029.0004 

Frjálsi lífeyrissjóðurinn 284.474.1325 

Tafla 3: Hrein eign fimm stærstu lífeyrissjóða á Íslandi í lok árs 2019 
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2.3.2.2 Lífeyrissjóður verzlunarmanna 

Lífeyrissjóður verzlunarmanna var stofnaður þann 1. febrúar árið 1956 og er hann einn af elstu 

sjóðunum á almennum markaði og hefur sjóðurinn lengst af verið stærstur þeirra. Stofnun 

sjóðsins kom til í kjölfar kjarasamnings sem var gerður 27. maí 1955 og með stofnuninni var 

tekið stórt skref í tryggingarmálum verslunarfólks. Í dag starfa 48 starfsmenn hjá Lífeyrissjóði 

verzlunarmanna, þar af 29 konur og 19 karlar. 

Lífeyrissjóður verzlunarmanna er langtímafjárfestir með mótaða fjárfestingastefnu sem 

inniheldur meðal annars stefnu um ábyrgar fjárfestingar og er sjóðurinn aðili að Festu. 

Meginmarkmið sjóðsins er að hámarka réttindi og eignir sjóðfélaga og skal það sjónarmið ávalt 

vera lagt til grundvallar við fjárfestingar ákvarðanir og eignastýringu sjóðsins (Lífeyrissjóður 

verzlunarmanna, e.d.-a). 

2.3.2.3 Gildi lífeyrissjóður 

Þann 1. júní árið 2005 var Gildi lífeyrissjóður stofnaður við sameiningu Lífeyrissjóðs 

sjómanna, sem þá var fjórði stærsti lífeyrissjóður Íslands, og lífeyrissjóðsins Framsýnar, sá 

þriðji stærsti. Gildi er nú þriðji stærsti lífeyrissjóður Íslands og rekur hann bæði séreignardeild 

og lögbundna samtryggingardeild. Öllum er heimilt að greiða í sjóðinn en það eru tíu 

stéttarfélög sem eiga aðild að gildi og ásamt þeim eiga Samtök atvinnulífisins einnig aðild að 

sjóðnum (Gildi, e.d.). Gildi lífeyrissjóður er langtímafjárfestir sem hefur það markmið að 

hámarka ávöxtun sjóðfélaga og veita þeim eins góð lífeyrisréttindi og kostur er á. Sjóðurinn 

hefur myndað sér stefnu í ábyrgum fjárfestingum og er hún höfð til hliðsjónar við 

ákvarðanatöku á einstökum fjárfestingum (Gildi, 2017). 

2.3.2.4 Birta lífeyrissjóður 

Fjórði stærsti lífeyrissjóðurinn er Birta lífeyrissjóður en hann tók formlega til starfa 1. 

desember 2016. Birta lífeyrissjóður varð til við sameiningu Sameinaða lífeyrissjóðsins og Stafa 

lífeyrissjóðs (Birta lífeyrissjóður, e.d.). Sjóðurinn er aðili að PRI sem, eins og var fjallað um í 

kaflanum um viðmið og reglur ábyrgra fjárfestinga, eru reglur frá Sameinuðu þjóðunum um 

ábyrgar fjárfestingar. Birta skilar árlega PRI skýrslu þar sem sjóðurinn upplýsir hvernig hann 

reynir að tryggja að fjárfestingarstarfsemi sjóðsins samræmist settum markmiðum um ábyrgar 

fjárfestingar (Birta lífeyrissjóður, e.d.) 

2.3.2.5 Frjálsi lífeyrissjóðurinn 

Árið 1978 var Frjálsi lífeyrissjóðurinn stofnaður af Fjárfestingarfélagi Íslands. Í upphafi gátu 

sjóðfélagar ráðstafað öllum skyldusparnaði sínum í erfanlega séreign en seinna meir var Frjálsi 

lífeyrissjóðurinn skyldaður til að stofna tryggingadeild. Hjá Frjálsa lífeyrissjóðnum býðst 



 

 

19 

sjóðfélögum ennþá að ráðstafa meirihluta skyldusparnaðar síns í erfanlega séreign, ólíkt 

flestum öðrum lífeyrissjóðum. Frjálsi lífeyrissjóðurinn er stærsti séreignarsjóður landsins og 

hefur hann ávalt útvistað öllum rekstri og eignastýringu til fjármálafyrirtækis. Frá árinu 2008 

hefur Arion banki séð um allan rekstur sjóðsins (Frjálsi lífeyrissjóðurinn, e.d.). Frjálsi 

lífeyrissjóðurinn gaf út viðauka við fjárfestingarstefnu sína, stefnu um ábyrgar fjárfestingar og 

markar þessi stefna þau siðferðilegu viðmið sem lífeyrissjóðir eiga að setja sér í fjárfestingum 

(Frjálsi lífeyrissjóðurinn, 2019). 

2.3.3 Fjárfestingar lífeyrissjóða 

Lífeyrissjóðir eru fyrst og fremst langtímafjárfestar og þurfa þar af leiðandi að hugsa til langs 

tíma. Er það haft til hliðsjónar þegar verið er að meta fjárfestingavalkosti lífeyrissjóða og við 

stýringu eignasafna þeirra. Helsta markmið lífeyrissjóða er að tryggja langtímaávöxtun fyrir 

sjóðfélaga, taka við iðgjöldum og bæta áhættustýringu. Vegferð þessi tekur tíma og þarf að 

byggja upp reynslu og þekkingu (Tómas N. Möller, 2019). Allir fimm lífeyrissjóðirnir hafa 

gefið út fjárfestingarstefnu sem inniheldur stefnu um ábyrgar fjárfestingar og er hægt að finna 

fjárfestingarstefnur þeirra í útgefnum ársskýrslum. 

Í 36. gr. lífeyrissjóðslaganna koma fram fimm reglur um það hvernig lífeyrissjóðir eiga 

að ávaxta fé sjóðsins og að hver stjórn skuli móta fjárfestingarstefnu fyrir sinn sjóð. Reglurnar 

fimm eru eftirfarandi:  

1. Lífeyrissjóður skal hafa hagsmuni sjóðfélaga að leiðarljósi. 

2. Lífeyrissjóður skal horfa til aldurssamsetningar sjóðfélaga og annarra 

tryggingafræðilegra þátta sem hafa áhrif á skuldbindingar. 

3. Allar fjárfestingar skulu byggðar á viðeigandi greiningu á upplýsingum um öryggi, 

gæði, lausafjárstöðu og arðsemi safnsins í heild í huga. 

4. Lífeyrissjóður skal gæta þess að eignir sjóðsins séu nægilega fjölbreyttar til að 

komið sé í veg fyrir samþjöppun og uppsöfnun áhættu í eignasafninu, m.a. með 

því að gæta að fylgni áhættu einstakra eigna og eignaflokka.  

5. Lífeyrissjóður skal setja sér siðferðisleg viðmið í fjárfestingum (Lög um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997). 

Hjá hverjum og einum lífeyrissjóði er svo fjallað nánar um útfærslur á hverri og einni reglu.  
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2.3.4 Umboðsskylda 

Umboðsskylda er skylda umboðsaðila sem byggist á trausti og trúnaði, það er að segja skylda 

lífeyrissjóðanna gagnvart sjóðfélögum sínum. Umboðsaðili fer með ákvörðunarvald fyrir hönd 

umbjóðanda síns, í þessu tilfelli sjóðfélaga. Umboðsskylda samanstendur af tveimur þáttum, 

þ.e. skynsemisskyldu (e. Duty of prudence) og hollustuskyldu (e. Duty of loyalty). 

Umboðsaðili býr oft yfir sérfræðiþekkingu sem umbjóðandinn er að sækja í. Umboðsskyldan 

er gríðarlega mikilvæg, þar sem oft ríkir mikið ójafnvægi á þekkingu milli aðila og 

umbjóðendur hafa ekki möguleika á því að fylgjast með öllu því sem umboðsaðilinn gerir í 

þeirra þágu. Umboðsskylda lýsir þeim grundvallarreglum sem umboðsaðilar þurfa að tileinka 

sér í þjónustu við umbjóðendur sína. Umbjóðendur og samfélagið allt er mjög berskjaldað 

gagnvart misnotkun af hálfu fagfjárfesta og felast margar áskoranir í umboðsskyldu þeirra (Óli 

F. Kristjánsson, 2017). 

2.3.4.1 Umboðsaðili og umbjóðandi 

Dæmigert samband umboðsaðila og umbjóðanda er sambandið sem ríkir á milli fagfjárfesta og 

eigenda þeirra fjármuna sem þeir bera ábyrgð á. Fagfjárfestar fara með umboð fyrir 

sjóðfélagana til þess að fjárfesta þeirra peningum. Fagfjárfestir er sá sem hefur atvinnu af 

fjárfestingum í hvaða fjármálagerningum sem er, í þessu tilfelli lífeyrissjóðirnir. Hann býr yfir 

sérfræðiþekkingu og nægjanlegri reynslu til þess að stýra ákvarðanatöku um fjárfestingar ásamt 

því að meta áhættuna sem fjárfestingunum fylgir. Umboðsaðilar bera ábyrgð á eignum sem 

þeir ráðstafa með hagsmuni umbjóðanda ávalt að leiðarljósi. Umbjóðendur þurfa að geta treyst 

því að fagfjárfestarnir séu raunverulega að gæta hagsmuna sinna. Þetta traust gerir aðilum kleift 

að nýta sér sérfræðiþjónustu fagfjárfesta og njóta ávinnings af því (Óli F. Kristjánsson, 2017). 

