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Hva det vil si for en fondsforvalter å drive 
med ansvarlige investeringer? Hvilke 

vurderinger bør vi ta, hva er godt 
samfunnsansvar og når bør vi skygge unna?  



Er bærekraftige investeringer lønnsomme? 



Må man velge? 





Må man velge? 



2016 ett veiskille? 
Impact Investment 

Det er ikke lett 
Fakta 
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FN	  sin	  definisjon	  på	  bærekra8ig	  utvikling:	  
	  

Utvikling	  som	  imøtekommer	  dagens	  behov	  uten	  å	  ødelegge	  mulighetene	  for	  at	  kommende	  
generasjoner	  skal	  få	  dekket	  sine	  behov.	  

	  

Følgende	  tre	  forhold	  må	  hensyntas	  for	  å	  skape	  en	  bærekra8ig	  utvikling:	  

	  

Miljø	  -‐	  Økonomi	  -‐	  Sosiale	  forhold	  

	  
	  



Urbanisering	  
Innen  2050  vil  75%  av  verdens  

befolkning  bo  i  byer

Globale	  megatrender	  driver	  frem	  endringer	  

Individualisering	  
Folk  fokuserer  på  seg  selv  og  tar  

ansvar  for  egne  liv

Demografisk	  endring	  
32%  av  befolkningen  vil  være  

over  60  år  i  industrialiserte  land  i  
2050

Klimaendringer	  

Teknologi	  

Tapt	  generasjon	  
Klimaendringer  vil  føre  Cl  økt  
frekvens  og  intensitet  av  

ekstremvær  i  årene  fremover

Utvikling  innen  nanoteknologi,  
bioteknologi,  IT  og  kogniCv  forskning  
ventes  å  endre  hvordan  vi  reiser,  
arbeider,  lever  og  kommuniserer

43%  av  verdens  unge  er  enten  
arbeidsledige,  eller  i  en  jobb  som  
ikke  løJer  dem  ut  av  faKgdom



40%	  
1,5	  grader	  	  

	  
Fedme	  
Sult	  
	  

Kvinnelige	  ledere	  
Kvinneundertrykkelse	  

	  
Befolkningsveksten	  i	  verden/urbanisering	  
Befolkningsveksten	  i	  Stockholm,	  Oslo..	  

	  
FaQgdom	  

	  
Lu8forurensing	  	  
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Sustainable Brand Index 2016, hovedfunn 

•  Økning i antall forbrukere som diskuterer bærekraft med sine venner og familie i alle de 
nordiske landene 

•  Blant norske forbrukere er andelen 67%  (+11% sammenliknet med 2015) 
 

•  Dette bidrar til økt kunnskap og bevissthet om bærekraft blant forbrukerne 
 

•  Forbrukerne forventer mer av merkevarene når det gjelder å ta ansvar for å drive 
bærekraftig utvikling 

 
•  En av årsaken til økt bevissthet er økt fokus i media og mer kommunikasjon om temaet 
 
•  Økt forventning fra forbruker om mer informasjon om bærekraft enn tidligere 





















We	  strive	  to	  minimise	  our	  impact	  on	  the	  environment	  
(...)	  in	  an	  effor	  to	  help	  build	  a	  more	  sustainable	  future.	  



Impact investment 



•  “Impact	  inves^ng”	  is	  used	  to	  
describe	  the	  ac^ve,	  inten^onal	  
investment	  of	  capital	  into	  private	  
vehicles	  that	  create	  social	  or	  
environmental	  benefits	  alongside	  
financial	  returns	  

• While	  the	  term	  “impact	  inves^ng”	  
is	  rela^vely	  new,	  the	  concept	  is	  
not,	  as	  sustainable	  and	  responsible	  
investors	  have	  long	  pursued	  social	  
and	  environmental	  outcomes	  
across	  asset	  classes.	  

•  Impact	  investments	  are	  
investments	  made	  into	  
companies,	  organiza^ons,	  and	  
funds	  with	  the	  inten^on	  to	  
generate	  social	  and	  
environmental	  impact	  
alongside	  a	  financial	  return.	  



Det er ikke lett! 
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eksempel Eccles et al., Manage-
ment Science, 2014), men dette 
er første gangen en kan legge 
frem slike funn basert på en hel 
sektor i et land. Tidligere studier 
er også blitt kritisert. De kan 
påvise en positiv sammenheng, 

Bærekraft gir økt profitt
Å ta større miljømessig og sosialt ansvar enn det som er pålagt, 
gir økt lønnsomhet for bedriftene.

D
e siste uker har 
endel innlegg i DN 
problematisert 
forholdet mellom 
ansvarlighet og 
lønnsomhet (se for 

eksempel Stordrange 19. april, 
Sjåfjell 25. april og Indahl 28. 
april). Den bærende forutsetnin-
gen for diskusjonen har vært at 
profitt og ansvarlighet står i et 
motsetningsforhold og ledere 
må gjøre avveininger mellom 
profitt og ansvarlighet. Er det 
virkelig slik?

