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1. Executive summary 
 

Up to, know responsible investments research have shed little light on how the policies 

for responsible investments were established and what the components are of such 

policies. The overall aim of this thesis is to understand why Danish institutional 

investors have adopted policies for responsible investments. The method of the thesis is 

based on a qualitative research of five different institutional investors and the paper is 

structured as follows. The first part takes us around the term and development of 

responsible investments. Second part of the thesis is focused on examining how the 

institutional investors practice policies for responsible investments in daily life. Thirdly, 

the neo-institutional theory of Rowan & Meyer and Dimaggio & Powell will be used in 

the analysis with the intention of answering the research question.  

Based on neo-institutional theory this study suggest that some of the institutional 

investors may have adopted policies for responsible investments with the intention of 

achieving legitimization for their businesses. Findings such as a lack of transparency 

about what they are in dialogue with companies about and the case that some of the 

institutional investors still are investing in companies who are clearly breaking 

international principles suggest that some of the institutional investors may have 

adopted policies for responsible investments for ceremonial reasons. Furthermore, the 

study shows that some of the institutional investors are subject to certain isomorphic 

processes in reaching legitimization. The paper shows that the institutional investor’s 

way of practicing their policies for responsible investments is very similar, which can 

be described from both the coercive, mimetic and normative isomorphism.    
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2. Indledning 

2.1 Motivation for emnet 

I mit arbejde som investeringsrådgiver i en større dansk bank, har der været en 

voksende interesse fra mine klienters side, som primært er private investorer, i hvorvidt 

de investeringer, som danske investeringsforeninger foretager sker med hensyn til miljø, 

sociale og governance forhold. I alle tilfælde er klienterne blevet henvist til den 

pågældende institutionelle investors politikker for ansvarlige investeringer som er 

tilgængelige på deres hjemmeside. Det der altid har undret mig er, at den information 

der er tilgængelig i min optik er på et meget overordnet niveau. Deres politikker for 

ansvarlige investeringer lyder rigtig fine og de henviser til lige så mange flotte netværk, 

organisationer og politikker som de har tiltrådt, som eksempelvis FN Global Compact 

10 principper. Helt konkret hvad de gør på området og hvordan de udfører disse 

politikker kan virke overordnet og ikke transparente. Det interessante er ligeledes, at når 

du undersøger hvad andre kapitalforvaltere, banker eller pensionsselskaber gør på dette 

område, så er det præcist det samme de skriver. Flere institutionelle investorer har 

underskrevet PRI, som er principper for ansvarlige investeringer. PRI principperne 

forpligter blandt andet den institutionelle investor til at udøve aktivt ejerskab og bruge 

sin indflydelse til, at influere og påvirke virksomheden i den rigtige retning.    

 

2.2 Litteratur review 

Indtil nu har forskningen inden for ansvarlige investeringer kastet begrænset lys på hvad 

de institutionelle investorers politikker for ansvarlige investeringer består af samt hvad 

der ligger til grund for dem. Tidligere forskning som f.eks. Cowton og Sparkes artikel 

om ” The Maturing of Socially Responsible Investment” fremstiller udviklingen i RI 

ansvarlige investeringer og hvorledes den er modnet og vokset betydeligt igennem de 

seneste år. Cowton og Sparkes fremhæver, at SRI socially responsible investments er 

blevet en endnu større del af de store institutionelle investorers investeringsfilosofi og at 

dette har medført et øget pres på selskaberne til at følge SRI.  

De oplyser i artiklen, at før i tiden var SRI kun noget som nogle få aktører 

specialiserede sig i, men nu er det mere normalen end undtagelsen at pensions og 
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forsikringsselskaber har implementeret RI ansvarlige politikker (Sparkes og Cowton, 

2004, s. 48). En udvikling som især skyldtes, at der er kommet en øget opbakning til 

ansvarlige investeringer blandt de institutionelle investorer (Sparkes og Cowton, 2004, 

s. 49). Dog behandler litteraturen ikke hvad den øget opbakning til ansvarlige 

investeringer blandt de institutionelle investorer skyldtes.   

Cowton og Sparkes fremhæver i artiklen ”The Maturing of Socially Responsible 

Investment” flere uafklarede spørgsmål om denne modning der er sket i politikkerne for 

ansvarlige investeringer og de efterspørger yderligere forskning på dette område med 

særligt fokus på, hvordan de institutionelle investorer udfører deres politikker for 

ansvarlige investeringer, hvad disse politikker består af samt hvordan de forsøger at 

implementere dem i de virksomheder, som de investerer i (Sparkes og Cowton, 2004, s. 

55).       

En af metoderne til at påvirke virksomhedernes ansvar på er ved hjælp af shareholder 

activism, en metode som især det finansielle marked anvender til at influere corporate 

social og environmental ansvar i de selskaber de investerer i (Emma Sjöström, 2008). 

Fordi aktionærerne er ejere har de en interesse i og ret til at engagere sig i de selskaber 

de investerer i, for at optimere langsigtet og kortsigtet værdi for aktionærerne. 

Interessen er ikke kun i de traditionelle finansielle aspekter men kan også inkludere 

mere bløde aspekter som de sociale og miljømæssige aspekter (Emma Sjöström, 2008).  

Brugen af ejerskab til at influere virksomhedens politikker og praksis kan ifølge 

Sjöström udøves ved brug af brevskrivning, dialog med den daglige ledelse eller 

bestyrelse, ved at stille spørgsmål på generalforsamlingen eller ved at indlevere 

aktionærforslag til afstemning på generalforsamlingen. Men hvad aktionærerne i 

grunden forlanger af de selskaber som de investerer i, set i forhold til corporate social 

og environmental aspekterne findes der ikke mange studier af.  

Ifølge Sjöström eksisterer der kun to undersøgelser som beskæftiger sig med hvilke 

typer forslag investorerne forlanger og hvilken effekt de har.  

Et af disse studier (Paula Tkac, 2006) beskæftiger sig med aktionærforslagene som en af 

de strategier de institutionelle investorer anvender i forsøget på, at påvirke den 

pågældende virksomhed til at overholde gældende regler inden for ansvarlige 

investeringer. Her fremgår det af data indhentet i perioden fra 1992 - 2002, at 
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aktionærforslagene kan inddeles i grupper af fem bestående af:  

 

1. Yde et bidrag eller udvide den finansielle støtte. 

2. Videregive oplysninger eller lave en rapport. 

3. Ændre en virksomhedspolitik som ikke er relateret til produktionen eller 

primær forretningsområde. 

4. Grundlæggende ændre drift, produktion eller markedsførings praksis, 

herunder pris. 

5. Forskning eller gennemgåelse af problemstilling. 

 

Hvor punkt 3 og 4 er dem der vægter mest.   

Det andet studie (Proffitt og Spicer, 2006) viser at det er religiøse organisationer og 

pensionsselskaber som er de primære aktører til at komme med aktionærforslag og mest 

gennemgribende for undersøgelsen er, at der er sket en stigning i forslag til ændring i 

code of conduct. Begge undersøgelser giver ikke et klart billede af hvor effektive 

aktionærforslagene er og kan ifølge en af undersøgerne være vanskelig at måle.     

I det meste af litteraturen, gennemgået ovenfor, har der været et behov for at gøre 

opmærksom på, at der bliver foretaget yderligere undersøgelser.       

Litteraturen rejser således følgende spørgsmål: 

 

 Hvad ligger bag ved den øget opbakning hos de institutionelle investorer til 

ansvarlige investeringer? 

 Hvordan udfører de institutionelle investorer deres politikker for ansvarlige 

investeringer? 

 Hvilke komponenter består investeringsfilosofierne for ansvarlige investeringer 

af? 

 Hvad er det institutionelle investorer forlanger af de selskaber de investerer i? 

 

Det anbefales yderligere igennem litteraturen, at en videre undersøgelse foretages som 

et casestudie ved brugen af eksempelvis interviews til at indhente yderligere empiri, da 

eksisterende data i nuværende litteratur er kvantitative. 

 

For at skabe et overblik over litteraturen på området for ansvarlige investeringer har jeg 

lavet nedenstående tabel. 
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 Sparks & 

Cowton(2004) 

Sjöström (2008) Proffitt & Spicer 

(2006) 

Tkac (2006) 

Focus/research 

question 

How SRI is 

influencing CSR 

Shareholder 

activism for CSR 

What types of 

institutional 

investors are 

actively involved 

in pursuing social 

agendas and what 

concerns do they 

highlight? 

Who are these 

activist investors? 

What firms do 

they target, what 

do they ask for, 

and how 

succesful are 

they? 

Subject of study Explore the 

development of 

socially 

responsible 

investments 

Shareholder 

activism for CSR: 

What do we 

know? 

The actors and 

issues shaping 

shareholder 

activism  

Pursuing social 

change through 

shareholder 

proposals 

Country of study United kingdom, 

United States 

United States United States United States 

Theoretical 

framework 

Review Review Review Review 

Empirical data   Quantitative data 

1969-2003 

Inductive method    

Quantitative data 

from IRRC 1992-

2002 

Findings The developments 

of SRI and the 

connection with 

CSR  

Religious groups 

are the most 

active filers of 

proposals. Targets 

for shareholder 

activism tend to 

be large 

corporations. 

Shareholder 

activism lacks the 

power for 

corporate change  

Religious 

organizations are 

the most active 

filers of 

proposals. Second 

most pension 

funds. 

Social activist and 

organizations that 

have embraced 

the potential for 

corporations to be 

agents for social 

change are 

pursuing this goal 

through 

shareholder 

proposals.   

Suggested 

implications 

    

 

Tabel: Empiriske studier om ansvarlige investeringer. 
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3. Problemformulering 

Mange institutionelle investorer har politikker for ansvarlige investeringer og mål for 

hvordan de foretager deres investeringer i selskaber. Med denne opgave ønsker jeg med 

nedenstående hovedspørgsmål at se nærmere på disse politikker.  

 

Hvad ligger til grund for de institutionelle investorers politikker for ansvarlige 

investeringer?  

For at kunne besvare problemformuleringen er det nødvendigt først at få en forståelse 

for, hvordan de institutionelle investorer praktiserer deres politikker for ansvarlige 

investeringer. Dette vil jeg forklare ved at besvare nedenstående 

undersøgelsesspørgsmål:  

 Hvordan ser lovgivningen på området ud? 

 Hvorfor har de institutionelle investorer politikker for ansvarlige investeringer? 

 Hvem er deres stakeholdere? 

 Hvordan har de defineret ansvarlige investeringer? 

 Hvad forstår de ved aktivt ejerskab? 

 Hvad forlanger de? 

 Hvordan og hvem henvender de sig til i virksomheden? 

 Hvad gør at deres politikker ser så ens ud?  

 

I analysedelen er det min hensigt at undersøge ensartetheden blandt de institutionelle 

investorers politikker for ansvarlige investeringer ud fra Dimaggio og Powell 

isomorfisme teori og Rowan og Meyer neoinstitutionelle teori. Ifølge disse teorier har 

en organisations struktur kun ceremoniel karakter og skal være med til at opnå 

legitimitet. Organisationer kommer til at se identiske ud fordi de efterligner hinanden 

for at opnå denne legitimitet.    
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4. Afgrænsning 

En vigtig del af vidensproduktionens indhold er afgrænsningen af det empiriske felt. 

Afgrænsningen skal være med til definere hvilken del af et felt der skal udforskes 

(Andersen, 2006, s. 45). Da ansvarlige investeringer som beskrevet i litteratur reviewet 

er et udbredt emne blandt både danske og globale institutionelle investorer, vil denne 

undersøgelse kun fokusere på de danske institutionelle investorer, nærmere bestemt fem 

større danske pensionsselskaber og banker.    

I min gennemgang af FN Global Compact vil selve indholdet af de enkelte principper 

ikke blive uddybet. Dette skyldtes at principperne er medtaget i opgaven for at give en 

mere overordnet forståelse for indholdet af disse principper og fordi indholdet af 

principperne i FN global Compact ikke siger noget nævneværdigt om, hvorfor de 

institutionelle investorer har politikker for ansvarlige investeringer.     

5. Metode 
 

I princippet findes der to veje når der skal produceres viden om samfundet, 

organisationer eller mennesker. Den ene kaldes deduktion, som er bevisførelsens vej, og 

den anden induktion, som handler om opdagelsens vej (Andersen, 2006, s. 32). Min 

tilgang til undersøgelsen er induktiv, hvilket vil sige at jeg tager udgangspunkt i 

empirien for at slutte mig til en generel viden om teorien.   

Undersøgelsesprocessen for denne opgave er skitseret på den efterfølgende side og 

består af fire grundelementer og en række koblinger mellem disse. 

Problemformuleringen er blevet til på baggrund af en personlig undring samt et review 

af tidligere litteratur inden for emnet ansvarlige investeringer.   

Problemformuleringen vil blive besvaret ved hjælp af forskellige typer empiri som vil 

blive koblet sammen med nogle udvalgte teorier som skal være med til at strukturere og 

give en forståelse af empirien i en analyse.  
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Figur: Vidensproduktionens hovedelementer og arbejdsgang frit efter (Andersen, 2005, 

s. 24)  

5.1 Metodevalg  

På baggrund af litteraturgennemgangen og min problemstilling har jeg valgt en 

kvalitativ tilgang til opgaven. Den kvalitative metode er især god til at give en forståelse 

af et nutidigt fænomen og anvendes typisk i eksplorative studier hvor kendskabet til det 

undersøgte er meget begrænset eller i studier hvor der er behov for at komme i dybden 

med respondentens mindre håndgribelige adfærdsmønstre som hvilke motiver og 

holdninger der ligger bag ved deres beslutninger (Rasmussen, Østergaard og Beckmann, 

2006, s. 93). Den kvalitative metode anvendes ofte ved en undersøgelse af få 

respondenter (Rasmussen, Østergaard og Beckmann, 2006, s. 94).  

Årsagen til at jeg har valgt den kvalitative metode er, at den kvantitative metode ikke i 

samme omfang vil kunne hjælpe med at forklare, hvorfor de institutionelle investorer 

gør som de gør eller hvad der ligger til grund for deres politikker. Den kvalitative 

metode gør det derimod muligt, at komme tæt på den undersøgte enhed, i det her 

tilfælde de institutionelle investorer, at trænge ind i deres interne logik og få en 

dybdegående forståelse for hvorledes de institutionelle investorer udfører deres 

politikker for ansvarlige investeringer og hvad der ligger til grund for deres politikker 

(Irvine og Gaffikin, 2006, s. 117). Den kvalitative metode adskiller sig fra den 

kvantitative metode ved, at målet med undersøgelsen er, at indsamle så meget data, der 

ikke er udtrykt som tal, i en søgning efter mening og betydning (Ivrine og Gaffikin, 

2006, s. 117).  Formålet med den kvalitative undersøgelse er derfor ikke at kunne måle 
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noget, som der gøres i den kvantitative undersøgelse men derimod at forstå hvorfor 

noget er som det er (Rasmussen, Østergaard og Beckmann, 2006, s. 93). Eksempler på 

kvalitativ data kan være: Referater, interviews, observationer og love og regler.   

5.2 Komparativt casestudie 

Casestudiet er et bestemt undersøgelsesdesign der er særlig brugbart ved undersøgelser 

af sociale delsystemer som eksempelvis institutioner og organisationer (Andersen, 2005, 

s. 112).  

Jeg har valgt at gennemføre et multipelt komparativt casestudie af flere danske 

institutionelle investorer og deres håndtering af ansvarlige investeringer. Årsagen til at 

jeg har valgt casestudiet som undersøgelsesdesign er blandt andet fordi, at casestudiet er 

særlig brugbart til at besvare problemformuleringer der indeholder hvad, hvordan og 

hvorfor spørgsmål (Yin, 1994, s. 6). Derudover fordi casestudiet er velegnet til at 

undersøge et eller flere udvalgte fænomener, som de foregår i den virkelige verden 

(Andersen, 2005, s. 112). Derudover er casestudiet et godt valg såfremt der ønskes en 

meget dybtgående analyse af bestemte fænomener (Andersen, 2005, s. 114).  

Fænomenet kan ifølge Ib Andersen, Den Skinbarlige Virkelighed, være af forskellig art. 

Det kan være et individ, en gruppe, en organisation eller hvad der ligger bagved 

bestemte beslutningsprocesser.   

Bevæggrunden for at jeg har valgt et multipelt casestudie skyldtes det forhold, at 

ansvarlige investeringer ikke begrænser sig til én organisation men eksisterer i flere 

organisationer. Casestudiet i denne opgave er et forklarende studie og skal være med til 

at forklare hvorfor og hvordan de institutionelle investorer udfører deres politikker for 

ansvarlige investeringer i praksis.  Eller som Robert W. Scapens udtrykker sig om det 

forklarende casestudie i sin artikel: Researching Management Accounting Practice: The 

Role of Case Study Methods  

”These are case studies which describe accounting systems, techniques and procedures 

currently used in practice”. 

I opgaven har jeg valgt at undersøge forskellige pensionskasser og 

kapitalforvaltere/banker i et ønske om, at producere generaliseret viden og for at 

forklare evt. ligheder og forskelligheder. Hvilket hænger godt sammen med hvad Ib 

Andersen forbinder med et multipelt casestudie, idet han udtrykker følgende i hans bog 
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Den Skinbarlige Virkelighed:   

”Formålet med multiple casestudier kan være ønsket om at producere generaliseret 

viden, og det er lettere med flere cases end blot en enkelt”.  

Ib Andersen er ikke alene om, at casestudiet kan bruges til at danne generaliseret viden 

også Robert Yin er af den opfattelse at både single casestudier og multiple casestudier 

kan være med til at producere generaliseret viden. Netop derfor er casestudiet 

skræddersyet til at foretage sammenligninger mellem flere cases for, at undersøge 

forskellighederne.  Formålet med det multiple casestudie er at udvikle en teoretisk 

ramme, som kan forklare en lang række omstændigheder (Scapens, 1990, s. 273). 

Nogle af kritikpunkterne ved brugen af casestudier er, at det ofte kan være svært at 

sætte grænser for det emne, som man vil undersøge (Andersen, 2005, s. 113) og hvor 

holdbar (valid) denne viden som du producerer er.  Derudover er udfordringen ved 

brugen af casestudiet, at det kan være svært at undgå en subjektiv skildring, som 

Scapens skriver i sin artikel, ” There can be no such thing as an objective case study”. 

Det vil jeg forsøge at komme uden om ved, at anvende teorier der før er blevet brugt 

inden for dette emne til at analysere min data.  

        

5.3 Empiri 

Formålet med indsamlingen af de forskellige data er at opbygge et så solidt grundlag for 

analysen som muligt og valget af indsamlingsmetoderne er sket med udgangspunkt i 

problemformuleringen.  

I opgaven har jeg indsamlet data fra diverse forskningsartikler, hjemmesider, rapporter 

og andet litteratur. Da disse data er indsamlet af andre personer, kaldes disse 

sekundærdata. Derudover har jeg personligt indsamlet data ved at anvende interviews, 

disse er mine primære datakilder.  

De kvalitative data bygger på interviews med de hovedansvarlige i afdelingerne for 

ansvarlige investeringer fra de fem forskellige institutionelle investorer, som er udvalgt 

i undersøgelsen. Formålet med at bruge de kvalitative interviews er, at få en bedre 

forståelse af hvad de institutionelle investorer overvejer og tænker omkring ansvarlige 

investeringer.  

Der er tale om såkaldte stimuli data, da stimuli data refererer til om 
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undersøgelsesenheden som er blevet undersøgt har været udsat for en 

stimuluspåvirkning f.eks. et interview, hvilket er tilfældet, hvorfor der er tale om stimuli 

data (Andersen, 2006, s. 151). Brugen af flere typer data og sammenligning af disse skal 

være med til at sikre validiteten af mine primære kilder. I min udarbejdelse af 

teoriafsnittet er der i opgaven blevet brugt litteratur i form af forskellige 

forskningsartikler, hvilket formodes at være skrevet af anerkendte personer inden for 

området og dermed har en høj grad af pålidelighed.       

5.4 Interview 

Samtlige interviews blev afholdt hos de respektive respondenters hovedkontor og havde 

en varighed på omkring en time. Interviewene er blevet gennemført som et 

semistruktureret interview, da spørgsmålene ikke nødvendigvis er blevet berørt i den 

rækkefølge de er opført i den udarbejdede interviewguide eller som de stod i de sendte 

spørgsmål til respondenten, men har været afhængig af hvad respondenten har svaret. I 

næsten alle tilfælde vil en eller anden form for interviewguide eller spørgsmål guide 

være brugbar i det kvalitative interview, da denne kan fungere som en slags vejledning 

og pejlemærke til intervieweren så denne kan se hvorledes interviewet skrider frem 

(Rasmussen, Østergaard og Beckmann, 2006, s. 100).  

 

Det semistruktureret interview giver mulighed for at respondenten kan bidrage med 

aspekter som jeg, som interviewer, ikke har overvejet inden interviewet. Desuden giver 

det mulighed for at stille supplerende spørgsmål. Forud for interviewene blev 

spørgsmålene sendt til respondenten således at respondenten har haft mulighed for at 

forberede sig på spørgsmålene.  

 

En af fordelene ved det personlige interview er, at der kan stilles åbne spørgsmål, som 

for eksempel, (”kan du fortælle noget om..”) eller (”hvilke fordele ser du ved..”). Andre 

fordele ved det personlige interview er, at der kan stilles mange spørgsmål, eventuelle 

misforståelser kan rettes med det samme og der kan anvendes billeder eller andre 

visuelle hjælpemidler. Derudover er svarprocenten høj og det personlige interview giver 

en mere detaljeret information end den som kan opnås ved spørgeskemaer (Boolsen, 

2008, s. 28).  
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Til gengæld er det personlige interview karakteriseret ved at være meget tidskrævende, 

stort personaleforbrug, besværligt over store afstande og der vil kunne opstå 

interviewereffekter, således at jeg som interviewer kan påvirke respondentens svar 

(Boolsen, 2008, s. 28). Dette er netop forsøgt at blive undgået ved, at anvende det 

semistruktureret interview og brugen af åbne spørgsmål. Samtidig stiller den 

semistruktureret interviewform krav til intervieweren i forhold til, at du skal have et 

kendskab til området og derved også være i stand til at følge op på respondentens svar 

(Rasmussen, Østergaard og Beckmann, 2006, s. 104).  

 

Da en mine kilder har frabedt sig at blive citeret og af hensyn til mine kilder er disse 

blevet anonymiseret i opgaven. Citater som er taget fra hjemmesider samt titler på 

rapporter er blevet omformuleret eller oversat til dansk fra engelsk for at sikre 

validiteten bedst muligt og for at sikre mine kilders anonymitet.  

Jeg har nedenfor lavet en oversigt over hvorledes dette er gjort.  

 

Virksomhed Interview 

person* 

Optaget Varighed Transskriberet 

Alpha Ekspert A Ja 58 min. Ja 

Bravo Ekspert B Ja 49 min. Ja 

Charlie Ekspert C Ja 60 min. Ja 

Delta Ekspert D Nej 50 min. Nej 

Echo Ekspert E Ja 38 min. Ja 

 

* Ansvarlig eller ledende medarbejder. 

 

Beslutningen om hvem der skulle interviewes var ikke nogen udfordring for mig, da jeg 

fra begyndelsen af min undersøgelse havde en kontakt til en af eksperterne i virksomhed 

Alpha. Herfra var det naturligt for mig at de andre respondenter som minimum også 

skulle være på samme ledelsesmæssige niveau, da jeg anser dem for at have det 

overordnede ansvar samt den nødvendige viden for at kunne forklare hvorfor de gør 

som de gør. Den første kontakt til de pågældende respondenter skete via e-mails, hvor 

jeg introducerede hvem jeg var, hvad jeg lavede og årsagen til at jeg kontaktede dem.  

 

For personen der interviewer kræves det, at du har trænet dine interview teknikker. For 
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at få den enkelte respondent til at føle sig afslappet, blev alle interview indledt med, at 

jeg kort introducerede emnet for min undersøgelse og hvad formålet med interviewet 

var. Under interviewet var det vigtigt for mig at virke interesseret i det der blev sagt og 

jeg forsøgte så vidt muligt at undgå ja/nej spørgsmål og ledende spørgsmål.    

 

Alle mine interviews på nær mødet med virksomhed Delta, blev optaget på en Iphone 

og transskriberet for at få alle informationer med i min analyse del, hvilket har været en 

tidskrævende proces, og en af ulemperne ved den kvalitative metode. Ekspert D fra 

virksomhed Delta, som i øvrigt var meget imødekommende ønskede ikke, at vores 

samtale blev optaget ej heller at blive citeret for noget i opgaven. Ekspert D henviste 

mig til virksomhed Deltas hjemmeside hvor jeg ifølge ekspert D ville kunne finde den 

samme information som blev udleveret under samtalen.    

Ved brugen af interviews er det et vigtigt og praktisk videnskabeligt krav, at have fokus 

på validiteten af den data, som respondenten giver og hvorvidt disse kan fortolkes 

(Boolsen, 2008, s. 79). For at underbygge validiteten af mine primære data vil disse 

blive sammenlignet med andet data på dette område i form af rapporter og anden 

information som ligger tilgængelig på de enkeltes hjemmesider. Denne metode, hvor 

der indsamles flere beviser på et bestemt emne er bedre kendt som triangulering 

(Scapens, 1990, s. 275).  Herudover skal teorien i opgaven hjælpe med at fortolke og 

overbevise forskningsmiljøet om validiteten af data (Irvine og Gaffikin, 2006, s. 132).  

Et af kritikpunkterne ved brugen af interviews er, at intervieweren kan stille ledende 

spørgsmål (Andersen, 2006, s.171), hvilket jeg stødte ind i da jeg havde mit første 

interview. Jeg tog efterfølgende ved lære af denne observation og gentog ikke brugen af 

ledende spørgsmål til de næste interviews.   

