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Abstract!

 

According to the United Nations, the Danish government and the financial sector, responsible in-

vestments is a key answer to society's sustainability problems related to climate change, environ-

mental issues and human rights. This thesis problematizes this expectation by arguing that the 

economy can never take general responsibility for society. The thesis demonstrates the potential of 

a ‘diagnostics of the present’ systems theoretical approach to discuss the limits and challenges re-

lated to the national and international responsibilization of financial investments. This approach 

offers a radically different conclusion on the limits and challenges than the classical CSR literature 

is able to capture. 

 Responsibilization as a way of governing financial investments is diagnosed within the 

political and the financial system: We describe responsibilization as a political steering mechanism 

communicating: ‘The interests of the general society should be handled in the particular financial 

markets’. But how can particular financial markets take responsibility for the general interests of 

the environment and society? The consequence of the present regime of responsibilization is that 

we risk overlooking the fact that the economy – despite its will to be generally responsible – never 

will be able to take a general responsibility. Therefore the thesis is a call for politicians and finan-

cial investors to reflect upon and dare to communicate about their limits to handle and act in the 

interests of the common good. The thesis offers a range of arguments stating that the political and 

financial systems will never be able to solve the world’s global challenges related to climate 

change, environment issues and human rights single-handedly. Thereby the thesis is also an offer to 

all other practitioners to (re)claim the framing and solving of the worlds environmental and social 

problems. 

!
Keywords: Responsibilization, responsible investments, systems theory, diagnostics of the present, 

economy, politics, sustainability, Danish pension fund ATP, UN Principles for Responsible Invest-

ments (PRI). 
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Forord!

 

Denne afhandling handler om ansvarliggørelse af finansielle investeringer. Ansvarliggørelsen un-

dersøger vi som udtryk for en ny form for politisk regulering af den finansielle investerings sam-

fundsansvar. En regulering der er spændt ud mellem at ville styre og ville ansvarliggøre.  

 Begrebet ansvarliggørelse er et begreb for det at tilskrive nogen et ansvar. Når vi net-

op taler om ansvarliggørelse frem for ansvar, er det for at bruge et begreb, der kan rumme den sær-

lige dynamik, der opstår, når ansvaret ikke antages at være til stede i de finansielle investeringer. 

Fra politisk hold er kernen således at gøre de finansielle investeringer ansvarlige. Begrebet ansvar-

liggørelse har derfor to sider: En regulerende politisk side, der søger at tilskrive et ansvar til det 

finansielle marked. Og en reguleret side, som er det finansielle marked, den finansielle sektor og de 

finansielle organisationer, der på hver deres måde søger at påtage sig det almene samfundsansvar. 

Ansvarliggørelse betegner derfor en relation mellem den regulerende og den regulerede. Mellem 

den, der tilskriver ansvar og den, der tilskrives ansvar. Med begrebet ansvarliggørelse vil vi åbne 

for en diskussion af de udfordringer, der opstår på både den politiske og den finansielle side af an-

svarliggørelsen. Det er denne problematik om ansvarliggørelse som reguleringsform, afhandlingen 

udfolder. 

På den politiske side handler udfordringen ved ansvarliggørelsen om en politisk sty-

ring, der bliver ganske skrøbelig, da styringen gør sig afhængig af det finansielles evne til selv-

styring og evne til selv at få øje på samfundsansvaret. Fremfor politisk regulering via lovgivning er 

ansvar dukket op som ny reguleringsform, der på radikal vis sætter forholdet mellem staten og det 

private marked på spil: Staten (det almene) siger, at det er markedets (det partikulæres) ansvar at 

tage et alment ansvar. På den finansielle side af ansvarliggørelsen handler udfordringen således om, 

at det finansielle marked både skal tage ansvar for sig selv og for samfundet på samme tid, hvilket 

skaber modsigelsesfyldte forventninger. For hvordan kan det partikulære marked tage ansvar for de 

almene samfundsinteresser? Afhandlingen er en fortælling om styringen, der ikke vil stå ved sig 

selv som styring. Og det er en fortælling om det finansielle, der kæmper mellem hensyn til partiku-

lære økonomiske interesser og almene samfundsinteresser. I dette modsigelsesfyldte terræn skal 

politikere og investeringsverden manøvrere.  

Afhandlingen er et forsøg på at udvikle et sprog for ansvarliggørelsen, der er løsrevet 

moraliseringer og idealiseringer over det finansielle markeds ansvar for samfundet. På den bag-

grund vil afhandlingen, som undertitlen indikerer, diskutere ansvarlige investeringer løsrevet fra 
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spørgsmål om det moralsk rigtige og forkerte. Grænserne, udfordringerne og mulighederne for både 

den regulerende og reguleredes ansvarliggørelse er den gennemgående tematik for afhandlingen. Et 

af de centrale spørgsmål vi rejser, er: Kan det tænkes, at bølgen af diverse nationale og internationa-

le ansvarstiltag rent faktisk overdriver mulighederne for, at markedet kan tilskrives og påtage sig et 

alment samfundsansvar? 

Vores afhandling henvender sig dels til praktikere i det politiske system, der beskæfti-

ger sig med finansielle reguleringsspørgsmål, dels til investorer, der beskæftiger sig med ansvarlige 

investeringer og dels til de forskningsmiljøer, der arbejder med CSR og spørgsmål om virksomhe-

ders samfundsansvar mere generelt. Således skriver vi til dem, der allerede ved en del om feltet for 

ansvarlig investering. Altså er det et tilbud om en indsigt i den indsigt, de allerede har.  

Vi vil gerne takke Ole Buhl, Director, Head of ESG i ATP samt Erik Alhøj, Managing 

Director i Engagement International, for inspirerende samtaler om ansvarlig investering. En stor tak 

skal lyde til vores vejleder professor Niels Åkerstrøm Andersen, der gennem hele processen har 

udfordret og inspireret vores arbejde. 

 

 Nønne Bjerg Linnet   

Katrine Amalie Yde  

Marts 2015 
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Kapitel!1!

Indledning!! 
B!En!problematik!om!ansvarliggørelse!

!

Denne afhandling handler om mulighedsbetingelserne for at ansvarliggøre det finansielle og finan-

sielle aktører overfor samfundsproblematikker relateret til bl.a. miljø og klima. Der anlægges ofte 

to blikke på denne problematik. Enten ses verden igennem et etisk blik for det brede samfundsan-

svar, og man får øje på, at der er plads til forbedringer. Eller man ser på det brede samfundsansvar 

fra et snævert økonomisk ansvar, og betragter ansvarliggørelse som utopi. Vi har valgt en anden 

tilgang. Vi anlægger et sociologisk blik og ser ansvar udefra. Vi undersøger selve betingelserne for 

ansvarliggørelse og peger på, at det er vigtig at medtænke ustyrlighed og grænser for ansvar, når 

der kæmpes for mere ansvar i de finansielle investeringer. 

 

Begrebet ansvarlige investeringer præger kommunikationen om samfundsansvar hos finansielle 

investeringsvirksomheder. Ansvarlige investeringer er et af mange begreber - herunder CSR, tripple 

bottom line, circular economy, integrated reporting, etc. - der tydeliggør forventningerne til, at virk-

somheder tager et aktivt ansvar for det samfund, de er en del af. Nationalt og internationalt knop-

skyder netværksinitiativer1, der søger at sætte scenen for den ansvarlige investeringspraksis. Her-

iblandt kan nævnes de FN-funderede Principles for Responsible Investment (PRI). På dagen for 

PRI’s oprettelse udtalte FN’s daværende generalsekretær, Kofi Annan, følgende om PRI: “The 

Principles provide a framework for achieving better long-term investment returns, and more sustai-

nable markets. They offer a path for integrating environmental, social and governance criteria into 

investment analysis and ownership practices. If implemented, they have tremendous potential to 

more closely align investment practices with the goals of the United Nations, thereby contributing 

to a more stable and inclusive global economy” (2006). I både FN’s og den danske regerings kom-

munikation italesættes de verdensomspændende udfordringer indenfor klima, miljø og globale soci-

ale uligheder, som problemer, der kalder på at blive løst. De finansielle investeringsvirksomheders 

ansvar beskrives som en af de helt centrale løsninger på dette problem (PRI 2015b; Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen 2010:3). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Så som: Danish Social Investment Forum/Dansif, International Corporate Governance Network, Carbon Disclosure 
Project, Institutional Investors Group on Climate Change, United Nations Environment Programme Finance Initia-
tive/UNEP FI. 
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Ansvarliggørelsen af de finansielle investeringer er interessant, da vi mener at kunne 

se ansvarliggørelsen markerer en ny form for regulering, der udfordrer det moderne samfunds måde 

at skelne mellem stat og privat. Det vil sige, ansvarliggørelsen blandt andet rykker på balancen for, 

hvordan der kan til- og fraskrives ansvar mellem de to parter. For at illustrere hvordan vi ser ansvar-

liggørelsen som et afgørende nybrud i relationen mellem stat/privat, vil vi kort beskrive to regule-

ringsformer - formel regulering og substantiel regulering - der traditionelt set har defineret grænsen 

mellem stat/privat (se bl.a. Pedersen et al. 1992:15f, 54f). Den formelle regulering af forholdet 

stat/privat er baseret på lovgivningsmæssige rammer. I relation til den finansielle investering ville 

formel regulering sætte grænser for den finansielle sektor. Det er en måde at regulere på, hvor det 

er retlige forudsætninger, der sætter de formelle rammer for, hvad den finansielle sektor må og ikke 

må. I den substantielle regulering vil man derimod være optaget af at regulere det substantielle out-

put fra den finansielle sektor. Det kan blandt andet foregå ved at manipulere med priserne på mar-

kedet gennem fx CO2-kvoter eller tilskudsordninger til solceller, vindenergi etc. I den substantielle 

regulering opsættes ikke formelle regler for, hvad markedet må handle med, i stedet er det en regu-

lering baseret på bl.a. incitamenter, hvor en bestemt adfærd belønnes.   

Fælles for den formelle og substantielle regulering er, at rollefordelingen mellem 

stat/privat er fastsat på forhånd. Det er staten, der opsætter love eller incitamentsstrukturer for det 

finansielle marked, og så er det ellers op til markedet at agere indenfor de af staten fastsatte rammer. 

Med ansvarliggørelsen af det finansielle marked bliver der rykket ved denne rollefordeling: Nu for-

ventes det private marked at være medproducent af løsningerne og dermed at have medansvar for 

de almene samfundsinteresser. Skellet mellem stat/privat kan også beskrives som et skel mellem 

staten, som repræsentant for de almene interesser, og det private marked, som repræsentant for par-

tikulære interesser. Vi har allerede været inde på det i forordet: Staten (det almene) siger, at det er 

markeds (det partikulæres) ansvar at tage et alment ansvar. Med andre ord forventningen om et 

(partikulært) finansielt marked, som et der af sig selv både kan og skal tage et alment samfundsan-

svar. Det er altså en forventning om et finansielt marked, der ikke kun agerer efter økonomiske hen-

syn, men også efter ikke-økonomiske hensyn såsom ansvar for klima, miljø og mennesker. Ansvar-

liggørelsens forsøg på at opløse grænsen mellem statens almene interesser og markedets partikulære 

interesser, er en styring, der forlader sig på en høj grad af selvstyring i de finansielle investeringsor-

ganisationer. Dermed er det også en styring, der sætter langt mere komplekse forventninger til hhv. 

statens og det private markeds ansvar, end den formelle og substantielle regulering. 
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I afhandlingen ønsker vi ikke at dømme, hvorvidt de finansielle investeringsorganisa-

tioner er eller bør tage et alment samfundsansvar. Ærindet er ikke at forske i økonomiske bevæg-

grunde eller etiske motiver for ansvarlig investering. Dermed træder vi også ud af feltet for ansvars-

studier som et spørgsmål om det moralsk rigtige og forkerte. Der findes allerede mange empirisk 

funderede studier af virksomheders ansvar, blandt andet indenfor CSR-litteraturen (bl.a. Karnani 

2011, Porter & Kramer 2011, Frederick 1994). For at nuancere diskussionerne om ansvarliggørel-

sen af de finansielle investeringer mener vi, at der er behov for et teoretiserende og diagnosticeren-

de arbejde. Ved at anlægge et sociologisk systemteoretisk blik, der ser på ansvar udefra, er afhand-

lingen et forsøg på at udvikle et teoretisk sprog for grænserne og mulighederne for ansvar. Herved 

giver afhandlingens bidrag til ansvarliggørelsesproblematikken et radikalt andet blik for ansvarets 

grænser, udfordringer og muligheder, end dem, som den traditionelle CSR-litteratur kan få øje på. 

Vi har således valgt et systemteoretisk og samtidsdiagnostisk perspektiv for afhandlingen, hvor 

vægten er lagt på en teoretisk funderet diagnostik af ansvarliggørelsen af den finansielle investering. 

Dermed er et bredt empirisk overblik fravalgt. 

Afhandlingens formål er ikke at besvare et konkret problem om ansvar. Igennem af-

handlingen vil vi vise, hvordan ansvarliggørelsen af de finansielle investeringer mangfoldiggør pro-

blemet om ansvarlig investering. I og med ansvarlige investeringer er blevet et honnørord, stiller vi 

spørgsmålet: Hvis ansvarliggørelse er sagen, hvad ligger så bag? Det vil sige: Hvis ansvarliggørelse 

er løsningen, hvad er så de bagvedliggende udfordringer, muligheder og grænser set i forhold til 

betingelserne for styring af den finansielle investering? Ambitionen er at lave en samtidsdiagnose af 

ansvarliggørelse som reguleringsform. I afhandlingen ser vi således ansvarliggørelsen af den finan-

sielle investering som et symptom på en række bagvedliggende tendenser, der blandt andet udfor-

drer: Hvordan det bliver muligt at styre, hvordan grænsen for ansvaret sættes, samt relationen mel-

lem det politiske og det finansielle. Vores samtidsdiagnostiske ærinde betyder, at vi er nødt til at 

vente med at fremsætte den endelige problemformulering. Da vi har valgt at spørge til det, der lig-

ger bag ansvarliggørelsen, har vi brug for et teoretisk sprog, der kan styre den måde, hvorpå vi 

spørger til det, der ligger bag. Først når vi har leveret de systemteoretiske præmisser for, hvordan vi 

har valgt at stille spørgsmålet om ansvarliggørelse, kan vi fremsætte vores teoretisk funderede pro-

blemformulering. Figuren illustrerer ansvarliggørelse som afhandlingens gennemgående problema-

tik, samt den måde vi i kapitel 2 vil rykke tættere på en afgrænset problemformulering.  
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Iagttagelsespunkt:!

Forventninger!til!den!finansielle!investering!

"
"
Strategi"for"analyse!

"
"
Hvordan"kan"vi"stille"spørgsmålet"om"ansvarliggørelse"
indenfor"systemteorien?"
"
"

Problematik:!

Hvis!ansvarliggørelse!er!løsningen,!hvad!er!så!de!bagvedliggende!udfordringer!

set!i!forhold!til!betingelserne!for!styring!af!den!finansielle!investering?!

 

Figur 1: På vej til en problemformulering 

 

1.1!Afhandlingens!opbygning!

Afhandlingen består af et teorikapitel, tre analysekapitler og et afsluttende konklusions- og refleksi-

onskapitel.  

Vi begynder med et teorikapitel, kapitel 2, hvor vi udvikler det teoretiske sprog, som 

resten af afhandlingens diagnoser af ansvarliggørelsen vil trække på. Teorikapitlet afsluttes med en 

teoretisk funderet problemformulering samt tre teser om ansvarliggørelsen af den finansielle inve-

stering, som afhandlingen vil forfølge. Vi kan se, hvordan både den danske regering og de FN-

basrede initiativer for ansvarlig investering afprøver ansvarliggørelsen af den finansielle investering 

på tre forskellige adresser: det finansielle system, den finansielle sektor og den finansielle organisa-

tion. De tre adresser for ansvarliggørelsen fungerer som iagttagelsespunkt for afhandlingens følgen-

de tre analysekapitler.  

I kapitel 3 gøres det finansielle funktionssystem til iagttagelsespunkt. Det finansielle 

funktionssystem er en betegnelse for et økonomisk blik på samfundet – modsat fx et juridisk blik på 

samfundet. Vi spørger for det første til den regulerende politiske side af ansvarliggørelsen, og vi 

viser, hvordan effekten bliver et ganske paradoksalt styringsregime, hvor der fra politisk hold 

kommunikeres: ”Invester ansvarligt - find selv ud af hvordan man investerer ansvarligt”. For det 

andet spørger vi til de udfordringer, der opstår på den regulerede side af ansvarliggørelsen, når det 

finansielle system skal ’oversætte’ den politiske forventning om et alment samfundsansvar. For 

hvordan kan det finansielle systems økonomiske blik på verden få øje på det almene samfundsan-

svar (ansvar for bl.a. mennesker, miljø og klima), som andet end et spørgsmål om økonomi? 

I kapitel 4 gøres den finansielle sektor til iagttagelsespunkt. Her tager vi afsæt i det 

FN-funderede PRI-partnerskab som eksempel på, hvordan den finansielle sektor søges kollektivt 
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repræsenteret og ansvarliggjort. Vi beskriver, hvordan prisen for den politiske ansvarliggørelse af 

PRI-partnerskabet bliver, at partnerskabet, der er baseret på et løfte om senere at indgå løfter, kun 

kan håndtere ansvaret ved at gøre det uforpligtende. Og vi beskriver, hvordan der på den regulerede 

side af ansvarliggørelsen alligevel opstår en form for bindende effekt i PRI-partnerskabet, der får en 

retsdannende virkning hos partnerskabets finansielle medlemsorganisationer. 

I kapitel 5 gøres den finansielle organisation til iagttagelsespunkt. Den danske pensi-

onskasse ATP fungerer som eksempel på ansvarliggørelsen af den finansielle organisation. Vi viser, 

hvordan den politiske styring søger at tematisere den finansielle organisations indre kald og absolut-

te ’personlige’ ansvarsfølelse som et offentligt og generelt anliggende. Her bliver spørgsmålet, 

hvordan den finansielle organisation kan tilskrives et alment samfundsansvar, når den samtidig er 

bundet til at operere på markedets præmisser?      

Endelig vil vi i kapitel 6, afhandlingens afsluttende konklusions- og refleksionskapitel,  

konkludere på afhandlingens hovedargumenter vedrørende ansvarliggørelsen af den finansielle in-

vestering. Sammenlignet med den traditionelle CSR-litteratur tydeliggør vi, hvordan afhandlingens 

bidrag til ansvarliggørelsesproblematikken giver et radikalt andet blik for ansvarets grænser, udfor-

dringer og muligheder, end dem, CSR-litteraturen kan få øje på. Vi afslutter med en stafet til den 

politiske og finansielle praksis, der problematiserer forventningen om et finansielt samfundsansvar, 

som en risikabel illusion om ansvarliggørelsens evne til at løse problemet om hensynet til vores 

sociale, klima- og miljømæssige omverden. 
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Kapitel!2!

Teoretisk!fundament!og!strategi!for!analyse!

 

Formålet med dette kapitel er at levere præmisserne for, hvordan vi har valgt at stille spørgsmålet 

om ansvarliggørelse indenfor systemteorien. Med andre ord udvikler vi det teoretiske sprog, som 

resten af afhandlingens diagnoser af ansvarliggørelsen vil trække på. Vi vil forsøge at komme med 

nogle foreløbige svar på, hvordan vi kan tale om og identificere ansvar og ansvarliggørelse. Samt 

hvad styring er, og hvad det vil sige at styre gennem ansvar. Kapitlet munder ud i en teoretisk fun-

deret problemformulering, samt tre teser om ansvarliggørelsen af den finansielle investering, som 

afhandlingen vil forfølge. Vores første skridt i udviklingen af et sprog for ansvarliggørelsen, er at 

beskrive afhandlingens systemteoretiske tilgang til samtidsdiagnostikken, og dermed hvordan denne 

afhandlings formål adskiller sig fra mere traditionelle analyser. Begrebet om ansvarliggørelse er 

centralt for afhandlingen, og en forståelse af den måde vi anvender begrebet, er derfor en afgørende 

præmis for læsningen af afhandlingen. I tråd med forordets beskrivelse af begrebet om ansvarliggø-

relse, er tekstboksen en præcisering af begrebet. 

 
!

Ansvarliggørelse!
!

Ansvarliggørelse"er"et"begreb"for"det"at"tilskrive"nogen"et"ansvar."Vi"bruger"ansvarliggørelse"frem"for"ansvar,"for"at"
have"et"begreb,"der"kan"rumme"den"særlige"dynamik,"der"opstår,"når"ansvaret"ikke"antages"at"være"til"stede"i"de"
finansielle"investeringer."Fra"politisk"hold"er"kernen"at"gøre"de"finansielle"investeringer"ansvarlige."AnsvarliggørelsesQ
begrebet"har"derfor"to"sider:"En"regulerende"politisk"side,"der"søger"at"tilskrive"et"ansvar"til"det"finansielle"marked."Og"
en"reguleret"side,"som"er"det"finansielle"marked,"den"finansielle"sektor"og"de"finansielle"organisationer,"der"på"hver"
deres"måde"søger"at"påtage"sig"det"almene"samfundsansvar."Ansvarliggørelse"betegner"derfor"en"relation"mellem"
den"regulerende"og"den"regulerede."Mellem"den,"der"tilskriver"ansvar"og"den,"der"tilskrives"ansvar."
"
 

Tekstboks 1: Afhandlingens begreb om ansvarliggørelse   

 

2.1!En!samtidsdiagnose!af!ansvarliggørelse!!

Med samtidsdiagnostik mener vi beskrivelser af betingelserne for at styre og betingelserne for at 

tage ansvar. Frem for at antage at der enten bliver styret eller ikke styret fra politisk hold, eller at 

investeringsvirksomhederne enten er ansvarlige, eller ikke er ansvarlige, undersøger vi de forskelli-

ge former, som ansvarliggørelsen gives. Vi spørger til, hvilke indre spændinger ansvarliggørelsen 
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skaber, som politiske aktører og finansielle investorer må forholde sig til: ”Diagnostik handler altså 

om at udpege det aktuelles former og bestemme de grundproblemer, som formerne medfører. Det 

handler om at beskrive, hvad der sættes på spil, givet en bestemt ordning af det sociale” (Andersen 

2012a:21). Når ansvarliggørelse bliver en ny form for regulering, er vi således ikke interesserede i 

ansvaret som sådan, men interesserede i de nye problematikker og paradokser der følger med, når 

det politiske forsøger at styre den finansielle investering ved at tilskrive investeringen ansvar. 

 Vores tilgang til samtidsdiagnosen er baseret på Niklas Luhmanns systemteori. 

Vi forholder os kritisk og analytisk til samtidens forventninger om den ansvarlige investering. Men 

ambitionen er ikke at bidrage med en normativ kritik, som når man tager afsæt i et ideal om 

fx ’virksomhedens samfundsansvar’ og sammenligner det med iagttagelser af virkeligheden. Som 

Andersen (2012a:22) beskriver, ender den slags analyser næsten altid i skuffelse, da man ofte får 

øje på afvigelserne fra normen. Den systemteoretiske samtidsdiagnostik er funderet på et mere be-

skedent kritikbegreb. Grundlæggende handler det om at spørge, når nu vi begynder at tænke sådan 

og sådan, styre sådan og sådan, handle sådan og sådan, hvad sætter vi så på spil? (Andersen 

2012a:22f). Vi spørger således til hvilke nye problemer og modsætninger, der følger med ansvarlig-

gørelse som reguleringsstrategi og som løsning på vores samfunds sociale og miljømæssige pro-

blemer. For at kunne spørge til hvad der sættes på spil, når staten begynder at regulere den finan-

sielle investering gennem ansvarliggørelse, må vi, inspireret af Andersen, ”operere med en distink-

tion mellem ’Hvad er sagen?’ og ’Hvad ligger der bag?’. Diagnostik er enheden af denne forskel” 

(2012a:23). Figuren illustrerer logikken, der ligger til grund for afhandlingens samtidsdiagnostik. 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Samtidsdiagnostikkens form (figur fra Andersen 2012a:23) 

 

I afhandlingen udgøres ”sagen” af et empirisk udsnit af nationalt og internationalt politiske doku-

menter, der berører ansvarlige investeringer samt dokumenter om ansvarlig investering fra pensi-

onskassen ATP. Det empiriske fundament udfolder vi senere i dette kapitel. I de fleste traditionelle 

analyser er vægten lagt på ”sagen”, som fx kunne være en analyse af udviklingen i forholdet mel-

Hvad"er"sagen?"
!

Hvad"ligger"der"bag?"
!

Samtidsdiagnostik!
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lem staten og den finansielle sektor. Vores afhandling om adskiller sig fra den type af analyse, da 

det vi er interesserede i, er ”det, der ligger bag”. Vi stiller spørgsmålet: Hvis ansvarliggørelse er 

sagen, hvad ligger så bag? Hvad bliver betingelserne for styring, når staten styrer gennem adresse-

ring af ansvar? Forholdet mellem teori og empiri i afhandlingen er derfor styret sådan, at vi tager 

udgangspunkt i empirien, i sagen, men relativt hurtigt vender tilbage til at spørge til det, der ligger 

bag.  

For at kunne analysere det, der ligger bag ansvarliggørelsen, har vi brug for teoretiske 

begreber, der kan give os et sprog og et blik for, hvad der sættes på spil, når staten regulerer den 

finansielle investering gennem ansvarliggørelse. Med andre ord laver vi en teoretisk undersøgelse af 

mulighederne for ansvarliggørelsesstrategien. Ærindet er således ikke at lave én entydig diagnose af 

ansvarliggørelse som reguleringsform. Vi ender derfor ikke med at konkludere i faste betegnelser 

som fx ’risikosamfundet’, ’netværkssamfundet’ eller ’projektsamfundet’. I stedet spørger vi til, 

hvilke indre spændinger ansvarliggørelsen indeholder. Vi leder efter betingelserne for at styre og 

betingelserne for at tage ansvar. 

De teoretiske begreber vi anvender til at analysere ansvarliggørelsen af den finansielle 

investering, gør en forskel for, hvad vi kan få øje på, og for hvordan vi kan beskrive det. Alt af-

hængigt af om man anvender et styringsbegreb, der beskriver styring som en egenskab ved en per-

son i en bestemt institution (fx Folketinget), eller som en social relation, der forudsætter begge par-

ters frihed, vil den politiske styring blive diagnosticeret forskelligt (Pors 2009:18). Afhandlingens 

optik er formet af Luhmanns systemteori. I det følgende vil vi fremlægge de begreber, der muliggør 

og begrænser vores måde at få øje på og diskutere problematikken om ansvarliggørelse. Vi indleder 

med en beskrivelse af to centrale systemteoretiske præmisser, der udgør rammen for alle afhandlin-

gens analyser: 1) Et begreb om kommunikation og iagttagelse af anden orden og 2) Et begreb om 

det moderne samfund som funktionelt differentieret. Vi må her pointere, at Luhmanns systemteori er 

ganske omfattende. Den følgende fremstilling er derfor baseret på hovedaspekterne ved de forskel-

lige begreber med vægt på de elementer, der er centrale for afhandlingens analyser.   

 

2.2!Et!begreb!om!iagttagelse!og!kommunikation!

Afhandlingen er funderet i en epistemologisk orienteret videnskabstradition: ”I et epistemologisk 

perspektiv er det perspektivet, der konstruerer både iagttageren og det iagttagede” (Andersen 

1999:14). I den systemteoretiske tilgang til epistemologien består virkeligheden af iagttagelser. 

Luhmann definerer iagttagelsen som en operation, der indikerer noget indenfor rammen af en for-
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skel. Iagttagelsen skal forstås som en forskelsdannende operation, hvor forskellen gør selve iagtta-

gelsen mulig. Enhver iagttagelse deler verden i to. I det markerede og det umarkerede, i iagttager og 

iagttaget. ”Iagttageren er ikke før iagttagelsen. Det er iagttagelsen som operation, der gennem sin 

operation sætter både iagttager og genstand” (Andersen 2001a:7). Det er forskellen, der bestem-

mer, hvordan der iagttages. Lad os give et eksempel med den finansielle investering. Investeringen 

er altid en investering for en iagttager, og netop derfor er der forskel på, hvordan investeringen 

kommer til syne i den enkelte iagttagelse. Fx er der forskel på at iagttage investeringen igennem 

forskellene ret/uret, betale/ikke betale eller ansvarlig/uansvarlig. I den retlige måde at iagttage bli-

ver investeringen et formelt spørgsmål om, hvorvidt investeringen er foretaget på lovlig vis eller ej. 

Som en økonomisk iagttagelse er investeringen både en udgift, men samtidig også en forventning 

om en indtægt på et senere tidspunkt. I den sidste iagttagelsesmåde bliver investeringen en indikati-

on om ansvarlighed. Pointen er, at den forskel der iagttages med, sætter rammen for selve iagttagel-

sen. Figuren illustrerer iagttagelsens form: 

 

 

 

  

 
 

Figur 3: Iagttagelsens form (figur fra Andersen 2012a:29) 

  

Med iagttagelsesbegrebet som teoretisk fundament er afhandlingen baseret på en teori om iagttagel-

ser af anden orden: ”Hvis iagttagelse af første orden er indikation af noget i verden indenfor ram-

men af en forskel, så er iagttagelse af anden orden en iagttagelse, der retter sig mod første ordens 

iagttagelsen og dens blinde plet” (Andersen 1999:111). Men forskellen er også iagttagelsens blinde 

plet. Den position, hvorfra vi iagttager, muliggør og begrænser med andre ord, hvad vi ser og hvad 

vi ikke kan se (Luhmann 1998:168). Som Luhmann formulerer det: ”An observer cannot see what 

he cannot see. Neither can he see that he cannot see what he cannot see” (Luhmann 1994:28). For-

di alle anden ordens iagttagelser altid også er iagttagelser af første orden, betyder det, at opgaves 

iagttagelsesposition ikke er mere privilegeret end det, som vi iagttager, men at vores (anden ordens) 

iagttagelser får øje på noget andet, fordi vi netop iagttager hvilke konstitutive forskelle, der iagtta-

ges med (Luhmann 2012:224f). Eller som Frankel beskriver det: Anden ordens iagttagelser indebæ-

rer ”en direkte forskydning af den genstand, som iagttages” (2014:80). Afhandlingens samtidsdi-

Indikation" Forskel"

Iagttagelse!
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agnostik skal således ikke læses som et endegyldigt svar men snarere som et bidrag, der muliggør 

alternative beskrivelser, forskydninger og tilgange til arbejdet med ansvarlige investeringer politisk, 

såvel som i de finansielle organisationer.  
 

I afhandlingen er det ikke alle former for iagttagelsesoperationer, vi er interesserede i. Vores fokus 

er politisk-, økonomisk- og organisatorisk kommunikation. Vi iagttager ikke enkeltindividers iagtta-

gelser af ansvarlige investeringer, men er udelukkende interesseret i de politiske (nationalt og inter-

nationalt), finansielle og organisatoriske iagttagelser af den finansielle investering. Afhandlingens 

kommunikationsbegreb adskiller sig fra mere traditionelle kommunikationsbegreber. Med kommu-

nikation mener vi ikke et begreb for overførsel af mening fra en afsender til en modtager. Som 

Luhmann beskriver det: ”It is not human beings who can communicate, rather only communication 

can communicate” (Luhmann 1996:261). Vi forstår kommunikation systemteoretisk som et netværk 

af bagudrettede tilslutninger. Der er ikke kriterier for, hvornår kommunikation er vellykket – enten 

er der kommunikation, eller også er der ikke, det afgøres af de følgende tilslutninger. Kommunika-

tion skaber sig selv igennem iagttagelsesoperationer og opstår rekursivt som et netværk af bagudret-

tede tilslutninger. Kommunikation er en selvreferentiel proces, hvilket betyder, at kommunikation 

kun kan vise tilbage til sig selv (Luhmann 1996:261f). 

 

2.3!Et!begreb!om!samfundet!som!funktionelt!differentieret!!

Afhandlingen tager udgangspunkt i Luhmanns beskrivelse af det moderne samfund som funktionelt 

differentieret (Luhmann 1982:236). Det funktionelt differentierede samfund står i skarp kontrast til 

den borgerlige statsform, der bygger på et hierarkisk organiseringsprincip mellem stat, marked og 

individ, hvor staten iagttages som placeret over markedet og individerne. I denne type beskrivelse 

af samfundet iagttages staten at kunne se, repræsentere og handle på vegne af samfundets helhed 

(Luhmann1982:235; Andersen & Pors 2014:50). Når vi i stedet har valgt et blik på samfundet som 

funktionelt differentieret, er det for at gøre vores sprog for ansvarliggørelsen sensitivt for den kom-

pleksitet samfundet rummer, hvor det fx ikke er muligt at styre fra ét sted, hvad der er ansvarligt 

eller hvordan der skal investeres. Samfundet som funktionelt differentieret betyder, at samfundet 

ikke er ordnet hierarkisk, men i stedet er struktureret omkring en række forskellige kommunikati-

onssystemer såsom det økonomiske system, retssystemet, det politiske system, omsorgssystemet 

osv. (Kneer & Nassehi 1997:136). Hvert system lukker sig kommunikativt om sig selv ved at til-

skrive sig selv en bestemt funktion i samfundet. Kommunikationssystemerne opererer ved hjælp af 
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bestemte grundforskelle, funderet i symbolsk generaliserede medier, med dertilhørende binære ko-

der. At koden er binær betyder, at den deler alt kommunikation i en plus- og en minusværdi (Luh-

mann 1989:37ff). Lad os give et eksempel. Det økonomiske funktionssystem former mediet penge 

som medfølger en forståelse af verden ud fra koden at betale/ikke betale. Når der kommunikeres i 

en økonomisk kode, forstås alt økonomisk. Koderne former så at sige blikke, der udelukker hinan-

den og dermed udelukkes en egentlig kommunikation systemerne imellem (ibid.:40). Vi vil kort 

introducere de tre funktionssystemer - økonomi, politik og ret - som afhandlingen primært trækker 

på.  

Det økonomiske funktionssystem: Som illustreret tager kommunikationen i det øko-

nomiske funktionssystem form af mediet penge, og kommunikationen formes af den binære kode 

have/ikke-have eller betale/ikke betale (ibid:51). Knyttes der fx an til investeringen i en økonomisk 

kode, vil investeringen udelukkende forstås som et spørgsmål om økonomi, det vil sige, et spørgs-

mål om investeringen genererer flere eller færre penge. Penge som medie har ikke nogen værdi i sig 

selv, men får tillagt værdi i det økonomiske systems kommunikation. En økonomisk kodet iagtta-

gelse har øje for fx profit, afkast og betalinger. Økonomiens funktion er allokering af knappe res-

sourcer. Knaphed går ikke forud for den økonomiske kommunikation, men opstår som en effekt af, 

at verden i dette blik opdeles i at have/ikke-have og hermed også muligheden for at allokere knappe 

ressourcer. Det er ikke på forhånd givet, at knaphed udpeges som knaphed på penge. Knaphed kan 

også udpeges som en knaphed på naturressourcer, vand, olie etc. (Luhmann 2012:208; Andersen 

2001b:6). 

