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1. Inngangur 

Aukinn áhugi á ábyrgum fjárfestingum hefur átt sér stað síðastliðin ár og þá sérstaklega eftir 

fjármálakrísuna 2008, eins og sjá má í opniberum umræðum og í nýjum rannsóknum hjá helstu 

háskólum heims. Bæði hafa fagfjárfestar sem og stofnanafjárfestar viljað láta til sín taka í 

þessum málum með því að hámarka arðsemi sína en á sama tíma taka tillit til umhverfisþátta, 

samfélagslegra þátta og stjórnarhátta. Áhugi fjárfesta kemur meðal annars fram í háum 

upphæðum  sem var fjárfest á ábyrgan hátt í upphafi ársins 2010, en þá var, samkvæmt 

skýrslum frá samtökunum „the Social Investment Forum Foundation,“ rúmlega $3 trilljónum 

fjárfest á ábyrgan hátt í Bandaríkjunum. Á sama tíma var €5 trilljónum fjárfest á ábyrgan hátt 

í Evrópu samkvæmt skýrslum frá samtökunum „the Eurosif“  (Wallis og Klein, 2015). 

Samkvæmt rannsókn árið 2015, sem kannaði og bar saman árangur 500 evrópskra ábyrgra 

fjárfestingasjóða og 248 bandarískra ábyrgra fjárfestingasjóða á tímabilinu janúar 2001 til 

Desember 2011 á stórum mörkuðum í Evrópu og bandaríkjunum, kom í ljós að slíkir sjóðir 

stóðu sig betur en hefðbundnir sjóðir sem fylgja ekki ábyrgri fjárfestingastefnu. Þetta gefur til 

kynna að fjárfestar í Evrópu og Bandaríkjunum þurfa ekki að fórna arðsemi sinni, þótt þeir vilji 

taka tillit til umhverfisþátta, samfélagsþátta og góða stjórnarhátta. („Performance and 

performance persistence of socially responsible investment funds in Europe and North 

America“, 2015).  Athuga skal þó að þar sem um afmarkað tímabil sé að ræða þurfa þessar 

niðurstöður ekki nauðsynlega að endurspegla ávöxtun yfir lengri tímabil. 

Þegar lönd nær Íslandi eru skoðuð þá má sjá að mjög stórir aðilar á norðurlöndunum, 

eins og norski olíusjóðurinn og sænsku AP lífeyrissjóðirnir, hafa tileinkað sér stefnu um 

ábyrgar fjárfestingar. Þessi stefna hefur verið að færast í aukana á heimsvísu í kjölfar 

fjármálakreppunnar 2008 en hún er í raun og veru ekki ný af nálinni hjá norðurlöndunum. 

Fjárfestingar sem farið er í af þessum aðilum eru á tíðum áberandi í fjölmiðlum þar sem norski 

olíusjóðurinn á eignir sem eru metnar á um $900 billjónir, sem gerir hann að einum stærsta 

fjárfestingarsjóði heims. Sama á við um sænsku AP lífeyrissjóðina, þótt þeir séu minni í sniðum 

en norski olíusjóðurinn þá eru þeir einnig á meðal stærstu eignaraðila heims. Eitt af því sem 

þessir aðilar hafa verið að gera er að fjárfesta ekki í fyrirtækjum sem almenningur telur að sýni 

siðlausa hegðun. Til dæmis var norski olíusjóðurinn á sínum tíma gagnrýndur fyrir að eiga hlut 

í umdeildum fyrirtækjum sem framleiða vopn og tóbak. Hann útbjó því siðferðislegar 

leiðbeiningar til þess banna slíkar fjárfestingar af hálfu sjóðsins, ásamt því að útiloka 

fjárfestingar í fyrirtækjum sem að brjóta mannréttindalög, skaða umhverfið og eru spillt. 

Sænsku AP sjóðir hafa gert hið slíkt sama þegar kemur að þeirra fjárfestingum. Neikvæð síun 
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hefur verið mjög vinsæl aðferð hjá stórum stofnanafjárfestum sem er á skjön við sumar 

akademískar rannsóknir varðandi ábyrgar fjárfestingar, en margar af þeim vilja meina að sú 

aðferð sér úrelt og að virkt eignarhald, jákvæð síun og fyrirtæki sem skara fram úr í sínum 

flokki séu fágaðri aðferðir og eigi mun betur við í dag (Hoepner og Schopohl, 2018). Þó eru 

margir aðilar sem notast við neikvæða síun en farið verður nánar í neikvæða síun sem og aðrar 

aðferðir í verkefninu sem að sjóðir geta beitt síðar í þessari ritgerð. 

Samkvæmt meginreglum fyrir ábyrgar fjárfestingar (e. Principles for Responsible 

Investment), hér eftir PRI, sem eru samtök helstu talsmanna ábyrgra fjárfestinga í heiminum í 

dag, eru ábyrgar fjárfestingar ákveðin nálgun í fjárfestingum sem miðar að því að innleiða 

umhverfisþætti, samfélagsþætti og stjórnarhætti inn í ákvarðanir er viðkoma fjárfestingum, að 

lágmarka áhættu og framkalla sjálfbæra, langtíma ávöxtun („What is responsible investment?“, 

e.d.-a).  

Hér eftir þegar talað er um þessa þætti; umhverfi, samfélag og stjórnarhættir (e. 

Environmental, Social, Governance) verður notast við skammstöfunina ESG. Þessir þættir eru 

margir og eru sífellt að taka breytingum en dæmi um þá má sjá í eftirfarandi töflu („What is 

responsible investment?“, e.d.-b). 

 

Umhverfisþættir Samfélagsþættir Stjórnarhættir 

Loftlagsbreytingar Vinnuaðstæður (þar með 

talið þrælahald og 

barnaþrælkun) 

Laun stjórnenda 

Losun gróðurhúsalofttegunda Samfélög Mútur og spilling 

Sjálfbærni náttúruauðlinda Átök (t.d. stríð) „Lobbying“ til 

stjórnmálamanna og framlög 

Úrgangur og mengun Heilsa og öryggi Fjölbreytni og uppbygging 

stjórna fyrirtækja 

Eyðing skóga Samskipti og fjölbreytni á 

vinnustað 

Skattastefna/ur 

 

Tafla 1. Dæmi um ESG þætti. („What is responsible investment?“, e.d.-a) 
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Ábyrgar fjárfestingar ásamt upplýsingatækni er helsta umræðuefni í fjárfestingarheiminum í 

dag. Aukin eftirspurn er eftir fjárfestingakostum þar sem tekið er tillit ESG þátta. Þessi aukna 

eftirspurn helst í hendur við aukið upplýsingaflæði með tilkomu upplýsingatækninnar þar sem 

aðgengi og skilningur á gagnasettum tengdum þessum þáttum hefur aukist gríðarlega. Árið 

2015 bað Arabesque fjárfestingasjóðurinn Oxford háskóla til þess að rýna í yfir 200 

akademískar rannsóknir þar sem sambandið á milli ESG stöðu fyrirtækja og fjárhagslegrar 

frammistöðu þeirra hafði verið skoðað. Í ljós kom að 80% jákvæð fylgni var á milli stöðu 

fyrirtækja í ESG málum og þróun verðs hlutabréfa þeirra á markaði. Því betur sem fyrirtæki 

stóðu sig í ESG málum því hærra var verð þeirra á hlutabréfamarkaði. Einnig kom í ljós í 

skýrslu George Serafeim við Harvard Viðskiptaháskóla „Corporate Sustainability: First 

Evidence of Materiality“ frá árinu 2015, að fyrirtæki sem sinntu þeim ESG þáttum vel sem 

skiptu sköpum í þeirra iðnaði skáru fram úr seinna meir á meðal sambærilegra fyrirtækja („Big 

data and ESG“, e.d.).  

Samkvæmt grein er ber heitið „Digital-savvy millennials´ future riches draw suitors“ er 

birtist í Financial Times 9. október árið 2016 er talað um að „millennials“ eða Y - kynslóðin 

muni erfa gríðarlega miklar eignir og háar fjárhæðir frá fjölskyldum sínum næstu áratugina. 

Þeir einstaklingar hafi meiri áhuga á að fjárfesta í fyrirtækjum og vörum sem hafa minna 

kolefnisfótspor (e. carbon footprint) og/eða borga sanngjörn laun til starfsmanna ásamt því að 

styðja við jafnrétti á vinnustað. Þeir eru auk þess líklegri til að vera meðvitaðir um hvernig 

eignasafn þeirra hefur áhrif á heiminn.  

Aftur á móti skortir Y - kynslóðina þekkingu á fjárfestingum ásamt trausti til 

fjárfestingasjóða á að skila góðri ávöxtun vegna fjármálakrísunnar sem átti sér stað árið 2008 

á heimsvísu og því skipta góðir stjórnarhættir og langtíma sjálfbær ávöxtun þessa aðila máli. 

(„Digital-savvy millennials’ future riches draw suitors - ProQuest“, e.d.). 

Þrátt fyrir að sjóðir víðsvegar um heiminn hafi tileinkað sér aðferðafræði ábyrgra 

fjárfestinga með góðum árangri og að margar rannsóknir sýni fram á jákvæða fylgni á milli 

ábyrgra fjárfestinga og aukinnar arðsemi, þá eru einnig til rannsóknir sem hafa kannað hvort 

það borgi sig í raun og vera að vera ábyrgur fjárfestir. Árið 2016 birtist rannsókn í tímaritinu 

The Quarterly Review of Economics and Finance, í henni var notast við nýtt gagnasett sem 

innihélt fyrirtæki sem taka tillit til ESG þátta þegar kemur að því að byggja um eignarsafn sitt 

ásamt tölfræðilegum aðferðum. Rannsóknin kannaði árangur ábyrgra fjárfestinga í Asíu, 

Bandaríkjunum og Evrópu, í ljós kom að það er ekki verulegur munur á ávöxtun fjárfestinga 

hjá sjóðum sem fylgja ESG aðferðafræðinni og hefðbundnum sjóðum sem gera það ekki. Í Asíu 

og Bandaríkjunum kom í ljós að þegar eignarsafn sem tók tillit til ESG þátta var borið saman 
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við eignarsafn sem tók ekki tillit til ESG þátta, að þá var hvorki stöðugleiki á hækkun eða 

lækkun á ESG eignarsöfnum í samanburði við þau hefðbundnu. Þegar eignarsöfn í Evrópu voru 

skoðuð kom einnig í ljós að það voru engar sannanir fyrir yfirburðum hjá sjóðum er beittu ESG 

aðferðarfræðinni við uppbyggingu á eignarsafni sínu. Þvert á móti í ákveðnum iðnaði enduðu 

fjárfestar á því að tapa á fjárfestingum sínum með því að beita aðferðafræði ábyrgra 

fjárfestinga. („Do socially (ir)responsible investments pay?“, 2016) 

Eitt af mikilvægu hlutverkum fjármálamarkaða er að styðja við ýmiss konar starfsemi 

í samfélaginu, því er nýsköpun í fjármálum nauðsynleg til þess að laga sig að breytingum sem 

eiga sér stað í heiminum. ESG þykir því góð aðferð til þess en á sama tíma er deilt um þá aðferð 

og vilja sumir aðilar á markaðinum meina að slík aðferðafræði geti aukið kostnað við 

fjárfestingaákvarðanir, ákveðin viðmið og aðferðir sem þarf að beita geta tekið meiri tíma og 

lengt ferlið í átt að ákvörðun varðandi val á fjárfestingum og þar með aukið kostnað. Einnig 

kom í ljós að þegar gögn voru skoðuð um árangur ESG fjárfestinga að þær skiluðu ekki 

yfirburða ávöxtun á móti áhættu sem voru teknar við val á þeim. Jafnvel voru sannanir fyrir 

því að með því að fjárfesta í fyrirtækjum sem áttu engan vegin við ESG aðferðafræðina og 

teljast vera „óábyrg“ fyrirtæki eins og tóbaks- og áfengisfyrirtæki sem og spilavíti skiluðu 

fjárhagslegum ávinningi til fjárfesta. (Duuren, Plantinga og Scholtens, 2016) 

Færð hafa verið rök fyrir því að vandamálið við ábyrgar fjárfestingar sé að þær fari 

gegn miðju nútíma kenninga þegar kemur að því að byggja upp eignarsöfn. Nútíma kenningar 

leggja áherslu á að eignarsöfn séu byggð upp með þeim hætti að til þess að þau séu skilvirk sé 

best að hafa þau dreifð, að það sé ekki fylgni á milli bréfa í eignarsafninu til þess að hámarka 

vænta ávöxtun eignarsafnsins með því að dreifa áhættu. Hins vegar er ESG eignarsafn ekki jafn 

vel dreift vegna þess að síun er beitt á þau með því að útiloka fyrirtæki sem standast ekki kröfur 

ESG við myndun þeirra, það getur því orðið einsleitnara og því er haldið fram að það sé í raun 

áhættusamara eignarsafn en safn sem er byggt upp á hefðbundinn hátt. („Performance and 

performance persistence of socially responsible investment funds in Europe and North 

America“, 2015) 

 

Þetta B.Sc. verkefni leitast við að svara spurningunni „Hver er hagur íslenskra fjárfestingasjóða 

af innleiðingu á ábyrgri fjárfestingarstefnu?” Það er gert með því að kanna fyrri rannsóknir af 

innleiðingu á ábyrgri fjárfestingastefnu ásamt því að leggja spurningarlista fyrir íslenska 

fjárfestingasjóði. Tekin voru viðtöl við aðila hjá fimm íslenskum stofnanafjárfestum, Gildi 
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Lífeyrissjóður, Íslandssjóður – Íslandsbanki, Lífeyrissjóð Verzlunarmanna (LIVE), Markaðir 

– Landsbankinn  og Vátryggingarfélag Íslands (VÍS). 

Í ljós kom að allir þessir aðilar eru að notast við ábyrgar fjárfestingar en í mismiklum mæli þó. 

Einnig notast þeir að sumu leyti við sömu viðmið og aðferðir. Algengustu viðmiðin sem 

sjóðirnir notast við eru meginreglur um ábyrgar fjárfestingar (e. principles for responsible 

investment) eða PRI, en engin ein aðferð er ríkandi hjá sjóðunum. Helstu niðurstöður 

rannsóknar eru þær að sjóðir á Íslandi eru að mynda sér stefnu um ábyrgar fjárfestingar til þess 

að geta stýrt eignum og áhættu mun betur ásamt því að hámarka arðsemina til langs tíma. Helstu 

tækifærin sem þeir sjá í ábyrgum fjárfestingum eru sjálfbær orka og græn skuldabréf. Einnig 

kom í ljós að ekki er búið að mæla nægilega vel hvort að ábyrgar fjárfestingar skili í raun og 

veru betri ávöxtun en hefðbundnar fjárfestingar. 

Þessi ritgerð skiptist niður í fimm hluta, fyrsti hlutinn er inngangur þar sem gerð er 

grein fyrir fyrri rannsóknum ásamt því að kynna hugtakið ESG. Annar hluti fjallar um ábyrgar 

fjárfestingar og skiptist sá hluti í alþjóðlega greiningu og innlenda greiningu. Kynnt eru viðmið 

og aðferðir sem að sjóðir geta tileinkað sér og að lokum eru færð rök fyrir innleiðingu ábyrgra 

fjárfestingarstefna. Þriðji hluti fjallar um rannsóknina, hvert markmið hennar er, hverjir 

þátttakendur eru, hvaða tæki og tól eru notuð í rannsókninni ásamt því að fjalla um framkvæmd 

hennar. Fjórði hlutinn kynnir niðurstöður rannsóknar, fimmti hlutinn tekur fyrir umræður og 

lokaorð. 
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2. Ábyrgar fjárfestingar 

Kafli tvö skiptist niður í nokkra undirkafla, í fyrstu tveimur köflunum er litið til alþjóðlegs 

umhverfis og síðan er fjallað um hvað sé að gerast á Íslandi. Næst verða helstu viðmið og 

aðferðir kynntar sem að sjóðir geta tileinkað sér þegar kemur að því að innleiða ábyrga 

fjárfestingarstefnu. Að lokum eru færð rök fyrir því að innleiða slíka stefnu. 

 

2.1. Alþjóðleg greining 

Rannsókn sem var birt árið 2016 í Journal of Business Ethics kannaði hvort að stefnur um 

ábyrgar fjárfestingar juku eða minnkuðu virði evrópskra eignarsafna. Notast var við nýtt 

gagnasett um einkunnargjöf fyrirtækja á evrópskum markaði sem lögðu áherslu á fjárfestingar 

þar sem tekið er tillit til ESG og náði rannsóknin yfir tímabilið 2004 til 2012. Í ljós kom að 

með því að beita neikvæðari síun á bréf sem höfðu ekki fengið ESG einkunnargjöf gerði það 

að verkum að fjárfestar náðu mun meiri arðsemi á fjárfestingu sína samanborið við bréf í 

hefðbundnum evrópskum eignarsöfnum þar sem ekki var tekið tillit til ESG mála. Þar sem um 

er að ræða stutt tímabil gefur þessi rannsókn aðeins vísbendingar um að  fjárfestar á evrópskum 

mörkuðum geti náð góðum árangri fjárhagslega en á sama tíma tekið tillit til umhverfisþátta, 

samfélagsþátta og stjórnarhátta með því að beita neikvæðari skimun. Þegar jákvæð skimun var 

skoðuð, þá kom í ljós að eignarsöfn sem eru byggð upp með þeirri aðferð geta skilað verri 

arðsemi, samanborið við hefðbundin eignarsöfn og er það vegna minni dreifni í safninu. Þetta 

gefur til kynna að fjárfestar ættu að einblína á að sía út verstu fyrirtækin með neikvæðri skimun. 