2.4 Samantekt 

Farið hefur verið yfir fræðilega umfjöllun samfélagslegrar ábyrgðar, ábyrgra fjárfestinga og 

lífeyrissjóða Íslands. Fjallað var um hugtakið samfélagsleg ábyrgð og hvernig það hefur þróast 

í tímans rás en kynntar voru áhrifaríkustu kenningar síðustu aldar, klassíska- og 

hagsmunaaðilakenningin ásamt pýramída Carroll. Fjallað var um UFS viðmið Nasdaq 

kauphallar sem fyrirtæki um allan heim hafa tileinkað sér og notast við til þess að gerast 

samfélagslega ábyrg fyrirtæki. Því næst var kynnt hugtakið ábyrgar fjárfestingar og farið var 

yfir þróun þess sem vaxið hefur gríðarlega síðustu 200 ár. Vitundarvakning fólks á umhverfis- 

og félagsmálum hefur búið til samfélagslegar áskoranir sem þrýst hafa á fagfjárfesta til þess að 

fjárfesta á ábyrgan hátt. Farið var yfir fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á ábyrgum 

fjárfestingum ásamt því að skoða viðmið og reglur sem alþjóðlegar stofnanir hafa gefið út til 
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þess að aðstoða fyrirtæki við að gerast samfélagslega ábyrg og fjárfesta á ábyrgan hátt. Þá var 

farið yfir helstu aðferðir sem fagfjárfestar notast við til að meta fjárfestingavalkosti sína eins 

og neikvæð- og jákvæð skimun, fyrirmyndarfyrirtæki, þemafjárfestingar, samþætting UFS við 

verklag, virkt eignarhald og áhrifafjárfestingar. Því næst var fjallað um lífeyrissjóði á Íslandi 

og sögu þeirra. Skoðaðir voru fimm stærstu lífeyrissjóðir Íslands miðað við hreina eign þeirra 

sem eru eftirfarandi sjóðir: Birta lífeyrissjóður, Frjálsi lífeyrissjóðurinn, Gildi lífeyrissjóður, 

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (LSR) og Lífeyrissjóður verzlunarmanna (LV). Farið var 

yfir fjárfestingar lífeyrissjóða ásamt umboðskyldunni sem myndast á milli lífeyrissjóða og 

sjóðfélaga þeirrra. 
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3 Aðferðafræði 
Í þessum hluta munu höfundar fara yfir aðferðafræðina sem notast var við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Höfundar studdust við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative 

methodology) og byggist sú aðferð á því að taka djúpviðtöl við einstaklinga til að veita innsýn 

og skilning á tilteknu viðfangsefni með orðum, setningum og lýsingum. Einnig voru 

fyrirliggjandi gögn (e. secondary data) skoðuð, þ.e. ársskýrslur, ársreikningar og upplýsingar 

af heimasíðum lífeyrissjóðanna.  

3.1 Rannsóknaraðferðir 

3.1.1 Eigindleg rannsókn 

Eigindlegar rannsóknir eru sífellt í þróun og eru þær notaðar í auknum mæli í félagsvísindum, 

sérstaklega í sálfræði og viðskiptafræði. Þessi rannsóknaraðferð er öflug leið til þess að afla 

upplýsinga beint frá fyrstu hendi og gefur hún rannsakendum innsýn og skilning á skoðunum 

og reynslu viðmælenda (Ritchie, Lewis, Nicholls og Ormston, 2013). Hægt er að notast við 

margar aðferðir þegar kemur að eigindlegum rannsóknum og ekki er ein aðferð réttari en önnur. 

Í þessari rannsókn notuðu höfundar djúpviðtöl. Djúpviðtöl eru óformuð aðferð til að afla 

upplýsinga og eru þau í raun samtal þar sem viðmælendum er gefinn kostur á að tjá sig um það 

sem þeir telja mikilvægt. Með sínum eigin orðum fá viðmælendur tækifæri til að koma 

skoðunum sínum og hugmyndum á framfæri. Þannig geta höfundar öðlast dýpri þekkingu á 

tilteknu viðfangsefni ásamt því að lesa í líkamstjáningu viðmælenda (Schindler, 2018). 

3.1.2 Fyrirliggjandi gögn 

Fyrirliggjandi gögn eru gögn sem aðrir hafa safnað og kunna að hafa verið notuð í fyrri 

rannsóknum, sem gætu auðveldað frekari rannsóknir á viðfangsefninu. Að notast við 

fyrirliggjandi gögn getur sparað tíma og fjármagn þar sem gögnunum hefur nú þegar verið 

safnað af öðrum en höfundum (Corti og Bishop, 2005). Þegar um er að ræða megindleg gögn, 

geta fyrirliggjandi gögn veitt stærri og betri gagnasöfn sem nær ómögulegt væri fyrir einstaka 

rannsóknaraðila að safna á eigin vegum, það getur þó verið flókið að greina þau. Oft er gott 

aðgengi að fyrirliggjandi gögnum og eru þau áreiðanleg ef þeim er safnað saman af 

stofnununum sjálfum en alltaf þarf að kanna gæði þeirra gagna sem notuð eru (Denscombe, 

2014).  
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3.2 Viðmælendur 

Við val á viðmælendum var skoðað viðfangsefni þessarar rannsóknar og er það lífeyrissjóðir á 

Íslandi. Haft var samband við fimm stærstu lífeyrissjóðina á Íslandi miðað við hreina eign í 

árslok 2019, en þeir eru Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 

Gildi lífeyrissjóður, Birta lífeyrissjóður og Frjálsi lífeyrissjóðurinn (Landssamtök lífeyrissjóða, 

2018). Markmiðið var að taka djúpviðtöl við starfsmenn úr öllum fimm sjóðunum. Birta 

lífeyrissjóður svaraði ekki þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir, bæði í gegnum tölvupóst og símleiðis. 

Kynjahlutföll viðmælenda voru nokkuð ójöfn, en alls var tekið viðtal við fjóra karlmenn og tvo 

kvenmenn. Talsmenn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna vildu halda nafnleynd og verður því vitnað 

í þá sem talsmenn LV. Þau Rut Kristjánsdóttir og Hjörleifur Arnar Waagfjörð voru talsmenn 

Frjálsa lífeyrissjóðsins. Rut Kristjánsdóttir er sérfræðingur í eignastýringu fagfjárfesta og 

Hjörleifur Arnar Waagfjörð er forstöðumaður í eignastýringu fagfjárfesta. Davíð Rúdólfsson 

var talsmaður Gildis lífeyrissjóðs en hann er forstöðumaður eignastýringar og staðgengill 

framkvæmdastjóra. Harpa Jónsdóttir var talsmaður Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og er hún 

framkvæmdastjóri sjóðsins. 

3.3 Framkvæmd 

Líkt og kom fram hér á undan var eigindlega rannsóknaraðferð notuð. Hún var notuð til að 

öðlast skilning á því hvernig lífeyrissjóðirnir mynda stefnu í ábyrgum fjárfestingum og hvernig 

eftirfylgni hennar er háttað. Fyrst var sendur tölvupóstur á lífeyrissjóðina fimm, sem hægt er 

að finna í viðauka A, þar sem markmið rannsóknar og rannsóknarefni var kynnt. Af þessum 

fimm lífeyrissjóðum sem sendur var tölvpóstur á, svöruðu þrír þeirra strax og gáfu kost á 

viðtali. Einn lífeyrissjóðanna fékk sendan spurningalistann í tölvupósti, vegna samkomubanns 

að völdum Covid-19, og spurningum svarað því á þann hátt. Spurningalistann er hægt að finna 

í viðhengi 3. Aðeins einn lífeyrissjóður svaraði ekki og var því ekki hægt að taka viðtal við 

starfsmenn hans. Viðtölin fóru fram yfir mánaðar tímabil, frá lok febrúar til lok mars árið 2020. 

Sendur var annar tölvupóstur á viðmælendur, sem hægt er að finna í viðauka B, og athugað 

hvort þeir vildu halda nafnleynd eða ekki.  

Mikilvægt er að skipuleggja djúpviðtöl vel og var því útbúinn spurningalisti sem öll 

viðtölin voru byggð á. Spurningalistinn samanstóð af tíu spurningum tengdum ábyrgum 

fjárfestingum, en hægt er að finna spurningalistann í viðauka C. Í djúpviðtölunum var 

spurningalistinn með opnum spurningum einungis notaður til viðmiðunar. Viðmælendum var 

gefinn kostur á að tjá sig um það sem þeir vildu hverju sinni og ef viðmælendur fóru út fyrir 
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efnið voru þeir ekki stoppaðir af. Viðtölin fóru öll fram í höfuðstöðvum hvers lífeyrissjóðs og 

tóku þau að meðaltali um 30 mínútur. Tvö viðtölin voru tekin upp á hljóðupptöku, með 

samþykki viðmælenda, en eitt viðtalið var ekki tekið upp og þurftu höfundar þar af leiðandi að 

skrá niður öll svör jafnóðum. Eftir að viðtölin voru tekin hlustuðu höfundar á hljóðupptökurnar 

og voru svörin skráð niður orðrétt og gögnin svo túlkuð. Í framhaldi af viðtölunum voru 

fyrirliggjandi gögn lífeyrissjóðanna skoðuð. Skoðaðar voru ársskýrslur og heimasíður 

viðkomandi lífeyrissjóða í þeim tilgangi að sjá bæði hvort þeir væru með skráða stefnu í 

ábyrgum fjárfestingum og hver eftirfylgni þeirra er. Til að rannsaka eftirfylgni enn fremur 

skoðuðu höfundar skráð innlend hlutabréf í eignasafni hvers lífeyrissjóðs samkvæmt 

ársreikningi félagsins 31.12.2019. Skoðað var gangvirði hlutabréfanna og þar valið þrjú stærstu 

innlendu hlutabréfin samkvæmt gangvirði þess. Valið var að skoða einungis innlend hlutabréf 

þar sem lífeyrissjóðir hafa stórt og víðtækt eignasafn sem innihalda bæði innlendar og erlendar 

eignir, innlend fyrirtæki eru höfundum aðgengilegri og urðu því fyrir valinu.  

3.4 Greining gagna 

Við greiningu bæði viðtala og fyrirliggjandi gagna komu upp margar hugmyndir um þemu. 

Ákveðið var að skipta gögnunum í fjögur meginþemu og hafa þrjú þeirra tvö undirþemu eins 

og sést í töflunni hér að neðan. Flokkun þessi myndaðist út frá viðtölum og fyrirliggjandi 

gögnum með fræðilegu umfjöllun ritgerðarinnar ásamt rannsóknarspurningunum sem höfundar 

lögðu fram til hliðsjónar. Með þessari flokkun vonast höfundar til þess að nýta viðtölin og 

fyrirliggjandi gögn sem best og svara þannig rannsóknarspurningunum sem eru: 

Hvernig eru fjórir af fimm stærstu lífeyrissjóðum Íslands að mynda sér stefnu í 

ábyrgum fjárfestingum? 

Hvernig eru lífeyrissjóðirnir fjórir að fylgja þeirri stefnu eftir? 

Uppsetning þemu voru eftirfarandi og endurspeglast í niðurstöðum rannsóknar, sem kynntar 

eru í næsta kafla: 

Myndun stefnu 

lífeyrissjóðanna 
Virðisaukning Takmarkanir Eftirfylgni 

Skilgreining  

og markmið 
Sjóðfélagar 

 

Lífeyrissjóðirnir 

Viðmið 

og reglur 
Samkeppnisforskot 

Stærstu 

hlutabréfaeignir 
Tafla 4: Uppsetning þemu 
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4 Niðurstöður 
Í þessum hluta munu höfundar greina frá niðurstöðum viðtala sem tekin voru við fjóra af fimm 

stærstu lífeyrissjóðum landsins ásamt niðurstöðum fyrirliggjandi gagna. Líkt og kom fram í 

kafla 3.4 voru viðtölin og fyrirliggjandi gögn greind í fjögur meginþemu sem voru til þess fallin 

að svara rannsóknarspurningunum. Meginþemun eru: stefnumótun lífeyrissjóðanna, 

virðisaukning, takmarkanir ábyrgra fjárfestinga og eftirfylgni. Undirþemu var svo bætt við þar 

sem þörf var á. 