Det politiske funktionssystem: Den politiske kommunikation former mediet magt og er 

kodet ud fra forskellen styre/styret eller magtoverlegen/magtunderlegen (Luhmann 1989:86). Det 

politiske systems funktion er at producere kollektivt bindende beslutninger, som andre systemer 

efterfølgende kan inkorporere på deres systeminterne præmisser (King & Thornhill 2003:70). Der-

med er det politiske system på sin vis afhængig af de andre systemers iagttagelse og anknytning til 

den politiske kommunikation. Der er ingen grænse for hvilke tematikker, der kan gøres til genstand 

for politisk kommunikation. Det politiske system “appears as a collective actor. It is the prime 

addressee for all kinds of problems which find no solution elsewhere” (Luhmann 1990a:229). Det 

politiske system afgør selv, om fx ansvarlige investeringer skal tematiseres som politisk, men hvis 

den politiske kommunikation først markerer et tema som politisk, er det meget vanskeligt ikke at 

reagere politisk på det, da en manglende reaktion kan iagttages som et fravær af styring (Luhmann 

1982:145ff; Andersen 2001b:7). 
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Det retslige funktionssystem: Rettes symbolsk generaliserede medie er gældende ret, 

som den kommer til udtryk ved bl.a. love, paragraffer, retsafgørelser og regler. Koden er ret/uret, 

hvor det er bedre at have ret end uret (Luhmann 1989:64). Spørgsmålet om etik og moral er med 

samfundets differentiering og opkomsten af retssystemet, blevet udstødt fra retten. Retten har ikke 

blik for moral, da retten udelukkende opererer ud fra, hvad der er gældende ret. Funktionelt lukker 

det retslige kommunikationssystem sig om funktionen ”at tage forbehold mod konflikter og sikre 

stabile forventninger” (Andersen 2006:116). Det betyder imidlertid ikke, at retten opløser konflikter, 

men blot at rettens måde at håndtere konflikter handler om at have regler, der sætter retten i stand til 

at flytte konflikter ind i retten og gøre dem retslig (Luhmann 2012:281f). I rettens kode er ansvar 

altid et spørgsmål om, hvad der er ansvarligt i forhold til gældende ret. Retten stræber efter social 

orden, men bestemmer ikke adfærden i samfundet: ”Det ret grundlæggende gør, er at normere 

normer. Normer er forventninger til forventninger” (Andersen & Pors 2014:278). Det er således 

ikke alle normer, der er retlige normer. Når en norm får rettens funktion, er det fordi, at normen 

normerer hvilke normer, der skal gøre sig gældende.   

 Vi har nu beskrevet, hvordan det funktionelt differentierede samfund ikke baseres på 

et hierarkisk ordningsprincip, men i stedet består af sideordnede subsystemer. Derfor findes der 

ikke ét privilegeret sted, hvorfra samfundet kan repræsenteres: “No function system, not even the 

political one, can take the place of hierarchy and its top. We live in a society which cannot repre-

sent its unity within itself, because this would contradict the logic of functional differentiation. We 

live in a society without a top and without a center” (Luhmann 1990b:16). Afhandlingen abonnerer 

hermed ikke på den klassiske forståelse af staten som magtens centrum. Det har den effekt, at der 

ikke findes ét sted hvorfra ansvarliggørelse kan etableres som et bindende rationalitetskriterium 

eller styringsprincip. Figuren nedenfor illustrere det funktionelt differentierede samfund. Funktions-

systemerne er i figuren placeret ved siden af hinanden for at tydeliggøre, at der ikke findes hverken 

rangorden eller centrum i det funktionelt differentierede samfund. 
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Figur 4: Det funktionelt differentierede samfund (inspireret af Andersen &Pors 2014:54) 
 
 

2.3.1%Et%begreb%om%organisationen%som%netværk%af%beslutninger%%%

Udover funktionssystemerne består det funktionelt differentierede samfund også af organisations-

systemer. Organisationen er et kommunikationssystem, der skaber sig selv gennem et netværk af 

beslutninger, der knytter an til tidligere beslutninger. Beslutningerne er kommunikative operationer, 

der forsøger at absorbere usikkerhed ved at tage stilling til forventninger, der flyder rundt i og om-

kring organisationen (Luhmann 2003:46f). Almindeligvis tænker man på en beslutning som en pro-

ces, der forbereder en handling, der så udfører beslutningen. I den systemteoretiske optik skal be-

slutningen imidlertid ikke forstås som en handling, men som en selektion (Ibid.:36). Når noget be-

sluttes selekteres og indikeres ét alternativ blandt mange mulige, hvormed kontingensen fikseres i 

beslutningen (ibid.:38). Eller sagt på en anden måde, før en beslutning træffes, er mange mulighe-

der åbne, men med en beslutning vælges altid en eller flere af disse muligheder.  

Luhmann beskriver beslutningen som et paradoks idet man, ved at fiksere kontingen-

sen i en beslutning, ikke kan lade være med at italesætte, at den trufne beslutning kunne have været 

anderledes (ibid.:37). For at absorbere den usikkerhed, der ligger i den paradoksale beslutning, op-

sætter organisationen beslutningspræmisser, der strukturerer mulighedsrummet for de beslutninger, 

der kan træffes. Beslutningspræmisser er præmisser, der får beslutningen til at se naturlig og beslut-

telig ud (Seidl 2005:27ff). I afhandlingen undersøger vi i kapitel 5 beslutningsprogrammer for an-

svarlige investeringer i pensionskassen ATP, som en måde for ATP at strukturere rummet for deres 

investeringsbeslutninger. Beslutningsprogrammer er ”decision premises that define conditions for 

correct decisionmakin” (Seidl 2005:43). Programmerne repræsenterer en abstraktionsgevinst, da 
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organisationens adfærd reguleres og gøres forventelig gennem programmernes fastlæggelse af be-

slutningspræmisser (la Cour 2005:30).  

2.3.2%Et%begreb%om%partnerskabet%som%kontrakt%af%anden%orden%%

Med henblik på at udvikle et sprog for organiseringen af de finansielle organisationers arbejde med 

ansvarlig investering, trækker vi på et begreb om partnerskabet, som en særlig form for organise-

ring af organisationer. Partnerskabsbegrebet trækker vi på kapitel 4 til analysen af PRI-

partnerskabet. Andersen (2006) beskriver partnerskabet som en kontrakt af anden orden. For at for-

stå betydningen af kontrakten af anden orden, vil vi kort beskrive første ordens kontrakten. I en 

systemteoretisk optik får vi øje på kontrakten som en privatretlig aftale, der formes af enheden 

pligt/frivillig. I kontrakter kommunikeres om gensidige pligter – man indgår et løfte, hvormed plig-

ter udveksles. Men pligten forudsætter hele tiden parternes frihed til at forpligte sig (Luhmann 

1981:249). I en systemteoretisk optik vil en kontrakt paradoksalt nok altid være multipliceret, da de 

gensidige kontraktlige forpligtelser må kunne iagttages forskelligt i hvert enkelt system, der har 

indgået kontrakten.  

Med inspiration fra Andersen (2006) iagttager vi partnerskaber som en særlig form for 

kontraktdannelse, der forskyder kontrakten til anden orden. Hvor kontrakten af første orden kan 

beskrives som et løfte, kan partnerskabet (som kontrakt af anden orden) beskrives som et løfte om 

indgåelse af senere løfter (Andersen 2006:129). Frem for at være en forpligtelse handler partner-

skabet om at ”forpligte sig på i fremtiden at forpligte sig” (Andersen 2006:128f). Partnerskaber er 

hermed designet til at håndtere, at samtlige omstændigheder omkring et løfte er under konstant for-

andring. I partnerskabet får den kontraktlige relation selv karakter af en egentlig organisering. Men 

det bliver en organisering af anden orden, der er dybt afhængig af, at førsteordensorganisationerne 

knytter an til partnerskabet som beslutningspræmis. I organisationslitteraturen beskrives partner-

skaber ofte som noget mellem organisationer. Med systemteorien er der imidlertid ikke noget mel-

lem organisationer, og partnerskabet bliver i en systemteoretisk optik først iagttagelig, når de enkel-

te organisationer knytter an til partnerskabet. Partnerskabsbegrebet giver os et sprog for de kom-

plekse samarbejdsrelationer, PRI-partnerskabet består af, hvor det ikke på forhånd er givet, hvad 

man lover i forhold til at investere ansvarligt. 
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2.4!At!stille!spørgsmålet!om!ansvarliggørelse!indenfor!systemteorien!

Fem til nu har vi beskrevet afhandlingens samtidsdiagnostiske ambition og systemteoretiske funde-

ring. Vi vender nu blikket mod, hvordan spørgsmålet om ansvarliggørelse kan stilles indenfor sy-

stemteorien. For at styre afhandlingens diagnostik af ansvarliggørelsesproblematikken, har vi valgt 

at spørge ind til ansvarliggørelsen på tre forskellige måder. Her er det vigtigt at pointere, at de tre 

tilgange ikke fungerer som struktur for afhandlingens analysekapitler. De tre teoretisk funderede 

spørgsmål fungerer som teoretisk grundpræmis, og vi trækker på dem med varieret vægtning igen-

nem afhandlingens tre analysekapitler. De tre teoretiske tilgange, til at undersøge ”det, der ligger 

bag” ansvarliggørelsen af den finansielle investering, er: 

1. Et spørgsmål om styring af selvstyring  

Da vi er interesseret i ansvarliggørelse som en ny form for politisk regulering, er vores ind-

gangsspørgsmål rettet mod den politiske styring. Når den politiske styring regulerer gennem 

ansvarliggørelse (fremfor formel eller substantiel regulering), forudsætter det i den system-

teoretiske optik en særlig form for selvstyring i den finansielle sektor. Med afsæt i systemte-

orien kan vi derfor stille det første spørgsmål, som et spørgsmål om styring af selvstyring.  

2. Et spørgsmål om relationer mellem systemer 

Hvis styringen skal iagttages som styring af selvstyring, bliver relationen mellem samfun-

dets systemer (bl.a. politik og økonomi) ganske afgørende. Spørgsmålet om ansvarliggørelse 

bliver her til et spørgsmål om relationer mellem gensidigt lukkede systemer. 

3. Et spørgsmål om tilskrivning af ansvar 

Den tredje og sidste måde vi vil stille spørgsmålet om ansvarliggørelse er relateret til selve 

begrebet om ansvar, hvor ansvar altid er et spørgsmål om tilskrivning af ansvar. 

Lad os udfolde præmisserne for de tre spørgsmål, så vi kan præcisere det sprog, afhandlingen søger 

at udvikle for ansvarliggørelsen.  

2.4.1%Et%spørgsmål%om%styring%af%selvstyring%%

Den første måde vi har valgt at stille spørgsmålet om ansvarliggørelse på, er rettet mod den politi-

ske styring. For at beskrive styring må vi begynde med at definere, hvad magt er for en størrelse. 

Som beskrevet ovenfor har det politiske system ingen direkte adgang til at bestemme over fx det 

økonomiske system. Magt er heller ikke noget, en person kan besidde. Afhandlingen abonnerer 

således ikke på det mere common sense prægede magtbegreb, hvor ’a får b til at gøre noget, som b 

ellers ikke ville have gjort’. I afhandlingens optik er magt i udgangspunktet hverken godt eller skidt, 

men udelukkende en måde at kommunikere, der er knyttet til det politiske system. Magtkommuni-
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kation er et sprog, der deler verden i forskellen mellem magtoverlegen (den styrende) og magtun-

derlegen (den styrede) (Luhmann 1990b:155; Pors 2009:20). Magt er derfor ikke at være magtover-

legen, men netop enheden af relationen: ”Power is always a matter of a social relation in which 

action could always have been different on both sides of the relation” (Luhmann 1990b:155). Vi 

kan illustrere magt således: 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5: Magtens form 

 

Magt er afhængig af den magtunderlegnes frihed. Magt opstår, når den magtunderlegne styrer sig 

selv ud fra budskabet i magtkommunikationen. Der finder derfor kun styring sted, når den magtun-

derlegne har frihed til at styre sig selv: ”One can use the old term of "contingency" to designate this 

possibility of being able to act otherwise. Contingency means: neither impossible nor necessary. 

Accordingly, power arises under the condition of double contingency on both sides of the relation. 

This means that for the person who has power as well as for the person who is subordinate to it the 

relation must be so defined that both could act otherwise.” (Luhmann 1990b:156). Netop fordi 

magt er betinget af frihed, er forudsætningen for magt et fravær af tvang, tvang er så at sige mag-

tens yderside. Hvor tvang tvinger til en bestemt handling, består magt i at styre på andres frihed 

(ibid.:158).  

Lad os give et eksempel. Den danske regerings publikation ”Vejledning om ansvarli-

ge investeringer” (2010) forstår vi som magtkommunikation. Det er en kommunikation, der stiller 

et særligt sprog og en række forslag om ansvarlig investeringspraksis til rådighed for de finansielle 

investorer, som investorerne hver i sær kan bruge i deres styring af sig selv. Med dette eksempel ser 

vi, hvordan magt forudsætter den magtunderlegnes frihed. Som Pors pointerer er magtkommunika-

tion ikke nødvendigvis styring. Først når de finansielle investorer knytter an og gør brug af regerin-

gens kommunikation som præmisser for deres egen kommunikation, kan man tale om 

ring: ”Netop derfor er magt ikke blot at være styrende, men relationen mellem styrer og styret (Pors 

2009:21).  

Magtoverlegen"
Styrer"

Magtunderlegen"
Styret"

Magt!
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Vender vi tilbage til spørgsmålet om styring, implicerer magtbegrebet at: ”Styring er 

altid og kan ikke være andet end styring af selvstyring” (Andersen & Pors 2014:82). Pointen er der-

for, at staten (den magtoverlegne) altid styrer på det finansielles (den magtunderlegnes) selvstyring. 

Når vi i afhandlingen argumenterer for, at ansvarliggørelse bliver en ny styringsform af forholdet 

stat/privat, bliver ansvarliggørelse således et spørgsmål om selv-ansvarliggørelse. Ansvarliggørelse 

som styringsstrategi forudsætter i den systemteoretiske optik en særlig form for selvstyring i den 

finansielle sektor. En central del af vores undersøgelse af ansvarliggørelsen er derfor at undersøge 

denne selvstyring og selv-ansvarliggørelse, som den kommer til udtryk i den finansielle sektor. Vi 

er med andre ord interesseret i begge sider af styringsrelationen styrer/styret. Når vi har valgt at 

gøre brug af netop systemteoriens magtbegreb, er det fordi, at det giver os adgang til at analysere 

ansvarliggørelsen af den finansielle investering som en specifik form for styring – frem for at anta-

ge at staten ikke styrer, blot fordi der bliver apelleret til ansvarlighed.  

Med afsættet i et systemteoretisk styrings- og magtbegreb er den første grundpræmis 

for at spørge til den politiske ansvarliggørelse af den finansielle investering derfor, at styring altid 

er et spørgsmål om styring af selvstyring – der med ansvarlige investeringer bliver til ansvarliggø-

relse af selv-ansvarliggørelse. Ved at stille spørgsmålet om ansvarliggørelse som et styrings-

spørgsmål, har vi formet et styrings-sprog for, hvordan vi med den samtidsdiagnostiske ambition, 

kan spørge til ”det, der ligger bag”, når investeringen søges reguleret via ansvarliggørelse. 

2.4.2%Et%spørgsmål%om%relationer%mellem%systemer%%

Hvis styringen skal iagttages som styring af selvstyring, bliver relationen mellem samfundets sy-

stemer så som politik, økonomi og de finansielle organisationer ganske afgørende. Men samtidig 

har vi etableret en præmis om det funktionelt differentierede samfund, hvor bl.a. det politiske og 

økonomiske system er lukkede overfor hinanden. Så hvordan kan vi beskrive systemernes relation 

til hinanden? Hvordan er det muligt for det politiske system at ansvarliggøre den finansielle investe-

ring, hvis der ingen kontakt er mellem de to systemer?    

Med begrebet autopoiese beskriver Luhmann, hvordan alle samfundets systemer op-

retholder en selvrefererende grænse til omverden. Autopoietiske systemer kan ikke bare hente deres 

struktur som et færdigt produkt fra deres omverden, men må opbygge deres strukturer gennem in-

terne operationer i systemet (Luhmann 1997:45). Det vil sige, at systemet skaber sig selv og alt 

hvad det består af. På den baggrund er alle systemer operationelt lukkede overfor deres omverden. 

Relationen mellem systemer kan derfor ikke beskrives som input og output fra et system til et andet. 

Som Luhmann formulere det ”Operative clusure merely means that the system can operate only in 
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the context of its own operations and that it depends in this process on the structures that are being 

produced precisely by these operations” (Luhmann 2005:60). Lukketheden er samtidig en forud-

sætning for systemets åbenhed. Systemerne er en del af det funktionelt differentierede samfund, 

hvor de er afhængige af og lader sig påvirke af elementer i deres omverden. Men dette sker på en 

systemintern måde, hvor systemet eksklusivt vælger, hvad det vil lade sig påvirke af. Med fokus på 

ansvarliggørelsen betyder det, at det finansielle funktions- eller organisationssystem kun kan være 

åbent for forventningen om det almene samfundsansvar på baggrund af dets egen lukkethed. Luh-

mann betegner denne relation som en strukturel kobling, der beskriver hvordan systemer, der ikke 

kan være indifferente overfor hinanden, opererer uden at overlappe eller smelte sammen. De henvi-

ser til hinandens kommunikation, men forbliver i hinandens omverden (Kneer & Nassehi 1997:75). 

Samfundet som funktionelt differentieret og begrebet om autopoiese betyder ikke, at der udeluk-

kende skabes autonomi mellem systemerne, det er også et udtryk gensidig systemafhængighed 

(Luhmann 1989:48f). Afhængigheden bunder i, at systemerne ikke kan substituere hinanden ved at 

overtage hinandens funktioner. Det bliver fx aldrig muligt for økonomien at træffe kollektivt bin-

dende beslutninger, hvilket er det politiske systems funktion. At systemerne ikke kan substituere 

hinanden betyder, at de konstant er afhængige af hinandens ydelser (Luhmann 2012:52). I afhand-

ling betyder det, at det politiske system bliver afhængig af det økonomiske systems ydelse - i form 

af investeringer - for at løse verdenssamfundets problemer relateret til klima, menneskerettigheder 

osv. Samtidig er systemerne dømt til at forblive omverden for hinanden. Sociale systemer konstitue-

rer og vedligeholder sig selv ved at frembringe og opretholde en difference til deres omverden 

(Luhmann 2000:52). Omverden er således en intern konstruktion i ethvert system, og man kan der-

for ikke tale om en samlet omverden for alle sociale systemer. Systemerne er altså afhængige af 

hinanden, men opretholder samtidig en afgørende systemintern grænse.  

I afhandlingen tre analytiske iagttagelsespunkter er systemerne lukkede på tre forskel-

lige måder: Funktionssystemerne lukker sig sagligt, hvilket vil sige, at de kun kan inkorporere ele-

menter fra deres omverden på baggrund af systemets symbolsk generaliserede medier og binære 

kode. Organisationer lukker sig socialt omkring medlemskab og ansvarliggørelse bliver her noget, 

der internt i organisationen tilskrives organisationens beslutninger. Organisationen er altså ikke 

lukket omkring én binær kode, men kan i dens beslutningskommunikation knytte an til forskellige 

funktionssystemer. Det betyder, at organisationen kan tilskrives et ansvar, uden på forhånd at være 

tvunget til at knytte an til ansvaret som udtryk for magt, penge, gældende ret, etc. På samme måde 

som i organisationen er det muligt at tilskrive partnerskabet et ansvar, men partnerskabet kan ikke 
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på samme måde som organisationen fiksere kontingensen i en beslutning. Partnerskabet kan kun 

relatere sig til omverden på en åben og uforpligtende måde. Derfor lukker partnerskabet sig på sin 

vis om sin åbenhed overfor fremtidige løfter.  

Med afsættet i systemteoriens blik for relationen mellem systemer er vores anden 

grundpræmis for at spørge til ansvarliggørelsen, at relationen mellem systemer altid er betinget af 

en lukkethed. Ved at stille spørgsmålet om ansvarliggørelse som et spørgsmål om relationer mellem 

gensidigt lukkede systemer, har vi formet et sprog for hvordan vi, med den samtidsdiagnostiske 

ambition, kan spørge til ”det, der ligger bag”, når investeringen søges reguleret via ansvarliggørelse.  

2.4.3%Et%spørgsmål%om%tilskrivning%af%ansvar%%

Forventningen om ansvar ligger helt centralt i ansvarliggørelsen af den finansielle investering. Den 

sidste måde vi har valgt at stille spørgsmålet om ansvarliggørelse, tager derfor udgangspunkt i selve 

ansvarsbegrebet. Hos Luhmann er ansvar løsrevet ethvert spørgsmål om etik og moral. Ansvar be-

tragtes udelukkende som en tilskrivningskommunikation: Kommunikationen tilskriver ansvar ved at 

tematisere en hændelse som en handling. Handlingen bliver her tilskrevet et system, som derved 

gøres til aktør (Luhmann 2000:207f). Kommunikationens tilskrivning af ansvar etablerer således 

aktører og dermed adresser i kommunikationen. For at præcisere præmisserne for afhandlingens 

ansvarsbegreb, bryder vi beskrivelsen af ansvarsbegrebet ned i fire mindre dele: 1) Præmissen for 

selve det at tilskrive ansvar, 2) Præmissen for at tematisere en hændelse som en handling, 3) Præ-

missen for at tilskrive handlingen til et system, og 4) Præmissen for at gøre systemet til aktør/person. 

Afslutningsvis præsenterer vi et begreb om risiko som ansvarliggørelsesstrategi. 

 

1) Præmissen for selve det at tilskrive ansvar  

For at beskrive forudsætningerne for at tilskrive ansvar trækker vi på en systemteoretisk læsning af 

Derridas ansvarsbegreb. Derridas ansvarsbegreb er funderet i det personlige ansvar. Når vi i afhand-

lingen bruger begrebet om det personlige ansvar, skal det personlige ikke forstås bogstaveligt. Det 

personlige henviser til der, hvor ansvarskommunikationen tilskriver fx den finansielle organisation 

et ansvar, hvorved den finansielle organisation fremstår som en aktør, som en ’person’ i kommuni-

kationen. Tilskrivning af ansvar bygger på en kommunikativ logik, hvor det personlige ansvar har 

to sider: det generelle ansvar og det absolutte ansvar.  

Det generelle ansvar sætter en forventning om, at man kan redegøre for sine handlin-

ger i relation til forventningerne i omgivelserne: ”General responsibility consists of ethics, rules 

and norms” (Andersen & Knudsen 2015:93). Man er ansvarlig, når man gør som normen, etikken 
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og moralen foreskriver. Man handler med andre ord på et ydre kald, der ligger udenfor den enkelte. 

Allerede her kan det generelle ansvar blive udfordret. For hvor går grænsen for ens ansvar for at stå 

til regnskab overfor de eksterne ansvarsforventninger? (Andersen & Pors 2014:267). Lad os give et 

eksempel: Hvad stiller man op som institutionel investor, når man forventes ikke blot at stå til regn-

skab over for juridiske regler og bestyrelsens forventninger om afkast, men også overfor statens og 

de internationale organisationers vifter af gode råd og vejledninger om ansvarlige investeringer? Vi 

står altså i en situation med et overskud af generelt ansvar, der møder investeringsvirksomhederne, 

hvilket medfører, at man altid må ofre noget af det generelle ansvar i sin bestræbelse på at være 

ansvarlig - man kan kun leve op til det generelle ansvar, ved at ofre det. 

I modsætning til det generelle ansvar, er det absolutte ansvar en individuel form for 

ansvar, hvor man kun refererer til sig selv. Absolut ansvar er funderet i et indre kald, hvor man er 

dømt til at stå alene med ansvaret for at være ansvarlig. Som Derrida formulerer det: ”Det absolutte 

ansvar indebærer også, at jeg, ved ikke at tale med andre, ikke står til regnskab for mine handlin-

ger, at jeg ikke står til ansvar for noget og ikke står til ansvar over for andre. Det er på én og sam-

me tid en skandale og et paradoks” (Derrida 2007:78). Så snart man søger at forklare og begrunde 

sine valg og beslutninger (ydre kald), forfalder man til det generelle ansvars form (Derrida 2007:84). 

Nu skal det gerne være tydeligt, at ansvarets kommunikative tilskrivningslogik ender i et paradoks 

mellem det generelle ansvar og det absolutte ansvar, med den effekt at man aldrig til fulde kan leve 

op til forventningen om at være ansvarlig: ”The two forms are incommensurable, because you can 

only carry absolute responsibility by rejecting your general responsibilities. Only by rejecting some 

expectation you show your ability to make a personal choice” (Andersen & Knudsen 2015:94). Vi 

kan illustrere ansvarets kommunikative logik: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 6: Ansvarets form (figur fra Andersen & Knudsen 2015:94) 
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2) Præmissen for at tematisere en hændelse som en handling  

For at tematisere en hændelse som en handling kræver det først og fremmest, at hændelsen kan 

identificeres. Med det afsæt spørger vi i afhandlingen til, hvordan ansvarliggørelsen identificerer 

hændelsen, som den finansielle investering forventes at tage ansvar for. Grunden til at hændelsen er 

interessant, er at ansvarskommunikationen tematiserer den som en handling. Når kommunikationen 

tilskriver ansvar ved at tematisere en hændelse som en handling, opbygger kommunikationen en 

forventning om kausalitet. Det vil sige, at ansvarstilskrivningen etablerer en sammenhæng, en kau-

sal relation mellem hændelsen og handlingen (aktøren), som tilskrives ansvar for netop denne hæn-

delse. Fritz Heider, som Luhmann er inspireret af, tilbyder et begreb for, hvordan hændelsen kan 

tilskrives to forskellige årsager. Hændelsen kan for det første tilskrives en handling (det vil sige en 

person). Denne tilskrivning betegner vi primær kausalitet, og den henviser til tilfælde, hvor der 

iagttages en direkte årsagsforbindelse mellem en given handling og hændelse. Det kan fx være en 

kaffekop, der vælter, hvor den hændelse at koppen vælter tilskrives ’A’, der skubbede til koppen. A 

iagttages her at have en intention om at vælte koppen. Men hændelsen kan også tilskrives omverde-

nen, hvilket vi betegner sekundær kausalitet (Heider betegner dem hhv. personal causality og im-

personal causality) (Heider 1958:100f). Tager vi igen eksemplet med koppen, vil man her sige, at A 

væltede koppen, men årsagen skal ikke findes i A, men i ydre forhold så som at A var nervøs, fordi 

B lige havde givet A en advarsel, videre var B blevet pålagt advarslen pga. underskud, der igen kan 

tilskrives finanskrisen, etc. Logikken skal gerne være klar: Sekundær kausalitet er tilskrivninger, 

der ikke kan fastlægge årsag-virkningsforholdet. For at antyde en problematik som vi vil udfolde 

gennem afhandlingen, kan man spørge, om der kan siges at ligge en primær kausalitet mellem den 

finansielle investering og de sociale og miljømæssige problemer, som man ønsker, at de finansielle 

investeringer skal løse? Eller er det snarere et sekundært kausalitetsforhold, som det politiske søger 

at regulere via ansvarliggørelse?  

 

3) Præmissen for at tilskrive handlingen til et system 

I afhandlingen arbejder vi som beskrevet med to forskellige slags sociale systemer: funktionssyste-

mer og organisationssystemer. Når en handling tilskrives et system, er det afgørende for ansvars-

kommunikationen, at adressen rent faktisk kan findes, hvis adressen ikke er specifik nok, kan 

kommunikationen således ikke skabe en aktør. I afhandlingen spørger vi til ansvarliggørelsens 

adressering af tre forskellige systemer: hhv. det finansielle funktionssystem, den finansielle sektor 

(PRI-partnerskabet) og den finansielle organisation (pensionskassen ATP). 
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4) Præmissen for at gøre systemet til aktør/person 

Vi har nu beskrevet hvordan afhandlingens begreb om ansvar bygger på en tilskrivningsfigur. For-

ventningen om ansvar opstår først, idet ansvarets kommunikative logik tematisere en hændelse som 

en handling og tilskriver det til et system, der derved gøres til aktør/person. Ansvaret bygger hver-

ken på etiske eller moralske forskrifter, men udelukkende på tilskrivninger. Det er netop i disse til-

skrivninger, at kommunikationen producerer aktører, der forventes at tage ansvar. Det er således 

først, når A tilskriver B et ansvar, at B bliver produceret som aktør i kommunikationen. Eksempel-

vis producerer den politiske kommunikation først den finansielle organisation som aktør, når orga-

nisationen tilskrives ansvar. 

  

I relation til ansvarsbegrebet vil vi nu ganske kort introducere til et begreb om risiko, som strategi 

til ansvarliggørelse. Risiko er en tematik, der trækkes frem politisk såvel som i den finansielle orga-

nisation, når det kommer til ansvarlige investeringer. Afhandlingens samtidsdiagnostik er ikke som 

sådan rettet mod en diagnostik af risikohåndtering. Risiko fungerer snarere som ’medfølger’ i an-

svarskommunikationen om den finansielle investering. Begrebet om risiko er derfor centralt for at 

forstå både de politiske og organisatoriske iagttagelser af ansvar. 

 

Risiko som ansvarliggørelsesstrategi 

Normalt defineres risiko som modbegreb til sikkerhed – jo større risiko des mindre sikkerhed. Men 

som Luhmann formulerer det: ”There is no security on earth” (Luhmann 1990a:225). Hvis vi skal 

forstå risiko som begreb, må modbegrebet derfor være noget andet end sikkerhed. Luhmann foreslår 

at skelne mellem risiko og fare (Luhmann 1997:158ff). Risikoens medie er fremtiden. Distinktionen 

risiko/fare forholder sig til mulige skader, der endnu ikke er indtruffet (og måske aldrig gør det). 

Risiko skal ikke betragtes som et fast funktionssystem (som fx politik, ret og økonomi), men nær-

mere som en kommunikationsform, der kan tematisere fx en investering som en risikabel investe-

ring. Når risiko markeres i kommunikationen, bliver den iagttagede risiko, til noget der kan træffes 

beslutninger om, noget der kan handles på: ”Risk is the hopefully avoidable causal link between 

decision and damage” (Luhmann 1990a:225). Er det omvendt fare, der markeres, konstitueres det 

iagttagede som noget, der ligger udenfor en selv, noget man bliver udsat for af andre: ”Danger, on 

the other hand, is the possibility of future damage which is attributed to external events (…) De-

pendence on decisions shifts our sense of the future from danger to risk” (Luhmann 1990a:225). 
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Når noget tematiseres som en risiko, konstitueres det som noget, der kan (og bør) træffes beslutnin-

ger om. At gøre sig selv til aktør for at forebygge risiko kan vi derfor iagttage som en form for selv-

ansvarliggørelse. Modsat konstituerer markeringen af fare-siden det umulige i at handle og kan 

tilsvarende iagttages som en ansvarsfralæggelse. Med risikobegrebet kan vi nu antyde en grænse 

for ansvarliggørelsen – det, der falder på ’fare-siden’, ligger udenfor det, som der kan tages ansvar 

for. I afhandlingen får vi øje på risiko som ansvarliggørelsesstrategi for både det politiske og det 

finansielle, når det kommer til kommunikationen om ansvarlige investeringer. Figuren illustrerer, 

hvordan det at tematisere noget som en risiko frem for fare kan iagttages som en ansvarliggørelses-

strategi. 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 7: Risiko som ansvarliggørelsesstrategi 

 
Vi kan nu samle op på afhandlingens mangefacetterede ansvarsbegreb, der udgør vores sidste 

grundpræmis for at spørge til den politiske ansvarliggørelse af den finansielle investering: Ansvar er 

altid et spørgsmål om tilskrivning af ansvar. Ved at stille spørgsmålet om ansvarliggørelse som et 

spørgsmål om tilskrivning af ansvar, har vi skabt et ansvars-sprog for, hvordan vi, med den sam-

tidsdiagnostiske ambition, kan spørge til ”det, der ligger bag”, når investeringen søges reguleret via 

ansvarliggørelse.  

2.5!Investeringen!som!iagttagelsespunkt:!Tre!forskellige!adresser!!!

Hvor vi frem til nu har beskrevet de teoretiske præmisser som afhandlingen bygger på, når vi spør-

ger til, ”det, der ligger bag” ansvarliggørelsen, vil vi i det følgende præsentere afhandlingens tre 

empiriske iagttagelsespunkter. Det vil sige den konkrete ”sag”, der gøres til genstand for analyse. I 

en systemteoretisk optik kan iagttagelsespunktet betegnes som iagttagerens valg af systemreference. 

Det gør en vigtig forskel for anden ordens iagttagelsen om man iagttager med fx organisationen 

eller samfundet som systemreference, da valget af systemreference åbner for nogle spørgsmål og 

lukker for andre (Andersen 2014:44). Eksempelvis åbner funktionssystemet som systemreference 

Risiko" Fare"

Risiko!

Ansvarliggørelse"
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for spørgsmål om, hvordan samfundsansvar overhoved kan iagttages i en økonomisk logik, mens 

organisationen som systemreference åbner for spørgsmål om, hvordan samfundsansvaret kan iagt-

tages som organisationsinterne beslutningspræmisser. Med afsæt i systemteorien kan vi derfor ikke 

antage, at ansvarliggørelsen og betingelserne for ansvar er de samme, uafhængig af vores iagttagel-

sers systemreference (Andersen 1999:118).        

Vi kan se, hvordan både den danske regering og de FN-basrede initiativer for ansvar-

lig investering afprøver ansvarliggørelsen af den finansielle investering på tre forskellige adresser: 

a) Det finansielle funktionssystem, b) Den finansielle sektor, og c) Den finansielle organisation. De 

tre iagttagelsespunkter fungerer som systemreference for hvert af afhandlingens analysekapitler. De 

forskellige iagttagelsespunkter giver os mulighed for, at nuancere billedet af de grænser, udfordrin-

ger og muligheder der opstår, når den finansielle investering søges ansvarliggjort. Lad os kort præ-

sentere de tre iagttagelsespunkter. 

 

Det finansielle funktionssystem: Kapitel 3 

Afhandlingens første iagttagelsespunkt er det finansielle funktionssystem, som det iagttages af det 

politiske system. Ansvarliggørelsen er her betinget af det finansielle funktionssystems økonomiske 

blik på verden, og vi kan få øje på, hvordan den politiske styring udfordres i forsøget på at styre den 

finansielle investeringstransaktion. Med det finansielle funktionssystem som iagttagelsespunkt får 

vi blik for, hvordan det politiske søger at gøre samfundsansvarlige hensyn, der tidligere faldt uden-

for den finansielle investering, til en del af det finansielle systems operationer.  

  

Den finansielle sektor – PRI-partnerskabet: Kapitel 4  

Afhandlingens andet iagttagelsespunkt er den finansielle sektor. Mere konkret iagttager vi det FN-

baserede PRI-partnerskab, som udtryk for en kollektiv adressering og ansvarliggørelse af den finan-

sielle sektor. Med den finansielle sektor som iagttagelsespunkt er vores analyse et dobbeltstudie. På 

den ene side har vi blik for den politiske ansvarliggørelse af et partnerskabsorganiseret netværk for 

ansvarlig investering. Her iagttager vi den politiske kommunikations ansvarliggørelse af PRI. Men 

vi får også blik for, hvordan partnerskabet normerer og forpligter ansvarliggørelsen på en bestemt 

måde, der forplanter sig til organisationerne i den finansielle sektor. Her iagttager vi PRI, som en 

anknytningsmulighed for organisationerne i den finansielle sektor.     
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Den finansielle organisation – ATP: Kapitel 5  

Afhandlingens tredje iagttagelsespunkt er den finansielle organisation. Den danske pensionskasse 

ATP fungerer som eksempel på ansvarliggørelsen af den finansielle organisation. Med organisatio-

nen som iagttagelsespunkt har vi blik for, hvordan ansvarliggørelsen dukker op som en organisato-

risk præmis for beslutninger. Når vi sætter organisationen som iagttagelsespunkt, skaber vi således 

blik for, hvordan den politiske ambition om ansvarliggørelse omsættes i mødet med den enkelte 

finansielle organisation. Det skal her pointeres, at vi udelukkende iagttager den strategiske beslut-

ningskommunikation i ATP. Vi forholder os således ikke til den ansvarlige investeringsbeslutning 

på et operationelt niveau i de konkrete investeringsbeslutninger. Derudover er vi kun interesserede i 

ATP som investor og altså ikke hvordan ATP fx fremstår som ansvarlig i forbindelse med egen 

virksomhedsdrift. 