5.5 Refleksioner efter mine interviews 

Da jeg begyndte min undersøgelse og indsamling af data havde jeg ikke besluttet mig 

for hvilken teori der skulle anvendes. Det var først efter de første par interviews at jeg 

blev bekendt med den institutionelle teori og at den vil kunne være med til, at forklare 

det område som jeg undersøgte. Jeg opdagede at den neoinstitutionelle teori vil kunne 

være behjælpelig med at forklare hvorfor de institutionelle investorer har politikker for 

ansvarlige investeringer.      
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6. Virksomheds- og branche beskrivelse 

De institutionelle investorer i denne opgave spiller på en eller anden måde en rolle for 

hovedparten af danskerne i Danmark. Dette skyldtes at de fleste danskere frivilligt eller 

igennem en overenskomst har indbetalt penge til en af de pågældende institutionelle 

investorer, og derved har tilladt de institutionelle investorer, at forvalte deres opsparing. 

De institutionelle investorer her i opgaven repræsenterer nogle af de største 

pensionskasser og banker i Danmark, hvis primære opgave blandt andet er at 

administrere kapital på vegne af deres vigtigste interessenter. Deres primære opgave er 

at levere det højeste risikojusterede afkast til deres kunder. 

 

Virksomhed Alpha er en af Danmarks største banker og administrerer i omegnen af 750 

mia. kr. for institutionelle kunder i sektoren liv & pension, fonde, kommuner, 

erhvervskunder, investeringsforeninger og private investorer.  

 

Virksomhed Bravo er et kundeejet arbejdsmarkedspensionsselskab, der forvalter 

pensionsordninger for godt 680.000 lønmodtagere i Danmark og er omfattet af 

overenskomster mellem 11 fagforbund og 29 arbejdsgiverforeninger. De administrerer 

omkring 180 mia. kr. af deres medlemmers pensionsopsparinger. 

 

Virksomhed Charlie er en overenskomstbaseret koncern og er Danmarks største 

pension- og forsikringsselskab. De er ansvarlige for at forvalte en formue på over 700 

mia. kr. og har 4,9 mio. medlemmer. 

 

Virksomhed Delta blev stiftet i 1917 af en række arbejdsgiverorganisationer og 

funktionærforeninger med et almennyttigt formål. Virksomhed Delta leverer ved 

udgangen af 2015 pensions- og forsikringsprodukter til godt 1,1 mio. kunder. Mere end 

750.000 kunder har en pensionsopsparing hos virksomhed Delta. Deres basis kapital, 

der består af egenkapital og kundekapital, udgjorde ultimo 2015 i alt 29,3 mia. kr. 

 

Virksomhed Echo er nordens største bank og den anden største i Danmark og den 

forvalter i omegnen af 1,4 mia. kr. for private og institutionelle investorer.  
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7. Teori 

Teorien i opgaven skal anvendes til at etablere en forståelse og forklaring af de 

informationer og data, som jeg har indsamlet. I det kommende afsnit vil jeg gennemgå 

to teorier inden for den neoinstitutionelle teori der kan være med til, at forklare hvorfor 

de institutionelle investorer har politikker for ansvarlige investeringer. Disse er Rowan 

og Meyer neoinstitutionelle teori der handler om ceremoniel legitimitet og Dimaggio og 

Powell institutionelle isomorfisme teori. Disse to teorier supplerer hinanden godt fordi, 

Rowan og Meyers teori forklarer at organisationer for at opnå legitimitet inkorporerer 

regler og love af ceremonielle årsager, hvor Dimaggio og Powell teori hævder at 

organisationer inden for det samme felt kommer til at ligne hinanden meget fordi de 

oplever forskellige isomorfiske processer.  

Disse teorier vil kunne bidrage til min analyse ved at forklare hvorfor de institutionelle 

investorer har politikker for ansvarlige investeringer og hvorfor de er så identiske. 

Andre teorier som principal-agent teorien og shareholder teorien kunne også være 

relevante, men i forhold til problemstillingen i opgaven samt de teorier der anvendes i 

litteraturen på området, findes de valgte teorier de mest anvendelige.  

7.1 Den neoinstitutionelle teori 

Relevant teori i opgaven er den neoinstitutionelle teori. Den neoinstitutionelle teori skal 

være med til at forklare og forbedre forståelsen af, hvorfor organisationer, som de 

institutionelle investorer, har politikker for ansvarlige investeringer og hvorfor der er så 

stor lighed mellem dem når de sammenlignes.  

 

Inden for den neoinstitutionelle teori findes der to centrale retninger som beskriver hvad 

der ligger bag ved grundtankerne i den neoinstitutionelle teori. Den ene 

retning ”Institutionalized Organisations: Formal Structure as Myth and Ceremony” som 

er udarbejdet af John W. Meyer og Brian Rowan. Den anden ”The Iron Cage Revisited: 

Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields” af Paul 

J. Dimaggio og Walther W. Powell (Scott, 2008, s. 427 og s. 428). 

  

Meyer og Rowans artikel beskriver den sammenhæng der er mellem en organisations 
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formelle struktur og dens institutionaliserede omgivelser ved hjælp af følgende punkter: 

(Meyer og Rowan, 1977, s. 345).  

  

 Udviklingen af love og regler i de moderne stater og samfund medvirker til 

ekspansionen af en stigende formel og kompleks organisationsstruktur. 

 Institutionelle regler kommer derfor til at fungere som myter, som 

organisationerne inkorporerer og på den måde opnår legitimitet, ressourcer, 

stabilitet og forbedrede overlevelsesmuligheder.  

 Organisationernes kontrolforanstaltninger har ceremoniel karakter, hvilket vil 

sige at de er mere interesseret i at overholde de ceremonielle regler.   

 

Deres teori beskriver hvordan mange formelle organisationsstrukturer opstår som 

refleksioner af rationaliserede institutionelle regler. Udarbejdelsen af disse regler i 

moderne stater og samfund står for den øgede udvikling af mere komplekse og formelle 

organisatoriske strukturer (Rowan og Meyer, 1977, s. 340).  

Rowan og Meyer påstår hermed, at institutionelle regler kommer til at fungere som 

myter, som organisationerne inkorporerer for at opnå legitimering, ressourcer, stabilitet 

og bedre overlevelsesmuligheder (Rowan og Meyer, 1977, s.341). Ligeledes hævder de, 

at organisationsstrukturer som efterligner myter af institutionelle miljøer vil have en 

tendens til at tilsidesætte den interne kontrol og koordinering for at opretholde 

legitimering. 

I moderne samfund opstår organisatoriske strukturer i institutionaliserede 

sammenhænge. Professioner, politikker og programmer bliver skabt sammen med de 

produkter og services som de rationelt er produceret til (Rowan og Meyer, 1977, s. 

340).      

Institutionelle produkter, services, teknikker, politikker og programmer kommer til at 

fungere som stærke myter som mange organisationer vedtager ceremonielt. Det er dog 

ikke uden konsekvenser da der ifølge Rowan og Meyer er en modsætning mellem de 

eksterne institutionelle krav, der stilles til organisationen, og de hensyn organisationen 

føler sig tvunget til at tage af hensyn til effektiviteten. Der er således en 

uoverensstemmelse mellem økonomisk effektivitet og legitimitet (Rowan og Meyer, 
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1977, s. 341 og s. 342). For at kunne håndtere modsætningen mellem effektivitet og 

legitimitet er organisationen nødt til at dekoble (Rowan og Meyer, 1977, s. 356). Det vil 

sige, at de kun ceremonielt efterlever de institutionelle omverdens krav, mens de i øvrigt 

arbejder som de plejer.  

Deres teori om dekobling vil blive brugt i analysen til at se om de institutionelle 

investorer forsøger at legitimere deres forretningsområde ved at inkorporerer politikker 

for ansvarlige investeringer ceremonielt.   

 

Det er min hensigt at anvende Rowan og Meyer teori om myter og legitimitet til at 

forklare hvorfor de institutionelle investorer har politikker for ansvarlige investeringer. 

Det er min vurdering, at denne teori vil kunne forklare at de institutionelle investorer 

har politikker for ansvarlige investeringer fordi de fungerer som myter for at legitimerer 

deres forretning og dermed deres overlevelsesevne. At institutionelle regler så som FN 

Global Compact og principper for ansvarlige investeringer kommer til at fungere som 

myter for at legitimere de institutionelle investorers forretning i en branche der som 

andre brancher også er omfattet af en hård konkurrence.        

7.2 Isomorfisme 

Det andet bidrag som skal være med til at forklare udviklingen af, hvorfor 

organisationer lærer af hinanden og den ensartethed der også ses inden for 

organisationer med samme felt og hermed også hos de institutionelle investorers 

politikker for ansvarlige investeringer er Paul J. Dimaggio og Walther W. Powell 

neoinstitutionelle teori om institutionel isomorfisme.  

Deres grundlæggende synspunkt er, at organisationer inden for samme felt kommer til 

at ligne hinanden mere og mere.  

I deres artikel, The Iron Cage Revisited, citerer de den amerikanske sociolog Amos 

Hawley, som beskriver isomorfisme på følgende vis:  

Isomorphism is a constraining process that forces one unit in a population to resemble 

other units that face the same set of environmental conditions. 
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Oversat betyder det, at organisationer inden for det samme organisatoriske felt i 

stigende grad kommer til at ligne hinanden mere og mere, som følge af forskellige 

isomorfiske processer. Det organisatoriske felt definerer de blandt andet, som 

konkurrenter, leverandører, kunder, sponsorer og organisationer der producerer samme 

produkter eller services (Dimaggio og Powell, 1983, s. 148).  

Institutionel isomorfisme er en proces, hvor organisationerne for at blive accepteret og 

anerkendt inden for deres organisatoriske felt adopterer løsninger der ikke nødvendigvis 

er særligt fordelagtige for deres organisation. En faktor organisationerne må tage 

hensyn til er andre organisationer. Årsagen til at organisationerne gennemgår denne 

proces er for at opnå legitimitet og fordi at organisationerne ikke kun konkurrerer om 

kunder og ressourcer men også om politisk magt, institutionel legitimitet, social og 

økonomisk sundhed (Dimaggio og Powell, 1983, s. 150).  

Dimaggio og Powell har identificeret tre forskellige processer til at forklare hvordan 

ændringen i isomorfisme (kommer til at ligne hinanden mere) kan ske.  

 Den tvangsmæssige isomorfisme (coercive) 

 Efterlignings (mimetic) 

 Normative isomorfisme.   

Den tvangsmæssige isomorfisme proces (coercive) er et resultat af et formelt og et 

uformelt pres som kan komme fra den enkelte organisations omgivelser eller fra andre 

enkelte eller dominerende organisationer. For den enkelte organisation kan det betyde 

forandring og at den kan føle sig tvunget til at tilpasse sig de gældende regler og 

kulturelle forventninger der er i samfundet. En dominerende organisation kan være en 

regering eller et parlament. Kort beskrevet er der tale om love og regler.  

Den anden proces til at forklare ændringen i isomorfismen er gennem efterligning 

(mimetic). Ifølge Dimaggio og Powell er denne proces drevet af, at der eksisterer et 

problem eller en usikkerhed i en given organisation og for at forbedre situationen vil de 

kopiere en succesfuld organisation.  
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I en situation der er karakteriseret af usikkerhed vil den pågældende organisation vælge 

at efterligne andre organisationer inden for samme område, som har været særligt 

succesfuld (Dimaggio og Powell, 1983, s. 151).  Fordelen ved den mimetiske 

mekanisme er, at organisationen kan løse sine problemer uden for mange omkostninger, 

fordi det der har fungeret for andre organisationer i lignende situation formentlig også 

vil virke for organisationen.  

Den sidste proces er den normative isomorfisme, som er en forandring der overvejende 

udspringer af en øget professionalisering og den måde som virksomheden definerer sin 

metoder og omstændigheder på. Professionaliseringen skal forstås som grupperinger af 

personer med ens uddannelse i en organisation eller med identiske stillinger dvs. at 

presset kommer af de professioner som arbejder inden for feltet, altså det forhold at de 

enkelte faggrupper harmoniseres og kommer til at ligne hinanden på tværs af 

organisationer. (Dimaggio og Powell, 1983, s. 152).  

De beskriver to kilder til den normative isomorfisme. Den ene udspringer af et behov 

for formel uddannelse og legitimering og kan opnås igennem universitetsuddannelser 

(Dimaggio, 1983, s.152).  Ifølge Dimaggio og Powell er det igennem uddannelse at 

medarbejderen udvikler sine normer og værdier, og at den samme uddannelse vil præge 

organisationer til at ligne hinanden når de fordeles ud på de forskellige organisationer.  

Den anden kilde er udviklingen i de netværk der spænder på tværs af organisationerne 

som lederne er en del af. Universiteter og professionelle træningsinstitutioner er vigtige 

centre for udviklingen af organisatoriske normer blandt professionelle ledere og deres 

ansatte. Professionelle og handels-associationer er andre drivkræfter for definition og 

forkyndelse af normative regler om organisatorisk og professionel handling (Dimaggio, 

1983, s. 152). Ifølge Dimaggio og Powell spiller universiteterne og professionelle 

uddannelsesinstitutioner en vigtig rolle i udviklingen af organisatoriske normer iblandt 

ledelsen og deres medarbejdere. Dette vil skabe en pulje af næsten ensbetydende 

individer der besidder den samme uddannelse og normer på tværs af organisationerne. 

Nævnte ses tydeligt af følgende citat: 
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“Create a pool of almost interchangeable individuals who occupy similar positions 

across a range of organizations and possess a similarity of orientation and disposition 

that may override variations in tradition and control that might otherwise shape 

organizational behavior”. 

En anden vigtig proces er sorteringen af personalet, som ifølge Dimaggio og Powell 

skal fortolkes således, at personale og nye medarbejdere bliver hentet ind inden for 

samme industri. Igen indikerer dette at organisationerne kommer til at ligne hinanden 

(Dimaggio og Powell, 1983, s.152).   

Ud over de tre processer som er beskrevet ovenfor er der ifølge Dimaggio og Powell 

fem faktorer som kan være med til at fremskynde isomorfismeprocessen. Disse er 

følgende: 

 Afhængighed 

 Usikkerhed 

 Ambitionsniveau 

 Professionalisering 

 Netværksdannelse 

Afhængighed skal forstås på den måde at jo mere en organisation er afhængig af en 

anden organisation, desto mere forventes den også at efterligne denne (Dimaggio og 

Powell, 1991, s. 74) 

Usikkerhed skal ses som, hvis en organisation er udsat for en risiko/usikkerhed i forhold 

til den opgave den skal løse, så vil organisationen søge efter en lignende organisation 

inden for samme industri som den kan efterligne.  

Ambitionsniveau kan forklares ved, at jo højere ambitionsniveau en organisation har 

desto større behov for legitimering kan der være, hvilket vil medføre at organisationen 

vil efterligne andre organisationer der har større succes. 

Professionalisering kan være med til at øge isomorfismeprocessen fordi jo mere 

professionel en organisation ønsker at blive desto mere vil den også fokuserer på at få 
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de bedste medarbejdere som medbringer de samme værdier og normer fra deres 

uddannelse. 

Den sidste faktor er netværksdannelse, og skal forstås på den måde at hvis en 

organisation har medarbejdere med eksempelvis stor politisk indflydelse, desto større 

tendens til isomorfisme vil den have. 

Det kan ikke udelukkes, at grunden til at Dimaggio og Powell har givet deres artikel 

overskriften the ”Iron Cage” er, at organisationernes omgivelser, som beskrevet 

ovenfor, tvinger organisationen til isomorfisme og skabelsen af ensartethed i det 

organisatoriske felt og dermed holder organisationen i et jernbur.  

8. Kritik af den neoinstitutionelle teori   

Hanne Foss Hansen kritiserer i hendes artikel ”Kun i mørke er alle katte grå” Dimaggio 

og Powells isomorfisme teori. Kritikken går på om isomorfisme processen i 

virkeligheden er et Iron Cage, hvor virksomheden ingen handlefrihed har og at 

homogenitetsprocessen i sidste ende gør alle organisationer ens. Dimaggio og Powell 

forudsætter blindt, at den institutionelle isomorfisme er den eneste kilde til at 

organisationer kommer til at virke homogene. Teorien nævner ikke noget om, at de 

enkelte organisationer har valgmuligheder eller har mulighed for at vælge en anden 

strategi i forhold til det institutionelle pres. Ifølge Dimaggio og Powell virker det som 

om, at isomorfisme er den eneste rigtige måde til at opnå legitimering.   

En anden svaghed ved teorien er, at Dimaggio og Powell helt undlader at diskutere om 

nogle af de faktorer der fremmer isomorfisme processen er mere væsentlige end andre 

og hvorledes de forskellige dimensioner må formodes at spille sammen (Hansen, 2000, 

s. 254). Dette kritikpunkt deler jeg til dels med Hanne Foss Hansen og jeg vil i min 

analysedel forsøge at besvare dette, ved at se på hvilke forhold der ifølge mine cases har 

haft den største betydning for, at de institutionelle investorer i undersøgelsen har 

politikker for ansvarlige investeringer og hvorfor de ser så homogene ud. Det er allerede 

min opfattelse at et pres af formelt og uformelt karakter, den såkaldte tvangsmæssige 
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isomorfisme proces kan have haft en mere væsentlig indvirkning på den ensartethed der 

ses iblandt de institutionelle investorers politikker for ansvarlige investeringer.  

9. Ansvarlige investeringer 

I det kommende afsnit vil jeg redegøre for ansvarlige investeringer. Afsnittet vil 

begynde med en forklaring af, hvad der menes med begrebet ansvarlige investeringer 

for herefter at bevæge sig over i den historiske udvikling inden for ansvarlige 

investeringer.    

9.1 Hvad betyder ansvarlige investeringer 

Ansvarlige investeringer, som begreb, har haft mange forskellige termer. Socialt 

ansvarlige investeringer SRI, ansvarlige investeringer RI og etiske investeringer er alle 

udtryk der er blevet brugt men i bund og grund betyder de det samme.  

 I USA har og er ansvarlige investeringer bedst kendt som sociale og ansvarlige 

investeringer SRI, hvorimod etiske investeringer har været mere brugt i Storbritannien 

(Sparkes, 2002, s. 5). På engelsk anvendes betegnelsen Socially Responsible 

Investments (SRI) – ”socialt ansvarlige investeringer” - når der inddrages miljømæssige, 

sociale og ledelsesmæssige (de såkaldte ESG-hensyn) i investeringer. Etiske 

investeringer er dog den ældste terminologi og de første investorer til at indføre etiske 

parameter i deres investeringsporteføljer var amerikanske kirkelige organisationer 

(Sparkes og Cowton, 2004, s. 46). Disse organisationer spillede en fremtrædende rolle i 

udviklingen af etiske investeringsprodukter da Metodister var ansvarlige for lanceringen 

af den første investeringsfond med fokus på etiske investeringer.  Efterhånden som tiden 

er gået er terminologien etiske investeringer blevet udskiftet med begrebet social og 

ansvarlige investeringer SRI fordi det er blevet mere mainstream. Under alle 

omstændigheder så er en god definition af begge betydningerne følgende (Sparkes, 

2002, s.5):  

An investment philosophy that combines social and environmental objectives with 

financial objectives. 
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De allerførste investeringsstrategier gik ud på at ekskludere selskaber indenfor: Tobak, 

alkohol, våben og gambling. Denne grundlæggende investeringsstrategi er sidenhen 

blevet brugt af mange investeringsforeninger som blot har tilføjet miljø, 

menneskerettigheder og pornografi til listen. Denne strategi går under navnet 

eksklusions kriteriet (Sparkes, 2002, s.27).  

Nogle detail fonde har videreudviklet denne model ved at inddrage positive forhold når 

de analysere virksomheder (Sparkes, 2002, s. 28). Velgørenhedsdonationer og 

ansættelse af etniske minoriteter kunne være eksempel på dette. Udfordringen ved 

denne tilgang er at der er uenighed omkring hvad disse positive forhold skal være.  

En af udfordringer ved eksklusions modellen er at det kan reducerer diversifikationen 

og dermed reducerer potentielle vækst muligheder, hvilket er vanskeligt for 

pensionsselskaberne at sluge. Hvorimod det er mere acceptabelt blandt detail investorer, 

da disse er villige til at acceptere et fald i afkast mulighederne mere end de 

institutionelle investorer. Ifølge Sparkes er retail investorer villige til at gå på 

kompromis med de finansielle resultater så længe at det sker med maksimum undgåelse 

i forhold til miljø og sociale bekymringer. Hvorimod de institutionelle investorer ifølge 

Sparkes vil maksimere deres finansielle afkast inden for de begrænsninger sociale og 

ansvarlige investeringer medfører. Indtil fornyelig har amerikanske pensionsfonde været 

på vagt over for at foretage udelukkelser af frygt for at rage uklar med reglen om 

forsigtig mand princippet. Deres tilgang eliminerer eksklusions strategien hvorfor 

shareholder activism bliver grundlaget for deres sociale og ansvarlige 

investeringspolitik (Sparkes, 2002, s. 28). En anden og meget anvendt variant af sociale 

og ansvarlige investeringsstrategier er at acceptere investeringer i alle sektorer men hvor 

tilgangen er at finde de bedste kaldet ”best in class” strategien. Generelt kan det siges 

at ”best in class” strategien og engagement er blevet en mere almindelig del af de 

institutionelle investorers strategier (Sparkes, 2002, s. 28).  

I dag handler ansvarlige investeringer om at håndtere de samfundsmæssige 

udfordringer, der følger af en virksomheds aktiviteter.  
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Det kan handle om miljømæssige udfordringer, arbejdstagerrettigheder, børnearbejde, 

interessenthåndtering, incitamentsaflønninger og anti-korruption med mere1.  

9.2 Udviklingen i ansvarlige investeringer 

Normalt har udviklingen inden for de finansielle markeder været, at amerikanske 

innovationer blot er blevet kopieret til resten af verden. Det viser sig imidlertid, at 

Storbritannien med deres lov om sociale ansvarlige investeringer for pensionsselskaber 

kom til at fungere som foregangsland for andre lande da de med indførelsen af en lov 

den 3. juli 2000 forpligtede pensionsselskaberne til at overveje at indføre sociale og 

ansvarlige investeringer i deres overordnede investeringspolitikker (Sparkes, 2002, s.4). 

Det blev for første gang nogensinde pensionsselskaberne, kapitalmarkedernes 

byggeklodser, der blev forpligtet til at overveje ikke-finansielle forhold i deres 

investeringspolitikker.      

Den nye lov krævede at følgende overvejelser blev indarbejdet i deres politikker for 

ansvarlige investeringer (Sparkes, 2002, s.6): 

 

 The extent (if at all) to which social, environmental or ethical considerations are 

taken into account by trustees in the selection, retention, and realisation of 

investments; and 

 The policy (if any) directing the exercise of the rights (including voting rights) 

attaching to investments. 

 

Formålet med de nye regler var ikke at tvinge pensionsselskaberne til noget men blot at 

der tages hensyn til miljømæssige og sociale forhold i deres politikker for ansvarlige 

investeringer (Sparkes, 2002, s. 6). Ifølge Sparkes var det første gang i hele verden at 

nogen havde forpligtet pensionsselskaber til at tænke ansvarlige investeringer ind i 

deres politikker.     

Efter at Storbritannien indførte loven som forpligtede pensionsselskaberne til at 

implementere politikker for ansvarlige investeringer gik der ikke længe før andre lande 

                                                 
1 Erhvervsstyrelsens ”Vejledning om ansvarlige investeringer” 2010 side 12 
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fulgte med. Allerede inden for et år fulgte lande som Tyskland, Sverige og Australien 

efter med lignende lovgivning og det daværende Europa parlament overvejede også 

muligheden for at indføre lignende lovgivning. De nye regler indeholdt ikke element af 

tvang men derimod en forpligtigelse til at overveje og offentliggøre pensionsselskabets 

politik inden for sociale og ansvarlige investeringer.  Lovgivningen i Storbritannien var 

et resultat af flere forhold, blandt andet deregulering og privatisering op igennem 

1980erne og 1990erne. Årtier hvor der var fokus på et frit marked og øget 

globaliseringen. Udviklingen i globaliseringen og i de frie markedskræfter skræmte 

flere og store folkedemonstrationer opstod. For at imødekomme demonstranternes frygt 

blev lovgivningen for sociale og ansvarlige investeringer et redskab til at begrænse de 

uregulerede og frie markeder. Det var ingen overraskelse at pensionsselskaberne blev 

målet for lovgivningen, da de var og er de vigtigste og største aktionærer i flere 

børsnoterede selskaber og kan derved influere og overtale ledelserne til at fokusere på 

andet end profitmaksimering (Sparkes, 2002, s.13). 

 

Ind til indførelsen af loven af pensionsselskaberne, som medførte et markant skift i 

hvordan sociale og ansvarlige investeringer skal indgå i investeringsovervejelserne, 

havde det været muligt for pensionsselskaberne, at modstå krav om at investere ud fra 

sociale og ansvarlige retningslinjer. Dette ville stride imod deres primære funktion om 

at skabe bedst muligt afkast, jf. det gamle paradigme om at retningslinjer for ansvarlige 

investeringer vil give et lavere afkast (Sparkes, 2002, s. 7). 

Offentlig bevidsthed og interesse for ansvarlige investeringer får også en betydning for 

udviklingen inden for dette felt i Storbritannien, da en meningsmåling viser at flere 

pensionsopsparer vægter etiske investeringer højt også selvom det kan have en 

indflydelse på afkastet i den sidste ende. Et resultat af den stigende efterspørgsel fra 

offentligheden er, at der kommer flere og flere investeringsfonde som investerer ud fra 

ansvarlige retningslinjer.      

 

I det foregående afsnit omkring ansvarlige investeringer blev shareholder activism 

introduceret som det helt nye inden for hvordan ansvarlige investeringer kan udføres. I 

det kommende afsnit vil der fremgå en mere udførelig beskrivelse af fænomenet 
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shareholder activism også kaldet aktivt ejerskab på dansk.  

9.3 Aktivt ejerskab 

Shareholder activism, bedre kendt i Danmark som aktivt ejerskab, er et amerikansk 

fænomen, som først rigtig har fundet vej til de danske institutionelle investorer i år 2006 

hvor principperne for ansvarlige investeringer PRI bliver dannet.   