4.1 Stefnumótun lífeyrissjóðanna 

Aðspurður um myndun stefnu Frjálsa lífeyrissjóðsins í ábyrgum fjárfestingum sagði Hjörleifur 

frá uppruna þess er lífeyrissjóðum Íslands voru skylt að birta einhversskonar samfélagsleg 

viðmið. Árið 2017 voru gerðar kröfur til lífeyrissjóða að setja sér siðferðileg viðmið í 

fjárfestingarstarfsemi sinni og tóku gildi ný lög um fjárfestingarstarfsemi lífeyrissjóða. 

Lífeyrissjóðum ber ekki skylda til að setja sér stefnu í ábyrgum fjárfestingum, heldur ber þeim 

skylda að setja sér siðferðileg viðmið. Lífeyrissjóðirnir eiga því að innleiða siðferðileg viðmið 

í alla ákvarðanatöku sína en þurfa ekki að setja sér ítarlega stefnu í ábyrgum fjárfestingum. 

Hjörleifur bætti við að flest allir lífeyirssjóðir á Íslandi hafa þó gengið skrefinu lengra en lög 

og reglur segja til um og hafa sett sér skýra stefnu í ábyrgum fjárfestingum. Er þetta því 

tiltölulega nýtt og eru stefnur um ábyrgar fjárfestingar hjá lífeyrissjóðunum sífellt í þróun. Til 

að byrja með voru lífeyrissjóðirnir ekki alveg með á hreinu hvernig þeir ættu að útfæra þessar 

nýju kröfur og sagði Hjörleifur að þarna byrjuðu sjóðir með litla útgáfu af siðferðilegum 

viðmiðum, sem á síðustu tveimur til þremur árum hefur orðið að ítarlegri stefnu í ábyrgum 

fjárfestingum. Einróma sögðu viðmælendur að þeirra sjóður hefði sett sér stefnu í ábyrgum 

fjárfestingum. Hjörleifur sagði UFS þætti hafa myndað stefnu sjóðsins um ábyrgar fjárfestingar 

og að U (umhverfisþættir) og F (félagsþættir) þættirnir einblína á ábyrgar fjárfestingar og svo 

S (stjórnarhættir) þátturinn einblínir á ábyrga stjórnarhætti og hluthafastefnu sjóðsins. Þessir 

þættir eru samhangandi og tækla öll málefni UFS.  

Stefnur lífeyrissjóða um ábyrgar fjárfestingar er oft hægt að finna í fjárfestingarstefnu 

hvers sjóðs. Fjárfestingarstefnunum er því oft skipt niður í nokkra hluta til að auka nákvæmni 

og gegnsæi. Talsmenn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna greindu frá því að fjárfestingarstefna 

sjóðsins sé í þremur hlutum og í henni er meðal annars að finna stefnu í ábyrgum fjárfestingum. 

Lífeyrissjóður verzlunarmanna hafði til hliðsjónar eftirfarandi þrjú gildi þegar stefna sjóðsins 
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í ábyrgum fjárfestingum var mynduð: sjálfbærni, ábyrgð og langtímasjónarmið (Lífeyrissjóður 

verzlunarmanna, 2020-b).  

Davíð frá Gildi sagði sjóðinn hafa lagt mikla áherslu á hluthafastefnuna og ábyrga 

stjórnarhætti við myndun stefnu í ábyrgum fjárfestingum. Samkvæmt honum nær stefnan um 

ábyrgar fjárfestingar yfir allt eignasafn þeirra, bæði innlent og erlent, en hluthafastefnan nær 

einungis að innlenda skráða safninu. Hann sagði einnig að enn sé verið að taka fyrstu skref 

varðandi marga þætti og að heilmikið eigi eftir að gerast á næstu árum, þó sjóðurinn sé kominn 

nokkuð langt. Allir viðmælendur sögðust vera sáttir við stefnu síns sjóðs hvað varðar ábyrgar 

fjárfestingar. Þeim bar saman um að stefnan sé alltaf í þróun og eins og talsmenn LV töluðu 

um þá verður hún aldrei almennilega tilbúin:  

... en stefnan verður aldrei almennilega tilbúin, hún er alltaf í vinnslu. Viðmiðin og 

kröfurnar í samfélaginu eru sífellt að breytast og aukast. En núna til að byrja með 

erum við sátt, fyrsta skrefið hjá okkur hefur náð árangri og byggt sterkan jarðveg 

fyrir þetta ... 

LSR fylgir grunnviðunum: sjálfbærni og samkeppnishæfi, umboðsskylda og langtímafjárfestir, 

þegar sjóðurinn myndar stefnu sína í ábyrgum fjárfestingum. LSR tekur einnig mið af UFS 

þáttunum við mat á fjárfestingavalkostum (Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 2019-a). 

Allir fjórir lífeyrissjóðirnir hafa sett sér stefnu í ábyrgum fjárfestingum. LV og LSR 

eiga það sameiginlegt að hafa sett sér grunngildi til viðmiðunar þegar stefnur þeirra voru 

myndaðar, grunngildi LV voru sjálfbærni, ábyrgð og langtímasjónarmið en hjá LSR var það 

sjálfbærni og samkeppnishæfi, umboðsskylda og langtímafjárfestir. Gildi og Frjálsi settu sér 

ekki gunngildi til viðmiðunar þegar stefna sjóðsins um ábyrgar fjárfestingar var mynduð en 

eins og Hjörleifur frá Frjálsa greindi frá þá horfði sjóðurinn til UFS þátta við myndun 

stefnunnar. Hins vegar segir Davíð frá Gildi að sjóðurinn lagði mikla áherslu á ábyrga 

stjórnarhætti þegar stefnan um ábyrgar fjárfestingar var mynduð.  

4.1.1 Skilgreining og markmið 

Aðspurðir að því hvernig viðmælendur skilgreina ábyrgar fjárfestingar komu fram mismunandi 

svör þar sem það er mismunandi eftir stofnunum og einstaklingum hvað er talið vera ábyrgar 

fjárfestingar. Harpa frá LSR sagði að sjóðurinn sé ekki með nákvæmar skilgreiningar á 

ábyrgum fjárfestingum en þau styðjast við skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna, PRI, sem er 

eftirfarandi: 
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 Ábyrgar fjárfestingar eru stefnur og fjárfestingaraðferðir sem taka mið af 

umhverfis- og félagsþáttum og stjórnarháttum (UFS) við fjárfestingarákvarðanir 

og greiningar ásamt því að stunda virkt eignarhald (UN PRI, e.d.).  

Talsmenn LV sögðu skilgreiningu ábyrgra fjárfestinga fara eftir tegund fjárfestingarinnar, 

hvaða eignaflokk er verið að skoða, hvort um sé að ræða hlutabréf eða skuldabréf, hvort sé 

verið að skoða innlendar eða erlendar fjárfestingar. Þeir segjast þó einnig notast við 

skilgreiningu PRI líkt og LSR sagði hér að ofan. 

Hjörleifur frá Frjálsa sagði að ekki væri ein skilgreining á ábyrgum fjárfestingum og það 

liggur ekki svart á hvítu hvað telst vera ábyrgar fjárfestingar en þau styðjast einnig við 

skilgreiningu PRI. Hann greindi einnig frá því að Frjálsi hefur búið til ákveðinn ramma utan 

um fjárfestingar sem teljast ábyrgar sem er sífelt að breytast þar sem hugtakið þróast ört á milli 

ára. Hjörleifur sagði einnig: 

... markmið okkar í stefnu um ábyrgar fjárfestingar var fyrst og fremst það að stuðla 

að jákvæðum áhrifum á umhverfið, félagsmál og stjórnarhætti (UFS þætti) og 

draga úr áhættu og skila sjálfbærri langtímaávöxtun ... 

Davíð hjá Gildi sagði sjóðinn ekki hafa sett fram nákvæma skilgreiningu á ábyrgum 

fjárfestingum. Davíð talaði einnig um að megin markmið Gildis sé að hugsa um arðsemi 

fjárfestinga til lengri tíma, þar sem þau eru lífeyrissjóður og þurfa að greiða út lífeyri til 

framtíðar. Davíð sagði lífeyrissjóðinn vera ábyrgan ef hann fyrst og fremst hugar að aðal 

markmiði sjóðsins og skili langtíma ávöxtun til sjóðfélaga. Samkvæmt stefnu LSR um ábyrgar 

fjárfestingar er þeirra markmið einnig að ná góðri ávöxtun til langs tíma samhliða því að vera 

ábyrgur fjárfestir. Markmið LSR er því að samþætta UFS þættina inn í greiningar og í allar 

fjárfestingaákvarðanir og með þessari greiningarvinnu er markmið þeirra að hafa jákvæð áhrif 

á fyrirtæki og fjármálamarkaðinn í heild (Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 2019-b). 

Talsmenn LV sögðu einnig að aðalmarkmið þeirra væri að ávaxta eignir sjóðsins til þess að 

geta staðið undir lífeyrisskuldbindingum, hámarka réttindi sjóðfélaga og ná sem bestri ávöxtun 

fyrir þá til lengri tíma. 

Allir viðmælendur voru sammála um að ekki sé til ein nákvæm skilgreining á ábyrgum 

fjárfestingum. Fagfjárfestar leita oft til alþjóðlegra stofnanna og notast við skilgreiningar þeirra 

á hugtakinu. LSR, LV og Frjálsi styðjast allir við skilgreiningu UN PRI á ábyrgum 

fjárfestingum. Gildi lífeyrissjóður hefur ekki sett fram skilgreiningu á hugtakinu og styðjast 

þau ekki við skilgreiningu frá öðrum alþjóðlegum stofnunum líkt og hinir sjóðirnir gera. 
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Viðmælendur voru allir sammála um að skilgreining ábyrgra fjárfestinga er síbreytileg og er 

hún sífellt í þróun. Þau tóku einnig öll fram að lífeyrissjóðir eru langtíma fjárfestar með það að 

aðalmarkmiði að hámarka lífeyrisgreiðslur til sjóðfélaga og þurfa því fjárfestingar þeirra að 

skila fjárhagslegri ávöxtun.  

4.1.2 Viðmið og reglur 

Eins og greint var frá í kafla 2.2.4 eru til ýmis viðmið og reglur um hvernig ábyrgum 

fjárfestingum ætti að vera háttað og það er mismunandi hvaða viðmiðum og reglum hver 

lífeyrissjóður fer eftir í ákvarðanatöku og greiningu fjárfestingavalkosta. Talsmenn LV töluðu 

um að sjóðurinn noti UFS viðmið Nasdaq við greiningu fjárfestingavalkosta sinna. Einnig bæta 

þeir við að með því að greina valkosti með UFS viðmiðin til hliðsjónar styðji það við 

áhættustýringu og leiðir þá að því að finna tryggari ávöxtunarleiðir. Talsmenn LV sögðu 

sjóðinn vera aðila að PRI og hefur hann því innleitt meginreglurnar sex inn í 

fjárfestingaákvarðanir sjóðsins. Þrír af lífeyrissjóðunum, sem skoðaðir eru í þessari rannsókn, 

eru aðilar að PRI og setja sumir þeirra einnig kröfur á sjóðina sem þeir fjárfesta í að þeir séu 

aðilar að PRI eins og Rut greinir frá að Frjálsi geri: 

... við gerum þær kröfur á sjóðina sem við fjárfestum í erlendis að þeir séu einnig 

með kröfur á félögin sem þeir fjárfesta í. Kröfur að sjóðirnir séu þá aðilar að PRI. 