   

I tråd med iagttagelsesbegrebet, som vi beskrev tidligere i kapitlet, er vi opmærksomme på, at vores 

valg af iagttagelsespunkter samtidig gør os blind for forskellige aspekter af ansvarliggørelsespro-

blematikken. Vi har fravalgt at iagttage en specifik problematik i forbindelse med en ansvarlig inve-

steringsstrategi som fx pensionskassers investeringer i fossile brændstoffer, der fylder en del i me-

diebilledet og i den brede befolkning som sådan (Ansvarlig Fremtid 2015; WWF 2014; Politiken 

2015). Videre har vi fravalgt at iagttage, hvordan ansvarlighed forplanter sig helt ude i de virksom-

heder, pensionskasserne investerer i. Informationen om de enkelte investeringsprocesser er meget 

sparsom og ville derfor kræve et dyberegående indblik i pensionskassernes arbejde, hvilket ligger 

udenfor denne afhandlings rammer. Endelig er det, som vi tidligere har været inde på, ikke målet 

med afhandlingen at dømme, hvorvidt pensionskasserne investerer ansvarligt eller ej ud fra et mo-

ralsk idealbillede om ansvar.   

2.5.1%Empirisk%fundament%%%

Las os endelig kort præsentere afhandlingens empiriske fundament. Med afsæt i iagttagelsesbegre-

bet kan vores analyser af ansvarliggørelsen beskrives som iagttagelser af iagttagelser. For at kunne 

fungere som genstand for afhandlingens analyser må vores empiriske kilder derfor kunne reduceres 

til iagttagelser. Når vi forstår det empiriske materiale som iagttagelser, betyder det, at vi ikke kan 

undersøge, hvorvidt fx initiativer om ansvarlige investeringer rent faktisk har haft en effekt på fx 

miljøet. Empirien besidder ikke nogen iboende sandhed. Vi analyserer iagttagelserne netop som 

iagttagelser, der markere noget i verden og lader resten umarkeret. Som Andersen formulerer 



! 35"

det: ”Iagttagelser skal ikke fortolkes. Deres mening skal ikke udfoldes. Iagttagelser skal heller ikke 

forklares. De skal blot beskrives og diagnosticeres” (Andersen 2012a:30).  

Det empiriske fundament udgøres primært af centrale strategiske dokumenter udar-

bejdet af blandt andet den danske regering samt de to FN-initiativer, United Nations Environment 

Programme Finance Initiative  (UNEP FI) og PRI. Fælles for dokumenterne er, at de på forskellig 

vis udtrykker den politiske ambition om ansvarliggørelse af den finansielle investering. I kapitel 5, 

hvor vi sætter ATP som iagttagelsespunkt, supplerer vi det empiriske materiale med kommunikati-

on fra ATP’s hjemmeside samt enkelte rapporter udarbejde af ATP. Det empiriske materiale fra 

ATP er valgt med baggrund i et ønske om at undersøge ATP´s beskrivelser af sig selv som ansvar-

lig. Fælles for de dokumenter vi arbejder med gennem analyserne er, at de er et udtryk for det, man 

kan betegne som plejet semantik (Andersen 1999:157). At empirien er et udtryk for en plejet se-

mantik betyder, at det er: ”skrifter der er sprogligt gennemarbejdede og derfor anvender begreber 

med omhu” (Andersen 1999:157). Det empiriske materiale fungerer i afhandlingen som udtryk 

for ”sagen”. I begyndelsen af hvert analysekapitelkapitel giver vi en mere udførelig beskrivelse 

af  ”sagen”, som ligger til grund for kapitlets analyse af det, der ligger bag ansvarliggørelsen af den 

finansielle investering. 

 

2.6!En!teoretisk!funderet!problemformulering!!

Frem til dette punkt har vi leveret præmisserne for, hvordan vi har valgt at stille spørgsmålet om 

ansvarliggørelse indenfor systemteorien, og vi kan nu fremsætte afhandlingens problemformule-

ring:  

 
 

Problemformulering!

Hvordan"kan"vores"systemteoretiske"måde"at"spørge"til"ansvarliggørelsen"af"den"finansielle"investering""
tilbyde"et"sprog"for"grænserne,"udfordringerne"og"mulighederne"på"både"den"politiske"og"den"finansielle"side"af""
ansvarliggørelsen?"
"
!
!
!
!
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2.7!Tre!teser!om!ansvarliggørelse!af!den!finansielle!investering!

For at præcisere, hvordan vi har valgt at besvare problemformuleringen, har vi omsat den til tre 

teser om ansvarliggørelsen. De tre teser styrer afhandlingens diagnostik af ansvarliggørelse som 

reguleringsform. Teserne er baseret på den finansielle investering som vores iagttagelsespunkt og 

ansvarliggørelse som gennemgående problematik: 

1. Tese: Ansvarliggørelsen af det finansielle funktionssystem lykkes ikke (kapitel 3) 

Det er vores tese, at det ikke lykkes for det politiske system at ansvarliggøre det finansielle 

funktionssystem. Det lykkes ikke, da det finansielle udgør en funktion og derfor ikke har ka-

rakter af en person eller aktør, der kan handle ansvarligt. Det finansielle funktionssystem har 

grundlæggende set ikke en adresse og kan derfor ikke ansvarliggøres.  

2. Tese: Ansvarliggørelsen af det finansielle partnerskab lykkes delvist (kapitel 4) 

Det er vores tese, at adresseringen af PRI-partnerskabet dukker op, da det ikke lykkes at 

adressere det finansielle funktionssystem. Partnerskabet fungerer som strategi til alligevel at 

skabe en form for kollektiv adresse for ansvaret. Det lykkes delvist at ansvarliggøre det fi-

nansielle PRI-partnerskab. Udfordringen er, at partnerskabet er funderet på ubindende bin-

dinger. Hvilket betyder, at partnerskabet kun kan tage ansvar, så længe det er uforpligtende. 

3. Tese: Ansvarliggørelsen af den finansielle organisation lykkes (kapitel 5) 

Her er vores tese, at vi får en ansvarliggørelse af den enkelte finansielle organisation, men 

det er uden, at det finansielle funktionssystem som sådan ansvarliggøres. Det lykkes altså på 

sin vis at adressere og ansvarliggøre den konkrete finansielle organisation. Udfordringen er, 

at den finansielle organisation kun har begrænsede muligheder for at agere alment ansvarligt, 

hvis organisationen vil overleve på det finansielle marked.  

Hovedargumentet i afhandlingen er, at ansvarliggørelse ikke er et uskyldigt tilbud til den finansielle 

verden, men at ansvarliggørelse udfordrer grænserne for ansvar, grænserne for styring og grænserne 

for selv-styring. Ansvarliggørelsen som reguleringsform rykker ved grænsen mellem stat og privat 

– mellem hensynet til det almene og hensynet til det partikulære. Figuren nedenfor illustrerer af-

handlingens trinvise undersøgelse af ansvarliggørelsesproblematikken. 
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Iagttagelsespunkt:!

Forventninger!til!den!finansielle!investering!

"
Teoretisk!fundament!

Kapitel"2."Strategi"for"analyse"

"
Hvordan"kan"vi"stille"spørgsmålet"om"ansvarliggørelse"
indenfor"systemteorien?"
"

"
Analyser:!Tre!systemreferencer!for!ansvarliggørelsen!

Kapitel"3."Det"finansielle"system%" "

"
Hvordan"er"ansvarliggørelse"et"udtryk"for"en"ny"form"for"
politisk"regulering,"og"hvad"er"det"finansielle"funktionssyQ
stems"muligheder"for"selvQansvarliggørelse?""
"

"
Kapitel"4."Den"finansielle"sektor""
"

"
Hvordan"former"den"politiske"kommunikation"en"ansvarQ
liggørelse"rettet"mod"et"fællesskab"af"finansielle"organiQ
sationer,"og"hvad"er"den"finansielle"sektors"muligheder"
for"at"knytte"an"til"ansvarliggørelsen?""
"

"
Kapitel"5."Den"finansielle"organisation"
"
"
"
"

"
Hvordan"gøres"den"finansielle"organisations"selvforhold"
til"politisk"styringsgenstand,"og"hvad"er"de"finansielle"
organisationers"mulighed"for"at"knytte"an"til"ansvarliggøQ
relsen?""

"
Konklusion!&!Refleksion!

Kapitel"6.""

"
Hvordan"kan"afhandlingens"hovedargumenter"sammenQ
fattes,"og"hvordan"tilbyder"afhandlingen"et"sprog"for"
ansvarliggørelsen,"der"adskiller"sig"fra"mere"traditionelle"
CSRQanalyser?"
"
"

Problematik:!

Hvis!ansvarliggørelse!er!løsningen,!hvad!er!så!de!bagvedliggende!udfordringer!

set!i!forhold!til!betingelserne!for!styring!af!den!finansielle!investering?!

 
Figur 8: Problematikfigur 
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Kapitel!3!

Ansvarliggørelse!af!det!finansielle!funktionssystem!!

B!At!ansvarliggøre!når!det!finansielle!funktionssystem!ikke!kan!adresseres!

 

I dette kapitel vil vi vise, hvordan ansvarliggørelsen som reguleringsform udfordrer det skarpe skel 

mellem stat/privat, når vi iagttager ansvarliggørelsesproblematikken på et funktionssystemniveau. 

Vi tager hul på problematikken, der blev fremsat i afhandlingens indledning, og vi undersøger, 

hvordan forholdet mellem stat og privat sættes på en ny måde med den politiske styring gennem 

ansvarliggørelse. Men hvad indebærer det egentlig, at man politisk via ansvar og selvstændighed vil 

styre den finansielle investering? Vi begynder vores analyse af den politiske ansvarliggørelse med 

at have det finansielle funktionssystem som iagttagelsespunkt. Vores tese er, at ansvarliggørelsen af 

det finansielle som funktionssystem er dømt til at mislykkes, da det finansielle funktionssystem 

ikke kan tilskrives karakter af en person eller aktør, der kan handle. Det finansielle funktionssystem 

er lukket omkring sin økonomiske funktion i samfundet, og har derfor grundlæggende set ikke en 

adresse, og kan derfor ikke ansvarliggøres. I kapitlet spørger vi: Hvis sagen er, at staten styrer gen-

nem tilskrivning af ansvar, hvad bliver betingelserne for styring da, når vi sætter det finansielle 

funktionssystem som iagttagelsespunkt? I kapitlet stiller vi skarpt på grænserne, udfordringerne og 

mulighederne ved ansvarliggørelsesstrategien, iagttaget på et funktionssystemniveau.  

I kapitlets første del beskriver vi, hvad der karakteriserer den politiske ansvarliggørel-

se af det finansielle funktionssystem. Vi lægger ud med en diagnostik af den politiske styring, hvor-

efter vi skubber det analytiske blik en smule, for at beskrive udfordringerne i det finansielle funkti-

onssystems muligheder for at knytte an til ansvarliggørelsen. Som afslutning på kapitlet analyserer 

vi selve tilskrivningen af ansvar, og vi viser, hvordan betingelserne for at styre bliver ganske van-

skelige, når det finansielle funktionssystem søges adresseret et ansvar.  

 

3.1!Politisk!forventning!til!den!finansielle!investering!–!En!præsentation!af!”sagen”!

Vi vil begynde med at beskrive, hvad der kendetegner den politiske kommunikation om den ansvar-

lige investering. Den ansvarlige investering er et begreb, der gennem afhandlingen fungerer som et 

udtryk for den politiske ambition om at tilskrive den finansielle investering et samfundsansvar. 

Netop dette startpunkt for analysen er valgt, da det giver en fornemmelse for, hvilke forventninger 

den politiske ansvarliggørelse af den finansielle investering sætter til det finansielle funktionssy-
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stem. Med reference til afhandlingens samtidsdiagnostiske sondring mellem ”sagen” og ”det, der 

ligger bag” er formålet med dette afsnit, at skabe et blik for sagen. I resten af kapitlet vil vi - med 

den samtidsdiagnostiske optik - spørge ind til det, der ligger bag, samt hvilke konsekvenser det har 

at sætte ansvarliggørelse som politisk styringsstrategi. 

I den politiske forventning til den finansielle investering står de såkaldte ESG-faktorer 

helt centralt. ESG er en forkortelse for Environmental, Social and Governance issues, og dækker 

over hensyn til miljø, klima, sociale forhold som fx menneskerettigheder, sikkerhed på arbejdsplad-

sen samt ledelsesmæssige aspekter, som fx sammensætning af bestyrelser, ligestilling, antikorrupti-

on mv. Gennem afhandlingen vil vi henvise til disse forhold ved betegnelsen ESG. I relation til 

ESG-hensyn skriver det FN-baserede initiativ UNEP FI blandt andet: ”The need for this unique 

United Nations partnership [UNEP FI] arose from the growing recognition of the links between 

finance and Environmental, Social and Governance (ESG) challenges, and the role financial insti-

tutions could play for a more sustainable world” (UNEP FI 2015a). FN-initiativet UNEP FI er ba-

seret på en forventning om, at det finansielle system er forbundet til mere generelle samfundsmæs-

sige udfordringer relateret til ESG-faktorerne. I kraft af forbindelsen til ESG, iagttages det finansiel-

le system at spille en ganske central rolle i relation til sikringen af en bæredygtig verden. 

Vægtningen af netop ESG-faktorerne er en tendens, vi ser mange steder i den politiske 

kommunikation fra både den danske regering, UNEP FI og PRI (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

2010:24; UNEP FI 2015a; PRI 2015a). ESG-faktorernes betydning for den finansielle investering 

beskrives meget præcist: “Responsible investment is an approach to investment that explicitly 

acknowledges the relevance to the investor of environmental, social and governance (ESG) factors, 

and the long-term health and stability of the market as a whole. It recognizes that the generation of 

long-term sustainable returns is dependent on stable, well-functioning and well governed social, 

environmental and economic systems” (PRI 2015b). Den ansvarlige investering iagttages fra det 

politiske system at være en investering, der tager højde for både ESG-faktorerne og for det finan-

sielle marked som helhed. Der forventes således ikke kun et ansvar rettet mod ESG, men også et 

ansvar rettet mod de langsigtede og fremtidige effekter, som investeringen kan have på markedets 

generelle stabilitet og sikkerhed. Med ESG forventes det finansielle system med andre ord at tage 

ansvar for at inddrage ikke-finansielle faktorer for at være finansielt ansvarlig. Det er således først, 

når der tages hånd om de sociale og miljømæssige områder, at man kan være sikker på et stabilt 

afkast. De ikke-finansielle faktorer iagttages med andre ord (i den politiske optik) at være tæt knyt-

tet til sikkerheden for et langsigtet afkast. Sikkerheden for afkastet afhænger derfor af den 
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ansvarlige investerings ESG-analyser: “It [responsible investment] is driven by a growing recogni-

tion in the financial community that effective research, analysis and evaluation of ESG issues is a 

fundamental part of assessing the value and performance of an investment over the medium and 

longer term, and that this analysis should inform asset allocation, stock selection, portfolio con-

struction, shareholder engagement and voting” (PRI 2015b). Vi ser her, hvordan den politiske 

kommunikation om ansvarlige investeringer er et forsøg på at definere hvilke generelle ESG-

hensyn, som de enkelte finansielle investeringer skal tage højde for, og som skal have indflydelse 

på den finansielle praksis for ’asset allocation, stock selection, portfolio construction, shareholder 

engagement and voting’.  

Men i den politiske kommunikation sættes også en forventning om, at det finansielle 

system i høj grad selv kan og skal vurdere, hvad der er ansvarligt, når ESG konkret skal håndte-

res: ”Responsible investment requires investors and companies to take a wider view, acknowled-

ging the full spectrum of risks and opportunities facing them, in order to allocate capital in a man-

ner that is aligned with the short and long-term interests of their clients and beneficiaries” (PRI 

2015b). Politisk fastsættes der ikke en endegyldig formel for ESG-faktorernes risici og muligheder, 

det er snare noget, der skal vurderes både ift. en kort og lang tidshorisont og ift. investorernes og 

deres kunders interesser.  

Endvidere er både de FN-baserede initiativer UNEP FI og PRI samt den danske Rege-

ring fælles om at tilskrive det finansielle system et ansvar for at sikre og understøtte udviklingen af 

en bæredygtig verden: UNEP FI’s mission is to bring about systemic change in finance to support a 

sustainable world (…) Its motto Changing finance, financing change reflects a vision of a sustaina-

ble world economy that needs to be supported by a sustainable financial system” (UNEP FI 2015a). 

Ser vi nærmere på den politiske tilskrivning af ansvar til det finansielle system, bliver det tydeligt, 

hvordan der sættes mere på spil end blot ansvar – det er planetens fremtidige sikkerhed, der er på 

spil: “The world is changing rapidly. While our market-based economy has emerged as the most 

efficient system for allocating scarce economic resources, it is giving rise to a growing array of 

social inequalities, environmental impacts and negative externalities, which are affecting compa-

nies. Unprecedented environmental and social pressures (…) have become material issues for busi-

ness and the corporate world” (PRI 2015b). Den markedsbaserede økonomi tilskrives her ansvar 

for at producere en række negative eksternaliteter, herunder social ulighed og negative påvirkninger 

af miljøet. Vi kan se, hvordan ansvaret tilskrives det finansielle system, der forventes at igangsætte 

en omstilling af økonomien, så den baseres på bl.a. ressourceeffektivitet og low-carbon:"“There is 
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clear evidence of the urgent need to accelerate the transition towards a resource efficient, low-

carbon and inclusive economy, and that sustainable development can only be achieved with the 

active involvement of investment institutions considering the key environmental and social chal-

lenges our planet is facing” (UNEP FI 2015b). Den politiske tilskrivning af ansvar til den finansiel-

le investering sætter det finansielle system som en helt afgørende aktør for løsningen af vores pla-

nets grundlæggende miljømæssige og sociale problemer. Det finansielle system søges herved for-

met, ikke blot som central aktør, men som en central sikkerhedspolitisk aktør. Det finansielle sy-

stem forventes at tage ansvar for udviklingen af verden både socialt og miljømæssigt. Det sikker-

hedspolitiske aspekt af ansvarstilskrivningen tydeliggør, hvordan der er langt mere på spil end blot 

ansvar – det er verdenssamfundets sikkerhed, der sættes på spil. En sikkerhed der iagttages at af-

hænge af, at det finansielle system tager de sociale og miljømæssige udfordringer på sin kappe.  

 

For at samle op på denne indledende beskrivelse af den politiske ansvarliggørelse af den finansielle 

investering kan vi overordnet se, hvordan det finansielle system på en gang mødes med nødvendig-

heden af at inddrage ESG og samtidig en grundlæggende uvished, hvor der ikke kan gives prædefi-

nerede regler for, hvordan de enkelte investeringer skal se ud, for at være ansvarlige. Med forvent-

ningen om integration af ESG hensyn i investeringen sættes en politisk forventning om, at den fi-

nansielle investering skal værdisætte omverdenselementer (ESG), der som udgangspunkt ligger 

udenfor det finansielle system. Hvis ESG-hensyn allerede var en del af den finansielle investerings 

praksis, ville det kort sagt ikke være nødvendigt at igangsætte den politiske styring. Med koblingen 

af ESG til den finansielle investering sættes en politisk forventning om, at den ansvarlige investe-

ring skal tage højde for miljømæssige og sociale faktorer, der tidligere har ligget udenfor den finan-

sielle investering.  

 

3.2!Ansvarliggørelse:!At!styre!uden!at!styre! !

Vi vender nu blikket mod den politiske styringsambition, der ligger bag forventningerne til den an-

svarlige investering. Lad os i den forbindelse forsøge at overveje hvad det er for en form for styring, 

der dukker op med ansvarliggørelsen af det finansielle funktionssystem. Med systemteorien som 

afhandlingens teoretiske udgangspunkt vil vi argumentere for, at det er en form for styring, der sæt-

ter et ganske anderledes forhold mellem styrer/styret, end de mere klassiske formelle eller substan-

tielle reguleringsformer, som vi præsenterende i indledningen. Men der betales en pris for denne 

nye styringsform. I det følgende viser vi, hvordan den politiske ambition om at ansvarliggøre inve-



! 43"

steringerne både skaber mere styring af det finansielle funktionssystem, men samtidig også produ-

cerer mere ustyrlighed. Det politiske vil styre, men uden at være styrende. Det finansielle systems 

ansvar for verdenssamfundet gøres til genstand for den politiske styring. Men samtidig lægger det 

politiske system styringen fra sig, når sikringen af samfundet udelukkende iagttages at være af-

hængig af økonomiske operationer i det finansielle system, frem for fx politisk fastsatte principper. 

Vi vil vise, hvordan den politiske ansvarliggørelse som reguleringsform er en form for styring, der 

ikke vil stå ved sig selv som styring. Ansvarliggørelsesstrategien er en styring, der får en paradoksal 

form, da styringen iagttager sin egen styring som utilstrækkelig. Vi får en styring, som både vil sty-

re og suspendere styringen. Det er med andre ord en styring, der ikke vil tage det fulde ansvar for 

ansvarliggørelsen. 

 

Lad os indledningsvis tage fat på ansvarliggørelsen som reguleringsform. En umiddelbar indskydel-

se vil måske være, at det slet ikke er en reguleringsform, da der netop er tale om ansvar. Men iagt-

taget fra vores systemteoretiske optik, kan vi alligevel få øje på ansvarliggørelsen som en politisk 

reguleringsform. Vel og mærke en reguleringsform der øger kompleksiteten markant i relationen 

mellem stat/privat - mellem det politiske og det finansielle funktionssystem. 

Umiddelbart kan det undre, at styringen af ansvarlige investeringer er så relativt vag, 

når nu det samtidig iagttages at være vores ’samfunds fortsatte beståen’, der er på spil: ”En forud-

sætning for velfærdssamfundets fortsatte beståen er økonomisk vækst. Samtidig står verden overfor 

store udfordringer, både når det gælder krænkelser af menneskerettigheder, ødelæggelser af natur 

og miljø, sikker fødevareforsyning- og fordeling, drikkevandsressourcer med videre. Investorer har 

som medejere en mulighed – men også et ansvar – for at bidrage til både morgendagens vækst og 

anstændig virksomhedsdriſt (…) Regeringen lægger stor vægt på, at investorerne inddrager sam-

fundsansvar i deres investeringer. Spørgsmålet er, hvordan man investerer ansvarligt.” (Brian 

Mikkelsen, daværende Økonomi og Erhvervsminister citeret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

2010:3). Her ser vi, hvordan samfundets fortsatte beståen iagttages at være afhængig af en form for 

samfundsansvarlig vækst i det finansielle system. Det finansielle system stilles til ansvar for ’kræn-

kelse af menneskerettigheder, ødelæggelser af natur og miljø, sikker fødevareforsyning- og forde-

ling, drikkevandsressourcer med videre’. Den politiske kommunikation om ansvarlige investeringer 

læser vi - med vores styringsoptik - som styringskommunikation (jf. kapitel 2). Det vil sige en 

kommunikation, der sætter en magtrelation mellem det politiske og det finansielle. Den politiske 

kommunikation er således møntet på, at det finansielle system skal knytte an til ansvaret og styre 
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sig selv i det politiskes billede. Som vi ser i ovenstående citat, tilskrives det finansielle system et 

ansvar for at tage samfundsansvar. Det finansielle systems ansvar for at inkludere ESG-hensyn er 

ikke til diskussion eller forhandling. Styringsforventningen kan vi i første omgang illustrere således: 

  

 

 

 

 

 
 

Figur 9: Styringens forventningsdannelse 

 

Ved bestemt mener vi, at det er bestemt i styringen hvilket ansvar, det forventes, at det finansielle 

system tager. Ved ubestemt mener vi, at det ikke er bestemt, hvordan ansvaret skal tages. Figuren 

viser, hvordan vi i første omgang kan karakterisere ansvarliggørelsen som en styring, der sætter en 

bestemt, fastsat forventning til det finansielle systems ansvar for at inkludere samfundshensyn. Men 

når vi ser nærmere på styringens forventning til det finansielle system, kan vi få øje på en foldning 

af styringens form. Samtidig med at det finansielle system stilles til ansvar og tildeles en vigtig rolle 

i forhold til at sikre samfundet i relation til ESG-faktorerne, kan ansvaret ikke præcist defineres af 

det politiske system - for som citatet ovenfor meget fint illustrerer, er spørgsmålet, hvordan man 

investerer ansvarligt? Vi ser altså, hvordan ansvarlige investeringer gøres til genstand for styring – 

og så alligevel ikke. Den politiske styringskommando lyder: Invester ansvarligt - find selv ud af 

hvordan man investerer ansvarligt. Her kommer der en interessant dobbelthed frem i ansvarliggø-

relsens styringsform. På den ene side iagttages den finansielle investering som noget, der kan og 

skal styres politisk. På den anden side er den politiske styring blind for, hvordan man investerer 

ansvarligt, da den partikulære udførelse og håndtering af ESG-ansvaret ikke kan fastsættes én gang 

for alle. Den ansvarlige investering - som egentlig ønskes styret - forbliver derfor ubestemt i sty-

ringskommunikationen. Det vil sige, at det præcise ansvar ikke bliver bestemt eller defineret nær-

mere. Samtidig er den politiske ansvarliggørelses anråbning af det finansielle systems ansvar for 

ESG-faktorerne en bestemt forventning til, at det finansielle system knytter an til samfundsansvaret. 

Nu kan vi derfor præcisere den ovenstående figur, og illustrere hvordan styringens forventnings-

dannelse på en gang både er bestemt og ubestemt, når det politiske søger at regulere gennem an-

svarliggørelse: 

Ubestemt"Bestemt"

Styringens!forventningsdannelse!!
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Figur 10: Styringens forventningsdannelse 

 

Figuren viser, at der bestemmes en ubestemt forventning til den ansvarlige investering. Det er be-

stemt som værende netop ubestemt. Ansvarliggørelsen er således en form for villet ubestemthed. 

Det vil sige, at den politiske styring sætter en bestemt forventning om, at den finansielle investering 

knytter an til et alment samfundsansvar, men at den partikulære anknytning er ubestemt, ustyrbar og 

udefineret. Det er altså noget af en styringskompleksitet, ansvarliggørelsen lægger over i det finan-

sielle system. For det første bliver der stillet en opgave om at integrere ESG-hensyn. For det andet 

får det finansielle system til opgave at bestemme, hvordan opgaven skal udføres. Hertil skal tilføjes, 

at det politiske system med denne styringsform, hele tiden har magten til at sige, at det var noget 

andet der blev ment med ansvarlig investering, da det ikke er fikseret hvad præcis, der ønskes styret 

(Andersen 2008:43).  

Lad os forsøge at samle op på styringens form. Centralt for styringen af ansvarlige in-

vesteringer er, at styringskommunikationen rækker ud efter dens ustyrlige udenfor. Når politikken 

ønsker, at det finansielle på dens egen partikulære måde skal inkludere ESG-hensyn, kan vi iagttage 

det som et forsøg på politisk at fremtvinge en frihed i det finansielle system. Som beskrevet i kapi-

tel 2 er den moderne magt betinget af frihed og fravær af tvang. Udfordringen for styringen af an-

svarlige investeringer er, at den netop ønsker denne frihed. Der skal fx ikke defineres positive rets-

principper, det skal være frit, hvordan ESG-hensyn integreres i det finansielle system. Hele formålet 

med styringen bliver at styre selve friheden i det finansielle system. Sagt på en lidt anden måde vil 

man altså styre det finansielle systems autopoiese, det vil sige, dets måde at forholde sig til egne 

forhold (Luhmann 2000:72ff). Ansvarliggørelsen bliver derfor en styring som om man kan styre 

andre systemers autopoiese. Vi får en styring, der rækker ud efter dens konstitutive udenfor, en sty-

ring der formes som tvunget frihed. Styringens form kan nu illustreres:  

 

 

Bestemt" Ubestemt"

Bestemt"Ubestemt"

Styringens!forventningsdannelse!!
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Figur 11: Styringens forsøg på at fremtvinge en specifik form for frihed i det finansielle funktionssystem 

!
Figuren viser, hvordan den politiske ansvarliggørelse er en styring, der prøver at sætte sig på det 

finansielle funktionssystems frihed. Genstanden for styringen bliver det finansielle funktionssy-

stems forhold til eget selvforhold. Ansvarliggørelsen er således et forsøg på at styre måden, det fi-

nansielle system oplever verden på, dets måde at være i verden på – snare end at lave fx incitamen-

ter eller formel lovgivning. Herved bliver ansvarliggørelsen et forsøg på at ramme det finansielle 

system på dets eksistensmåde. Man vil kort sagt gerne have, at det finansielle system er noget andet, 

end det er – at det ikke kun forholder sig til en økonomisk logik, men at det har et forhold til sig 

selv som alment ansvarlig.  

Det politiske vil både styre og samtidig sætte sig udenfor styringen. Ansvarliggørelsen 

som reguleringsform kan vi nu karakterisere som et spørgsmål om selv-ansvarliggørelse. Det finan-

sielle system søges styret til selv at tage et ansvar, for at definere dets ansvar. Ansvarliggørelsen 

som reguleringsstrategi forudsætter derved en ganske særlig form for selvstyring i det finansielle 

system, en selvstyring der er i stand til på en partikulær måde, at tage et alment ansvar. Det vil sige 

en forventning om, at det finansielle system evner at tage et ansvar for verdenssamfundets helhed, 

når det kommer til bl.a. sociale og miljømæssige udfordringer. Ansvarliggørelse som regulerings-

strategi sætter et interessant styringsdilemma: Staten siger, at det er markedets ansvar at tage et 

samfundsansvar. Eller formuleret anderledes: Det almene siger, at det er det partikulæres ansvar at 

tage et alment ansvar.  

 

3.3!Hyperrefleksion:!Når!de!rene!systemlogikker!iagttages!som!mangelfulde!

På baggrund af ovenstående mener vi, at kunne få øje en politisk styring, der har fået øje på sig selv 

som utilstrækkelig. Styringen er med andre ord begyndt at ytre, at den gerne vil være noget andet, 

end den er. Det er en styring, der ikke vil være styring men ansvarliggørelse. Således medreflekterer 
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den politiske ansvarliggørelsesstrategi, hvordan den er afhængig af det finansielle systems kapacitet 

til selv-ansvarliggørelse. Med inspiration fra Andersen & Pors kan vi sætte lidt flere ord på betin-

gelserne for denne styring med begrebet hyperrefleksion. Begrebet hyperrefleksion betegner en re-

fleksion i funktionssystemerne, hvor ”funktionssystemerne begynder at reflektere over deres sy-

stemgrænser. De begynder at se, det de er, som en uhensigtsmæssig grænse for, hvad de vil” (An-

dersen & Pors 2014:66). Vi mener at kunne se, netop denne form for hyperrefleksion gør sig gæl-

dende i den politiske ansvarliggørelse, hvor styringen tematiserer sin egen grænse for styring, som 

uhensigtsmæssig i forhold til ansvarliggørelsen af det finansielle funktionssystem. Som vi viste 

ovenfor, er det umuligt at sætte den ansvarlige investering på fast formel. Den politiske ambition 

om investeringernes integrering af ESG-hensyn udtrykker tværtimod en værdsættelse af det fleksib-

le og frivillige. Modbegrebet til den politiske styring af ansvarlige investeringer bliver derfor regler 

og i det hele taget retsprincipper, som vi kender fra det juridiske system (Luhmann 1989:64).  

Man kan spørge, hvorfor inddragelsen af samfundsansvar netop ikke bare gøres til et 

regulativt krav til det finansielle system? I lyset af funktionssystemernes hyperrefleksion er ét bud, 

at det politiske system er blevet refleksivt om dets egen manglende evne til at forudsige fremtiden. 

Vi kan således iagttage fraværet af traditionel lovgivning som et resultat af det politiske systems 

hyperrefleksion. Som beskrevet hos Andersen & Pors: ”Udfordringen er, at funktionssystemerne er 

blevet refleksive om samtidighedsproblemet. De ved, at den fremtid, de ser, ikke er fremtiden, men 

er et fremtidsbillede, der står på fortidens erfaringer. Funktionssystemerne er i stigende grad re-

fleksive om at fremtiden, som den tager sig ud for systemerne, er en fortidsfremtid. At stole på frem-

tiden er derfor risikabelt” (2014:70). Når det politikske er blevet refleksiv om dets egen manglende 

evne til at forudsige fremtiden, vil det at lovgive om ansvarlige investeringer, være en uhensigts-

mæssig binding til nutiden, da loven én gang for alle vil fiksere, hvad der er ret og uret (Opitz & 

Tellmann 2014:12). Det politiske system medreflekterer altså, at ansvarliggørelse af det finansielle 

system ikke kan opnås via styring, eller ved fx at opstille lovmæssige krav. Styring handler derfor 

ikke længere kun om det finansielles frihed til at underlægge sig styringen. Det politiske må i stedet 

producerer en styring, der sætter det finansielle system som styringsobjekt fri i det politiske billede 

af frihed. Herved vil ansvarliggørelsen som hyperrefleksiv styring få øje på de formelle og substan-

tielle reguleringsformer (jf. afhandlingens indledning) som uhensigtsmæssige grænser for styrin-

gens udfoldelse. 
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På baggrund af afhandlingens samtidsdiagnostiske interesse for det, der ligger bag den politiske 

ansvarliggørelse, bliver et spørgsmål nu, hvilke udfordringer det politiske systems hyperrefleksive 

styring løber ind i. Med afsæt i den hyperrefleksive styringsstrategi, vil vi argumentere for, at jo 

mere den politiske styring stræber efter det finansielle systems frihed til selvstyring af ESG-hensyn, 

jo større fare udsætter styringen sig samtidig for. Luhmann formulerer hvordan dét at fralægge sig 

styringen, også bliver risikabelt: ”Decisions are always decisions of somebody, not the decisions of 

everybody. Therefore, the real dangers in modern society are the decisions of others” (Luhmann 

1990a:226). Jo mere styringen af den finansielle investering sættes fri, jo større uvished udsætter 

styringen sig for. Når styringen formes i fleksibilitetens og frihedens navn, udsættes det politiske i 

den grad for ’faren ved de andres beslutninger’. Det interessante er, at styringen af ansvarlige inve-

steringer på sin vis efterstræber denne fare ved de andres beslutninger. Det er således via faren ved 

de andres beslutninger – håbet om ESG-integration i det finansielle system – at der kan opnås sik-

kerhed for verdenssamfundet. 

Her opstår et yderst interessant billede af den politiske styring: Styringens sigte er ul-

timativt verdenssamfundets sikkerhed, men det politiske kan ikke identificere hvilke konkrete hand-

linger, der kan bringe os i sikkerhed. Den eneste måde det politiske kan producere forestillingen om 

en sikker fremtid, er ved at lade sig (og resten af samfundet) udsætte for faren ved ’de anderes be-

slutninger’. Resultatet bliver, at det politiske sættes i den passive position, der udsættes for fare af 

den finansielle sektor, uden selv at kunne gøre noget ved det (Luhmann 1997:162ff). Det finansielle 

system er mægtigt, det politiske er afmægtigt. Og man kunne fortsætte: Det finansielle system har 

ansvaret, det politiske er uden ansvar. Konsekvensen bliver, at sikkerhed iagttages som noget, kun 

den finansielle sektor kan yde, hvis den vel og mærke inddrager ESG i sine operationer. Men hvad 

betyder det for det politiske system, at det på den ene side iagttager trusler mod dets eget system og 

hele samfundets sikkerhed – men at det politiske samtidig er (eller gør sig) magtesløs overfor at 

handle på disse risici? Vores bud er, at ansvarliggørelsens hyperrefleksive styringsform medfører en 

dyb afhængighed af det finansielle systems operationer. Konsekvensen ved ansvarliggørelsens hy-

perrefleksive styring bliver således en endnu dybere afhængighed systemerne i mellem. Samtidig 

bliver det vanskeligere for det politiske system at håndtere denne afhængighed, da ansvarliggørel-

sen implicerer det finansielles frihed som grundlæggende reguleringsprincip. Med ansvarliggørel-

sen lader styringen det være fuldstændig op til det finansielle, at nå det politiske mål for løsningen 

af samfundsproblematikkerne relateret til fx miljø- og klimabelastning. Men hvordan kan det finan-

sielle funktionssystem håndtere den politiske ansvarliggørelses forventning om et alment samfunds-
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ansvar? Lad os vende blikket mod det finansielle funktionssystem, for at undersøge dets muligheder 

for at knytte an til samfundsansvaret.  

 

3.4!Det!finansielle!funktionssystems!manglende!blik!for!samfundsansvar! 