(Auer, 2016) 

Árið 2020 var birt rannsókn sem notaðist við meginreglur um ábyrgar fjárfestingar eða 

PRI, sem er lang algengasti kosturinn í heiminum þegar kemur að innleiðingu ESG hjá 

fjárfestingasjóðum. Kannað var hvort að sjóðstjórar stóðu við sín loforð um að vera virkir 

eigendur og innleiða ESG inn í fjárfestingarstefnur sínar með því að skrifa undir meginreglur 

um ábyrgar fjárfestingar. Helstu niðurstöður voru þær að þeir sjóðir sem skrifuðu undir PRI 

fengu aukið fjármagn inn í sjóðina sína, burtséð frá því hvort þeir höfðu tekið tillit til ESG áður 

fyrr við val á fjárfestingum sínum. Einnig kom í ljós að sjóðir sem höfðu skrifað undir PRI 

sýndu ekki fram á aukningu í að taka tillit til ESG við val á fjárfestingarkostum, á sama tíma 

hafði ávöxtun eignarsafna þeirra minnkað í samanburði við markaðinn. Þeir sem skrifuðu undir 

PRI kusu sjaldnar á fundum varðandi umhverfismál og fjárfestingar þeirra í fyrirtækjum sem 

voru umdeild á sviði umhverfismála jókst. Að lokum kom í ljós að minni og nýrri sjóðir sem 

höfðu staðið sig vel gegn markaðinum voru líklegri til þess að skrifa undir PRI en aðeins 

stofnanafjárfestar sem höfðu skrifað undir PRI bættu sig í ESG fjárfestingum. Lokaniðurstaða 
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þessarar rannsóknar var sú að ákveðnir aðilar gerðu marktækar breytingar í ESG málefnum á 

meðan meiri hluti þeirra sem skrifaði undir PRI notuðu þær til þess að laða að sér aukið 

fjármagn. (Kim og Yoon, 2020) 

 

2.2. Innlend greining 

Það sem helst hefur verið að gerast á Íslandi er að kauphallir Nasdaq á Norðurlöndunum birtu 

sameiginlegar leiðbeiningar árið 2017 fyrir fyrirtæki um hvernig þau ættu að birta upplýsingar 

um umhverfismál, samfélagslega þætti og stjórnarhætti fyrirtækja. („ESG leiðbeiningar 

Kauphallarinnar“, e.d.-a) Tilgangur þess er að gefa fyrirtækjum góðar hugmyndir um hvernig 

sé best að skila slíkum upplýsingum frá sér til fjárfesta og annarra hagsmunaaðila. Ekki er gerð 

krafa um að fyrirtæki fylgi þessum leiðbeiningum heldur ráða fyrirtækin því algjörlega hvort 

þau geri það eður ei. („ESG leiðbeiningar Kauphallarinnar“, e.d.-a) Leiðbeiningunum er ætlað 

að aðstoða fyrirtæki við að mæta þeim kröfum sem fjárfestar og samfélagið eru í auknum mæli 

að gera, þ.e. að þau birti upplýsingar sínar er varða samfélagsábyrgð. Síðastliðin ár hefur orðið 

mikil vitundarvakning á sviði samfélagsábyrgðar og þá sérstaklega á meðal stofnanafjárfesta á 

alþjóðlegum mörkuðum. Þeir þættir sem hafa einna helst haft áhrif á þessa vitundarvakningu 

er að hinn almenni sparifjárseigandi er orðinn meðvitaðri um að það skiptir máli hvernig sparifé 

hans er ráðstafað upp á hvað áhrif það getur haft á umhverfi og samfélag hans. Einnig eru 

fjárfestar farnir að sjá tengingu  milli þess hvað fyrirtæki eru að gera í þessum málum og 

hvernig þau eru rekin. Fyrirtæki sem spá í þessum málum eru yfirleitt betur rekin og þar af 

leiðandi líklegri til þess að vera sjálfbærari, verðmætari og skila betri ávöxtun til langs tíma og 

því mun álitlegri fjárfestingakostur. Það getur því skapað mörg tækifæri fyrir fyrirtæki að birta 

þessar upplýsingar á sem aðgengilegastan hátt.  Árið 2016 voru sett lög um að stór félög og 

einingar sem eru tengdar almannahagsmunum birti slíkar upplýsingar. Á sama tíma var 

lífeyrissjóðunum gert skylt að setja sér siðferðisleg viðmið varðandi sínar fjárfestingar. („ESG 

leiðbeiningar Kauphallarinnar“, e.d.-a) Eins og sjá má er því orðið mjög mikilvægt að fyrirtæki 

birti slíkar upplýsingar og þá sérstaklega ákveðin fyrirtæki eins og lífeyrissjóðir og skráð félög 

en það þarf að gera rétt og vel og því eru leiðbeiningar kauphallar fyrirtaks tól til þess. Ef þetta 

er gert vel getur það myndað samkeppnisforskot og gert fyrirtæki að áhugaverðari 

fjárfestingarkosti. Í leiðbeiningunum er að finna 33 mælikvarða sem fjárfestar skoða yfirleitt, 

tíu eru á sviði umhverfismála, tólf eru á sviði samfélagsmála og ellefu eru á sviði stjórnarhátta 

fyrirtækja. Leiðbeiningarnar segja til um hvað hver mælikvarði mælir, hvernig hann er 

reiknaður og af hverju hann skiptir máli og er þær að finna á heimasíðu Nasdaq. Vissulega 

verða fyrirtæki þó að velja þá mælikvarða sem viðkoma starfsemi þeirra og á sama tíma að 
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velja hvaða upplýsingar þau telja við hæfi að gefa upp. Það getur verið mjög misjafnt hvaða 

upplýsingar eru við hæfi hverju sinni og fer það eftir því um hvers konar starfsemi er að ræða 

en fyrst og fremst ættu þau að fókusa á aukið gagnsæi í upplýsingagjöf er viðkoma ESG 

málefnum („ESG leiðbeiningar Kauphallarinnar“, e.d.-b). 

Einnig hefur Viðskiptaráð Íslands útbúið leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja 

ásamt Samtökum atvinnulífsins og Nasdaq Iceland. Fyrsta útgáfan kom út árið 2004 og hafa 

endurskoðaðar útgáfur komið út reglulega síðan þá. Nýjasta útgáfan er númer fimm og var 

gefin út árið 2015. Í þessum leiðbeiningum er að finna upplýsingar um góða stjórnarhætti 

fyrirtækja og eru þær hugsaðar fyrir stjórnir og stjórnendur fyrirtækja sem vegvísir í áttina að 

góðum og réttum ákvörðunum sem fylgja þeirra hlutverki. Einnig meta útgefendur 

leiðbeininganna sem svo að með því að fylgja góðum stjórnarháttum sé hægt að gera innviði 

fyrirtækja sterkari og á sama tíma efla almennt traust gagnvart hagsmunaaðilum þeirra sem 

gerir samkeppnisstöðu þeirra enn öflugri. Ef stjórnir og stjórnendur hafa áhuga á að kynna sér 

þessar leiðbeiningar þá má nálgast nýjustu útgáfuna af þeim á heimasíðu Viðskiptaráðs Íslands 

ásamt ítarefni er viðkemur stjórnarháttum („Stjórnarhættir fyrirtækja“, e.d.).  

Nýlega birtist rannsókn í Tímariti um viðskipti og efnahagsmál er ber heitið Samskipti 

fagfjárfesta við félög sem þeir eru hluthafar í. Samkvæmt henni hafa árin eftir 2008 verið með 

þeim hætti að fagfjárfestar eru nú ríkjandi hluti þeirra aðila sem fjárfesta í skráðum félögum. 

Þetta gerir það að verkum að strangari kröfur eru um upplýsingagjöf og gagnsæi fagfjárfesta. 

OECD hefur þar af leiðandi lagt mikla áherslu á að horft sé til góðra stjórnarhátta. Í sömu 

rannsókn kom fram að eftir útgáfu rannsóknarskýrslu um starfsemi lífeyrissjóðanna árið 2012 

var ýtt á þá af Alþýðusambandi Íslands að setja sér hluthafastefnu þar sem mikil áhersla var 

lögð á góða stjórnarhætti, allir lífeyrissjóðir uppfærðu sínar stefnur og kynntu. Gildi 

lífeyrissjóður kynnti sína stefnu árið 2015 og hefur verið mjög virkur fjárfestir síðan þá, mikil 

áhersla var lögð á samskipti við stjórnir fyrirtækja sem Gildi fjárfesti í ásamt mikilli þátttöku á 

hluthafafundum. Í meginatriðum fara þó samskipti fjárfesta við hlutafélög sem þeir hafa fjárfest 

í á „bakvið tjöldin“ það er að segja ekki með opinberum hætti, þar sem lögð er mikil áhersla á 

góða stjórnarhætti fyrirtækja í gegnum hluthafastefnuna sem er mjög mikilvæg þegar kemur 

að ábyrgum fjárfestingum. Þetta er í samræmi við erlenda aðila eins og Blackrock, stærsta 

eignarstýringarfyrirtæki í heimi sem hafa haft mikil áhrif á hlutahafastefnur. Þeir segjast verja 

og auka virði viðskiptavina sinna með því að eiga í beinum samskiptum við fyrirtækin sem þeir 

fjárfesta í, kjósa og koma með tilögur á hluthafafundum. Einnig skrifar forstjóri Blackrock 

opinbert bréf á hverju ári þar sem mesta áherslan er lögð á stjórnarhætti og er því ætlað að vera 

leiðbeinandi fyrir þau félög sem Blackrock fjárfestir í.(Sigurjónsson og Magnússon, 2019)Árið 
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2017 voru samtökin IcelandSIF (e. Iceland Sustainable Investment Forum) stofnuð, þetta eru 

íslensk samtök sem hafa það að markmiði að kynna og auka þekkingu fjárfesta á aðferðafræði 

sjálfbærra og ábyrgra fjárfestinga. Þau voru stofnuð af stofnaðilum sem eru fjármálafyrirtæki, 

lífeyrissjóðir og tryggingafélög sem fjárfesta í eigin þágu eða sem umboðsaðili fyrir þriðja aðila 

með starfsemi á Íslandi og styðja við tilgang samtakanna. Þeim er ætlað að vera óháður 

vettvangur fyrir umræðu og fræðslu um ábyrgar og sjálfbærar fjárfestingar. Félagsaðilar að 

samtökunum geta verið aðildarfélög og aukaaðilar („IcelandSIF“, e.d.).  

 

2.3. Viðmið við innleiðingu ábyrgra fjárfestingastefna 

Í næstu  þremur köflum eru þrjú viðmið kynnt til sögunnar sem að fjárfestingasjóðir geta notast 

við þegar kemur að innleiðingu ábyrgra fjárfestingastefna. Þau eru meginreglur fyrir ábyrgar 

fjárfestingar (e.principles for responsible invesstment) eða PRI, Samfélagsskýrsla (e. global 

reporting initiative) eða GRI og samstarfsverkefni sameinuðu þjóðanna og atvinnulífsins eða 

UN Global Compact. 

 

2.3.1. Meginreglur fyrir ábyrgar fjárfestingar 

Meginreglur fyrir ábyrgar fjárfestingar  (e. principles for responsible investment) eða PRI eru 

málsvari ábyrgra fjárfestinga. Hér eftir verður vísað í meginreglur fyrir ábyrgar fjárfestingar 

sem PRI. Unnið er að því að skilja afleiðingar fjárfestinga í tengslum við ESG þætti. Einnig er 

staðið við bakið á fjárfestum sem tilheyra alþjóðlegu tengslaneti PRI sem vilja taka tillit til 

ESG þátta við val á fjárfestingum sínum. PRI vinnur að langtímasjónarmiðum þeirra sem hafa 

skrifað undir sáttmálann, fjármálamarkaða og hagkerfa sem þessir aðilar starfa í og að lokum 

að umhverfinu og þjóðfélaginu í heild sinni. PRI er algjörlega sjálfstætt og er aðallega 

fjármagnað með ársgjöldum meðlima sem hafa skrifað undir sáttmálann. Viðbótarfjármögnun 

kemur í formi styrkja frá stjórnvöldum, stofnunum og alþjóðlegum samtökum. Fjárfestar eru 

hvattir til að fjárfesta á ábyrgan hátt, til að hámarka ávöxtun á fjárfestingu sína og til að 

lágmarka áhættu. Starfsemi PRI snýst ekki um að skila hagnaði, átt er í samskiptum við 

alþjóðlega aðila sem sjá um að setja lög og reglur en á sama tíma eru ekki nein bein tengsl við 

stjórnvöld. PRI er ekki partur af Sameinuðu þjóðunum en það er stutt af þeim. Þetta gefur til 

kynna að meginreglur PRI séu hlutlausar á þann hátt að PRI er ekki háð neinum á fjárhagslegan- 

eða stjórnunarlegan hátt. Reglur PRI ættu því að vera góður leiðarvísir fyrir fjárfesta sem vilja 

fjárfesta á ábyrgan hátt („About the PRI | Principles for Responsible Investment“, e.d.). Síðan 

2006 hefur meðlimafjöldi að PRI aukist jafnt og þétt, en árið 2017 hafa 1300 nýjir meðlimir 

samtakana skrifað undir sáttmála um meginreglur PRI fyrir ábyrgar fjárfestingar  og að baki 
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þeim eru $45 trilljónum sem er þá ráðstafað á ábyrgan hátt. Þessi vöxtur á nýjum meðlimum  

virðist ekki vera að hægja á sér, ákveðnir eiginleikar gera PRI að áberandi hagaðila sem gerir 

það að verkum að fjárfestar vilja skrifa undir sex meginreglur PRI. Helstu eiginleikar sem 

fjárfestar sjá eru að reglur PRI eru viðurkenndar, styrk samtakana ásamt góðum gildum hjá 

stjórnendum þess. Einnig sjá aðilar að eftirspurn eftir ábyrgum fjárfestingatækifærum fer 

vaxandi og því vilja þeir gefa af sér ákveðna ímynd með því að skrifa undir reglur PRI og með 

því aðgreina sig frá samkeppnisaðilum. (Majoch, Hoepner og Hebb, 2017) 

Meginreglur PRI fyrir ábyrgar fjárfestingar eru sex og eiga þær að veita leiðsögn 

varðandi mögulegar leiðir við innleiðingu á ábyrgri fjárfestingarstefnu. Reglurnar voru þróaðar 

af fjárfestum fyrir fjárfesta og með því að innleiða þær í fjárfestingastefnur sínar eru þeir aðilar 

sem hafa skrifað undir sáttmálann að stuðla að alþjóðlegu fjármálakerfi sem er mun ábyrgara. 

Í dag er PRI með yfir 1800 undirskriftir að sáttmálanum, í yfir 50 löndum sem standa fyrir $70 

USD trilljónir sem er þá fjárfest á mun ábyrgari hátt en ella („About the PRI | Principles for 

Responsible Investment“, e.d.). 

 

Meginreglur PRI fyrir ábyrgar fjárfestingar 

Meginregla 1: Við munum innleiða ESG málefni inn í greiningar og 

ákvörðunarferli við val á fjárfestingum. 

Meginregla 2: Við munum vera virkir eigendur og innleiða ESG málefni 

inn í eigenda- og verklagsstefnur. 

Meginregla 3: Við munum fara fram á ákveðna upplýsingagjöf varðandi 

ESG málefni í þeim stofnunum sem við fjárfestum í. 

Meginregla 4: Við munum vekja athygli á meginreglum PRI og hvetja til 

innleiðingu þeirra í fjárfestingar umhverfinu. 

Meginregla 5: Við munum vinna saman til þess að auka áhrifin á 

innleiðingu meginreglnanna. 

Meginregla 6: Við munum tilkynna árangur okkar við innleiðingu á 

meginreglunum. 

 

Tafla 2. Meginreglur PRI. („About the PRI | Principles for Responsible Investment“, e.d.) 
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2.3.2. Samfélagsskýrsla 

Gerð samfélagsskýrslu kemur frá Global Reporting Initiative eða GRI, sem eru sjálfstæð og 

alþjóðleg samtök sem voru stofnuð 1997 og eru frumkvöðlar þegar kemur að skýrslugerð 

varðandi sjálfbærni. GRI hjálpar fyrirtækjum og stofnunum um allan heim við að skilja hver 

áhrif þeirra eru á helstu málefni er varða sjálfbærni eins og loftlagsbreytingar, mannréttindi, 

stjórnarhætti og almenna vellíðan fólks í þjóðfélögum. GRI staðlarnir eru fyrstu og mest notuðu 

staðlarnir á alþjóðlegum vettvangi fyrir skýrslugerð er viðkemur sjálfbærni. („About GRI“, 

e.d.) Íslenskir fjárfestingasjóðir gætu því nýtt sér þessar GRI skýrslur til þess að kanna hvaða 

fyrirtæki eru álitlegir fjárfestingarkostir og í samræmi við ábyrga fjárfestingastefnu þeirra. 