Þannig getum við haft áhrif á erlenda safnið en í innlenda safninu erum við búin að 

hitta félögin og greina þau út frá UFS viðmiðum Nasdaq og erum þá að skoða 

hvaða upplýsingar þau gefa upp ... 

Eins og kom fram í kafla 4.1.1 þá styðjast þau hjá LSR við skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna 

á ábyrgum fjárfestingum og eru því aðilar að PRI og notast við viðmið og reglur frá þeim í allri 

ákvarðanatöku. Aðspurður sagði Davíð Gildi styðjast við UFS viðmið Nasdaq við greiningu á 

fjárfestingakostum sjóðsins. Gildi er eini sjóðurinn, sem skoðaður er í þessari ritgerð, sem ekki 

er aðili að PRI. Allir lífeyrissjóðirnir notast við UFS viðmið Nasdaq við greiningu á 

fjárfestingavalkostum sínum. LV, LSR og Frjálsi eru aðilar að PRI og skuldbinda sig þar með 

til þess að þróa meginreglurnar sex inn í fjárfestingahætti sína. LV er eini lífeyrissjóðurinn, 

sem skoðaður er í þessari ritgerð, sem er aðili að Festu. 

4.2 Virðisaukning 

Þegar viðmælendur voru aðspurðir hvort ábyrgar fjárfestingar væru virðisaukandi fyrir rekstur 

lífeyrissjóðsins, töluðu þau öll um að erfitt sé að svara því vegna þess að ekki eru til staðlaðir 

mælikvarðar fyrir ábyrgar fjárfestingar. Upplifðu þau þó frekar jákvæð áhrif en neikvæð að 
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stunda ábyrgar fjárfestingar. Hjörleifur benti á að ef horft væri á ábyrgar fjárfestingar út frá 

þýðingu hugtaksins og allt sem það bætir í ferlinu hjá Frjálsa þá telur hann það hafa jákvæð 

áhrif og sagði það vera virðisaukandi. Rut bætir einnig við að íslensku fyrirtækin sem þau hafa 

verið að fjárfesta í séu ánægð með greiningarvinnuna sem Frjálsi er að vinna á 

fjárfestingavalkostum sínum og eru því sífellt að bæta sig á þessu sviði: 

... þegar við heyrðum í fyrirtækjunum og vorum að láta þau vita að við vorum að 

koma, þá létu þau okkur vita að þau væru búin að bíða spennt eftir að heyra í okkur 

og hvort við værum ekki að fara gera þessa greiningu á samfélagslegri ábyrð aftur 

því þau voru búin að bæta sig svo mikið og að þau voru bara spennt að sýna það ...  

Rut talaði einnig um að auðveldara er að sjá virðisaukninguna hjá íslenskum fyrirtækjum þar 

sem þau mæta á stjórnarfundi og fá jákvæð viðbrögð. Erfiðara er að sjá þetta hjá erlendum 

fyrirtækjum sem sjóðurinn fjárfestir í, þar sem samskiptin eru minni og áhrifin allt önnur.  

Davíð talaði um að það væri erfitt að sýna fram á virðisaukninguna en sagði að þau hjá Gildi 

vera ánægð með áherslurnar þeirra hérna heima, hverju það hefur skilað á íslenskum 

hlutabréfamarkaði og sagði að það hafi haft áhrif í átt að markmiðinu sem er að auka gæði 

fjárfestinga eða draga úr áhættu þeirra. 

Viðmælendur voru allir sammála því að það sé rosalega erfitt að sýna fram á það með 

beinum hætti hvort það sé virðisaukandi að stunda ábyrgar fjárfestingar. Það þarf að vega og 

meta hverja ákvörðun fyrir sig hvort hún sé líkleg til þess að vera skynsamleg fyrir sjóðinn eða 

ekki. Ábyrgar fjárfestingar hafa þó jákvæð áhrif á íslensku fyrirtækin sem lífeyrissjóðirnir 

fjárfesta í vegna greiningarvinnu sem þeir gera á fjárfestingavalkostum. Endurgjöfin frá 

íslenskum fyrirtækjum er jákvæð og eru þau farin að horfa á sig sjálf með öðrum hætti. 

Fyrirtækin eru hætt að horfa einungis á fjárhagslegu þætti rekstursins og eru farin að virða betur 

þá þætti sem snúa að umhverfismálum og samfélagslegri ábyrgð. Það má rekja þetta breytta 

viðhorf til aukinna krafna sem lífeyrissjóðir gera til fyrirtækjanna sem þeir fjárfesta í vegna 

stefnu þeirra í ábyrgum fjárfestingum. 

4.2.1 Sjóðfélagar 

Aðspurður hvort ábyrgar fjárfestingar skipta máli fyrir sjóðfélaga lífeyrissjóðsins sagði Davíð 

þau hjá Gildi ekki finna beint fyrir eftirspurn frá sjóðfélögum en þau reyna að vera dugleg að 

greina frá því sem þau eru að gera. Davíð talaði einnig um það að þau finni ekki fyrir neikvæðu 

viðhorfi eða óánægju frá sjóðfélögum en að fáir hafa almennt eitthvað út á það að setja sem 

Gildi er að gera í sambandi við ábyrgar fjárfestingar. Hann bætti því svo við að þetta 

viðfangsefni getur verið mjög flókið þar sem það hafa ekki allir sömu skoðanir á hlutunum. 
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Sjóðurinn þarf því alltaf fyrst og fremst að horfa á aðalmarkmið sjóðsins, að hámarka 

lífeyrissgreiðslur til sjóðfélaga til lengri tíma, áður en framkvæmt er. 

Aðspurð um virðisaukningu þess að stunda ábyrgar fjárfestingar fyrir sjóðfélaga sagði 

Harpa að ekki hefur verið gerð skoðanakönnun um virðisaukningu sjóðfélaga svo erfitt væri 

að segja til um það núna. Hún sagði einnig að stjórnarmenn frá bandalögunum hafa lagt ríka 

áherslu á ábyrgar fjárfestingar og sagði þær skipta máli fyrir starfsmenn LSR. Samkvæmt 

Hjörleifi eru ennþá skiptar skoðanir á þessu en hann segir þó ábyrgar fjárfestingar skipta 

rosalega miklu máli fyrir sjóðfélaga og framkvæmdastjórn Frjálsa lífeyrissjóðsins. Hann bætti 

við að: 

... Heilt yfir þá finnst fólki ábyrgar fjárfestingar skipta máli. Það er hávær hópur 

sjóðfélaga, ekki endilega meirihlutinn, sem finnst þetta skipta alveg rosalega miklu 

máli og er alveg tilbúinn að gefa upp smá ávöxtun útaf þessu. En heimurinn er ekki 

alveg svona svarthvítur og það er annar hópur sjóðfélaga sem er alls ekki tilbúinn 

að gefa upp ávöxtun fyrir aukið tillit til UFS þátta ...  

Rut bætti því við að hlutverk lífeyrissjóða er að sjálfsögðu að ávaxta lífeyri fyrir alla sjóðfélaga, 

þannig þau þurfa að finna hvar jafnvægið er í þessu. Talsmenn LV sögðu að ábyrgar 

fjárfestingar séu lykilþáttur í að ná langtíma ávöxtun og þess vegna skipta þær miklu máli fyrir 

sjóðfélaga þeirra. Þeir telja að með því að flétta samfélagslegri ábyrgð inn í fjárfestingar 

sjóðsins eru þeir að finna betur rekin fyrirtæki sem leiða af sér betri ávöxtun til lengri tíma sem 

hagnast sjóðfélögum. Þeir sögðu einnig að lífeyrissjóðir gegna umboðsskyldu gagnvart 

sjóðfélögunum og þrátt fyrir að hvatar sjóðsins geta verið aðrir en sjóðfélaganna er það skylda 

lífeyrissjóða að ná sem bestri ávöxtun fyrir sjóðfélagana. Með því að framkvæma UFS 

greiningu á fjárfestingarkostum, styður það við áhættustýringu og leiðir það LV að því að finna 

tryggari ávöxtunarleiðir handa sjóðfélögum þeirra.  

Heilt yfir upplifa viðmælendur jákvæðar undirtektir frá sjóðfélögum þegar kemur að 

innleiðingu ábyrgra fjárfestinga en eins og Hjörleifur frá Frjálsa sagði að þá er alltaf hópur 

sjóðfélaga sem ekki er tilbúinn að gefa upp ávöxtun fyrir auknar áherslur á UFS þætti. Davíð 

sagði Gildi ekki hafa fundið fyrir óánægju sjóðfélaga en sagði þau þó ekki finna beint fyrir 

eftirspurn eftir því að leggja áherslu á ábyrgar fjárfestingar. Ólíkt því töluðu talsmenn LV um 

það að ábyrgar fjárfestingar séu lykilþáttur í að finna betur rekin fyrirtæki sem leiða af sér betri 

ávöxtun og þar með skapa aukið virði fyrir þeirra sjóðfélaga. Harpa hjá LSR talaði um að ekki  

hefur verið gerð skoðanakönnun fyrir sjóðfélaga þeirra og er því erfitt að segja til um 

niðurstöður og hvort ábyrgar fjárfestingar skili auknu virði fyrir þá eða ekki.  
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4.2.2 Samkeppnisforskot 

Þar sem fólki nú til dags er alltaf að verða meira og meira annt um málefnið þá aukast alltaf 

kröfurnar, frá bæði sjóðfélögum og stjórnarmönnum, til lífeyrissjóðanna um að stunda ábyrgar 

fjárfestingar og aðspurður sagði Hjörleifur ábyrgar fjárfestingar klárlega auka 

samkeppnisforskot sjóðsins: 

... já, ábyrgar fjárfestingar auka samkeppnisforskot og ánægju viðskiptavina, alveg 

klárlega. Fólki er annt um þetta málefni, bæði starfsmönnum og sjóðfélögum. Svo 

á það eftir að leiða í ljós hvort það auki hagnað, þetta er bara of stutt komið til að 

segja eitthvað til um það ...  