 

Shareholder activism betyder at man som investor gør brug af den stemmeret som følger 

med når man som investor ejer en aktie til, at vurdere politiske, finansielle eller andre 

mål for virksomheden (Sparkes, 2002, s. 29). Det kan forekomme når en gruppe af 

aktionærer går sammen for at rejse offentlig bevidsthed omkring noget som 

virksomheden gør ved at bruge deres ret som aktionærer til at ændre forhold i 

virksomheden. Shareholder activism kan ifølge Sparkes inddeles i tre former for 

handlinger:  

 

 Omtale 

 Dialog  

 Aktionærforslag 

 

9.4 Aktivt ejerskab - erfaringer fra USA  

I USA har shareholder activism længe været en integreret del af den sociale og 

ansvarlige investeringsstrategi. Til trods for det er der stadig mennesker der mener, at 

essensen af sociale og ansvarlige investeringer ligger i den negative screening, hvilket 

er ensbetydende med eksklusion. Dette er ifølge Sparkes forkert og han giver to 

eksempler på, hvad der kan være med til at ændre denne holdning (Sparkes, 2002, s. 

30): 

 

A. Their second goal was to create a vehicle to challenge corporations to establish and 

live up to specific standards of social environmental responsibility. They thought they 

could best influence corporations from the inside, as shareholders.     

 

B. Rather than simply selling stock when a company acts irresponsibly, ICCR, members 
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use these investments to open doors at corporations and raise social and environmental 

concerns at the highest levels.     

 

Det er ikke tilfældigt, at shareholder activism er blomstret i USA. De amerikanske 

aktionærer drager fordel af en lov som det amerikanske finanstilsyn Securities and 

Exchange Commision (SEC) har udstedt for, hvornår der kan indstilles aktionærforslag. 

Loven siger at du som aktionær minimum skal eje 2000 USD i et selskab og have ejet 

dem i mindst et år for at kunne indstille et aktionærforslag (Sparkes, 2002, s. 30). 

Aktionærrettighederne er ikke ubegrænsede men er forudsat af, at aktionæren kan 

overtale SEC om relevansen af forslaget (Sparkes, 2002, s. 31). Da de amerikanske 

institutionelle investorer begyndte at indsende aktionærforslag i begyndelsen af 

1970erne var stemningen ofte konfliktfyldt. I 1990erne var stemningen anderledes og 

bedre, da hver side af processen anerkendte, at den anden havde værdi at tilbyde og at 

målet med øvelsen var at gavne selskabet ved at forbedre dens opførsel.  

En anden faktor som opmuntrer shareholder activism, ud over loven for hvornår du som 

aktionær må indstille et forslag, er de amerikanskes pensionsfondes juridiske 

forpligtelse til, at gøre brug af deres stemmerettigheder i forhold til de aktier som de 

ejer.  

Herudover er amerikanske pensionsordninger som er under opsyn af afdelingen for 

Employee Retirement Income Security Act of 1974, forpligtet til at evaluere forhold 

som kan have en betydning for værdien af en aktie i en portefølje.  

Igennem tiden har shareholder activism udviklet sig til anerkendt procedure der 

kendetegnes ved, at investorerne tager en uformel dialog med virksomhedsledelsen om 

de sociale og ansvarlige forhold som bekymrer dem. Hvis dialogen ikke resulterer i at 

der sker ændringer vil der i stedet blive indstillet et aktionærforslag. Ifølge Sparkes er 

den blotte eksistens af et aktionærforslag nok til at få ledelsens opmærksomhed og 

sagen er derefter afgjort og det pågældende aktionærforslag trækkes tilbage inden den 

årlige generalforsamling.  
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9.5 Aktivt ejerskab i Danmark 

I Danmark går shareholder activism under navnet aktivt ejerskab. Aktivt ejerskab som 

det beskrives i ”Vejledningen om Ansvarlige Investeringer”, som så verden for første 

gang i 2008, handler om hvordan de institutionelle investorer på forskellig vis skal 

forsøge at påvirke den virksomhed de har investeret i2.  

Ifølge vejledningen om ansvarlige investeringer i forhold til aktivt ejerskab er det 

centrale element det som de kalder engagement eller dialog.  

 

Vejledningen inddeler aktivt ejerskab i følgende3: 

 

Privat / fortroligt:  Løbende dialog med virksomhedsledelsen.  

   Skriftlige henvendelser om konkrete sager. 

   Møder og diskussioner om konkrete sager. 

Offentligt:  Deltagelse i generalforsamlinger. 

   Forslag om resolutioner. 

   Stemmeafgivelser herunder proxy voting. 

Collaborative:  Henvendelser til andre aktionærer. 

Samarbejde med andre aktionærer om konkrete krav eller 

aktioner. 

 

Det fremgår af ovenstående, at aktivt ejerskab handler om, hvordan du som investor på 

forskellig vis kan øve indflydelse på de virksomheder de har investeret i.   

10. Hvordan praktiseres ansvarlige investeringer  

I det kommende afsnit vil jeg forklare hvordan de institutionelle investorer i denne 

opgave praktiserer deres politikker for ansvarlige investeringer. Afsnittet skal være med 

til at besvare hvorfor de institutionelle investorer har politikker for ansvarlige 

investeringer. Jeg vil lægge ud med at se på hvilke love og retningslinjer der dækker 

dette område. 

 

                                                 
2 Erhvervsstyrelsens ”Vejledning om ansvarlige investeringer” 2010 side 21 
3 Erhvervsstyrelsens ”Vejledning om ansvarlige investeringer” 2010 side 21 
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10.1 Internationale principper, love og retningslinjer 

I det kommende afsnit vil de forhold der regulerer området blive gennemgået. Der vil 

være et særligt fokus på FN Global Compact og principperne for ansvarlige 

investeringer PRI fordi, at disse principper fungerer som grundprincipper for de 

institutionelle investorers arbejde med ansvarlige investeringer. 

 

10.2 FN Global Compact 

I 1999 udtalte generalsekretær Kofi Annan følgende: ”Give the market place a human 

face”.  

Kofi Annan mente med denne udtalelse, at det var på tide at virksomhederne i verden 

skulle begynde at opføre sig mere ansvarligt. Hermed var grundstenene for etableringen 

af det der kom til at hedde FN Global Compact lagt. Og i 1999 introducerede FN Global 

Compact således en normativ standard for virksomhedsdrift i den globale verden. FN’s 

Global Compact bygger på menneskerettighederne og udgør samtidig et differentieret 

normativt aftalesystem, som er blevet videreudviklet til CSR, (Corporate Social 

Responsibility), som oversat betyder det virksomhedernes sociale ansvar. 

 

Formålet med Global Compact er at fremme virksomhedernes samfundsmæssige 

engagement og ansvarlighed. De ti principper i Global Compact fremhæver på en enkel 

måde de vigtigste aspekter af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og 

anti-korruption. Ved en fokuseret indsats til at fremme et eller flere af disse principper, 

uden at krænke andre, påtager virksomheden sig et samfundsansvar. Foreløbigt har de ti 

principper udmøntet sig i en ændring af årsregnskabsloven, hvilket har medført at de 

største danske virksomheder årligt skal rapportere på CSR i deres ledelsesberetning. 

10.3 Principper for ansvarlige investeringer 

De FN støttede Principles for Responsible Investment PRI, er et globalt initiativ 

etableret af en række af verdens største investorer i samarbejde med UNs Environment 

Programme Finance Initiative UNEP FI og UN Global Compact. Initiativet vedrører 

integration af miljø-, sociale- og ledelsesmæssige faktorer i investeringer og består af 
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seks principper som underskriverne af erklæringen forpligter sig til at følge og arbejde 

med4:  

1. Vi vil indarbejde miljø, sociale og ledelsesmæssige faktorer (Environmental, 

Social, Governance ESG-faktorer) i investeringsanalyser og 

beslutningsprocesser.  

2. Vi vil udøve aktivt ejerskab og indarbejde ESG-faktorer i vores 

ejerskabspolitikker og praksis.  

3. Vi vil søge at få relevant information vedrørende ESG-faktorer fra de 

virksomheder, vi investerer i.  

4. Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen.  

5. Vi vil samarbejde for at effektivisere vores implementering af principperne.  

6. Vi vil hver især rapportere om vores aktiviteter, og de fremskridt vi gør, i 

forhold til implementeringen af principperne. 

 

I det følgende vil indholdet i de enkelte principper blive gennemgået. I forhold til denne 

undersøgelse vil det især være princip to om det aktive ejerskab der har interesse, men 

for at give læseren et kendskab til hvorledes de institutionelle investorer kan praktisere 

deres politikker for ansvarlige investeringer finder jeg det væsentligt at have dem alle 

sammen med, da PRI fungerer som retningslinjer for hvorledes arbejdet med ansvarlige 

investeringer kan udføres.    

10.3.1 Det første princip 

Det første princip i PRI handler om, at de institutionelle investorer skal tage hensyn til 

ESG (Environmental, Social, Governance) forhold i deres investeringsbeslutninger, 

uden at specificere, hvilke konkrete hensyn eller hvorledes de skal indgå. PRI peger på 

nedenstående forhold og anbefaler at der fokuseres på følgende5: 

 Støtte af udviklingen af ESG-relaterede værktøjer, målemetoder og 

analyser.  

 Vurdering af kompetencerne hos både eksterne og interne investerings- 

og porteføljemanagers (dem der udvælger virksomhederne) til at 

integrere ESG-faktorer i deres analyser.  

                                                 
4 http://www.unpri.org/about-pri/the-six-principles/ 
5 Erhvervsstyrelsens ”Vejledning om ansvarlige investeringer” 2010 side 24 
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 Bede eksterne konsulenter (såsom finansanalytikere, konsulenter, 

mæglere og rating firmaer) om at integrere ESG-faktorer i deres 

analyser.  

 Opmuntrer forskere og andre til at forske i emnet.  

 Opfordrer til og støtte af ESG-uddannelse for investeringseksperter og 

professionelle.  

Af ovenstående fremgår det, at princip et handler om investorernes mere overordnede 

strategier og politikker for samfundsansvar og integrationen. Dette princip vil kunne 

blive opfyldt ved at der bliver formuleret en politik på området, der forklarer hvilke 

hensyn der skal prioriteres. I flere af mine cases anvendes eksterne konsulenter til at 

screene og indhente data om de virksomheder de investerer i.  

10.3.2 Det andet princip 

Princip to handler om det aktive ejerskab, som er selve kernen i principperne for 

ansvarlige investeringer. Det aktive ejerskab betyder som beskrevet tidligere, at 

investorerne skal engagere sig, tage ansvar for deres investeringer og stille krav til de 

firmaer de investerer i. PRI lægger vægt på at investorerne engagerer sig frem for at 

anvende metoder som negativ screening, hvor du som investor fravælger bestemte 

virksomheder. 

 

PRI fremhæver nedenstående forskellige metoder til hvorledes der kan udøves aktivt 

ejerskab6: 

 Udvikle og offentliggøre en politik for aktivt ejerskab i 

overensstemmelse med principperne.  

 Udøve stemmeretten som aktionærer og overvåge, at aktionærkrav bliver 

efterlevet (især hvis denne opgave outsources til stedfortrædere).  

 Udvikle beredskab og kapacitet til aktivt ejerskab (enten direkte eller via 

outsourcing).  

 Deltage i udviklingen af offentlig politik, regulering og standarder (f.eks. 

for udøvelsen af aktionærrettigheder).  

 Afgive resolutioner som aktionær i overensstemmelse med langsigtede 

ESG-hensyn.  

 Engagere sig aktivt med virksomheder omkring ESG-spørgsmål.  

                                                 
6 Erhvervsstyrelsens ”vejledning om ansvarlige investeringer” 2010 side 30 
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 Deltage i initiativer om aktivt ”engagement” og ejerskab.  

 Bede investeringsrådgivere og porteføljemanagere om at indgå i og 

rapportere om ESG-relateret ”engagement”.  

10.3.3 Det tredje princip 

Det tredje princip beskriver vigtigheden af, at investorerne søger og kræver information 

af de virksomheder de investerer i for at kunne vurdere ESG-forhold. Det er ifølge PRI 

en grundlæggende forudsætning for udøvelsen af aktivt ejerskab, at man som investor 

udviser engagement og er i dialog med firmaerne. PRI anbefaler at investorerne kan 

leve op til det ved f.eks. at7: 

 Efterspørge standardiseret rapportering om ESG-forhold (f.eks. rapportering 

jf. Global Reporting Initiative).  

 Anmode om at oplysninger om ESG-forhold integreres i den årlige 

finansielle rapportering.  

 Anmode virksomhederne om at informere om, hvorvidt de anvender 

relevante normer, standarder, ”codes of conduct” eller har tilsluttet sig 

internationale initiativer (som f.eks. FN Global Compact).  

 Støtte aktionærinitiativer og resolutioner, der fremmer offentlighed og 

transparens om ESG-forhold.  

Det tredje princip stiller derved krav til åbenhed og transparens, og kan indgå som et 

mere eller mindre fast krav til, at virksomhederne der investeres i har inkorporeret 

corporate governance. 

10.3.4 Det fjerde princip 

Formålet med det fjerde princip er, at få investorerne til at bidrage til udbredelsen og 

tilslutningen af principperne for ansvarlige investeringer. PRI har formuleret følgende 

tiltag som investorerne kan følge8: 

 Inkludere principrelevante krav i de såkaldte ”Requests for Proposals” 

(RFP). Afstemme mandater til investering, overvågningsprocedurer, 

performance indikatorer og incitament-strukturer i overensstemmelse 

med principperne (f.eks. således at investerings- og 

                                                 
7 Erhvervsstyrelsens ”vejledning om ansvarlige investeringer” 2010 side 36 
8 Erhvervsstyrelsens ”vejledning om ansvarlige investeringer” 2010 side 38 
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porteføljemanagement processer afspejler langsigtede hensyn, når det er 

hensigtsmæssigt).  

 Kommunikere forventninger om integration af ESG til eksterne 

konsulenter og service partners.  

 Revidere samarbejdet med disse, hvis de ikke lever op til 

forventningerne.  

 Bakke op om udviklingen af værktøjer til at benchmarke integration af 

ESG-hensyn.  

 Bakke op om reguleringstiltag, der understøtter implementeringen af 

principperne.  

10.3.5 Det femte princip 

Det femte princip handler kort sagt om, at investorerne skal bakke op om og aktivt 

deltage i de værktøjer som PRI stiller til rådighed. PRI opfordrer derfor medlemmerne 

til følgende9: 

 Bakke op om og deltage i initiativerne til at dele information, værktøjer 

og ressourcer – og udnytte rapporteringen til PRI som kilde til læring.  

 Imødegå aktuelle og nye ESG-problemstillinger kollektivt.  

 Være med til støtte og udvikle relevante kollektive initiativer til 

samarbejde.   

10.3.6 Det sjette princip 

Formålet med princip seks er at det skal opfordre investorerne til at dele deres viden om 

og erfaringer med ansvarlige investeringer med andre investorer ved at udfylde PRIs 

årlige spørgeskema, som omfatter 88 forskellige spørgsmål om investorernes håndtering 

af de enkelte principper i PRI. Det sjette princip omhandler derfor den vidensdeling som 

investorerne stiller til rådighed for hinanden og foreslår at investorerne kan gøre 

følgende for at dele denne viden10: 

 Offentliggøre hvordan ESG-faktorer indgår i investeringspraksis.  

 Offentliggøre aktiviteter med aktivt ejerskab (f.eks. stemmeafgivelse og 

mere direkte dialog og ”engagement”).  

                                                 
9 Erhvervsstyrelsens ”vejledning om ansvarlige investeringer” 2010 side 40 
10 Erhvervsstyrelsens ”vejledning om ansvarlige investeringer” 2010 side 45 
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 Offentliggøre hvad man kræver af eksterne service providers og 

investeringskonsulenter i relation til principperne.  

 Rapportering om fremskridt og opnåelse af resultater i relation til 

principperne ved at bruge en ”comply or explain” tilgang (dvs. forklare 

nærmere, hvis og når man afviger fra principperne).  

 Forsøg på at måle / vurdere princippernes effekt.  

 Benyttelse af rapporteringen til at øge opmærksomheden om 

principperne hos en bred gruppe af stakeholders.  

10.4 Lovgivningen i praksis 

Ud fra min research er jeg kommet frem til, at der på nuværende tidspunkt findes meget 

begrænset regulering og lovgivning på området for ansvarlige investeringer i Danmark. 

Det nærmeste du kommer på egentlig lovgivning er ifølge de interviewede det de 

kalder, ”soft law”, hvilket oversat betyder blød lov. Soft law kan f.eks. bestå af 

vedtagelser, resolutioner og principper der er udstukket af FN, som investorerne i 

princippet ikke kan blive stillet til regnskab for.     

Ved at have tilsluttet sig FN Global Compact er der et krav om, at der udarbejdes en 

årlig rapport kaldet Communication on Progress COP, som omhandler hvorledes de 

institutionelle investorer arbejder med at integrere de ti principper fra FN Global 

Compact i deres investeringsstrategier11. Derudover, som led i den daværende regerings 

handlingsplan for virksomhedernes samfundsansvar i Danmark i 2008, blev der indført 

et lovkrav om redegørelse for samfundsansvar12. Lovkravet pålagde de største 

virksomheder årligt, at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar, herunder deres 

politikker og handlinger samt hvad der er opnået som følge af arbejdet med 

samfundsansvar. Rapporteringskravet gælder også for den finansielle sektor i kraft af 

Finanstilsynets bekendtgørelser. Ifølge årsregnskabsloven §99a har virksomheden 

mulighed for at leve op til rapporteringskravet i kraft af deres tilslutning til FN Global 

Compact og rapportering som ovenfor beskrevet.  

I 2010 under den daværende regering blev der i samarbejde med repræsentanter fra 

branchen af de institutionelle investorer udarbejdet en vejledning om ansvarlige 

                                                 
11 https://www.unglobalcompact.org/participation/report 
12https://www.danskerhverv.dk/Politik/Verden/CSR/Sider/Redegørelseforsamfundsansv

ar.aspx 
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investeringer13. Formålet med vejledningen var at den skulle fungere som en 

introduktion til begrebet ansvarlige investeringer i almindelighed og særligt til det 

internationale initiativ til fremme af ansvarlige investeringer kaldet ”Principles for 

Responsible Investment” PRI. Derudover findes der også nogle konventioner som 

Danmark har tiltrådt, blandt andet i forhold til klyngebomber og landminer, de såkaldte 

Ottawa og Oslo konventioner. I disse konventioner står der ikke noget om, at det er 

forbudt for de institutionelle investorer at investere i nogle af disse virksomheder, men 

fordi at Danmark har tiltrådt disse konventioner, vælger de institutionelle investorer at 

følge den danske stat. Det kommer blandt andet til udtryk i mit interview med 

virksomhed bravo hvor ekspert B siger:  

”så er det ligesom dansk udenrigspolitik noget man skal følge, det samme i forhold til 

sanktioner der bliver lavet mod lande som f.eks. Rusland” 

På spørgsmålet om hvordan lovgivningen er på det her område svarer Ekspert C fra 

virksomhed Charlie følgende i interviewet: 

”Der findes en X lov og der står ikke et ord om det her. Der har vi et afkastkrav, som er 

formuleret i sådan noget lovtekst, med sådan noget klassiske, fiduciary duty, 

responsibility. Det er ikke vores penge, det er andres penge og vi skal sørge for at de 

kan opretholde midlernes reelle værdi, tror jeg at de skriver” 

I mit interview med virksomhed Bravo, kommer der et interessant synspunkt frem i 

forhold til nævnte omkring lovgivningen, idet ekspert B udtaler følgende:  

”så det er jo sådan meget hvad kan man sige, drevet på en eller anden måde af de 

interesser som interessenterne også har” 

Ekspert C har også sin egen fortolkning af hvorfor der ikke findes noget lovgivning på 

området, idet ekspert C under vores samtale forklarer, at hvis virksomhed Charlies 

bestyrelse ikke havde valgt at have nogle retningslinjer på området, kunne det 

selvfølgelig godt være at lovgiver havde opført sig anderledes.   

Virksomhed Alpha, virksomhed Bravo og virksomhed Delta oplyser under 

interviewene, at der på nuværende tidspunkt er ved at blive udviklet en model til, 

hvordan man i Danmark kan indføre noget der svarer til det engelske såkaldte 

stewardship code, som er nogle principper for hvordan man som institutionel investor 

                                                 
13 Erhvervsstyrelsens ”vejledning om ansvarlige investeringer” 2010 s. 6 
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skal agere i forhold til det aktive ejerskab14. Derudover er der fra EU’s side ved at blive 

lavet et nyt EU direktiv, som handler om aktivt ejerskab, et såkaldt ”shareholder 

directive” og at det formentlig kommer til at være på et comply og explain niveau, 

hvilket vil sige at du kan gøre det eller lade være, så længe du forklarer hvorfor du ikke 

gør det. 

Som beskrevet ovenfor er de fleste af de initiativer der eksisterer på området af frivillig 

karakter, men det er mere reglen end undtagelsen at de institutionelle investorer har 

valgt at følge dem.    

10.5 Hvordan har de defineret ansvarlige investeringer? 

Gældende for de institutionelle investorer som er med i casestudiet er, at de alle har 

udarbejdet politikker og retningslinjer for ansvarlige investeringer. Deres politikker og 

udformningen af disse virker ved sammenligning meget homogene og man skulle tro, at 

de blot havde kopieret eller efterlignet hinanden. Alligevel er der en forskel i omfanget 

af den information der er tilgængelig på deres hjemmesider, hvor virksomhed Delta og 

Charlie ligger højest i forhold til transparenthed og informationsdeling.  

 

Jeg har nedenfor lavet et skema over indholdet af de enkelte virksomheders politikker 

for ansvarlige investeringer for at anskueliggøre, hvad de hver især ligger frem på deres 

hjemmesider.  

 

                                                 
14 FRC Financial Reporting Council 

 https://www.frc.org.uk/Our-Work/Codes-Standards/Corporate-governance/UK-

Stewardship-Code.aspx 
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10.5.1 Retningslinjer: 

Fælles for dem alle er, at deres politikker for ansvarlige investeringer har tilsluttet sig 

FN Global Compact og de 10 principper om menneskerettigheder, 

arbejdstagerrettigheder, miljø og klima samt anti-korruption. Det fremgår af 

nedenstående udklip fra deres hjemmesider: 

 

Virksomhed Alpha: ”Vores politikker for ansvarlige investeringer skal sikre at vi ikke 

investerer i virksomheder der bryder med internationale principper” 

 

Virksomhed Echo: “Vores strategi og politikker for ansvarlige investeringer er baseret 

på internationale konventioner og normer, inklusiv FN Global Compact”.  

 

Virksomhed Charlie: “Virksomhed Charlies politikker for ansvarlige investeringer 

tager udgangspunkt i regler, normer og standarder, der følger konventioner og andre 

internationale aftaler”. 

 

Virksomhed Delta: ”Politikkerne for ansvarlige investeringer har sit udgangspunkt i 

FN Global Compact principperne”. 

 

Virksomhed Bravo: ”Det er vigtigt for virksomhed Bravo at vores politikker for 

ansvarlige investeringer tager udgangspunkt i FN Global Compact og andre 

anerkendte principper” 

  

Derudover fremgår det af den information der er tilgængelig på hjemmesiderne, at de 

heller ikke investerer i virksomheder hjemmehørende i lande, der er genstand for en 

handelsblokade eller sanktioner indført af FN eller EU som Danmark har tiltrådt.  

Organisationer/netværk Ja Ja Ja Ja Ja 

Eksklusion/lister Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja 
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10.5.2 Aktivt ejerskab: 

Aktivt ejerskab er et område, som alle de interviewede skriver om på deres hjemmesider 

og er et helt centralt emne for ansvarlige investeringer. Det vil derfor få sit helt eget 

afsnit senere i opgaven.   

10.5.3 Screening:  

Det fremgår af hjemmesiderne, at de institutionelle investorer alle arbejder med en 

proces hvor de screener de virksomheder som er en del af deres investeringsporteføljer. 

Screeningsprocessen er en metode til at se om en virksomhed skal udelukkes eller indgå 

i porteføljen og sker med udgangspunkt i de internationale konventioner, der er omfattet 

af FN Global Compacts 10 principper. Virksomhed Alpha, virksomhed Bravo og 

virksomhed Delta gør alle brug af eksterne rådgivere, som foretager screeningen samt 

meget af det aktive ejerskab i form af dialog med virksomhederne på vegne af dem. I 

modsætning hertil får virksomhed Charlie og virksomhed Echo leveret deres data fra en 

ekstern rådgiver, og står selv for selve screeningsarbejdet. Ifølge mit interview med 

virksomhed Delta består screeningsprocessen som de eksterne rådgivere arbejder med 

af 4 elementer, som er fastsat i en standard.     

10.5.4 Politikker for stemmeafgivelser: 
Virksomhed Alpha og virksomhed Charlie har som de eneste ud af de undersøgte 

enheder lagt deres politikker for stemmeafgivelser på virksomhedernes 

generalforsamling tilgængelig på deres hjemmeside. Overordnet kan deres politikker på 

dette område inddeles i følgende: 

 

1. Sammensætningen af bestyrelsen.  

2. Ledelsens ansvar og opgaver. 

3. Ledelsesaflønning og incitamentsprogrammer. 

 

Virksomhed Delta og virksomhed Bravo oplyser, at de selv varetager stemmeafgivelsen 

på de danske generalforsamlinger og benytter sig af deres eksterne rådgivere til at tage 

sig af de udenlandske virksomheder. 



Johan Muusfeldt Kandidatafhandling 2016 

Cand.merc.aud. 

 42 

10.5.5 Komite: 

Med undtagelse af virksomhed Bravo så oplyser de andre, på deres hjemmeside, at et 

såkaldt RI (ansvarlige investeringer) board eller komite står for den daglige 

administration og ansvar for ansvarlige investeringer. De oplyser at det er komiteen der 

f.eks. tager beslutningen om et selskab skal ekskluderes eller genoptages igen.  

Virksomhed Bravo oplyser dog i interviewet, at de har en komite bestående af en 

investeringsaktiechef, en public affairs chef og af ekspert B selv. 

10.5.6 Organisationer og netværk: 

Som det ses af nedenstående figur så følger flere af de institutionelle investorer 

forskellige organisationer og netværk. 

 

Tabel: Organisationer som de institutionelle investorer er medlemmer af. 