 

2.3.3. Samstarfsverkefni sameinuðu þjóðanna og atvinnulífsins 

Samstarfsverkefni sameinuðu þjóðanna og atvinnulífsins eða UN Global Compact vinnur að 

því að fá fyrirtæki víðsvegar um heim til samstarfs við sig. Samstarfið gengur út á það að 

fyrirtæki samræmi stefnu sína og rekstur við hnattræn viðmið Sameinuðu þjóðanna er varða 

mannréttindi, vinnuafl, umhverfið og aðgerðir gegn spillingu. Markmið UN Global Compact 

er að virkja alþjóðlega hreyfingu af sjálfbærum fyrirtækjum og hagsmunaaðilum til þess að 

skapa heim sem þau myndu vilja sjá. Til að ná fram þessu markmiði styður UN Global Compact 

fyrirtæki við að stunda ábyrg viðskipti með því að samræma stefnu fyrirtækja og rekstur þeirra 

við 10 meginreglur UN Global Compact. Einnig er stutt við fyrirtæki til að fara í stefnumótandi 

aðgerðir sem er ætlað að víkka enn frekar samfélagsleg markmið eins og t.d. „UN Sustainable 

Development Goals“ með áherslu á samstarf og nýsköpun („Our Mission | UN Global 

Compact“, e.d.). 

Tíu meginreglur UN Global Compact fjalla um hvernig sjálfbærni fyrirtækja hefst á 

ákvörðun um þau gildi og reglur sem þau hafa í hávegum í sínum viðskiptum. Þetta þýðir að 

fyrirtæki þurfa að starfa á þann hátt að þau mæti að minnsta kosti lágmarkskröfum er viðkoma 

mannréttindum, vinnuafli, umhverfi og aðgerðum gegn spillingu. Fyrirtæki sem eru ábyrg beita 

sömu gildum og reglum hvar sem þau stunda viðskipti og vita að góðar viðskiptavenjur á einu 

svæði hafa ekki slæm áhrif á önnur. Með því að innleiða tíu meginreglur UN Global Compact 

inn í aðferðir, stefnur og verklagsreglur sínar og koma á fót fyrirtækjamenningu sem einkennist 

af heiðarleika, eru fyrirtæki ekki aðeins að uppfylla lágmarkskröfur sínar varðandi fólk og 

jörðina, heldur einnig að leggja grunn að langtíma árangri þess.  („The Ten Principles | UN 

Global Compact“, e.d.). 

 Á næstu blaðsíðu má sjá tíu meginreglur UN Global Compact, en þær skiptast niður í 

fjóra meginflokka.  
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Tíu meginreglur UN Global Compact 

Flokkur 1 – Mannréttindi 

Regla 1: Fyrirtæki ættu að styðja við og virða 

alþjóðleg mannréttindi. 

Regla 2: Fyrirtæki ættu að sjá til þess að þau séu 

ekki í samstarfi með öðrum aðilum sem 

virða ekki alþjóðleg mannréttindi. 

Flokkur 2 – Vinnuafl 

Regla 3: Fyrirtæki ættu að virða rétt starfsfólks til 

þess að koma á skipulögðum 

samningaviðræðum varðandi laun og 

önnur kjör. 

Regla 4: Fyrirtæki ættu að útrýma öllum tegundum 

af neyddu og skyldubundnu vinnuafli. 

Regla 5: Fyrirtæki ættu að afnema með áhrifaríkum 

hætti barnaþrælkun. 

Regla 6: Fyrirtæki ættu að útrýma mismun þegar 

kemur að ráðningu í störf og stöðu. 

Flokkur 3 – Umhverfið 

Regla 7: Fyrirtæki ættu að styðja við fyrirbyggjandi 

nálganir þegar kemur að áskorunum 

varðandi umhverfið. 

Regla 8: Fyrirtæki ættu að eiga frumkvæðið að því 

að auglýsa aukna umhverfislega ábyrgð. 

Regla 9: Fyrirtæki ættu að hvetja til þróunar og 

dreifingu á umhverfisvænni tækni. 

Flokkur 4 – Aðgerðir gegn spillingu 

Regla 10: Fyrirtæki ættu að vinna gegn spillingu í 

öllum formum, þar á meðal kúgun og 

mútum. 

 

Tafla 3. Meginreglur UN Global Compact. („The Ten Principles | UN Global Compact“, e.d.) 
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2.4. Aðferðir við að innleiða ábyrgar fjárfestingarstefnur 

Helstu aðferðir við að innleiða ábyrga fjárfestingastefnu eru þó nokkrar og nánar verður fjallað 

um þær í næstu köflum. Misjafnt er hvaða aðferð hentar fjárfestingarsjóðum og oft eru notaðar 

fleiri en ein aðferð. 

 

2.4.1. Síun 

Síun (e.screening) getur verið skilgreind sem ákveðin viðmið sem er beitt á mögulega 

fjárfestingakosti þar sem hinir ákjósanlegustu eru síaðir út. Þetta er hægt að gera á nokkra vegu 

og í fræðiheiminum er talað um neikvæða og jákvæða síun. (von Wallis og Klein, 2015) 

Ein algengasta aðferðin við siðferðilegar fjárfestingar er neikvæð síun, 

fjárfestingasjóðir og fjárfestar forðast þá að fjárfesta í fyrirtækjum sem teljast ekki vera 

siðferðislega ábyrg í sinni starfsemi eða með öðrum orðum þau standast ekki siðferðislegar 

kröfur fjárfesta. Þessar kröfur geta verið nokkrar og mjög algengt er að fjárfestingasjóðir sem 

fylgja SRI stefnu (e. socially responsible investing) noti meira en eina síun til þess að ákvarða 

eignarsafnið sitt. Talið er að 64% af þessum sjóðum í bandaríkjunum noti meira en fimm síanir, 

á meðan 18% nota aðeins eina síun. Hinar hefðbundnu neikvæðu síanir eru að forðast að 

fjárfesta í fyrirtækjum tengdum vopnaframleiðslu, áfengis- og tóbaksframleiðslu, spilavítum 

og kjarnorku. Einnig er tekið tillit til frammistöðu fyrirtækja í umhverfismálum, 

framleiðslugæða, samskipta í tengslum við viðskiptavini og starfsfólk, ábyrgð fyrirtækja til 

samfélagsins ásamt fleiri þáttum. (von Wallis og Klein, 2015) 

Þegar jákvæðri síun er beitt þá er einungis fjárfest í fyrirtækjum sem standast ákveðnar 

kröfur í siðferðislegum málum og er tilgangurinn með því að hvetja fyrirtæki og aðstoða þau 

við félagslega- og umhverfislega ábyrgð. Fyrir utan þessar klassísku aðferðir þ.e. neikvæða- 

og jákvæða síun, er hægt að sía út frá viðmiðum en þá eru fyrirtæki valin sem standast ákveðin 

viðmið t.d. fyrirtæki sem hafa skrifað undir ákveðna sáttmála tengdum ESG málefnum eins og 

Un Global Compact. Einnig er hægt er að beita blandaðri aðferð þar sem byrjað er á neikvæðu 

aðferðinni og henni svo fylgt eftir með jákvæðu aðferðinni. Að lokum er hægt að beita „trade-

off“ aðferðinni sem reiknar út ákveðið skor fyrir fyrirtæki. (von Wallis og Klein, 2015) 

Síunaraðferðir hafa aftur á móti verið gagnrýndar þar sem fjárfestar hafa frjálst val um 

hvort þeir fjárfesti á slíkan hátt. Sumir fjárfestar segjast vera að fjárfesta með ESG atriði í huga 

en þeir eru í raun ekki að því. Upprunalega voru slíkar fjárfestingar drifnar áfram af hugsjón 

og þrá um að gera heiminn að betri stað en í dag eru ESG fjárfestingar aðallega drifnar áfram 

af þrá til þess að auka ávöxtun og/eða lágmarka áhættu. Því er talið að koma þurfi á ákveðnu 
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regluverki frá stjórnvöldum á þessu sviði til að styðja við upprunalegan tilgang ábyrgra 

fjárfestinga (von Wallis og Klein, 2015). 

 

2.4.2. Fyrirtæki sem skara fram úr 

Hægt er að beita aðferð sem kallast fyrirtæki sem skara fram úr eða „Best-in-class approach“, 

þá eru fyrirtæki einungis tekin til greina sem hugsanleg fjárfesting ef þau skara fram úr í 

samfélags- og/eða umhverfisábyrgð í sínum iðnaði. Hugsunin á bak við þessa aðferð er sú að 

fyrirtækin séu fyrirmynd annarra fyrirtækja og er eignasafn sem er byggt upp á þennan hátt 

talið vera gott en ekki hreint. (von Wallis og Klein, 2015). 

 

2.4.3. Samfélagsfjárfesting 

Samfélagsfjárfestingar útvega fjármagn til fólks á lágtekjusvæðum sem á erfitt með að nálgast 

það eftir hefðbundnum leiðum. Margir fjárfestar sem taka tillit til ESG þátta eyrnamerkja 

ákveðið hlutfall af fjárfestingum sínum til samfélagsfjárfestinga. Slíkar fjárfestingar hafa 

mismunandi áhrif á samfélagið og er ekki endilega um beinan fjárhagslegan ávinning af þeim 

að ræða heldur óbeinan. Ef samfélög eru byggð upp, þá líður fólki betur þar og vill búa og 

vinna á því svæði sem mun óbeint skila sér til fyrirtækja og fjárfesta. Á sama tíma eru sjóðir 

þá að byggja upp jákvæða ímynd af sér með því að fjárfesta í nær samfélögum sem einnig mun 

skila sér óbeint til þeirra. („Socially responsible investing in the United States“, e.d.). 

 

2.4.4. Virkt eignarhald 

Með virku eignarhaldi (e. active ownership) er átt við notkun á rétti hluthafa til að hafa áhrif á 

ESG þætti fyrirtækja) og með því að bæta virði fyrirtækisins til langs tíma. Sú stefna sem flestir 

sjóðstjórar eða yfirmenn fjárfestinga notast við er svokölluð umboðsstaða (e. proxy vote) eða 

bein þátttaka í ákvörðunum fyrirtækja. Umboðsstaðan er yfirleitt notuð þegar fyrirtæki eiga 

mjög margar eignir og þá er þriðji aðili fengin til að kjósa á hluthafafundi ef aðilar frá 

fyrirtækjum komast ekki á fundi eða hafa ekki áhuga á að taka afstöðu til  ákveðinna málefna. 

Þegar kemur að beinni þátttöku þá er yfirleitt um persónulegri samskipti að ræða. Sjóðstjórar 

eða yfirmenn ræða þá beint við fyrirtækið sem þeir hafa fjárfest í. Hugmyndum er kastað á 

milli er varða ESG málefni og leitast við að hafa bein áhrif á þær ákvarðanir sem eru teknar 

innan fyrirtækisins er varða þau mál. Aðferð virks eignarhalds fagnar því rétti hluthafa til þess 

að hafa áhrif og er endanlegt markmið að bæta ESG málefni og með því auka virði 

fjárfestingarinnar til langs tíma. Ef fyrirtækið tekur ekki þátt í þessu samstarfi eru fjárfestar oft 

með áætlun um hvernig skal bregðast við sem getur verið allt frá því að ræða málin á fundum, 
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skipta út stjórnendum fyrirtækja eða selja eignarhlut sinn í viðkomandi fyrirtæki. („Active 

Ownership everyone is talking about it | Russell Investments“, e.d.). 

 

2.4.5. Hluthafavirkni 

Hluthafavirkni er aðferð sem snýst  um að vera virkur hluthafi, þ.e. að nota atkvæðisréttinn á 

aðalfundum til að þrýsta á fyrirtæki að vera ábyrgt.  

 

2.4.6. Samhægð greining 

Í samhægðri greiningu er tekið mið af samfélags og umhverfisþáttum við val á 

fjárfestingarkostum, t.d. gæti verið búið að setja inn í fjárfestingarstefnu að tekið sé tillit til 

samfélags- og umhverfismála við val á fjárfestingarkostum. 

 

2.4.7. Græn skuldabréf 

Græn skuldabréf eru gefin út í þeim tilgangi að hvetja til sjálfbærni og til að fjármagna 

umhverfisvæn verkefni. Þessi verkefni eru þá yfirleitt tengd endurnýjanlegum orkugjöfum, 

orkusparnaði, mengunarvörnum, sjálfbærri landnýtingu, sjálfbærri vatnsnýtingu, vistvænum 

samgöngum, sjálfbærum vörum, sjálfbærum framleiðsluferlum, vistvænum byggingum, 

upplýsingakerfum tengdum loftlagsbreytingum og verndun sjávar. Á sama tíma eru græn 

skuldabréf með skattaafslætti sem gerir þau að enn ákjósanlegri fjárfestingu miðað við 

hefðbundin skuldabréf sem eru ekki gefin út með skattaafslætti. Skuldabréfin eru metin af 

óháðum þriðja aðila til að ganga úr skugga að þau séu í raun og veru græn. Síðastliðin ár hefur 

útgáfa á grænum skuldabréfum aukist gríðarlega sem er í samræmi við eftirspurn á þeim á 

heimsvísu. Almenn vitundarvakning á umhverfismálum spilar þar stórt hlutverk. Framboðið er 

þó ekki enn sem komið er í samræmi við eftirspurn, þrátt fyrir aukningu á þeim og því gæti það 

verið stórt tækifæri fyrir áhugasama aðila að gefa þau út („Green, Social and Sustainability 

bonds“, e.d.). Ávinningur af grænum skuldabréfum er margvíslegur fyrir aðila sem koma að 

þeim. Fyrir útgefendur er ávinningurinn jákvæð ímynd og aukin eftirspurn eftir skuldabréfum 

þess félags. Ávinningur fjárfesta er svo fleiri ábyrgir fjárfestingarkostir, aukið gagnsæi á 

upplýsingagjöf á þau verkefni sem fjármagninu er ráðstafað í ásamt minni áhættu og þar með 

aukinni ávöxtun. Að lokum er ávinningur samfélagsins betra umhverfi og samfélag til langs 

tíma fyrir komandi kynslóðir („Græn skuldabréf“, e.d.).  

Samkvæmt rannsókn um græn skuldabréf fyrirtækja er var birt apríl 2020 hafa vinsældir 

þeirra aukist jafnt og þétt síðastliðin ár. Fyrir árið 2013 var mjög lítið um útgáfu grænna 

skuldabréfa, árið 2013 voru gefin út bréf að verðmæti $5 billjóna. Síðan þá hefur sú útgáfa 
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aukist mjög mikið en árið 2018 voru gefin út bréf að verðmæti $95,7 billjóna. Græn skuldabréf 

eru ríkjandi í iðnaði þar sem umhverfið spilar stórt hlutverk í rekstri fyrirtækja t.d. fyrirtæki 

sem þurfa mikla orku. Slík bréf eru gefin út í miklum mæli í Kína, Bandaríkjunum og Evrópu. 

Einnig kom í ljós að markaðurinn brást jákvætt við þessari tegund af skuldabréfum og þá einn 

helst þegar þau voru vottuð af óháðum þriðja aðila og þeim sem voru að gefa þau út í fyrsta 

sinn. Á sama tíma stóðu fyrirtæki sig betur í ESG málum ásamt því að finna fyrir aukningu á 

eignarhlut í fyrirtækinu frá langtíma og grænum fjárfestum. (Flammer, e.d.) 

 

2.5. Rök fyrir innleiðingu ábyrgra fjárfestingarstefna 

Það eru mörg rök fyrir því hvers vegna fjárfestar ættu að fjárfesta á ábyrgan hátt, bæði 

fjárhagsleg og siðferðisleg. Samkvæmt PRI eru helstu ástæður fyrir því að ábyrgar fjárfestingar 

séu drifnar áfram á alþjóðavettvangi eru að fjármálageirinn hefur borið kennsl á að ESG þættir 

spili stórt hlutverk þegar kemur að því að lágmarka áhættu og hámarka ávöxtun. Slík stefna 

myndi því bæði þjóna fjárfestingasjóðum sem láta ESG málefni sig varða og þeim sem gera 

það ekki. Fyrir utan siðferðislega þáttinn þá er þetta mjög góð aðferð til þess að lágmarka 

áhættu sem allir sjóðir glíma við og sérstaklega þeirra sem fjárfesta til langs tíma; því lengri 

sem tímalínan er, því meira getur komið upp á. Einnig er þetta mikilvæg aðferð fyrir sjóði sem 

vilja dreifa áhættunni af fjárfestingum á erlendri grund því þá er komin aukin fjarlægð ásamt 

fleiri óvissuþáttum. D,P og Scholtens (neðan) framkvæmdu nýlega rannsókn á alþjóðlegum 

fjárfestum og í ljós kom að þeir notast við aðferðafræði ábyrgra fjárfestinga þegar kemur að 

því að taka ákvarðanir varðandi val á fjárfestingum sínum. Einnig kom í ljós að ESG 

upplýsingar eru mikið notaðar til þess að bera kennsl á áhættusöm fyrirtæki og þar með stýra 

áhættu. (Duuren o.fl., 2016)  Kominn er skilningur á því að innleiðing ESG þátta við val á 

fjárfestingum sé partur af skyldu fjárfestis sem fjárvörsluaðili viðskiptavina sinna og 

hagsmunaaðila.  