Rut bætti einnig við að þau hafa engar sannanir þess efnis að það skerði hagnað sjóðsins eða 

sé slæmt fyrir reksturinn að stunda ábyrgar fjárfestingar. Allir viðmælendur voru sammála um 

það að erfitt sé að segja til um þær afleiðingar og áhrif sem ábyrgar fjárfestingar hafa á rekstur 

þeirra þar sem þetta er komið svo stutt, slíkt kemur í ljós yfir lengri tíma. Talsmenn LV töluðu 

um að þeir væru ekki með neinar formlegar mælingar sem segja til um aukið 

samkeppnisforskot í rekstri og voru hinir viðmælendur á sama máli þegar spurt var út í 

samkeppnisforskot í rekstri. Hins vegar var upplifun viðmælenda sú að ábyrgar fjárfestingar 

hafi frekar jákvæð áhrif en slæm og eins og Rut segir þá hafa þau engar sannanir fyrir því að 

það auki ekki hagnað lífeyrissjóðsins.  

Harpa hjá LSR segir að ekki sé hægt að segja til um það nú hvort ábyrgar fjárfestingar 

hafi áhrif á aukið samkeppnisforskot eða aukna starfsánægju, slíkt verður að koma í ljós yfir 

lengri tíma. Hinsvegar sögðu talsmenn LV að ábyrgar fjárfestingar séu jákvætt innlegg inn í 

starfsumhverfið hjá þeim og tala um að fræðin segja okkur að fólk vilji frekar starfa hjá 

fyrirtækjum sem láta þessi málefni sig varða og að ímynd fyrirtækisins batnar. Hjörleifur talaði 

einnig um að starfsmönnum þeirra er annt um þetta málefni og ýtir það undir aukna 

starfsánægju að stunda ábyrgar fjárfestingar. Aukin starfsánægja og ímynd gerir sjóðinn 

eftirsóknarverðari og þar af leiðandi ýtir undir samkeppnisforskot á meðal starfsmanna. 

4.3 Takmarkanir ábyrgra fjárfestinga 

Það er misjafnt hvað fagfjárfestar telja takmarka ábyrgar fjárfestingar. Viðmælendur voru 

sammála að erfitt er að skilgreina ábyrgar fjárfestingar og þess vegna fylgdu því oft einhverjar 

takmarkanir. Þegar talsmenn lífeyrissjóðanna voru spurðir hverjar þeir telja takmarkanir í 

ábyrgum fjárfestingum vera, höfðu þeir þó allir skiptar skoðanir. Til að mynda sagði Hjörleifur 

frá Frjálsa að takmarkanir ábyrgra fjárfestinga ættu í raun ekki að vera neinar. Umhverfið og 
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öll starfsemin í landinu ætti að fylgja stefnum í ábyrgum fjárfestingum og ættu því engar 

takmarkanir að vera. Hjörleifur bætti því við að það sem gæti þó mögulega takmarkað ábyrgar 

fjárfestingar eru skoðanir hjá þeim sem mynda stefnuna eða mögulega gildi hvers og eins sjóðs, 

til dæmis ef einhver lífeyrissjóður vill ekki fjárfesta í ákveðnum iðnaði þá gæti það vissulega 

takmarkað fjárfestingar í þeim geira.  

Harpa, talsmaður LSR, sagði helstu takmarkanir í að framkvæma ábyrgar fjárfestingar 

vera stærð markaðarins sem skoðaður er. Það er auðveldara að stjórna erlendum fjárfestingum 

þar sem markaðir eru stórir, mörg fyrirtæki starfandi og auðveldara er því að útiloka ákveðnar 

fjárfestingar. Hún bætir við að það getur verið flóknara að fylgja eftir stefnu í ábyrgum 

fjárfestingum á litlum markaði með fá fyrirtæki starfandi. Það væri vegna þess að erfitt er að 

taka ákvörðun að útiloka félögin X, Y og Z því þau teljast ekki ábyrg út frá stefnu sjóðsins, en 

þá er kannski lítið annað eftir til þess að fjárfesta í. Það þarf því að nálgast málin á innlenda 

markaðinum með öðrum hætti og það getur verið tímafrekt því ekki eru til staðlaðir 

mælikvarðar eins og til dæmis með úrgang við nýbyggingar eða samfélagsleg ábyrgð stórra 

fyrirtækja á litlum stöðum og svo framvegis.   

Talsmenn LV sögðu helstu takmarkanir í ábyrgum fjárfestingum myndast út frá flóknum 

og mismunandi skilgreiningum á hugtakinu. Ekki er ein alþjóðleg skýring á hugtakinu og eru 

því ekki allir með sömu stefnu, skoðanir og markmið í ábyrgum fjárfestingum. Talsmenn LV 

sögðu einnig að þetta sé tiltölulega nýtt í fjárfestingarstefnum fyrirtækja og þyrfti meiri tíma 

til að móta sig: 

... markaðurinn er enn að taka við sér í ábyrgum fjárfestingum og það er vaxandi 

eftirspurn að fyrirtæki séu samfélagslega ábyrg með UFS þætti í 

fjárfestingarstefnunni sinni. Upplýsingaflæði í ábyrgum fjárfestingum á enn 

nokkuð langt í land og tíminn þarf að leiða ýmislegt í ljós ... 

Aðspurður svaraði Davíð að kostnaður væri fyrst og fremst takmörkun við ábyrgar 

fjárfestingar. Eftir því sem fagfjárfestar ganga lengra við greiningu fjárfestingavalkosta byggist 

upp kostnaður ásamt því að það gæti orðið tímafrekt. Í kjölfarið minntist Davíð aftur á 

aðalmarkmið Gildis sem er að hámarka langtímaávöxtun fyrir sjóðfélaga og því þurfa þau að 

vera viss um að fjárfestingin rúmist innan þess aðalmarkmiðs en auðvitað vilja þau að hún sé 

samfélaginu í hag.  

Viðmælendur voru frekar ósammála um takmarkanir í ábyrgum fjárfestingum og til að 

mynda sagði Hjörleifur að í fullkomnum heimi ættu ekki að vera neinar takmarkanir en það 

sem gæti mögulega valdið takmörkunum eru gildi skipulagsheildarinnar. Harpa talaði um að 
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helstu takmarkanir væru stærð íslenska markaðarins. Erfiðara er að fylgja þessu eftir á litlum 

markaði þar sem fá fyrirtæki eru starfandi og því er erfiðara að útiloka óábyrga 

fjárfestingavalkosti. Að sama skapi er meiri og betri aðgangur að íslenskum fyrirtækjum og 

auðveldara að hafa áhrif. Talsmenn LV segja helstu takmarkanir vera ósamræmd skilgreining 

á hugtakinu á meðan Davíð segir kostnaðarhagkvæmni við greiningu UFS þátta ásamt því að 

tryggja ávöxtun helstu takmarkanirnar. 

4.4 Eftirfylgni stefnu 

Við rannsókn á eftirfylgni stefnu lífeyrissjóða í ábyrgum fjárfestingum voru skoðaðar 

niðurstöður viðtala ásamt fyrirliggjandi gögnum. Þrjú stærstu innlendu hlutabréfin í 

eignasamsetningu sjóðanna voru tekin fyrir og skoðuð nánar. Skoðaðir voru ársreikningar og 

samfélagsskýrslur fyrirtækjanna í eigu lífeyrissjóðanna til að meta hvort stundaðar hafi verið 

ábyrgar fjárfestingar við kaup í þessum félögum. Nálgun þessi á að varpa ljósi á það hvort 

lífeyrissjóðirnir séu í raun að fylgja stefnu sinni eftir í ábyrgum fjárfestingum eins og þeir 

segjast gera. Með því að skoða ófjárhagslegar upplýsingar stærstu innlendu hlutabréfaeigna 

lífeyrissjóðanna geta höfundar skoðað viðmið og gildi félaganna og þar með dregið ályktanir 

um hvort ábyrgar fjárfestingar hafi átt sér stað burt séð frá því hvað talsmenn lífeyrissjóðanna 

segja. Hér á eftir eru niðurstöðum úr viðtölum skipt niður í undirkafla eftir heiti hvers 

lífeyrissjóðs ásamt þeim fyrirtækjum sem eru stærstu hlutabréfin í þeirra innlenda eignasafni. 

4.4.1 Gildi lífeyrissjóður 

Aðspurður um eftirfylgni sjóðsins á stefnu í ábyrgum fjárfestingum sagði Davíð að sjóðurinn 

fylgi stefnunni eftir en bætti því við að sjóðurinn væri virkastur í fjárfestingum á innlenda 

markaðinum og því er mesta áherslan á eftirfylgni stefnunnar þar. Davíð sagði stjórn Gildis 

sitja hluthafafundi hjá þeim félögum sem þau fjárfesta í og geta þau þar kosið í stjórn og komið 

með tillögur af því sem betur mætti fara. Gildi fylgir þannig stefnunni eftir með því að sinna 

virku eignarhaldi hjá innlendu félögunum. Meginuppistaða innlenda hlutabréfasafns Gildis eru 

skráð hlutabréf í kauphöllinni Nasdaq Iceland. Þegar skoðuð voru þrjú stærstu innlendu 

hlutabréf í eignasafni sjóðsins var stærsta eignin matvælatæknifyrirtækið Marel, önnur stærsta 

var stoðtækjaframleiðandinn Össur og þriðja stærsta eignin var fjármálafyrirtækið Arion Banki 

(Gildi, 2020). Samfélagsskýrslur þessara fyrirtækja verða kannaðar nánar hér að neðan. 

4.4.2 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 

Aðspurð um eftirfylgni LSR í ábyrgum fjárfestingum sagði Harpa sjóðinn fylgja eftir stefnu 

sinni í ábyrgum fjárfestingum. Harpa sagði stefnu sjóðsins ganga vel í erlenda hlutanum þar 

sem markaðir eru stórir og hægt er þá að fjárfesta í ábyrgum sjóðum sem útiloka ákveðnar 
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fjárfestingar sem eru óábyrgar. Harpa sagði einnig að hugtakið ábyrgar fjárfestingar er nýtt og 

eins og staðan er núna eru ekki til staðlaðir mælikvarðar fyrir það. Þegar staðlaðir mælikvarðar 

hafa verið þróaðir til að mæla samfélagslega ábyrgð og ábyrgar fjárfestingar verður auðveldara 

fyrir sjóðinn að fylgja þessu eftir. Eins og kom fram í kafla 4.3 talaði Harpa um að erfiðara er 

að fylgja stefnunni eftir á litlum markaði og þarf því að nálgast málin á innlenda markaðinum 

öðruvísi. LSR birtir upplýsingar um atkvæðin sem fulltrúar sjóðsins greiða á hluthafafundum 

íslenskra fyrirtækja sem sjóðurinn hefur fjárfest í. LSR situr hluthafafundi og stundar virkt 

eignarhald og sinnir þannig eftirfylgni stefnunnar í ábyrgum fjárfestingum á innlenda 

markaðinum. Í ársskýrslu LSR er að finna eignasamsetningu sjóðsins og eru stærstu skráðu 

innlendu hlutabréfin í eignasafni LSR þau Marel hf., Össur hf. og sjávarútvegsfyrirtækið Brim 

hf. (Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 2020). Samfélagsskýrslur þessara fyrirtækja verða 

kannaðar nánar hér að neðan. 