 

Foreningen Dansif, som er et upartisk forum for institutionelle investorer med fokus på 

ansvarlige investeringer, laver årligt en undersøgelse om ansvarlige investeringer i 

Danmark. Undersøgelsen tager temperaturen på hvordan og hvor langt de 50 største 

institutionelle investorer i Danmark er med ansvarlige investeringer. Undersøgelsen for 

2015 viser, at der har været et fald i antallet af PRI medlemmer, således at kun 16 ud af 

de 50 undersøgte er medlemmer af PRI. Ifølge Dansif undersøgelsen skyldtes faldet, at 

flere investorer valgte at forlade PRI fordi de ikke længere kunne bakke op omkring 

organiseringen og ledelsesstrukturen i PRI15.        

                                                 
15 The Current State of Responsible Investment in Denmark. DANSIF 2015 s. 4 

http://www.dansif.dk/da-DK/Ressourcer/Dokumenter.aspx 
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Virksomhed Delta og virksomhed Charlie oplyser begge, at de valgte at udtræde af PRI 

Principles for Responsible Investment i 2013. Virksomhed Delta oplyser i deres rapport 

om samfundsansvar, at årsagen til at de trådte ud var at de ikke længere kunne bakke op 

om organiseringen og ledelsesstrukturen. Ekspert C oplyser dette i interviewet på 

følgende måde:  

”der skete det i 2013, at vi faktisk forlod den organisation der er bagved PRI fordi der 

var alt mulig med, at vi syntes den ikke levede op til det”   

10.5.7 Eksklusionslister: 

De oplyser ligeledes at de benytter sig af, at ekskludere selskaber som ikke overholder 

disse retningslinjer og henviser til såkaldte eksklusionslister hvor de selskaber som de 

har ekskluderet ligger offentligt tilgængeligt.   

10.5.8 Rapporter:  

Som en del af den årlige CSR rapport har flere af de institutionelle investorer et 

decideret afsnit omhandlende ansvarlige investeringer. Indholdet af dette afsnit 

differentierer sig meget fra investor til investor. Årsagen til forskellen i indholdet kan 

skyldtes, at der i årsregnskabsloven ikke er noget krav til indholdet af redegørelsen og at 

det er op til den enkelte virksomhed selv at definere hvad de vil rapportere om. Dette 

ændrer sig dog for regnskabsåret 2016, hvor comply og explain princippet gør sig 

gældende.  

Virksomhed Bravo og virksomhed Delta har valgt en mere transparent tilgang til 

rapporten og oplyser hvor mange gange de har været i dialog med selskaber i løbet af 

året vedrørende ansvarlige investeringer. Udover at beskrive antallet af gange som 

virksomhed Bravo og virksomhed Delta har været i dialog med selskaber viser de også i 

rapporten, hvilke af de 10 principper i FN Global Compact de har været i dialog 

omkring. Virksomhed Charlie har den mest omfattende rapport. Virksomhed Alpha og 

virksomhed Echos CSR rapporter er på et mere overordnet strategisk niveau. De 

beskriver begge hvordan de arbejder med det de kalder ESG Environmental, Social og 

Governance faktorer i deres investeringsbeslutninger og fortæller afslutningsvis hvor 

mange generalforsamlinger de har deltaget i. Ud over den lovpligtige redegørelse for 
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CSR har virksomhed Echo valgt at lave en særskilt rapport.   

 

For virksomhed Alpha handler ansvarlige investeringer helt overordnet om at beskytte 

og fremme deres kunders investeringer og definerer dem på følgende måde i 

interviewet:  

”på engelsk kalder vi det promote and protect så vi vil beskytte den værdiskabelse der 

ligger i virksomheden”. 

Virksomhed Echo definerer ansvarlige investeringer i deres mission på følgende måde:  

”Returns with Responsibility”. 

Virksomhed Bravo oplyser i en mail til mig at ansvarlige investeringer handler om, at 

beskytte værdien af sine investeringer.  

 

Sammenholdes den information der er fremstillet i ovenstående afsnit med Dansifs 

seneste undersøgelse af hvad de 50 største institutionelle investorers politikker for 

ansvarlige investering i Danmark indeholder, vil det blive bekræftet at homogeniteten i 

indholdet af politikkerne er stor.     

Undersøgelsen foretaget af Dansif kommer frem til følgende resultat omkring indholdet 

af politikker for ansvarlige investeringer. 

 

Overordnede politikker 96% af de adspurgte 

Screening 78% af de adspurgte 

Aktivt ejerskab 78% af de adspurgte 

Politikker for stemmeafgivelser 52% af de adspurgte 

Specifikke retningslinjer for aktive 

klasser 

44% af de adspurgte 

Specifikke retningslinjer for sociale 33% af de adspurgte 

Specifikke retningslinjer for miljø 30% af de adspurgte 

Specifikke retningslinjer for governance 22% af de adspurgte 

Tabel. Indholdet af ansvarlige investeringer. Taget fra Dansifs undersøgelse16 

 

                                                 
16 The Current State of Responsible Investment in Denmark. DANSIF 2015 s. 5 

http://www.dansif.dk/da-DK/Ressourcer/Dokumenter.aspx 
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10.6 Hvad forstår de ved aktivt ejerskab? 

Det mest centrale element af ansvarlige investeringer er aktivt ejerskab. Aktivt ejerskab 

definerer de institutionelle investorer selv, som en rigtig vigtig proces der handler om, at 

være i dialog med den virksomhed de har investeret i. De udtrykker at dialogen er den 

vigtigste del af det aktive ejerskab. Dette hænger også godt i tråd med PWCs definition 

af aktivt ejerskab, hvor aktivt ejerskab for aktionærerne handler om, at aktionæren gør 

mere end blot at stemme på selskabets generalforsamling17. Det fremgår ligeledes 

tydeligt af ekspert C fra virksomhed Charlie, der udtrykker sig på følgende vis i 

interviewet omkring det aktive ejerskab:  

”aktivt ejerskab er i virkeligheden der hvor vi har dialogen med selskabet uden at der 

har været den her åbenlyse klare brud på et eller andet, det er der hvor vi egentlig er 

aktive”.  

Ekspert B fra virksomhed Bravo tager udgangspunkt i Albert O. Hirschman bog ”Exit, 

Voice and loyalty” og definerer aktivt ejerskab, som det at bruge sin stemme. Ekspert 

Bravo siger følgende under interviewet: 

”voice er det sidste, altså du kan sige noget og aktivt ejerskab er ligesom noget hvor du 

bruger din voice i den strategi, at man overfor virksomheden siger, altså nogle gange så 

er aktivt ejerskab sådan meget kritisk overfor virksomheden og det behøves det 

nødvendigvis ikke at være, det er måske mere sådan, det kan også være en dialog, som 

man har med nogle virksomheder”, og tilføjer ”derfor er det også at vores aktivt 

ejerskab går ud på, at hvis der er et forhold som vi kalder miljø, sociale og governance 

forhold hvor at virksomheden ikke optræder med aktionærernes hensyn for øje, så er det 

lige at vi vil gå ind og syntes at det skal ændres og påvirkes”. 

Eller som ekspert A fra virksomhed Alpha udtrykker det under interviewet:  

”det er den daglige dialog, det er det, der rykker noget, at du engang om året kan 

stemme ja eller nej eller at du undlader at stemme det er egentlig ikke det store hele der 

rykker” 

Virksomhed Echo oplyser, at aktivt ejerskab overvejende handler om dialog og at 

stemme på generalforsamlingen. 

                                                 
17 Overblik Inspiration Viden. Bestyrelsesarbejde i Danmark 2016. PWC 2015 s. 74 

http://www.pwc.dk/da/publikationer/2015/pwc-bestyrelsesarbejde-i-danmark-2016.pdf  

http://www.pwc.dk/da/publikationer/2015/pwc-bestyrelsesarbejde-i-danmark-2016.pdf
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Enslydende fra flere af investorerne handler det aktive ejerskab om, at komme tingene i 

forkøbet og dermed nedbringe risikoen. Eller som ekspert A fra virksomhed Alpha 

udtrykker sig om det aktive ejerskab i interviewet:   

”udøvelsen heraf er vigtigt i forhold til at beskytte og fremme værdiskabelsen for vores 

kunder” 

En af metoderne til at beskytte sine investeringer på, er ved at være i besiddelse af 

information og netop informationen er som ekspert C fra virksomhed Charlie siger i 

interviewet vigtig i forhold til, at kunne vurdere et selskab på kort, mellem og langt sigt 

og det er kun igennem dialogen at denne information kan indhentes.   

 

Måden som de enkelte investorer udfører deres aktive ejerskab på er lidt forskellige fra 

hinanden. Som beskrevet ovenfor fylder dialogen med den enkelte virksomhed meget i 

udførelsen af det aktive ejerskab. Det er dog ikke ensbetydende med at den enkelte 

investor selv tager dialogen med virksomheden. Både virksomhed Alpha, virksomhed 

Bravo og virksomhed Delta bruger eksterne rådgivere til at foretage dialogen på vegne 

af dem. Virksomhed Bravo oplyser i interviewet, at de har et princip om, at det altid er 

deres eksterne rådgiver x, som tager kontakten til virksomheden. Begrundelsen herfor er 

at deres rådgiver x har en troværdighed i forhold til, at de kommer fra en meget 

corporate governance tradition. Virksomhed Alpha oplyser ligeledes i interviewet, at 

dialogen med virksomheden typisk eller historisk er sket igennem deres rådgiver x. 

Årsagen til at de har valgt at gøre det på den måde forklarer de hver især ved, at det kan 

have en større effekt at gå sammen med andre, da konsulenthusene taler på vegne af 

flere investorer. Dette ses tydeligt af følgende udtalelse af ekspert B fra virksomhed 

Bravo: 

”den største aktieposition vi har er 600 mio. kr. i Alphabet, det der før hed Google. 

Hvis man ser på hvor meget de 600 mio. kr. er ud af Google samlede aktiekapital så er 

det nul, så hvis lille mig skulle ud og banke på dørene hos alle vores virksomheder og 

sige nu syntes x det her. Det ville være rigtig hårdt arbejde og det ville være rigtig svært 

for os at komme igennem. Så ideen med at gøre det er, at man effektiviserer det ved at 

ligge det ud et sted hvor du har flere investorer. Således at dem der kommer og laver 
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det her, kan tale på vegne af, 30-35 investorer, dvs. at de kommer altså på vegne af de 

her investorer og vi har så stor en aktiekapital”. 

Eller som ekspert A fra virksomhed Alpha udtrykker i interviewet, omkring det at bruge 

en ekstern rådgiver:  

”Jamen det gode ved at have en rådgiver, som der er flere andre der bruger, det er jo, 

at de taler på vegne af flere investorer”. 

Virksomhed Delta skriver på deres hjemmeside omkring aktivt ejerskab, at det er deres 

målsætning at være en aktiv ejer og en ansvarlig investor. Dette betyder, at de 

regelmæssigt er i kontakt med ledelsen i en række af de selskaber der investeres i for, at 

sikre et højest muligt langsigtet afkast. 

 

Selve dialogen med den enkelte virksomhed kan også foregå på forskellige måder. Der 

findes, som jeg ser det, en uformel dialog, en formel dialog og en dialog der foregår bag 

lukkede døre. Den uformelle dialog beskriver ekspert A fra virksomhed Alpha i 

interviewet på følgende vis: 

”den uformelle dialog med selskabet er, hvor man bare ringer til selskabet eller hvis 

selskabet alligevel er i byen for at møde sine investorer, så tager man en snak i et 

mødelokale” 

Den formelle dialog er den som foregår på den årlige generalforsamling, hvor den 

institutionelle investor udøver sin ret og pligt og foretager sin stemmeafgivelse. Den 

sidste form for dialog er den der foregår bag lukkede døre og som ingen af mine 

respondenter ikke rigtig vil tale om. De fortæller at meget af dialogen foregår bag 

lukkede døre, og til spørgsmålet om hvorfor meget af dialogen foregår bag lukkede døre 

svarer de: 

 Ekspert A fra virksomhed Alpha: 

”Dialogen kan være en del af investeringsprocessen, der er af kommerciel natur og 

derfor egner sig bedst til ”intern”. 

Ekspert B fra virksomhed Bravo:  

“Det er simpelthen af hensyn til at skaffe resultater – virksomhederne er langt mere 

tilbøjelige til at samarbejde, når de ikke risikerer at blive udstillet offentligt. Men vi er 
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klar over at det også er et problem med lukketheden ift. vores interessenter, og derfor 

prøver vi at give eksempler løbende på vores hjemmeside”. 

 

Ekspert C fra virksomhed Charlie refererer i interviewet til deres rapport for 

samfundsansvar og siger følgende omkring dialogen der foregår bag lukkede døre: 

”når vi har en proces med en virksomhed, så fortæller vi aldrig, så fortæller vi 

virksomheden at det her kommer aldrig ud, så det er fuldstændig secret,” 

Virksomhed Delta oplyser på deres hjemmeside at arbejdet med aktivt ejerskab oftest 

udføres i en fortrolig dialog og proces med det pågældende selskab. Det oplyses 

ligeledes at de fremadrettet vil arbejde på at formidle om fremdriften i arbejdet med 

aktivt ejerskab uden at kompromittere den fortrolighed, der er brug for i dialogen med 

selskaberne. Virksomhed Delta har som de eneste en såkaldt log over virksomheder de 

er i dialog med som løbende bliver opdateret.  

10.7 Hvad forlanger de af de virksomheder de investerer i? 

I princippet kan de institutionelle investorer bede om hvad som helst, som ekspert C fra 

virksomhed Charlie siger i interviewet.  

Meget af dialogen handler også om at stille spørgsmål, fordi det er igennem spørgsmål, 

at man også kan påvirke en virksomhed siger ekspert C.   

10.8 Hvem henvender de sig til? 

De fleste af de institutionelle investorer foretrækker, at kontakten foregår på et så højt 

niveau som muligt, allerhelst, at der tages direkte kontakt til bestyrelsen og i anden 

række til Investor Relations. Dette skyldtes som ekspert B fra virksomhed Bravo 

udtrykker det i interviewet: 

”når de skal lave et engagement, så skal det være på et ret højt niveau at de har fat i 

folk og det er netop fordi de gerne vil ind hvor man ikke skal filtrerer op igennem et 

system før beskeden kommer frem til den reelle beslutningstager” 

I virksomhed Charlie afhænger valget af hvem der tages kontakt til ligeledes af hvem 

det er der sidder med opgaven. Er det for eksempel porteføljeforvalteren, dvs. ham der 

vælger hvilke virksomheder der skal investeres i, vil kontakten normalt ske til 
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bestyrelsen eller direktionen. Virksomhed Echo oplyser, at de i første omgang etablerer 

kontakt til Investor Relations.  

10.9 Hvordan henvender de sig? 

Ifølge ekspert C fra virksomhed Charlie så foregår meget af kontakten til virksomheden 

gennem møder, one on one og i anden række e-mails og telefonsamtaler. Dette kan 

variere afhængig af hvilken virksomhed der er tale om. Er der tale om en udenlandsk 

virksomhed vil tilgangen typisk være mere formel og gerne af skriftlig karakter. Ekspert 

B siger at den kulturelle forskel mellem virksomheder, som eksempelvis (Danmark og 

Japan) ligeledes kan have en indvirkning på hvordan kontakten etableres. Virksomhed 

Echo oplyser at meget af deres dialog foregår på telefon og tilføjer at de har en fast 

aftale om, at de skal være i kontakt med virksomheden en gang om året.     

  

10.10 Hvordan ser I udviklingen i området for ansvarlige investeringer? 

Flere af de interviewede forudser, at området kommer til at blive mere transparent, fordi 

der kommer en endnu større forventning til, at de institutionelle investorer oplyser hvad 

de gør i det aktive ejerskab. Virksomhed Delta er et godt eksempel herpå, de er som 

beskrevet tidligere begyndt, at føre en log over hvem og om hvad de er i dialog med en 

virksomhed omkring.      

Virksomhed Echo mener at alle i branchen er ved at være på det samme niveau med 

hensyn til, at have inkorporeret politikker og retningslinjer for ansvarlige investeringer. 

Det interessante bliver ifølge virksomhed Echo, at se hvorledes de enkelte institutionelle 

investorer fremadrettet vil integrere ansvarlige investeringer i deres analyser. 

Virksomhed Echo er af den opfattelse, at ansvarlige investeringer vil rykke endnu mere 

ind hos porteføljeforvalterne, (dvs. dem som udvælger virksomhederne) samt at 

området vil blive en endnu større konkurrenceparameter end det er i dag. Virksomhed 

Echo har et ønske om at begrebet ansvarlige investeringer vil forsvinde, i et ønske om at 

det bliver en helt almindelig del af forretningsområdet.    

Til spørgsmålet om hvad de forventer af lovgivningen i fremtiden inden for ansvarlige 

investeringer, er der en generel holdning og forventning om at ”lovgivningen” vil 

forblive på et såkaldt comply og explain niveau, som betyder at du kan gøre det eller 
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lade være, så længe du forklarer hvorfor du ikke gøre det. 

11. Delkonklusion 

I ovenstående afsnit er det blevet konstateret, hvor stor homogenitet der eksisterer hos 

de institutionelle investorers politikker for ansvarlige investeringer. Ensartetheden ses 

både i indholdet af deres politikker, som de er beskrevet på deres hjemmesider, men 

også i, hvordan de udfører deres politikker for ansvarlige investeringer, som de 

beskriver dem i interviewene. Der er meget der tyder på, at deres stakeholdere har en 

forventning og krav om, at investorerne arbejder og har politikker med ansvarlige 

investeringer. Afsnittet har ligeledes afstedkommet, at lovgivningen på området primært 

består af såkaldt ”soft law” og til trods for det så har de alle sammen frivilligt valgt at 

underskrive FN Global Compacts 10 principper. Derudover har tre ud de fem 

virksomheder ligeledes underskrevet erklæringen om PRI principperne for ansvarlig 

investeringer, som vel nok er de mest centrale principper indenfor ansvarlige 

investeringer.  

Helt centralt for deres udførelse af ansvarlige investeringer er det aktive ejerskab. Aktivt 

ejerskab kan ifølge de institutionelle investorer inddeles i to overordnede områder. Den 

ene handler om, at gøre brug af sin stemme på generalforsamlingen og den anden 

handler om, at være i dialog med virksomheden løbende. Dialogen kan ifølge 

investorerne foregå formelt, uformelt og bag lukkede døre. Flere af de institutionelle 

investorer benytter eksterne rådgivere til at foretage dialogen på deres vegne.  

Når kontakten skal etableres til virksomheden foregår den som oftest til Investor 

Relations eller til bestyrelsen, alt afhængig af hvad sagen drejer sig om. Afsnittet har 

også vist at de institutionelle investorer følger eller er medlemmer af mange af de 

samme organisationer og netværk.   

12. Motiver for ansvarlige investeringer  

12.1 Analyse 

I det kommende afsnit vil analysen af hvorfor de institutionelle investorer har politikker 

for ansvarlige investeringer blive gennemgået. Analysen vil tage udgangspunkt i nogle 



Johan Muusfeldt Kandidatafhandling 2016 

Cand.merc.aud. 

 51 

af de betragtninger som er blevet fremhævet i delkonklusionen omkring hvordan de 

institutionelle investorer praktiserer deres politikker for ansvarlige investeringer.  

I analysen forventes det, at den primære årsag til hvorfor de institutionelle investorer 

har politikker for ansvarlige investeringer er at opnå legitimering for deres forretning. 

Selve analysen vil blive struktureret ved først, at analysere hvorfor de institutionelle 

investorer har politikker for ansvarlige investeringer ud fra Rowan og Meyer 

neoinstitutionelle teori. Herefter vil analysen se på hvorfor de institutionelle investorers 

politikker for ansvarlige investeringer virker så identiske, set ud fra Dimaggio og 

Powells begreb om isomorfisme.    

12.2 Myter og ceremoniel legitimering 

Rowan og Meyers neoinstitutionelle synspunkt handler om, at institutionelle regler 

fungerer som myter, som organisationerne inkorporerer for at blive accepteret af deres 

interessenter.   

Ud fra dette synspunkt, kan der argumenteres for, at de institutionelle investorer i denne 

undersøgelse har implementeret politikker for ansvarlige investeringer, fordi de oplever 

et pres fra omverdenen. Det de institutionelle investorer kan opnå ved at implementere 

de krav der er til dem er, at legitimere deres forretning og overlevelsesevne. 

Legitimeringen skal ses i forhold til deres stakeholdere, der har en forventning til at de 

gør det. Dette kommer blandt andet til udtryk i følgende på mit spørgsmål om hvem der 

er deres vigtigste stakeholdere:  

Ekspert A oplyser i en mail til mig, at deres vigtigste stakeholdere er institutionelle 

kunder/private kunder, politikere og NGO’er. 

Ekspert B oplyser i vores interview, at deres vigtigste stakeholdere er deres medlemmer, 

som er bestemt af overenskomst.   

Ekspert C oplyser følgende i interviewet:   

”den vigtigste stakeholdere er Danmarks medlemmer, hvem er der ellers? Der er 

mange der har en holdning til os i virkeligheden og det kan være enkeltpersoner, det 

kan være den oplagte man ligesom altid snakker om, det er NGO” 

Det fremgår af mit interview med Ekspert D, at deres stakeholdere er, kunder, politikere 
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og NGO’er. 

Virksomhed Echo inddeler deres stakeholdere som følger:  

”Kunderne selvfølgelig, medarbejderne, lovgiverne, samfundet generelt, studerende, 

leverandører og de helt klassiske interessenter”. 

For at overleve som virksomhed er det nødvendigt at overholde institutionelle regler for 

ikke at risikere, at miste de interessenter som typisk er deres kunder og dermed 

forretning og indtjening. Ansvarlige investeringer kan ligeledes fungere som et 

konkurrenceparameter, hvor institutionelle investorer holder øje med hvordan 

eventuelle konkurrenter arbejder med ansvarlige investeringer. Opstår der usikkerhed 

eller konkurrence vil organisationerne typisk begynde at efterligne hinanden. Dette 

forhold vil Dimaggio og Powell beskrive som en metode til at opnå legitimitet for en 

organisations eksistens og vil kunne ske ved at organisationen tilpasser sig 

omgivelsernes værdier og normer, hvilket jeg vil behandle yderligere i afsnittet om 

tvangsmæssige, efterlignings- og normative motiver. De institutionelle investorer vil 

typisk i forsøget på at overleve og bevare deres legitimitet underskrive erklæringer som 

for eksempel FN Global Compact og for nogle institutionelle investorer PRI 

principperne for ansvarlige investeringer.  

PRI og FN Global Compact er ikke lovpligtige erklæringer, men noget som den enkelte 

investor frivilligt kan underskrive. Men hvorfor har de institutionelle investorer 

underskrevet disse erklæringer?  

 

Anskues dette ud fra Meyer og Rowans neoinstitutionelle teori, kan en af forklaringerne 

være, at de institutionelle investorer kun har underskrevet og adopteret FN Global 

Compact og PRI principperne af ceremonielle årsager og at de institutionelle love og 

regler, herunder FN Global Compact og PRI, kommer til at fungere som myter. 

Grunden til at jeg udtrykker dette er, at der en enorm ensartethed i deres politikker for 

ansvarlige investeringer, hvilket kunne antyde at nogle af investorerne har inkorporeret 

politikker blot for at legitimere deres forretning over for deres stakeholdere. Dette 

argument kan underbygges yderligere af følgende udtalelse fra ekspert E: 
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”Det er også derfor jeg siger, nu står vi her, og så bliver det spændende at se hvor 

branchen nu skal hen” 

Citatet kan tolkes som, at de institutionelle investorer nu har opfyldt de basis krav der er 

til dem mht. at inkorporerer politikker for ansvarlige investeringer og at det nu bliver 

interessant at se i hvilken retning det udvikler sig. Med denne udtalelse virker det som 

om, at nu kan nogle af de institutionelle investorer sætte hak ved deres tjekskema og 

sige at de nu har gjort det som forventes af dem. Dette kan indikere at nogle 

virksomheder har adopteret politikkerne af ceremonielle årsager.   

 

12.3 Dekobling 

I Rowan og Meyers neoinstitutionelle teori beskrives det ligeledes, hvordan 

organisationer er nødt til at dekoble for at kunne håndtere modsætningen mellem 

effektivitet og legitimitet. Dekoblingen er et udtryk for, at organisationerne forsøger at 

løsrive deres professionelle praksis fra den formelle styring i deres omverden (Meyer og 

Rowan, 1977, s. 341). Kort fortalt betyder det med Rowan og Meyers briller, at 

organisationerne kun ceremonielt efterlever omverdens institutionelle krav, mens de i 

øvrigt arbejder som de plejer. 

I forhold til denne undersøgelse er det vigtig at huske på, at der er tale om et 

øjebliksbillede af hvordan de institutionelle investorer håndterer disse politikker, hvilket 

ligeledes vil have betydning for deres grad af dekobling.  

Nogle kan være hurtigere end andre med at få politikkerne adopteret, hvor andre måske 

stadig befinder sig i den indledende fase. For dem der måske ikke er kommet så langt 

kan det for en undersøger som mig, virke som om, at disse blot har adopteret 

politikkerne af ceremonielle grunde. Date forhold berører Richard Scott i sin 

artikel ”Approaching Adulthood: The Maturing of Institutional Theory”. Han 

fremhæver, at nogle organisationer blot skal have noget tid til at implementere 

politikkerne og at de derfor i begyndelsen kan virke en smule overfladiske. Andre 

undersøgelser viser også, at dekoblingen som Rowan og Meyer taler om kan variere i 

styrke (Scott, 2008, s. 432), hvilket afhænger af hvor tidligt de pågældende reformer og 
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love er blevet adopteret. Jo tidligere reformerne/politikkerne er adoptereret desto mindre 

dekobling viser undersøgelserne.  

Det forhold at der kan være forskel i styrken af dekoblingen er naturligvis også relevant 

at se på i forhold til mine cases. En virksomhed som virksomhed Echo, har en meget 

stor afdeling for ansvarlige investeringer i forhold til f.eks. virksomhed Bravo, som 

består af en mand eller virksomhed Alpha, som indtil for nyligt bestod af tre mand. 

Dette taler for at virksomhed Echo kan være længere i processen med at adoptere og 

implementere politikkerne for ansvarlige investeringer og det kan derfor ikke udelukkes 

at dekoblingen er mindre hos virksomhed Echo. Fra en jobsamtale som jeg var til hos 

virksomhed Alpha, fortalte de at nogle af deres store institutionelle kunder stiller krav 

til dem om at tage ansvarlige investeringer mere alvorligt. 