Á sama tíma er fjármálamarkaðurinn farinn að láta sig varða áhrifin af 

skammtímahugsun eins og skjótfengis gróða á kostnað langtímasjónarmiða er varða umhverfið, 

samfélagið og stjórnarhætti. Aukinn þrýstingur er einnig kominn á fjárfesta frá 

samkeppnisaðilum þar sem þeir eru í auknum mæli að leitast eftir því að aðgreina sig á 

markaðinum með því að bjóða upp á ráðgjöf og þjónustu í ábyrgum fjárfestingum sem 

samkeppnisforskot. Hagsmunaaðilar eru sífellt að verða virkari og krefjast aukins gagnsæis um 

hvar og hvernig peningum þeirra er fjárfest. Að lokum er mikilvægt að vera meðvitaður um að 

hægt er að eyðileggja ímynd sína á mjög skömmum tíma vegna málefna eins og 

loftlagsbreytinga, mengunar, öryggis á vinnustað, mismunun á vinnustað, spillingar og þegar 
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reynt að komast undan því að greiða skatt, hvort sem það er gert með löglegum eða ólöglegum 

aðferðum í heimi þar sem alþjóðavæðing og samfélagsmiðlar eru ráðandi. Slíkt gæti leitt til 

lækkunar á hlutabréfum fyrirtækja og þar með virði eigna fjárfestingarsjóða („What is 

responsible investment?“, e.d.-b). 

 

3. Rannsóknaraðferð 

Notast var við eigindlega aðferðafræði. Hún felst í viðtölum við nokkra aðila á íslenskum 

fjármálamarkaði. 

 

3.1. Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknar er að kanna stöðu íslenskra stofnanafjárfesta í ábyrgum fjárfestingum 

ásamt því að athuga hvort þeir hafi innleitt ábyrga fjárfestingarstefnu, hvernig það var gert, 

hver framtíðarplön þeirra eru í þessum málum og hver þeirra hagur er af slíkri stefnu. 

 

3.2. Aðferð 

Í næstu þremur undirköflum er aðferð rannsóknar lýst. Hverjir þátttakendur eru, hvaða 

tækjabúnaður er notaður og hvernig rannsókn er framkvæmd. 

 

3.2.1. Þátttakendur 

Tekin voru viðtöl við eftirfarandi aðila hjá fimm stofnanafjárfestum á Íslandi: Arnór 

Gunnarsson, forstöðumaður fjárfestinga hjá VíS, Davíð Rúdólfsson forstöðumaður 

eignarstýringar og staðgengill framkvæmdarstjóra hjá Gildi lífeyrissjóðir og varaformaður 

IcelandSIF, Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, framkvæmdarstjóri markaða hjá Landsbankanum og 

formaður stjórnar IcelandSIF, Jóhann Guðmundsson, sérfræðingur í eignastýringu hjá 

Lífeyrissjóði Verzlunarmanna og Kristín Jónu Kristjánsdóttir, fjárfestingarstjóri hjá 

Íslandssjóðum. Þeir voru valdir vegna þess að þeir starfa hjá fimm mismunandi íslenskum 

stofnanafjárfestum sem gefur rannsókninni ákveðna breidd. Einnig sitja þeir allir í stjórn 

IcelandSIF og búist var við því að þeir yrðu móttækilegri fyrir því að koma í viðtal vegna áhuga 

síns á sjálfbærum og ábyrgum fjárfestingum.  

 

3.2.2. Tækjabúnaður 

Tækjabúnaðurinn sem notast var við, var Samsung Galaxy S8 snjallsími með smáforritinu Easy 

Voice Recorder til þess að taka upp viðtölin. Einnig var notast við Acer fartölvu og á henni var 

forritið Power Point notað til þess að taka upp viðtölin til öryggis ef síminn skyldi ekki virka. 

Forritið var einnig notað til þess að lesa af spurningarlistanum sem notast var við í viðtölunum 
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sem var búinn til út frá fræðilega hluta verkefnisins ásamt hugleiðingum höfundar. Hann 

samanstóð af tólf spurningum sem eru hér að neðan. 

 

Spurningarlisti viðtala 

Spurning eitt Hver er fjárfestingarstefna ykkar? 

Spurning tvö Fylgið þið ábyrgri fjárfestingarstefnu? 

Spurning þrjú Af hverju fylgið þið ábyrgri 

fjárfestingarstefnu? 

 

Spurning fjögur Hvernig fjárfestið þið á ábyrgan hátt? 

 

Spurning fimm Notist þið við einhver ákveðin viðmið? 

Spurning sex Notist þið við einhverjar ákveðnar aðferðir? 

Spurning sjö Eruð þið með einhverjar ákveðnar 

fyrirmyndir? 

Spurning átta Í hverju fjárfestið þið? 

Spurning níu Spá viðskiptavinir í því hvort að þið 

fjárfestið á ábyrgan hátt? 

Spurning tíu Hver eru tækifærin í ábyrgum 

fjárfestingum? 

Spurning ellefu Teljið þið að stefna um ábyrgar fjárfestingar 

auki ávöxtun eigna ykkar? 

Spurning tólf Gætir þú sagt mér aðeins frá Icelandsif? 

 

Tafla 4. Spurningarlisti viðtala. 
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3.2.3. Framkvæmd 

Framkvæmd rannsóknar hófst á því að velja efni verkefnisins og finna góða 

rannsóknarspurningu, eftir það viðhófst lestur á fræðigreinum og skrif á fræðilega hluta 

verkefnisins, út frá því og hugleiðingum höfundar var spurningarlistinn svo búinn til sem notast 

var við í viðtölunum. Þátttakendur voru svo valdir út frá því að þeir sátu allir í stjórn IcelandSIF 

og unnu fyrir mismunandi íslenska stofnafjárfesta. Þátttakendum var svo sendur tölvupóstur 

þar sem verkefnið var útskýrt og ástæða fyrir því að þeim væri send beðni vegna viðtals. Eftir 

að þeir höfðu allir svarað og samþykkt að koma í viðtal var tímasetning þeirra ákveðin. Viðtölin 

voru öll tekin á vinnustað einstaklinganna og var það gert á tímabilinu 17.04.18 - 30.04.18. 

Notast var við tæki og tól sem var lýst í kaflanum um tækjabúnað og voru þau öll framkvæmd 

með því að spyrja þátttakendur sömu spurninga sem voru lesnar upp af tölvunni ásamt því að 

taka þau upp með hljóðupptökuforritum. Að loknum viðtölum voru þau öll skrifuð beint upp 

út frá hljóðupptökum, svo var unnið úr þeim með því að velja ákveðna hluta sem voru notaðir 

beint og óbeint sem heimildir í verkefninu. Fjallað var svo almennt um þátttakendur og svör 

þeirra flokkuð niður eftir spurningum til þess að auðvelda samburð og niðurstöður rannsóknar. 

 

4. Niðurstöður 

Í eftirfarandi undirköflum mun fyrst vera fjallað stuttlega um þátttakendur rannsóknar, að því 

loknu munu svör þeirra vera flokkuð niður eftir spurningum sem settar voru fram í viðtölum. 

Þetta er gert til þess að auðvelda lesanda samanburð á niðurstöðum rannsóknar. 

 

4.1. Kynning á þátttakendum 

Í næstu fimm undirköflum eru þátttakendur kynntir sem viðtöl voru tekin við. 

 

4.1.1. Gildi - Lífeyrissjóður 

Þann 25. apríl 2018 var tekið viðtal við Davíð Rúdólfsson forstöðumann eignarstýringar og 

staðgengil framkvæmdarstjóra hjá Gildi lífeyrissjóðir og varaformann stjórnar Icelandsif. 

Eignarstýring sjóðsins sér um allt er viðkemur fjárfestingum jafnt innanlands sem og erlendis. 

Fimm aðilar starfa við eignastýringu hjá sjóðnum en á sama tíma er áhættueftirlit sem hefur 

formlegt eftirlit með áhættu sjóðsins. Deild Davíðs kemur því að allri eignaumsýslu en 

áhættueftirlitið sér um að fylgja eftir ákveðnum áhættumælikvörðum, halda utan um 

eignarhlutföll ásamt því að fylgjast með og stýra rekstraráhættu. 
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4.1.2. Íslandssjóðir - Íslandsbanki 

Þann 20. apríl 2018 var tekið viðtal við Kristínu Jónu Kristjánsdóttir, fjárfestingarstjóra hjá 

Íslandssjóðum. Íslandssjóðir er dótturfyrirtæki Íslandsbanka sem er hreint 

eignastýringarfyrirtæki. Íslandssjóðir stýra 26 verðbréfa- og fjárfestingarsjóðum, tveimur 

fagfjárfestasjóðum og þjónustar auk þess fjárfestingarfélög sem fjárfesta í óskráðum 

hlutabréfum og fasteignum.  

 

4.1.3. Lífeyrissjóður Verzlunarmanna (LIVE) 

Þann 17. apríl 2018 var tekið viðtal við Jóhann Guðmundsson, sérfræðing í eignarstýringu hjá 

Lífeyrissjóði Verzlunarmanna (LIVE). Í eignarstýringu hjá LIVE starfa að öll jöfnu þrír aðilar 

og sér deildin um að greina fjárfestingarkosti, taka ákvarðanir um fjárfestingar, móta 

fjárfestingarstefnu og fylgja henni eftir þ.e. að sjá til þess að áherslur sjóðsins séu innan 

fjárfestingarstefnunnar. 

 

4.1.4. Markaðir - Landsbankinn 

Þann 30. apríl 2018 var tekið viðtal við Hrefnu Ösp Sigfinnsdóttur, framkvæmdastjóra markaða 

hjá Landsbankanum sem var á þeim tíma einnig formaður stjórnar Icelandsif. Hjá 

Landsbankanum eru þrjú tekjusvið; Einstaklingar, Fyrirtæki og Markaðir. Markaðir sjá um 

þjónustu á sviði Eignastýringar, fyrirtækjaráðgjafar, markaðsviðskipta og viðskipavaktar og 

þjónusta bæði einstaklinga, lögaðila og stofnanafjárfesta. Undir stjórn Hrefnu starfar 50 manna 

hópur sérfræðinga. 

 

4.1.5. Vátryggingarfélag Íslands (VÍS) 

Þann 23. apríl 2018 var tekið viðtal við Arnór Gunnarsson forstöðumann fjárfestinga hjá 

Vátryggingarfélagi Íslands (VÍS). Hans ábyrgð er að fjárfesta eignum félagsins sem falla undir 

fjárfestingareignir og það er að stærstum hluta til efnahagsreikningur félagsins, allar þær eignir 

sem falla þar undir, virk stýring á fjármunum félagsins. 

 

4.2. Niðurstöður rannsóknar eftir spurningum 

Í næstu tólf undirköflum eru niðurstöður rannsóknar birtar eftir þátttakendum og spurningum. 

 

4.2.1. Spurning eitt – Hver er fjárfestingarstefna ykkar? 
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Gildi – Lífeyrissjóður 

Spurning eitt – Hver er fjárfestingarstefna ykkar? 

Grundvallaratriði hjá Gildi er að ávaxta fjármuni sjóðsfélaga með sem bestum hætti en á sama 

tíma að lágmarka áhættu með tilliti til þeirrar ávöxtunar sem verið er að reyna ná fyrir hönd 

sjóðsfélaganna sem er aðalmarkmið sjóðsins. Þessi gildi koma inn á hugmyndafræði ábyrgra 

fjárfestinga en sjóðurinn er líkt og flestir innlendir sjóðir að stíga sín fyrstu skref í þeim málum. 

Þrátt fyrir að Gildi sé að stíga sín fyrstu skref í þessum málum þá er ýmislegt sem sjóðurinn 

hefur gert í mörg ár sem er ekkert annað en partur af mengi ábyrgra fjárfestinga. (Davíð 

Rúdólfsson, munnleg heimild, viðtal 25. apríl 2018). 

Íslandssjóðir – Íslandsbanki 

Spurning eitt – Hver er fjárfestingarstefna ykkar? 

Mismunandi stefna er fyrir hvern einn og einasta sjóð, það er ekkert sameiginlegt með þeim, 

þeir eru allir sér og eiga að vera það samkvæmt lögum. Þetta eru allt ólíkir sjóðir en auðvitað 

eru sumir sjóðir líkir eins og t.d. skuldabréfasjóðirnir en þeim er algjörlega stýrt sér og það má 

aldrei neitt flæða þar á milli. (Kristín Jóna Kristjánsdóttir munnleg heimild, viðtal 20. apríl 

2018). 

 

Lífeyrissjóður Verzlunarmanna (LIVE) 

Spurning eitt – Hver er fjárfestingarstefna ykkar? 

Áhersla er lögð á fjárfestingar í innlendum hlutabréfum en einnig er fjárfest í innlendum 

skuldabréfum ásamt framtakssjóðum. Erlendis er svo fjárfest í hlutabréfum og framtakssjóðum 

og á sama tíma er fylgst með stöðu eignasafnsins hverju sinni. (Jóhann Guðmundsson munnleg 

heimild, viðtal 17. apríl 2018). 

 

Markaðir – Landsbankinn 

Spurning eitt – Hver er fjárfestingarstefna ykkar? 

Landsbankinn er með mjög skýra framtíðarsýn og skýra stefnu þar sem áhersla hefur verið lögð 

á samfélagsábyrgð og að hún sé samofin grunnrekstri bankans. Þannig hefur verið lögð áhersla 

á að innleiða stefnu í ábyrgum fjárfestingum sem er samofin fjárfestingarákvörðun. (Hrefna 

Ösp Sigfinnsdóttir, munnleg heimild, viðtal 30. apríl 2018). 

 

Vátryggingarfélag Íslands (VÍS) 

Spurning eitt – Hver er fjárfestingarstefna ykkar? 
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Ekki hefur tíðkast að gefa upp fjárfestingarstefnu félagsins opinberlega og að hluta til er það 

vegna samkeppnissjónarmiða. (Arnór Gunnarsson munnleg heimild, viðtal 23. apríl 2018). 

 

4.2.2. Spurning tvö – Fylgið þið ábyrgri fjárfestingarstefnu? 

 

Gildi – Lífeyrissjóður 

Spurning tvö – Fylgið þið ábyrgri fjárfestingarstefnu? 

Árið 2017 setti sjóðurinn sér stefnu um ábyrgar fjárfestingar en lögum samkvæmt þá var öllum 

íslenskum lífeyrissjóðum skylt að gera það. Að sögn Davíðs er stefnan ekki mjög löng en hún 

útlistar engu að síður hvernig þetta vinnur allt saman. (Davíð Rúdólfsson, munnleg heimild, 

viðtal 25. apríl 2018). 

Íslandssjóðir – Íslandsbanki 

Spurning tvö – Fylgið þið ábyrgri fjárfestingarstefnu? 

Þú ferð alltaf eftir þinni bestu vitund á hverjum tíma segir Kristín, maður er ábyrgur að því leyti 

en formleg stefna varðandi ábyrgar fjárfestingar er í smíðum þessa dagana. Markmiðið er að 

setja stefnu fyrir fyrirtækið í heild og allir sjóðirnir eiga að vinna eftir henni, við erum því að 

innleiða ábyrga fjárfestingarstefnu inn í kerfið en á sama tíma þá erum við ábyrg í okkar 

fjárfestingum. (Kristín Jóna Kristjánsdóttir munnleg heimild, viðtal 20. apríl 2018). 

 

Lífeyrissjóður Verzlunarmanna (LIVE) 

Spurning tvö – Fylgið þið ábyrgri fjárfestingarstefnu? 

Sjóðurinn er klárlega ábyrgur að mati Jóhanns, hann er samfélagslega ábyrgur og ábyrgar 

fjárfestingar eru partur af fjárfestingarstefnu hans. Sjóðurinn sinnir samfélagslegri ábyrgð út 

frá fjárfestingum. Jóhanni finnst að sumu leyti erfitt að skilgreina nákvæmlega hvað ábyrgar 

fjárfestingar eru þar sem það er svo rosalega víðtækt hugtak. (Jóhann Guðmundsson munnleg 

heimild, viðtal 17. apríl 2018). 

 

Markaðir – Landsbankinn 

Spurning tvö – Fylgið þið ábyrgri fjárfestingarstefnu? 

Stefna um ábyrgar fjárfestingar markar góðan grunn til að byggja á í þeirri uppbyggingu sem 

hefur átt sér stað innan bankans undanfarin ár. Stefnan var sett árið 2013 og var unnin með 

breiðum hópi af sérfræðingum bankans en einnig var leitað eftir aðstoð frá ráðgjöfum bæði 

innlendum og erlendum. Það var breiður hópur innan bankans sem kom að vinnunni t.a.m 
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fulltrúar frá fjárstýringu, dótturfélaginu Landsbréfum og Mörkuðum en sérfræðingur bankans 

í samfélagsábyrgð leiddi vinnuna. Stefnan var sett fyrir allar fjárfestingar bankans bæði fyrir 

eigin reikning og fyrir hönd viðskiptavina. (Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, munnleg heimild, viðtal 

30. apríl 2018). 