4.4.3 Frjálsi lífeyrissjóðurinn 

Að sögn þeirra Rutar og Hjörleifs er Frjálsi lífeyrissjóðurinn að fylgja eftir stefnu sinni í 

ábyrgum fjárfestingum. Hjörleifur greindi frá því að stefnan sem slík hjá sjóðnum virkar vel 

og út frá eignastýringar sjónarmiði er þetta að bæta greiningar á fjárfestingavalkostum sjóðsins. 

Hann sagði einnig að starfsmenn sjóðsins hafa unnið að því að heimsækja öll skráðu innlendu 

fyrirtækin. Starfsmenn Frjálsa hafa þá fyrir framan sig ákveðna staðla sem sjóðurinn hefur sett 

og ætlast til að fyrirtækin fari eftir. Ef eitthvað er ábótavant hjá fyrirtækjunum þá er þeirra 

eftirfylgni sú að óska eftir frekari upplýsingum og gefa þeim tækifæri til þess að bæta úr því. 

Hjörleifur sagði einnig Frjálsa gera kröfur til sjóðanna sem þau fjárfesta í, að þau vinni eftir 

svipaðari aðferðafræði og Frjálsi ásamt því að gera kröfur til sinna félaga að birta upplýsingar 

um starfsemi og rekstur. Rut bætti við að hugtakið ábyrgar fjárfestingar er búið að stækka mjög 

hratt síðustu tvö til þrjú ár og hefur markmið Frjálsa verið að fara ekki of hratt. Betra er að taka 

lítil en örugg skref í átt að sjálfbærri fjárfestingum. Það þarf að passa að sjóðir séu ekki að setja 

sér stefnu í ábyrgum fjárfestingum sem þau ráða svo ekki við og geta ekki fylgt eftir. Rut 

greindi einnig frá því að auðveldara er fyrir sjóðinn að hafa áhrif á innlenda safnið þegar kemur 

að eftirfylgni heldur en erlenda safnið, þar sem þau geta haft bein samskipti og hitt 

stjórnarmenn innlendu félaganna. Erlendu sjóðirnir eiga stórt eignasafn og áhrifin sem Frjálsi 

getur haft á þá eru töluvert ólík þeim áhrifum sem þau geta haft á innlenda safnið. Á heimasíðu 

lífeyrissjóðsins er að finna eignasamsetningu Frjálsa frá árinu 2020. Þrjú stærstu innlendu 

hlutabréfin eru í fyrirtækjunum Marel hf., Reitir fasteignafélag hf. og Arion banki hf. (Frjálsi 

lífeyrissjóðurinn, 2020). Samfélagsskýrslur fyrirtækjanna verða skoðaðar nánar hér á eftir. 
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4.4.4 Lífeyrissjóður verzlunarmanna 

Aðspurðir um eftirfylgni sjóðsins á stefnu í ábyrgum fjárfestingum segja talsmenn LV að 

sjóðurinn fylgi stefnunni eftir en þau hafa ekki enn sett sér mælanlega kvarða svo erfitt er að 

mæla eftirfylgni. Ef fjárfestingar sjóðsins eru innanlands þá hefur LV bein áhrif á fyrirtækin. 

Með beinum áhrifum eiga þeir við að fara á aðalfundi, greiða atkvæði, koma með tillögur og 

kjósa stjórnarmenn fyrirtækjanna og fleira sem hefur áhrif á stjórnarhætti fyrirtækjanna. Hins 

vegar, ef um er að ræða erlendar fjárfestingar, hefur sjóðurinn ekki bein áhrif á fyrirtækin og 

hefur hann þar minni rödd. Talsmenn LV sögðu því að eftirfylgni sé auðveldari á innlenda 

markaðinum frekar en á erlenda markaðinum þar sem þeir mæta ekki á aðalfundi fyrirtækja 

erlendis. Talsmaður LV bætir einnig við að eftirfylgni stefnunnar er stigvaxandi hjá sjóðnum 

og betra sé að taka þetta í litlum skrefum en ekki stórum stökkum. Þrjár stærstu eignir 

lífeyrissjóðsins í skráðum innlendum hlutabréfum eru, samkvæmt ársskýrslu félagsins, Marel 

hf., Brim hf. og Reitir fasteignafélag hf. (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 2020-a). 

Samfélagsskýrslur fyrirtækjanna verða skoðaðar nánar hér á eftir.  

4.4.5 Stærstu innlendu hlutabréfaeignir lífeyrissjóðanna 

Niðurstöður úr samfélagsskýrslu fyrirtækja 
Fyrirtæki GRI PRI Festa UFS viðmið Nasdaq UN Global Compact Heimsmarkmið SÞ Annað 

Marel hf.   X X X Stefnu í 3 X 

Össur hf.   X X X Stefnu í 4 X 

Arion Banki hf. X X X X X Stefnu í 6 X 

Reitir hf. X  X X  Stefnu í 3 X 

Brim hf. X  X    X 

Tafla 5: Niðurstöður úr samfélagsskýrslum innlendu hlutabréfa 

Tafla 5 sýnir niðurstöður úr samfélagsskýrslum stærstu skráðu innlendu 

hlutabréfaeigna lífeyrissjóðanna sem skoðaðir eru í þessari ritgerð. ,,Heimsmarkmið SÞ“ eru 

sautján heimsmarkmið sem Sameinuðu þjóðirnar hafa gefið út til þess að leiðbeina og aðstoða 

fyrirtæki við að gerast samfélagslega ábyrg og kjósa fyrirtæki að uppfylla þau markmið sem 

starfsemin þeirra höfðar til. Dálkurinn ,,Annað“ segir til um að fyrirtækin sýna samfélagslega 

ábyrgð sína í fleiri viðmiðum og gildum heldur en þau sem fjallað hefur verið um í þessari 

ritgerð. 

Matvælafyrirtækið Marel hf. sem sérhæfir sig í matvælavinnslu á kjöti, fiski og 

alifuglum (Marel, e.d.) eru aðilar að Festu, uppfylla UFS viðmið Nasdaq, eru aðilar að UN 

Global Compact ásamt því að setja sér stefnu í átt að þremur heimsmarkmiðum Sameinuðu 

þjóðanna. Marel gengur lengra en lög og reglur segja til um og sýna það í verki með því að 
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leggja á hverju ári 6% af tekjum fyrirtækisins í rannsóknir og þróun. Allir fjórir lífeyrissjóðirnir 

sem rannsakaðir eru í þessari ritgerð eiga stærstu innlendu hlutabréfaeign sína í Marel. 

Össur hf. er alþjóðlegt heilbrigðistæknifyrirtæki sem framleiðir og hannar spelkur, 

stoðtæki og stuðningsvörur til að bæta hreyfanleika fólks (Össur, e.d.). Össur er aðili að Festu, 

UN Global Compact, uppfyllir UFS viðmið Nasdaq og eru með stefnu í átt að fjórum af 

heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Össur skrifaði einnig undir yfirlýsingu UN Women’s 

Empowerment Principles sem eflir konur og jafnrétti á vinnustöðum (Össur, 2020). 

Arion banki hf. er banki sem veitir fjármálaþjónustu til bæði einstaklinga og fyrirtækja 

(Arion banki, e.d.-a). Bankinn veitir upplýsingar um sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð 

fyrirtækisins samkvæmt Global Reporting Initative staðlinum, GRI. Arion Banki er aðili að 

PRI staðlinum, Festu, UN Global Compact ásamt því að uppfylla UFS viðmið Nasdaq. Arion 

Banki gerðist einnig nýlega aðili að sérstökum stöðlum Sameinuðu þjóðanna sem höfðar 

sérstaklega til bankaþjónustu og heitir á ensku Principles for Responsible Banking (Arion 

banki, e.d.-b). 

Reitir fasteignafélag hf. birti samfélagsskýrslu í fyrsta sinn árið 2019 og var hún gerð 

samkvæmt GRI staðlinun. Reitir er aðili að Festu og uppfyllir UFS viðmið Nasdaq ásamt því 

að hafa stefnu í þremur heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Reitir gefa til góðgerðarmála 

og hafa verið í samstarfi við UNICEF síðan árið 2004 ásamt því að styðja atvinnumál einhverfa 

(Reitir fasteignafélag, 2019).  

Brim hf. framleiðir afurðir úr íslenskum villtum fiski og rík áhersla er lögð á nýsköpun 

og háþróaða tækni við veiðar og vinnslu sjávarafurða ásamt stöðugri þróun framleiðslunnar. 

Brim er aðili að Festu og birtir ítarlega samfélagsskýrslu á heimasíðu sinni sem er gerð í 

samræmi við GRI staðla. Brim er bakhjarl samtakanna Global Sustainable Seafood Initiative 

(GSSI) sem stuðlar að gagnsæi í vottun um sjálfbærni í fiskeldi og sjávarútvegi (Brim, e.d.). 

Öll félögin eru aðilar að Festu ásamt því að þau hafa öll fleiri siðferðileg viðmið í 

samfélagsskýrslu sinni heldur en þau viðmið sem fjallað er um í þessari ritgerð. Starfsemi 

fyrirtækja skiptir máli þegar sýnt er fram á samfélagslega ábyrgð í viðmiðum eða stöðlum og 

því skiljanlegt að Arion Banki hf. sé eina félagið sem er aðili að PRI, þar sem það er alþjóðleg 

stofnun fyrir fjárfesta. Fyrirtæki nýta sér staðla og viðmið sem hentar þeirra starfsemi og því 

eru viðmiðin ólík sem fyrirtækin kjósa að uppfylla. Sem dæmi er Brim með fá þessara viðmiða, 

sem greint er frá í fræðilegu umfjöllun þessara ritgerðar, í samfélagsskýrslu sinni og gæti það 

stafað af því að þau sérhæfa sig í fiskveiðum og hafa lítið með fjárfestingar að gera. 
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5 Umræða 
Markmið rannsóknarinnar var að fá svör við rannsóknarspurningunum tveimur: 

Hvernig eru fjórir af fimm stærstu lífeyrissjóðum Íslands að mynda sér stefnu í 

ábyrgum fjárfestingum? 

Hvernig eru lífeyrissjóðirnir fjórir að fylgja þeirri stefnu eftir? 

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningunum tveimur svarað og verður farið yfir niðurstöður 

viðtala og fyrirliggjandi gagna. Niðurstöður verða túlkaðar út frá meginþemum og verða þær 

tengdar við fræðilegu umfjöllun ritgerðarinnar. 

 Allir viðmælendur voru sammála því að lífeyrissjóðurinn sem þau eru í forsvari fyrir 

hafi sett sér stefnu í ábyrgum fjárfestingum og mynduðust stefnurnar í kjölfar aukinna krafna 

frá fjármálaeftirlitinu sem gerðar voru til lífeyrissjóða á Íslandi árið 2017. Það er þó misjafnt 

hvernig lífeyrissjóðirnir mynduðu stefnu sína og til að mynda segir Lífeyrissjóður 

verzlunarmanna gildin þrjú, sjálfbærni, ábyrgð og langtímasjónarmið, mynda stefnu sjóðsins. 