Dette pres har medført, at de har tilført yderligere personale til deres afdeling for 

ansvarlige investeringer. Dette kan jeg tillade mig at sige fordi en ledende medarbejder 

under min jobsamtale fortalte, at de var nød til at gøre noget for at få ”lukket hullet”. 

Lukket hullet kan forstås på den måde, at såfremt de ikke handler så vil det måske 

resulterer i at virksomhed Alpha mister nogle af deres kunder. Det kan derfor ikke 

udelukkes at nogle af de undersøgte enheder herunder især virksomhed Alpha har 

adopteret politikkerne af ceremonielle årsager og at graden af dekoblingen er større hos 

dem end hos andre af de undersøgte cases.  

Graden af dekoblingen kan også ses i forhold til hvor transparente de er omkring deres 

politikker. Dette ses blandt andet af den måde som de rapporterer på i deres CSR 

rapporter. Nogle er mere transparente omkring hvilke områder indenfor de ti principper 

i Global Compact, de har været i dialog med en virksomhed omkring i løbet af året, 

hvor andre nøjedes med at oplyse hvor mange generalforsamlinger de har deltaget på. 

Som påvist tidligere i undersøgelsen er virksomhed Bravo og Delta mere transparente i 

deres tilgang til at oplyse hvor mange gange og om hvilke forhold de har været i dialog 

med en virksomhed omkring. Til sammenligning er virksomhed Alpha og Echos tilgang 

til rapporteringen på et mere overordnet niveau. Den manglende transparens hos nogle 

af de institutionelle investorer kan være et udtryk for en dekobling og et udtryk for at de 

siger noget men gør noget andet. 
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Et andet tegn på at nogle af de institutionelle investorer i min undersøgelse har 

adopteret politikker for ansvarlige investeringer af ceremonielle grunde og at graden af 

dekoblingen kan variere – er at nogle af de virksomheder som de har investeret i ikke 

overholder FN Global Compact principperne. Dette fremgår af en undersøgelse som 

Danwatch har foretaget. Danwatch har undersøgt flere danske institutionelle investorers 

investeringer i palmeolieindustrien. Deres undersøgelse viser blandt andet at flere af de 

danske institutionelle investorer har investeret i virksomheder, der bryder med 

forpligtelser om menneskerettigheder og overholdelse af principper for klima og 

miljø18. Ud fra Danwatch undersøgelse fremgår det, at to ud af de cases som jeg 

arbejder med ikke har investeret direkte i palmeolieindustrien (dog har den ene af dem 

en indirekte investering heri). Til gengæld optræder to andre af mine cases som 

investorer, der har underskrevet og implementeret PRI principperne for ansvarlige 

investeringer, med direkte investeringer i palmeolieindustrien. De har derved investeret 

i virksomheder, som bryder med gældende principper i FN Global Compact. En af de 

investorer der omtales i undersøgelsen er blandt andet virksomhed Alpha, hvilket kun 

underbygger mit argument for, at virksomhed Alpha har en større grad af dekobling en 

nogle af de andre. 

Dette taler også for at nogle af investorerne mere end andre, blot efterlever reglerne om 

ansvarlige investeringer ceremonielt, som Rowan og Meyer ville beskrive det. 

Ud fra det tyder det på at nogle af de undersøgte cases blot har inkorporeret politikkerne 

for at legitimere deres forretning. Dette kan underbygges yderligere ved, at én af de to 

som har direkte investeringer i palmeolieindustrien, har skrevet følgende i en mail til 

mig: 

” Det er et ønske/krav, vores institutionelle kunder forlanger - privatkunder i et mindre 

omfang” 

Heraf kan det udledes at den pågældende investor kun har politikker fordi der er en 

forventning om at de har det fra deres stakeholdere og at politikkerne således kun har en 

ceremoniel karakter. Kort sagt at den pågældende investor siger noget men gør noget 

andet.  

                                                 
18 https://www.danwatch.dk/undersogelseskapitel/pensionskassers-investeringer-i-

palmeolie-bidrager-til-afskovning-og-jordtyveri/ 
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Som beskrevet i afsnittet om aktivt ejerskab foregår en del af den dialog, som de 

institutionelle investorer har med de virksomheder som de har investeret i bag lukkede 

døre. 

Hvorfor så meget hemmelighedskræmmeri? Det er et udtryk for manglende transparens 

og hvorfor det? Det kan ikke udelukkes at der er tale om en form for dekobling og at de 

institutionelle investorer har politikker for ansvarlige investeringer, som fungerer som 

myter som skal legitimere deres forretning. Virksomhed Delta har som en af de eneste 

en log på deres hjemmeside over hvilke virksomheder de er i dialog med og omkring 

hvad dialogen omhandler. Der er formentlig kun tale om et udpluk af dialoger som de 

har lagt tilgængelige på deres hjemmeside, men det er et skridt i den rigtige retning. 

Andre af de undersøgte enheder vil kun fortælle om den dialog der foregår bag lukkede 

døre når sagen er blevet offentliggjort.  

    

Efter mit første interview med virksomhed Alpha var jeg af den opfattelse at der 

herskede en form for lukkethed og manglende transparens. Årsagen til det, kom især af 

at jeg ikke kunne få at vide hvad de som investorer forsøger at påvirke virksomheder til 

at gøre. Det var kun muligt at få information om noget når ”skaden” var sket og 

historien var offentlig tilgængelig. Hvorledes der handles reaktivt men ikke proaktivt. 

Dette forhold var ikke kun gældende for virksomhed Alpha men også for de andre cases 

i undersøgelsen. Den manglende transparens omkring hvad det er de institutionelle 

investorer lover og gør i deres politikker kan være udtryk for en dekobling mellem hvad 

de siger og hvad de gør.  

Ved at underskrive erklæringen om PRI sender de institutionelle investorer et signal til 

omverdenen og hermed deres stakeholdere om, at de arbejder med ansvarlige 

investeringer, som er krævet og forlangt af mange af deres stakeholdere jf. afsnittet om 

hvorfor de har politikker for ansvarlige investeringer, som er beskrevet tidligere.  

Der kan også argumenteres for, at PRI principperne fungerer som det Rowan og Meyer 

vil kalde myter, som de institutionelle investorer implementerer for at legitimere deres 

forretning over for deres stakeholdere. Deres teori siger, som beskrevet tidligere, at 

udviklingen af love og regler i de moderne stater og samfund medvirker til en stigende 

formel og kompleks organisationsstruktur. Love og regler kan i dette tilfælde erstattes 
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med erklæringer, såsom FN Global Compact og principperne for ansvarlige 

investeringer PRI.  

Dette ses også i et af mine interviews, hvor der bliver givet udtryk for, at branchen er på 

samme niveau med hensyn til at have inkorporeret politikker for ansvarlige 

investeringer. For nogle i branchen er og har der været en holdning til, at man blot kan 

underskrive PRI erklæringen uden rigtig at have forholdt sig til den. Dette ses af mit 

interview med ekspert E fra virksomhed Echo, som siger følgende til mit spørgsmål 

omkring hvad lovgivningen på området er?: 

”og det er jo rigtig godt at der kommer noget pres, men det må bare heller ikke blive 

sådan en box checking exercise, det skal jo komme, det er lidt det samme som med PRI, 

jeg kan huske at jeg talte med X om, og jeg spurgte om de er underskrivere af PRI, nej 

det er vi ikke men det kan vi godt hvis vi syntes. Jeg syntes at I selv skal syntes det, 

altså, det skal I overveje, fordi det er ikke bare lige noget man gør, det skal helst komme 

fordi indefra, fordi det er det rigtige og fordi man ligesom ser at det betyder noget, og 

at det er vigtigt for at opretholde sin bæredygtige forretningsmodel”. 

Det fremgår af citatet, at love og regler kan være gode til at presse de institutionelle 

investorer til at adoptere politikker. Vigtigt er det dog, at det ikke bliver noget man blot 

gør for at få accept, som ved f.eks. ”box checking exercise”. Citatet underbygger mit 

argument for, at politikkerne for ansvarlige investeringer for nogle i branchen fungerer 

som myter for, at legitimere deres forretning, både af ceremonielle og tvangsmæssige 

årsager, som Dimaggio og Powell vil kalde det.  

Under samme interview udtaler ekspert E omkring dette, at de institutionelle investorer 

ligner hinanden mere og mere: 

”Det er også derfor jeg siger, nu står vi her, og så bliver det spændende at se hvor 

branchen nu skal hen, om der bliver mere fokus på hvordan hvilke aktiver man 

investerer i eller hvordan man får taget det næste skridt i forhold til at integrere hele 

tænkningen omkring, hvordan ser fremtiden ud og hvordan hele sådan 

bæredygtighedskonceptet, hvad vil det egentlig sige, hvor er det vi bevæger os hen af og 

hvordan flytter vores investeringer så med, hvordan får vi det her tænkt ind, fordi det 

handler om at skabe afkast, og det er jo ikke enten eller det er jo både og”.  
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Især udtalelsen ”nu står vi her” bekræfter på sin vis min vurdering af, at branchen 

befinder sig på samme niveau, hvad angår inkorporeringen af politikkerne. Branchen 

fremstår som en der blot har inkorporeret ceremonielt, som Rowan og Meyer vil kunne 

sige det.  

Rowan og Meyers teori kan i min optik tydeligt forklare, hvorfor de institutionelle 

investorer har politikker for ansvarlige investeringer og hvordan disse blot fungerer som 

myter.  

I det efterfølgende afsnit vil jeg redegøre for den homogenitet der er i politikkerne for 

ansvarlige investeringer ud fra Dimaggio og Powells processer, der hævder at 

organisationer imiterer hinanden.  

12.4 Legitimering som følge af tvangsmæssige, efterlignings- og normative 

isomorfiske processer   

Tidligere i opgaven blev det påvist, at de institutionelle investorers politikker samt 

udførelsen af disse er kendetegnet ved, at være meget homogene. Det er min vurdering, 

at svaret på homogeniteten kan findes i Dimaggio og Powells isomorfisme teori og at 

der kan argumenteres for, at der både er tale om den tvangsmæssige proces, 

efterligning-processen og den normative proces, som årsagsforklaring på den 

homogenitet der er konstateret i branchen tidligere i opgaven.  

Derfor vil analysen i det følgende afsnit blandt andet undersøge, hvordan forhold som 

usikkerhed inden for organisationen, formelt og uformelt pres ude fra organisationens 

omgivelser samt netværksdannelser kan medføre, at de institutionelle investorers 

politikker for ansvarlige investeringer kommer til at fremstå identiske.     

12.5 Forandring som resultat af tvangsmæssige isomorfisme 

Det er min opfattelse at der kan være tale om et pres udefra af både formel og uformel 

karakter også kaldet den tvangsmæssige proces, som har medført at de institutionelle 

investorer har inkorporeret deres politikker. Ifølge Dimaggio og Powell er den 

pågældende organisation nød til at tilpasse sig de gældende love og regler i samfundet 

for at legitimere deres forretning. I dagens samfund står virksomhedernes 

samfundsansvar i forhold til sociale, etiske og miljømæssige forhold højt på 

dagsordenen. Denne forventning kan ikke udelukkes at have fungeret som en 
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tvangsmæssig proces til at de institutionelle investorer har adopteret politikker for 

ansvarlige investeringer. Der tegner sig derfor et billede af, at de institutionelle 

investorer som jeg har med i min undersøgelse, alle har retningslinjer og politikker for 

ansvarlige investeringer, da det forventes at de har dem. Virksomhed Alpha, Bravo og 

Echo udtrykker alle i interviewene, at nogle af deres stakeholdere har et krav til eller 

forventning om, at de tænker ansvarlige investeringer ind i deres investeringspolitikker. 

Som ekspert B fra virksomhed Bravo svarer til spørgsmålet omkring hvorfor 

virksomhed Bravo har politikker for ansvarlige investeringer: 

”Der er flere grunde til det. Først og fremmest er der en forventning om at man skal 

gøre det, hele den her CSR, License to Operate dagsorden der er, så en anden ting er at 

alle vores stakeholdere, de forventer at vi gør det”. 

Virksomhed Charlie taler om et minimumskrav til deres investeringer, fordi deres 

medlemmer som stort set udgør hele den danske befolkning, ”ikke har mulighed for at 

undgå at indbetale til pensionen, der er altså tale om en tvangsopsparing, og derfor er 

der et minimumskrav til hvad de her investeringer skal leve op til”, som Ekspert C fra 

virksomhed Charlie udtrykker det i vores interview. Virksomhed Echo oplyser under 

interviewet, at ud over det stigende krav fra deres stakeholdere, så har det også nogle 

konkurrencemæssige fordele.   

Derudover giver flere af de interviewede udtryk for, at fokus på samfundsansvar i 

forbindelse med investeringerne faktisk har en værdi, fordi det kan være med til at 

beskytte og forøge afkastet af deres investeringer.  

 

Et andet eksempel på den tvangsmæssige proces som presser organisationen til 

forandring, er principperne for ansvarlige investeringer PRI. Til trods for at det er helt 

frivilligt at underskrive erklæringen, havde flere af mine cases underskrevet 

principperne. Dette hænger godt sammen med den tvangsmæssige proces, som er en 

ændring der sker som et resultat af et formelt eller uformelt pres, som kan komme fra 

den enkelte organisations omgivelser eller fra andre organisationer. Det kan diskuteres 

om PRI principperne er et direkte formelt pres eller om der er tale om et uformelt pres, 

da det er frivilligt om du vil underskrive erklæringen. Det der taler for at PRI 

(værende ”soft law”) har fungeret som et formelt pres er, at organisationerne har antaget 
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det som værende ”hard law”. På denne måde kommer ”soft law” til at fungere som 

egentlige love og regler som organisationen adopterer fordi der er en forventning fra 

samfundet om det. Der kan også argumenteres for, at der er tale om et pres af uformel 

karakter eller med andre ord et mere indirekte pres, som kan være kommet fra nogle af 

de institutionelle investorers stakeholdere, fordi de har en forventning til, at de 

implementerer PRI principperne. Det formelle pres kan også være opstået af pres fra 

andre organisationer. Det fremgår af følgende, hvor ekspert B besvarer mit spørgsmål til 

hvorfra de henter deres inspiration til deres politikker:  

”Det er svært at sige hvor inspirationen kommer fra helt specifikt. Men en spiller som 

NBIM (Oliefonden) er helt klart med til at definere fremtiden”. 

Grunden til at jeg medbringer dette citat er for, at underbygge min argumentation om, at 

de institutionelle investorer har oplevet et pres fra sine omgivelser, eksempelvis 

dominerende organisationer. Disse organisationer kan være udenlandske institutionelle 

investorer, som f.eks. den norske oliefond, som lader til at have en stor effekt på resten 

af flokken. Interessant er det ligeledes, at den norske oliefond er stiftende medlem af 

PRI principperne19 og kan derfor have påvirket og medvirket til, at de undersøgte 

enheder har inkorporeret erklæringen om PRI, fordi den som citatet viser, er med til at 

definere fremtiden.  

 

Det interessante i forhold til de institutionelle investorers udførelse af deres politikker 

for ansvarlige investeringer er ligeledes deres udførelse af aktivt ejerskab. Det viser sig 

at de institutionelle investorer er meget identiske i deres tilgang til det aktive ejerskab 

og det er interessant at kigge på hvad der ligger til grund for det. Med indførelsen af 

PRI principperne blev aktivt ejerskab en del af politikkerne for ansvarlige investeringer. 

Inden indførelsen af PRI havde man ifølge Ekspert C fra virksomhed Charlie haft den 

generelle strategi, at hvis en virksomhed ikke levede op til de minimumskrav der var, så 

kunne man blot sælge virksomheden. Ekspert C og ekspert E giver begge PRI æren for 

at aktivt ejerskab er blevet en del af politikkerne for ansvarlige investeringer. Både 

virksomhed C og E er af den opfattelse, at de var nogle af de første til at underskrive 

                                                 
19 http://www.nbim.no/en/responsibility/standard-setting/memberships/ 
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PRI principperne, idet ekspert C og ekspert E under interviewene udtalte sig på 

følgende vis: 

Ekspert C:  

” I virkeligheden er det en, vi melder os ind i det her PRI i 2007 tror jeg, som den første 

i Danmark” 

Ekspert E: 

” Vi var nogle af de første til at underskrive UN PRI i 2007” 

Ud fra ovenstående to citater kan der argumenteres for, at der er prestige i hvem der var 

de første til at underskrive PRI principperne, fordi man nødig vil være den der har 

kopieret fra en anden.  

Kigger vi på aktivt ejerskab og den lighed der eksisterer ud fra den tvangsmæssige 

isomorfisme, kan vi se at udefra komne forhold medvirker til denne lighed. De forhold 

som er gældende her, kan være pres fra andre institutionelle investorer (eks. den norske 

oliefond), fra virksomhedens stakeholdere eller et mere formelt pres fra organisationen.  

Det formelle pres kan være opstået samtidig med at den tidligere regering i 2010 

udarbejdede vejledningen for ansvarlige investeringer. Vejledningen som til trods for at 

have karakter af ”soft law”, kan have haft et formelt pres på de institutionelle 

investorers udførelse af aktivt ejerskab. Det forhold at vejledningen er udarbejdet af den 

tidligere regering kan have medvirket til, at den får formel karakter og dermed kommer 

til at fungere som et formelt pres på organisationen. Vejledningen definerer blandt andet 

aktivt ejerskab, som kan have medført til den homogenitet der ses i udførelsen af aktivt 

ejerskab hos de institutionelle investorer.   

12.6 Forandring som resultat af efterlignings isomorfisme  

Foruden den tvangsmæssige proces, kan forekomsten af politikker for ansvarlige 

investeringer også forstås gennem en efterlignings proces, som kan være fremskyndet af 

en usikkerhed i branchen. 

Virksomhederne kan i et forsøg på at opnå legitimitet efterligne andre organisationer 

med det resultat at de kommer til at ligne hinanden meget. Som det blev fremstillet 

tidligere i undersøgelsen virker de institutionelle investorers politikker og udformningen 

af disse ved sammenligning meget homogene og man skulle tro, at de blot havde 

kopieret og efterlignet hinanden. Homogeniteten og hvad der ligger til grund for deres 
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politikker kan forklares ud fra den såkaldte mimetic forandrings proces. Ifølge 

Dimaggio og Powell, forklares denne proces ved, at organisationer efterligner andre 

organisationer inden for samme organisationsfelt, fordi der eksisterer en situation med 

usikkerhed og problemer i organisationen.  

Usikkerhed definerer Dimaggio og Powell som en opgaveusikkerhed, der knytter sig til 

en organisation eller et organisationsfelts opgaver.  

Usikkerhedsmomentet kan være i forhold til hvorledes de institutionelle investorer skal 

løse opgaven med ansvarlige investeringer. Denne udfordring kan den pågældende 

organisation løse forholdsvis nemt og uden for mange omkostninger ved at efterligne en 

anden succesfuld organisation inden for samme felt. Organisationen kan finde ud af 

hvad den anden organisations ”best practice” er og derved på en nem måde minimere 

sin risiko.  

Ovenstående kan være tilfældet i min undersøgelse, da virksomhed Charlie, en stor 

spiller på det danske marked, har været en af de første til at inkorporere principperne for 

ansvarlige investeringer. Det kan ikke udelukkes at andre har kigget på hvad de har 

gjort i forhold til dette og efterfølgende efterlignet deres ”best practice”. Nogle gange 

kan det forhold, at følge flokken mindske risikoen for at blive adspurgt.  

Noget tyder på at de institutionelle investorer efterligner andre aktive spillere, det 

fremgår blandt andet af interviewet med ekspert B, som udtrykker sig på følgende 

måde: 

”Hvis nordmændene udelukker et selskab så skal vi også være opmærksomme på det, så 

man kigger lidt til de andre og ser hvad der er best practice,” 

Ud fra citatet fremgår det, at de institutionelle investorer søger efter, hvad andre inden 

for samme organisatoriske felt gør på området. Det tyder på, at der er en tendens til at 

efterligne andre succesfulde og aktive institutionelle investorer for at mindske 

usikkerheden og derved opnå legitimitet.  

Eftersom at virksomhed Charlie, var en af de første til at melde sig ind i PRI kan have 

medført at andre har efterlignet dem og indført PRI efterfølgende for at opnå legitimitet.  

Af min og Dansifs undersøgelse af ansvarlige investeringer i Danmark fremgår det, at 

ensartetheden i deres politikker er stor. Det kan derfor ikke udelukkes at de 

institutionelle investorer i situationer med usikkerhed efterligner andre organisationer. 
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Dette bekræftes til dels i følgende svar fra ekspert B, i forhold til spørgsmålet omkring 

hvor de får deres inspiration fra:    

”Det ligner meget hinanden” 

Ud fra nævnte tyder det på, at de institutionelle investorer har politikker for ansvarlige 

investeringer af legitimeringsgrunde fordi de har tilpasset sig hvad de andre inden for 

samme organisatoriske felt har gjort.   

  

12.7 Forandring som resultat af normativ isomorfisme 

Det fremgår af den information der er tilgængelig via diverse rapporter, information på 

de undersøgtes hjemmesider samt fra den information der er indhentet igennem mine 

interviews, at de institutionelle investorer har tilknytninger til flere forskellige 

netværker og organisationer inden for deres felt. Netop tilknytningen til faglige og 

professionelle netværk omtaler Dimaggio og Powell, som en af kilderne til den 

forandring der kan være med til at organisationer kommer til at ligne hinanden mere og 

mere og omtales som den normative isomorfisme.  

Tilknytningen til stærke netværk medfører, at organisationerne kommer til at ligne 

hinanden mere og mere og dette kan ifølge Dimaggio og Powell skyldtes, at lederne i 

organisationerne lærer af hinanden eller henter deres inspiration fra disse netværk og 

derved bliver mere identiske og professionaliseret. Netop professionaliseringen er det 

helt centrale i forhold til den normative isomorfisme. Gennem interaktion med andre 

fagfolk inden for samme område udveksles der erfaringer og normer om forskellige 

praktiske forhold (Sjöstrøm, 2008). Normerne kommer således til at sætte rammerne for 

hvordan tingene skal gøres, hvilket resulterer i en ensartethed. Flere studier indikerer, at 

deltagelsen i udvalgte sociale kontekster medfører en lignende adfærd hos deltagerne 

(Sjöstrøm, 2008).  

I flere af mine interviews bekræfter respondenterne, at de henter deres inspiration fra 

andre formelle og uformelle organisationer. Dette fremgår blandt andet af mit interview 

med ekspert A, hvor der gives udtryk for følgende: 

”På lokalt plan her i Norden har hvert land sådan et social investment forum.  

Derudover er der et stort internationalt initiativ i forhold til klimaforandringer” 
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Dette følges op af ekspert C, som i en mail til mig skriver følgende til spørgsmålet om 

hvor de henter deres inspiration fra: 

”vi indgår i flere uformelle netværk – og får inspiration fra både vores danske og 

udenlandske kollegaer – jeg synes ikke, at jeg kan fremhæve en enkelt investor”. 

Eller som ekspert B udtrykker sig i interviewet: 

”Men en spiller som oliefonden er helt klart med til at definere fremtiden”. 

Ud fra ovenstående citater fremgår det tydeligt, at de institutionelle investorer indgår i 

både danske og udenlandske netværk, hvilket tyder på at det kan have medvirket til at 

deres politikker for ansvarlige investeringer er kommet til at ligne hinanden.  

Tilknytningen til forskellige netværk som vist i afsnittet om hvordan de institutionelle 

investorer praktiserer deres politikker, fremgik det ligeledes at mange af dem er 

medlemmer af de samme organisationer. Ifølge Dimaggio og Powells isomorfisme teori 

kan dette ligeledes underbygge hvorfor deres politikker ser så identiske ud.  

 

Ud over de tre mekanismer som er beskrevet ovenfor er der ifølge Dimaggio og Powells 

fem faktorer som kan være med til at fremskynde isomorfismeprocessen. Nedenfor vil 

disse faktorer blive diskuteret og inddraget i analysen for at besvare hvad der ligger til 

grund for de institutionelle investorers politikker for ansvarlige investeringer.  

12.8 Fremskyndelse af isomorfisme 

I undersøgelsen foretaget af Dansif ses det tydeligt, at der er sket en stigning i antallet 

medlemmer i foreningen Dansif, således at det nu er cirka halvdelen af de 50 største 

institutionelle investorer der er medlemmer af Dansif. Denne udvikling kan have været 

med til at fremme udviklingen i efterligningspraksissen. Jo flere administrative ledere 

inden for et organisationsfelt eller en organisation som deltager i netværk, desto større 

tendens er der til, at de institutionelle investorer kommer til at ligne hinanden. Alle de 

cases som er blevet undersøgt i opgaven er medlemmer af Dansif og det kan derfor ikke 

udelades, at det har været medvirkende til, at de har politikker for ansvarlige 

investeringer og at disse er meget identiske. En anden faktor som kan fremskynde 

efterligningsprocessen er professionaliseringen, som siger at jo større grad af 

professionalisering, herunder rekruttering af medarbejdere med videregående 

uddannelser, desto større er tendensen til isomorfisme. Af det professionelle sociale 
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netværk LinkedIn, som er et forum hvor du som person kan uploade dit CV, fremgår det 

at de interviewede personer alle har en længere videregående uddannelse enten fra 

Handelshøjskolen CBS eller København- og Syddansk Universitet. Det kan derfor godt 

tænkes at der hersker en form for professionalisering i sektoren, fordi disse 

medarbejdere alle medbringer normer fra deres uddannelsesforløb.  

Ambitionsniveauet i en organisation kan også medvirke til at fremme 

isomorfismeprocessen. At virksomhed Echos har en større tendens til isomorfisme, kan 

underbygges med følgende udtalelse fra ekspert E:  

” Vi har en meget visionær direktør, og en brændende ambition for at det her bare skal 

videre, og ser det her som noget vigtigt at forholde sig til når man investerer, så derfor 

begyndte vi at bygge teamet op. ” 

Det kan ikke udelades, at virksomhed Bravo og Echo har et højere ambitionsniveau på 

området end nogle af de andre, da deres virksomhed er tilknyttet flest netværk og 

organisationer. De har måske på grund af dette også efterlignet flest organisationer 

inden for samme felt. Til sammenligning følger virksomhed Alpha ”kun” fem netværk, 

hvilket muligvis kan begrundes med at ekspert A under en samtale med mig udtalte, at 

virksomhed Alpha på nuværende tidspunkt ikke havde en målsætning om at ligge 

nummer et på området for ansvarlige investeringer, men til gengæld godt ville ligge i 

top tre.  