   

Vátryggingarfélag Íslands (VÍS) 

Spurning tvö – Fylgið þið ábyrgri fjárfestingarstefnu? 

VÍS fylgir ábyrgri fjárfestingarstefnu og þegar stefna félagsins var mótuð var það eitt af því 

sem var sett í hana að leitast yrði eftir því að vera ábyrgur fjárfestir og er litið til þess að allir 

nýir fjárfestingarkostir séu metnir út frá því. Að jafnaði er horft til þess sem að myndi teljast 

opinberlega siðferðislega ábyrgt að fjárfesta í. (Arnór Gunnarsson munnleg heimild, viðtal 23. 

apríl 2018). 

 

4.2.3. Spurning þrjú – Af hverju fylgið þið ábyrgri fjárfestingarstefnu? 

 
Gildi – Lífeyrissjóður 

Spurning þrjú – Af hverju fylgið þið ábyrgri fjárfestingarstefnu? 

Gildi er með fjárfestingarstefnu sem gengur aðallega út á áhættudreifingu og ávöxtun fjármuna 

en á sama tíma er sjóðurinn með stefnu um ábyrgar fjárfestingar og hluthafastefnu sem saman 

marka stefnu sjóðsins hvað varðar umhverfismál, félagsleg málefni og stjórnarhætti við 

fjárfestingar sjóðsins. Einnig eru ýmis innri viðmið tekin til greina við skoðun á fjárfestingum 

sjóðsins. Í stefnu sjóðsins um ábyrgar fjárfestingar er sérstaklega áréttað að sjóðurinn sé 

langtímafjárfestir og að hann hafi það meginmarkmið að hámarka lífeyrisgreiðslur til 

sjóðfélaga. Það er alltaf aðalmarkmiðið í öllu sem að sjóðurinn gerir. Segja má að helsta ástæða 

þess að Gildi fylgir stefnu um ábyrgar fjárfestingar sé að draga úr áhættu og auka arðsemi til 

lengri tíma. (Davíð Rúdólfsson, munnleg heimild, viðtal 25. apríl 2018). 

 

Íslandssjóðir – Íslandsbanki 

Spurning þrjú – Af hverju fylgið þið ábyrgri fjárfestingarstefnu? 

Helsta ástæðan fyrir því að sjóðurinn er að innleiða slíka stefnu er að það er fjárhagslega 

hagkvæmt og til lengri tíma mun það leiða til færri mistaka og hærri arðsemi ásamt því að 

lækka áhættu sem leiðir til aukinnar velsældar. Einnig viltu auðvitað líka vera ábyrgur og 

uppfylla ákveðin skilyrði, þú vilt ekki gera eitthvað rangt eða ólöglegt en á sama tíma viltu 

auðvitað auka fjárhagslegan ávinning. Að sögn Kristínar hafa þau séð dæmi þar sem 
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fjárfestingar hafa farið mjög illa þar sem ESG þættir voru ekki kannaðir. (Kristín Jóna 

Kristjánsdóttir munnleg heimild, viðtal 20. apríl 2018). 

 

Lífeyrissjóður Verzlunarmanna (LIVE) 

Spurning þrjú – Af hverju fylgið þið ábyrgri fjárfestingarstefnu? 

Sjóðurinn fylgir ábyrgri fjárfestingarstefnu vegna þess að hann er langtímafjárfestir og það er 

hagur hans að fyrirtæki séu sjálfbær til lengri tíma Með því nær sjóðurinn að hámarka virði  

fjárfestinganna sinna sem svo hámarkar virði sjóðsfélaga, sem er alltaf markmið sjóðsins. Þetta 

á því mjög vel saman og er verkfæri sem að sjóðurinn getur notað í eignar- og áhættustýringu 

sem er mjög mikilvægt fyrir langtímafjárfesta á meðan skammtímafjárfestar þurfa ekki 

endilega að pæla í svona hlutum þar sem þeir reyna að hámarka hagnað til skamms tíma. Að 

fylgja slíkri stefnu er því ekki einungis til þess að láta gott af sér leiða heldur er líka yfirleitt 

fylgni á milli þess að þegar fyrirtæki eru að taka til hjá sér í ESG málum og fylgja slíkum 

stefnum eru þau mun líklegri til að gera aðra hluti vel eins og að sinna birgðastýringu, fylgja 

mannréttindalögum o.s.frv. sem þýðir að fyrirtækið er heilbrigðara sem gerir það að öruggari 

og arðbærari fjárfestingu. (Jóhann Guðmundsson munnleg heimild, viðtal 17. apríl 2018). 

 

Markaðir – Landsbankinn 

Spurning þrjú – Af hverju fylgið þið ábyrgri fjárfestingarstefnu? 

Hrefnu finnst hún standa á tímamótum. Áður fyrr var maður talinn skrítinn af því að vera tala 

um þessa hluti en í dag er miklu meiri vitundarvakning, miklu meiri jákvæðni, miklu meiri 

skilningur, miklu minna af fordómum og á sama tíma erum við komin með rannsóknir sem 

sýna að þetta er betra fyrir arðsemina til langs tíma. Meginástæður fyrir því að Landsbankinn 

ákvað að fara í þessa átt eru að innleiðing á ábyrgum fjárfestingum er rosalega góð 

áhættustýring og það er lögð gríðarlega mikil áhersla á áhættustýringu í bankanum. Árið 2012 

heyrði Hrefna fyrst af ábyrgum fjárfestingum og þá fannst henni hún ekki hafa neitt val, hún 

yrði að fara þá leið og á sama tíma fannst henni að þeir sem fara fyrir fé beri svo mikla ábyrgð. 

Sérstaklega miðað við ástandið í heiminum í dag, þar sem er mikill skortur víðs vegar um 

heiminn og því þurfa þeir sem fara fyrir fé að taka mjög mikla ábyrgð. Aðilar geta haft svo 

mikil áhrif og ábyrgð þeirra verður að vera í gegnum svona starfshætti. Hrefna telur að það séu 

ekki bara fjárfestingartölurnar sem skipti máli heldur líka hvaða áhrif hefurðu til langs tíma og 

þess vegna er þetta svo gott fyrir skráðu félögin, sem eru látin birta uppgjör fjórum sinnum á 

ári, að hafa svona styrka og trausta sýn til framtíðar. Allir þessir þættir hjálpa þeim að fara ekki 

í þessa skammtímahugsun sem að markaðurinn er alltaf að reyna að þrýsta þeim í sem felst í 
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því að fyrirtæki þurfi að sýna fram á hagnað og gott uppgjör innan skamms tíma. (Hrefna Ösp 

Sigfinnsdóttir, munnleg heimild, viðtal 30. apríl 2018). 

 

Vátryggingarfélag Íslands (VÍS) 

Spurning þrjú – Af hverju fylgið þið ábyrgri fjárfestingarstefnu? 

Helsta ástæðan fyrir innleiðingu hennar er að VÍS er að fylgja tíðarandanum á alþjóðavettvangi. 

Ábyrgar fjárfestingar hafa stóraukist ásamt umræðunni um þessi mál og á sama tíma er þetta 

til hagsbóta fyrir félagið þar sem áhætta minnkar í safninu og eykur vonandi ávöxtun. Arnór 

telur að þeir aðilar sem ekki fylgja tíðarandanum í þessum málum verði í raun bara ekkert með. 

(Arnór Gunnarsson munnleg heimild, viðtal 23. apríl 2018). 

 

4.2.4. Spurning fjögur – Hvernig fjárfestið þið á ábyrgan hátt? 

 

Gildi – Lífeyrissjóður 

Spurning fjögur – Hvernig fjárfestið þið á ábyrgan hátt? 

Gildi er frekar stór fjárfestir á innlendum hlutabréfamarkaði og getur því haft töluverð áhrif á 

Íslandi samanborið við á erlendum hlutabréfamörkuðum. Að sögn Davíðs verður Gildi að 

öllum líkindum aldrei stór hluthafi í einstökum erlendum félögum þar sem íslensku 

lífeyrissjóðirnir eru miklu minni en þeir erlendu. Lykilatriðið í ábyrgum fjárfestingum snýst að 

hluta til um möguleikann að geta hafa áhrif og það er frekar framkvæmanlegt á innlendum 

markaði með því að dreifa kröfunum á rétta staði. Sjóðurinn er með hluthafastefnu sem er m.a. 

sett er fram í þeim tilgangi að auka gegnsæi um áherslur sjóðsins er við kemur stjórnarháttum 

og málefnum hluthafa. Hingað til hefur það verið ein helsta áhersla sjóðsins að fókusa á góða 

stjórnarhætti hjá félögum sem fjárfest er í og er því náð fram með hluthafastefnunni. (Davíð 

Rúdólfsson, munnleg heimild, viðtal 25. apríl 2018). 

 

Íslandssjóðir – Íslandsbanki 

Spurning fjögur – Hvernig fjárfestið þið á ábyrgan hátt? 

Fjárfest er á ábyrgan hátt hjá Íslandssjóðum með því velja sjóði með tilliti til ákveðinna þátta, 

til að mynda með því að skoða allar helstu fjármálalegu kennitölur ásamt því að bæta svo stefnu 

um ábyrgar fjárfestingar ofan á hefðbundna fjármálafræði. (Kristín Jóna Kristjánsdóttir 

munnleg heimild, viðtal 20. apríl 2018). 
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Lífeyrissjóður Verzlunarmanna (LIVE) 

Spurning fjögur – Hvernig fjárfestið þið á ábyrgan hátt? 

Heilt yfir er eignasafn sjóðsins ekki flókið. 50% af eignarsafninu er innlend skuldabréf og 

innlendu skuldabréfin eru að langmestu ríkisskuldabréf. Partur af þeim hluta eru sjóðsfélagalán 

sem eru vegna fasteignakaupa sjóðsfélaga, sveitarfélagabréf og stór fyrirtækjaskuldabréf. Allt 

þetta er samfélagslega ábyrgt segir Jóhann en verkefnið sem sjóðurinn er takast á við í dag er 

að flokka hvernig eigi að skilgreina hvað er samfélagslega ábyrgt í hverjum eignarflokki fyrir 

sig. Til dæmis er þörf á minni greiningu á því hvort það sé samfélagslega ábyrgt að eiga íslensk 

ríkisskuldabréf miðað við það að eiga bréf í erlendum framtakssjóðum sem geta verið að 

fjárfesta í alls kyns fyrirtækjum út um allan heim sem sinna ESG málum misvel. Misjafnt getur 

því verið að ákveða hvað sé samfélagslega ábyrgt og hvað ekki en heilt yfir fjárfestir sjóðurinn 

ekki í fyrirtækjum ef t.d. er um brot á mannréttindalögum að ræða eða að það væri eitthvað í 

fljótu bragði sem virkaði vafasamt, þrátt fyrir að hafa ekki skilgreint það nákvæmlega 

opinberlega enn sem komið er. Eins og Jóhann tók fram er 50% af eignasafni sjóðsins 

skuldabréf og þau eru öll nokkurn veginn samfélagslega ábyrg og svo er restin af eignasafninu 

25% innlend hlutabréf og 25% erlend hlutabréf. Megnið af innlendu bréfunum er á skráðum 

markaði og því er staðlað hvernig þau félög skýra frá sinni starfsemi og á sama tíma þekkir 

sjóðurinn þau vel, þeirra starfsemi ásamt stjórnendum þeirra. Þetta eru að stórum hluta til 

innviðafyrirtæki eins og olíufélög, fasteignafélög, tryggingafélög, flutningafélög o.s.frv. 

Einnig eru þau farin að gera ansi mikið í samfélagslegri ábyrgð, eru komin með skýrslur og í 

árskýrslunum eru þau farin að taka fram hvað þau eru að gera sem er mjög jákvætt og er skref 

fram á við. Erlenda safnið samanstendur svo af vísitölusjóðum og þekkir sjóðurinn sjóðstjóra 

þeirra og eru flestir af þeim með teymi í ESG málum. Að sögn Jóhanns er 90% af eignarsafni 

lífeyrissjóðsins fjárfestur með tilliti til ESG málefna. (Jóhann Guðmundsson munnleg heimild, 

viðtal 17. apríl 2018). 

 

Markaðir – Landsbankinn 

Spurning fjögur – Hvernig fjárfestið þið á ábyrgan hátt? 

Stefna Landsbankans um ábyrgar fjárfestingar gengur út á það að vinna með fyrirtækjum og 

útgefendum og er útilokun ekki beitt nema í algjörum undantekningatilvikum. Það þurfti að 

byggja upp þekkingu á málaflokknum innan bankans en í dag hafa allir sjóðsstjóra bankans og 

dótturfélagsins Landsbréfa farið í gegnum menntunarprógram hjá alþjóðlegu samtökunum PRI. 

(Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, munnleg heimild, viðtal 30. apríl 2018). 
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Vátryggingarfélag Íslands (VÍS) 

Spurning fjögur – Hvernig fjárfestið þið á ábyrgan hátt? 

Sjóðurinn fjárfestir að mestum hluta innanlands en ef ákveðið yrði að færa fjárfestingar meira 

erlendis seinna meir þá yrði meiri fókus á ESG þætti þar sem þá er um að ræða stór, alþjóðleg 

fyrirtæki og oft eru skiptar skoðanir um starfsemi þeirra. Að sögn Arnórs er minna um slíka 

fjárfestingarkosti innanlands. Þó hafa komið upp tilvik þar sem ákveðið var að fjárfesta ekki í 

ákveðnum fjárfestingarkosti að hluta til vegna brots á ESG þáttum. Einnig telur Arnór 

mikilvægt að hugsa um orðspor VÍS sem skráðs félags á markaði, mikilvægt sé að hugsa til 

þess hvaða siðferðislegu gildi séu höfð í hávegum hjá þeim félögum sem sjóðurinn sé að 

fjárfesta í og hvaða áhrif það gæti haft á orðspor VÍS. (Arnór Gunnarsson munnleg heimild, 

viðtal 23. apríl 2018) 

. 

4.2.5. Spurning fimm – Notist þið við einhver ákveðin viðmið? 

 

Gildi – Lífeyrissjóður 

Spurning fimm – Notist þið við einhver ákveðin viðmið? 

Gildi notast ekki við nein viðmið eins og er. (Davíð Rúdólfsson, munnleg heimild, viðtal 25. 

apríl 2018). 

 

Íslandssjóðir – Íslandsbanki 

Spurning fimm – Notist þið við einhver ákveðin viðmið? 

Þau viðmið sem verður notast við eru fyrst og fremst PRI þar sem einfalt er að byrja þar því 

lágmarkskröfur á þeim staðli er ekki erfitt að uppfylla en ætlunin er að fara aðeins lengra síðar. 

Bankinn er líka aðili að Global Combact sem verður þá einnig stuðst við. (Kristín Jóna 

Kristjánsdóttir munnleg heimild, viðtal 20. apríl 2018). 

 

Lífeyrissjóður Verzlunarmanna (LIVE) 

Spurning fimm – Notist þið við einhver ákveðin viðmið? 

LIVE er aðili að PRI og hefur verið það frá 2006 og notast því við viðmið frá þeim og fær gögn 

og skýrslur frá þeim til að styðjast við. Einnig hefur sjóðurinn verið að taka hlutina upp á annað 

stig upp á síðkastið og mun halda þeirri vegferð áfram, þar sem hann sér að ábyrgar fjárfestingar 

eru komnar til að vera og munu aðeins verða veigameiri þáttur í framtíðinni en þær eru í dag. 

(Jóhann Guðmundsson munnleg heimild, viðtal 17. apríl 2018). 
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Markaðir – Landsbankinn 

Spurning fimm – Notist þið við einhver ákveðin viðmið? 

Viðmið sem Landsbankinn notast við eru í grunninn frá Global Compact sem hann er aðili að, 

sem og PRI sem er einnig horft mikið til, ásamt leiðbeiningum Kauphallarinnar. (Hrefna Ösp 

Sigfinnsdóttir, munnleg heimild, viðtal 30. apríl 2018). 

 

Vátryggingarfélag Íslands (VÍS) 

Spurning fimm – Notist þið við einhver ákveðin viðmið? 

Eins og er notast VÍS ekki við nein viðmið en mun að öllum líkindum notast við ákveðin viðmið 

seinna meir. (Arnór Gunnarsson munnleg heimild, viðtal 23. apríl 2018) 

 

4.2.6. Spurning sex – Notist þið við einhverjar ákveðnar aðferðir 

 

Gildi – Lífeyrissjóður 

Spurning sex – Notist þið við einhverjar ákveðnar aðferðir? 