Tvert imot. To nylige studier 
fra forskningsprosjektet Sisvi 
ved NTNU og Sintef (se sisvi.no), 
finner en positiv sammenheng 
mellom ansvarlighet, lønnsom-
het og vekst. Studiene, som 
baserer seg på et representativt 
utvalg av hele populasjonen av 
norsk vareproduserende 
industri, viser at det å adoptere 
en bærekraftighetsstrategi hvor 
bedriftene tar et større miljø-
messig og sosialt ansvar enn det 

som er pålagt dem fra myndig-
hetene er en lønnsom strategi 
som både gir økt salgsvekst og 
høyere avkastning på lang sikt.

Denne sammenhengen er blitt 
antydet i tidligere studier på 
mindre utvalg også (se for 

er tuftet på at barn lærer i 
aktiviteter som integrerer 
omsorg og gode relasjoner, der 
barns lek har en særstilling. Vi 
anerkjenner at ulike barn lærer 
forskjellige ting, til ulik tid. 
Forskningen sier at den norske 
barnehagen allerede virker 
utjevnende, og at den har en 

Blir hørt i Sveits
Jeg ble oppmerksom på kom-
mentaren «Folkets uklare råd» fra 
Kjetil Wiedswang 30. april. I 
motsetning til journalisten deler 
jeg ikke meningen om at folke-
avstemninger er «redskap for 
demagoger og diktatorer». Som 
sveitsisk statsborger har jeg 
opplevd mange folkeavstemnin-
ger og setter pris på muligheten 
til å kunne stemme og være 
sikker på at meningen min faktisk 
blir hørt. Det er et stort privile-
gium og kunne bestemme over 
sin egen fremtid på denne måten!  

Når en folkeavstemning har 
en «klassisk svakhet» med 
valgdeltagelse på 19 prosent, 
betyr det etter min mening at de 
politiske partiene har gjort en for 
dårlig jobb med å mobilisere 
stemmer, ikke å gi avkall på 
folkeavstemninger. I Sveits har 
partiene lange debatter før 

folkeavstemninger for å gi 
muligheten til å overbevise de 
interesserte. Dessuten er 
forbundsrådet forpliktet til 
objektiv rådgivning, som bidrar 
til at en politisk avgjørelse blir 
akseptert.

Jeg sier ikke at folkeavstem-
ninger er løsningen på alle 
problemer, men jeg hadde 
ønsket meg en mer differensiert 
kommentar. Det virker som 
Kjetil Wiedswang har filtrert alle 
dårlige eksempler av folke-
avstemninger de siste 40 år. 
Ifølge disse er folket dumt og 
uinteressert, politikerne derimot 
talsmenn av minoritetsrettig-
heter. Jeg deler ikke denne 
meningen.

Rudolf Knoblauch, ambassadør, 
Den sveitsiske ambassade i Norge 
og Island 

Barnehager på ny kurs?
«Bedre barnehage er ikke gratis», 
skrev økonom Mari Rege 29. 
april i en kommentar om 
regjeringens barnehagemelding. 
Vi er hjertens enig med henne i 
at det trengs flere pedagoger, 
men i motsetning til Rege er vi 
sterkt kritiske til den retningen 
regjeringen har pekt ut. Det 
hjelper ikke med flere ressurser 
hvis kursen er feil.

Rege og regjeringen ønsker 
konkrete beskrivelser av utbyttet 
barn skal ha i barnehagen. Hun 
kritiserer rammeplanen for 
barnehagen for å være «tom for 
konkret innhold». Her er hun i 
utakt med barnehagefeltet. 
Nesten alle pedagoger og eiere 
mener rammeplanen er et godt 
styringsverktøy.

Den norske barnehagens 
mandat høster internasjonal 
anerkjennelse. Våre barnehager 

Forskning  
viser at ...
Arild  
Aspelund
Nicolai S. 
Løvdal

2016          grafikk/Kilde: Sisvi.no

Bærekraft lønner seg
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Bedriftene med et strategisk forhold til bærekraft har fått til 
størst vekst i inntekter og i overskudd. Tusen kroner.

 Bedrifter med «høy» grad bruker bærekraft (miljø og samfunn) aktivt for å utvikle 
bedriften. De med «lav» grad anser ikke bærekraft som strategisk viktig. 
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Gjennomsnittlig inntekt

Gjennomsnittlig driftsresultat men sier lite om hvordan denne 
ekstra verdiskapingen kommer 
ifra. Er det slik at bærekraftighet 
og ansvarlighet bare er noe 
lønnsomme vekstbedrifter kan 
smykke seg med fordi de har 
råd? Her gjør også de to nevnte 
Sisvi-studiene et bidrag ved å 
vise hvor denne ekstra «ansvar-
lighetsverdien» faktisk kommer 
ifra. Den kommer fra renere og 
mer ressurseffektiv produksjon 
som bidrar til økt produktivitet 
på investert kapital (den såkalte 
Porterhypotesen). Og den 
kommer fra salgsvekst fra 
innovasjoner og produkter som 
appellerer til kunders miljø-
bevissthet. Studiene viser også 
viktigheten av visjonært og 
aktivt lederskap for å kunne 
høste potensiell lønnsomhet fra 
bærekraftsstrategier.  