Usikkerheden i en organisations opgave kan som beskrevet under den mimetiske 

isomorfisme også fremskynde efterligningsprocessen. Det må næsten kunne antages, at 

området for ansvarlige investeringer var et ukendt og udfordrerende område, da det for 

første gang ramte de danske institutionelle investorers arbejdsbord. Udfordringer som 

hvordan ansvarlige investeringer skulle implementeres og udføres, kan i større eller 

mindre grad have skabt usikkerhed. Det kan derfor tyde på at flere af de institutionelle 

investorer har været underlagt den mimetiske isomorfisme og kopieret andre 

succesfulde organisationer. Det fremgår blandt andet af følgende citat af ekspert B:   

”I Europa er nordmændene meget aktive, altså oliefonden, hollænderne er meget aktive, 

svenskerne er også ret aktive….” 
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Dimaggio og Powells teori om social reproduktion som følge af tvangsmæssige, 

efterligning og normative processer er senere blevet fulgt op af andre, som f.eks. 

Richard Scott i hans artikel ”The Maturing of Institutional Theory”. Richard Scott 

erstatter dog Dimaggio og Powells tre isomorfisme processer tvangsmæssige, 

efterligning og normative processer med regulative, normative og cultural-cognitive 

processer, som forklarer den homogenitet der ses i organisationer (Scott, 2008, s. 428). 

Den regulative proces skal forstås som love og regler der medfører, at organisationer 

inkorporerer politikker for at legitimerer deres politikker. Den normative som en mere 

moralsk proces og slutteligt den kulturelt (cultural-cognitive) understøttede proces.  

  

Hvorvidt den ene isomorfisme proces vægter mere end den anden kan diskuteres. Den 

normative proces ser ud til at have en større betydning i Emma Sjöstrøm 

artikel ”Socially Responsible Investment and avoidance of controversial sectors: on 

isomorphic processes and the quest for legitimacy”. Her fremstilles den normative 

proces som værende den proces der fremmer adopteringen af en særlig screeningsproces 

mest. Afslutningsvis konkluderer Sjöstrøm dog at alle isomorfisme processer spiller en 

rolle. I forhold til denne undersøgelse vil det også kunne argumenteres, at den 

normative proces har en afgørende rolle for hvorfor de undersøgte cases har politikker 

for ansvarlige investeringer. Da der ikke eksisterer en reel lovgivning på området, kan 

det indikere at den tvangsmæssige isomorfisme spiller en mindre rolle. Den normative 

mekanisme kan derfor fylde mere, fordi det er bevist at de institutionelle investorer 

indgår i forskellige netværk og organisationer, som fremmer grundlaget for politikker 

for ansvarlige investeringer.       

13. Konklusion  

Det primære formål med opgaven har været at finde ud af, hvad der ligger til grund for 

de institutionelle investorers politikker for ansvarlige investeringer. Ud fra analysen og 

de anvendte teorier kan det konkluderes at de undersøgte cases i denne opgave har 

adopteret politikker for ansvarlige investeringer af ceremonielle årsager i søgen efter 

legitimitet for deres forretning.  
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Undersøgelsen har påvist at der fremgår manglende transparenthed i forbindelse med 

den dialog de institutionelle investorer har med de virksomheder de investerer i. Det 

påvises ligeledes at flere af de undersøgte enheder stadigvæk har investeret i 

virksomheder, som bryder med principperne i FN Global Compact. Disse påvisninger 

kan være udtryk for at der eksisterer en dekobling i branchen, hvor der siges noget og 

gøres noget andet, hvilket forstærker min konklusion om at de blot har adopteret 

politikkerne for at legitimere deres forretning. 

Ud fra undersøgelsen kan det ligeledes konkluderes, at de institutionelle investorer har 

politikker for ansvarlige investeringer fordi de har været underlagt forskellige 

isomorfiske processer, som både tæller den tvangsmæssige, efterlignings og normative 

proces. Det ses tydeligt at de institutionelle investorers politikker for ansvarlige 

investeringer er meget homogene i både udformning og udførelse. Undersøgelsen viser, 

at de institutionelle investorer på et tidspunkt har oplevet; et formelt eller uformelt pres 

fra deres omgivelser, at været i en situation med usikkerhed eller at være tilknyttet 

forskellige netværk og organisationer. Alle tre oplevelser har medvirket til at 

organisationerne kommer til at ligne hinanden mere, hvilket igen giver en klar 

indikation af hvorfor de har politikker for ansvarlige investeringer. 

Det kan ikke udelukkes, at det forhold at de institutionelle investorer er medlemmer af 

en række fælles organisationer, har ført til at de har politikker for ansvarlige 

investeringer fordi det er her at de har fået deres inspiration fra. Derudover kan der være 

en usikkerhed i forhold til hvordan ansvarlige investeringer skal praktiseres. For at 

fjerne usikkerheden søger de institutionelle investorer efter hvad andre inden for samme 

organisatoriske felt gør, som medvirker til at der er en tendens til, at de efterligner andre 

succesfulde organisationer. Den sidste forklaring på hvorfor de institutionelle investorer 

i undersøgelsen har politikker for ansvarlige investeringer kan være at de har oplevet et 

pres udefra. Det kan være som en reaktion på den samfundsmæssige dagsorden om, at 

virksomhederne skal og har et samfundsansvar i forhold til sociale, miljø og governance 

forhold.  
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14. Perspektivering 
Hvad kan denne opgaves fund bruges til og hvilken betydning har resultaterne for de 

private investorer som er omtalt i begyndelsen af denne opgave? 

Min opgave har fokuseret på hvorfor de institutionelle investorer har politikker for 

ansvarlige investeringer men et emne som også fortjener mere opmærksomhed er den 

dekobling der fremstår hos nogle af de institutionelle investorer. Er dekoblingen blot et 

udtryk for et øjebliksbillede og at de pågældende investorer ikke er kommet længere 

med implementeringen eller er det et udtryk for virkeligheden. I min undersøgelse ses 

der allerede en tendens til, at dem der har en større grad af dekobling end andre, er 

begyndt at tage ansvarlige investeringer mere seriøst ved f.eks. at ansætte mere 

personale i deres afdelinger. For at få svar på dette, vil det være interessant at foretage 

en lignende undersøgelse om nogle år for at se om dette er tilfældet.  

For de private investorer som har en interesse i, at deres investeringer sker med hensyn 

til ansvarlige investeringer kan undersøgelsens fund betyde, at de skal være mere 

omhyggelige i deres valg af, hvem der skal forvalte deres opsparing eller pensions 

midler. Mere åbenhed og øget oplysningskrav til de institutionelle investorer om hvilke 

virksomheder de er i dialog med kunne være med til at skabe mere transparenthed på 

området.   
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Bilag 
 

Bilag 1: Transskribering  
 

Interview med virksomhed Alpha – Ekspert A  
 

Vi ønsker ikke at ændre et firmas csr arbejde, fordi csr, prøver vi engang at kigge på 

bankens egen csr så er det spm om financial litteracie det er et spm om og bidrage til at 

produkter bliver forstået korrekte og om man er c02 neutrale og så videre   så hvis man 

tager en csr strategi i sin core, som en csr afdeling laver, så er det et meget lille område, 

der ikke nødvendigvis altid berører de problemstillinger som en virksomhed bliver 

udsat for og det er de problemstillinger vi ønsker, vi forholder os til og som, skal vi 

påvirke så skal vi ind og have fat i dem og det har ikke altid noget med csr at gøre det 

har selvfølgelig noget at gøre med responsibility men man skal så lige sondre mellem 

virksomhedens ansvar bredt, ja alle den slags aktiviteter og så dens csr aktiviteter fordi i 

nogle virksomheder der er en csr afdeling blot i gåseøjne en udbygget kom afdeling. I 

andre virksomheder der er csr rigtig godt integreret i hele virksomheden og der kan man 

gå ind og sige at påvirke en csr strategi, men det er virksomhedens aktiviteter der er 

problematiske uanset hvad det har med csr at gøre som vi forholder os til.  

 

1:39 

Lad os først og fremmest tage fat i hvor vi ser problemstillingerne henne og igen hvad 

er det der ligger i vores politik som kapitalforvalter der stiller vi vores kunder i sigte at 

vi investerer med respekt for internationale principper for samfundsansvar, global 

compact guiding principles OECD guidelines for multinationale selskaber det er de her 

principprogrammer som vi forholder os til og dem vi forventer at virksomhederne også 

forholder sig til. Og arbejder sideløbende med, så når det er vi snakker f.eks. snakker 

miljø forhold så er der en Rio deklaration der hedder polluter pace eller der har et 

princip i sig der hedder pollutter pace principles, så er man en virksomhed og man 

udvinder olie eller man producerer kontormøbler eller hvad man nu end gør jamen det 

kan næsten ikke gøres uden at man belaster miljøet i et eller andet omfang men der er 

også et princip om at man skal rydde op efter sig selv, så man kan sige at hvis der er en 

virksomhed der siger jamen vi har den her produktion vi følger love og regler vi 

behandler vores ansatte ordentligt og laver nogle fornuftige produkter som kan 

anvendes fornuftigt hvis det er man gør det og man også er villig til at sige, at det spild 

produkt eller den forurening der er, den tager vi selvfølgelig naturligvis også af så lever 

man op til principperne men hvis man sådan begynder at løbe den anden vej og så sige 

ved du hvad nu lukker vi produktionssite og så sørger vi bare for at smide og tørrer 

regningen af på andre så er det imod principperne og det er der vi som virksomhed som 

kapitalforvalter har en pligt til ifølge os selv og vi har også ansvaret for at, dels skabe 

transparens om hvad det er der foregår, ganske ofte er det her jo hvis vi snakker 

minevirksomheder eller extraction industries.  

 

4:24 Hvordan skaber i transparens??  
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Jamen først og fremmest kan man jo typisk så er det en anklage mod selskabet hvis et 

selskab abc forurener i Ecuador eller Nigeria hvad er tallene i det her, hvor meget olie 

flyder ud af en eller anden pipeline, hvordan er der et eller andet vand reassurere der 

bliver forurenet, hvad er tallene, hvad er fakta i det, faktuelle afklaringer. 

 

4:54 hvad kræver det, rapporter??  

Vi vil kræve dels at selskabet forholder sig til det og laver nogle undersøgelser på det 

nogle gange vil vi også kræve at der er nogle uafhængige instanser der kommer ind og 

verificerer hvad der sker, det er vigtigt for os. Og på bagrund af det så håber vi også at 

virksomheden selv også ser fornuften i og sige jamen vi offentliggøre det her altså i 

bredere kredse så kan man sige så har virksomheden gjort hvad den kunne for at be eller 

afkræfte at der er noget at komme efter. Er der så noget at komme efter jamen så 

forventer vi også selvfølgelig også at virksomheden gør hvad der er nødvendigt for at 

bringe orden i det forhold og hvis der ikke er noget at komme efter jamen så vil vi også 

gerne bakke virksomheden op og sige vi kan se at der er lavet en fornuftig vurdering der 

er lavet en, der er blevet verificeret af en tredjepart jamen en pålidelig tredjepart 

naturligvis jamen så vil vi kunne investere fortsat. Men hvis der ikke er det så er det vi 

vil bide os fast i haserne og sige kan vi ikke gøre det her bedre bør man ikke forholde 

sig til det her nogle gange kan vi selv gå i dialog med selskabet og andre gange der gør 

vi det igennem  typisk eller historisk set har vi mest gjort det igennem vores rådgiver 

fordi de er så langt nede i detaljerne og man skal tænke på at det her er meget hvad kan 

du sige kigger man på hele vores investeringsunivers så fylder  de her problemstillinger 

heldigvis meget meget lidt men de kan være meget meget komplekse og de kan 

selvfølgelig også være omfangsrige det er værre hvis man snakker miljøudslip eller 

olieudslip så er det selvfølgelig noget der har stor betydning det er ikke for at negligere 

det overhovedet men når man tænker på at vi investerer over hele verden alle mulige 

industrier og alle mulige dele af værdikæden jamen så fylder det forholdsvis lidt men 

det kan være komplekst og meget meget sensitivt og det kan selvfølgelig også have en 

eller anden impact og det er klart, så der giver det mening at arbejde sammen med en 

rådgiver.  

 

6:59 x konsulent det er det de hedder?  

Så længe vi ser at selskabet er villige til at indgå i en dialog og at de arbejder på tingene 

at der er progression også selvom det for tid til anden at have lagt så syntes vi at det 

giver mening at blive som investor, det ultimative så har vi det kort at vi kan 

ekskluderer selskabet og det har vi gjort for an lang række virksomheder, det har vi 

gjort i en del år efterhånden jamen sige ok for nu der virker det ikke til at vi kommer 

videre med dialogen hverken på den korte eller lange bane vi trække lige stikket for et 

stykke tid og så får virksomheden lov til at håndtere de ting de nu ønsker at lade være 

og vi kan komme videre med nogle andre investeringer.  

 

8:18 Har I brugt det som en form for trussel? 

Det er svært at kalde det en trussel fordi at der er selvfølgelig noget signalværdi eller 

symbolpolitik i ikke at investere i en virksomhed som man burde investere i fordi den 

indgår i et indeks og vi ligger det også på vores hjemmeside at de her selskaber har vi 

altså fravalgt det kan selvfølgelig godt opfattes som en trussel vi ser det mere som en 

tillidsskabende information til vores kunder at de kan gå ind og se hvordan vi arbejder 
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med det her og se de også kan se resultatet af det her, at vi også er transparente om de 

issues vi ser men også fordi finansieringsmæssigt betyder det ikke noget for en 

virksomhed at vi af investerer et par ”100 Mio dollar” eller kr. eller hvad det nu end 

måtte være , hvis vi nu snakker et stor amerikansk eller multinationalt olieselskab, så 

betyder det intet for dem, for mindre virksomheder kan det betyde noget og der er også 

nogle virksomheder der er rigtig kede af at være på vores eksklusionsliste men så er det 

jo sådan at vi kan invitere dem ind til en dialog igen eller de kan invitere sig selv ind til 

dialog om vi ikke kan håndtere det på en anden måde.  

 

9:43 er der eksempler på hvor i er gået sammen med andre?? 

Ja og det er sådan set den måde vi foretrækker at arbejde på fordi vi kan selvfølgelig 

gøre en masse gode tiltag selv og vi kan komme ret langt i syntes jeg i en fornuftig 

dialog med selskaber om problematiske forhold, men hvis vi virkelig skal have skubbet 

nogle ting så skal der være flere investorer der går ind og siger i bliver altså nød til at få 

det her håndteret på en anden måde  

 

10:20 Hvordan griber I det an? 

Jamen igen der er det gode ved at have en rådgiver som der er flere andre der bruger det 

er jo at de taler på vegne af flere investorer derudover så er der vi er medlemmer af eller 

vi er tilsluttet os et initiativ principle for responsibilitys der blev støttet af FN i tidernes 

morgen og der er der et clearinghouse lidt ligesom en opslagstavle nede i brugsen hvor 

det er man kan slå alle mulige ideer eller opgaver op og så andre de kan hive en lille slip 

af, nej, I bund og grund hvis vi havde et issue med et selskab eller med et tema arctic 

drilling udvinding af olie i arktisk så kunne vi sige ved I hvad vi ser det her som en 

risiko udover der er en miljømæssig risiko som vi skal stå og forklare bagefter så er der 

en finansiel risiko eller så kan der være en finansiel risiko for de selskaber der investerer 

i dem eller der har aktiviteter i det her eller planlagte aktiviteter så kan vi invitere andre 

investorer ind og sige ved I hvad skal vi ikke prøve at sammen gå til de her selskaber og 

høre hvordan de har og hvad deres overvejelser er i forhold til sådan en case og hvordan 

deres risikohåndtering måtte være og i øvrigt også hvad de i øvrigt hvad mener den 

finansielle risiko er så det har vi, vi har bidraget i et for at tage et godt eksempel 

oliesand udvinding af oliesand i Canada der har vi været med i et initiativ som en 

canadisk kapitalforvalter stod bag og det var faktisk et rigtig vellykket initiativ hvor 

man både henvender sig til industrien men også henvender sig til de myndigheder der 

regulerer industrien for at sige jamen myndigheder tror I at i kan gøre en indsats for at 

reducere vores risiko selskabernes risiko ved måske at gå ind og øge krav om 

transparens i den risiko og miljøvurdering så det har skabt en meget bedre monitorering 

af olieselskaberne i oliesand industrien og der kan man sige vi kan jo ikke tage æren for 

det i og med vi deltager men der var nogle andre der var lead på den men i bund og 

grund så passer det fint med vores ønske om at skabe transparens og vi kan sige at vi 

har været en del af en gruppe som formentligt har bidraget til noget som har bidraget til 

at lave en bedre håndtering af det.   

 

12:55 Kan du sige noget om hvor mange der var med? Og hvor lang tid forløbet strakt 

sig over?     

 Det startede faktisk allerede i 2009 jeg tror at det er i 2008, 2009, 2010 det forløber sig 

over nogle år, og det er også den tålmodighed man skal have som investor man skal 
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være villig til at tage et slag over et par år, nogle år, andre gange er det en løbende 

opgave. 

13:34 Man taler meget om shareholder activism, stemmeafgivelser, aktionærforslag er 

det noget i bruger? 

Ork ja, hvis man tager sådan en dialog med et selskab så kan man dele det op i den 

uformelle dialog med selskabet hvor man bare ringer til selskabet eller hvis selskabet 

alligevel er i byen for at møde sine investorer så tager man en snak i et mødelokale her 

inde i byen eller hvis man møder dem i udlandet så det er sådant set forholdsvis 

uformelt det betyder ikke at agendaen af den årsag er slap men det er sådan den 

uformelle dialog og det er jo en dialog man som investor ganske naturligt plejer du kan 

se vores kapitalforvaltere vores porteføljeforvalteren herinde jamen de lever jo af og 

være oppe på beatet og et godt kendskab til sleskabet, så skal de kende industrierne de 

skal hvordan selskaberne passer ind i de her industrier og hvordan deres fordele er 

derinde så det er sådan set ganske normalt for os, det er den uformelle del eller den 

løbende del. Så har vi den ret så formelle del det er der hvor man går ind og udøver sin 

demokratiske ret og pligt, stemmeafgivelsen, det er en formel del, den er typiske en 

gang om året hvor det er, at selskabet præsenterer hvordan det seneste år er gået og har 

nogle forslag til ændringer udbytte politik, sammensætning af bestyrelse og så videre og 

det skulle i princippet gerne være en form sag hvert år at man har en løbende dialog 

med selskaberne hvor man er i, der er en god forventningsafstemning der er en fælles 

forståelse af hvor virksomheden er på vej hen og forhåbentlig også en enighed om det 

og hvis det er tilfældet så kan man som investor engang om året bare stemme ja til alle 

de forslag der kommer på generalforsamlingen og så kører man et år mere i nogle 

tilfælde der går det ikke sådan der kan der blive foreslået nogle bestyrelsesmedlemmer 

som man ikke mener besidder de nødvendige kompetencer man kan være udsat for at en 

aflønningsmodel opmuntrer til for stor risikotagen i virksomheden eller for kortsigtet 

risikotagen eller lønnen ganske enkelt er for høj så må man som investor gå ind og sige 

at det kan vi ikke støtte enten ved at man decideret stemmer nej eller undlader med at 

stemme, det er en den formelle del af det og det er noget der vinder større og større 

indpas her i norden der er faktisk lige blevet nedsat en komiteen for god selskabsledelse 

er der blevet nedsat en arbejdsgruppe som skal prøve at se hvordan man kan arbejde 

med det man kalder stewardship code ligesom steward for vores kunder at lave nogle 

principper for hvordan man som kapitalforvalter investor skal agere og det er kan man 

sige  det er en meget naturlig udvikling, vi kender det fra England der har haft 

stewardship coach i en del år og det kommer også her i norden i den ene eller anden 

form men der er vi sådan set godt med, vi har allerede en ret bred stemmeaktivitet 

allerede i det nordiske marked hvor vi har de store beholdninger. 

 

17:36 fordi det her med at være en aktiv spiller og ændre  

Det kan man også godt, man kan også sagtens gå ind og påvirke jeg vil bare ikke kalde 

det csr politik så kan man foranlediges til bare at tro at det bare er en enkelt afdeling i et 

stort maskineri man går ind justerer på og ændre. 

 

18:20 grundlæggende ændringer i politikker knyttet til driften??  

Det man typisk gør på en generalforsamling det er jo at man forholder sig til samspillet 

mellem investor forretning som helhed og den daglige ledelse så det vil sige at der noget 

overordnet strategi man selvfølgelig drøfter og stemmer og der er en sammensætningen 
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af bestyrelsen og så er der også hele interaktionen med direktionen og de forskellige 

ledelseslag den daglige ledelse i direktionen den daglige ledelse, investorens 

repræsentant dvs. bestyrelsen og så selvfølgelig ejerne i sidste ende så det er det man 

sådan set forholder sig til man vil nødig ned og lave micro management, det har man 

den daglige ledelse til, investor skal ikke blande sig i driften som sådan men man kan 

godt udtrykke en skepsis eller en støtte til en udvikling der bringer virksomheden i en 

sundere retning det er det man typisk vil gøre. 

 

19:47 Hvordan gør I det?? 

Det gør man ved at tage dialogen, det er den daglige dialog det er det der rykker noget, 

at du engang om året kan stemme ja eller nej eller du undlader at stemme det er egentlig 

ikke det store hele der rykker så meget fordi ganske ofte er vi mindretals aktionærer 

nogle gange er der en stor fond der ejer det meste af selskabet så er det ligegyldigt hvad 

vi stemmer, men så er det netop den impuls det her signal dialogen med 

kapitalmarkederne der gør der giver indflydelse. Man kan sagtens gå ind og forholde sig 

til en politik generelt eller et eller anden forretningsstrategi, det gør vores forvaltere 

også specielt hvis de kan se noget der påvirker bundlinjen også hvis det er noget er 

giver unødig dårlig omtale så forholder de sig også til det ligesom vi forholder også til 

det. Men man skal altid huske på at det er ikke meningen at investorerne skal ændre 

virksomheden de skal forholde sig til sundheden i virksomheden strategien og så 

selvfølgelig det samspil og de muligheder der er for at der er en sund dialog mellem 

investor og ledelsen. 

 

20:57 hvor går grænsen det er jo mainstream? er det bare et maleri ud ad til? Nej nej nej 

nej,… du siger at du vil lade dem drive forretningen selv… det vi kan gå ind og gøre er, 

kan virksomheden i stedet for at sige gå ind og kom med et konkret løsningsforslag til 

hvordan man skal gå ind og rydde et eller andet produktionssite op i et eller andet 

afrikansk land, Shell har haft et uendelig meget rod og rigtig vanskeligt ved at forholde 

sig til sine aktiviteter i Nigeria men det er, man skal først og fremmest sige at det e 

rigtig svært at navigere i der er politiske problemstillinger der er væbnet oprør du har et 

rigtig svært område og Shell har olieaktiviteter der og det vil sige at der både er risiko 

for noget ufrivilligt at blive involveret i noget altså i noget væbnet kamp der koster 

menneskeliv i et politisk svært område hvor man kan risikere at bidrage til korruption 

og hvor det kan være rigtig svært at leve op til de miljømæssige forpligtelser man har 

som olievirksomhed det er tror jeg et rigtig godt eksempel på at vi som investor ikke bør 

gå ind og sige i skal løse det her på xyz måde det vi i stedet bør er jo at sige har I 

implementeret global compact principperne og hvordan rapporterer i om de her ting 

hvordan er det her forankret i ledelsen hvad er, så man går ind og kigger på systemet 

som helhed og ikke går ind og symptom behandler fordi det er ikke nødvendigvis 

løsningen så det er helheden i systemet der i samspil med omverdenen det er det der er 

bedst at forholde sig til fordi det betyder forhåbentligt man kan være fri for at symptom 

behandle dels i skulle det være Sydamerika Nigeria asien eller Nordamerika for den 

sags skyld eller i Nordsøen så det vil være vores foretrukken tilgang.  

23:40 det jeg hører dig sige er at det her med at gå direkte ind og påvirke i politikker det 

er ikke det i gør? 

Så længe det er overordnede politikker men enkelte sådan aktiviteter det vil, det er 

enkelte aktiviteter, der gør at vi ekskluderer selskaber og det kunne godt være enkelte 
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aktiviteter der giver også anledning til at kigge på virksomheden totale systemer 

holistisk men vi skal ikke selv gå ind og løse det, det er virksomhedens ledelse, det er 

dem som ejerne har valgt til at håndtere det her det er dem der skal gå ind og håndterer 

det.  

 

24:45 Kommer i med forslag til dem på hvordan de kunne gøre det? 

Det kunne vi sagtens gøre, vi kunne sagtens gå ind og sige har i ladet jer inspirer af det 

her, når det er at vi beder om transparens så er det jo ikke fordi at det er det er jo ikke en 

hemmelighed det er noget rigtig mange virksomheder og industrier bliver rigtig gode til 

at være mere transparente om deres aktiviteter og de problemstillinger de oplever og der 

kan vi sagtens sige til virksomheden ved i hvad kunne I ikke lade jer inspirere af dels 

hvad jeres nabo virksomhed gør eller gør i nabo industri  og så også omverden og 

kunderne selvfølgelig også mere trygge ved det arbejde. 

 

25:03 hvordan definerer virksomhed Alpha ansvarlige investeringer?  

Sådan helt overordnet der drejer det sig om og beskytte vores kunders investeringer og 

fremme dem på engelsk kalder vi det promote and protect så vi vil beskytte den 

værdiskabelse der ligger i virksomheden dvs. lad nu være med at kaste jer ud i alle 

mulige mærkelige aktiviteter eller bryde alle mulige principper for ansvarlighed og gode 

forretningsførelse for at opnå en kortsigtet effekt.  

 

26:03 Og hvordan gør I det?    