Við höfum séð að margir erlendir fjárfestar sem hafa stefnu um ábyrgar fjárfestingar hafa verið 

að nota útilokunaraðferðir við sínar fjárfestingar og er það þá jafnvel gert með bæði neikvæðri 

síun og jákvæðri síun. Með frekari framþróun í þessum málum hjá Gildi er líklegt að sjóðurinn 

muni frekar notast við jákvæðar síanir, þ.e. með því að fjárfesta til dæmis í fyrirtækjum sem 

eru sterk á sviði ESG mála. Það er ekki víst að neikvæð síun henti svona litlum sjóði eins og 

Gildi. Það þyrfti að taka vel ígrundaða afstöðu til að útiloka fyrirtæki sem krefst mikilla 

samskipta við þau og það getur bæði verið tímafrekt og kostnaðarsamt. Slíkt hentar frekar 

stórum sjóðum sem geta borið þann kostnað. (Davíð Rúdólfsson, munnleg heimild, viðtal 25. 

apríl 2018). 

 

Íslandssjóðir – Íslandsbanki 

Spurning sex – Notist þið við einhverjar ákveðnar aðferðir? 

Þar sem Íslandssjóðir eru hrein eignarstýring þá er aðallega verið að fjárfesta í sjóðum, einnig 

er fjárfest beint í einstaka fyrirtækjum en sjóðirnir hafa meira vægi. Með því er hægt að velja 

út frá sjóðunum hvaða aðferðum þeir beita og þá sér Kristin fyrir sér að neikvæð síun væri 

hentug til að byrja með og yrðu þá sjóðirnir valdir út frá því. Neikvæð síun er auðveldasta 

aðferðin og er einna mest notuð hjá stórum aðilum eins og t.d. Norska olíusjóðnum. Kristín 

hefur einnig áhuga á því að fara út í áhrifafjárfestingar til þess að breyta hlutum og hafa áhrif 

og það væri hægt að gera t.d. með því hvernig atkvæði eru greidd á aðalfundum, skoða hlutfall 



29 
 

kvenstjórnenda og ýmislegt fleira. (Kristín Jóna Kristjánsdóttir munnleg heimild, viðtal 20. 

apríl 2018). 

 

Lífeyrissjóður Verzlunarmanna (LIVE) 

Spurning sex – Notist þið við einhverjar ákveðnar aðferðir? 

LIVE hefur gert samning við fyrirtæki eins og Morning Star sem eru með samning við fyrirtæki 

eins og Lytics og með þessum samningum getur sjóðurinn síað út ESG vænar fjárfestingar út 

frá ákveðnum mælikvörðum. Hingað til hefur það ásamt viðmiðum PRI reynst vel, ásamt því 

að nota skýrslur frá hverjum og einum sjóði fyrir sig þar sem megnið af fjárfestingunum er í 

sjóðum en ekki í einstökum fyrirtækjum þar sem jákvæð eða neikvæð síun gæti hentað vel. 

Sjóðurinn notast einnig við siða- og samskiptareglur ásamt hluthafastefnunni. Hún tekur á því 

hvernig sjóðurinn vill hafa stjórnarhætti í fyrirtækjum sem  hann á í og þá er aðallega verið að 

tala um innlendu félögin því þar er sjóðurinn með beina afkomu. Eignarhaldið er þá virkt en á 

sama tíma ekki virkt þar sem eingöngu er verið að skipta sér af þáttum eins og stjórnarháttum 

en ekki af rekstri eða stefnumótun fyrirtækja. Það er í höndum þeirra en eingöngu er verið að 

passa upp á að það séu langtímasjónarmið til staðar. Til framtíðar mun sjóðurinn að öllum 

líkindum skoða meira umhverfis- og samfélagsmál en þetta er alltaf í sífelldri mótun og þetta 

er alltaf að verða betra og ítarlegra til að taka betur á aðalefninu en ekki á aukaatriðum. Einnig 

vill Jóhann minnast á það að sjóðurinn veit að með innlend hlutabréf eru hlutir heilt yfir í lagi 

þar sem við erum með sterk stéttarfélög á Íslandi sem er í lögum að fara eftir, það greiða allir í 

lífeyrissjóði þannig að stéttarfélögin taka á mörgum þáttum er viðkoma samfélagslega 

hlutanum. Ísland er mjög framarlega í þáttum sem viðkoma réttindum á vinnumarkaðinum sem 

kemur þá t.d. í veg fyrir að mestu leyti að notast sé við ólöglegt vinnuafl í íslenskum 

fyrirtækjum sem að LIVE er að fjárfesta í. (Jóhann Guðmundsson munnleg heimild, viðtal 17. 

apríl 2018). 

 

Markaðir – Landsbankinn 

Spurning sex – Notist þið við einhverjar ákveðnar aðferðir? 

Sú aðferð sem Landsbankinn beitir eru virkir eigendur og í undantekningartilfellum er útilokun 

beitt, t.d. ef um lögbrot er að ræða eða brot á mannréttindasáttmálanum. Þá er umrædd eign 

ekki keypt eða seld en ef það eru atriði sem eru ekki álitin vera til fyrirmyndar þá myndi 

Landsbankinn vekja athygli á því og óska eftir skýringum ásamt úrbótum. Vegna þessa hefur 

Landsbankinn sem leiðandi aðili í þessum málum verið að þrýsta á Kauphöllina um 

leiðbeiningar Kauphallarinnar þar sem hún ætti að vera leiðbeinandi aðili í þessum málum líkt 
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og gert var við stjórnarhætti fyrirtækja á sínum tíma. Nú þegar þessar leiðbeiningar eru komnar 

er hægt að vísa útgefendum á þær ef þeir eru í vafa um þessi mál. Þessar leiðbeiningar geta 

verið viðmið bæði fyrir skráð og óskráð fyrirtæki að sögn Hrefnu. (Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, 

munnleg heimild, viðtal 30. apríl 2018). 

 

Vátryggingarfélag Íslands (VÍS) 

Spurning sex – Notist þið við einhverjar ákveðnar aðferðir? 

Eins og er er VÍS ekki aðili að samtökum né notast við ákveðnar aðferðir en það mun að öllum 

líkindum breytast og ákveðnar aðferðir verða teknar í notkun. (Arnór Gunnarsson munnleg 

heimild, viðtal 23. apríl 2018) 

 

4.2.7. Spurning sjö – Eruð þið með einhverjar ákveðnar fyrirmyndir? 

 
Gildi – Lífeyrissjóður 

Spurning sjö – Eruð þið með einhverjar ákveðnar fyrirmyndir? 

Þar sem Gildi er langtímafjárfestir þá skipta þættir ábyrgrar fjárfestingarstefnu miklu máli. 

Gildi er ekki með eina fyrirmynd í þessum málum en hefur mjög mikið verið að skoða sjóði á 

Norðurlöndunum eins og Norska olíusjóðinn, sænsku AP sjóðina og danska ATP 

lífeyrissjóðinn og þá einna helst til þess að mynda sér afstöðu og til þess að læra af þeim þar 

sem sjóðir á Norðurlöndum hafa verið að fylgja hugmyndafræðinni um ábyrgar fjárfestingar 

mun lengur en íslensku sjóðirnir. Davíð talar um að það sem einna helst standi upp úr er að það 

er ekki bara hægt að fylgja stefnum annarra sjóða. Í fyrsta lagi þarf hver og einn að velja sér 

stefnu með tilliti til stærðar og þá sérstaklega með tilliti til kostnaðar á móti áhrifum. Þar er t.d. 

Norski olíusjóðurinn í allt annarri stöðu heldur en sænsku og dönsku sjóðirnir og hvað þá 

íslensku sjóðirnir. Gildi hefur því verið að móta sína meginafstöðu til þess hvaða skref hann 

vill taka með hliðsjón af því hvað þessir aðilar hafa verið að gera, hvað hefur heppnast vel og 

hvað hefur heppnast illa. (Davíð Rúdólfsson, munnleg heimild, viðtal 25. apríl 2018). 

Íslandssjóðir – Íslandsbanki 

Spurning sjö – Eruð þið með einhverjar ákveðnar fyrirmyndir? 

Íslandssjóðir eru ekki með neinn erlendan aðila sem fyrirmynd í þessum málum sem stendur 

en það eru margir aðilar á leiðinni til landsins að kynna sína vinnu sem gætu þá verið 

hugsanlegar fyrirmyndir eða viðmið í ábyrgum fjárfestingum. (Kristín Jóna Kristjánsdóttir 

munnleg heimild, viðtal 20. apríl 2018). 
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Lífeyrissjóður Verzlunarmanna (LIVE) 

Spurning sjö – Eruð þið með einhverjar ákveðnar fyrirmyndir? 

Sjóðurinn er ekki með neina eina erlenda fyrirmynd en hefur aftur á móti fengið fyrirlestra frá 

ýmsum sjóðum, bæði sjóðum sem LIVE á í sem eru þá að kynna hvernig þeir eru að vinna sín 

ESG mál og svo sjóðum sem LIVE á ekki í sem hafa bara verið koma til landsins og halda 

fyrirlestra um þessi mál t.d. Norski olíusjóðurinn sem er mjög stór aðili í þessu og er með mjög 

stórt teymi í ESG málum enda með gríðarlegar fjárhæðir til umráða og þeir eiga beint í 

fyrirtækjum, þeir eiga ekki í sjóðum, þeir eiga bara beint í fyrirtækjum og geta þá bara selt sinn 

hlut í fyrirtækjum ef það er eitthvað sem samræmist ekki þeirra stefnum í ESG málum, við 

getum auðvitað gert það líka eða beðið sjóðina um það eða að fjárfesta ekki í ákveðnum 

fyrirtækjum. Erlendu sjóðirnir sem að LIVE fjárfestir í fjárfesta að megninu til í skráðum 

hlutabréfum sem eru bréf í vísitölusjóðum. Á meðan ekki er notast við neikvæða síun er 

sjóðurinn ekki mikið að spá í því hvað kemur upp á hjá þeim en það gæti auðvitað breyst seinna 

meir ef til þess kæmi að slíkar aðferðir yrðu notaðar við val á erlendum fjárfestingum og þá 

yrði hlutur í viðkomandi fyrirtæki seldur ef hann yrði síaður út þannig. (Jóhann Guðmundsson 

munnleg heimild, viðtal 17. apríl 2018). 

 

Markaðir – Landsbankinn 

Spurning sjö – Eruð þið með einhverjar ákveðnar fyrirmyndir? 

Mikið var horft til reynslu leiðandi aðila í Evrópu þegar stefna um ábyrgar fjárfestinga var 

innleidd en sá erlendi banki sem veitti bestu innsýn og aðstoð í vegferð bankans var Deutsche 

Bank en sá banki hefur unnið að innleiðingu ábyrgra fjárfestinga í yfir 20 ár. Þó að horft hafi 

verið á leiðandi erlenda aðila þá var ljóst að ekki er hægt að taka upp stefnu frá öðrum heldur 

þarf að tryggja að vinna sína stefnu sjálfur og aðlaga hana að sínu umhverfi til þess að hún 

raungerist. Það eru mun meiri líkur á að vinna brotni ef beint er tekið upp frá öðrum, það er 

sem sagt ekki hægt að taka neinn afslátt á þessu ferðalagi sem innleiðing nýrrar stefnu og 

vinnubragði er. Ljóst er að hér var verið að breyta vinnulagi þ.e. þegar stefna um ábyrgar 

fjárfestingar er tekin upp er verið að horfa á fleiri hluti þegar fjárfestingarákvörðun er tekin þ.e. 

auk hefðbundinn þátta eins og rekstur og efnahags þá er verið að bæta inn umhverfismálum, 

stjórnarháttum og félagslegum þáttum og slík breyting á vinnulagi tekur tíma. Bankinn hefur 

lagt áherslu á að þegar hann hefur fengið til landsins erlenda sérfræðinga til að byggja upp 

þekkingu inn í bankanum á málaflokknum þá hefur þeirri þekkingu verið deilt með 

markaðnum. Það hefur verið gert með því að bjóða fjárfestum upp á fundi og einnig hefur verið 

efnt til fræðsluviðburða sem margir geta sótt.  Markmiðið með þessu öllu er að byggja upp 
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betri markað og koma á vandaðri vinnubrögðum til framtíðar. Stefna Landsbankans í ábyrgum 

fjárfestingum nær til allra eignaflokka og er unnið markvisst að slíkri innleiðingu. (Hrefna Ösp 

Sigfinnsdóttir, munnleg heimild, viðtal 30. apríl 2018). 

 

Vátryggingarfélag Íslands (VÍS) 

Spurning sjö – Eruð þið með einhverjar ákveðnar fyrirmyndir? 

Sjóðurinn er ekki með neina sérstaka fyrirmynd í þessum málum en Arnór nefnir þó félagið 

Hermes sem áhugaverðan aðila. Sá sjóður hefur notast við neikvæða síun með mjög góðum 

árangri. Aðal fókusinn eins og er, er að fylgja ábyrgri fjárfestingarstefnu og draga úr áhættu og 

hámarka ávöxtun með dreifingu eigna. Það er gert með því að fjárfesta í mismunandi 

eignarflokkum og innleiðing á ábyrgri fjárfestingarstefnu yrði svo nýr liður í því. (Arnór 

Gunnarsson munnleg heimild, viðtal 23. apríl 2018). 

 

4.2.8. Spurning átta – Í hverju fjárfestið þið? 

 

Gildi – Lífeyrissjóður 

Spurning átta – Í hverju fjárfestið þið? 

Hlutfallslega stór hluti sjóðsins er í fjárfestingum á erlendri grundu; 25% af sjóðnum eru erlend 

hlutabréf eða um hundrað milljarðar. Eignarhlutfall í einstökum erlendum félögum er hins 

vegar ekki hátt heldur samanstendur erlent hlutabréfasafn Gildis af eign í ýmsum skráðum 

hlutabréfasjóðum. Ef Gildi myndi fjárfesta beint í erlendum félögum þá er stærð sjóðsins á 

alþjóðavísu það lítil að hann yrði afar sjaldan hlutfallslega stór aðili á hluthafalistum. 

Mikilvægt er að hafa í huga að það getur verið áhættusamt fyrir lífeyrissjóði að fjárfesta fyrir 

mikla fjármuni í einstökum félögum en markmiðið með fjárfestingum Gildis erlendis er m.a. 

dreifing á áhættu frá innlendum markaði. Á íslenskum markaði er sjóðurinn aftur á móti stór 

hlutfallslegur aðili í fyrirtækjum sem er lykilatriði upp á hversu mikil áhrif hægt er að hafa. 

(Davíð Rúdólfsson, munnleg heimild, viðtal 25. apríl 2018). 

 

Íslandssjóðir – Íslandsbanki 

Spurning átta – Í hverju fjárfestið þið? 

Innanlands fjárfestir Íslandssjóður í skuldabréfum, ríkisskuldabréfum, bankabréfum, 

fyrirtækjabréfum og hlutabréfum. Erlendis fjárfestir sjóðurinn í skuldabréfum og hlutabréfum. 

Sjóðurinn fjárfestir ekki í hrávöru, gulli eða olíu en hefur skoðað slíkar fjárfestingar. 

Fjárfestingar í fasteignum er svo undantekningartilvik fyrir einkabankaviðskiptavini en í 
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megindráttum eru fjárfestingar sjóðsins í innlendum og erlendum skuldabréfum og 

hlutabréfum. (Kristín Jóna Kristjánsdóttir munnleg heimild, viðtal 20. apríl 2018). 

 

Lífeyrissjóður Verzlunarmanna (LIVE) 

Spurning átta – Í hverju fjárfestið þið? 

Áhersla er lögð á fjárfestingar í innlendum hlutabréfum en einnig er fjárfest í innlendum 

skuldabréfum ásamt framtakssjóðum. Erlendis er svo fjárfest í hlutabréfum og framtakssjóðum 

og á sama tíma er fylgst með stöðu eignarsafnsins hverju sinni. Heilt yfir er eignarsafn sjóðsins 

ekki flókið 50% af eignarsafninu er innlend skuldabréf og innlendu skuldabréfin eru að 

langmestu ríkisskuldabréf einnig er partur af þeim hluta sjóðsfélagalán sem eru vegna 

fasteignakaupa sjóðsfélaga, sveitarfélagabréfum ásamt stórum fyrirtækjaskuldabréfum, restin 

af eignarsafninu er svo 25% innlend hlutabréf og 25% erlend hlutabréf. (Jóhann Guðmundsson 

munnleg heimild, viðtal 17. apríl 2018). 

 

Markaðir – Landsbankinn 

Spurning átta – Í hverju fjárfestið þið? 

Allar tekjur sem koma inn er eignardreift af eignarstýringunni inn í móðurfélaginu, Landsbréf 

eru að fullu í eigu Landsbankans sem er sjóðstýringarfyrirtæki, það er tekið fram og það er 

fyrsti valkostur hjá Landsbankanum en á sama tíma er hann opinn fyrir öðrum 

fjárfestingartækifærum t.d. hjá öðrum sjóðum bæði innanlands og utanlands. (Hrefna Ösp 

Sigfinnsdóttir, munnleg heimild, viðtal 30. apríl 2018). 

 

Vátryggingarfélag Íslands (VÍS) 

Spurning átta – Í hverju fjárfestið þið? 