I dette afsnit forskyder vi iagttagelsespunktet en smule. Fremfor at iagttage hvordan den politiske 

ansvarliggørelse søger at styre det finansielle system, iagttager vi nu, hvordan samfundsansvaret og 

de tidligere beskrevne ESG-hensyn grundlæggende er en umulig anknytningsmulighed, i det finan-

sielle funktionssystem. Som vist i ovenstående er der overordnet set tale om en politisk styringsam-

bition, der forventer, at det finansielle system tager et alment ansvar for samfundet på sig – et an-

svar der betyder, at man er ansvarlig for mere end bare den partikulære investeringspraksis. Ansvar-

liggørelsesstrategien står og falder altså med, om det finansielle funktionssystem er i stand til at få 

øje på de politisk definerede forventninger.  

3.4.1%Det%finansielle%funktionssystems%systematiske%fejllæsning%af%de%politiske%intentioner%

Når det ultimativt set er verdenssamfundets sikkerhed, der iagttages at afhænge af det finansielle 

system, bliver det ganske afgørende, hvordan det finansielle fortolker den politiske målsætning om 

integration af ESG-hensyn i investeringerne. En grundlæggende præmis i teorien om det funktionelt 

differentierede samfund er, at det finansielle funktionssystem udelukkende består af transaktioner, 

ligesom det politiske system udelukkende består af magtrelationer, der tager form som en forskel 

mellem styrer/styret (Luhmann 1989:52). Så hvad sker der egentlig, når det finansielle funktionssy-

stem skal ’læse’ et politisk dokument om ansvarlige investeringer?   

Det finansielle system kan pr. definition kun få øje på transaktionerne, når det iagtta-

ger den politiske opfordring om ansvarlig investering. En grundlæggende udfordring for den politi-

ske ansvarliggørelse af den finansielle investering er derfor, at der i det finansielle system foregår 

en systematisk fejllæsning af de politiske intentioner om ansvarlige investeringer. Politisk sættes der 

med ansvarlige investeringer radikalt nye forventninger til det finansielle system: ”PRI-initiativet 

handler om at styrke den finansielle sektors rolle i opbygningen af en mere stabil, bæredygtig og 

socialt inkluderende global økonomi” (James Gifford, PRI Excetutive Director, citeret i Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen 2010:5). Fra politisk hold forventes det, at det finansielle skal yde et alment og 

globalt ansvar for en miljømæssigt bæredygtig og socialt inkluderende økonomi. Denne forventning 

til den finansielle investering rækker langt ud over det finansielles egen funktion, der kort og godt 

handler om at allokere knappe ressourcer (Luhmann 2012:208). Ansvarliggørelsen af investeringen 
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bliver til en politisk forventning om, at det finansielle systems ydelse skal være noget ekstra. Det vil 

sige en ydelse, hvor det finansielle system ikke kun tager et partikulært økonomisk ansvar men også 

et alment ansvar, for at integrere ESG-hensyn i investeringerne. Med andre ord en forventning, der 

rækker langt ud over det finansielle systems funktion (allokering af knappe ressourcer). Men da det 

finansielle funktionssystem kun kan tage højde for faktorer, der bærer en økonomisk værdi, er den 

politiske ansvarliggørelse på funktionsniveau dømt til aldrig at kunne blive indfriet. 

Udfordringen for ansvarliggørelsen opstår, da det finansielle system aldrig kan få øje 

på andet end det, der økonomisk kan betale sig. Når det finansielle system iagttager investeringen, 

opererer det i en økonomisk kode. Ligesom at det politiske system kun kan operere politisk, kan det 

finansielle system kun operere økonomisk (Luhmann 1989:51ff). Det betyder, at det finansielle 

system ikke kan operere i andre systemer – det kan altså ikke operere i hverken E, S eller G. Når 

den politiske ansvarliggørelse netop forventer inklusion af ikke-finansielle hensyn i investeringen, 

bygger denne styringsambition således på en grundlæggende umulighed. En umulighed der betyder, 

at det finansielle system rent faktisk ikke kan tage et alment ansvar for samfundet, da det finansielle 

er dømt til udelukkende at iagttage, hvorvidt ESG-hensynet kan betale sig eller ej. Den politiske 

forventning til det finansielle system som et sted, der kan tage ansvar for ikke-finansielle hensyn, 

begynder nu så småt at smuldre. Det finansielle system kan kun operere ud fra, hvorvidt noget kan 

betale sig og kan derfor aldrig indtage en position, hvor ansvaret og sikkerheden for hele samfundet 

kan varetages. Det finansielle system kan således ikke håndtere fx miljøet på miljøets egne præmis-

ser, men kan kun iagttage miljøet i en økonomisk optik som enten en god eller dårlig økonomisk 

investering.  

 

Tabellen illustrerer, hvordan det politiske og det finansielle funktionssystem iagttager den finansiel-

le investering og ESG-hensyn. Som det fremgår af tabellen, dukker tematikken om ansvarlige inve-

steringer ganske forskelligt op i hhv. det politiske og det finansielle system. Politisk er den ansvar-

lige investering et spørgsmål om at fremme nogle bestemte samfundsmæssige værdier, hvor menne-

sker og miljø vægtes højt. I det finansielle funktionssystem iagttages ansvarlige investeringer ude-

lukkende som et spørgsmål om, hvorvidt det har en økonomisk værdi at tage højde for mennesker 

og miljø.  
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 !

Det!politiske!system!iagttager!!

!

Det!finansielle!system!iagttager!!
!

"

Den!finansielle!investering!

 

"

Et"politisk"redskab."
"
Kan"styres"til"at"inkorporere"ikkeQ
finansielle"hensyn"så"som"miljømæsQ
sige"og"sociale"faktorer."
 

"

En"transaktion."
"
Et"spørgsmål"om"hvad"der"økonoQ
misk"kan"betale"sig."
 

"

ESGBhensyn!

 

"

Det"finansielle"systems"investeringer"
kan"og"skal"tage"ansvar"for"verdensQ
samfundets"sikkerhed"ved"at"inkluQ
dere"hensyn"til"miljømæssige"og"
sociale"faktorer."
 

"

Et"spørgsmål"om,"hvad"der"økonoQ
misk"vurderes,"at"kunne"betale"sig.""
 

 
Tabel 1: Funktionssystemernes iagttagelse af den ansvarlige investering 
 

I den politiske kommunikation er der på sin vis forsøg på at imødekomme denne problematik, ved 

at gøre ESG kvantificerbar og oversættelig til et økonomisk sprog. I den politiske kommunikation 

sættes ESG-faktorerne som noget, der kan handles på og integreres i den finansielle sektors operati-

oner. I blandt andet Regeringens ’Vejledning om ansvarlige investeringer’ er det tydeligt, hvordan 

ESG iagttages som noget, der kan gøres kvantificerbart og dermed integreres i det økonomiske sy-

stem: ”Med integration menes, at ESG-hensyn integreres i investorernes øvrige ”normale” investe-

ringsanalyser og valg af investeringsobjekter. Pointen er, at ESG-hensyn indgår, og deres betyd-

ning kvantificeres, på lige fod med andre finansielle kriterier. Det faktum, at ESG-hensyn kan have 

den samme betydning for den finansielle bundlinje som andre kriterier, er helt generelt et væsentligt 

motiv for at investere ansvarligt.” Videre hedder det, at man med systematisk integration håber 

på, ”at man bedre kan forudse og indkalkulere muligheden for fremtidig regulering (f.eks. på miljø-

området)” (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2010:23). Der ligger flere interessante ting i dette citat. 

Vi ser, hvordan styringens ansvarliggørelse af investeringen søger sikkerhed i en kalkulerbarhed og 

kvantificering af ESG-faktorerne. Således tilbyder ESG en anknytningsmulighed, hvor ESG ikke 

handler om at være altruistisk og tage ansvar for samfundets helhed, men i stedet gøres til et 

spørgsmål om at sikre den finansielle bundlinje. Herved opstår en dobbelt attribuering af ESG 

(Teubner 1996:62). ESG kan både iagttages som et bredt ansvar for samfundet. Men det kan også 

iagttages som et rent økonomisk hensyn, renset for sociale og miljømæssige faktorer. Endelig tilby-

der ESG at ’forudse og indkalkulere muligheden for fremtidig regulering (f.eks. på miljøområdet)’. 
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ESG er derved en styring, der ikke kun kan sikre den nuværende bundlinje men også bundlinjen, 

der ligger ude i fremtiden.  

Når ESG på denne måde gøres kvantificerbart i et økonomisk sprog, kan det øge sty-

ringens chance for at skabe produktive forstyrrelser i det finansielle system. Eller som Luhmann har 

formuleret det i hans bog Ecological Communication: ”The key to the ecological problem, as far as 

the economy is concerned, resides in the language of prices (…) The economy cannot react to dis-

turbances that are not expressed in this language” (Luhmann 1989:62). Det springende punkt for 

den politiske styring er således at gøre det muligt for det finansielle system, at få øje på den ansvar-

lige investering, som et spørgsmål om økonomi. I lyset af det ovenstående synes vi at kunne se, 

hvordan den politiske ansvarliggørelse netop søger at tage højde for denne problematik. Andersen 

& Pors (2014) introducerer i denne sammenhæng begrebet polykontekstuel styring, der beskrives 

således: ”Polykontekstualisme er et nødvendigt afsæt for styring i dag, hvor man ikke fra ét system 

kan diktere processer i et andet (…) Det er en styring, der er designet, så det er kontingent hvordan 

den opfattes” (2014:76f). Ved forsøget på at gøre ESG-faktorerne kvantificerbare, kan den politiske 

styring netop betegnes som et polykontekstuelt styringsdesign. Fordelen ved et polykontekstuelt 

styringsdesign af ansvarlige investeringer er, at mulighederne for det finansielle systems anknytning 

forøges, det vil sige, mulighederne for selvstyring i det finansielle system forøges. Det skal dog 

nævnes, at selvom det politiske kommunikerer om ansvarlighed, som noget der kan forstås økono-

misk, er det ikke ensbetydende med, at det finansielle system også knytter an. Det finansielle sy-

stem vil altid udelukkende lade sig forstyrre og knytte an til styringen på baggrund af systeminterne 

operationer (Luhmann 2013:90f). 

!

3.5!Tilskrivning!af!ansvar!til!det!finansielle!funktionssystem 

Frem til nu har vi først beskrevet ”sagen”, det vil sige, hvordan det politiske søger at tilskrive et 

ansvar til det finansielle system. Efterfølgende har vi på et funktionssystemniveau analyseret betin-

gelserne for styring, når styringen søger at ansvarliggøre det finansielle funktionssystem, samt det 

finansielle funktionssystems systematiske fejllæsning af de politiske intentioner. I det følgende vil 

vi stille skarpt på selve ansvarstilskrivningen med henblik på at vise, hvordan betingelserne for at 

styre bliver ganske vanskelige, når det finansielle funktionssystem søges adresseret et ansvar. Med 

vores systemteoretisk funderede ansvarsoptik vil vi, i tråd med vores samtidsdiagnostiske ambition, 

spørge til det, der ligger bag den politiske tilskrivning af ansvar til det finansielle system. For det 

første vil vi vise, hvordan risiko bliver brugt som en politisk ansvarliggørelsesstrategi. For det andet 
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vil vi vise, hvordan den politiske tilskrivning af ansvar til det finansielle funktionssystem løber ind i 

en række udfordringer, der bevirker, at ansvarstilskrivningen er dømt til at mislykkes. 

3.5.1%Risiko%som%politisk%ansvarliggørelsesstrategi%

Med vores systemteoretiske begreb om risiko som en form for ansvarliggørelsesstrategi, kan vi få 

øje på noget interessant ved den politiske regulering gennem tilskrivning af ansvar. Det politiske 

tilskriver sig selv en passiv position, en position hvor det politiske udsættes for fare af det finansiel-

le system. Med afsæt i distinktionen risiko/fare, som vi præsenterede i kapitel 2, kan vi se, hvordan 

den politiske kommunikation tematiserer risiko i ansvarliggørelsen af det finansielle system. Det er 

en kommunikation, hvor den politiske styring markerer fare-siden. Hvis det finansielle system ikke 

inkluderer ESG-hensyn, iagttages det at være til fare for verdenssamfundets sikkerhed. Styringen 

former en forventning om, at det er det finansielle system, der udsætter det politiske (og verdens-

samfundet) for fare, så længe ESG ikke integreres i økonomien. Det politiske kan ikke handle, men 

det kan det finansielle. Ansvarliggørelse som politisk reguleringsstrategi bliver i denne optik et ud-

tryk for en ansvarsfralæggelse fra politisk hold. Vi kan illustrere hvordan ansvarliggørelsen sætter 

relationen mellem det politiske og det finansielle - mellem risiko og fare: 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 12: Risiko som politisk strategi til ansvarsfralæggelse 

 

Figuren illustrerer en forskel mellem det finansielle system som risiko på indersiden, og det politi-

ske system som fare på ydersiden. Risiko har vi sat på den markerede inderside, da det er her, man 

forventes at handle. Pilen illustrerer ansvarsfralæggelsen, hvor det politiske system sætter sig selv i 

den passive position, der udsættes for fare af det finansielle system. Ansvaret skubbes så at sige 

over i det finansielle system. Figuren markerer dermed også en grænse for ansvaret: Det finansielle 

system kan tage det almene samfundsansvar - det politiske kan ikke, eftersom det politiske sættes i 

den passive position, der udsættes for handlingerne i det finansielle system.  

Risiko!

Finansielle"system"
Fare"
Politiske"system"

Risiko!

Ansvarsfralæggelse"
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Når det finansielle system indsættes som løsning på verdenssamfundets sikkerheds-

problem vedrørende ESG-udfordringerne, er det samtidig en synliggørelse af, at det finansielle sy-

stems operationer iagttages som kernen i problemet. Og her bliver det interessant. For hvis og når 

det finansielle system knytter an til ansvarlige investeringer, er det med risikooptikken ikke kun 

ansvaret, der knyttes an til. Det vil samtidig være en anknytning og anerkendelse af det finansielle 

systems produktion af risici for resten af samfundet. Med en anknytning til ansvaret i den politiske 

styring følger således risikoen for samtidig at blive synliggjort som det modsatte – risikabel og uan-

svarlig overfor verdenssamfundet (Luhmann 1997:161). Når det politiske netop afholder sig fra at 

regulere den finansielle investerings ansvarshåndtering ved lov, kan det i risikooptikken ses som en 

strategi for netop ikke at synliggøre det politiske som ansvarshavende for at løse vores globale ud-

fordringer relateret til en bæredygtig udvikling indenfor klima, miljø, sociale faktorer, det finansiel-

le system, etc. Disse udfordringer gøres kort sagt til et problem, som kun det finansielle system kan 

løse.  

 

Frem til nu har vi på forskellig vis beskrevet, hvordan det politiske system får øje på det finansielle 

system som det sted, der forventes at tage et alment samfundsansvar. Når det finansielle system 

tilskrives ansvaret, og dermed også ansvaret for verdenssamfundets sikkerhed relateret til ESG, er 

det ganske afgørende, om det finansielle system i sidste ende overhovedet kan tilskrives karakter af 

at være en aktør, der kan tage ansvaret på sig. Den problematik vil vi udfolde i det følgende. 

3.5.2%En%ansvarstilskrivning%der%er%dømt%til%at%mislykkes%

Vi vil nu vise, hvordan det er yderst vanskeligt at adressere det finansielle funktionssystem som 

ansvarlig for at investere ansvarligt. Som beskrevet i kapitel 2, medførte opkomsten af det funktio-

nelt differentierede samfund en adskillelse af ret og moral. Med vores systemteoretisk inspirerede 

ansvarsbegreb er ansvar udelukkende en form for tilskrivningskommunikation (Luhmann 

2000:207f). Vores fokus på den politiske ansvarskommunikation er derfor løsrevet ethvert spørgs-

mål om, hvorvidt eller hvordan det finansielle og politiske bør være ansvarlige. Som beskrevet i 

kapitel 2 implicerer vores systemteoretisk informerede ansvarsbegreb, at ansvar altid er et spørgs-

mål om ’tilskrivning af ansvar ved at tematisere en hændelse som en handling, der tilskrives et sy-

stem, som derved gøres til aktør’. Den politiske ansvarstilskrivning til det finansielle funktionssy-

stem støder på i hvert fald fire problemer i relation til dette ansvarsbegreb, der bevirker, at den poli-

tiske ansvarliggørelsesstrategi er dømt til at mislykkes.  
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Det første problem er relateret til det, at tematisere en hændelse som en handling. Lad 

os begynde med at tage fat på hændelsen. Som beskrevet i kapitel 2 er det altafgørende for ansvars-

kommunikationen at hændelsen, som der skal tages ansvar for, kan identificeres. Hvis ikke hændel-

sen kan identificeres, er det ganske enkelt vanskeligt at definere hvad præcist, der skal tages ansvar 

for. Ser vi på den politiske tilskrivning af ansvar til det finansielle funktionssystem, forbliver an-

svarstilskrivningen i generelle termer så som ansvar for en bæredygtig verdensøkonomi, bæredygtig 

udvikling samt ansvar for mennesker og miljø. Det finansielle system tilskrives altså ikke ansvar for 

en specifik hændelse, der er sket. Det er med andre ord en form for forebyggende ansvarliggørelse, 

der finder sted. Det betyder, at det, der skal tages ansvar for (hændelsen), endnu ikke er indtruffet. 

Hændelsen kan ikke identificeres, det at tematisere hændelsen forbliver således en forventning om 

en fremtidig hændelse. Allerede her kan øjnes et problem for ansvarliggørelse som reguleringsform, 

for hvordan tematiserer man en hændelse, der endnu ikke er en hændelse, som en hændelse? Den 

politiske regulering via ansvarliggørelse bygger på et ideal om, at man kan forebygge fremtidige 

hændelser. Det vil sige, styringen søger at regulere hændelser, der endnu ikke er hændelser. Det 

næste spørgsmål bliver nu, hvordan det så overhovedet er muligt for den politiske kommunikation 

at tilskrive hændelsen, der endnu ikke er hændt, til en handling, der så kan tilskrives et system? 

Det næste udfordring for den politiske regulering via ansvarliggørelse opstår som føl-

ge af ansvarets kommunikative logik, hvor hændelsen tematiseres som en handling. Det, at temati-

serer en hændelse som en handling, indikerer en forventning om kausalitet (Heider 1958:100ff). 

Den politiske kommunikations ansvarstilskrivning af det finansielle funktionssystem bærer elemen-

ter af både en primær kausalitet og en sekundær kausalitet. På den ene side kommer en primær kau-

salitet til syne i den politiske kommunikation, når det finansielle system iagttages at udsætte resten 

af verden for fare vedrørende økonomisk sikkerhed og bæredygtighed generelt i relation til menne-

sker og miljø. Men på den anden side er der også træk af en sekundær kausalitet, da ESG-faktorerne 

ikke iagttages at afhænge 100% af den finansielle investering, men også er bundet op på udviklin-

ger i fx Jordens økosystemer. Den politiske regulering via ansvarliggørelse løber her ind i et pro-

blem om at tilskrive den forventede fremtidige hændelse som oprindende i lige præcis investeringen. 

For kan der siges at ligge en primær kausalitet mellem investeringen og de sociale og miljømæssige 

problemer? Eller er det snarere et sekundært kausalitetsforhold, som det politiske søger at regulere 

via ansvarliggørelse? 
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Figur 13: Tilskrivning af ansvar til det finansielle funktionssystem 

 

Figuren viser, hvordan tilskrivning af ansvar er en ganske kompliceret proces, hvor mange elemen-

ter skal spille sammen, for at kommunikationen kan skabe en aktør. Det er vanskeligt at identificere 

hændelsen, og derudover kan handlingen ikke tilskrives et entydigt årsag-virkningsforhold. Vi vil 

nu vise, hvordan det på funktionssystemniveau er vanskeligt for den politiske ansvarskommunikati-

on at skabe en adresse i kommunikationen, der er specifik nok til at få karakter af at være en aktør. 

Det tredje problem opstår, når handlingen tilskrives til et system, som i dette kapitel 

udgøres af det finansielle funktionssystem. Problemet opstår, da det finansielle funktionssystems 

adresse ikke som sådan findes. Det finansielle funktionssystem er vanskeligt at indfange, da funkti-

onssystemet både er en del af det økonomiske system, og det samtidig også er uddifferentieret i en 

række subsystemer. Det økonomiske system er overordnet set uddifferentieret i et system for vare-

produktion og i et finansielt system for pengeproduktion. Her er det finansielle system yderligere 

uddifferentieret i en række specialiserede systemer for blandt andet derivater, options og futures for 

blot at nævne nogle få (Esposito 2013:105). Når den politiske ansvarliggørelse adresserer det finan-

sielle system som ansvarlig, er det således en meget bred ansvarstilskrivning. Samtidig er det en 

adressering af det finansielle, hvor adressen ikke uden videre kan fikseres, da det finansielle system 

netop består af denne række af subsystemer. Adresseringen af det finansielle systems ansvar diffun-

derer således ud i rækken af finansielle subsystemer, der potentielt set alle adresseres, når det finan-

sielle adresseres.  

Det fjerde problem hænger sammen med det foregående og opstår, når ansvarstil-

skrivningen søger at gøre systemet – her det finansielle funktionssystem – til aktør. Det er pr. defi-

nition umuligt at adressere det finansielle funktionssystem, da det netop udgør en funktion i nuti-

dens samfund og altså ikke er et konkret sted, hvortil et ansvar kan tilskrives. Det finansielle funkti-

onssystem kan ligeledes kun åbne sig for et systemfremmed ansvar på baggrund af sin egen lukket-

hed. Når den politiske ansvarskommunikation tilskriver det finansielle funktionssystem ansvar for 

Hændelse! Handling!

Omverden:!sekundær!kausalitet!

Handling:!primær!kausalitet!

Tematisere" Tilsk
rive

r""

Tilskriver""
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blandt andet at inkludere ESG-hensyn, der skal sikre verdenssamfundets sikkerhed, er det på sy-

stemniveau en politisk kommunikation, der er dømt til at slå fejl. Den aktør der adresseres, er slet 

ikke en aktør, og kan således hverken tage et ansvar eller handle på vegne af almene, universelle 

interesser. Tabellen nedenfor samler op på tilskrivningen af ansvar til det finansielle funktionssy-

stem:  

 
" !

Det!finansielle!funktionssyB

stem!
!

!

Den!finansielle!sektor/!

PRIBpartnerskabet!

!

Den!finansielle!organisatiB

on/!ATP!

!

Hændelsen!

!!

"

Regulering"af"en"hændelse"
der"endnu"ikke"er"en"hænQ
delse.""

"
" "

!

Handlingen!

!

"

Hændelsen"kan"ikke"tilskriQ
ves"en"handling"i"det"finanQ
sielle"funktionssystem."

"
" "

!

Primær/sekundær!

kausalitet!

"

Forsøg"på"styring"af"sekunQ
dært"kausalitetsforhold."

"
"

"

!

Systemet!

!

"

Adresseringen"er"ikke"speciQ
fik"nok"til"at"skabe"en"aktør."

" "

!

Aktøren!

!

"

Finansielle"funktionssystem"
udgør"en"funktion"og"er"
derfor"slet"ikke"en"aktør"og"
kan"hverken"tage"et"ansvar"
eller"handle"på"vegne"af"
almene,"universelle"interesQ
ser. "

" "

 
Tabel 2: Tilskrivning af ansvar  
 

3.6!Opsamling!på!diagnosen!

I kapitlet indledte vi med at spørge: Hvis sagen er, at staten styrer gennem tilskrivning af ansvar, 

hvad bliver betingelserne for styring da, når vi sætter det finansielle funktionssystem som iagttagel-

sespunkt? På et funktionssystemniveau har vi forsøgt at diagnosticere grænserne, udfordringerne og 

mulighederne ved den politiske ansvarliggørelsesstrategi. Som annonceret i kapitel 2 er vores ærin-

de ikke at besvare et problem om ansvarliggørelse, men derimod at give et teoretisk funderet bud på 

en diagnose af ansvar som reguleringsform. I kapitlet har vi vist, hvordan den politiske ansvarliggø-
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relse medfører fire betingelser for styring, når det finansielle funktionssystem søges reguleret gen-

nem ansvar.  

1) En styring der ikke vil styre. Regulering via ansvarliggørelse kan karakteriseres 

som en styring, der både vil styre og samtidig suspendere styringen. Ansvarliggørelse som regule-

ringsstrategi sætter et interessant styringsdilemma: Staten siger, at det er markedets ansvar at tage et 

samfundsansvar. Formuleret lidt anderledes: Det almene siger, at det er det partikulæres ansvar at 

tage et alment ansvar. Der er med andre ord tegn på en ændring i forholdet mellem stat/privat, i 

afhandlingens tilfælde mellem den politiske styring og markedet. 

2) Hyperrefleksivitet. Vi mener at kunne se et skred i det politiske systems refleksion 

over sin egen systemgrænse. Det politiske sætter ikke længere betingelserne for styring som en for-

skel mellem en styrende og en styret. I stedet er det den politiske styringsambition at producere en 

styring, der sætter den styrede fri i det politiskes billede af frihed. Styringen er altså blevet hyperre-

fleksiv i den forstand, at vi kan se ansvarliggørelsen som et tegn på, at det politiske medreflekterer 

dets afhængighed af det finansielle systems operationer.  

3) Systematisk fejllæsning. Styringen er betinget af, at ansvar altid vil være en intern 

konstruktion i det finansielle funktionssystem. Der kan derfor aldrig opstå en 1:1 oversættelse af 

den politiske ansvarliggørelse til det finansielle funktionssystem. Det finansielle vil altid kun knytte 

an til det politiske tilbud om ansvarliggørelse, som et spørgsmål om økonomi.  

4) Ansvarstilskrivningen er dømt til at mislykkes. Ansvarliggørelsen løber ind i en 

udfordring, når det kommer til selve tilskrivningen af ansvar til det finansielle funktionssystem. Vi 

har vist, hvordan det politiske søger at tilskrive det finansielle funktionssystem et ansvar for en 

hændelse, som endnu ikke er en hændelse. Det politiske system har et adresseproblem, når det søger 

at regulere den finansielle investering via ansvarstilskrivning. Kort sagt er den politiske styring via 

tilskrivning af ansvar til det finansielle funktionssystem en tilskrivning, der er dømt til at mislykkes.  

 

Med det finansielle funktionssystem som iagttagelsespunkt kan ansvarliggørelsen af det finansielle 

umiddelbart synes som et umuligt politisk styringsprojekt – også alligevel ikke helt. For hvordan 

kan det være, at et begreb om ansvarlige investeringer i den grad har rodfæstet sig, hvis ansvarlig-

gørelse blot afvises af det finansielle som et spørgsmål om økonomiske betragtninger? Det FN-

baserende initiativ PRI, der repræsenterer en bred sammenslutning af både finansielle og politiske 

aktører, er netop et eksempel på, at der alligevel synes at være en kollektiv adresse for ansvarstil-

skrivningen, som det finansielle knytter an til. Spørgsmålet bliver så, hvordan tilskrivningen af an-



! 59"

svar tager form, når vi iagttager PRI som en kollektiv repræsentant for den finansielle sektor? Og 

hvordan kan der med sektoren som iagttagelsespunkt, iagttages nye betingelser for den politiske 

styring gennem ansvarliggørelse, som kan bidrage til afhandlingens diagnose af ansvar som regule-

ringsform?    

! !
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Kapitel!4!

PRIBpartnerskabet!B!Ansvarliggørelse!af!den!finansielle!

sektor!

B!At!ansvarliggøre!når!PRIBpartnerskabet!kun!kan!tage!et!uforpligtende!ansvar!!

 

Det er ikke kun det finansielle funktionssystem, det politiske søger at adressere et ansvar. Med op-

komsten af blandt andet det FN-baserede initiativ PRI (Principles for Responsible Investment), kan 

vi se, hvordan den finansielle sektor også søges adresseret et ansvar via en form for kollektiv an-

svarliggørelse af sektoren. Men kan den finansielle sektor egentlig siges at have en enhed og der-

med en kollektiv adresse, der kan tilskrives ansvar på vegne af de partikulære finansielle organisati-

oner? Fra at have undersøgt ansvarstilskrivningen af det finansielle funktionssystem, skifter vi nu 

iagttagelsespunkt til PRI-partnerskabet, som en form for repræsentant for den finansielle sektor. 

Ved at skifte iagttagelsespunkt til PRI fremstår problematikken om den politiske regulering via an-

svarliggørelse på en ny måde.  

Vores tese er, at det kun delvist lykkes at adressere den finansielle sektor. Udfordrin-

gen er, at PRI-partnerskabet er funderet på frivillige og ubindende bindinger, hvilket betyder, at PRI 

kun kan tage ansvar, så længe det er uforpligtende. Det vil sige, at ansvaret i PRI består i at synlig-

gøre potentielt ansvar, men ikke i at binde sig til bestemte handlinger. Spørgsmålet bliver så hvilken 

bindende kraft der ligger i PRI, når vi kan se, at så mange finansielle organisationer alligevel bliver 

medlem af PRI, selvom det i udgangspunktet er helt frivilligt? I kapitlet spørger vi: Hvis sagen er, at 

staten styrer gennem tilskrivning af ansvar, hvad bliver betingelserne for styring da, når vi sætter 

PRI-partnerskabet (den finansielle sektor) som iagttagelsespunkt? Igennem kapitlet søger vi at di-

agnosticere grænserne, udfordringerne og mulighederne ved ansvarliggørelsesstrategien, når vi sæt-

ter PRI-partnerskabet som iagttagelsespunkt. Med PRI som iagttagelsespunkt bliver vores analyser 

et dobbeltstudie. For det første analyserer vi de politiske styringsbetingelser for at ansvarliggøre 

PRI, når PRI forventes at fungere som kollektiv repræsentant for den finansielle sektor. For det an-

det er det et studie af, hvordan de finansielle organisationer rent faktisk knytter an til PRI og der-

med sikrer at PRI fortsat fungerer som samlepunkt for udvikling af principper for ansvarlig investe-

ring.   



! 62"

4.1!PRIBpartnerskabets!kollektive!ansvarliggørelse!B!En!præsentation!af!”sagen”!!

Vi indleder med en beskriveles af, hvad der kendetegner den politiske adressering af ansvar til den 

finansielle sektor. Vi trækker PRI-partnerskabet frem som iagttagelsespunkt, da vi kan se, hvordan 

PRI tilskrives en form for kollektiv adresse i den politiske kommunikation. I afsnittet vil vi vise, 

hvordan sektoren, via PRI, adresseres et ansvar til at adressere sig selv et ansvar. I tråd med afhand-

lingens samtidsdiagnostiske sondring mellem ”sagen” og ”det, der ligger bag”, er formålet med 

dette indledende afsnit at skabe et blik for ”sagen”. I resten af kapitlet vil vi - med vores samtidsdi-

agnostiske optik - spørge ind til det, der ligger bag. Det vil sige, vi undersøger hvilke betingelser for 

styring, der følger med den politiske ansvarliggørelse af PRI-partnerskabet, samt betingelserne for 

den finansielle sektors anknytning. Men først en beskrivelse af sagen, der er bygger videre på ”sa-

gen” fra forrige kapitel i den forstand, at forventningerne til den ansvarlige investering er de samme. 

Det følgende er således en udbygning med særligt fokus på den politiske adressering af den finan-

sielle sektor. I den følgende præsentation af PRI må vi pointere, at vægten i præsentationen er lagt 

på PRI som en international organisering af investeringsorganisationer samt på de overordnede for-

pligtelser for PRI-medlemmerne.  

PRI er en international organisering af institutionelle investorer2 fra hele verden, der er fælles om at 

tilknytte sig seks principper for ansvarlig investering. I tekstboksen er de seks principper oplistet.   

Principles!for!Responsible!Investment!

As"institutional"investors,"we"have"a"duty"to"act"in"the"best"longQterm"interests"of"our"beneficiaries."In"this"fiduciary"

role,"we"believe"that"environmental,"social,"and"corporate"governance"(ESG)"issues"can"affect"the"performance"of"

investment"portfolio"(to"varying"degrees"across"companies,"sectors,"regions,"asset"classes"and"through"time)."We"also"

recognize"that"applying"these"principles"may"better"align"investors"with"broader"objectives"of"society."Therefore,"

where"consistent"with"our"fiduciary"responsibilities,"we"commit"to"the"following:"

"

1)"We"will"incorporate"ESG"issues"into"investment"analysis"and"decisionQmaking"processes."

2)"We"will"be"active"owners"and"incorporate"ESG"issues"into"our"ownership"policies"and"practices."

3)"We"will"seek"appropriate"disclosure"on"ESG"issues"by"the"entities"in"which"we"invest."

4)"We"will"promote"acceptance"and"implementation"of"the"Principles"within"the"investment"industry."

5)"We"will"work"together"to"enhance"our"effectiveness"in"implementing"the"Principles."

6)"We"will"each"report"on"our"activities"and"progress"towards"implementing"the"Principles.""""""""""""""""""""""""""""""(PRI"2015a)"

 

Tekstboks 2: PRI - Principles for Responsible Investment 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Virksomheder hvis primære funktion er at investere store summer af penge. Fx: banker, pensionskasser og forsikrings-
selskaber. 
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De seks principper er udviklet i et samarbejde mellem en international gruppe af institutionelle in-

vestorer og FN. PRI er således organiseret som et globalt partnerskab mellem UNEP FI, UN Global 

Compact3 samt en gruppe af verdens største finansielle organisationer. I den politiske kommu-

nikation beskrives PRI som et førende internationalt netværk af institutionelle investorer, der sa-

marbejder om at gøre principperne om ansvarlig investering til en del af den enkelte organisations 

investeringspraksis: ”The PRI Initiative has quickly become the leading global network for inves-

tors to publicly demonstrate their commitment to responsible investment, to collaborate and learn 

with their peers about the financial and investment implications of ESG issues, and to incorporate 

these factors into their investment decision making and ownership practices” (PRI 2015c). I den 

politiske kommunikation dukker PRI op som en form for organisering af organisationer, der arbej-

der mod ét fælles mål - at gøre ESG-hensyn til en integreret del af den enkelte organisations inve-

steringspraksis. PRI iagttages således af det politiske som et organisatorisk fællesskab, man kan 

rette ansvarliggørelsen mod.  

Når vi iagttager PRI-patnerskabet i en systemteoretisk optik, er det imidlertid ikke helt 

så enkelt. Som beskrevet i kapitel 2 iagttager vi partnerskaber som en organisering af anden orden, 

der er dybt afhængig af de finansielle organisationers frivillige anknytning. Grundlæggende betyder 

det, at PRI-partnerskabet ikke vedtager fx investeringsoperationer, men kun består af anden ordens 

operationer: PRI-partnerskabet er ikke et løfte om en specifik investering, men et løfte om at love 

hinanden noget i fremtiden (Andersen 2012b:213). PRI partnerskabet repræsenterer dermed organi-

sationerne i den finansielle sektor, uden at partnerskabet reelt har mulighed for at sikre ansvarliggø-

relsen af den enkelte organisation, da organisationernes anknytning er funderet i frivillige interne 

beslutninger i den enkelte organisation. At PRI kan beskrives som en organisering af anden orden 

betyder, at PRI kan skabe sig selv og sit eget formål (ansvarliggørelsen af den finansielle sektor), 

men at organiseringen (partnerskabet) falder sammen, hvis ikke de enkelte finansielle organisatio-

ner giver de seks principper status som beslutningspræmis internt i organisationerne (ibid.:214).  

I PRI-partnerskabet lykkes det på sin vis den politiske ansvarliggørelse at adressere 

den finansielle sektor. Men det bliver en yderst skrøbelig adresse, da det altid er op til den enkelte 

finansielle organisation at beslutte, at partnerskabets beslutninger faktisk også er beslutninger, ved 

at gøre dem til organisationsinterne beslutningspræmisser (Andersen 2006:172). Det betyder, at PRI 

som en kollektiv repræsentant for sektoren på en gang former et kollektiv og så alligevel ikke helt, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!UN Global Compact er et strategisk netværk for virksomheder, der er funderet i 10 universelle principper som sætter 
fokus på virksomheders arbejde indenfor menneskerettigheder, miljø og antikorruption (Global Compact 2015).   
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da PRI også er den partikulære anknytning i den enkelte organisation. Adresseringen af PRI for-

veksler i denne optik summen af finansielle organisationer med én sammenhængende organisering. 