Det er det vi lige har snakket om. Det er sådan set det overordnede formål og der og der 

har vi nogle forskellige områder vi arbejder med forskellige del strategier det ene er det 

her med at screene for problemstillinger og ekskludere hvis det er nødvendigt det andet 

er det her med engagement men altså vi deltager og engagerer os i virksomheden og 

sammen med andre investorer i industrier eller virksomheder vi måler om der er en 

forhøjet ESG risiko på eller en kvalitet der giver til anledning til at kigge på 

virksomheden i et andet lys og vi deltager på generalforsamlinger på udvalgte selskaber 

så det er sådan set det, den er den måde vi arbejder på og den måde vi afgrænser på, så 

der er 4 fokus områder alle sammen relaterer sig til om at beskytte vores kunders 

investeringer  

 

27:08 kan du fortælle lidt om udviklingen inden for ansvarlige investeringer i 

virksomhed Alpha? 

 2000 det er noget man har set udvikle sig i industrien fra starten af 2000 nogle 

investorer har været noget før ude i bund og grund så er det noget der og i banken der 

godkender du der beslutter man sig i 2007 at man skal have en politik for ansvarlige 

investeringer med nogle af de her mekanismer som vi har snakket om og det bliver så 

offentliggjort og implementeret i 2008  

 

27:51 kan du huske hvad der lå til grund for den beslutning?? 

Jeg tror helt konkret at det var det at man havde nogle eksponeringer mod nogle 

klyngebombe selskaber og det var faktisk det var den konkrete case der gjorde at vi fik 

noget negativ omtale og jeg tror egentlig at det var det der gav det endelig startskud til 

at selvfølgelig skal vi i gang med det her det er nu det skal være.  
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28:30 lovgivning i Storbritannien?? 

Det kan det meget vel have været, nu kan vi se her i 2016 20016 der har man valgt at 

nedsætte en arbejdsgruppe i komiteen for god selskabsledelse der skal vurderer om det 

giver mening at lave styrke så der er vi noget bagud i forhold til hvad det angår. Så det 

kan meget vel være en forklarende faktor også.  

 

29:34 så helt tilbage i 2000 hvad skete der der? 

Du starter med at se de første screening og eksklusions 

 

29:54 Sri, RI, ESG?  

Jeg tror at hvis der er rigtig mange definitioner derude og det er lidt op til den enkelte 

organisation og i øvrigt op til den enkelte region eller industri eller og sådan fortolke 

videre på det men som jeg ser det så sri det var sådan set også det var startede med at 

kalde det men det har jo socially responsible investments det har jo en henledning til det 

sociale element hvor i dag kalder vi det ansvarlige investeringer altså bare responsible 

investments i og med at miljø naturligvis er ligestillet med de sociale aspekt og 

governance delen er sådan set lige så vigtig hvis ikke mere vigtig i og med det er der at 

vi egentlig vurderer at sådan helle systemet som en struktur at virksomheden som en 

struktur og med den rigtige struktur så tror vi også at symptomer i form af sociale og 

environmental issues at de bliver mindre men det er ligesom for at sige, RI er de 4 

arbejdsområder som jeg snakkede om tidligere og det forholder sig samlet til de tre 

bogstaver ESG og hvis man så skulle lave en anden sådan beskrivelse af det så er det de 

typiske ikke finansielle faktorer der påvirke ren virksomhed det er det vi vurderer det er. 

31:21 Så jeg hører dig lidt sige, at governance vægter mere i jeres politik? Kan du 

rangere de her tre ESG begreber? 

Det kommer an på hvor du sidder henne i organisationen, fordi vores 

porteføljeforvaltere der er governance betyder langt mere for dem end E og S det gør 

det betyder rigtig meget for os der sidder og samler trådene og ser på ESG som 

helheden så for, hvis du spørger vores porteføljeforvalter eller dem der står bag ved de 

aktivt forvaltede porteføljer eller investeringer så vil de sige at det er governance. Og 

det typisk g der binder os sammen med der binder ansvarlige investeringer sammen og 

det screening arbejde vi gør blandt andet det er det der binder også rigtig tæt sammen 

med vores porteføljeforvaltere så det fylder meget og det er vel egentlig det som 

investor der bør have størst relevans for det er også her at mange af de finansielle 

formål eller de finansielle forhold bliver afklaret udbyttebetaling er key for os 

sammensætning af bestyrelse aflønning af bestyrelse, det er sådan nogle tinge som alle 

der er vigtige for hvordan virksomheden udvikler sig som en sund investering det er lige 

præcis det.  

 

32:52 I forhold til Environmental er der noget der i prioriterer? 

Nej, det er igen fat i de her 10 principper hvoraf 2 eller 3 af dem i global compact der 

relaterer sig til miljømæssige forhold og der er ikke nogle vi vægter højere end andre de 

vægter alle sammen  

33:14 af de 10?? 

Ja altså man kan sige de miljømæssige principper i global compact de vægter lige højt, 

og vi har det ikke sådan bare fordi at man har en lille overtrædelse på en af de 

miljømæssige overtrædelser så kan man ikke ligesom kompensere for en af de andre 



Johan Muusfeldt Kandidatafhandling 2016 

Cand.merc.aud. 

 79 

hvad ved jeg menneskerettigheds eller arbejderstager rettigheder vi skal have at de alle 

sammen skal være i orden. Det er det der er meningen man skal ikke kunne 

gennemsnitte sig ud af det ved at snyde det ene sted og være god det andet sted det er 

ikke det der er meningen. 

 

33:54 I bryder menneskerettighederne, hvem tager så kontakten? 

Vi har en screening af og monitorering af vores investeringsunivers vores rådgivere de 

laver en masse afklarende arbejde og baner ganske ofte vejen for os og så kan vi så 

bruge det forarbejde de har lavet til at intensiverer dialogen eller lade den gøre i regi af 

vores rådgivere  

 

34:26 bruger jeres rådgivere mere shareholder activism?? 

Det de primært gør det er igen at skabe klarhed, transparens og foreslå en vej for 

virksomheden hvor nogle af de her internationale principper bliver indarbejdet i deres 

risikomodeller eller deres risikoaktiviteter deres strategier og politikker de laver 

konstruktive forslag og det er også at søge afklaring men det er vigtigt at vide her at de 

er jo ikke investorer de kan repræsenterer investorer de kan repræsenterer investorer og 

et rigtig godt bud er faktisk .. de lytter også til andre stakeholders i hele samfundet 

politikkere ngo og siger ja okay og prøver at lave sådan en ret god afvejning af hvad er 

det for en situation virksomheden står i hvor er det de ser nogle mangler og hvor ser de 

nogle styrker og hvordan kan de løfte sig  

35:53 Har I så givet dem nogle kriterier?? 

Jajaja og det er igen det er igen de internationale principper og det er det vi har valgt 

fordi det er, vi investere globalt og det her er et globalt initiativ så det nytter ikke at vi 

eksempelvis kommer med vores eget hjemmestrikkede krav til hvordan det kunne man 

godt men det vil være svært at få igennem. Det vil give os unødig meget arbejde og det 

vil ikke nødvendigvis give os et bedre arbejde eller resultat  

 

36:26 Kan du give nogle eksempler på danske selskaber hvor I har fået ændret en 

adfærd??  

Heldigvis kan jeg sige at danske selskaber har rigtig godt styr på de udfordringer der 

typiske ligger indenfor deres sfære så det er meget sjældent at vi oplever danske 

selskaber at de løber ind i store problemstillinger selvfølgelig dem der har aktiviteter 

globalt de bliver også påvirket af den usikkerhed der ligger globalt emerging markets 

frontier markets det er svært at drive virksomhed du har også en større etisk risiko lad 

os kalde det det, ansvarligheds risiko men det vi ser syntes vi er en styrke det er at 

danske selskaber de er selvfølgelig løber de ind i issues de er ret god til at optage det, 

har der været en beskyldning for korruption så retter de op på det hvis der er et eller 

andet miljømæssigt så retter de op på det. Og det syntes vi egentlig er den forskel som 

ikke kun danske virksomheder men nordiske virksomheder generelt at der er altså en 

lydhør overfor at forretningen skal sgu foregå med anstændighed med etikken 

ansvarlighed og ordentlighed og der er der nogle andre selskaber fra andre regioner i 

verden som måske ikke ser så holistisk på tingene. 

38:17 Hvordan har I eller vil i integrerer ESG i jeres investeringsanalyser??  

Det er sådan set ret let, det er lettere end man tror man kan købe sig noget research ude i 

byen som ligesom vores x de laver en vurdering af mange tusind selskaber løbende og 

monitorerer dem jamen så kan du også gøre det lidt på samme måde, det er en lidt 
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tungere proces men man kan lave en vurdering af hvordan selskaber kommunikere om 

ESG forholdet og så kan du gå ind og sige ligesom stable sammen en finansiel 

virksomhed hvad skal den have på plads af politikker på den miljømæssige del, den 

sociale del og governance delen og så kan man sige jamen finansielle virksomheder et:  

3 ud af 10 på de miljømæssige har 4 ud af 10 på de sociale og 10 ud af 10 på 

governance og så kan du begynde at kvantificere det på den måde og lave en samlet 

score , det er data som vi får , det er data som vi gør tilgængelig for vores 

porteføljeforvaltere, vi har researchen bagved som er ret transparent super gennemsigtig 

og man kan gå ind og se hvordan man vægter de her faktorer ind. Det er noget vi som 

analytikere kan lave på en outside in analyse og det er noget som vores PM kan tage 

med i deres bottom up analyse af virksomheden,  

 

39:35 Hvor kom de data fra? 

Det her er en hollandsk rådgiver der hedder x så det er den måde man sådan kan 

strukturere det på. 

 

39:51 kan du sige noget om hvilken engagement i har opnået mest indflydelse med ? 

jeg vil sige eksempelvis sagen med oliesand i Canada syntes jeg faktisk selv e r et ret 

godt eksempel og der kan man sige at der og det er også et dårligt eksempel fordi det er 

ikke noget vi gør alene men det er noget hvor investor community generelt er gået 

sammen og sagt ved i hvad selskaber, industri der er nogle bekymringer som vores 

kunder har som vi har på deres vegne og vi har også selv nogle bekymringer i forhold til 

den finansielle risiko det her kan ende ud i og så samtidig melder man ud til de 

canadiske myndigheder var det ikke bedre at i stedet for at lade den her usikkerhed 

herske hvor virksomhederne rapportere forskelligt og på en måde som ikke rigtig er 

sammenlignelig, at er det ikke bedre at man fra nationalt hold prøver at lave en eller 

understøtter en fælles monitorering kravstillelse til virksomheden uden at det 

nødvendigvis bliver lovgivning og det lykkedes sådan set ret godt, at gå sammen med 

andre har større effekt. 

41:41 et selskab der ikke rette ind og de stadigvæk gør noget hvad gør i der? 

Så ekskluderer vi selskabet hvis vi ikke mener at den håndtering eller 

imødekommenhed som vi bør forvente som investor er tilstede og håndterer det 

utilstrækkeligt, så er der ikke andet fro at vi må ekskluderer selskabet. 

 

42:41 diverse organisationer, hvilke følger I?? 

På Lokalt plan her i norden har hver land har sådan et social investment forum 

derudover er der et stort internationalt initiativ i relation til klimaforandringer indtil 

iigcc, det er et spm om igen et initiativ der laver en investor platform for hvordan kan 

man udtrykke sin støtte til at man sådan politisk i og op til cop21 og efterfølgende kan 

lave nogle retningslinjer for hvordan for pokker vil håndterer klimaforandringer som en 

tror jeg en af de største trends og en af de største klimaudfordringer som samfundet står 

over for. En problemstilling der skal tages hånd om. Og der har vi brug hvis man vil 

investere langsigtet så har man også brug for at der er nogle langsigtede politikker og 

retningslinjer der understøtter det, og det kan kun komme fra politikkernes side,  

 

44:17Kommer miljøet så til at fylde mere i ESG?  

Neeej, det ved jeg ikke om det gør, fordi klimaforandringer, en konsekvens af det er at 
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miljøet løber af med os og giver en masse miljømæssige udfordringer, så igen altså 

udfordringer miljøet er måske mere atomet end det nødvendigvis er at det fylder bare, 

det handler igen om governance, hvis man fra politisk side siger at vi skal omstille 

økonomien fra at være baseret på fossil brændstof, til vedvarende energi, så er det også 

lettere for os, for det er en mindre risiko man løber ved at gå ind og investerer i 

vedvarende energi, så der kan de understøtte at vi som investorer, kan få lidt mindre 

risiko og at vi faktisk kan understøtte den her omstilling til vedvarende energi, det giver 

mindre environmental issues, det giver også mindre sociale issues, for det har en kæmpe 

social slagside, ved at altså klimaforandringerne slår igennem.  

 

46:00 løs snak 

Virksomhederne bliver bedre og bedre til at håndtere issues.  

 

Meget sjældent at vi stiller forslag til virksomhederne, mange af de problemstillinger 

der er, tager vi løbende i løbet af året, vi stemmer på de forslag der er til 

generalforsamling, men  

 

Hvad er investors impact på, f.eks. shell, vi fylder ingenting,  

 

Det er en dialog som vi har med vores rådgiver x.       

 

 

Interview med virksomhed Bravo – Ekspert B 
 

Hvor mange er I din afdeling? 

Der er kun mig. Formelt så er der kun mig.  

Komite investerings aktiechef public affairs chef, mig strategiske beslutninger bliver 

tager her. Formelt er det bestyrelsen der vedtager de her 

 

Kunne du fortælle hvorfor virksomhed Bravo har politikker for ansvarlige 

investeringer? 

Der flere grunde til det først og fremmest er der en forventning om at man skal gøre det, 

hele den her csr license to operate dagsorden der er, så en ting er at alle vores 

stakeholdere de forventer at vi gør det her. Det andet er, at vi faktisk mener at det her er 

noget der giver noget værdi for vores medlemmer i sidste ende fordi at de virksomheder 

at vi investere i skal gerne være veldrevne og drevet med det man kan sige langsigtede 

aktionærers hensyn til og så derfor giver det også mening for os som aktive ejere at gå 

ind og prøve at påvirke selskaberne i det omfang vi kan. 

 

Hvem er jeres vigtigste stakeholder? 

Det er vores bestyrelses medlemmer altså og det din repræsenterer man kan selvfølgelig 

vores vigtigste stakeholder er selvfølgelig vores medlemmer  men det er frisører og folk 

der sidder ude i skurvognene og de går ikke så meget op i pension og de går nok heller 

ikke særligt meget op i ansvarlige investeringer medmindre at det er på forsiden af BT 

eller Ekstrabladet men man kan sige at vores medlemmer som er repræsenteret af 

bestyrelsen gennem fagbevægelsen og arbejdsmarkedsorganisationerne  fordi vi er jo 
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overenskomst administreret, dvs., at de indgår overenskomst så aftaler de 3f sammen 

med dansk industri og danske arbejdsgiverforening at der bliver indbetalt så meget ind 

til pension og at det bliver indbetalt til pension Danmark så det er i princippet vores 

vigtigste interessenter fordi det er dem vi skal sørge for at holde glade  

 

Er der noget decideret lovgivning på området, der siger at I skal de her ting? 

 

Det lovgivning der er er meget softlaw, altså du har selvfølgelig hele den her paragraf 

99a om at du skal rapporterer omkring dit samfundsansvar man kan sige vores, vores 

samfundsansvar som investeringsselskab eller pensionsselskab der skal investere det vil 

i høj grad ligge i den måde vi investerer vores penge på så derfor er der selvfølgelig 

noget pligt til at vi skal rapportere i form af 99a og så så rendyrket i frohold til ESG så 

det eneste der er sådan set hard law det er faktisk ingen gang hard law det er det her 

med at der findes nogle konventioner som Danmark har tiltrådt i forhold til 

klyngebomber og landminer det er det der hedder Ottawa og Oslo kommissionen, der 

står ikke noget krav om nogle steder at sådan lov er forbudt for os at investere i nogle 

selskaber men i og med at Danmark har tiltrådt den her konvention her så er det ligesom 

dansk udenrigspolitik noget man skal følge det samme i forhold til sanktioner der bliver 

lavet mod lande som f.eks. mod Rusland da der kom sanktioner mod det så er det 

selvfølgelig noget vi skal overholde fordi vi skal ligesom optræde på linje med danske 

udenrigspolitik men ellers er der ikke sådan noget hård lov der regulerer det her og det 

kan man sige er på sin vis meget godt fordi det er i virkeligheden i forhold til det her 

med klyngebomber og landminer der var en diskussion om det hvor Annette 

Wilhelmsen i sin tid sagde at nu skulle der laves en lov på det her men i princippet var 

det noget alle pensionsselskaberne gjorde i forvejen sådan af egen drift kan man sige og 

så kan man sige at hvis staten laver hård lov for det her så vil det måske også sige at 

staten må fortælle os specifikt hvilke selskaber de syntes man ikke skal investere i og 

det er meget svært for staten at gøre det her fordi så skal de til at lave alt arbejdet og i 

princippet hvis der sker en fejl så er det i princippet staten der har ansvaret så derfor er 

sådan rent politisk nemmere at man bare køre det ud fra en forventning om at det klare 

vi selv, så det er jo sådan meget hvad kan man sige drevet af de på en eller anden måde 

af de interesser som interessenterne også har, så det er klart at hvor der er en 

lovgivningsmæssig trend imod at der sker mere og mere at der bliver flere og flere 

forventninger, så nogle lande er begyndt med at man skal lave sådan nogle at det er b 

levet lovpligtigt at man skal carbon footprinte sine porteføljer    det er sådan noget 

Frankrig er begyndt så der er trend hen imod det. 

 

Men der er ikke noget lovgivning? Engelske pensionsselskaber har lovgivning på 

området.  

Meget af det er på et compliance explain niveau så det bliver sådan meget soft law i set 

i forhold til, der kører i EU sådan noget shareholder directive som er sådan en udløber 

af finanskrisen og det vil formentlig også blive på et sådan compliance og explain 

niveau, du kan gøre det eller du kan lade være og froklare hvorfor du gør så ikke gør 

det, nu har Troels lund Poulsen også lige i gang sat det der med at kigge på aktivt 

ejerskab i Danmark efter inspiration fra det engelske stewardship code og det vil igen 

blive på sådan et meget soft law område der er også forskel på hvordan du vil gøre det, 

vi kan jo tillade os at bruge nogle ressourcer på det fordi vi er relativt store men hvis 
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man er et mindre pensionsselskab er det måske sværere at sige man skal bruge så mange 

ressourcer på det så derfor er det også sådan meget hensigtsmæssigt at der ikke er så 

meget lovgivning fordi så bliver det meget mekanisk og så kan man måske også risikere 

at fjerne det værdiskabende ved at gøre det meget rigidt 

 

08:24 Du nævner selv aktivt ejerskab kunne du med dine egen ord forklare hvad aktivt 

ejerskab er? 

Man kan sige, grundlæggende i forhold til aktier så har man sådan en der findes 

stadigvæk en professor der har skrevet en bog der hedder exit voice or loyalty altså når 

du har aktier og er utilfreds med noget så kan du, tie stille eller du kan lade være med at 

gøre noget som helst, exit er at gå, voice er det sidste altså du kan sige noget, og aktivt 

ejerskab er ligesom noget hvor du bruger din voice i den strategi at man overfor 

virksomheden siger altså nogle gange så aktivt ejeskab sådan meget kritisk overfor 

virksomheden og det behøves den nødvendigvis ikke være det er måske mere sådan det 

kan også bare være en dialog som man har med nogle virksomheder men det er jo netop 

fordi at vi har sådan en vi kan godt lide virksomheder som er aktionærvenlige dvs. at de 

skal være drevet med aktionærernes hensyn for øje og derfor er vores aktivt ejerskab det 

går ud på at hvis det er forhold som vi kalder esg miljø, sociale og governance forhold 

hvor at virksomheden ikke optræder med aktionærernes hensyn for øje sådan er vi 

ligesom vil gå ind og syntes at det skal ændres og påvirkes så det er ligesom om at man  

prøver på den måde at komme med den langsigtede investors syn på virksomhederne 

hvis ikke virksomhederne selv har det så man ligesom prøver at ændre kulturen i 

virksomheden eller adfærden i frohold til nogle ting som ikke er hensigtsmæssige og i 

sidste ende så er en ting at det vil nedbringe risikoen fro at vi får en dårlig historie i 

virksomheden som vil på sigt kunne påvirke børsværdien tag f.eks. sådan noget som 

VW altså det kan man så snakke længe om hvorvidt og hvor meget man kan gøre sådan 

i praksis men det er sådan set ikke ideen med det er ligesom at man prøver at komme 

nogle af de her ting  i forkøbet og dermed nedbringe risikoen og i princippet kunne det 

også måske gøre virksomheden mere værdifuld ved at den ligesom kommer til at være 

mere inline med aktionærernes forventning og når man sådan siger aktionæren så er det 

ikke ud fra sådan en ren pengelogik det er også sådan at man sørger for at de 

virksomhederne behandler deres medarbejdere korrekt de tager de hensyn de skal til 

miljøet sådan at de ikke kommer ud i alle mulige skandaler og ting og sager og det er 

det man kalder representational risk og det vil i sidste ende have noget at gøre med 

aktiekursen så derfor er sådan set vigtigt at komme i forkøbet i de her uheldige sager så 

kan man sige at den måde vi sådan rent praktisk har valgt at gøre det på det er igennem 

at bruge sådan en ekstern konsulent bureau i London der hedder x, eos står for Equity 

ownership service så er der nogle der vil sige det er jo ikke jer slev der gør det men i 

betaler bare nogle for at gøre det og det er for så vidt rigtigt men man kan sige vi har 

180 Mia kr. som vi forvalter af dem ligger måske 40-50 Mia kr. i aktier det er rigtig 

mange penge men alligevel den største aktieposition vi har er 600 Mio kr. i Alphabet 

det der før hed Google, hvis man så ser på hvor meget de 600 Mio kr. er ud af Google 

samlede aktiekapital så er det nul, så hvis lille mig skulle ud og banke på dørene hos 

alle vores virksomheder og sige nu syntes pensions DK det her og nu syntes pension 

DK det her det vil være rigtig hårdt arbejde og det ville være rigtig svært for os at 

komme igennem så ideen med at man gør det er, at en ting er at man effektivisere det 

ved at ligge det ud et sted hvor du har flere investorer så dem der kommer og laver det 
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her vi kan tale på vegne af tror der er 30-35 investorer, dvs. at de kommer altså på 

vegne af de her investorer og vi har så stor en del af aktiekapitalen så på en eller anden 

måde giver det os en leverage til dem der laver engagementet på vegne af samtidig kan 

de også lave en economy scale ved at de kan ansætte nogle folk der har noget ekspertise 

om minesektoren eller ved meget om climate change eller ved meget om governance 

forholdene sådan at man også får hyret nogle eksperter i stedet frem for at jeg skal 

sidde , det er sådan rimelig svært at holde styr på så mange engagement så det er den 

måde vi gør det på. Så i praksis sker det ved at de er i dialog med os men netop fordi 

man sal have de der stordriftsfordele for at det kan lad sige gøre fordi hvis alle 

pensionssleskaber gjorde det her slev så ville det på sin vis være meget mere ineffektivt 

fordi det alligevel i sidste ende er de samme synspunkter man har som pensionsselskab 

fordi du investerer tit på den samme måde så man har det samme langsigtede hensyn og 

i praksis er det sådan at altså at vi investerer i 1200 selskaber sådan cirka og det kan 

man ikke, dårligt være i gang med alle selskaber samtidigt også fordi nogle af 

selskaberne har vi fordi de ligger hos en ekstern forvalter og så har vi 800 kr. i den fordi 

at der sådan det er når du har en ekstern forvalter så køber du alle hans investeringer og 

så kan man ende med at have nogle ret små positioner og så kan man sige om det giver 

mening og lave aktivt ejeskab i et selskab hvor du har 8 Mio kr. i det gør det måske ikke 

så derfor er den dialog vi har med x og som de også har med deres andre kunder er at de 

ligesom ud fra de samlede positioner som deres kunder har kigger på virksomhederne 

og hvor er de største risici og hvor giver det mest mening at påvirke sådan at man 

ligesom laver en risikojusterede vægtede tilgang til det her og hvis du nogle gange ser 

den måde når nogle af aviserne skriver negativt om vores aktivt ejerskab så var der en 

historie i information om palmeolie hvor de siger at de har ansvar for hver en kr. de 

investerer i, det kunne nogle gange tyde lidt på at de ikke rigtig ved hvordan en 

investeringsbiks fungerer i forhold til diversifikation hvis vi netop skulle sidde og være 

aktivt i dialog med hver evig eneste lille kr. vi har investeret så kunne jeg have sådan et 

lille Department under mig af folk der bare sad og lavede sådan noget her så man er på 

en eller anden måde nød til at have noget respekt for at det er andre folks penge man gør 

og vi gør det på den måde vi mener der er bedst men også indenfor nogle givne rammer 

og det er så der at vi mener at brugen af eksterne konsulenter som hermes giver god 

mening.  

Det er næsten alle der gør det sådan her.  

 

Så kan man sige at i USA hvor man har sådan nogle som blackrock altså de er så 

kæmpe store at det er en helt anden liga end os, den norske oliefond kan hurtigt eje 3 % 

af et aktieselskab, de har simpelthen så meget magt at når de går ud og siger noget så 

går det direkte, hvis norsk oliefond siger noget kritisk om et selskab så vil det 

formentlig komme på forsiden af FT de har noget leverage vi simpelthen ikke kan være 

i nærheden af det er også fordi de har en formue der er større end den danske 

pensionsformuer tilsammen  

 

16:32 Kan du sige noget om hvilke ulemper der er ved at have politikker for ansvarlige 

investeringer? 