Ef stóru þættirnir eru skoðaðir má sjá að 50 - 60% af fjárfestingum félagsins eru í skuldabréfum 

en 40 - 50% eru í hlutabréfum og eru innlend bréf alveg ráðandi. Horft er til skemmri tíma, og 

þá aðallega skuldabréfa megin, eða um tvö til þrjú ár. Eigið fé félagsins er svo fjárfest til lengri 

tíma í áhættusamari fjárfestingum eins og í hlutabréfum og framtakssjóðum. (Arnór 

Gunnarsson munnleg heimild, viðtal 23. apríl 2018). 
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4.2.9. Spurning níu – Spá viðskiptavinir í því hvort að þið fjárfestið á ábyrgan hátt? 

 

Gildi – Lífeyrissjóður 

Spurning níu – Spá viðskiptavinir í því hvort að þið fjárfestið á ábyrgan hátt? 

Sjóðsfélagar Gildis hafa ekki spurt mikið um þessa þætti enn sem komið er en Davíð telur að 

margir hljóti að vera velta þessu fyrir sér. Vonandi séu sjóðfélagar í grunninn sammála þeim 

skrefum sem sjóðurinn hefur tekið á undanförnum árum í þessum efnum. Formleg innleiðing 

á stefnu um ábyrgar fjárfestingar kom til í kjölfar breytingar á lögum þar um. Einstök skref sem 

stigin hafa verið af hálfu sjóðsins hafa ávallt verið tekin með hag sjóðsfélaga að leiðarljósi. 

Sjóðir á Norðurlöndunum hafa einmitt verið að reyna að passa það að ýmis göfug sjónarmið 

verði ekki á kostnað langtímahagsmuna sjóðsfélaga. Þetta er vandasamt verkefni og því er 

mikilvægt að taka þetta í skrefum (Davíð Rúdólfsson, munnleg heimild, viðtal 25. apríl 2018). 

 

Íslandssjóðir – Íslandsbanki 

Spurning níu – Spá viðskiptavinir í því hvort að þið fjárfestið á ábyrgan hátt? 

Kristín finnur ekki mikið fyrir því að einstaka viðskiptavinir sjóðsins séu að spá í þessum 

hlutum. Það voru í raun stjórnendur og starfsmenn sem fundu hjá sér þörfina  til að innleiða 

ábyrgar fjárfestingar inn í starfsemina og telur Kristín að þetta sé það sem koma skal í 

framtíðinni. Sjóðurinn er undir mjög stífu regluverki og sífellt þarf að hafa varann á því að ekki 

sé verið að brjóta nein lög í starfsemi hans en aðferðafræði ábyrgrar fjárfestingar gengur aðeins 

lengra en lögin sem mun til lengri tíma leiða til betri ákvarðanatöku. Hún telur hins vegar að 

það sé aukinn meðvitund en það þarf að efla þekkingu á markaðinum í þessum málum því 

margir halda að það sé verið að gefa afslátt af ávöxtuninni en það þarf meðal annars að kynna 

það að til langs tíma minnkarðu áhættu og eykur frekar ávöxtun og virði fjárfestingarinnar. 

Þetta er vissulega mjög nýtt hér á Íslandi og þetta er yfirgripsmikið og flókið en hún telur að 

það sé mjög spennandi að vera þátttakandi í þróunarferlinu sem á sér stað á ábyrgum 

fjárfestingum (Kristín Jóna Kristjánsdóttir munnleg heimild, viðtal 20. apríl 2018). 

 

Lífeyrissjóður Verzlunarmanna (LIVE) 

Spurning níu – Spá viðskiptavinir í því hvort að þið fjárfestið á ábyrgan hátt? 

Sjóðsfélagar LIVE spá að einhverju leyti í ESG hlutum og telja að þetta sé mikilvægt en þar 

sem þetta eru margir aðilar sem eiga litla inneign og það er allt saman í lagi hjá LIVE, þá er 

fólk ekki mikið að tjá sig beint gagnvart sjóðnum og umræðurnar kannski frekar inn á 



35 
 

samfélagsmiðlum eða úti í þjóðfélaginu en að mati Jóhanns verður fólk mun meðvitaðra um 

þetta í framtíðinni. (Jóhann Guðmundsson munnleg heimild, viðtal 17. apríl 2018). 

 

Markaðir – Landsbankinn 

Spurning níu – Spá viðskiptavinir í því hvort að þið fjárfestið á ábyrgan hátt? 

Mjög litlar kröfur voru frá viðskiptavinum árið 2013 þegar þessi stefna var sett á en í dag er 

það að aukast og einnig hefur löggjafinn gripið inn t.a.m hjá lífeyrissjóðunum þar sem komið 

er í lög að sjóðirnir verði að setja sér siðferðisleg viðmið í fjárfestingum og því munu þeir gera 

mjög miklar kröfur til bankans í þessum málum. Á sama tíma munu fagfjárfestarnir sem eru í 

IcelandSIF beina athyglina í þessa átt og Hrefna er sannfærð um að markaðurinn mun almennt 

fylgja. Þessu til staðfestingar segir hún að það sé mikil vitundarvakning í þessum málum og 

þetta muni því breytast hratt og aukin eftirspurn eftir slíkum vörum mun vaxa en eins og er, er 

ekkert af þessu gert vegna þrýstings frá viðskiptavinum heldur af frumkvæði Landsbankans. 

(Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, munnleg heimild, viðtal 30. apríl 2018). 

 

Vátryggingarfélag Íslands (VÍS) 

Spurning níu – Spá viðskiptavinir í því hvort að þið fjárfestið á ábyrgan hátt? 

Að sögn Arnórs eru fagfjárfestar VÍS meðvitaðri um þetta en stakir einstaklingar, t.d. er LIVE 

stærsti hluthafi VÍS og hann einblínir talsvert á hvað félagið er að gera bæði í starfseminni og 

í fjárfestingum félagsins. Erlendir aðilar eru einnig orðnir stórir hluthafar í félaginu og þeir eru 

að öllum líkindum líka að skoða þessa þætti. Félagið er frekar stutt á veg komið í þessum 

málum í samanburði við flesta erlenda aðila og marga innlenda Þetta er í mótun, aukin 

meðvitund er búin að eiga sér stað og er markmiðið að gera betur (Arnór Gunnarsson munnleg 

heimild, viðtal 23. apríl 2018). 
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4.2.10. Spurning tíu – Hver eru tækifærin í ábyrgum fjárfestingum? 

 

Gildi – Lífeyrissjóður 

Spurning tíu –  Hver eru tækifærin í ábyrgum fjárfestingum? 

Að mati Davíðs liggja ýmis tækifæri til langs tíma í ábyrgum fjárfestingum. Verið er að skoða 

ákveðnar hugmyndir varðandi jákvæðar síanir, sem gætu t.d. verið vegna hlutabréfasafna sem 

hafa ákveðna langtímaeiginleika, t.d. í orkumálum, en annars liggja þau víða og verið er að 

mynda sér nánari skoðun á því. Ástæðan þess að sjóðurinn fetar þessa braut er að sjálfsögðu 

vegna þess hann sér tækifæri þar og tækifæri til að gera betur. (Davíð Rúdólfsson, munnleg 

heimild, viðtal 25. apríl 2018). 

Íslandssjóðir – Íslandsbanki 

Spurning tíu –  Hver eru tækifærin í ábyrgum fjárfestingum? 

Kristín telur að tækifærin í ábyrgum fjárfestingum sé í umhverfismálum og þá einna helst í 

orkumálum en  finnst henni heilsugeirinn líka vera áhugaverður. Á sama tíma er verið að byrja 

skoða græn skuldabréf en þar sem sjóðurinn einbeitir sér að eignadreifingu þá yrði aldrei 

fjárfest einungis í einum geira heldur yrði þetta alltaf hluti af eignarsafninu eða viðbót við 

grunnfjárfestingar sjóðsins. (Kristín Jóna Kristjánsdóttir munnleg heimild, viðtal 20. apríl 

2018). 

 

Lífeyrissjóður Verzlunarmanna (LIVE) 

Spurning tíu –  Hver eru tækifærin í ábyrgum fjárfestingum? 

Að mati Jóhanns liggja tækifærin í ESG málum í því að vera samfélagslega ábyrgur sem 

fjárfestingarkostur. Þeir sem eru ekki samfélagslega ábyrgir í framtíðinni verða í raun ekki með 

þegar fjárfestar eru farnir að skoða þetta meira og munu þá einungis taka þá fjárfestingarkosti 

sem eru samfélagslega ábyrgir en aðra ekki. Kannski hefur það alltaf verið þannig en núna og 

seinna meir verður það meira fast mótað. Jóhann sér LIVE stefna í þá átt að fast móta enn frekar 

skilgreiningu á mismunandi eignarflokkum, hvort þeir séu samfélagslega ábyrgir eða ekki 

ásamt því að taka ákvörðun um aðferðir við að sía slíkar eignir út eins og með „best in class 

approach“, neikvæðri síun, eða virku eignarhaldi og það yrði þá að skoða með tilliti til um 

hvers konar fjárfestingar væri um að ræða þar sem sjóðurinn fjárfestir svo vítt og breitt. Síðustu 

12 – 18 mánuði hefur mikið verið að gerast og næstu 12 – 18 mánuði mun mikið gerast bæði 

hjá LIVE og á íslenska markaðinum. Þetta er rosalega inn núna og það eru allir að taka þetta 

til sín. Fyrir svona tveimur árum, ef við vorum að spyrja sjóði um þessi málefni, þá fengum við 
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yfirleitt þau viðbrögð að menn skildu ekki af hverju þeir ættu að vera að pæla í þessu en í dag 

vita allir hvað verið er að tala um og af hverju þessir hlutir skipta máli og á sama tíma eru menn 

viljugir í að gera eitthvað ef það er eitthvað sem að þeir geta gert, því menn vilja vera 

samfélagslega ábyrgir. Áður fyrr var því meira um neikvæð viðbrögð, fólki fannst þetta vera 

aukaatriði og og meira svona bónus. Í dag aftur á móti er þetta allt að verða meira fast mótað 

og mun verða það meira með tímanum, þetta verður meira partur af rekstri og að hlutir séu 

samfélagslega ábyrgir. Þetta er í raun og veru tól til að spara, til að stýra áhættu og taka til í 

fjárfestingakostum og til langs tíma á þetta algjörlega við og hentar lífeyrissjóðum einkar vel 

þar sem aðallega er fjárfest til langs tíma. (Jóhann Guðmundsson munnleg heimild, viðtal 17. 

apríl 2018). 

 

Markaðir – Landsbankinn 

Spurning tíu –  Hver eru tækifærin í ábyrgum fjárfestingum? 

Það mun verða áhugi fyrir því að að stofna sjóð hér á landi sem fylgir einungis aðferðafræði 

ábyrgra fjárfestinga segir Hrefna. Þau hjá Landsbankanum hafa hitt mikið af erlendum 

sjóðstýringarfyrirtækjum sem eru öll komin með svona vörur og þetta er verulega áhugaverð 

vara. Hrefna telur einnig að græn skuldabréf séu mjög áhugavert tækifæri og það er mikið um 

þau erlendis. Það er því af nógu að taka í heimi ábyrgra fjárfestinga hjá Landsbankanum 

(Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, munnleg heimild, viðtal 30. apríl 2018). 

 

Vátryggingarfélag Íslands (VÍS) 

Spurning tíu –  Hver eru tækifærin í ábyrgum fjárfestingum? 

Að sögn Arnórs geta tækifærin leynst á mörgum stöðum eins og í orkumálum og grænum 

skuldabréfum en hann vildi ekki fara nánar út í það. (Arnór Gunnarsson munnleg heimild, 

viðtal 23. apríl 2018). 

 

4.2.11. Spurning ellefu – Teljið þið að stefna um ábyrgar fjárfestingar auki ávöxtun eigna 

ykkar? 

 

Gildi – Lífeyrissjóður 

Teljið þið að stefna um ábyrgar fjárfestingar auki ávöxtun eigna ykkar? 

Að mati Davíðs er erfitt að segja til um það, þar sem Gildi leggur mestu áhersluna á stjórnahætti 

fyrirtækja þegar kemur að ábyrgum fjárfestingum og segir hann að maður veit ekki hvað gerist 
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ef þú gerir ekki eitthvað tengd stjórnarháttum. Einnig tekur hann fram að þetta sé að einhverju 

leyti meira notað sem áhættustýring, að taka tillit til ESG þátta þá sértu að verja fjárfestinguna. 

Hann telur að það sé ekki hægt að mæla þetta og þá sérstaklega hjá Gildi vegna þess að 

sjóðurinn eigi hlut í flestum félögum á innlendum markaði og sé að fókusa á stjórnarhætti hjá 

þeim öllum. Sjóðurinn sé því ekki með úrtak sem er öðruvísi á íslenska markaðinum og því 

væri hann bara að bera saman ávöxtun á innlendum hlutabréfum við erlend hlutabréf en þar er 

ávöxtun misjöfn af ýmsum öðrum ástæðum.  

(Davíð Rúdólfsson, munnleg heimild, viðtal 25. apríl 2018). 

 

Íslandssjóðir – Íslandsbanki 

Teljið þið að stefna um ábyrgar fjárfestingar auki ávöxtun eigna ykkar? 

Kristín segist vita til þess að það séu til rannsóknir sem sýni fram á það að ábyrg 

fjárfestingarstefna geti leitt til aukinnar arðsemi, slík stefna skilar annaðhvort sömu eða betri 

ávöxtun, það er allavegana ekki verri ávöxtun en hefðbundnar stefnur skila segir Kristin. Einnig 

tekur hún fram að auðvitað þurfi að fara betur yfir fleiri rannsóknir og skoða þessa hluti mun 

betur, við erum bara rétt að byrja. (Kristín Jóna Kristjánsdóttir munnleg heimild, viðtal 20. apríl 

2018). 

 

Lífeyrissjóður Verzlunarmanna (LIVE) 

Teljið þið að stefna um ábyrgar fjárfestingar auki ávöxtun eigna ykkar? 

Við höfum ekki mælt það, þetta hefur verið sívaxandi en við við getum ekki séð það beint á 

okkar ávöxtun. (Jóhann Guðmundsson munnleg heimild, viðtal 17. apríl 2018). 

 

Markaðir – Landsbankinn 

Teljið þið að stefna um ábyrgar fjárfestingar auki ávöxtun eigna ykkar? 

Að mati höfundar kemur það ekki nægilega skýrt fram í viðtalinu hvort að stefna um ábyrgar 

fjárfestingar auki ávöxtun eigna til langs tíma hjá Mörkuðum. Hrefna minnist þó á að nú séu 

komnar rannsóknir sem sýni fram á að þessi aðferð sé betri fyrir arðsemina til langs tíma. 

(Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, munnleg heimild, viðtal 30. apríl 2018). 
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Vátryggingarfélag Íslands (VÍS) 

Teljið þið að stefna um ábyrgar fjárfestingar auki ávöxtun eigna ykkar? 

Að mati höfundar kemur það ekki nægilega skýrt fram í viðtalinu hvort að stefna um ábyrgar 

fjárfestingar auki ávöxtun eigna til langs tíma hjá Vís. Arnór minnist þó á að ábyrgar 

fjárfestingar geti haft áhrif á orðspor, ímynd, hækkun eða lækkun á gengi hlutabréfa fyrirtækja, 

fyrir utan hvað þetta sé góð aðferð til áhættustýringar til langs tíma sem myndi hækka 

eignarhlut og auka arðsemi.  

(Arnór Gunnarsson munnleg heimild, viðtal 23. apríl 2018). 

 

4.2.12. Spurning tólf – Gætir þú sagt mér aðeins frá Icelandsif? 

Spurning tólf var lögð fyrir Davíð Rúdólfsson forstöðumann eignarstýringar og staðgengil 

framkvæmdarstjóra hjá Gildi lífeyrissjóðir og varaformann Icelandsif. Einnig var hún lögð fyrir 

Hrefnu Ösp Sigfinnsdóttir framkvæmdarstjóra Markaða hjá Landsbankanum og formann 

stjórnar Icelandsif. Ástæðan fyrir því að hún var aðeins lögð fyrir þau er vegna stöðu þeirra 

innan Icelandsif. 

 

Gildi – Lífeyrissjóður 

Gætir þú sagt mér aðeins frá Icelandsif? 