Dermed rækker ansvarliggørelsen af PRI-partnerskabet ud efter det, partnerskabet aldrig kan være – 

et fællesskab (Andersen & Pors 2014:188; Andersen 2006:173). Vi kan nu illustrere PRI-

partnerskabet som en anden ordens organisering:  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figur 14: PRI-partnerskabet som en organisering af organisationer (inspireret af Andersen 2006:172) 

 

Siden PRI’s grundlæggelse i 2006 har en lang række institutionelle investorer underskrevet og til-

knyttet sig PRI’s seks principper for ansvarlig investering. I dag er der 1.325 institutionelle investo-

rer, der har underskrevet og dermed tilsluttet sig PRI (PRI 2015c; PRI 2015h). Med beskrivelsen af 

PRI som en anden ordens organisering er de mange tilslutninger til PRI på samme tid en styrke og 

en udfordring for den politiske ansvarliggørelse. Jo flere medlemmer i PRI, jo stærkere en repræ-

sentant bliver PRI for den finansielle sektor. Men samtidig bliver det også en mere sårbar adresse, 

da de mange medlemmer betyder, at des flere organisationer skal knytte an, for at PRI forsat kan 

fungere som en kollektiv adresse.  

 

Lad os kort beskrive de overordnede forpligtelser, der ligger i PRI-partnerskabet. Når en institutio-

nel investor underskriver PRI, medfølger der tre forpligtelser: 1) Man skal arbejde for at implemen-

tere principperne, 2) Man skal betale et årligt medlemskabsgebyr baseret på investeringsorganisati-

onens størrelse, og 3) Man skal én gang årligt rapportere til PRI’s Reporting Framework, der, med 

forskellige vinklinger, basalt set går ud på at besvare spørgsmålet: ”How do you govern and imple-

ment responsible investment?” (PRI 2015e). Med PRI medfølger der således forpligtelser for med-

lemsorganisationerne. Men det er forpligtelser, der bygger på parternes frivillige bindinger, og som 

i meget vid udstrækning forbliver ubestemt. Man skal arbejde for at implementere principperne, og 

PRIBpartnerskabet!!
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man skal rapportere om arbejdet med denne implementering, men der er ingen konkrete facitlister, 

der opstiller specifikke krav til medlemmernes investeringspraksis: “There are no legal or regula-

tory sanctions associated with the Principles. They are designed to be voluntary and aspirational 

(…) The commitments are, for most signatories, a work in progress and a directional focus, rather 

than a prescriptive checklist with which to comply. The initial focus is on innovation, collaboration 

and learning by doing” (PRI 2015a). Således er det op til den enkelte medlemsorganisation at over-

sætte principperne til praksis ved, at den finansielle organisation forholder sig undersøgende overfor 

det mulige ansvar, organisationen kan tage: PRI ”offer a menu of possible actions for incorporating 

ESG issues into investment practices across asset classes. Responsible investment is a process that 

must be tailored to fit each organisation’s investment strategy, approach and resources” (PRI 

2015c).    

PRI’s funktion er dermed ikke at udstikke regler for den ansvarlige investering, som 

medlemmerne skal følge. I stedet fungerer PRI som en adressering af den finansielle sektor, hvor 

sektoren adresseres et ansvar for at adressere sig selv et ansvar. Det er altså et ansvar, hvor det alene 

er den finansielle sektors ansvar at tilskrive sig selv et samfundsansvar og selv afsøge hvordan de 

på en partikulær måde kan tage et alment samfundsansvar. Med Andersens ord bliver partnerska-

bet ”ikke en maskine for realisering af muligheder, men en maskine for produktion af muligheder” 

(2006:184). Partnerskabet producerer ikke kalkulerbare bindinger eller stabile beslutningspræmisser, 

men har derimod et indbygget potentiale til hele tiden at producere nye muligheder for parterne og 

deres indbyrdes relationer. Når vi iagttager PRI-partnerskabet som en kontrakt af anden orden, er 

partnerskabet på én gang en aftale og ikke en aftale. Og det er et ønske om at skabe bindinger, sam-

tidig med ønsket om det ubundne (Andersen & Pors 2014:188). Således kan vi beskrive PRI som en 

aftale om at investere ansvarligt - men på en uforpligtende måde. Det har den konsekvens, at PRI-

partnerskabet aldrig kan tage et forpligtende ansvar. De forventninger partnerskabet har til sig selv 

er ikke-bindende, og PRI-partnerskabet kan derfor kun adressere sig selv et alment samfundsansvar 

ved at gøre det uforpligtende. 

 

4.2!Supervisionsstyring!mod!det!potentielle!samfundsansvar!!

Vi vil nu vender blikket mod den politiske styring, der ligger bag adresseringen af PRI-

partnerskabet som repræsentant for den finansielle sektor. Som vi viste i kapitel 3, er ansvarliggø-

relsen en styring, der på en ganske særlig måde søger at styre den styredes - her den finansielle sek-

tors - selv-ansvarliggørelse. På den baggrund indleder vi med at spørge: Hvis ansvarliggørelse er et 
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spørgsmål om, at den finansielle sektor adresseres et ansvar for at adressere sig selv et ansvar, hvad 

bliver så betingelserne for den politiske styring af den finansielle sektor?      

Vores bud er, at PRI-partnerskabet dukker op som en form for superviserende styring 

af den finansielle sektor. Med supervision mener vi en styring, der medreflekterer, at den aldrig kan 

gribe ind i den finansielle sektor, men i stedet prøver at stille nye billeder, forestillinger og begreber 

til rådighed, som medlemsorganisationerne kan bruge i deres selvrefleksion og selvstyring. Den 

traditionelle forståelse af supervision kan siges at bygge på en ide om styring af selvstyring, hvor 

man støtter og vejleder styringsobjektet til at lede sig selv mod et bestemt mål. Det interessante ved 

PRI-partnerskabet er, at der ikke er fastsat et bestemt mål eller bestemte handlinger. PRI-

partnerskabet er så at sige bestemt som værende ubestemt. Med PRI får vi derfor en supervisering 

hvis mål er at få den finansielle sektor til at undersøge mulighederne for et potentielt ansvar (la 

Cour & Højlund 2008:210; Andersen & Pors 2014:106,241). Ansvarliggørelsen af PRI kan vi nu 

beskrive som en form for potentialiserings supervision. Det er en supervision, der retter sig mod at 

få den finansielle sektor til at få øje på og undersøge endnu ikke realiserede muligheder for at tage 

samfundsansvar. Lad os forsøge at udfolde ansvarliggørelsen af PRI som potentialiserings supervi-

sion.  

I den politiske kommunikation bliver det tydeligt, hvordan FN initiativerne UNEP FI 

og UN Global Compact indtager en superviserende rolle for PRI-partnerskabets medlemmer: ”The 

UN partners play an important role in delivering the PRI’s strategy, providing signatories with 

additional avenues to learn, collaborate and take action towards responsible investment” (PRI 

2015f) og “The PRI provides investors with a high-level framework for integrating ESG issues into 

investment decisions. And as signatories develop policies and procedures for integration, the PRI 

Secretariat is on hand to help investors implement them” (PRI 2015h). FN (som repræsentant for 

det politiske system) bliver en tredje part i partnerskabet, der søger at træde ind i en faciliterende 

rolle for udvikling og vedligeholdelse af samarbejdet. FN initiativets rolle er at bidrage med infor-

mation, der skaber en horisont de finansielle organisationer kan orienterer sig mod, og som define-

rer et mulighedsfelt, de kan udfolde sig indenfor (la Cour & Højlund 2008:217). Politisk handler det 

om at facilitere et blik på samfundsansvaret, som kan mangfoldiggøres i et utal forskellige selv-

ansvarliggørelsesstrategier i de enkelte medlemsorganisationer. I PRI sættes en ramme for sam-

fundsansvaret, som de finansielle organisationer kan handle indenfor, men det forbliver i høj grad 

en ubestemt ramme. I Regeringens vejledning om ansvarlige investeringer kan man bl.a. læse: “PRI 

og de seks principper giver ikke i sig selv nogen nærmere anvisninger i – eller ”opskrift” på – 
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hvordan ansvarlighed i investeringer konkret skal udøves. Her er det meningen, at investorerne selv 

skal finde de strategier, metoder og prioriteringer, der passer bedst til netop deres finansielle virk-

somhed” (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2010:15). Den superviserende styring bliver hermed en 

potentialitetsafsøgende styring, der søger at få den finansielle organisation til at reflektere over sig 

selv som samfundsansvarlig investor. Målet er ikke at binde til bestemte handlinger med derimod at 

få organisationerne til at tænke ud af boksen og overskride de vaner og selvfølgeligheder, der er 

forbundet med deres investeringspraksis (Andersen & Pors 2014:100).    

I ansvarliggørelsen af PRI spiller forestillinger om fremtiden en vigtig rolle som re-

fleksionsrum for den ansvarlige investeringspraksis, hvor fremtiden tematiseres som ukendt (PRI 

2013). PRI er dermed ikke bare et udtryk for et ønske om en omstilling i den finansielle sektor, der 

retter sig mod et bestemt billede af den fremtid, den finansielle sektor går i møde. PRI bliver et sted 

hvor de finansielle organisationer, i kraft af fremtidsbillederne, kan reflektere over sig selv som 

investorer, og hvor det bliver muligt for de finansielle organisationer at integrere ESG-hensyn i de-

res investeringspraksis, uden at man politisk definerer hvordan. Når ansvarlige investeringer gøres 

til løsningen på en række af verdenssamfundets problematikker relateret til ESG hensyn, er det altså 

ikke en løsning mod en bestemt og forudsigelig fremtid. Fremtiden bliver i stedet et komplekst 

handlerum, der afkræver en væsentlig grad af omstillingsparathed og fleksibilitet i den finansielle 

sektor (Andersen 2006:134).  

Muligheden for at imødekomme denne noget diffuse orientering mod fremtiden ligger 

netop i, at partnerskaber er designet til at håndtere at samtlige omstændigheder omkring et løfte, 

konstant er under forandring (Andersen & Pors 2014:180). Som Andersen formulerer det: ”Part-

nerskaber stabiliserer forventninger under forventningen om skiftende forventninger (…) Hvor f.eks. 

sagens ubestemthed i en kontrakt af første orden kan ses som en art dysfunktionalitet, er sagens 

ubestemthed præcis det, der kan få et partnerskab til at fungere” (2006:144). PRI bliver således en 

måde at adressere den finansielle sektor uden at producere færdige løsningsmuligheder. Grundpræ-

missen for den måde PRI-partnerskabet kan være ansvarligt, bliver snarere, at partnerskabet sætter 

en ramme, hvori der kan produceres muligheder for ansvarliggørelse, der endnu ikke er defineret 

eller realiseret. I den måde den politiske kommunikation adresserer den finansielle sektor gennem 

PRI-partnerskabet, kan vi altså se partnerskabet som en strategi til ikke at lægge sig fast på én fore-

stilling om, hvad der er bedst i fremtiden. Den politiske kommunikation producerer et fælles frem-

tidsbillede, som den finansielle sektor kan rette sig mod, men det er et potentielt fremtidsbillede, der 
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har inkorporeret en temporal fleksibilitet, så det bliver muligt at samarbejde og samtidig bibeholde 

samarbejdets omstillingsevne.  

Iagttaget fra det politiske system er PRI-partnerskabets funktion at producere kollek-

tivt bindende beslutninger på vegne af den finansielle sektor – vel og mærke uden det politiske har 

fastsat en helhed, som de finansielle organisationer er tvunget til at handle indenfor. PRI har imid-

lertid ingen handlekraft i sig selv, men kan kun udarbejder strategier, som herefter må omsættes til 

beslutninger i de enkelte organisationer. Med blik for den superviserende styring kan vi se, hvordan 

det politiske erkender umuligheden i at styre den finansielle sektors mange aktører og i stedet for-

søger at styre hvilke rationaler for handlinger, der tilbyder sig som relevante for den finansielle sek-

tor. PRI bliver dermed en arena, hvori problematikker relateret til ESG-hensyn kan introduceres, og 

hvor den finansielle sektor har mulighed for at påtage sig et alment samfundsansvar. PRI partner-

skabet får hermed en form for privatpolitisk funktion, der så at sige får det politiske til at eksplodere 

ud over sine egne grænser. Den finansielle sektor er ikke bare leverandør af en bestemt politisk 

ydelse, men er medproducent på nye ideer, nye visioner og nye mål indenfor partnerskabets sam-

fundsansvarlige ramme (Andersen 2006:152)       

Når vi beskriver PRI som en potentialiserings supervisionsstyring, er det samtidig en 

beskrivelse af en yderst skrøbelig styring. Selvom styringen understøtter partnerskabets dialog, læ-

ring og implementering af en ansvarlig investeringspraksis, kan styringen ikke skabe og vedligehol-

de, for slet ikke at tale om at styre partnerskabet. Det er i stedet en styring, der er fanget af partner-

skabets afhængighed af de finansielle organisationers partikulære anknytning, og som dermed er 

dømt til udelukkende at være en parasit på et skrøbeligt partnerskab (Andersen & Pors 2014:191). I 

lyset af partnerskabet som en frivillig anknytningsmulighed er den superviserende styring grund-

læggende en styring, der aldrig kan tage form som andet end et frivilligt tilbud til de finansielle or-

ganisationer i partnerskabet. Når partnerskabet gøres til genstand for den superviserende styring, er 

det en styring, der retter sig mod fiktionen om et ansvarsfællesskab i den finansielle sektor. Men 

partnerskabet er og bliver en organisering af anden orden, der kan række ud efter et ansvarsfælles-

skab, men aldrig kan blive et. Tabellen sammenfatter styringsbetingelserne for den politiske ansvar-

liggørelse af PRI.  
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" !

Styringsbetingelser!for!ansvarliggørelsen!af!PRI!
"

!

PRIBpartnerskabet!

"
En"kollektiv"ansvarliggørelse"af"sektoren."Prisen"er,"at"ansvaret"kun"kan"
håndteres"uforpligtende."
"
En"adresse"der"er"afhængig"af,"at"de"finansielle"organisationer"gør"partnerQ
skabets"beslutninger,"om"hvad"der"er"ansvarligt,"til"beslutningspræmisser"
for"egne"beslutninger."
"
En"superviserende"styring"der"har"til"formål"at"skabe"et"potentielt"refleksiQ
onsrum"for"ansvarliggørelse,"men"som"må"give"afkald"på"selve"styringen.""
"
En"strategi"for"ikke"at"binde"sig"til"én"forestilling"om,"hvad"der"er"bedst"i"
fremtiden.""
"

 

Tabel 3: Politisk ansvarliggørelse af PRI-partnerskabet 

 

4.3!PRI:!Et!partnerskab!der!ikke!kan!styre!økonomien!!!

Vi skubber nu iagttagelsespunktet en smule. Fra at have spurgt til ansvarliggørelsen som et spørgs-

mål om en supervisionsstyring, spørger vi nu til PRI-partnerskabets relation til det finansielle funk-

tionssystem. Spørgsmålet er, hvorvidt adressen, som den politiske styring finder i den finansielle 

sektor, rent faktisk kan forandre og tage ansvar for det finansielle funktionssystem? Vi har identifi-

ceret en udfordring men også et lille håb.   

Vi begynder med udfordringen. I kraft af PRI’s status som organisering af organisati-

oner kan PRI aldrig få adgang til det finansielle funktionssystems operationer. Selvom partnerska-

bet i princippet kan omfatte alle organisationer i det finansielle system, kan det ikke ansvarliggøre 

det finansielle system, men kun organisationerne i det finansielle systems omverden. PRI kan være 

en organisering af anden orden, men PRI kan aldrig blive en organisering, der kan repræsenterer det 

finansielle funktionssystems funktion i samfundet. PRI-partnerskabet kan være en udveksling af 

fremtidige transaktionsmuligheder, men det kan aldrig være en egentlig transaktion. PRI-

partnerskabet kan således aldrig være mere end en fiktion i den politiske kommunikation om, at 

man kan ”nå” det finansielle funktionssystems investeringstransaktion gennem partnerskabet. For at 

besvare vores indledende spørgsmål er svaret således: Nej, PRI kan ikke forandre eller tage ansvar 

for det finansielle funktionssystem. 

 Men der ligger også et lille håb i PRI-partnerskabet i relation til forandringen af det 

finansielle systems operationer. Selvom de finansielle organisationer i PRI-partnerskabet og det 
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finansielle funktionssystem aldrig kan gribe ind i hinanden, er det muligt for systemerne at iagttage 

hinanden. Det finansielle system kan iagttage PRI og lade sig forstyrre af PRI på en systemintern 

måde. Håbet er dermed en konsekvens af, at så mange organisationer har tilsluttet sig PRI. PRI 

kommunikerer netop om tilslutningens betydning for partnerskabets succes: ”If the whole invest-

ment chain is much more focused on long-term value creation, this should help ensure that inves-

tors preferentially invest in companies that have better ESG performance and thereby make a real 

contribution to addressing the sustainability challenges that we face” (PRI 2015g). Hvis nok finan-

sielle organisationer tilskriver samfundsansvaret en betydning, fx ved blacklisting af våben eller 

børnearbejde, kan det påvirke den økonomiske værdi af de virksomheder, der enten producerer vå-

ben, eller har børn ansat. Men: det er alene op til det finansielle system at afgøre, hvorvidt sam-

fundsansvaret skal påvirke værdien af transaktionerne.     

 

4.4!PRI!producerer!sin!egen!retsorden!for!ansvarlige!investeringer!

I dette afsnit skubber vi iagttagelsespunktet en smule. Frem for at analysere hvordan PRI-

partnerskabets organisering af finansielle organisationer udfordrer den politiske mulighed for at 

styre. Vil vi i det følgende analysere partnerskabsorganisationernes egen anknytning til PRI. Når vi 

ovenfor har vist, hvordan PRI grundlæggende er et frivilligt tilbud til sektoren, kan det undre, at der 

alligevel er så mange finansielle organisationer, der har tilsluttet sig PRI. Så hvad er det for en bin-

dende kraft, der synes at være i PRI-partnerskabet? Vores bud er, at PRI synes at producere sin egen 

kollektive retsdannelse. Vi må her pointere, at det følgende primært er baseret på et empirisk udsnit 

af den finansielle sektor repræsenteret ved den danske pensionsbranche generelt samt ATP som 

konkret pensionsvirksomhed.    

4.4.1%PRI%producerer%normeringer,%der%genkendes%udenfor%PRI%

På tidspunktet for PRI’s stiftelse i 2006 var der 32 finansielle organisationer, der havde underskre-

vet og meldt sig ind i PRI. Som figuren nedenfor viser, er antallet af medlemsorganisationer i PRI 

steget stødt siden oprettelsen og ligger i dag på 1.325 underskrivende medlemmer (PRI 2015c). Det 

har med andre ord vist sig, at der er en kreds af aktører, der ikke oprindeligt var stiftere af PRI, men 

som alligevel genkender sig selv i PRI-partnerskabet.  
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Figur 15: Vækst i PRI medlemmer og vækst i ’assets under management’ repræsenteret i PRI (PRI 2013:5) 

 

Indenfor de seneste år er ansvarlige investeringsprincipper, som fx PRI, blevet en fast del af den 

danske pensionsbranche. Der er opstået en markant forøgelse i antallet af danske pensionsinstitutter, 

der har formuleret ansvarlige retningslinjer for deres investeringspraksis. I 2008 havde 66% af pen-

sionsbranchen formuleret ansvarlige retningslinjer, i 2009 var det steget til 79%, frem til i dag hvor 

det er hele 99,1% af branchen, der har formuleret ansvarlige retningslinjer. Den omkring ene pro-

cent, der i dag ikke har formuleret sådanne retningslinjer, dækker over små pensionskasser, der er 

under afvikling (Forsikring & Pension 2015). Forsikring & Pension har lavet en undersøgelse, der 

viser, at 97,8% af pensionsbranchen, udover at de har formuleret ansvarlige retningslinjer, ligeledes 

har formaliseret deres forpligtelse til at arbejde med ansvarlige investeringer ved at tilslutte sig en-

ten PRI, UN Global Compact eller dem begge (Forsikring & Pension 2015). Med andre ord kan vi 

se en tydelig tendens, hvor det i store træk er hele pensionsmarkedet, der har formuleret ansvarlige 

retningslinjer og forpligtet sig til en ansvarlig investeringspraksis. Denne tendens ser vi på trods af 

PRI’s umiddelbare basering på frivillighed frem for (juridisk)bindende aftaler om ansvarlig investe-

ring.  

 Ved at trække på distinktionen medlem/publikum, vil vi forsøge at sætte nogle flere 

ord på udviklingen i forøgelsen af de finansielle organisationer, der knytter an til PRI (se fx Luh-

mann 2000:370; Andersen & Pors 2014:250). Ved medlem mener vi de formelle underskrivende 
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medlemmer af PRI. Ved publikum mener vi dem, der ikke har tilsluttet sig PRI, men som ikke desto 

mindre er inviteret til at følge med i PRI’s diskussioner og vejledninger. Vi vil vise hvordan græn-

sen mellem hvem, der er medlem, og hvem der er publikum, vanskeligt kan opretholdes, da dem på 

publikums-siden også vil iagttages som medlem. Den 27. april 2006, på dagen hvor PRI-

partnerskabet blev stiftet, var der et klart skel mellem stifterne - det vil sige medlems-siden - og 

resten af den finansielle sektor på publikums-siden. Men allerede i løbet af PRI’s første fem dages 

levetid steg antallet af PRI-underskrivere fra 32 til 50, og PRI’s repræsentation af ’assets under ma-

nagement’ blev fordoblet fra 2 til 4 billioner US$ (PRI 2006). I dag har PRI som bekendt 1.325 

underskrivende medlemmer, der samlet repræsenterer hele 45 billioner US$. I tråd med udviklingen, 

hvor der både på verdensplan og i en dansk sammenhæng er kommet flere underskrivende med-

lemmer af PRI, kan vi se, at PRI ikke kun er relevant for de stiftende medlemmer. PRI er ligeledes 

blevet relevant for publikum, der nu har krydset forskellen og ikke længere vil iagttages som publi-

kum, men som medlem af PRI. Denne udvikling kan vi iagttage som et udtryk for, at PRI evner at 

producere normeringer for de finansielle organisationer, som genkendes udenfor PRI – normeringer 

som genkendes af publikum, der også vil være medlem.  

 

Hvis vi holder fast i distinktionen medlem/publikum, skete der i 2013 noget interessant. En hånd-

fuld danske pensionskasser - der ikke var stiftende medlemmer af PRI - men som var nogle af dem, 

der efterfølgende blev medlem af PRI, valgte i 2013 at melde sig ud af PRI. Med vores distinktion 

gik de således fra publikum til medlem og så tilbage til at være publikum – og så alligevel ikke helt. 

For deres udmeldelse af PRI var med en klar besked om, at den formelle udmeldelse ikke var en 

udmeldelse i praksis. De vil altså ikke iagttages som publikum, men stadig iagttages som medlem af 

PRI. Lad os forsøge at udfolde denne udmeldelse, der ikke ville være en udmeldelse.   

ATP var i 2006 den første danske finansielle organisation, der tilsluttede sig PRI 

(ATP 2015a) Men i 2013 meldte ATP sammen med fem andre danske pensionskasser4 sig ud af 

PRI. ATP og de andre pensionskasser forlader PRI på grund af grundlæggende uenigheder om 

PRI’s egne ledelses- og styringsforhold (ATP 2013). Det interessante er her, at ATP og de andre 

pensionskasser gør meget ud af at kommunikere, at de stadig vil følge PRI’s principper for ansvar-

lige investeringer: ”Vi vil fortsat helhjertet bakke op om de seks principper, som organisationen 

oprindeligt blev dannet til at fremme” (ATP 2013). ATP og de andre pensionskasser melder sig ud 

af PRI, men bruger samtidig vendinger i et meget engageret sprog om, at de ’helhjertet bakker op’ 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!De fem pensionskasser er: Industriens Pension, PensionDanmark, PKA, Sampension og PFA Pension"



! 73"

om principperne for ansvarlig investering. Og ikke nok med at de bakker op om PRI, ATP og de 

andre pensionskasser vil også fortsætte med at implementere de seks principper i deres investerin-

ger: ”Som konsekvens af, at vi forlader organisationen PRI, vil vi fra 2014 ikke længere kunne rap-

portere til denne organisation om vores implementering af de seks principper. Men vi vil fortsat 

hver for sig rapportere til omverdenen om, hvordan vi arbejder med ansvarlige investeringer– her-

under om vores implementering af de seks principper” (ATP 2013). Vi ser her, hvordan ATP og de 

andre pensionskasser vil fortsætte med at gøre PRI’s investeringsprincipper til beslutningspræmis-

ser, der skal gøre sig gældende internt i deres organisationer. Det er med andre ord en udmeldelse af 

PRI, der ikke vil være en udmeldelse. Vi kan iagttage udmeldingens ikke-udmeldelse som et udtryk 

for, at PRI’s investeringsprincipper for ansvarlighed normerer, hvordan den ansvarlige finansielle 

investering bliver gjort til beslutningspræmis hos pensionskasserne - på trods af at de har meldt sig 

ud af PRI-partnerskabet.  

Figuren illustrerer, hvordan en skarp skelnen medlem/publikum-distinktion vanskeligt 

kan opretholdes, da dem på publikums-siden også vil iagttages som medlem. Vi ser, hvordan de 

oprindelige stiftere af PRI, de nuværende underskrivende medlemmer samt ikke-medlemmer (som 

fx ATP og de fem andre pensionskasser) alle knytter an til PRI-partnerskabet, som en normering af 

den ansvarlige finansielle investeringspraksis.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: PRI-partnerskabet: Stiftere, medlemmer og ikke-medlemmer knytter alle an til PRI-partnerskabet 

 

Hvordan kan vi forstå denne enorme opbakning som de finansielle organisationer giver PRI, når nu 

vi har vist i kapitlets første del, at PRI i princippet både er frivilligt og baseret på at håndtere inve-

steringens samfundsansvar på en uforpligtende måde? Og hvordan kan det være, at det er så centralt 

Publikum"Stiftere"

IkkeQmedlemmer,"
der"knytter"an"til"PRI"
som"organisatorisk"
beslutningspræmis"

PRIBpartnerskabet!

Medlemmer""
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for ATP og de andre pensionskasser at få kommunikeret, at alt er som før, de meldte sig ud af PRI? 

Hvad er det med andre ord for en bindende kraft, der synes at være i PRI-partnerskabet, der får de 

finansielle organisationer til frivilligt at binde sig til PRI? Vi vil i det følgende give et bud på disse 

spørgsmål, som vi mener alle peger i retning af, at PRI begynder at optræde som sin egen retsorden, 

det vil sige, PRI får karakter af et retligt subsystem. 

4.4.2%PRI%som%kollektiv%retsdannelse%%

Set i lyset af den ovenstående medlem/publikum-analyse er der noget, der tyder på, at den politiske 

ansvarliggørelse af PRI, som repræsentant for den finansielle sektor, på en eller anden måde er lyk-

kes. Men vi har samtidig også vist i den første del af kapitlet, hvordan den politiske styring må give 

afkald på muligheden for at styre, når PRI som et partnerskab adresseres. Det får os til at tænke, at 

der må være noget andet end styringen, der binder de finansielle organisationer til PRI på trods af at 

PRI er frivilligt baseret. Selvom PRI ikke er et kollektiv, og selvom PRI først får effekt, idet de par-

tikulære medlemsorganisationer gør PRI til præmis for organisationens beslutninger, er der noget, 

der tyder på, at PRI rent faktisk begynder at optræde som en form for kollektiv, nemlig en kollektiv 

retsdannelse. Vel og mærke en retsdannelse der opstår indefra PRI-partnerskabet selv og dermed 

ikke som et resultat af politisk styring. Med andre ord er det ikke staten men i stedet den private 

sektor, der tildeles retsdannende effekt.   

Med kollektiv retsdannelse mener vi en retsdannelse, hvor det udelukkende er med-

lemsorganisationerne selv, der definerer, hvad der normerer deres partikulære måde at gøre PRI til 

organisationsinterne beslutningspræmisser. Opkomsten af normer som PRI’s for ansvarlig investe-

ring er ikke i sig selv et udtryk for at normerne også bliver fulgt, da PRI netop ikke er en kontraktu-

el forpligtelse (men en anden ordens kontrakt). Når vi alligevel mener at kunne se, hvordan PRI 

skaber en kollektiv retsdannelse, er det fordi, at PRI-normen synes at normere hvilke normer, der 

skal gøre sig gældende for de finansielle organisationers interne beslutningspræmisser omkring an-

svarlig investering (jf. kapitel 2; Andersen & Pors 2014:278). Når PRI – i medlemsorganisationer-

nes anknytning - normerer hvilke normer, der fungerer som program for investeringsbeslutninger, 

ændrer det på PRI’s umiddelbare funktion som én anknytningsmulighed blandt mange andre, til at 

være en form for juridisk binding. Den juridiske binding forstår vi her som tilfælde, hvor medlems-

organisationerne knytter an til PRI-normerne, som en normering af normerne for deres egne inve-

steringer (Andersen & Pors 2014:278). ATP og de fem andre pensionskassers fortsatte anknytning 

til PRI kan vi iagttage som et tegn på, at PRI synes at fremstå som en kollektiv retsdannelse, når 

ATP og de andre pensionskasser fortsat vil iagttages som medlemmer og udøvere af PRI’s investe-
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ringsprincipper, selv efter de formelt set har meldt sig ud af partnerskabet. Tabellen illustrerer, 

hvordan partnerskabsorganisationerne iagttager og knytter an til PRI-partnerskabet som en norme-

ring af organisationsinterne beslutningspræmisser. 

 
  

Partnerskabsorganisationernes anknytning til PRI 
 

 
PRI-partnerskabet 

 
En normering af beslutningspræmisser om ESG-hensyn i investeringsorga-
nisationer. 
 
PRI tilskrives en privatretlig gyldighed. 
 

 

Tabel 4: Partnerskabsorganisationernes anknytning til PRI-partnerskabet 

 

Lad os forsøge at uddybe hvad vi mener, når vi synes at kunne se, PRI begynder at optræde som sin 

egen kollektive retsdannelse. Til argumentet vil vi sammenligne PRI med loven og kontrakten. 

Hvor vi i kapitlets første del primært fokuserede på PRI som en anden ordens kontrakt og organise-

ring af organisationer, vil vi her iagttage PRI fra rettens funktionssystem. Iagttaget fra retten er lo-

ven grundlæggende universel, hvilket vil sige, at den gælder for alle. Kontrakten er i modsætning til 

loven grundlæggende eksklusiv. Iagttaget fra retten er kontrakten et privatretligt program. Kontrak-

ten er eksklusiv på to måder: For det første gælder kontrakten kun de parter, der eksplicit frivilligt 

har underskrevet kontrakten. For det andet omfatter kontrakten kun det, som står i kontrakten, hver-

ken mere eller mindre (Luhmann 2012:308; Andersen 2006:114). Iagttager vi nu PRI fra retten, kan 

vi få øje på en form for mix af lovens offentlige retsform og kontraktens private retsform. 

Som udgangspunkt er PRI ikke universel som loven, da PRI ikke automatisk gælder 

for alle finansielle organisationer. Men PRI er heller ikke eksklusiv som kontrakten, da vi netop har 

vist, hvordan PRI synes at gælde selv for de organisationer, der ikke var de oprindelige stiftere og 

ligeledes gælder PRI selv for dem, der formelt set har meldt sig ud (fx ATP). Således synes der i 

PRI at være træk fra lovens universelle gyldighed, uden at det er lov i traditionel forstand. Hvor 

kontrakten er eksklusiv i den forstand, at den kun omfatter det, som eksplicit står i kontrakten, så er 

PRI i midlertidig nærmere grundlæggende inklusiv, når det kommer til sagsforholdet, da det ikke er 

klart afgrænset, hvad man skal tage ansvar for i PRI. Ansvar i PRI går kort sagt ud på, at finde ud af 

hvad ansvaret er. Således får vi med PRI en form for retsdannelse, der ikke som udgangspunkt gæl-

der alle, men som alligevel synes at gælde for dem, der ikke har underskrevet PRI.  
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Med distinktionen vertikal/horisontal kan vi sætte lidt flere ord på den retsdannelsen, 

der synes at opstå i PRI. Hvor offentligrettens lov er karakteriseret ved en vertikalitet, der sætter et 

hierarkisk forhold mellem loven, og dem der er underlagt loven, så er privatrettens kontrakt karak-

teriseret ved en horisontalitet, der sætter et gensidighedsforhold mellem parterne i kontrakten (An-

dersen & Pors 2014:133). Spørgsmålet er så nu, hvordan PRI kan karakteriseres med denne distink-

tion? Er der ikke tegn på en form for vertikalitet i det ellers horisontale og gensidige PRI-

partnerskab? Peger vores analyser i retning af, at PRI hævder at repræsentere et højere princip for 

ansvar end de enkelte medlemsorganisationer? Begynder PRI i virkeligeden at tale på vegne af det 

universelle og dermed repræsentere det almene? Hvis det er tilfældet, begynder man så at se på 

PRI-medlemmerne som ’undersåtter’? Som vi har vist, vælger ATP og de fem andre pensionskasser 

rent faktisk at installere PRI som et princip over dem selv. Selvom de har meldt sig ud, gælder PRI 

stadig. Udviklingen kan vi se som et tegn på, at PRI installerer et hierarki i det gensidige. På den 

baggrund kan vi spørge, om PRI er blevet en gensidig invitation til ensidighed? Og begynder PRI til 

forveksling at ligne offentligretten, når PRI begynder at omfatte den, der ikke eksplicit har forplig-

tet sig? 

 

Tabellen illustrerer, hvordan PRI-partnerskabets effekt kan iagttages som en hybrid retsdannelse, 

med træk fra både loven og kontrakten. 
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Tabel 5: PRI-partnerskabet iagttaget fra retten 

 

For at samle op på undersøgelsen af partnerskabsorganisationernes egen anknytning til PRI, er der 

med PRI’s retsdannende effekt, noget der tyder på, at den politiske ansvarliggørelse af PRI-

partnerskabet er lykkes i en vis forstand. Men modsat en formel eller substantiel regulering er den 

kollektive retsdannelse, vi ser i PRI, en yderst skrøbelig form for retsdannelse. PRI’s retsdannende 

effekt afhænger udelukkende af, at hver enkelt finansielle organisation fortsætter med at knytte an 

til PRI’s principper for ansvarlighed. I det øjeblik PRI ikke længere udgør organisationsinterne be-

slutningspræmisser, ophører PRI’s retsdannende effekt. Hverken den politiske styring eller PRI kan 

sikre den fortsatte anknytning, det kan kun de enkelte organisationer. Den politiske ansvarliggørelse 

af PRI-partnerskabet gør her noget ved skellet mellem stat/privat. Det er ikke staten men derimod 

den private sektor, der får retsdannende effekt på området for ansvarlige investeringer. Det er altså 

kun idet, organisationerne fortsat vælger at knytte an til PRI som beslutningsnormering, at PRI’s 

retsdannende effekt kan opretholdes. PRI bliver således en mærkværdig form for retsdannelse, der i 

princippet kan forsvinde lige så let som den opstod. 

!

Lov!
"

!

Kontrakt"
!

PRIBPartnerskab"
"

Offentlig"ret"
"

"

Privat"ret"
"

"

Retsdannende"effekt"
"

"

Universel"
"

"

Eksklusiv"
"

"

PRI"er"hverken"grundlæggende"universel"eller"grundlægQ
gende"eksklusiv."
"

"

Grundlæggende"inkluL
siv:"Omfatter"alle."
"

"

Grundlæggende"eksklusiv:%"
a)"Omfatter"kun"dem"der"
har"underskrevet."En"frivilQ
lig"binding"af"egen"frihed."
Omfatter"kun"dem"der"
binder"sig"i"kontrakten."
b)"Omfatter"kun"det,"der"
er"beskrevet"i"kontrakten"
og"intet"andet."
"

"

PRI"bryder"med"eksklusivitetsprincippet"på"social%dimensioQ
nen:"
a)!PRI"er"hverken"universel"lovgivning,"PRI"gælder"ikke"pr"
automatik"alle."
b)"PRI"er"ikke"eksklusiv"som"kontrakten,"PRI"gælder"også"
dem"der"ikke"har"underskrevet."
"
PRI"bryder"med"eksklusivitetsprincippet"på"sags%dimensioQ
nen"
a)"Sagsforholdet"er"ikke"klart"afgrænset."Ikke"klart"afgrænQ
set"hvad"man"skal"tage"ansvar"for."Ansvar"går"ud"på"at"finde"
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4.5!Tilskrivning!af!ansvar!til!PRIBpartnerskabet!lykkes!delvist!!