Åpenbart må ledere vurdere 

risiko og avkastning på alle 
investeringer. Like åpenbart er 
det at noen miljø- og sosiale 
investeringer ikke vil kaste av 
seg. Men vi vil sterkt argumen-
tere mot forestillingen om at 
ansvarlighet og lønnsomhet er i 
et motsetningsforhold. Det er 
de ikke! Tvert imot så kan en 
heller, som Harvard-professor 
Michael Porter, argumentere for 
at det grønne skiftet er vår tids 
største forretningsmulighet og 
bør gripes med begge hender.    

Basert på de nevnte studiene 
kan vi si at miljø- og sosial 
ansvarlighet (inkludert kamp 
mot korrupsjon og villighet til å 
betale skatt) generelt er en 
lønnsom strategi. Fra forsker-
hold kan vi også si at vi nå har 
ganske god innsikt i hvordan 
denne ekstra «ansvarlighets-
verdien» skapes i industriell 
virksomhet. Motvillighet og 
nøling fra ledere, som Bjerke og 
Tanum, til å implementere 
ansvarlighetsstrategier er 
faktisk i direkte motsetning til 
aksjonærers interesser for økt 
sikker og langsiktig avkastning.

Arild Aspelund, professor NTNU 
og Nicolai S. Løvdal, dr. Future-
Frogs

Forskning viser at ...
Oppsiktsvekkende funn?  
Ny innsikt?
Skriv til spalten «Forskning 
viser at ...». Tekstlengde inntil 
3500 tegn (inkludert 
mellomrom).
debatt@dn.no

særlig god effekt på barn med 
et vanskelig utgangspunkt.

Alt vi kan om lek og læring i 
barnehagen, tilsier at lærings-
mål og standardisering kan føre 
til mindre læring hos barna, 
ikke mer. Utbyttebeskrivelser 
vil gi barn en mer styrt 
hverdag, og barnehagens 
innhold og arbeidsmetoder vil 
nærme seg skolens. Norge har 
tidligere skolestart enn Sverige, 
Danmark og Finland. Vi trenger 
ikke å innføre formalisert 
læring enda tidligere.

Det norske barnehager 
trenger er full fart i den 
retningen dagens rammeplan 
gir, men med et mannskap som 
består av flere ansatte med den 
nødvendige kompetansen.

Steffen Handal, leder av 
Utdanningsforbundet

DN 29. april

Forskningen
Hvem: Aspelund, A. & J.S. Srai
Hva: «Sustainability and 
competitiveness among 
international manufakturers»
Hvor: EurOMA, Trondheim, 
2016

Hvem: Aspelund, A. & K.B. 
Fredriksen
Hva: «Green Planet Strategy – 
The managerial role for 
Creating Shared Value in 
manufacturing companies»
Hvor: EurOMA, Trondheim, 
2016
Artiklene kan fås ved henven-
delse til artikkelforfattere.
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	  	  Microfinance	  Fund	  I:	  Startet	  Q2	  2013,	  og	  har	  pr	  Q3	  2016	  
akkumulert	  avkastning	  på	  34,5	  %	  siden	  oppstart	  



A working paper published by the Harvard Business School found 
evidence that highly sustainable companies have significantly 
outperformed their counterparts over the long term both in terms of 
stock market and accounting performance.7 In 2015, Deutsche Asset 
& Wealth Management and Hamburg University conducted a meta-
analysis of over 2,000 empirical studies, making it the most 
comprehensive review of academic research on this topic. They found 
that the majority of studies show a positive correlation between ESG 
standards and corporate financial 
performance (CFP). 

New Wharton Research Shows “Doing Well While 
Doing Good” Is Viable Investment Strategy, Investors 
Seeking Social Impact Can Receive Comparable 
Returns 



NEW DELHI: Companies globally are likely to raise about $75 
billion through issuance of green bonds in 2016, up from 
$42.4 billion mopped up last year, Moody's Investors Service 
has said.  
 
It added that global green bond issuance in April-June 
quarter of 2016 reached a new quarterly high of $20.3 billion 
-- well above the $16.9 billion recorded in Q1.  
 
With this, the total green bond issuance in the first six months 
of the year stood at $ 37.2 billion, up 89 per cent from ..  
 

	  
'A	  Quiet	  Revolu^on'	  On	  Green	  Finance	  With	  China	  Taking	  The	  
Lead	  
Dr	  Ma	  Jun,	  Chief	  Economist	  at	  the	  People’s	  
Bank	  of	  China	  ngIf:	  ^cker	  (PBOC),	  giving	  a	  keynote	  address	  on	  
efforts	  at	  establishing	  a	  “green”	  and	  sustainable	  financial	  
system,	  quietly	  men^oned	  that	  China	  is	  moving	  towards	  
mandatory	  disclosure	  of	  environmental	  informa^on	  by	  
companies.	  



Må man velge? Nei!  
Men man må velge kursen 



Takk	  for	  meg	  
@halbral	  