Að sögn Davíðs varaformanns Icelandsif, eru flestir fagfjárfestar á innlendum markaði aðilar 

að samtökunum og þau hafa farið mjög vel af stað. Samtökin eru fyrst og fremst hugsuð sem 

vettvangur skoðanaskipta ásamt fræðslu fyrir aðila til að fá hugmyndir og fróðleik til  að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir. Samtökin eru ekki hugsuð sem miðja allra fjárfesta til að taka 

sameiginlega ákvörðun og komast að sameiginlegri niðurstöðu. Áherslan er á að efla umræðu 

á Íslandi um sjálfbærar og ábyrgar fjárfestingar og á sama tíma að auka samskipti við 

systursamtökin á Norðurlöndunum sem er gert með sameiginlegum viðburðum, almennum 

samskiptum og einnig hafa fulltrúar þeirra komið til Íslands. Með þessu geta félögin lært af 

hvort öðru sem er mjög mikilvægt. Einnig hafa verið settir á fót vinnuhópar þar sem ákveðnir 

hlutir eru teknir fyrir eins og fjárfestingar lífeyrissjóða. „Hugmyndin er að byggja upp frekari 

vinnuhópa á öðrum sviðum sem koma að þessu með ólíkum hætti og dýpka umræðuna. Það 

getur verið  misjafnt hvað hentar mismunandi félögum, t.d. eru tryggingarfélög að skoða aðra 

hluti en lífeyrissjóðir og bankar. Hver og einn hópur getur þá tekið málefni sín lengra og þegar 

þau eru sameiginleg fyrir heildina þá getur það verið vettvangur fyrir þá líka.“ (Davíð 

Rúdólfsson munnleg heimild, viðtal 25. apríl 2018) Aðild að samtökunum gæti því hentað 

einkar vel þeim sem eru að stíga sín fyrstu skref í ESG málum til þess að fá leiðsögn, fræðslu 
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og skiptast á skoðunum við aðila í sambærilegum hugleiðingum. Þegar kemur að 

systursamtökum Icelandsif á norðurlöndunum og hver þeirra standi upp úr, þá telur Davíð að 

það sé erfitt að segja til um það og þá helst aftur vegna þess að það er mismunandi hvað henti 

hverjum og einum. Til að mynda telur hann að norski olíusjóðurinn sé sá sem gangi einna lengst 

í ESG málum en á sama tíma hafi hann líka bolmagn til þess sökum stærðar sinnar. Það hentar 

ekki öllum og það er mjög vandasamt og flókið að beita útilokunaraðferðum einnig þekkt sem 

neikvæð skimun og því telur Davíð að Icelandsif eigi meira sameiginlegt með Swesif í Svíþjóð 

og Dansif í Danmörku heldur en Norsif en þá helst vegna stærðar Norska olíusjóðsins.  (Davíð 

Rúdólfsson munnleg heimild, viðtal 25. apríl 2018) 

 

Markaðir – Landsbankinn 

Gætir þú sagt mér aðeins frá Icelandsif? 

Hrefna fór í það að stofna félagið Icelandsif , 13 nóvember árið 2017 var það formlega stofnað 

og helstu ástæður fyrir því voru þær að þau hjá Mörkuðum voru farinn að finna fyrir auknum 

áhuga út á við og voru sífellt að fá spurningar varðandi ESG málefni. Margir voru í algjörum 

byrjendasporum og vantaði aðstoð. Markmiðið var að fá alla helstu aðila á markaðinum á 

Íslandi inn og það tókst á skömmum tíma. Hin norðurlöndin eru með svipuð samtök en það 

hefur engin af þeim náð svona breiðri samstöðu og á svona stuttum tíma. Þau standa mis vel 

og eru búin að vera mis lengi að, Swesif er elst en Norsif er sterkast og er það vegna norska 

olíusjóðsins. Hann er mjög sterkur í gömlu aðferðarfræðinni sem er þessi útilokun einnig þekkt 

sem neikvæð síun en það er ekki okkar aðferðarfræði segir Hrefna, aðferðafræði Markaða er 

að beita sér fyrir sem virkir eigendur og myndu þau aðeins beita neikvæðri síun ef um lögbrot 

væri að ræða t.d. ef það væri eitthvað sem samræmdist ekki mannréttindasáttmálanum, þá væri 

neikvæðri síun beitt og hlutur Markaða seldur eða þá að ekki væri fjárfesti í viðkomandi 

eignarhlut til að byrja með. (Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, munnleg heimild, viðtal 30. apríl 2018). 
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5. Umræður og lokaorð 

Af þeim aðilum sem komu í viðtal notast flestir við PRI eða ætla sér að gera það, Markaðir, 

LIVE og Íslandssjóðir nefndu allir þau viðmið, önnur viðmið er komu upp hjá aðilum sem voru 

skoðaðir voru Global Combact og leiðbeiningar Kauphallar. Þær aðferðir sem voru oftast 

nefndar voru jákvæð síun, neikvæð síun, virkt eignarhald og áhrifafjárfestingar. Flestir aðilar 

voru að skoða stjórnarhætti fyrirtækja en einnig umhverfis- og samfélagsþætti en langflestir 

þeirra eru á byrjunarstigi og eru enn að marka sér stefnu í þessum málum. VÍS er komið styðst 

á veg ásamt Íslandssjóðum, Gildi og LIVE hafa verið að tileinka sér ákveðna hluti óformlega 

en eru að mynda sér formlega stefnu og eru komnir ágætlega á stað á meðan Markaðir eru 

komnir lengst. Helstu ástæður fyrir því að þessir aðilar ákváðu að taka upp ábyrgar fjárfestingar 

er sú að þeim þykir þetta vera frábær aðferð til áhættu- og eignarstýringar og þá sérstaklega til 

langs tíma, til þess að hámarka ávöxtun og lágmarka áhættu ásamt því að fylgja tíðarandanum 

og vilja hafa áhrif á hlutina til hins betra. Enginn einn erlendur aðili er fyrirmynd þessara sjóða 

og félaga en Norski olíusjóðurinn var langoftast nefndur sem ákveðin fyrirmynd sem íslenskir 

aðilar gætu til dæmis skoðað. Einnig var Deutsche Bank, sænski lífeyrissjóðurinn AP4 og 

danski lífeyrissjóðurinn ATP nefndir sem hugsanlegar fyrirmyndir í þessum málum og hægt er 

að nálgast þeirra helstu málefni á heimasíðum þeirra.  

Helstu tækifæri er voru nefnd af íslensku stofnanafjárfestunum í þessum málum voru 

græn skuldabréf, fjárfestingarsjóðir er fylgja einungis stefnu um ábyrgar fjárfestingar, 

heilsugeirinn, orkumál ásamt því að vera samfélagslega ábyrgur sem fjárfestingarkostur. Það 

er í samræmi við erlendar rannsóknir um tækifæri í útgáfu á grænum skuldabréfum, þar sem 

eftirspurn eftir þeim hefur aukist á heimsvísu en framboðið er þó enn sem komið er ekki í 

samræmi við hana. Einnig var nefnt að mikilvægt væri að hafa í huga að hver og einn aðili 

þyrfti að búa sér til sína stefnu frá grunni í stað þess að fylgja öðrum aðilum í einu og öllu, gott 

er að fá hugmyndir frá öðrum aðilum en hver og einn verður að notast við þá hluti sem henta 

sinni starfsemi t.d. vegna tegundar sjóðs eða félags, stærðar og fjármagns sem viðkomandi aðili 

hefur á milli handanna. Einnig var talið mikilvægt að kostnaður vegna aðferðarfræði ábyrga 

fjárfestinga kæmi ekki niður á ávöxtun og að fjárfestar þyrftu að ganga úr skugga um að þeir 

aðilar sem gæfu sig út fyrir að vera ábyrgir séu svo í raun, að það sé ekki verið að setja fé í 

fjárfestingarkosti sem fylgja í raun ekki ESG aðferðarfræðinni. Það hefur færst í vöxt að 

fyrirtæki séu að nýta sér ESG þætti sem ákveðið markaðstæki þar sem eftirspurnin eftir slíkum 

vörum er sífellt að aukast, þau auglýsa sig og merkja sínar vörur sem grænar og lofa þá meira 

en þau skila þar sem vörurnar eru oft á tíðum ekki grænar og því ber fjárfestum að varast grænan 

þvott (e. greenwashing). (Dahl, 2010) 
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Niðurstöður rannsóknar mynda samræður við fyrri rannsóknir og ber þar helst að nefna 

að íslenskir sjóðir eru að fylgja tíðarandanum um allan heim sem hefur átt sér sér stað 

síðastliðin ár, þar sem áhuginn á þeim hefur aukist jafnt og þétt og þá sérstaklega eftir 

fjármálakrísuna 2008. Samræmi er í svörum þátttakenda og fyrri rannsókna þar sem helstu 

ástæður fyrir því að sjóðir eru að tileinka sér stefnu um ábyrgar fjárfestingar, séu að sú aðferð 

henti vel til þess að lágmarka áhættu og hámarka ávöxtun til lengri tíma.  Erlendar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að bæði Evrópskir og Bandarískir ábyrgir fjárfestingasjóðir stóðu sig betur en 

hefðbundnir sjóðir sem fylgja ekki ábyrgri fjárfestingastefnu, ásamt því að ESG upplýsingar 

eru mikið notaðar til þess að bera kennsl á áhættusöm fyrirtæki og þar með stýra áhættu. 

Meginástæður fyrir því að Landsbankinn ákvað að fara í þessa átt segir Hrefna Ösp 

Sigfinnsdóttir eru að innleiðing á ábyrgum fjárfestingum er rosalega góð áhættustýring og það 

er lögð gríðarlega mikil áhersla á áhættustýringu í bankanum. 

Til að mynda kom fram í leiðbeiningum kauphallar að síðastliðin ár hefur orðið mikil 

vitundarvakning á sviði samfélagsábyrgðar  og þá sérstaklega á meðal stofnanafjárfesta á 

alþjóðamörkuðum. Þessir fjárfestar sáu tengingu milli þess hvað fyrirtæki eru að gera í þessum 

málum og hvernig þau eru rekin, ef fyrirtæki taka tillit til ESG þátta þá eru þau yfirleitt betur 

rekin og þar af leiðandi líklegri til þess að vera sjálfbærari, verðmætari og skila betri ávöxtun 

til langs tíma og því mun álitlegri fjárfestingakostur. Jóhann Guðmundsson hjá LIVE talar um 

að það sé fylgni á milli þess þegar fyrirtæki eru að taka til hjá sér í ESG málum og fylgja slíkum 

stefnum eru þau mun líklegri til að gera aðra hluti vel, eins og að sinna birgðastýringu, fylgja 

mannréttindalögum o.s.frv. sem þýðir að fyrirtækið er heilbrigðara sem gerir það að öruggari 

og arðbærari fjárfestingu.  

Einnig kom í ljós í fyrri rannsóknum að góðir stjórnarhættir fyrirtækja í gegnum 

hluthafastefnuna eru mjög mikilvægir þegar kemur að ábyrgum fjárfestingum, 

eignastýringarfyrirtækið  BlackRock hefur haft mikil áhrif á hluthafastefnur. Þeir segjast verja 

og auka virði viðskiptavina sinna með því að eiga í beinum samskiptum við fyrirtækin sem þeir 

fjárfesta í, kjósa og koma með tilögur á hluthafafundum. Einnig skrifar forstjóri Blackrock 

opinbert bréf á hverju ári þar sem mesta áherslan er lögð á stjórnarhætti og er því ætlað að vera 

leiðbeinandi fyrir þau félög sem Blackrock fjárfestir í. Gildi lífeyrissjóður hefur lagt mikla 

áherslu á stjórnarhætti í gegnum hlutahafastefnu sín , Davíð Rúdólfsson segir að lykilatriðið í 

ábyrgum fjárfestingum snýst að hluta til um möguleikann að geta hafa áhrif og það er frekar 

framkvæmanlegt á innlendum markaði með því að dreifa kröfunum á rétta staði. Sjóðurinn er 

með hluthafastefnu sem er m.a. sett er fram í þeim tilgangi að auka gegnsæi um áherslur 

sjóðsins er við kemur stjórnarháttum og málefnum hluthafa. Hingað til hefur það verið ein 
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helsta áhersla sjóðsins að fókusa á góða stjórnarhætti hjá félögum sem fjárfest er í og er því 

náð fram með hluthafastefnunni. 

Erlendar rannsóknir sýndu einnig fram á að aðferðafræði ábyrgra fjárfestinga þurfa ekki 

endilega alltaf að borga sig. Til að mynda kom í ljós að þegar árangur ábyrgra fjárfestinga í 

Asíu, Bandaríkjunum og Evrópu var kannaður kom í ljós að ekki var verulegur munur á 

ávöxtun fjárfestinga hjá sjóðum sem fylgja ESG aðferðafræðinni og hefðbundnum sjóðum sem 

að gera það ekki. Einnig kom í ljós að í ákveðnum iðnaði enduðu fjárfestar á því að tapa á 

fjárfestingum sínum með því að beita aðferðafræði ábyrgra fjárfestinga. Aðrar rannsóknir 

komust að þeirri niðurstöðu að aðferðafræði ábyrgra fjárfestinga geti aukið kostnaðinn við 

fjárfestingarákvarðanir vegna viðmiða og aðferða sem eru notuð. Það er í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar en Davíð Rúdólfsson hjá Gildi talar um að mikilvægt sé að velja sér 

stefnu með tilliti til stærðar sjóðs og þá sérstaklega með tilliti til kostnaðar á móti áhrifum. 

Jafnframt talar Davíð um að sjóðir á Norðurlöndunum hafa einmitt verið að reyna að passa það 

að ýmis göfug sjónarmið verði ekki á kostnað langtímahagsmuna sjóðsfélaga.  Jafnvel voru 

sannanir fyrir því að  þegar fjárfest var í fyrirtækjum sem áttu engan vegin við ESG 

aðferðafræðina, sem teljast vera „óábyrg“ fyrirtæki eins og tóbaks- og áfengisfyrirtæki sem og 

spilavíti skiluðu fjárhagslegum ávinningi til fjárfesta. Rannsókn sem kannaði meginreglur 

ábyrgra fjárfestinga eða PRI, komst að þeirri niðurstöðu að sjóðstjórar sem skrifuðu undir þær 

reglur stóðu ekki alltaf við sín loforð um að vera virkir eigendur og innleiða ESG inn í 

fjárfestingarstefnur sínar. Í ljós kom að oft á tíðum sýndu sjóðir ekki fram á aukningu í að taka 

tillit til ESG við val á fjárfestingarkostum og á sama tíma hafði ávöxtun þeirra minnkað. Þeir 

kusu einnig sjaldnar á fundum varðandi umhverfismál og fjárfestingar þeirra í fyrirtækjum sem 

voru umdeild á sviði umhverfismála jókst. Lokaniðurstaða þeirrar rannsóknar var sú að sumir 

sjóðstjórar gerðu marktækar breytingar á ESG málefnum en flestir þeirra sem skrifuðu undir 

PRI notuðu þær til þess að laða að sér aukið fjármagn.  

Aðferðarfræði ábyrgra fjárfestinga er enn sem komið er frekar nýlegt fyrirbæri hér á landi 

en eftir að hafa lesið mér til um þessi málefni ásamt því að taka viðtöl við íslenska 

stofnanafjárfesta þá finnst mér persónulega að íslenskir aðilar séu almennt að gera góða hluti í 

þessum málum. Margir af þeim hafa verið að tileinka sér aðferðafræði ábyrgra fjárfestinga á 

óformlegan hátt í þó nokkurn tíma ásamt því að vera mynda sér formlega stefnu í þeim. Einnig 

eru innlendir og erlendir aðilar orðnir opnari og jákvæðari fyrir því að innleiða ESG inn í 

starfsemi sína sem er í takt við tíðarandann í heiminum í dag, á sama tíma er þetta til hagsbóta 

bæði fyrir samfélög og fjárfesta þar sem þetta gerir heiminn að betri stað en á sama tíma er 

þetta mjög gott tæki til áhættustýringar og ávöxtunar til langs tíma. Ég tel þetta vera mjög 
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mikilvægt í dag þar sem heimurinn er sífellt að átta sig á því að er bara til eitt eintak af jörðinni. 

Miklar loftlagsbreytingar hafa átt sér stað, eyðing skóga, gríðarleg plastmengun, fæðuóöryggi, 

mengun vatnsbóla, brot á mannréttindum ásamt spillingu í fyrirtækjum. Með aðferðafræði 

ábyrgra fjárfestinga þar sem er tekið tillit til ESG þátta við ráðstöfun fjármagns, gæti það haft 

mikil áhrif og vissulega hjálpað til við að tækla þessi mikilvægu verkefni sem jarðarbúar standa 

fyrir á næstu árum fyrir núverandi og komandi kynslóðir. 

Í upphafi ritgerðar var spurt hver er hagur íslenskra fjárfestingasjóða af innleiðingu á 

ábyrgir fjárfestingastefnu? Í rannsókn minni og erlendum rannsóknum eru helstu niðurstöður 

þær að hagur sjóða af slíkri stefnu séu betri eignar- og áhættustýring, hámörkun arðsemi  ásamt 

því að gera umhverfi og samfélag betra og ýta undir góða stjórnarhætti hjá fyrirtækjum. Hins 

vegar kom í ljós að þegar spurt var hvort stefna um ábyrgar fjárfestingar hefði aukið ávöxtun 

eigna hjá íslenskum sjóðum, voru svörin á þá leið að ekki væri hægt að mæla það, að það hefði 

ekki verið mælt eða að þetta væri allt saman á byrjunarstigi. Það ýtir undir niðurstöður í 

erlendum rannsóknum sem hafa kannað hvort það borgi sig í raun og veru að fylgja ábyrgri 

fjárfestingarstefnu, en sumar af þeim vilja meina að svo sé ekki og geti jafnvel minnkað 

ávöxtun. Áhugavert væri því að kanna í frekari rannsóknum hvort að ábyrgar fjárfestingar væru 

í raun og veru að auka ávöxtun eignarsafna hjá íslenskum fjárfestingasjóðum. 
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