I det følgende vil vi, med afsæt i selve ansvarstilskrivningen, stille skarpt på de muligheder og ud-

fordringer, der ligger i selve det at tilskrive ansvar til PRI-partnerskabet. Med vores systemteoretisk 

funderede ansvarsoptik (jf. kapitel 2) vil vi i tråd med den samtidsdiagnostiske ambition spørge til 

det, der ligger bag tilskrivning af ansvar til PRI-partnerskabet. Vi vil vise, hvordan den politiske 

tilskrivning af ansvar til PRI-partnerskabet delvist lykkes, men at det har sin pris. Det vil vi vise 

med afsæt i fire centrale tematikker baseret på afhandlingens ansvarsbegreb, hvor ansvar altid er et 

spørgsmål om ’tilskrivning af ansvar ved at tematisere en hændelse som en handling, der tilskrives 

et system, som derved gøres til aktør’. 

 Den første tematik udspringer af begrebet om hændelsen. Vi viste i forrige kapitel, 

hvordan det at identificere hændelsen var et problem for den politiske ansvarskommunikation, da 

ansvaret forblev i generelle og forebyggende termer så som ansvar for mennesker og miljø. Netop 

hændelsens ubestemthed udgør ikke et problem men snarere en ressource, når iagttagelsespunktet er 

ansvarstilskrivningen af PRI-partnerskabet. Som vi har vist tidligere i dette kapitel, er partnerskabet 

netop kendetegnet ved dets ubestemthed, i den forstand at partnerskabet er orienteret mod fremtiden. 

PRI-partnerskabets karakter af anden ordens kontrakt gør netop, at PRI kan håndtere hændelser, der 

endnu ikke er hændelser. Men her bliver udfordringen for den politiske styring imidlertid, at styrin-

gen via adressering af PRI-partnerskabet, aldrig kan formulere konkrete ansvarsforpligtelser, da det 

vil stride imod PRI’s fundering i produktion af muligheder (frem for realiseringer). Med PRI-

partnerskabet som iagttagelsespunkt er ansvarliggørelsen som reguleringsform derfor bundet til kun 

at tilskrive et ubestemt ansvar. 

Den anden tematik er relateret til handlingsbegrebet, som indikerer et kausalitetsfor-

hold mellem hændelsen og en handling. Da hændelsen endnu ikke er en hændelse og derfor ikke er 

præcist defineret, er det vanskeligt at tematisere hændelsen som en handling. Som vi viste i forrige 

kapitel, er det ligeledes en udfordring for ansvarskommunikationen, at den vanskeligt kan tematise-

re et primært kausalitetsforhold mellem den partikulære investering og den generelle sikring af 

mennesker og miljø. Det vi ser tematiseret i ansvarstilskrivningen af PRI-partnerskabet, er en for-

ventning om at PRI, som kollektiv repræsentant for individuelt handlende organisationer, kan fore-

bygge og sikre en ansvarlig samfundsudvikling. Her etableres der i den politiske ansvarskommuni-

kation en primær kausalitet mellem PRI og den finansielle investerings ansvarlighed. Netop PRI’s 

egen kommunikation om PRI’s ansvar for at udbrede ansvarlige investeringer er med til at danne 

forventningen om en primær kausalitet. Men forventningen om den primære kausalitet kan imidler-
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tid ikke fastholdes til handlinger i PRI-partnerskabet, da vi har vist, at PRI ikke kan handle eller 

beslutte på vegne af medlemsorganisationerne. PRI er omverden til medlemsorganisationerne og får 

med det blik i stedet karakter af et sekundært kausalitetsforhold. Ligesom i forrige kapitel ender vi 

altså ud med en situation, hvor det politiske via ansvarliggørelsen af PRI søger at regulere et sekun-

dært kausalitetsforhold.  

Den tredje tematik drejer sig om det at tilskrive handlingen til et system, som i dette 

kapitel udgøres af PRI-partnerskabet. Hvor vi i forrige kapitel viste, hvordan det var særdeles van-

skeligt for ansvarskommunikationen at producere en specifik nok adresse og dermed skabe en aktør, 

kan vi i dette kapitel se, hvordan det på sin vis lykkes at producere PRI som en form for system med 

aktørstatus. Som vi har vist, kan PRI-partnerskabet iagttages som en form for organisationssystem 

og dermed en form for kollektiv adresse for sektoren. Men PRI er imidlertid ikke en ’almindelig’ 

organisation, da PRI ikke som sådan har en enhed, men udelukkende udgøres af en lang række selv-

stændige organisationers anknytning til PRI. Når PRI netop er en organisering af organisationer og 

ikke som sådan ét organisationssystem, kan vi sige, at det lykkes den politiske ansvarstilskrivning at 

adressere PRI - men da PRI ikke er det samme som de enkelte finansielle organisationer, lykkes 

ansvarstilskrivningen alligevel ikke helt. Adresseringen af PRI-partnerskabet lykkes derfor kun del-

vist, da partnerskabet på en gang er et system og ikke et system. PRI som system afhænger af, at 

andre systemer (de finansielle organisationssystemer) knytter an til PRI som system.  

Den fjerde tematik, som vi vil udfolde, er tæt relateret til den foregående og opstår, 

når den politiske ansvarstilskrivning søger at gøre systemet, der adresseres, til aktør – det vil sige, 

når PRI-partnerskabet søges gjort til aktør for sikring af ansvarlighed i den finansielle sektor. Som 

vi har vist ovenfor, indebærer ansvarstilskrivningen af PRI en indbygget dobbelthed, hvor PRI har 

karakter af et system, men det er samtidig et system, der ikke kan siges at være aktør, da det ude-

lukkende er op til de partikulære finansielle organisationer om og i så fald hvordan, de vil knytte an 

til PRI. PRI er derfor både en aktør og ikke en aktør. Præcis derfor udgør PRI altså ikke et konkret 

og stabilt sted, hvortil et ansvar kan tilskrives. Med afsæt i Teubners begreb om dobbelt tilskrivning, 

vil vi i det følgende forsøge at sætte nogle flere ord på de mekanismer, der ligger i tilskrivningen af 

ansvar til PRI-partnerskabet, som repræsentant for den finansielle sektor. 

Teubners begreb om dobbelt tilskrivning tilbyder et sprog for den udfordring, den po-

litiske regulering løber ind i, når PRI-partnerskabet søges ansvarliggjort (Teubner 1996:62). PRI-

partnerskabet muliggør dobbelt tilskrivning af ansvaret for den finansielle investering. Ansvaret kan 

således både tilskrives PRI som en form for organisationssystem (der organiserer organisationer), 
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men ansvaret kan samtidig også tilskrives de enkelte medlemsorganisationer af PRI. I lyset af PRI’s 

kollektive retsdannelse for de finansielle organisationer kan det på sin vis siges, at det lykkes den 

politiske ansvarliggørelsesstrategi at adressere både den finansielle sektor og de enkelte finansielle 

organisationer. Men dobbelt tilskrivningen af ansvaret går også den anden vej rundt! Således kan 

alle de enkelte finansielle organisationer i PRI ligeledes ’skubbe’ ansvaret tilbage i PRI-

partnerskabet og derved undslippe sig ansvarliggørelsen. Denne form for ansvarliggørelse af PRI-

partnerskabet gør det kort sagt ganske vanskeligt at skabe en stabil adresse for ansvarliggørelsen. 

Den politiske regulering via ansvarliggørelsen af PRI-partnerskabet løber med andre ord ind i en 

udfordring, hvor muligheden for den dobbelte tilskrivning af ansvar til både PRI og de enkelte fi-

nansielle organisationer er en trussel for styringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 17: Tilskrivning af ansvar til PRI-partnerskabet 

 

Figuren viser, hvordan den politiske regulering via tilskrivning af ansvar er en yderst kompliceret 

proces, når vi har PRI-partnerskabet som iagttagelsespunkt. Pilene indikerer kommunikationens 

forskellige tilskrivningsmuligheder. Dobbeltpilen mellem PRI-partnerskabet og den finansielle or-

ganisation indikerer dobbelt tilskrivning. Hændelsens ubestemthed er som sådan ikke et problem, 

men herefter begynder udfordringerne for alvor. For er hændelsen, der (endnu) ikke er en hændelse, 

en hændelse, der skal tematiseres som en handling i PRI-partnerskabet? Og hvordan kan PRI-

partnerskabet tilskrives handling, når det ikke er en aktør? Og hvis PRI-partnerskabet tilskrives en 

sekundær kausalitet, kan organisationen så tilskrives en primær kausalitet, når organisationen knyt-

ter an til PRI? Ansvaret for den ansvarlige investering synes kort sagt vanskeligt at placere. Tabel-
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len nedenfor bygger ovenpå tabellen fra kapitel 3, og samler op på tilskrivningen af ansvar til den 

finansielle sektor:   

 

!
" !

Det!finansielle!funktionssyB

stem!
!

!

Den!finansielle!sektor/!

PRIBpartnerskabet!

!

Den!finansielle!organisatiB

on/!ATP!

!

Hændelsen!

!!

"

Regulering"af"en"hændelse"
der"endnu"ikke"er"en"hænQ
delse"""

"

Hændelsen"der"skal"tages"
ansvar"for,%er"dømt"til"at"forQ
blive"ubestemt."
"

"

!

Handlingen!

!

"

Hændelsen"kan"ikke"tilskriQ
ves"en"handling"i"det"finanQ
sielle"funktionssystem."

"

Hændelsen"tematiseres"som"
en"handling"i"PRIQ
partnerskabet"og"i"de"enkelte"
medlemsorganisationer."
"

"

!

Primær/sekundær!

kausalitet!

"

Forsøg"på"styring"af"sekunQ
dært"kausalitetsforhold."
"

"

Forsøg"på"styring"af"sekunQ
dært"kausalitetsforhold."

"

!

Systemet!

!

"

Adresseringen"er"ikke"speciQ
fik"nok"til"at"skabe"en"aktør"
"

"

PRIQpartnerskabet"er"en"form"
for"aktør,"men"alligevel"ikke"
en"aktør."

"

!

Aktøren!

!

"

Finansielle"funktionssystem"
udgør"en"funktion"og"er"
derfor"slet"ikke"en"aktør"og"
kan"hverken"tage"et"ansvar"
eller"handle"på"vegne"af"
almene,"universelle"interesQ
ser.  
"

"

Dobbelt"tilskrivning"af"ansvar"
til"PRI"og"medlemmer."Men"
også"tilsvarende"dobbelt"anQ
svarsfralæggelse"

"

 
Tabel 6: Tilskrivning af ansvar  
 

4.6!Opsamling!på!diagnosen!

Vi indledte kapitlet med at spørge: Hvis sagen er, at staten styrer gennem tilskrivning af ansvar, 

hvad bliver betingelserne for styring da, når vi sætter den finansielle sektor som iagttagelsespunkt? 

Med afsæt i PRI-partnerskabet har vi forsøgt at diagnosticere grænserne, udfordringerne og mulig-

hederne ved den politiske ansvarliggørelsesstrategi. Vores ærinde har ikke været at besvare et pro-

blem om ansvarliggørelse, men derimod at give et teoretisk funderet bud på en diagnose af ansvar 
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som reguleringsform. I kapitlet har vi vist, hvordan den politiske ansvarliggørelse medfører fire 

betingelser for styringen, når den finansielle sektor søges reguleret gennem ansvar.  

1) Det kollektive ansvar må forblive uforpligtende. Ansvarliggørelsen finder en 

form for kollektiv adresse i PRI-partnerskabet, men det er en yderst skrøbelig adresse, der er af-

hængig af de enkelte medlemsorganisationers partikulære anknytning. PRI-partnerskabet som en 

organisering af organisationer betyder, at PRI kun kan tage et alment ansvar ved at gøre det ufor-

pligtende. Der er en politisk fiktion om, at PRI kan fungere som repræsentant for det finansielle 

funktionssystem. Men PRI-partnerskabet kan ikke ansvarliggøre det finansielle system, PRI kan 

kun ansvarliggøre organisationerne i det finansielle systems omverden.  

2) Potentialiserings supervision. PRI-partnerskabet dukker op som en form for su-

perviserende styring af den finansielle sektor. Med PRI får vi en supervisering hvis mål er at få den 

finansielle sektor til at undersøge mulighederne for et potentielt ansvar. Vi får en potentialiserings 

supervision, der retter sig mod at få den finansielle sektor til at få øje på og undersøge endnu ikke 

realiserede muligheder for at tage samfundsansvar. Ansvarliggørelsen af PRI-partnerskabet kan vi 

beskrive som et udtryk for styringens forsøg på at række ud efter et ansvarsfællesskab, som det al-

drig kan blive. 

3) PRI-partnerskabet optræder som sin egen retsorden. Den politiske styring lyk-

kes i en vis forstand, da noget tyder på, at PRI-partnerskabet rent faktisk resulterer i en form for 

formel reguleringsform. Men den er ikke formel i sit politiske udgangspunkt. Den er formel i den 

forstand, at de finansielle organisationer (repræsenteret ved den danske pensionsbranche) knytter an 

til PRI som normering af deres partikulære investeringspraksis. Det interessante er, at det nu ikke 

længere er staten men i stedet den private sektor, der tildeles retsdannende effekt.  

4) Ansvarstilskrivningen lykkes delvist. Selve tilskrivningen af ansvar til PRI-

partnerskabet er præget af en række dobbeltheder som følge af PRI’s organisering af anden orden. 

PRI kan netop håndtere hændelser, der ikke er hændelser, men det bliver på bekostning af styrin-

gens mulighed for at specificere et konkret ansvar. Når PRI er en organisering af organisationer og 

ikke som sådan ét organisationssystem, kan vi sige, at det lykkes den politiske ansvarstilskrivning at 

adressere PRI - men da PRI ikke er det samme som de enkelte finansielle organisationer, lykkes 

ansvarstilskrivningen alligevel ikke helt.      

 

Med PRI-partnerskabet som iagttagelsespunkt ser det ud til, at der på sin vis er håb for den politiske 

ansvarliggørelse af det finansielle. Godt nok er PRI-partnerskabet dømt til kun at håndtere ansvaret 
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på en uforpligtende måde, men ikke desto mindre har en stor del af den finansielle sektor alligevel 

forpligtet sig på at arbejde ud fra PRI’s principper om ansvarlighed. På den anden side er forvent-

ningen om investeringens samfundsansvar for sociale og miljømæssige faktorer ikke noget nyt fæ-

nomen. Hvilket får os til at tænke, at ansvarliggørelsen af den finansielle investering måske allige-

vel ikke helt er lykkes på trods af den store tilknytning til PRI, som vi blandt andet ser hos de dan-

ske pensionsselskaber. Så hvad er det, der sker i den partikulære finansielle organisation, når den 

skal håndtere forventningen om at tage et alment samfundsansvar? Og hvordan kan der, med den 

finansielle organisation som analytisk iagttagelsespunkt, iagttages nye betingelser for den politiske 

styring gennem ansvarliggørelse, som kan bidrage til afhandlingens diagnose af ansvar som regule-

ringsform? 
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Kapitel!5!

ATP!–!Ansvarliggørelse!af!den!finansielle!organisation!

B!At!ansvarliggøre!når!den!finansielle!organisation!er!dømt!til!at!være!samfundsuansvarlig!

 

Vi vender nu blikket mod den enkelte finansielle organisation. Igennem afhandlingen har vi først 

vist, hvordan ansvarliggørelsen af det finansielle system er dømt til at mislykkes, da det finansielle 

system er lukket omkring sin økonomiske funktion i samfundet. Herefter har vi vist, hvordan det 

kun er muligt at ansvarliggøre PRI-partnerskabet, hvis de enkelte finansielle organisationer knytter 

an til samfundsansvaret som organisationsintern beslutningspræmis. Når vi i dette kapitel sætter 

organisationen som iagttagelsespunkt, er det netop denne partikulære anknytning i den enkelte or-

ganisation, der er omdrejningspunktet. Det er vores tese, at det på sin vis lykkes at adressere et an-

svar til den finansielle organisation, men at organisationen som adresse for ansvarliggørelsen aldrig 

kan opfylde de politiske forventninger om ansvar. De finansielle organisationer kan få øje på ansva-

ret, men de kan ikke reagere på det. I kapitlet spørger vi: Hvis sagen er, at staten styrer gennem til-

skrivning af ansvar, hvad bliver betingelserne for styring da, når vi sætter den finansielle organisa-

tion som iagttagelsespunkt? Igennem kapitlets analyser stiller vi skarpt på grænserne, udfordringer-

ne og mulighederne ved ansvarliggørelsesstrategien iagttaget på organisationsniveau.  

Når vi sætter den finansielle organisation som iagttagelsespunkt, er vores analyse et 

dobbeltstudie af problematikken om ansvarliggørelse som reguleringsform. I den første del af ana-

lysen undersøger vi, hvad der karakteriserer den politiske ansvarliggørelse af den finansielle organi-

sation. Her gør vi den politiske iagttagelse af de finansielle organisationer til iagttagelsespunkt. I 

analysens anden del undersøger vi, hvordan ATP - som et eksempel på en konkret finansiel organi-

sation - knytter an til den politiske ansvarliggørelse. Her er det den enkelte finansielle organisations 

ansvarskommunikation, der er analysens iagttagelsespunkt. Som i de to foregående kapitler afslutter 

vi med en analyse af selve tilskrivningen af ansvar samt de udfordringer, der dukker op med organi-

sationen som iagttagelsespunkt.  

 

5.1!Ansvarliggørelse!af!den!finansielle!organisation!B!En!præsentation!af!”sagen”!!

Vi begynder med at beskrive, hvad der kendetegner den politiske ansvarliggørelse af den finansielle 

organisation. I tråd med afhandlingens samtidsdiagnostiske sondring mellem ”sagen” og ”det, der 

ligger bag” (jf. kapitel 2), er formålet med dette indledende afsnit at skabe et blik for ”sagen”. I re-
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sten af kapitlet vil vi - med vores samtidsdiagnostiske optik - spørge ind til det, der ligger bag, det 

vil sige styringens betingelser for at styre samt organisationens betingelser for at påtage sig sam-

fundsansvaret, som det politiske efterspørger. Beskrivelsen af sagen skal læses i lyset af de to fore-

gående kapitlers beskrivelse af sagen i den forstand, at den politiske forventning til den finansielle 

investering er den samme. Det følgende er således en udbygning, med særligt fokus på den politiske 

forventning til de finansielle organisationer. 

I den politiske kommunikation er der en klar forventning om, at den enkelte finansiel-

le organisation er central som en aktør, der kan og skal påtage sig et samfundsmæssigt ansvar: ”In-

vestorer har som medejere en mulighed – men også et ansvar – for at bidrage til både morgenda-

gens vækst og anstændig virksomhedsdrift” (Brian Mikkelsen, daværende Økonomi og Erhvervs-

minister citeret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2010:3). I den politiske kommunikation er målet 

samfundsansvar, og midlet er den enkelte investors investering, der forventes at virke som drivkraft 

for en bæredygtig udvikling for mennesker og miljø. De finansielle organisationer iagttages at være 

i en særlig position, hvor de har mulighed for at dæmme op for de negative påvirkninger på fx miljø 

og klima, der følger med en virksomheds operationer: ”I lighed med virksomheders samfundsan-

svar i øvrigt handler ansvarlige investeringer om at håndtere de samfundsmæssige udfordringer, 

der følger af en virksomheds aktiviteter. (…) Samfundsansvaret handler desuden om, at virksomhe-

derne udnytter de evt. forretningsmæssige muligheder, der ligger i at bidrage til løsningen af sam-

fundets sociale og miljømæssige udfordringer – f.eks. gennem udvikling af energieffektive teknolo-

gier og miljøvenlige produkter” (Erhvervs- og selskabsstyrelsen 2010:12). I den politiske kommu-

nikation tilskrives de finansielle organisationer, via deres investeringer, en grundlæggende kapacitet 

og handlekraft til at gøre en samfundsmæssig forskel for både sociale og miljømæssige problema-

tikker.  

Med organisationen som iagttagelsespunkt kan vi se, hvordan den politiske ansvarlig-

gørelse redefinerer forventningen om det ansvar, der hører til organisationen som adresse. Ansvar-

liggørelsen af den finansielle organisation sætter en forventning om organisationen som en, der kan 

tage det almene ansvar på sig. Med ansvarliggørelsen er de finansielle organisationer ikke blot or-

ganisationer i samfundet, men organisationer for samfundet. Det vil sige, at organisationerne for-

ventes at tage ansvar både for sig selv og for fællesskabet (Andersen og Pors 2014:240). I Regerin-

gens ”Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015” kan man blandt andet læ-

se: ”Samfundsansvar handler derfor om at få vækst og ansvarlighed til at gå hånd i hånd og skabe 

fælles værdi for både virksomhed og samfund” (Regeringen 2012:5). Med fokus på ansvarliggørel-
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sen af den finansielle organisation får vi øje på en ganske radikal forventning til organisationen. Når 

organisationen adresseres, tegner der sig en forventning om, at organisationen ikke kun skal fungere 

som en økonomisk agent, men at den også forventes at være en samfunds agent. Traditionelt forven-

tes den finansielle organisation at have et økonomisk ansvar, som økonomisk aktør, der skal levere 

et økonomisk afkast. Med ansvarliggørelsen får vi en styring, der forventer et fundamentalt andet 

ansvar hørende til organisationen som adresse – et ansvar for samfundet i sin helhed. 

Som vi viste i kapitel 3, er den politiske ansvarliggørelse en styring, der på en ganske 

særlig måde søger at styre den styredes - her organisationens - selv-ansvarliggørelse. Ansvarliggø-

relsen søger at styre på den finansielle organisations måde at forholde sig til sig selv og dens måde 

at være i verden. Med et systemteoretisk sprog handler det om, hvordan ansvarliggørelsen søger at 

styre den enkelte organisations autopoiesis. Genstanden for styringen bliver dermed ikke bare orga-

nisations selvstyring, men selve selvforholdets kontingens i organisationen. Ansvarliggørelsen søger 

at opdyrke den finansielle organisations ’evne til at forestille sig selv’, og stimulere dens kapacitet 

til at opdage hvordan alternative selvbeskrivelser ”rummer nye muligheder for at potentialisere og 

derefter realisere sig selv” (Andersen & Pors 2014:247). Herved antages det ikke, at den finansielle 

organisation har ét formål, en kerne – fx at organisationen er en økonomisk agent. Ansvarliggørel-

sen sætter således en forventning om, at den finansielle organisations formål og selvforhold er kon-

tingent. Denne forventning er blandt andet tydelig i den danske regerings ”Vejledning om ansvarli-

ge investeringer”: ”Ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab er et område, der kan virke svært 

gennemskueligt, især når det drejer sig om at omsætte samfundsansvar til konkrete initiativer til 

aktivt ejerskab. Regeringen ønsker derfor med denne vejledning at bistå de investorer, der er moti-

verede til at investere ansvarligt og være aktive investorer, men som oplever, at det er svært at 

komme i gang. Ligeledes skal vejledningen fungere som en inspiration, så endnu flere investorer vil 

inddrage samfundshensyn, når de investerer” (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2010:4). Her er der 

ikke lagt op til en ansvarlighed, der kan implementeres 1:1 af investoren. Derimod er der tale om en 

vejledning, der, via eksempler fra en række danske institutionelle investorers arbejde med PRI-

principperne, sigter på en udvikling af investorenes fantasi til at forestille sig, hvordan de selv kan 

investere ansvarligt. Reguleringen vil hverken angive et præcist mål eller præcise midler – det er 

alene op til organisationerne selv at bruge sin fantasi.  

 

For at samle op på denne indledende beskrivelse af den politiske ansvarliggørelse af den finansielle 

organisation, kan vi overordnet se, hvordan vi med organisationen som iagttagelsespunkt står med 
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en adresse, der er langt mere specifik end både det finansielle funktionssystem (kapitel 3) og den 

finansielle sektor (kapitel 4). Med ansvarliggørelsen af den finansielle organisation får vi en ansvar-

liggørelse, der finder en konkret aktør i den finansielle organisation, der kan adresseres et ansvar. 

Den politiske ansvarliggørelse kan fx adressere den finansielle organisation ved navn, organisatio-

nen kan svare, og organisationen bliver endda i rettens blik et retssubjekt, der kan stilles til ansvar 

overfor loven (Andersen 2004:251). Kort sagt har den politiske ansvarliggørelse fundet en aktør, 

der kan stilles til ansvar for den finansielle investering. Men ansvarliggørelsen er også en redefine-

ring af det ansvar, der forventes at høre til den finansielle organisation som adresse. Fra at være en 

økonomisk agent forventes organisationen at være en samfundsagent – det vil sige, at den finansiel-

le organisation forventes at være noget grundlæggende andet end økonomisk.  

 

5.2!Organisationens!ansvarsfølelse:!At!ville!styre!det!principielt!ustyrlige!!

Vi vender nu blikket mod de betingelser for styring, der ligger bag den politiske ansvarliggørelse af 

den finansielle organisation. Som vi har vist, bliver den finansielle organisations ansvarsfølelse 

gjort til genstand for styring. Men hvordan kan vi forstå denne ansvarliggørelse, og hvilke former 

for ansvar sættes i spil, når vi har organisationen som iagttagelsespunk? I lyset af vores systemteo-

retiske læsning af Derridas ansvarsbegreb er det en styring, der tematiserer den finansielle organisa-

tions indre kald og absolutte personlige ansvarsfølelse som et offentligt og generelt anliggende. For 

at sætte nogle flere ord på denne diagnostik, vil vi i det følgende udfolde ansvarliggørelsens for-

ventninger til organisationen ved hjælp af distinktionen absolut ansvar/generelt ansvar (jf. kapitel 2). 

Til at vise hvordan ansvarliggørelsen bliver en radikal ny måde for styringen at sætte relationen 

mellem stat/privat, vil vi indledningsvist beskrive, hvordan den formelle og substantielle regulering 

former forventninger om ansvar.  

 I den formelle regulering er der et entydigt skel mellem et generelt formelt kalkuler-

bart ansvar og så et personligt ansvar. I den formelle regulering pålægges organisationen et ansvar i 

form af pligter og påbud. Et eksempel kunne være forbud mod, at organisationen foretager bestemte 

investeringer. Den formelle regulering er kendetegnet ved at være præcist afgrænset og kalkulerbar. 

Det personlige ansvar ligger derfor udenfor den formelle regulering: ”det personlige ansvar er lige 

præcist personligt og derfor ikke et offentligt anliggende” (Andersen & Pors 2014:262). I den for-

melle regulering har vi således et skarpt skel mellem stat/privat.  

Et eksempel på den substantielle reguleringsform kan fx være, når staten tager ansva-

ret for at definere, hvad der er ansvarligt for de finansielle organisationer. Med andre ord tilfælde 
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hvor staten ”træder i karakter som eksperter, der kommer med gode råd og vejledninger” (Ander-

sen & Pors 2014:262). I denne reguleringsform antages det grundlæggende, at organisationerne 

har ’kapacitet til personligt ansvar’. Den substantielle regulering problematiserer alene, at organisa-

tionerne ”til tider mangler viden, som de kan bruge, når de tager personligt ansvar” (Andersen & 

Pors 2014:262). Den substantielle regulering er fokuseret på at styrke muligheden for at være per-

sonligt ansvarlig ved fx at oplyse om specifikke og konkrete råd. Et eksempel på en substantiel re-

gulering kunne være, hvis det politiske havde givet præcise råd og vejledninger til, hvordan man 

investerer ansvarligt indenfor henholdsvis E, S og G.    

Med ansvarliggørelsen som reguleringsform er problemet ikke organisationens mang-

lende viden om ansvarlig investering. Det vi ser problematiseret, er organisationernes fantasi og 

følsomhed overfor muligt ansvar. Det er ikke længere nok at følge allerede etablerede normer for, 

hvad der er ansvarligt. Organisationerne ”forventes nu at tage et ansvar for konstant at afsøge po-

tentielt ansvar: altså at være hyperfølsom for mulighederne for at tage ansvar ikke blot for sig selv 

og sine nærmeste, men også for et ikke nærmere defineret fællesskab” (Andersen & Pors 2014:263). 

Som vi har vist i afsnittet om ”sagen”, insisterer styringen på en ansvarliggørelse af de finansielle 

organisationer, men samtidig ekspliciteres det aldrig, hvad præcis der forventes, da ansvaret forbli-

ver ubestemt. Netop her ser vi, hvordan ansvarliggørelsen som reguleringsform sætter en radikal ny 

relation mellem stat/privat. Både den formelle og substantielle regulering er kendetegnet ved, at 

paradokset mellem det generelle og absolutte ansvar gøres usynligt. Reguleringen tematiserer sim-

pelthen aldrig den absolutte personlige side af ansvaret: ”det absolutte markeres som ’privat’ 

og ’personligt’” (Andersen & Pors 2014:268). Det vil sige, at reguleringen sætter et skarpt skel 

mellem stat/privat. Med ansvarliggørelse som reguleringsform kan vi få øje på et brud med den 

formelle og substantielle regulering. Et brud der er kendetegnet ved, at styringen betvivler den fi-

nansielle organisations fantasi til at tage personligt ansvar. Idet fantasien til personligt ansvar tema-

tiseres som styringens genstand, opstår et forsøg på at krydse forskellen mellem generelt ansvar og 

absolut personligt ansvar. Som vi har antydet i kapitlets indledende afsnit om ”sagen”, kan vi med 

ansvarliggørelsen af den finansielle organisation, netop se, hvordan organisationens selvforhold og 

dermed organisationens personlige ansvarsfølelse, gøres til genstand for styring. Med andre ord 

tematiseres organisationens ”indre kald og absolutte ansvarlighed som et offentligt og generelt an-

liggende. Det højst private bliver politisk” (Andersen & Pors 2014:268).   

Med ansvarliggørelsen får vi øje på en eksplosion af de finansielle organisationers 

muligheder for at tage samfundsansvar. Med forventningerne om investeringens integration af 
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ESG-hensyn og engagementet i internationale partnerskaber som fx PRI, appellerer den politiske 

styring til en mængde af ansvar indenfor en række forskellige områder, der blandt andet tæller kli-

ma, miljø, sundhed, menneskerettigheder, korruption, børnearbejde, governance etc. Men det speci-

ficeres ikke, hvordan ansvaret skal vægtes, eller hvad det præcis indebærer at investere ansvarligt. 

De mange muligheder for ansvar betyder, at ansvaret er blevet så omfattende, at det netop ikke kan 

generaliseres i form af love og regler. Den formelle og substantielle regulering iagttages kort sagt 

utilstrækkelig til at håndtere problematikkens kompleksitet (hvilket minder om kapitel 3’s beskri-

velse af hyperrefleksionen i det politiske system). I den danske regerings ”Vejledning om ansvarli-

ge investeringer” kan man bl.a. læse: ”Det er regeringens opfattelse, at forbud mod bestemte inve-

steringer som udgangspunkt er en dårlig idé. Investorer har en særlig relation til virksomhedsledel-

sen, og de kan stille krav om, at virksomheden tager hånd om kritisable forhold. Dette er et langt 

mere effektivt middel til at fremme samfundsansvar og bæredygtighed end afvikling af investeringer” 

(Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2010:3). Den politiske ansvarliggørelse efterspørger i stedet mere 

personligt ansvar hos den enkelte finansielle organisation, der, som vist ovenfor, selv skal afsøge 

mulighederne for at investere ansvarligt. Vi får en styring, der retter sig mod det, der principielt 

ikke kan styres; nemlig den personlige ansvarsfølelse. Ansvarliggørelsen som reguleringsform sæt-

ter dermed en ganske kompleks ramme for styringen. For hvordan er det muligt at styre den finan-

sielle organisations personlige følelse af ansvar? Hvordan kan man styre det, der grundlæggende 

ikke kan styres?  

Med inspiration fra Andersen & Knudsen (2015) kan vi beskrive ansvarliggørelsen 

som en reguleringsform, der abonnerer på en forventningen om hyperansvar. Figuren er en illustra-

tion af hyperansvaret. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

Figur 18: Hyperansvar som reguleringsform (inspireret af Andersen & Knudsen 2015) 
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Figuren illustrerer hyperansvaret som en foldning i det klassiske personlige ansvars form (gene-

relt/absolut ansvar, jf. kapitel 2). Med hyperansvaret gøres undersøgelsen af det potentielle person-

lige ansvar til et offentligt anliggende. Ansvarliggørelsen sætter således en forventning om et ansvar 

af anden orden, der er et ansvar for, at undersøge potentielt ansvar. Figuren viser med andre ord 

også hvordan ansvarliggørelsen som reguleringsform søger at overskride grænsen mellem det gene-

relle og absolutte ansvar – det vil sige grænsen mellem stat og privat.  

 

5.3!Organisationen!kan!grundlæggende!ikke!styre!økonomien!!

Vi skubber nu det analytiske blik en smule. Fra at have spurgt til ansvarliggørelsen som et spørgs-

mål om at ville styre organisationens personlige ansvarsfølelse, vil vi nu spørge til organisationens 

relation til det finansielle funktionssystem. Her dukker endnu en udfordring op for ansvarliggørel-

sen. For kan organisationen, der gøres til forandringsagent, overhovedet forandre noget? Kan orga-

nisationen rent faktisk investere ansvarligt? Der er i hvert fald to svar på dette spørgsmål. Det ene 

er: Ja, organisationen kan træffe en ansvarlig investeringsbeslutning. Men det andet svar er: Nej, 

organisationen kan aldrig lave en ansvarlig investering, da økonomien er grundlæggende ustyrlig 

for organisationen. Lad os forsøge at udfolde de to svar. 