Frjálsi lífeyrissjóðurinn horfði til UFS þátta þegar stefna þeirra í ábyrgum fjárfestingum var 

mynduð. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins myndaði stefnu sína með eftirfarandi 

grunnviðmið til hliðsjóðnar: sjálfbærni og samkeppnishæfi, umboðsskyldu og 

langtímafjárfestir. Gildi leggur áherslu á hluthafastefnu og ábyrga stjórnarhætti við myndun 

stefnu sjóðsins í ábyrgum fjárfestingum. Að sögn viðmælenda er markmið allra 

lífeyrissjóðanna þó ávalt að hámarka ávöxtun sjóðfélaga til langs tíma. Stefnumótun ábyrgra 

fjárfestinga verður því að rúma innan þess aðal markmiðs, sem er að skila fjárhagslegri 

langtímaávöxtun.  

Eins og kom fram hér áður, í fræðilegu umfjöllun ritgerðarinnnar, er innleiðing ábyrgra 

fjárfestinga ekki auðveld vegna ósamræmis á hugtakinu og takmörkun á skilgreiningu þess. 

Það kom því ekki á óvart að viðmælendur voru allir á sama máli um að ekki sé til ein nákvæm 

skilgreining á ábyrgum fjárfestingum og sögðu meðal annars talsmenn Lífeyrissjóðs 

verzlunarmanna að þetta ósamræmi í skilgreiningu á hugtakinu gæti myndað takmarkanir við 

myndun stefnu í ábyrgum fjárfestingum. Eins og í rannsókn Jansson og Biel (2011) kom fram 

að fagfjárfestar leggja minni áherslu á UFS þætti fjárfestingavalkosta sinna heldur en aðrir 

fjárfestar í einkafyrirtækjum. Niðurstöður mátti rekja til þess að fagfjárfestar voru oft 

verðlaunaðir fyrir árangur þeirra á efnahagslegri ávöxtun en ekki fyrir að vera ábyrgir fjárfestar. 

Rétt eins og Davíð, frá Gildi lífeyrissjóði, segir þá er meginmarkmið sjóðsins að hugsa um 



 

 

38 

arðsemi fjárfestinga til langs tíma þar sem þau þurfa að greiða út lífeyri til framtíðar. Allar 

áherslur ábyrgra fjárfestinga þurfa að taka mið af því yfirmarkmiði. Það kom höfundum á óvart 

hversu ósammála viðmælendur voru um hugsanlegar takmarkanir við myndun á stefnu í 

ábyrgum fjárfestingum. Hjörleifur frá Frjálsa sagði takmarkanir ábyrgra fjárfestinga ekki eiga 

að vera neinar en Harpa frá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins talaði um stærð innlenda 

markaðarins sem helstu takmörkun þar sem fá fyrirtæki eru á þeim markaði. Talsmenn 

Lífeyrissjóðs verzlunarmanna sögðu ósamræmi á skilgreiningu hugtaksins takmarka ábyrgar 

fjárfestingar þar sem ekki er alltaf ljóst hvaða fjárfestingar eru ábyrgar og hverjar ekki. Davíð 

frá Gildi taldi kostnað vera stærstu takmörkunina á ábyrgum fjárfestingum, því meira sem 

fjárfestingavalkostir eru greindir þvi meiri kostnaður byggist upp.  

Í rannsókn Schroders (2017) kemur fram að 78% fagfjárfesta telja ábyrgar fjárfestingar 

mikilvægari nú en fyrir fimm árum síðan og það kom því ekki á óvart að allir viðmælendur 

sögðu stefnu sjóðsins vera síbreytilega og mikilvægi hennar stigvaxandi. Líkt og allir 

viðmælendur greindu frá þá er verið að taka fyrstu skref varðandi marga þætti í ábyrgum 

fjárfestingum og töluðu þau um mikilvægi þess að byggja upp stefnuna hægt og greinilega til 

þess að gera ekki mistök. Þetta má tengja við rannsókn Friede o.fl. (2015) þar sem þeir leggja 

áherslu á að stjórnendur þekki vel til UFS þátta áður en farið er að innleiða þá til að hindra 

mistök í ákvörðunartöku sem gæti orðið fyrirtækinu dýrkeypt. Í niðurstöðum rannsóknar Friede 

o.fl. (2015) kom einnig fram jákvæð fylgni milli fyrirtækja sem innleitt höfðu UFS þætti og 

bættra fjárhagslegra afkomu þeirra ásamt því að auðveldara er fyrir slík fyrirtæki að fjármagna 

sig. Það kom því ekki á óvart að niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á að 

lífeyrissjóðirnir eru að fjárfesta í miklum mæli í ábyrgum félögum sem innleitt hafa UFS 

viðmið Nasdaq.  

Eins og sést í töflu 5 eru stærstu skráðu innlendu hlutabréfaeignir lífeyrissjóðanna öll 

aðilar að Festu og uppfylla fjögur af fimm þeirra UFS viðmið Nasdaq ásamt því að hafa sett 

sér stefnu í heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Þrjú af fimm fyrirtækjum notast við GRI 

staðalinn við gerð samfélagsskýrslu en aðeins Arion Banki hf. er aðili að PRI. Eins og komið 

hefur fram þá er ekki til ein nákvæm skilgreining á samfélagslegri ábyrgð og hvað fyrirtæki 

þurfa að uppfylla til þess að teljast slík. Höfundar geta því einungis dregið ályktanir um það 

hvort fyrirtæki séu samfélagslega ábyrg út frá samfélagsskýrslum þeirra. Eins og pýramídi 

Carroll gefur til kynna er skylda fyrirtækja fyrst og fremst að skila efnahagslegum ávinningi 

innan ramma laganna. Síðan er ætlast til þess að fyrirtæki byggi samfélagslega ábyrgð ofan á 

það eftir getu. Höfundar álykta að fyrirtækin, stærstu hlutabréfaeignir lífeyrissjóðanna, hafi öll 

fylgt fjórum þrepum Carroll þar sem þau sinna efnahagslegri- og lagalegri ábyrgð með því að 
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starfa innan ramma laganna og skila efnahagslegum ávinningi. Auk þess birta þau 

samfélagsskýrslu þar sem þau greina frá siðferðilegum viðmiðum og góðgerðarmálum sem 

stutt er við og sýna þannig siðferðilega- og góðgerðar ábyrgð. Eftir að hafa skoðað 

samfélagsskýrslur fyrirtækjanna drógu höfundar þær ályktanir að fyrirtækin sýni samfélagslega 

ábyrgð og þar með telja höfundar að lífeyrissjóðirnir fjórir, sem skoðaðir voru í þessari ritgerð, 

stundi ábyrgar fjárfestingar með því að fjárfesta í þessum fyrirtækjum.   

Niðurstöður úr rannsókn Bauer o.fl. (2005) gáfu engar vísbendingar um tölfræðilega 

marktækan mun á milli ávöxtunar sjóða sem stunduðu ábyrgar fjárfestingar og hefðbundinna 

verðbréfasjóða sem tóku ekki UFS þætti fyrirtækja inn í greiningu fjárfestingavalkosta. 

Niðurstöður úr rannsókn Bauer o.fl. (2005) er því hægt að tengja við niðurstöður viðtala þegar 

viðmælendur voru spurðir um virðisaukningu þess að stunda ábyrgar fjárfestingar. Þau voru 

öll sammála um að finna almennt fyrir jákvæðum viðbrögðum frá hagsmunaaðilum sjóðsins 

en erfitt er að sýna fram á aukinn hagnað með beinum hætti. Hugtakið er ennþá tiltölulega nýtt 

í fjárfestingastefnum lífeyrissjóðanna og voru viðmælendur sammála um að þau gætu ekki sagt 

til um aukna ávöxtun þess í dag. Þegar höfundar veltu fyrir sér niðurstöðum úr viðtölum, þótti 

þeim áhugavert að sjá að það er eins og lífeyrissjóðirnir séu að fylgja einhvers konar tískubylgju 

þegar kemur að ábyrgum fjárfestingum. Enginn lífeyrissjóður virtist hafa sérlega góða innsýn 

í virðisaukningu þess að stunda ábyrgar fjárfestingar. Líkt og rannsókn Boersch (2010) gaf til 

kynna, töldu sérfræðingar þessa hröðu innleiðingu og þróun í ábyrgum fjárfestingum vera rekin 

af ótta stjórnarmanna um almenningsálit og hugsanlegs skaða á orðspori stofnunarinnar ef hún 

tekur ekki þátt í innleiðingunni. Þetta gæti verið ástæða þess að lífeyrissjóðirnir fjórir hafa allir 

innleitt stefnu í ábyrgum fjárfestingum án þess að hafa næga vissu um afleiðingar eða eftirspurn 

þess. Hins vegar upplifa viðmælendur að viðhorf sjóðfélaga gagnvart ábyrgum fjárfestingum 

sé almennt jákvætt. Það mætti einnig velta fyrir sér hvort kostnaður aukist vegna ábyrgra 

fjárfestinga líkt og Davíð hjá Gildi talaði um, eftir því sem fagfjárfestar ganga lengra við mat 

á UFS þáttum fjárfestingavalkosta byggist upp kostnaður. Það þarf því að meta hvort 

greiningarvinnan rúmist innan aðal markmiðs lífeyrissjóðanna sem er að skila langtíma 

ávöxtun fyrir sjóðfélaga.  

