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Ansvarlige investeringer – trender og 
utfordringer 

1 

 

Fondsdagen 2015 

Anne Kvam, rådgiver ansvarlige investeringer 



DNV GL © 2013 

Ansvarlige investeringer – kort fortalt! 

1700 tallet: 
Kvekerne 

1928: US 
Pioneer Fund 

1960: kirken 
og etiske 

investeringer 

60-70 tallet: 
økt global og 
sosial fokus 
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1980-90 tallet – 
miljø og 

bærekraft 

2000: SRI og 
SRI 

2006: PRI 
etablert 

2013: Norsif 
etablert 



DNV GL © 2013 

Forskjellige tilnærminger til ansvarlige investeringer 
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Sustainability themed investment; 

Best-in-Class investment selection; 

Exclusion of holdings from investment universe;  

Norms-based screening;  

Integration of ESG factors in financial analysis;  

Engagement and voting on sustainability matters;  

Impact investing.  

SRI Study 2014, Eurosif 
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Eksempler på ESG-faktorer 
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• Vann- og luftforurensning 
• Avfallshåndtering 
• Farlige materialer 
• Energibruk 

E 
• Helse og sikkerhet 
• Organisasjonsfrihet 
• Menneskerettigheter 
• Leverandøroppfølging 
• Lokalsamfunn 

S 

• Styresammensetning 
• Etikk 
• Anti-korrupsjon 
• Compliance 

G 
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One size fits all…? 

1. Avklare ambisjoner 

– Hva er forventningene/kravene fra styret eller eier? 

– Hvor er den største risikoen? 

– Hvor mye ressurser er tilgjengelig? 

2. Lage en ansvarlig investeringsstrategi eller policy 

– Definere ambisjonsnivå/prioritere 

– Forankre i styret/ledelse 

– Dokumentere/kommunisere i relevant 
styringsdokument  

3. Implementere 

– Ressurser og kompetanse 

– Prosesser, retningslinjer, sjekklister 

– Rapportering, måloppnåelse 
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Trend- fra «etiske» til «ansvarlige» investeringer 

Ønsker ikke å investere i 
enkelte sektorer/selskaper 
basert på etikk og 
verdivalg. (Uavhengig av 
avkastning) 

• Positiv og negativ screening 
(eksklusjon) 

• Impact investing 
• (Aktivt eierskap) 
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Etiske investeringer ESG-integrering i 
investeringer 

            

TREND 

ESG-faktorer er 
risikofaktorer som kan 
påvirke avkastning på sikt. 
Blir en del av selskaps- og 
investeringsanalysen. 

• ESG-analyse, -kapasitet og –
kompetanse 

• (Aktivt eierskap) 
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Trend – fokus på klima og karbon 

Utelukke 
karbonintensiv 
industri? 
 
Carbon 
footprinting 
 
Grønne 
obligasjoner 
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Noen utfordringer… 

Knytte 
(kortsiktig) 
finansiell 
risiko mot…. 

… (langsiktig) 
miljø og 
sosiale 
temaer…? 

Matche 
strategi og 
ambisjoner 
med…. 

… realistisk og 
operasjonell 
implementering 
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SAFER, SMARTER, GREENER 

www.dnvgl.com 
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anne.kvam@dnvgl.com 
+47 97121798 
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