  Hvis vi begynder med det første svar, hænger det sammen med afhandlingens organi-

sationsbegreb. Som beskrevet i kapitel 2 får vi øje på organisationen som et socialt system, der ude-

lukkende kommunikerer og opererer gennem beslutninger. Med ATP som eksempel på en finansiel 

organisation betyder det, at en investeringsbeslutning i ATP altid iagttages som en beslutningsbegi-

venhed internt i organisationssystemet. Internt i organisationen ATP kan der være forskellige præ-

misser for at træffe investeringsbeslutninger (Luhmann 2003:42f). Den ansvarlige investeringsbe-

slutning er i dette blik en beslutning, der tager ansvar for sit valg af netop beslutningen ’x’ og der-

med et fravalg af beslutning ’y’, ’z’, etc. Den finansielle organisation kan træffe en ansvarlig inve-

steringsbeslutning, da den kan tage ansvar for beslutningen om at beslutte netop beslutning ’x’ frem 

for alle mulig andre beslutninger. Når vi ovenfor har vist, hvordan den politiske ansvarliggørelse 

forventer, at de finansielle organisationer afsøger muligheder for at tage et alment samfundsansvar, 

kan vi nu få øje på endnu en udfordring for styringen. Udfordringen er, at enhver investeringsbe-

slutning kun kan være ansvarlig ud fra organisationsinterne præmisser og altså ikke ansvarlig som 

resultat af eksterne politiske forventninger om samfundsansvar. Organisationens lukkethed er for-

udsætningen for, at den kan åbne sig for ansvar, derfor kan organisationen træffe ansvarlige investe-

ringsbeslutninger, men altid kun som resultat af organisationsinterne præmisser.   
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Det andet, måske mere opsigtsvækkende, svar på organisationens mulighed for at in-

vestere ansvarligt var: Nej, organisationen kan aldrig lave en ansvarlig investering, da økonomien er 

grundlæggende ustyrlig for organisationen. Når vi beskæftiger os med finansielle organisationer, 

kan det umiddelbart lyde underligt at sige, at organisationen grundlæggende ikke har kontrol over 

økonomien – for er organisationen ikke netop en økonomisk aktør? Vores lidt opsigtsvækkende 

svar hænger sammen med afhandlingens systemteoretiske blik på relationen mellem systemer. Med 

systemteorien kan vi få øje på investeringen på to måder: Investeringen som beslutningskommuni-

kation og investeringen som transaktion. De to måder at iagttage investeringen hører til i to forskel-

lige systemer. Det vil sige, at ATP som organisation træffer beslutninger. Organisationen laver ikke 

transaktioner. Transaktionen (det finansielle funktionssystem) laver transaktioner. Til gengæld træf-

fer transaktionen ikke beslutninger. Beslutninger og transaktioner er to forskellige strømme af 

kommunikative operationer i forskellige sociale systemer, som aldrig kan falde sammen, men for-

bliver omverden for hinanden (Andersen & Pors 2014:150). Figuren illustrerer forholdet mellem 

beslutningen i organisationen og transaktionen i det finansielle funktionssystem. 
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Figur 19: Relationen mellem den finansielle organisation og det finansielle funktionssystem 

 

Figuren viser relationen mellem to systemer - mellem det finansielle funktionssystem og det finan-

sielle organisationssystem. I vores systemteoretiske blik opstår altså en grundlæggende adskillelse 

mellem beslutningen og transaktionen. På den baggrund kan den finansielle organisation aldrig 

styre investeringstransaktionen. Den finansielle organisation kan derfor ikke stilles til ansvar for det 

finansielle funktionssystems ansvarlighed. Som vi viste i kapitel 3, kan det finansielle funktionssy-
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stem ikke fungere som adresse for ansvarliggørelsen, da det udgør en funktion og derfor ikke kan 

karakteriseres som en aktør, der kan stilles til ansvar. Transaktionsbegivenheden i det finansielle 

system kan derfor aldrig være ansvarlig, da penge ikke kan bære et ansvar (Luhmann 1989:56). Det, 

der kan blive ansvarligt, er alene beslutningen truffet af organisationen - men det er altså en beslut-

ning, der ikke kan styre eller udøve kontrol over økonomien. ATP og de andre finansielle organisa-

tioner kan kort sagt ikke stilles til ansvar for det finansielle systems ansvarlighed, som den politiske 

ansvarliggørelse lægger op til.  

 

For at samle op på den politiske adressering og ansvarliggørelse af den finansielle organisation, har 

vi frem til nu stillet skarpt på to styringsmæssige udfordringer. For det første har vi vist, hvordan 

reguleringen af organisationernes personlige ansvarsfølelse er en udfordring af skellet mellem det 

politiske og markedet, mellem stat/privat, da ansvarliggørelsen søger at gøre markedets selvbeskri-

velse til et offentligt anliggende. For det andet har vi vist, hvordan styringens forventning om an-

svar i den finansielle organisation aldrig kan blive indfriet, da organisationen grundlæggende ikke 

kan have styr på transaktionerne og derfor heller ikke kan holdes ansvarlig for økonomien, og det 

der sker i det finansielle funktionssystem. Det interessante vi vil vise i den næste del af kapitlet, er, 

at den finansielle organisation alligevel kommunikerer om sig selv som en aktør, der netop kan og 

vil tilskrive sig selv et alment samfundsansvar via dens investeringer.  

 

5.4!ATP’s!selvBansvarliggørelse:!Et!dilemma!mellem!ansvar!og!økonomi!

I dette afsnit skubber vi det analytiske iagttagelsespunkt en smule. Frem for at analysere den politi-

ske adressering og ansvarliggørelse af den enkelte organisation, vil vi i det følgende undersøge 

ATP’s egen beslutningskommunikation om ansvarlig investering. Vi spejler således ansvarliggørel-

sesproblematikken, så den nu ses fra den enkelte organisation – her repræsenteret ved ATP. Ved 

første øjekast synes ATP at knytte an til forventningen om ansvar i den politiske ansvarliggørelse. 

Men samtidig kommunikerer ATP også, at de kun kan tage ansvar, når det kan betale sig. Der synes 

dermed at være en grænse for den måde ATP iagttager sig selv som ansvarlig. Det vil vi se nærmere 

på i det følgende, hvor spørgsmålet bliver: Hvad sker der i ATP som partikulær finansiel organisa-

tion, når den søger at håndtere forventningen om at tage et alment samfundsansvar? Det vil vi for-

søge at vise ved at beskrive to forskellige beslutningsprogrammer for ansvar i ATP’s ansvarskom-

munikation: Et formaliseret program for ansvar og Et afvejningsprogram for ansvar. Som beskrevet 

i kapitel 2 definerer vi beslutningsprogrammer som kommunikation, der retter sig mod at definere 
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præmisserne for senere beslutninger i organisationen. Vi spørger til, i hvilken grad programmerne 

binder beslutninger om ansvarlig investering i ATP. I denne sammenhæng skal det pointeres, at vi 

udelukkende undersøger den strategiske beslutningskommunikation om ansvarlig investering i ATP 

og ikke de operationelle konkrete investeringsbeslutninger (jf. kapitel 2).   

5.4.1%Et%formaliseret%program%for%ansvar%

Ved formaliserede programmer mener vi nedskrevne præmisser, der fastlægger betingelser for, 

hvad der er en ansvarlig investeringsbeslutning i ATP. ATP har nedskrevet retningslinjer for deres 

arbejde med ansvarlig investeringer, og det er disse retningslinjer, vi betegner formaliserede pro-

grammer for ansvar (Besio & Pronzini 2014:294). Spørgsmålet bliver så, i hvilken grad programmet 

rent faktisk binder beslutninger, det vil sige, hvor præcist er programmet præmisdannende for 

ATP’s investeringsbeslutninger?  

ATP’s retningslinjer ”danner en overordnet ramme for hvordan vi integrerer sam-

fundsansvar i investeringerne” (ATP 2015b). Retningslinjerne er udarbejdet af ATP’s komité for 

social ansvarlighed: ”ATP’s arbejde med samfundsansvar er forankret i ATP’s bestyrelse. Via en 

intern komité udbredes ejerskab og ansvar til den øvrige organisation – fx portefølje managere 

(PM) og ESG-teamet, der fungerer som videnscenter for ATP’s arbejde med samfundsansvar i inve-

steringer” (ATP 2015e). I ATP’s organisatoriske selvbeskrivelse er retningslinjerne for ansvarlig 

investering altså integreret som en formel struktur i organisationsdiagrammet. ATP’s arbejde med 

ansvarlig investering kan dermed ikke afgrænses til en enkelt afdeling eller afgrænsede investe-

ringsbeslutninger, som fx at investere i omstillingen til grøn energi. Ansvarlighed skal principielt 

set danne ramme om alle ATP’s investeringsbeslutninger. Figuren nedenfor er et organisationsdia-

gram fra ATP, der illustrerer, hvordan samfundsansvar kan iagttages som et program, der gennem-

syrer organisationen fra bestyrelse helt ned til de enkelte investeringsbeslutninger. 
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Figur 20: ATP’s formalisering af samfundsansvar i organisationsstrukturen (ATP 2015e)!  
 

ATP har nedskrevet retningslinjer indenfor to kategorier: social ansvarlighed og aktivt ejerskab. I 

det konkrete arbejde med ansvarlige investeringer ”danner retningslinjerne grundlaget for, at der i 

praksis i investeringsanalyser og -beslutninger indgår et bredt spekter af samfundsmæssigt relevan-

te overvejelser” (ATP 2015b). Vi vil ikke gå i detaljer med de to kategorier, da formålet med dette 

afsnit alene er at tydeliggøre, at ATP har formaliserede programmer for beslutninger vedrørende 

ansvarlig investering. Det gælder overordnet for ATP’s retningslinjer, at de er centreret omkring 

ESG-hensyn: ”ATP’s arbejde med social ansvarlighed dækker et bredt spekter af samfundsmæssigt 

relevante problemstillinger inden for miljø, sociale forhold og ledelse – de såkaldte ESG temaer” 

(ATP 2014:17). Ved at henvise til ESG-temaerne som en overordnet ramme for ansvarliggørelsen, 

bliver det nærmest uendeligt, hvad ATP kan påtage sig af ansvar. I retningslinjerne gives der ikke 

nogle konkrete anvisninger for, om en bestemt form for samfundsansvar er mere vigtig end andet, 

om man i bestemte situationer kan frasige sig at være samfundsansvarlig, eller hvor langt ned i leve-

randørkæder eller virksomhedens samarbejdsrelationer ansvaret rækker. De potentielle muligheder 

for at tage ansvar synes så at sige at eksplodere i ATP, uden at ATP har defineret, hvordan de man-

ge former for samfundsansvar skal håndteres.  

Vi kan se, hvordan ATP til en vis grad forsøger at sætte en grænse, for det ansvar de 

som organisation kan påtage sig: ”I vores arbejde med social ansvarlighed i investeringer tilstræ-

ber vi objektivitet frem for subjektivitet: Vi anerkender, at der i forbindelse med mange af de di-

lemmaer, vi står over for som investor, vil være mange forskellige holdninger til, hvad der er den 

rette adfærd. Men vi kan kun have én holdning til en given sag. Derfor tilstræber vi kontinuerligt at 
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lade vores retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer afspejle beslutninger, som Folke-

tinget har truffet – enten i form af national lovgivning eller Danmarks tilslutning til internationale 

konventioner og sanktioner” (ATP 2015f). Således gøres præmisserne for ansvarlige investeringer i 

ATP til et spørgsmål om eksterne præmisser. Det er objektive kriterier, og ikke noget der oprinder i 

ATP selv, der skal definere investeringsbeslutningen. Henvisningen til de objektive kriterier gør det 

principielt muligt for ATP at investere i brancher, der ellers ikke kædes sammen med en samfunds-

ansvarlig profil. Det er fx muligt for ATP at investere i olie- og mineindustrien på trods af, at netop 

olieindustrien er et konfliktfyldt investeringsområde bl.a. pga. udvindingsmetodernes skadelige 

påvirkning på klima og miljø. Så længe virksomhederne overholder de danske konventioner og lov-

givning, mener ATP ikke, at det strider mod en ansvarlig investeringsprofil (ATP 2015h). I lyset af 

den tidligere indførte distinktion mellem det generelle og det absolutte ansvar kan vi iagttage ATP’s 

vægtning af de objektive kriterier som en form for afvisning af det personlige absolutte ansvar. 

Hvad der er ansvarligt, kan ikke baseres på et indre kald i ATP, men må baseres på objektive og 

dermed eksterne præmisser, hvilket står i skarp kontrast til den politiske ansvarliggørelses forvent-

ning om at gøre de finansielle organisationers indre kald og absolutte ansvarsfølelse til et offentligt 

anliggende.  

ATP’s formaliserede program for ansvar kan ses som en måde, at skabe en forvent-

ning om, at ATP kan regulere og styre samfundsansvaret (la Cour 2005:32). Det interessante ved 

ATP’s retningslinjer for ansvarlig investering er imidlertid, at de på den ene side er formaliserede 

præmisdannende programmer. Men at disse programmer samtidig er ekstremt åbne for, hvordan 

hensyn skal afvejes mod hinanden, når det kommer til den enkelte investeringsbeslutning. Således 

bliver ATP’s retningslinjer på den ene side et forsøg på at lukke et beslutningsrum, men i kraft af 

retningslinjernes åbenhed, resulterer det formaliserede program i endnu mere kompleksitet. Det er 

ikke på forhånd givet, om fx miljø er mere vigtig end menneskerettigheder, eller om sundhed på 

arbejdspladsen skal komme før en aktiv indsats mod børnearbejde i de virksomheder, der opererer i 

verdens fattigste lande. I dette lys bliver ATP’s formaliserede programmer for ansvarlig investering 

en formalisering, der ikke vil formalisere præcist hvilke præmisser, en investeringsbeslutning skal 

træffes ud fra. Retningslinjerne rummer kort sagt et utal af muligheder for at investere ansvarligt.  

Med den første del af dette kapitel in mente, kan vi iagttage ATP’s formaliserede ret-

ningslinjer for ansvar som en måde for ATP at vise omverdenen, at de kan og vil tage et ansvar med 

deres investeringsbeslutninger (Besio & Pronzini 2014:294). De formaliserede retningslinjer er her-

ved et udtryk for, at ATP tilskriver sig selv et ansvar for at tage et samfundsansvar, som den politi-



! 97"

ske styring efterspørger. Men dét at have formaliserede retningslinjer for ansvarlighed er langt fra 

det samme som en determinering fra program om ansvar til konkret ansvarlig investeringsbeslut-

ning: “In decision-making processes, the presence of these codes [formaliserede programmer] is 

intended to foster moral judgments based on the values they contain. However, skeptical observers 

would comment that codes are merely that: declarations of intent(s)“ (Besio & Pronzini 2014:294). 

Da ATP’s formelle programmer for ansvar er mere ubestemte, end de er bestemte beslutningspræ-

misser, kan det i praksis betyde en afkobling mellem retningslinjerne og den partikulære investe-

ringsbeslutning. I lyset af den politiske ansvarliggørelses efterspørgsel af fantasi og potentialiserin-

gen af den absolutte personlige ansvarsfølelse, kan ubestemtheden i ATP’s formaliserede program 

for ansvar iagttages som udtryk for, at ATP netop afsøger mulighederne for at investere ansvarligt. 

Men man kan også spørge, om programmet rent faktisk bidrager til en mere ansvarlig investerings-

praksis, eller om det snarere er et skinprogram, der blot skal bidrage til at tilfredsstille omverdens 

krav om samfundsansvar (la Cour 2005:31). For at besvare vores indledende spørgsmål om i hvil-

ken grad programmet binder beslutninger, kan vi opsamlende karakterisere ATP’s formaliserede 

program for ansvar som et program, der i meget lille grad binder investeringsbeslutningen.  

 

Når vi iagttager ATP’s selv-ansvarliggørelse i lyset af afhandlingens risikobegreb, kan vi få øje på 

noget interessant. I kapitel 3 beskrev vi, hvordan ansvarliggørelsen kunne iagttages som udtryk for 

en ansvarsfralæggelse i det politiske system – ansvaret blev alene tilskrevet det finansielle. Når vi 

sætter ATP som iagttagelsespunkt, kommer ansvarliggørelsesproblematikken til syne på en ny må-

de. Med afsæt i distinktionen risiko/fare (jf. kapitel 2) kan vi se, hvordan ATP’s formaliserede pro-

gram for ansvar flytter samfundsansvaret fra noget i ATP’s omverden (fare), til noget ATP kan 

træffe beslutninger om (risiko) (Luhmann 1993:46). Med det formaliserede ansvarsprogram tilskri-

ver ATP sig selv en aktiv position i forhold til at handle på samfundsproblematikkerne relateret til 

ESG-hensyn. Fremfor at forholde sig til økonomisk risiko i forbindelse med en investerings afkast, 

vil ATP også forholde sig til risici af social og samfundsansvarlig karakter. Når noget markeres som 

en risiko (fremfor en fare), medfølger der altid en risiko for, at man tilskrives et ansvar, hvis det går 

galt (Luhmann 1997:159ff). Ved at markere sig selv som samfundsansvarlig sætter ATP altså sig 

selv i en potentielt risikabel position. Figuren illustrerer ATP’s selv-ansvarliggørelse, når ATP gør 

sig til aktør for at handle på og forebygge ESG-risici.  
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Figur 21: Risiko som ansvarliggørelsesstrategi i ATP 

 

Figuren visen, hvordan ATP´s formaliserede program for ansvar kan ses som en strategi til selv-

ansvarliggørelse. Ved at markere sig selv som en aktør, der kan handle på ansvarliggørelsen, er 

samfundsansvaret flyttet fra noget i ATP’s omverden, til noget ATP kan træffe beslutninger om.  

5.4.2%Et%afvejningsprogram%for%ansvar:%Værdi%vs.%Værdier%

Vi har nu vist, at ATP adresserer sig selv et ansvar for at investere ansvarligt – præcis som den poli-

tiske styring sigter imod. Men vi har også vist, hvordan ATP’s formaliserede programmer for an-

svar er karakteriseret ved en høj grad af ubestemthed. Vores næste spørgsmål er derfor: Hvordan 

afvejes hensynet til ansvar i ATP? I det følgende vil vi vise, at ATP’s formaliserede program for 

ansvar er dømt til at forblive et program, der aldrig kan fungere som primær præmisdanner for inve-

steringsbeslutninger i ATP. ATP kan få øje på ansvaret, men kan ikke reagere på det! Til at illustre-

re hvordan vi får øje på ATP’s program for afvejning af ansvar, vil vi introducere distinktionen 

værdi/værdier. Værdi er her en betegnelse for økonomisk værdi, og værdier henviser til det almene 

samfundsansvar. Vi vil vise, hvordan der i ATP’s afvejningsprogram for ansvar ikke er plads til 

værdier uden værdi – altså intet samfundsansvar, uden at det kan betale sig økonomisk.  

I overskriften til ATP koncernens overordnede investeringsstrategi, kan man læse: ”I 

ATP investerer vi med ét eneste formål: At sikre de størst mulige pensioner til medlemmerne” (ATP 

2015g). Men hvordan hænger det sammen med programmerne for ansvarlig investering i ATP? Jo, 

umiddelbart hænger det glimrende sammen ifølge ATP. I ATP ser vi en gennemgående tendens til, 

at samfundsansvar og økonomisk afkast nærmest er to sider af samme sag. Det vil sige, at der ingen 

synlig distinktion er mellem værdi og værdier. Således kan man om ansvarlige investeringer i ATP 

læse: ”Når vi investerer, skal vi sikre kunderne de bedst mulige pensioner for de indbetalte bidrag. 

Formålet med at investere samfundsansvarligt er dermed at beskytte og forøge afkastet – til gavn 

!
Risiko!

ATP"
Fare"
Omverden""

Risiko!

Ansvarliggørelse"



! 99"

for kunderne” (ATP 2015d). Her ser vi, hvordan der netop ikke skelnes mellem værdi og værdier. 

De samfundsansvarlige værdier iagttages som en beskyttelse og sikring af forøget økonomisk vær-

di: ”I ATP tror vi på, at inddragelse af samfundsansvar i investeringsbeslutninger bidrager til et 

højt risikojusteret afkast til gavn for pensionisterne (ATP 2015c). Det er en generel tendens, vi ser i 

ATP’s ansvarskommunikation, at samfundsansvar kædes sammen med økonomisk afkast. Sam-

fundsansvar bliver ikke på noget tidspunkt i sig selv en beslutningspræmis – kun når det sammen-

falder med forventningen om økonomisk afkast.  

ATP’s kommunikation om netop sammenhængen mellem samfundsansvar og økono-

misk afkast er generelt præget af luftige formuleringer. Der findes ikke nogen konkret beskrivelse 

af hvordan samfundsansvar og økonomisk afkast hænger sammen – blot at det gør de. Det nærme-

ste vi kommer en egentlig forklaring, kan man finde i ATP’s rapport ”Samfundsansvar i Investerin-

gerne”, hvor man kan læse: “Optræder en virksomhed ikke samfundsmæssigt ansvarligt, kan det 

forøge risikoen væsentligt for virksomheden og dermed også påvirke virksomhedens værdi. Om-

vendt kan et afklaret fokus på udøvelsen af samfundsansvar realisere forretningsmæssige mulighe-

der og dermed øge værdien af ATP’s ejerandel” (ATP 2014:3). Når ATP’s mange muligheder for 

samfundsansvar skæres over en kam som værende et vigtigt bidrag til et økonomisk afkast, kan vi 

på sin vis ane et forsøg på fra ATP’s side at skjule, at der findes samfundsansvar, som ATP afviser, 

fordi det ikke kan betale sig rent økonomisk. I lyset af det nærmest uendelige ansvar ESG-hensyn 

lægger op til, må vi gå ud fra, at der til trods for de mange positive formuleringer om sammenhæn-

gen mellem økonomi og samfundsansvar, findes områder for samfundsansvar, som ikke kan gene-

rere økonomisk afkast til ATP’s investeringer. Det vil sige, der må naturligvis findes samfundsan-

svar, som ATP afviser at beskæftige sig med. Men det forbliver altså usagt i ATP’s kommunikation.  

Vi kan nu beskrive, hvordan en afvejning mellem værdi og værdier fungerer som en 

form for grænse for det ansvar, ATP kan påtage sig. Figuren illustrerer ATP’s afvejningsprogram 

for samfundsansvarlige investeringsbeslutninger, der skelner mellem værdi og værdier, hvor der 

kun er plads til værdier, der også har værdi. 
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Figur 22: Afvejningsprogram for samfundsansvar i ATP 

 

Figuren viser, hvordan det almene samfundsansvar fungerer som et konstitutivt ydre for ATP’s in-

vesteringsbeslutninger. Det vil sige, at ATP’s formelle program for ansvar (div. retningslinjer om 

ansvarlig investering) altid skal afvejes mod et hensyn til økonomisk afkast. Effekten bliver at de 

eneste samfundsansvarlige investeringsbeslutninger, som ATP kan træffe, er beslutninger, hvor det 

også forventes at være en god økonomisk forretning. Med andre ord er det almene ansvar - som den 

politiske ansvarliggørelse sigter på at tilskrive den finansielle organisation - ekskluderet som be-

slutningspræmis i ATP. Figuren er samtidig en illustration af, hvordan ATP får øje på en masse 

potentielt ansvar, men i praksis er nødt til at afvise en stor del af det potentielle ansvar for at være 

økonomisk ansvarlig.  

5.4.3%Samfundsansvarets%grundlæggende%umulighed%i%ATP%

På baggrund af vores undersøgelse af ATP’s selv-ansvarliggørelse, tegner der sig i hvert fald tre 

interessante udfordringer, som vi vil forsøge at sætte lidt flere ord på. Udfordringerne bygger oven-

på den præmis, vi har fremsat tidligere i kapitlet, om ATP’s grundlæggende umulighed for at ændre 

det finansielle funktionssystems operationer.  

Den første udfordring er, at ATP aldrig kan være herre over det finansielle funktions-

systems operationer. ATP kan ikke gå ’foran’ markedet og alene sætte beslutningspræmisser for en 

ansvarlig investeringspraksis, men må følge markedet som en grundlæggende præmis for deres in-

vesteringsbeslutninger. Som vi så ovenfor får det ultimativt den konsekvens, at værdi - og ikke vær-

dier - i sidste ende bliver den afgørende præmis for ATP’s investeringsbeslutninger. Det er en ind-

bygget tragik i den finansielle organisations virke, at den netop ikke kan styre markedet. ATP kan 

mene det bedste med deres formelle programmer for ansvarlige investeringsbeslutninger, men de 

Værdier!
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kan aldrig komme til at fungere som primær præmis for investeringsbeslutninger i sig selv – kun 

hvis selve ansvaret iagttages at have en økonomisk værdi. ATP er nødt til at følge markedet og må 

derfor afvise en masse ansvar for at kunne overleve som finansiel organisation. I ATP opstår såle-

des en paradoksal situation, hvor det ender med at være samfundsansvarligt at være samfundsmæs-

sig uansvarlig.   

I forlængelse heraf bygger en anden udfordring på, at ATP’s beslutningsprogrammer 

både kan iagttages som en strategi for selv-ansvarliggørelse og en strategi for ansvarsfralæggelse. 

Vi kan således se, hvordan ATP på den ene side gør sig til aktør for samfundsansvarlig investering i 

kraft af de formelle beslutningsprogrammer for ansvar. Herved gør ATP sig til aktør for forebyggel-

se og sikringen af et bæredygtigt samfund – og dermed til en aktør, der så at sige kan stilles til an-

svar for samfundsansvaret. ATP’s ansvarsprogrammer kan i det lys karakteriseres som programmer 

for selv-ansvarliggørelse. Men selv-ansvarliggørelsen i ATP har en grænse! Grænsen for ATP’s 

ansvar sættes, der hvor ansvaret ikke kan betale sig i økonomisk forstand. Uanset hvor gerne ATP 

vil påtage sig et samfundsansvar, er de til syvende og sidst dømt til at forblive alment uansvarlige. 

Sat lidt på spidsen består udfordringen i, at ATP på samme tid påtager sig en rolle som alment an-

svarlig for samfundet og samtidig afviser samfundsansvaret på baggrund af økonomiske hensyn. 

Det skaber et grundlæggende paradoks internt i organisationen, at man påtager sig et utal af sam-

fundsproblematikker relateret til ESG-hensyn, men samtidig er bundet af økonomiske hensyn, da 

man ikke kan frigøre sig fra markedet.  

Den tredje udfordring vi får øje på, hænger sammen med det påfaldende fravær af en 

eksplicit afgrænsning af ATP’s ansvar, hvor det på nuværende tidspunkt fremstår som om, at sam-

fundsansvar og økonomisk afkast går hånd i hånd. Når nu vi tidligere har vist, at samfundsansvaret 

netop er et ansvar for brede samfundsmæssige hensyn, der ikke kan reduceres til økonomiske hen-

syn, får fraværet af en eksplicit grænse for ATP’s ansvar os til at tænke, at der på organisationsni-

veau måske er et ekspliciteringstabu. Med det mener vi, at ATP kan se, at de grundlæggende er 

tvunget til at agere på markedets præmisser - og ikke efter samfundsansvarlige værdier. Men selve 

det faktum at ATP ikke kan forandre markedet, kan være risikabelt for ATP at eksplicitere, da det 

vil efterlade ATP i en position som magtesløs. Hvis ATP meldte ud, at de ikke har indflydelse på 

markedet - det vil sige, hvis ATP kommunikerede, at det rent faktisk er umuligt for dem at investere 

efter almene samfundsansvarlige præmisser - er det grundlæggende det samme som at sætte sig i en 

magtesløs position. 
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For at samle op på ATP’s egen beslutningskommunikation om ansvarlig investering 

har vi beskrevet, hvordan det grundlæggende er umuligt for ATP at tage et alment ansvar. På den 

baggrund er den politiske regulering via ansvarliggørelse dømt til at mislykkes. ATP som partiku-

lær organisation kan ikke tage et alment ansvar uden samtidig at sætte sig egen overlevelse på spil! 

ATP’s formaliserede program for ansvar er dømt til at forblive et program, der aldrig kan fungere 

som primær præmisdanner for investeringsbeslutninger i ATP. ATP kan således få øje på ansvaret, 

men kan ikke reagere på det. 

 

5.5!Tilskrivning!af!ansvar!til!ATP!lykkes!–!Men!ansvaret!udfordrer!ATP’s!eksistens 

Som i de to foregående kapitler vi vil afslutte dette kapitel med at stille skarpt på selve ansvarstil-

skrivningen. Vores fokus på ansvarstilskrivningen er løsrevet ethvert spørgsmål om, hvorvidt eller 

hvordan ATP som finansiel organisation er eller bør være ansvarlig. Vi har alene fokus på tilskriv-

ning af ansvar til den finansielle organisation. Som beskrevet tidligere implicerer afhandlingens 

ansvarsbegreb, at ansvar altid er et spørgsmål om ’tilskrivning af ansvar ved at tematisere en hæn-

delse som en handling, der tilskrives et system, som derved gøres til aktør’. Vi vil vise, hvordan 

ansvarstilskrivningen som sådan lykkes, men at ATP’s ansvar for på en partikulær måde at tage et 

alment ansvar er dømt til at mislykkes. Vi har delt ATP’s selv-ansvarliggørelse op i tre tematikker, 

der samlet set giver et indtryk af, hvad ansvarliggørelsen sætter på spil, med den finansielle organi-

sation som iagttagelsespunkt.  

Hvis vi begynder med hændelsen, kan vi se, hvordan ATP’s formaliserede program 

for ansvar afspejler en høj grad af ubestemthed i beskrivelsen af, hvad præcist der er for hændelser, 

de partikulære investeringer forventes at tage ansvar for. Som vi viste i forrige kapitel, var hændel-

sens ubestemthed netop det, der gjorde, at PRI-partnerskabet kunne håndtere forventningerne om 

ansvarlig investering. Det samme synes på sin vis at gøre sig gældende med organisationen som 

iagttagelsespunkt. Netop fordi den ansvarlige investeringsbeslutning aldrig præciseres i det formelle 

ansvarsprogram, er det ganske uforpligtende for ATP at kommunikere om sig selv som ansvarlig 

investor. Der er noget, der tyder på, at de meget åbne og ubestemte politiske forventninger til den 

finansielle investering - som vi indledte med at beskrive i kapitel 3 - går igen selv på organisations-

niveau. Den måde organisationen gør forventningerne om ansvarlig investering til interne beslut-

ningspræmisser, er ved at gentage ubestemtheden. Frem for at gøre ansvarlig investering til et pri-

mært beslutningsprogram med faste kriterier for hvad, der falder indenfor og udenfor en ansvarlig 

investeringsbeslutning, bliver det holdt åbent, hvad der kan betragtes som ansvarligt.  
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Den anden tematik udspringer af handlingsbegrebet, der som tidligere beskrevet indi-

kerer et kausalitetsforhold mellem hændelsen og en handling. Med organisationen som iagttagel-

sespunkt kan vi se, hvordan ATP’s formelle ansvarsprogrammer for investeringsbeslutninger er en 

måde for organisationen at tilskrive sig selv en primær kausalitet. ATP’s tilskrivning af ansvar til 

sig selv sætter en forventning om, at ATP er en aktør, der kan gøre en forskel for verdenssamfundet. 

Men som vi har vist, er organisationen grundlæggende nødt til at følge markedet, hvis den vil over-

leve – hvorfor det ender med at være samfundsansvarligt at forblive samfundsuansvarlig. Set i det 

lys ender ATP’s ansvarsprogrammer ud med at være et eksempel på, hvordan organisationen søger 

at tilskrive sig selv primær kausalitet for noget, som organisationen faktisk ikke kan handle på, og 

som derfor i stedet må karakteriseres som et sekundært kausalitetsforhold. Det interessante er her, at 

vi præcis som i de to foregående kapilter, ender ud med en situation, hvor ambitionen er at styre et 

sekundært kausalitetsforhold. Her kan vi ikke lade være med at få den tanke, at det på sigt kan vise 

sig at være en ulempe for ATP at kommunikere om sig selv som en organisation, der kan tage det 

almene ansvar på sig, når det (måske) en dag bliver tydeligt at effekten af de ambitiøse ansvarspro-

grammer er udeblevet. 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 23: Tilskrivning af ansvar til den finansielle organisation 

 

Figuren viser, hvordan ATP tilskriver sig selv ansvar for at være aktiv i deres investeringer med 

henblik på at sikre et bæredygtigt samfund. Udfordringen for ATP er, at selvom de opsætter en for-

ventning om, at organisationen kan agere som samfundsaktør, er det en forventning, der er dømt til 

at bryde sammen, da ATP ikke kan kontrollere det finansielle system og derfor ikke kan siges at 

besidde en primær kausalitet mellem den partikulære investeringshandling og det finansielle funkti-

onssystems operationer. 

Den tredje tematik i ansvarstilskrivningen er relateret til det at tilskrive handlingen til 

et system som derved gøres til aktør. I de to foregående kapitler viste det sig vanskeligt at tilskrive 

handlingen til et system, da kommunikationen havde vanskeligt ved at producere en specifik nok 
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adresse i både det finansielle funktionssystem og i PRI-partnerskabet. Med organisationen som iagt-

tagelsespunkt lykkes det rent faktisk den politiske ansvarliggørelse at adressere et system, der har 

en specifik nok adresse til, at kommunikationen kan tilskrive organisationssystemet aktørstatus. Det 

er ikke kun den politiske ansvarliggørelse, der producerer organisationen som aktør for ansvarlig 

investering. Organisationen selv – her ATP – tilskriver også sig selv aktørstatus. Det at kommuni-

kationen har fundet en aktør, som oven i købet genkender sig selv som aktør for ansvarlig investe-

ring, er i kraft af afhandlingens systemteoretiske fundering ikke det samme som, at vi nu har løst 

problemet om den politiske ansvarliggørelse af den finansielle investering. For selvom organisatio-

nen gør sig til aktør for ansvarlig investering, har vi samtidig vist, at det grundlæggende er umuligt 

for organisationen at ændre særligt meget på sine investeringsbeslutninger, da organisationen ingen 

kontakt har til det finansielle funktionssystem. Så på trods af at vi har fundet en aktør, og aktøren 

også selv producerer sig som en ansvarlig og handlekraftig aktør, vil aktøren aldrig kunne påtage 

sig det almene ansvar, uden at det bliver på bekostning af dens eksistens og overlevelse – som be-

skrevet er den eneste måde for organisationen at være samfundsansvarlig, at være samfundsuan-

svarlig. Tabellen nedenfor bygger ovenpå tabellen fra kapitel 3 og kapitel 4, og samler op på til-

skrivningen af ansvar til den finansielle organisation:   
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dært"kausalitetsforhold."

Forsøg"på"styring"af"sekunQ
dært"kausalitetsforhold."

Systemet!

!

Adresseringen"er"ikke"speciQ
fik"nok"til"at"skabe"en"aktør"

PRIQpartnerskabet"er"en"form"
for"aktør,"men"alligevel"ikke"
en"aktør."

Den"finansielle"organisation"
som"aktør"for"ansvarlig"inveQ
stering."
"

Aktøren!

!

Finansielle"funktionssystem"
udgør"en"funktion"og"er"
derfor"slet"ikke"en"aktør"og"
kan"hverken"tage"et"ansvar"
eller"handle"på"vegne"af"
almene,"universelle"interesQ
ser. "

Dobbelt"tilskrivning"af"ansvar"
til"PRIQpartnerskabet"og"PRIQ
medlemmer."Men"også"tilsvaQ
rende"dobbelt"ansvarsfralægQ
gelse"

For"at"overleve"er"organisaQ
tionen"tvunget"til"at"agere"
på"markedets"økonomiske"
præmisser"frem"for"almene"
samfundsansvarlige"principQ
per."

 
Tabel 7: Tilskrivning af ansvar  
 
 

5.6!Opsamling!på!diagnosen! !!!

Vi indledte kapitlet med at spørge: Hvis sagen er, at staten styrer gennem tilskrivning af ansvar, 

hvad bliver betingelserne for styring da, når vi sætter pensionskassen ATP (den finansielle organi-

sation) som iagttagelsespunkt? Med afsæt i ATP har vi på et organisationssystemniveau forsøgt at 

diagnosticere grænserne, udfordringerne og mulighederne ved den politiske ansvarliggørelsesstrate-

gi. Ligesom i de to foregående kapitler har vores ærinde ikke været at besvare et problem om an-

svarliggørelse, men derimod at give et teoretisk funderet bud på en diagnose af ansvar som regule-

ringsform. I kapitlet har vi vist, hvordan den politiske ansvarliggørelse medfører fire betingelser for 

styringen, når den finansielle organisation søges reguleret gennem ansvar.  

1) Forventningen om et hyperansvar. Ansvarliggørelsen er en styring, der søger at 

tematisere den finansielle organisations indre kald og absolutte personlige ansvarsfølelse som et 
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offentligt og generelt anliggende. I det blik bliver ansvarliggørelsen et forsøg på fra statens side at 

overskride grænsen mellem stat/privat, mellem statens almene interesser og markedets partikulære 

interesser. Den politiske styring gør ansvarliggørelsen til et spørgsmål om, hvordan organisationen 

på en partikulær måde tager et universelt samfundsansvar.   

2) Økonomien er grundlæggende ustyrlig for organisationen. Ansvarliggørelsens 

forventning om alment ansvar i den finansielle organisation kan aldrig blive indfriet, da organisati-

onen grundlæggende ikke kan have styr på investeringstransaktionerne, og derfor heller ikke kan 

holdes ansvarlig for økonomien. Det, som organisationen kan stilles til ansvar for, er selve investe-

ringsbeslutningen – hverken mere eller mindre. Ansvarliggørelsen af organisationen er ikke det 

samme som en ansvarliggørelse af det finansielle funktionssystem. 

3) Det er samfundsansvarligt at være samfundsuansvarlig. Den finansielle organi-

sation – eksemplificeret ved ATP - gør sig til aktør for ansvarlig investering med formuleringer af 

organisationsinterne formelle programmer for ansvarlige investeringsbeslutninger. Men samtidig 

binder programmerne kun i meget lille grad beslutningerne til en ansvarlig investeringspraksis, da 

programmerne er karakteriseret ved en høj grad af ubestemthed. ATP gør sig til aktør for samfunds-

ansvarlig investering, men på den anden side kan ATP ikke reagere på den lange række af ansvars-

forventninger, da det almene samfundsansvar vil være ødelæggende for ATP’s overlevelse som 

finansiel organisation. ATP bliver nødt til at afvise en masse ansvar, for at være ansvarlig.  