Eins og kom fram í fræðilegri umfjöllun þessarar ritgerðar er hægt að beita ýmsum 

aðferðum við mat á ábyrgum fjárfestingum og er virkt eignarhald ein nýjasta og vinsælasta 

aðferðin ásamt neikvæðri skimun. Þegar viðmælendur voru spurðir um eftirfylgni stefnu 

sjóðsins í ábyrgum fjárfestingum töluðu þeir allir um að stunda virkt eignarhald í þeim tilgangi 

að hafa áhrif og draga úr áhættu fjárfestinga sinna. Það gerir þeim einnig kleift að hafa áhrif á 

stefnu fyrirtækjanna um sjálfbærnismál. Davíð talaði um eftirfylgni Gildis þannig að þeir sitja 
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hluthafafundi hjá félögunum sem þau fjárfesta í og hafa þannig áhrif á sjálfbærnismál 

félaganna. Gildi er fyrsti lífeyrissjóðurinn til þess að birta upplýsingar um atkvæði og tillögur 

sem sjóðurinn leggur fram á hverjum fundi og stundar þannig virkt eignarhald. Harpa frá 

Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins talar um að eftirfylgni sjóðsins á stefnu í ábyrgum 

fjárfestingum gangi vel en segir auðveldara að fylgja stefnunni á erlenda markaðinum vegna 

fjölda fyrirtækja sem þar starfa. Þar sem innlendi hlutabréfamarkaðurinn er fremur lítill 

markaður og takmarkaðir fjárfestingavalkostir eru fyrir lífeyrissjóðina telur hún erfiðara að 

útiloka óábyrg fyrirtæki á Íslandi. Höfundum þótti frekar áhugavert hvernig Harpa greinir frá 

því að auðveldara sé að stjórna ábyrgum fjárfestingum sjóðsins á erlenda markaðinum en 

talsmenn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna og Frjálsa töluðu um að auðveldara er að stunda 

eftirfylgni á stefnunni á innlenda markaðinum. Þau Rut og Hjörleifur frá Frjálsa töluðu um að 

auðveldara væri að hafa áhrif á innlendu hlutabréfaeignir sjóðsins vegna betra aðgengi að 

félögunum. Talsmenn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna tala um að sjóðurinn hafi meiri rödd hjá 

innlendu félögunum heldur en þeim erlendu. Þetta ósamræmi í svörum viðmælenda kemur til 

vegna þess að Harpa er að greina frá því hvernig kaupum í félögunum er háttað en talsmenn 

Lífeyrissjóðs verzlunarmanna og Frjálsa lífeyrissjóðsins eru að tala um áhrifin sem sjóðirnir 

hafa á félögin sem þau eru nú þegar hluthafar í. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins fylgir eftir 

stefnu sinni í ábyrgum fjárfestingum á innlenda markaðinum með því að sitja hluthafafundi og 

stunda virkt eignarhald. Frjálsi lífeyrissjóðurinn og Lífeyrissjóður verzlunarmanna stunda 

einnig báðir virkt eignarhald til þess að fylgja eftir stefnu sinni í ábyrgum fjárfestingum og sitja 

hluthafafundi. Eins og kom fram í fræðilegu umfjöllun ritgerðarinnar er virkt eignarhald ein af 

sex meginreglum PRI og eru Frjálsi, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóður 

verzlunarmanna öll aðilar að PRI. Það kom því ekki á óvart að sjóðirnir þrír stunda virkt 

eignarhald til að fylgja stefnu sinni eftir í ábyrgum fjárfestingum. Þrátt fyrir að vera ekki aðili 

að PRI, stundar Gildi einnig virkt eignarhald til þess að fylgja stefnu sinni eftir. 
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6 Lokaorð 
Þar sem mikil vitundarvakning hefur verið gagnvart umhverfinu síðustu ár hefur samfélagsleg 

ábyrgð verið sífellt meira í umræðunni hjá einstaklingum og fyrirtækjum um allan heim. 

Auknar kröfur hafa komið frá hagsmunaaðilum að fyrirtæki sýni samfélagslega ábyrgð og axli 

ábyrgð á þeim áhrifum sem starfsemi fyrirtækisins kann að hafa á umhverfið (Regína 

Ásvaldsdóttir, 2012). Hugtakið ábyrgar fjárfestingar hefur vaxið gríðarlega hratt og hafa 

lífeyrissjóðir um allan heim innleitt það í fjárfestingarstefnu sína (Sparkes og Cowton, 2004). 

Efni þessarar ritgerðar beindist að stærstu lífeyrissjóðum Íslands, hvernig þeir hafa sett sér 

stefnu í ábyrgum fjárfestingum og hvernig eftirfylgni hennar er háttað. Það er mismunandi 

hvernig lífeyrissjóðirnir mynduðu stefnu sína í ábyrgum fjárfestingum. Tveir þeirra settu fram 

þrjú grunngildi sem haft var til hliðsjónar þegar stefna þeirra var mynduð, einn lífeyrissjóðurinn 

studdist við UFS viðmið Nasdaq á meðan annar lífeyrissjóður lagði mesta áherslu á ábyrga 

stjórnarhætti við myndun stefnunnar. Þeir voru ósammála um hvað takmarki ábyrgar 

fjárfestingar og virðisaukningu þess að stunda þær en allir höfðu þeir ávalt ávöxtun sjóðfélaga 

að leiðarljósi. Eftirfylgni allra lífeyrissjóðanna byggðist á því að stunda virkt eignarhald. 

Höfundar skoðuðu samfélagsskýrslur stærstu innlendu hlutabréfaeigna sjóðanna og drógu þá 

ályktun að lífeyrissjóðirnir stunduðu ábyrgar fjárfestingar þegar fjárfest var í þeim félögum.  

6.1 Takmarkanir rannsóknar 

Í upphafi var lagt til að taka viðtöl við fimm stærstu lífeyrissjóði á Íslandi miðað við hreina 

eign í árslok 2019. Aðeins fjórir af fimm lífeyrissjóðunum svöruðu, þrátt fyrir ítrekunarpósta 

og símhringingar. Höfundar telja að ef náðst hefði til allra fimm stærstu lífeyrissjóðanna hefði 

mögulega verið hægt að fá dýpri og betri skilning á stefnu þeirra í ábyrgum fjárfestingum og 

eftirfylgni þeirra. Einnig er vert að taka fram að viðmælendur voru fremur fáir og aðeins var 

rætt við einn til tvo starfsmenn hjá hverjum lífeyrissjóði. Lífeyrissjóðir á Íslandi eru tuttugu og 

tveir talsins (Landssamtök lífeyrissjóða, e.d.-c) og því fremur lágt hlutfall sem höfundar eru að 

taka fyrir í þessari ritgerð. Höfundar gera sér grein fyrir því að ekki er hægt að varpa 

niðurstöðum þessarar rannsóknar á alla lífeyrissjóði Íslands. Niðurstöðurnar ættu þó að gefa 

glögga mynd um mikilvægi ábyrgra fjárfestinga og hversu ört hugtakið er að vaxa. 

 Þegar heimsfaraldurinn, Covid-19, skall á, settu stjórnvöld samkomubann á landsmenn 

á miðnætti þann 15. mars og báðu þau þegna landsins að virða tveggja metra fjarlægðarreglu 

ásamt því að hitta ekki fólk að óþörfu. Háskólar, bókasöfn og margir vinnustaðir lokuðu og 

breyttust því aðstæður til gagnaöflunar og fleiri þátta til hins verra. Heimsfaraldurinn er því 
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ástæða þess að Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins fékk spurningalistann sendan í tölvupósti og 

gæti hann verið ástæða þess að Birta lífeyrissjóður svaraði hvorki tölvupóstum né 

símhringingum. Ekki voru því öll viðtölin tekin með sama formi og var LSR eini 

lífeyrissjóðurinn sem fékk spurningalistann í tölvupósti. Viðmælendur fengu því ekki jafn 

langan tíma til að undirbúa svör sín. 

6.2 Tillögur að frekari rannsóknum 

Að mati höfunda er mikill skortur á innlendum rannsóknum um lífeyrissjóðina og ábyrgar 

fjárfestingar. Þar sem viðfangsefnið er víðfeðmt býður það upp á áframhaldandi rannsóknir. 

Til dæmis væri hægt að skoða fleiri lífeyrissjóði eða kafa dýpra inn í eignasafn þeirra. Einnig 

telja höfundar að það skorti mælikvarða fyrir ábyrgar fjárfestingar og því er þörf á frekari 

rannsóknum sem veita innsýn í mælingar hjá lífeyrissjóðum, eða fyrirtækjum almennt, sem 

innleitt hafa stefnu í ábyrgum fjárfestingum. Einnig mætti kanna áhuga viðskiptavina 

lífeyrissjóðanna á sjálfbærni þar sem það er mikill skortur á slíkum rannsóknum. Einn 

viðmælanda okkar, Harpa hjá LSR, talaði til dæmis um að það hafa ekki verið gerðar neinar 

kannanir hjá sjóðfélögum hvort þeir telji ábyrgar fjárfestingar skipta máli. Að sama skapi eru 

fagfjárfestar að þreifa sig áfram í stefnum um ábyrgar fjárfestingar án þess að hafa skýrar 

skilgreiningar og mælingar á hugtakinu og telja höfundar því mikilvægt að gerðar verði frekari 

rannsóknir á því. Höfundum finnst mikilvægt að halda áfram að vekja athygli á ábyrgum 

fjárfestingum og samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja alls staðar í heiminum til þess að stuðla að 

betra umhverfi og samfélagi fyrir upprennandi kynslóðir.  
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8 Viðauki A 
Kynningarbréf og beiðni um þátttöku í rannsókn: 

 

Góðan dag,  

Við erum tveir nemendur á 3. ári í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík og stefnum á að 

útskrifast í vor. Við erum því að skrifa B.Sc. ritgerð þar sem við ætlum að skoða ábyrgar 

fjárfestingar fimm stærstu lífeyrissjóða á Íslandi.  

Vonumst við því eftir að ná tali af þeim sem getur aðstoðað okkur og svarað nokkrum 

spurningum um ábyrgar fjárfestingar og samfélagslega ábyrgð lífeyrissjóðsins. Er möguleiki 

að áframsenda þennan póst á viðeigandi aðila eða fá upplýsingar um viðkomandi? 

 

Með von um jákvæðar viðtökur,  

Elma Rún og Sædís Lea 
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9 Viðauki B 
Tölvupóstur sem sendur var á lífeyrissjóðina við úrvinnslu viðtala: 

 

Góðan dag, 

Við tókum viðtal við þig/ykkur um ábyrgar fjárfestingar fyrir BSc ritgerðina okkar. Við erum 

að vinna úr niðurstöðum viðtalsins og vorum að velta því fyrir okkur hvort þú/þið vilduð halda 

nafnleynd, þá væri vitnað í þig/ykkur sem talsmann (Nafn lífeyrissjóðs) en þitt/ykkar nafn ekki 

birt. 

 

Fyrirfram þakkir, 

Elma Rún og Sædís Lea 
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10 Viðauki C 
Spurningalisti 

1. Eru þið með stefnu í ábyrgum fjárfestingum? - ef svo er hvernig er hún? 

2. Hvernig eruð þið að fylgja stefnunni eftir?  

3. Eru fjárfestingar lífeyrissjóðsins ábyrgar? 

4. Hvernig skilgreinið þið ábyrgar fjárfestingar? 

5. Skipta ábyrgar fjárfestingar máli fyrir sjóðfélaga ykkar? - ef svo er hvernig? 

6. Hvernig finnst ykkur stefna sjóðsins um ábyrgar fjárfestingar vera að ganga almennt? 

7. Ert þú/þið sátt við ykkar stefnu hvað varðar ábyrgar fjárfestingar? 

8. Hefur aukning ábyrgra fjárfestina sýnt fram á aukin hagnað, aukna starfsánægju eða 

aukið samkeppnisforskot? 

9. Hvað teljið þið vera takmarkanir þegar kemur að ábyrgum fjárfestingum? 

10. Er eitthvað sem þú vilt bæta við eða koma á framfæri í tengslum við málefnið? 