4) Ansvarstilskrivningen lykkes. Tilskrivningen af ansvar til den finansielle organi-

sation lykkes. Organisationen kan fungere som adresse for den politiske ansvarliggørelse, og orga-

nisationen tilskriver ligeledes sig selv et ansvar. Udfordringen er, at organisationen for det første 

ikke konkretiserer ansvaret i sine beslutningsprogrammer. For det andet tilskriver organisationen 

sig selv ansvar for et sekundært kausalitetsforhold. Og for det tredje at organisationen er tvunget til 

at agere på markedets økonomiske præmisser, og ikke ud fra almene samfundsansvarlige principper 

hvis organisationen vil overleve som organisation.  

 

I lyset af afhandlingens tre forskellige iagttagelsespunkter (henholdsvis det finansielle funktionssy-

stem, PRI-partnerskabet og den finansielle organisation) kan vi se, hvordan den politiske regulering 

via ansvarliggørelse sætter forholdet mellem stat/privat på en ganske anden måde, end de mere 

klassiske formelle og substantielle reguleringsformer, som vi præsenterede i afhandlingens indle-

dende kapitel. Vi indledte afhandlingen med at præsentere vores samtidsdiagnostisk ambition, hvor 

vi spurgte: Hvis ansvarliggørelse er sagen, hvad ligger så bag? Igennem afhandlingen har vi søgt at 
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diagnosticere grænserne, udfordringerne og mulighederne ved ansvarliggørelsen af den finansielle 

investering. I det følgende kapitel, der er afhandlingens afsluttende konklusions- og refleksionskapi-

tel, vil vi forsøge at konkludere på afhandlingens hovedargumenter om ansvarliggørelsen. Derud-

over vil vi forsøge at give et bud på, hvordan afhandlingen tilbyder et radikalt nyt sprog for ansvar-

liggørelsen, sammenlignet med den traditionelle CSR-litteratur og vil vi overveje, hvordan afhand-

lingen kan fungere som stafet til den politiske og finansielle praksis’ videre arbejde med ansvarlige 

investeringer. !
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Kapitel!6!!

Konklusion!og!Refleksion!

B!En!diagnostik!af!ansvarliggørelse!som!reguleringsform!

!

Vi begyndte vores afhandling med spørgsmålet: Hvis ansvarliggørelse er sagen, hvad ligger så bag? 

Vi kan nu svare: Opløsning af fastsatte grænser mellem det politiske og det finansielle - mellem 

ansvaret for det almene og ansvaret for det partikulære.   

Ansvarlige investeringer er dukket op som svaret på verdenssamfundets problemer re-

lateret til både klima, miljø og menneskerettigheder. Mantraet synes at være, at så længe pengene 

investeres ansvarligt i tråd med fx ESG-hensyn, er det en sikkerhed for stabilitet i vores sociale, 

miljømæssige og økonomiske systemer. Ofte bliver ansvarlige investeringer derfor trukket frem 

som den selvfølgelige vej til sikringen af det bæredygtige samfund. Ansvarliggørelsesstrategien 

løber imidlertid ind i en dobbelt udfordring når: Det private markeds partikulære ansvar omfatter et 

alment samfundsansvar, og når det almene samfundsansvar samtidig kun kan varetages partikulært 

af det private marked. Med ansvarliggørelsen får vi en styring, der kommunikerer: ’I særinteressen 

skal det almene varetages’ – eller ’i den finansielle investering skal den almene interesse varetages’. 

Med denne afhandling har vi ønsket at vise, hvordan ansvarliggørelsen som reguleringsform af den 

finansielle investering, løber ind i en række komplekse styringsproblemer. I det følgende vil vi give 

et overblik over afhandlingens hovedargumenter, hvor vi stiller skarpt på de grænser, udfordringer 

og muligheder, som vores samtidsdiagnostik af ansvarliggørelse som reguleringsform har peget på. 

 I afhandlingens kapitel 2 indledte vi med at spørge, hvordan spørgsmålet om ansvar-

liggørelse kunne stilles indenfor systemteorien. Det resulterede i ansvarliggørelse som et spørgsmål 

om: a) Styring af selvstyring, der i afhandlingens ansvarsoptik bliver til et spørgsmål om politisk 

ansvarliggørelse af det finansielle markeds selv-ansvarliggørelse, b) Relationer mellem systemer, 

hvor et system kun kan være åbent for et systemfremmed ansvar på baggrund af sin egen lukkethed. 

Således kan det finansielle kun åbne sig for den politiske ansvarliggørelse på det finansielle systems 

egne præmisser. Den politiske intention om ansvarliggørelse kan derfor ikke overføres 1:1 i det 

finansielle system, hvilket udfordrer styringens mulighed for at styre. Og c) Tilskrivning af ansvar, 

hvor begrebet om ansvar er løsrevet ethvert spørgsmål om etik og moral. Ansvar er udelukkende en 

tilskrivningskommunikation, der sætter forventninger om hvem, der skal tilskrives ansvar for be-

stemte hændelser og dermed hvem, der forventes at handle. Dette kræver, at adressen for ansvaret 
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kan findes, og at adressen er specifik nok til, at den rent faktisk kan tilskrives karakter af at være en 

aktør, der kan tage ansvaret på sig.   

De tre spørgsmål til ansvarliggørelsen, som kapitel 2 identificerer, har fungeret som 

afhandlingens måde at åbne problematikken om ansvarliggørelse op på. På baggrund af de tre 

spørgsmål opsatte vi afhandlingens problemformulering: Hvordan kan vores systemteoretiske måde 

at spørge til ansvarliggørelsen af den finansielle investering tilbyde et sprog for grænserne, udfor-

dringerne og mulighederne på både den politiske og den finansielle side af ansvarliggørelsen? Af-

handlingens ærinde har været af samtidsdiagnostisk karakter, og vi har søgt at spore, hvordan an-

svarliggørelsen mangfoldiggør problemet om den ansvarlige finansielle investering. Vi kan ikke 

antage at ansvarliggørelsesproblematikken slår igennem og får de samme effekter i så forskellige 

nedslagspunkter som det finansielle funktionssystem, den finansielle sektor og den finansielle orga-

nisation. Igennem afhandlingens kapitler har vi søgt at spore ansvarliggørelsens styringsbetingelser, 

og hvad ansvarliggørelsen sætter på spil, når det partikulære finansielle marked forventes at tage et 

alment samfundsansvar.  

 

Vi begyndte i kapitel 3 med at sætte det finansielle funktionssystem som iagttagelsespunkt. Her be-

skrev vi, hvordan ansvarliggørelsen som reguleringsform søger at opløse skellet mellem stat/privat, 

mellem ansvaret for det almene og ansvaret for det partikulære. Ansvarliggørelsen kommer til ud-

tryk som en hyperrefleksion i det politiske system, hvor styringen tematiserer sin egen grænse for 

styring, som uhensigtsmæssig i forhold til ansvarliggørelsen af det finansielle funktionssystem. 

Men vi viste også, at det ikke lykkes at ansvarliggøre det finansielle funktionssystem, da funktions-

systemet netop udgør en funktion i samfundet, og derfor ikke er en konkret aktør, hvortil et ansvar 

kan tilskrives. Ansvarliggørelsens forsøg på at overskride grænsen mellem ansvaret for det almene 

og ansvaret for det partikulære, beskrev vi som en styringsambition, der er dømt til at mislykkes, 

med det finansielle funktionssystem som iagttagelsespunkt. Kapitlets diagnose kan sammenfattes i 

følgende udfordringer: 

! Hvordan kan det finansielle funktionssystem styres til at udvikle et forhold til sig selv som 

ansvarlig, når det finansielle funktionssystem udelukkende kan iagttage ansvar som økono-

misk information? 

! Hvordan skal det finansielle funktionssystem, der repræsenterer økonomiens partikulære in-

teresser, kunne tage et alment ansvar for samfundet som helhed? 
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I kapitel 4 udgjorde PRI-partnerskabet iagttagelsespunktet og fungerede som et eksempel på, hvor-

dan den finansielle sektor søges tilskrevet en form for kollektivt ansvar. Her viste vi, hvordan an-

svarliggørelsen af PRI ligeledes kan iagttages som et forsøg på at opløse grænsen mellem stat/privat. 

Denne gang kan vi se, hvordan skellet søges opløst i kraft af PRI-partnerskabet, der tilskrives poli-

tikdannende effekt på tværs af det politiske og de finansielle organisationer i PRI. Ansvarliggørel-

sen af PRI-partnerskabet analyserede vi som et udtryk for styringens forsøg på at række ud efter et 

ansvarsfællesskab, som partnerskabet aldrig kan blive. Ansvarliggørelsen af PRI-partnerskabet lyk-

kes delvist, det vil sige, opløsningen af stat/privat distinktionen lykkes delvist. Udfordringerne er, at 

PRI kun kan tage det almene ansvar på sig ved at gøre det uforpligtende, og at ansvarliggørelsen af 

PRI ikke er det samme som en ansvarliggørelse af det finansielle funktionssystem. PRI kan udeluk-

kende iagttages som en anden ordens organisering af finansielle organisationer, hvilket ikke er det 

samme som funktionssystemet. Vi fik dog øje på PRI som en form for retsdannelse, hvor organisa-

tionerne knytter an til det almene samfundsansvar i PRI, som udtrykte det gældende ret. Det kan 

derfor på sin vis siges, at det lykkes for ansvarliggørelsen at opløse stat/privat grænsen, når med-

lemsorganisationerne tager det almene ansvar på sig. Kapitlets diagnose kan sammenfattes i følgen-

de udfordringer: 

! Hvordan kan man ansvarliggøre PRI-partnerskabet, når det, som ansvarliggørelsen rækker 

ud efter, er partnerskabets konstitutive udenfor, nemlig et ansvarsfællesskab på tværs af de 

finansielle organisationer?  

! Hvordan skaber man stabile forventninger om samfundsansvar, når ansvaret i PRI-

partnerskabet aldrig kan være andet end uforpligtende? 

 

I Kapitel 5 zoomede vi til sidst ind på den enkelte finansielle organisation som iagttagelsespunkt. I 

lyset af begrebet om hyperansvar blev det tydeligt, hvordan ansvarliggørelsens forventninger til de 

finansielle organisationers ansvar for alvor søger at opløse skellet mellem stat/privat – mellem det 

almene og det partikulære ansvar. Med styringens forventning om et hyperansvar i den finansielle 

organisation, gøres undersøgelsen af det potentielle personlige ansvar til et offentligt anliggende, 

hvorved grænsen mellem det generelle og absolutte ansvar – det vil sige grænsen mellem stat og 

privat, søges overskredet. Videre viste vi, at det rent faktisk lykkes styringen at ansvarliggøre den 

finansielle organisation. Organisationen - eksemplificeret ved pensionskassen ATP – tilskriver sig 

selv et ansvar for at investere ansvarligt. Med fokus på organisationen løber ansvarliggørelsen i 

midlertidig også ind i problemer: Det er kun en ansvarliggørelse af organisationen – ikke af det fi-
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nansielle funktionssystem. Den finansielle organisation kan grundlæggende set ikke have kontrol 

over økonomien, og kan derfor aldrig investere ansvarligt, da penge ikke kan bære et ansvar. Ud-

fordringen for organisationen er, at den kan få øje på en masse potentielt samfundsansvar, men fordi 

organisationen netop ikke kan styre økonomien, er den bundet til at operere efter markedets prin-

cipper for ikke at sætte sin egen eksistens på spil. Kapitlets diagnose kan sammenfattes i følgende 

udfordringer: 

! Hvordan er det muligt at styre den finansielle organisations personlige følelse af ansvar? 

! Hvordan kan den finansielle organisation tilskrives et alment samfundsansvar, når dens in-

vesteringer ikke kan bære andet end en økonomisk transaktionsværdi? 

! Hvordan kan man forvente, at de finansielle organisationer tager samfundsansvar, når de 

grundlæggende set ikke kan kontrollere økonomien? 

 

Tabellen giver en oversigt over afhandlingens centrale diagnoser af ansvarliggørelsen.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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! %

Diagnose%1%
Det!finansielle!funktionsB

system!
!

%

Diagnose%2%
Den!finansielle!sektor/!

PRIBpartnerskabet!

%

Diagnose%3%
Den!finansielle!organisatiB

on/ATP!

!

Den!finansielle!investering!
!

"

En"transaktion."
Et"spørgsmål"om"hvad"der"
økonomisk"kan"betale"sig."
"

"

En"uforpligtende"aftale"om"
senere"at"forpligte"sig"på"
ansvarlige"finansielle"inveQ
steringer."
"

"

En"organisationsintern"
beslutning."""
Beslutningen"om"at"inveQ
stere"kan"tilskrives"ansvar,"
men"ikke"selve"investerinQ
gen."
"

!

ESGBhensyn!
!

"

Økonomisk"information"
om"hvad"der"vurderes,"at"
kunne"betale"sig."
"

"

En"produktion"af"muligheQ
der"for"senere"beslutQ
ningspræmisser."

"

Et"organisationsinternt"
beslutningsprogram."
Samfundsansvarligt"at"
være"samfundsuansvarlig.%
"

!

Styring!af!selvstyring!
"

Hyperrefleksion."
Styring"af"systemets"auQ
topoiese. "
!

"

PRIQpartnerskabet"som"en"
måde"at"række"ud"efter"et"
ansvarsfællesskab,"som"PRI"
aldrig"kan"blive."
!

"

Hyperansvar."
Styring"af"organisationens"
autopoiese.!

!

Relationer!mellem!systeB

mer!

"

Det"finansielle"funktionssyQ
stem"laver"en"systematisk%
fejllæsning"af"det"politiske"
systems"intentioner"om"
ansvar."

"

PRIQpartnerskabet"som"
anden"ordens"organisering"
af"organisationerne"i"det"
finansielle"funktionssyQ
stems"omverden."
"

"

Det"finansielle"funktionssyQ
stem"er"omverden"til"den"
finansielle"organisation.!

!

Distinktionen!mellem!

statens!almene!hensyn!og!

det!privates!partikulære!

hensyn!

"

Hyperrefleksion"søger"at"
opløse"skellet,"men"det"
lykkes"ikke.!

"

Partnerskab"som"strategi"
til"at"skabe"ansvarsfællesQ
skab"på"tværs"af"distinktiQ
onen."Ophævelse"af"disQ
tinktionen"lykkes"delvist."

"

Hyperansvar"søger"at"opløQ
se"skellet,"det"lykkes"til"
dels"idet"organisationen"
knytter"an"til"det"almene"
ansvar.!

!

Tilskrivning!af!ansvar!
"

Lykkes"ikke:"En"funktion"i"
samfundet"kan"ikke"tilskriQ
ves"aktørstatus."
Penge"kan"ikke"bære"et"
ansvar."
!

"

Lykkes"delvist:"Men"et"
ansvar"der"er"bundet"til"at"
forblive"uforpligtende.!

"

Lykkes:"Men"ikke"det"
samme"som"ansvarliggøQ
relse"af"det"finansielle"
funktionssystem.!

!
Tabel 8: En diagnostik af ansvarliggørelse som reguleringsform  
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Gennem afhandlingen har vi vist, hvordan både det politiske system og den finansielle organisation 

får øje på den finansielle investering som det sted, der kan løse verdenssamfundets sociale og mil-

jømæssige problemer. Med andre ord er økonomien blevet en del af svaret på samfundets problemer. 

Men som vi har vist, er udfordringen, at økonomien aldrig kan tage det almene ansvar for samfun-

dets helhed på sig. På tværs af afhandlingens analyser har vi givet et blik for, hvor kompleks en 

størrelse ansvarliggørelsen af den finansielle investering er. Det, der umiddelbart kunne lyde som 

den oplagte løsning på en række store samfundsproblematikker, er alligevel ikke helt så lige til, når 

man dykker længere ned i problematikken om ansvarliggørelse og tilskrivning af ansvar. I kraft af 

vores dobbeltblik på ansvarliggørelsens politiske og finansielle (regulerende og regulerede) side, 

har vi kunne synliggøre både de politiske og finansielle udfordringer, som ansvaret løber ind i. På 

tværs af analyserne har vi således vist, hvordan det er et generelt problem at ansvarliggøre den fi-

nansielle investering – det er altså ikke kun et politisk styringsproblem, et problem isoleret i den 

finansielle sektor, eller et problem isoleret i den enkelte finansielle organisation.   

         

Da vi i sin tid begyndte arbejdet med denne afhandling, var det funderet i et håb om at bidrage til 

den politiske og finansielle praksis’ arbejde med at løse nogle af verdenssamfundets store udfor-

dringer relateret til klima, miljø, naturressourcer, fattigdom, etc. Frem for ét konkret svar eller én 

løsning på ansvarliggørelsesproblematikken, er vi imidlertid endt ud med mange svar og måske 

endnu flere nye spørgsmål og problemer. Vi har forsøgt at åbne op for problematikken ved at stille 

spørgsmål til og være nysgerrig på den mængde af udfordringer – og dermed også nye løsninger – 

som ansvarliggørelsesproblematikken rummer. Sat lidt på spidsen er vores svar, at der ikke kan 

gives ét svar, da der dukker forskellige grænser, udfordringer og muligheder op, når man undersø-

ger ansvarliggørelsesproblematikken på henholdsvis den politiske og den finansielle side af ansvar-

liggørelsen. Vi har dermed ikke produceret en strategi for ansvarlig investering, men måske afhand-

lingen kan fungere som strategi for strategiarbejdet politisk såvel som i de finansielle organisationer. 

Men hvordan kan vores afhandling mere konkret fungere som en produktiv stafet for den politiske 

og finansielle praksis? Lad os forsøge at give to bud: Sammenlignet med den klassiske CSR-

litteratur tilbyder afhandlingen for det første et radikalt andet blik for grænserne, udfordringerne og 

mulighederne ved virksomheders samfundsansvar. For det andet er afhandlingen en opfordring om 

at stå ved grænserne for ansvaret og ansvarliggørelsen og dermed grænserne for økonomiens kapa-

citet til at tage hånd om verdens globale udfordringer relateret til klima, miljø og menneskerettighe-

der. Lad os udfolde de to bud. 
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6.1!Afhandlingens!bidrag!sammenlignet!med!den!traditionelle!CSRBlitteratur!!

For det første er afhandlingen et tilbud om, at løfte problematikken om virksomheders ansvar ud på 

den anden side af den traditionelle CSR-litteratur, og diskussionen om hvorvidt virksomheder bør 

agere ansvarligt eller ej. I den klassiske CSR-litteratur kan man finde forskellige opfattelser af CSR-

begrebet. På baggrund af et udsnit af CSR-litteraturen, vil vi beskrive tre centrale tilgange til CSR, 

som vi mener overordnet kan repræsentere CSR-feltet (bl.a. Karnani 2011; Porter & Kramer 2011; 

Frederick 1994). Vi er opmærksomme på, at de tre tilgange ikke kan rumme alle nuancer af CSR-

begrebet, og det er heller ikke formålet. Formålet er at skrive nogle store linjer frem for at tydelig-

gøre, hvordan afhandlingens bidrag til ansvarliggørelsesproblematikken giver et radikalt andet blik 

for ansvarets grænser, udfordringer og muligheder end dem, som den traditionelle CSR-litteratur 

kan få øje på. De tre tilgange er:  

 

! Den afvisende: Det socialt ansvarlige for en virksomhed er, at være profitmaksimerende. 

CSR kan kompromittere virksomhedens indtjening. CSR har ingen effekt, men er udeluk-

kende rettet mod en positiv brandingværdi.    

! Den strategiske: Der er sammenhæng mellem CSR og virksomhedens økonomiske indtje-

ning – der er økonomiske tab forbundet med ikke at tage ansvar.  

! Den etiske: Det er etisk og moralsk korrekt at tage sit samfundsansvar alvorligt.  

 

Lad os indledningsvis knytte lidt flere ord til de tre tilgange. I den afvisende tilgang til CSR bør 

virksomhederne først og fremmest fokusere på at maksimere deres markedsværdi ud fra den be-

tragtning, at det er mest socialt ansvarligt, at virksomhederne gennem størst mulig profit øger den 

samlede velfærd i forhold til markedets økonomiske hensyn (Neergaard & Djursø 2006:150). Som 

repræsentant for denne tilgang kan nævnes Karnani (2011), der afviser tanken om doing well by 

doing good, som en illusion. Virksomheder er grundlæggende kun forpligtet til at skabe økonomisk 

profit for deres shareholders (Karnani 2011:70). I den strategiske tilgang iagttages CSR som en 

strategisk ressource og konkurrenceparameter. CSR indeholder strategiske muligheder indenfor fx 

forretnings- og produktudvikling og bør tænkes som en central del af virksomhedernes forretnings-

strategi. Porter & Kramer (2011) argumenterer for denne tilgang til CSR, med deres begreb shared 

value: ”The concept of shared value can be defined as policies and operating practices that en-

hance the competitiveness of a company while simultaneously advancing the economic and social 

condition in the communities in which it operates” (Porter & Kramer 2011:66). I den etiske tilgang 
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iagttages CSR som et spørgsmål om etik og moral, om rigtigt og forkert, om det gode og det onde. 

Virksomheder skal være CSR-orienterede alene af den grund, at det er det rigtige at gøre, og der er 

altså ikke krav om økonomisk henvisninger eller forklaring på virksomhedernes arbejde med CSR 

(Neergaard & Djursø 2006:23).    

CSR har altså ikke én definition, som der kan skabes enighed om på tværs af faglige 

traditioner. Fælles for de tre tilgange er imidlertid, at de diskuterer CSR og samfundsansvar, som 

noget virksomhederne kan og bør til- eller fravælge. Dog med vidt forskellige holdninger til nytte-

værdien af CSR. Vi har skitseret nogle overordnede træk fra CSR-litteraturen for at tydeliggøre, 

hvordan denne afhandling bidrager med noget nyt til ansvarliggørelsesproblematikken. Fremfor at 

være funderet i etiske idealer, moralske eller nyttemaksimerende argumenter for og imod, har vores 

indgang til problematikken været funderet i selve muligheden for ansvarliggørelse som regulerings-

form, og muligheden for, at investeringsverden kan påtage sig ansvaret. Vi mener, at afhandlingen 

bidrager med et blik for, at ansvarliggørelsesproblematikken rummer langt mere kompleksitet, end 

de traditionelle tilgange til CSR giver udtryk for. Lad os give to eksempler: For det første er det en 

radikal anden måde at få øje på ansvaret. For det andet er det en radikal anden måde at få øje på det 

samfund, som der skal tages ansvar for. 

For det første etablerer afhandlingen en grundlæggende forskel mellem ansvar og til-

skrivning af ansvar. I en systemteoretisk optik er ansvar ikke et spørgsmål om handlinger og be-

slutningers etiske eller moralske værdi, men udelukkende et spørgsmål om kommunikationens til-

skrivning af ansvar (Luhmann 2000:207ff). Fremfor at placere et ansvar funderet i etiske begrun-

delser, har vi undersøgt, hvordan ansvaret tilskrives og hvilke mulig- og umuligheder for samfunds-

ansvar denne ansvarstilskrivning åbner op for. Vores analyser åbner dermed for en række nuancer i 

ansvarliggørelsesproblematikken, som den klassiske CSR-litteraturs blik for ansvar ikke kan få øje 

på. Med udgangspunkt i de tre tilgange til CSR, kan vi præciserer nogle af disse nuancer.  

Den afvisende tilgang formes af et økonomisk blik på CSR. CSR initiativer bliver i 

denne tilgang noget, virksomheder skal være påpasselige med, da de kan kompromittere virksom-

hedens indtjening (Karnani 2011:83). Den afvisende tilgang gør sig herved blind for alt det sam-

fundsansvar, som ikke kan oversættes til økonomisk værdi. Da ansvar udelukkende iagttages som et 

økonomisk spørgsmål, overser den afvisende tilgang endvidere det lille håb, der ligger i den kollek-

tive adressering af den finansielle sektor, hvorved det finansielle funktionssystem på sigt kan kom-

me til at iagttage ansvarliggørelsen og herved potentielt ændre markedets værdidannelse. På samme 

måde overser både den strategiske- og den etiske tilgang til CSR, at virksomheden grundlæggende 
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kun kan tage (økonomisk)ansvar for sig selv og ikke for samfundets almene interesser, da investe-

ringen er bundet af værdidannelsen på markedet. Især den etiske tilgang risikerer at overdrive virk-

somhedens mulighed for at tage samfundsansvar, da økonomien ikke kan håndtere ESG-hensyn, 

som spørgsmål om det moralsk rigtige. Med afhandlingens blik for tilskrivning af ansvar dukker der 

således nye grænser op for ansvaret. Grænser som det er afgørende at skabe forståelse for i en ver-

den, hvor virksomhedernes samfundsansvar markeres som en afgørende forudsætning, ikke bare for 

et stabilt marked, men for løsningen af en række globale problematikker relateret til bl.a. klima, 

miljø, menneskerettigheder osv. Tabellen illustrerer hvordan, afhandlingens blik for tilskrivning af 

ansvar, kan nuancere den klassiske CSR-litteraturs blik for ansvar. 

 

" "

Traditionel!CSRBlitteratur!

Ansvar!

"

Systemteoretisk!samtidsdiagnostik!

Tilskrivning!af!ansvar!!
"

Den!afvisende!tilgang!

%

"

CSR"kompromitterer"virksomQ
hedens"indtjening.""
"

CSR"har"ingen"effekt,"men"
udelukkende"rettet"mod"en"
positiv"brandingværdi."""

"

Den"afvisende"tilgang"overser:"
• At"der"er"en"masse"samfundsansvar,"som"et"økoQ

nomisk"blik"ikke"kan"få"øje"på."
• At"der"er"et"håb"for"at"ændre"markedets"værdiQ

dannelse"via"kollektivt"samarbejde."
"

"

Den!strategiske!tilgang!!

"

Der"er"sammenhæng"mellem"
CSR"og"virksomhedens"økoQ
nomiske"indtjening.""
"

Der"er"økonomiske"tab"forQ
bundet"med"ikke"at"være"
ansvarlig.""
"

"

Den"strategiske"tilgang"overser:"
• At"virksomheden"grundlæggende"kun"kan"tage"

ansvar"for"sig"selv"og"ikke"for"de"almene"samfundsQ
interesser.""

• At"det"er"et"økonomisk"ansvar"virksomheden"tager,"
da"CSR"iagttages"som"en"konkurrenceparameter"og"
en"kilde"til"økonomisk"profit."

"

Den!etiske!tilgang!!

"

Det"er"etisk"korrekt"at"tage"sit"
samfundsansvar"alvorligt."

"

Den"etiske"tilgang"overser:"
• At"virksomheden"grundlæggende"kun"kan"tage"

ansvar"for"sig"selv"og"ikke"for"de"almene"samfundsQ
interesser.""

• At"den"overdriver"virksomhedens"muligheder"for"at"
tage"ansvar.""

 
Tabel 9: Forskellen på CSR-ansvar og systemteoretisk tilskrivning af ansvar   

 

For det andet kan afhandlingens beskrivelse af samfundet som funktionelt differentieret nuancere 

forventningen om den helhed, som de positive tilgange til CSR mener, virksomhederne kan og skal 

tage ansvar for. Præmissen om det funktionelt differentierede samfund giver blik for, at det ikke er 

den samme helhed – det vil sige det samme samfund - der dukker op for det finansielle funktionssy-
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stem, det politiske funktionssystem eller det finansielle organisationssystem (Luhmann 2012:75f). I 

modsætning hertil står de tre CSR-tilgange, der opererer med et billede af samfundet, der er funde-

ret på tanken om en ansvarsfordeling mellem stat, marked og civilsamfund, der alle tre er forbundet 

til hinanden, med hver deres rolle i forhold til opfyldelsen af helheden (samfundet) (Roepstorff 

2010:50). Denne samfundsanskuelse forudsætter altså ét helhedsbillede af samfundet, som stat, 

marked og civilsamfund kan spejle sig i, og som de hver især skal påtage sig et ansvar overfor. 

Herved overser CSR-litteraturen de mange helheder, som det funktionelt differentierede samfund 

bygger på. CSR-litteraturen har dermed ikke blik for, at ansvarliggørelsen af den finansielle investe-

ring ikke kun er et (moralsk eller profit) spørgsmål om samfundsansvar eller ej. Men også et 

spørgsmål om at samfundsansvaret kan formes af forskellige kommunikative logikker, der hver især 

sætter bestemte grænser, udfordringer og muligheder for at ansvarliggøre og påtage sig et ansvar. 

Det kan fx godt være, at det giver mening politisk at kommunikere om ansvarlige investeringer, 

men som vi har vist i afhandlingen, er det ikke ensbetydende med, at det politiske skaber en helhed, 

som den finansielle verden kan forholde sig til eller rette ind efter. Det er disse komplekse dyna-

mikker, på tværs af systemernes helhedsbilleder samt samspillet imellem dem, som afhandlingens 

systemteoretiske tilgang har skabt et blik for, og som vi håber kan nuancere ansvarliggørelsespro-

blematikken sammenlignet med den traditionelle CSR-litteratur.    

 

6.2!Et!ansvar!til!flere!fagligheder!!

Afhandlingens anden stafet er en opfordring til de politiske såvel som de finansielle praktikere om 

at stå ved grænsen for ansvaret. Det vil sige at stå ved, at det ikke kan lade sig gøre for det partiku-

lære finansielle marked at tage hånd om de almene samfundsinteresser. Det er således en stafet, der 

søger at brede ansvaret ud til flere fagligheder. Der er en betydelig risiko forbundet ved de nuvæ-

rende forventninger til den finansielle investerings almene ansvar. Det er en forventning, som vi 

igennem afhandlingen har sporet, gør sig gældende politisk såvel som i FN-regi og helt ned på or-

ganisationsniveau. Risikoen ved forventningen om ’den finansielle særinteresse, der kan varetage 

det almene ansvar’ er, at det giver en illusion om, at ansvarliggørelsen af den finansielle investering 

vil løse problemet om hensynet til vores økologiske og medmenneskelige omverden - men økono-

mien kan ikke håndtere problemet. Når det gøres til et problem, der kræver en økonomisk løsning, 

overser vi let, at økonomien ikke kan håndtere andet end økonomiske problemer. Økonomien kan 

ikke gøres til forbillede for vores økologiske omverden, for miljø-, klima- eller menneskeret-

tighedsspørgsmål. Derfor vil økonomien aldrig kunne fungere som eneste løsning. Det er både mis-
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visende og risikabelt at fortsætte med at skubbe problemet om hensynet til samfundets forskellige 

sociale, miljø og klimamæssige systemer ud i ét enkelt system, med en forventning om at dét ene 

system kan løse alle de andre systemers problemer.  

Konsekvensen af afhandlingens resultater er, at det ansvarliggørelses-styringsregime, 

man er endt med at opbygge til at løse verdens globale udfordringer relateret til klima, miljø og 

menneskerettigheder, rent faktisk kommer til kort, trods sine gode intentioner. På den baggrund er 

det vores håb, at afhandlingen kan fungere som stafet til andre fagligheder udenfor det politiske og 

finansielle felt. Således er det en stafet, der tilbyder at få flere fagligheder i spil, der kan (gen)erobre 

feltet for beskrivelsen af løsningerne på vores samfundsmæssige problemer relateret til klima, miljø 

og menneskerettigheder. Dermed er stafetten også en anbefaling til den politiske og finansielle 

praksis om at give plads til de andre fagligheder. Her er det vigtigt for os at pointere, at afhandlin-

gen ikke er en stafet der fraskriver de finansielle organisationer ansvar. Selvom vi gennem afhand-

lingens analyser har vist, at der er store udfordringer forbundet med at ansvarliggøre den finansielle 

investering, er det ikke ensbetydende med, at man ikke skal gøre det. Når vi i afhandlingen har be-

skrevet grænserne, udfordringerne og mulighederne ved den finansielle investerings almene ansvar, 

har det været med henblik på at udvikle et sprog for ansvaret, hvor det bliver legitimt at kommuni-

kere om ansvarets reelle muligheder. Det vil sige et sprog, der gør det legitimt at tale om grænserne, 

nuancerne og udfordringerne vedrørende spørgsmål om investeringers og generelt virksomheders 

samfundsansvar. Vi afslutter således med en opfordring til både den politiske og finansielle praksis 

om at turde italesætte deres egen manglende mulighed for at tage ansvaret for det almene og sam-

fundet som helhed, da de netop ikke kan repræsentere samfundets helhed – det de kan, er at tage 

ansvar for den del af helheden, som de hver i sær repræsenterer. Hvis den ansvarlige investering 

skal blive en mulig investeringsstrategi for de finansielle organisationer, må man altså først itale-

sætte den grundlæggende umulighed i at være 100% samfundsansvarlig.  

Således bliver afhandlingen en stafet til alternative iagttagelser af problematikken om 

ansvarliggørelsen af den finansielle investering. Vi håber, at afhandlingen kan inspirere til løsninger, 

der ikke får reduceret problemet om hensynet til vores økologiske og medmenneskelige omverden 

til et problem om det partikulære finansielle markeds ansvar for at tage et alment samfundsansvar. 

Når løsningen skubbes ud i det finansielle system, reducerer det samtidig mulighederne for at hånd-

tere problemets kompleksitet. Afhandlingen tilbyder et sprog, der tillader at tale om kompleksiteten 

i ansvarliggørelsesproblematikken, og et sprog der også italesætter, hvor skrøbelig en styring an-

svarliggørelsen rent faktisk er. Det er en stafet til den politiske og finansielle praksis, der tilbyder et 
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blik for det komplekse samfund, som det politiske og finansielle system opererer i. Dermed er det 

også et tilbud om et sprog for komplekse løsninger til komplekse problemer. 

 

På baggrund af ovenstående refleksion over afhandlingens bidrag til ansvarliggørelsesproblematik-

ken, kan vi beskrive afhandlingen som en form for alternativt landkort. Afhandlingen er en stafet til 

at agere i grænselandet mellem det politiske system, den finansielle sektor, de finansielle organisa-

tioner, miljøet, klimaet, mennesker, etc. Det er et landkort, der viser andre grænsedragninger, end 

dem man (fx i CSR-litteraturen) er vant til at få øje på. Det er en stafet til at navigere i de grænse-

fladeproblematikker, der opstår, når politikken vil styre økonomien, uden for alvor at styre. Og når 

økonomien vil vise hensyn til sin økologiske og menneskelige omverden, uden at kunne gøre det på 

andre end økonomiske præmisser. Det er en stafet, der udpeger krydsfeltet mellem faggrænser, mel-

lem sektorer og mellem funktioner. Det er en stafet til at få øje på krydsfeltet som et sted for nye 

strategier, der medtænker at strategien kan og vil blive håndteret forskelligt alt efter, hvordan om-

verdenen tilskriver den mening. Det vil sige, strategier der tilbyder tænkning i modsatrettede hensyn 

og stiller skarpt på dynamikker på tværs af samfundet politisk, finansielt og organisatorisk. 

For at afhandlingen kan lykkes som stafet for den politiske og finansielle praksis, er 

det altafgørende, at afhandlingen bliver genkendt som relevant. Afslutningsvis er vores håb derfor, 

at afhandlingen har bevaret et element af genkendelighed - at den vækker en form for genklang i 

den politiske og finansielle praksis. Men at det samtidig er lykkes at producere et tilstrækkeligt nyt 

bidrag til feltet for ansvarlig investering til, at afhandlingen kan inspirere til nye selvbeskrivelser og 

nye strategier politisk såvel som i de finansielle organisationer. Vi håber således, at det er lykkes at 

producere en indsigt i læserens indsigt om ansvarliggørelse og ansvarlige investeringer, der ved at 

tilbyde et nyt blik på de eksisterende forventninger til ansvarliggørelse af finansielle investeringer, 

kan afføde nye erkendelser og nye spørgsmål til den politiske- og finansielle praksis’ arbejde. 
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