Det der for os ville det være meget nemmere hvis at regeringen sagde til os hvad der var 

sort og hvad der var hvidt det vil den danske stat meget nødig gøre, fordi det skal de 

ikke blande sig i og hvis man sådan analysere hvad der foregår f.eks. har du set det med 
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unipension om at der er det her med at de vil have, at deres medlemmer vil have at de 

ikke investerer i nogle ting i forhold til kul og sådan noget så kunne det også være sådan 

noget som tobak og sådan nogle ting vores tilgang til det er at så længe at tobak er 

ulovligt så skal vi ikke pålægge os nogle bånd fordi det er statens mens x og lægerne så 

har de ligesom valgt at sige at tobak er ikke sådan noget man investerer i, det er nogle 

sådan noget spil, hvor nogle interessegrupper ikke kan få noget lov igennem jamen så 

køre de presset over på os, for ligesom at få os til at tage nogle valg, og sige det forkert 

det hermen så presses vi ligesom til at skulle gå videre end lovgivningen så derfor ville 

det nogle gange være nemmere for os hvis at staten den gik ind og sagde det her må i 

ikke, men det vil staten af gode grunde ikke gøre, fordi så vil det ligesom vi vil blive 

presset tilbage hver gang, der kører også masse med x har haft nogle sager med Israel 

og de besatte områder, fuldstændig ligegyldigt hvad du mener om det her så kan man 

sige at burde den danske stat ikke sige hvad der er op og ned her de har et folkerets 

agentur fordi det er meget svært for os og sidde og vurdere hvad er rigtig og forkert her 

og derfor vil det i mange tilfælde være meget nemmere hvis staten sagde det her er sort 

og hvidt så derfor vil hard law nogle gange være praktisk. Men derfor fordi det netop er 

sådan nogle politiske emner vil staten også være tilbageholdende med at komme med 

det her. Lidt mere sort og hvidt Måske? Vores holdninger er lidt at det ikke er os der 

skal sidde og lave lovgivningen du vil også opdage at mange andre pensionskasser, jeg 

tror faktisk kun at det er x og y der ikke udelukker selskaber der er involveret i a-våben, 

der er rigtig mange selskaber der udelukker det, men det de siger er at det er fordi der er 

konventioner imod a-våben ja, der er en konvention at det er de her lande der må have 

a-våben men hvis du skal ud og flyve til en fed tur til USA så flyver du med Airbus 

eller Boeing fly og det er selskaber som folk vil udelukke, altså i princippet så er 

klyngebomber altså noget som den danske hær samarbejder med.  

 

21:00 kan du fortælle om fordelene ved at have ansvarlige politikker? 

Der er en fordel ved at vi faktisk mener at det har en positiv effekt for vores 

investeringer på lang sigt, at det i sidste ende giver os nogle bedre virksomheder at 

investere i, fordi man kan sige at vi er jo som investor tvunget til at investere i de 

virksomheder der er at investere i og derfor har vi også interesse i både i frohold til de 

specifikke virksomheder vi har i vores porteføljer men i princippet også gør noget for at 

der bliver taget hånd om det her, og man på en eller anden måde fordi vi vil altid 

minoritetsaktionær på børsmarkedet så derfor er vi også interesseret i at man har en god 

beskyttelse af minoritetsaktionærerne på børsmarkederne så derfor er vi jo altid 

interesseret i at der er velfungerende markederne og veldrevne virksomheder så rent 

holistisk har vi også en langsigtet interesse i at det her er tilstede men også for den 

enkelte virksomhed som har en positiv effekt det er et sådan relativt nyt felt så der er 

ikke super meget forskning på det men der er faktisk noget forskning der viser at det 

faktisk har en positiv effekt at gå ind og have engaged med et selskab. Så er det også for 

os som pensionskasse har vi også en interesse i at vi ikke kommer på forsiden af 

medierne, så derfor er vi også interesseret at tage nogle af de sager i opløbet, så vi 

sørger for at de virksomheder vi investere i ikke laver alt for dumme ting. 

 

23:10 Hvem i det pågældende selskab vil I tage kontakt til? 

Vi har et princip om at det altid er x der tager kontakten. Og de går efter når de skal lave 

engagement at så skal det være på et ret højt niveau det skal i hver til fald være investor 
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relations og gerne på sådan bestyrelsesniveau at de har fat i folk, og det er netop fordi 

de gerne vil ind hvor man ikke skal filtrerer op igennem et system før beskeden kommer 

op til den reelle beslutningstager så x vil til beslutningstagerne før de kan gøre det, og 

det er også derfor at vi har valgt x fordi de har en troværdighed i forhold at de kommer 

meget fra en corporate governance tradition, så de har ligesom nogle folk der har et 

niveau til at komme ind til de her folk og så er de også, det  er også afhængigt af hvilket 

selskab det er, altså der er jo en verden til forskel fra at snakke med et engelsk eller 

danske selskab til at snakke med et kinesisk selskab eller japansk selskab der nogle 

kulturelle ting man skal tage hensyn til,  

 

24:56 kan du komme på eksempler på hvad det er de beder om? 

Danwatch har fundet ud af det her selskab syngenta de kørte det man kalder gældslaveri 

i Indien, og mente at det her firma var med til at fastholde de her medarbejdere i gæld 

og at det i øvrigt førte til selvmord. x tager kontakt til det pågældende selskab for at 

finde ud af hvad der er op og ned i den her sag og hvad det egentlig er der er sket og 

hvad er de reelle fakta, og de kan så fuldstændig afkræfte den historie men samtidig 

finder hermes ud af at syngenta at der faktisk er nogle steder hvor de godt kunne 

forbedre forholdende og at det som di siger i Danmark ikke sandt men at der faktisk er 

nogle ting som godt kan gøres for de her bønder for at forbedre deres kontrakt forhold, 

og gøre det lidt mere formaliseret. 

 

Et andet eksempel er Novartis som gik på ledelses spørgsmål, hvad deres gamle CEO 

havde fået udbetalt i løn og det er fuldstændig afsindigt der noget med at han havde fået 

flere hundrede millioner for bare at love at han ikke vil gå til konkurrenterne, det er et 

eksempel på hvordan hermes går ind og arbejder med bestyrelsen og deres retningslinjer 

for hvor uafhængige bestyrelsen skal være men også hvad er en fair kompensation til en 

ceo.  

 

Det sidste eksempel der ligger på hjemmesiden er et miljø eksempel, det er meget smukt 

valgt ud, det er xijing mining som notorisk er indenfor ESG, den norske oliefond har 

dem udelukket pga. miljøforhold, vi har så igennem hermes været i dialog med dem, 

hvor der faktisk er ret klart tegn på at de har forbedret sig. Bliver verden et bedre sted af 

at vi sælger vores aktier eller bliver verden rent faktisk bedre af at vi går i dialog.  

Tun selskab i Mozambique, hvor vi har en lille position i nogle obligationer der er 

blevet udstedt og det viser sig efter at de her obl er blevet udstedt at det her selskab bare 

har været en korruptionsmaskine for nogle regeringsfolk og det er et statsejet selskab så 

obligationerne er udsted med statsgaranti dvs. at det sådan set bare er en obl udstedt af 

Mozambique og det er vi blevet kritiseret for fordi nu skal Mozambique til at 

tilbagebetale en masse ting og pension DK er så blevet spurgt til hvorfor man så ikke 

sælger, hvis vi sælger den her obligation, så vil vi tabe penge på den fordi den er faldet i 

kursværdi men hvis vi sælger den så stikker vi den ud i en sort pulje hvor folk vil købe 

og sælge og vi aner ikke hvem der køber den du vil måske risikere at der sker det 

samme som der skete med Argentinas gæld, da de gik konkurs så det sådan nogle 

amerikanske hedgefonde der køber dem og så kan Argentina have forhandlet med nok 

så mange kreditorer om at restrukturer gælden, så sidder den her 1 procent og siger niks, 

vi vil have bedre forhold vi skal have fuld kupon og det kan man i princippet også 

risikere med den her obligation, ofte er sådan at folk vil gerne vise til offentligheden at 
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de kan presse os til at gøre ting. 

 

31:07 hvordan og på hvilken måde beder hermes om de her ting? 

Altså det kan ske på mange måder, nogle selskaber er meget konstruktive og meget 

gerne i dialog med os, så der kan man næsten bare ringe til dem så dukker de op, nogle 

selskaber f.eks. har et independent director ved siden af bestyrelsen, som er et 

uafhængigt bestyrelses medlem, hvis det bestyrelsesformanden og direktøren er den 

samme, som det er i JP Morgan så har det et uafhængigt bestyrelsesmedlem for ligesom 

at have en modvægt til ham, sådan en som ham vil meget ofte være nem at komme i 

kontakt med, men hvis det sådan et obskurt kinesisk selskab så er det måske lidt svære 

at komme ind, fordi de måske ikke er vant til at man har den her kontakt med 

investorerne, så det er meget meget forskelligt og det kan også være at de skriver et brev 

til dem for at spørge om noget. 

 

32:45 for lige at vende tilbage til den med lønnen, Novartis, hvad kræver x i sådan et 

tilfælde? 

I forhold til løn vil de kræve sådan noget, typisk at lønpakken skal hænge sammen med 

firmaets langsigtede udvikling, så f.eks. at hvis de får aktieoptioner, så skal optionerne 

være bundet i 3 frem i tiden eller 4 år frem i tiden sådan at de ikke bare kan lave et godt 

år og så cashe ind, men at de ligesom skal kunne spore en langsigtet udvikling, også i 

forhold til det gyldne håndtryk, at der skal være en eller anden form for proportionalitet, 

igen for at vende tilbage til, at vi gerne vil have aktionærvenlige virksomheder dvs. det 

her med at hvis vi har en virksomhed der giver corporate jets og på en eller anden måde 

har nogle forhold som gør at direktøren kan optræde i modstrid med hvad der er godt 

for os, så det handler meget om at gå ind og påvirke incitamentsstrukturen.  

Er det så igennem politikker, de gør det her? 

Ja ja, det er netop at gå ind og foreslå politikker eller kritisere de eksisterende politikker, 

men det er også meget svært, i USA kan man nærmest ikke, i USA har man noget som 

hedder say and pay i forhold til generalforsamlinger hvor du ligesom kan stemme om 

det men det er ikke noget som firmaet skal rette sig efter hvor der måske er lidt mere 

tradition for en konsensus præget tilgang til det her i Europa. 

 

34:37 aktionærforslag? 

proxi voting er det her med at du i princippet, en stedfortræder og det gør man igennem 

at man bruger de her bureauer ISS så det er ligesom en måde at gøre det på, de sidste ti 

år har det været sådan, så det vil være ekstremt tungt, men nu er det faktisk blevet et 

tilgængeligt redskab for investorer at de ligesom kan gøre deres stemme hørt igennem 

de her bureauer, så det er det der hedder proxi voting, og i USA er der det der hedder 

shareholder directive hvor aktionærerne kan stille proposals til bestyrelsen, det kan vi i 

princippet også i Danmark, SF ungdom har stillet forslag til x bank og y bank. 

 

35:43 Hvordan foregår det?  

I Danmark skal du bare have en aktie for at kunne stille et forslag. Vi mener at 

bestyrelsen skal fastsætte strategien, men vi kan være med til at påvirke bestyrelsen og 

være med til at påvirke nogle overordnede forhold men på generalforsamlingen skal du 

ikke stemme om strategien, det er bestyrelsen og direktionen der skal gøre det, og hvis 

man er utilfreds med det, så må man skifte bestyrelsen ud. 
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37:12 Hvordan har virksomhed Bravo integreret ESG i jeres investeringsanalyser? 

Det er noget vi arbejder med, vil jeg sige, det er integreret på den måde at når vi sidder 

og investerer i nogle af vores porteføljer så kigger vi meget på det her med 

aktionærvenlighed dvs. at der er nogle ting vi kigger på i forhold til hvor gode er 

selskabet til at give penge tilbage til aktionærerne hvis de har overskud, eller vil de bare 

bruge dem på nye projekter, der kan vi godt lide at de ligesom tænker på deres 

aktionærer og ikke bare investerer dem i nye projekter. Vi arbejder med at finde ud af 

hvordan man kan tage sådan nogle governance faktorer og på en eller anden måde kan 

lave et overlay til vores investeringsarbejde, sådan at man kan bruge det til lidt som en 

early warning i frohold til sådan nogle ting altså hvis du vidste hvor mange koncerner 

jeg har snakket med, der vidste at de kunne se forudse VW skandalen. Det er noget vi 

kigger på, så kan man sige at vi bruger også mange eksterne forvaltere der er nogle af 

de her forvaltere de arbejder rigtig meget med ESG, en af vores forvaltere er sådan 

meget fokuseret på at de har 100 selskaber i deres portefølje, det er ikke så meget for 

sådan et investeringsselskab, men så har det så ret stor portioner, som de holder i lang 

tid og så gå de aktivt i dialog med selskaberne omkring deres ESG udfordringer.  

 

39:26 Er det noget jeres forvaltere også gør? Vores interne butik, der tager x sig alt. 

 

39:45 Så porteføljeforvalteren de fokuserer ikke på ESG, det gør x? 

Ja, det gør x. 

 

40:29 Hvad er det x går ind og forlanger? 

Det er hele paletten, der er ikke noget som er off the table, i forhold til ting som vi 

lægger vægt på arbejdstagerrettigheder, som vi syntes er meget vigtigt, der kan vi lave 

code of conduct for sikkerhed, sikkerhedshensyn, vi vil gerne have noget hvor vi kan 

spore noget rigtig handling, det kan være svært at gøre noget ved kulturen. 

 

41:36 Har du en holdning til hvilke engagement der virker bedst? 

Hvordan man får de bedste resultater, det er nok nemmest der hvor man sparker en åben 

dør ind, altså hvor det er åbenlyst at virksomheden har problemer, jeg tror at VW de 

kommer i hver til fald til at lave nogle kulturelle ændringer, fordi den måde firmaet er 

kørt på.  

 

44:06 Best in class strategi er det noget i anvender? 

Vi anvender ikke cherry picking,  

 

45:31 Hvor får i inspirationen fra til den måde i har sat tingene op på? 

Det ligner meget hinanden. I Europa er nordmændene meget aktive, altså oliefonden, 

hollænderne er meget aktive, svenskerne er også ret aktive, på en eller anden måde så 

køre Danmark det, hvis du ser på f.eks. virksomhed Echo, han rejser rundt til verden 

hvor det er gået galt og siger det er også for galt. Virker lidt popagtigt. Hvis 

nordmændene udelukker et selskab så skal vi også være opmærksom på det, så man 

kigger lidt til de andre og ser hvad er best practice, det er også hvad samfundet stiller til 

os af forventninger, der skal være transparens omkring tallene så man ikke putter om 

tallene, det skal være nemt at se hvad vi ejer  
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Interview med virksomhed Echo – Ekspert E  
 

Hvorfor har virksomhed Echo politikker for ansvarlige investeringer? 

Det giver mening ud for rigtig mange aspekter, man kan sige at der er oplevet et 

stigende krav fra lovgiver, fra kunder, fra andre stakeholders, og så begynder vi at se en 

finansiel materialitet af de her ESG forhold, og vi ser en positiv påvirkning, altså ved at 

inddrage ESG forhold på afkast risiko. Jeg ved ikke om du så her den anden dag inden 

på finanswatch at spar Invest var ude med deres de har sådan en etisk fund som har 

outperformet, det var bare lige en sidenote, og så ser vi også en stigende fokus på de her 

ESG forhold fra, altså fra selskaberne som vi investerer i og når vi taler med dem og de 

vil gerne have noget feedback og de vil gerne have vores input til hvordan de kan 

komme videre med de her ting, og så har det også, er der også en konkurrencemæssig 

fordel, vi har et stort team og vi har rigtig lang viden, vi startede allerede i 2007 med at 

arbejde med det her, og begyndte relativt kort herefter at lave en politik og fik sat 

teamet op, men vi har ret meget viden og vi har opbygget en stor database så det er også 

nogle konkurrencemæssige fordele altså marginaler blev mindre, så det e ren 

konkurrencemæssig fordel fordi det er ikke sådan noget man sådan lige kan replikere 

ved at tage et regneark og prøve at lave et eller andet high frequency Trading agtig, så 

det er svært at replikere os fordi det kræver noget andet, det kræver at man ligesom kan 

få omsat de her ESG forhold og få dem koblet sammen med alle de finansielle aspekter 

af et selskab og det er en hel uddannelse i sig selv, men den har vi så opbygget så derfor 

er det en konkurrencemæssig fordel og vi ser også at det langsigtet værdi en grundtro på 

at på lang sigt der skaber vi bedre værdi og mere holdbar værdi. Data har også været 

svære tilgængelige og der har ikke været data, men der begynder at komme mere nu 

også fordi der en nogle fonde som har været i markedet og det har emerging stars også, 

den har klaret sig godt, så der begynder at være noget om det, virksomhed x har også 

lavet analyser på det og viser at det giver værdi med ESG.  

 

04:00 Kan du fortælle lidt om udviklingen indenfor ansvarlige investeringer i 

virksomhed Echo? 

Vi var nogle af de første til at underskrive UN PRI i 2007. Og så begyndte vi allerede at 

lave engagement i 2008, og senere begynder vi at lave de her Stars fonde, og nu er vi 

her hvor vi har lavet en ny analysemodel, hvor vi faktisk laver sådan et score Card, som 

skal gøre det nemmere for porteføljemanagerne, lige at kigge, den er delt op i fem 

business model, governance, environmental, social, ethics, så bliver de ratet for hver, så 

kan pm ligesom se hvor det er på en farveskala grøn gul rød alt efter hvor de er, så der 

kan de ret hurtigt finde et overblik over selskaberne ud fra den analyse vi laver, i 2010 

begynder man lave de her interne ESG analyser. Og som alle nok har snakket om så er 

det jo integrationen der ligesom skal ske, det er næste skridt, og så har vi underskrevet 

Montreal carbon, og den her kul eksklusion,  

 

07:23 Hvem er jeres vigtigste stakeholdere?  

Kunderne selvfølgelig, medarbejderne, lovgivere, samfundet generelt, studerende, 

leverandøre, de helt klassiske interessenter. 
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09:49 Hvilke fordele ser du ved ansvarlige investeringer? 

Fordelene syntes jeg er at man kommer ud over Blomberg skærmen, man får hele 

verden med, man får ikke kun det der derinde på skærmen, du får også en bevidsthed 

om hvad der foregår ude i verden, og får tænkt det ind når man investerer, og jeg tror 

ikke at vi kan blive ved med at lade være, det vil vise sig at det er vigtigt at forholde sig 

til det og det kommer til at betyde noget for      …. Det første jeg gør når jeg ser på en 

virksomhed er at kigge på deres vision og mission hvis man kigger på det, så siger det 

ret meget om et selskab, hvordan de tænker, og hvordan de tænker deres egen rolle, i 

samfundet og i verden, og hvordan de ser det hele ligesom spiller sammen, så det er en 

konkurrencemæssig fordel, og langsigtet giver det mere værdi, altså i forhold til afkast 

og risiko.  

 

11:56 Hvor får i inspirationen fra? 

Vi har en meget visionær direktør, og en brændende ambition for at det her bare skal 

videre, og ser det her som noget vigtigt at forholde sig til når man investerer, så derfor 

begyndte vi at bygge teamet op,      

 

13:49 Jeres team er noget større end andres? 

Grunden til at vi er så store er også fordi vi sidder og laver alle analyser på alle enkelt 

virksomheder der ligger i vores star fonde.  

 

14:11 laver i jeres egen screening?  

vi bruger MSCI som leverandør, som input, til vores egne analyser, de giver os noget 

information og noget data, og det bruger vi så som input til vores egne analyser, vi 

bruger det ikke som mange andre bruger det,  

 

15:48 aktivt ejerskab hvad kan du sige om det? 

Kigger du på pri principper så er aktivt ejerskab en af grundstene i ansvarlige 

investeringer, man har et ejerskab og man bruger det, til at stemme til at tale med 

selskabet, og i vores star fonde skal vi tale med virksomheden en gang om året, hvor vi 

laver en up date af vores rating, så ejerskab er noget vi bruger meget,  

 

17:03 hvem er det der tager kontakt til selskabet? 

Jamen det gør vi selv, porteføljeforvalteren i teamet,  

 

17:40 Hvem tager i fat i selskabet? 

Man starter typisk i Investor relations, og så etablerer man kontakten og så finder de 

typisk ud af hvem man skal tale med, sidste uge var det eksempelvis en CEO, mange af 

selskaberne har også afdelinger dedikeret til det her område, eks. Sustainability, det er  

ikke så ofte men nogle gange når vi laver et corporate engagement med andre så kan vi 

komme op på ledelses niveau, men typisk IR og de får spørgsmålet på forhånd så de ved 

hvad det drejer sig om, for vi ringer for at høre hvordan de håndterer det her, og 

kommer med forslag til hvordan de kunne gøre det bedre.  

 

19:14 Hvad beder I om?  
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Hvilket niveau håndteres det på i virksomheden, er det oppe på bestyrelses niveau, 

governance, men det afhænger også af hvilket type selskab det er,  governance så er det 

bestyrelsen, hvordan det bliver håndteret i bestyrelsen, og bestyrelsens sammensætning, 

og om der er overvægt at uafhængige directors, beskyttelse af minoritetsaktionærer, om 

de har de rigtige komiteer sat op, om komiteerne har de rigtige uafhængige directors, 

har bestyrelsen de rigtige kompetencer. Governance og forretningsetik har altid fokus! 

Og hvordan håndterer man korruption, hvidvaskning, whistleblower, har man code of 

conduct og er den offentlig tilgængelig,  

Hvis det er forbrugsrelaterede virksomheder: så er det noget med produktsikkerhed, har 

der været tilbagekaldelse, altså høj grad af tilbagekaldelse af produkter, har de styr på 

deres leverandørkæde, hvordan overvåger de den, hvilket krav stiller de til 

leverandørerne er de medlem af nogle sådanne organisationer, indenfor hver sektor er 

der kommet nogle organisationer som sætter nogle standarder, og det er altid godt hvis 

de er med. 

Tøjindustrien, hvad gør de med kemikalierne, vand e ret rigtig stort tema, 

byggesektoren hvordan håndterer man byggeeffektivitet, der bruges rigtig meget energi, 

hvad gør man for at bruge mindre, og det har også noget med omk. At gøre, så det vi 

kigger på at noget der kan påvirke deres omkostninger , deres investeringer, det er 

ligesom det vi holder øje med, hvad kan påvirke forretningen, og menneskerettigheder 

er ekstremt vigtige, og hvordan sikre de sig mod at der løber farlige ting ud i floder, og 

der også mange der  bruger kontraktarbejdere, og i IT selskaber er det sådan noget med 

datasikkerhed, hvordan sikre man sig mod cyberkriminalitet, og hvad gør man når det 

sker, fastholdelsespolitikker,  

 

25:15 hvordan beder i om noget? 

Skal tale med selskabet,       

 

25:58 Hvordan ser du det her område i fremtiden? 

Der kommer konkurrence på området, så jeg tror at det her integration, kommer til at 

rykke sig, og det kommer til at rykke mere ind i analyserne og det porteføljemanagerne 

laver, om de vil det eller ej, jeg tror at det er uundgåeligt, at det er sådan en naturlig del 

at man tænker på det, også fordi det er noget som kunderne efterspørger, der er en 

forventning om det. 

   

27:13 hvad med sådan noget lovgivning? 

Der skete en del da §99a kom, så hvis man skal skrive om det så skal man også forholde 

sig til det, så på det niveau kan det have en rigtig god effekt, og der er også en masse 

initiativer der kommer fra EU, shareholders rights directive, men jeg ved ikke hvor det 

ender, og det er jo rigtig godt at der kommer noget pres, men det må bare heller ikke 

blive sådan en box ticking excersice, det skal jo komme, det er lidt det samme som med 

PRI, jeg kan huske at jeg talte med X om, og jeg spurgte om I er underskriver af PRI, 

nej det er vi ikke men det kan vi godt hvis vi syntes, jeg syntes at I selv skal syntes det, 

altså, det skal I overveje om, fordi det er ikke bare lige noget man gør, det skal helst 

komme fordi, det skal helst komme indefra, fordi, at det er det rigtige og fordi man ser 

ligesom at det betyder noget, og at det er vigtigt for at opretholde sin bæredygtige 

forretningsmodel.  
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29:02 I ligner mere og mere hinanden? 

Det er også derfor jeg siger, nu står vi her, og så bliver det spændende at se hvor 

branchen nu skal hen, om der bliver mere fokus på hvordan, hvilke aktiver man 

investerer i, eller hvordan man får taget det næste skridt i forhold til at integrere hele 

tænkningen omkring, hvordan ser fremtiden ud og hvordan hele sådan 

bæredygtighedskonceptet, hvad vil det egentlig sige, hvor er det vi bevæger os hen af, 

og hvordan flytter vores investeringer så med, hvordan får vi det her tænkt ind, fordi det 

handler om at skabe afkast, og det er jo ikke enten eller det er jo både og.  

Det er meget blød lov, comply and explain. 

Man skal nok også træde varsomt i forhold til lovgivning, man kan godt sætte nogle 

krav til hvad man rapportere omkring, for så kommer institutionerne til at forholde sig 

til det, men det skal helst ikke være fordi de føler sig presset til det, det handler om at 

skabe nogle incitamenter om det og hvordan gør man lige det bedst,  

Den ultimative succes for ansvarlige investeringer er, at begrebet ikke findes mere, at 

det ikke er  et selvstændigt begreb, spørgsmålet er også om det har været en ulempe at 

det har haft sit eget begreb, fordi det har haft nogle svære associationer for dem som 

ikke har beskæftiget sig med det, og det er kommet lidt for langt væk fra hinanden, altså 

det finansielle og ESG, så det ville være en succes hvis det bare blev en naturlig del af 

hvordan man kigger på investeringer,  

 

31:45 Hvordan har I defineret ansvarlige inv.? 

Afkast med ansvar, og troen på at skabe langsigtet værdi ved at inddrage ESG forhold i 

investeringsprocessen,  

 

32:13. Så er der alle de her begreber SRI,RI, ESG? 

Hvis man bare kalder det ansvarlige investeringer så dækker det ligesom over dem alle. 

RI handler om at forholde sig til ESG forhold.     

 

 

Interview med virksomhed Charlie – Ekspert C 
 

Kunne du fortælle hvor mange i er i din afdeling? 

Ja, jeg er chef for en afdeling der er bestående af fire mennesker, så hoved, 

grundlæggende er vi fire mennesker, men der er også nogle af opgaverne håndteres også 

af andre mennesker, men kerneteamet er fire mennesker,  

 

0:28 Hvor begyndte virksomhed Charlie at arbejde med ansvarlige investeringer? 

Ja, det starter meget meget stille i 1997 hvor virksomhed Charlie bestyrelse de beslutter 

sig for at have nogle retningslinjer for deres investeringer, og det er før min tid, så det er 

kun hvad jeg har kunnet læse mig til, men det jeg har kunne forstå men i de første 

mange år så er det vist primært det, at man har nogle retningslinjer, og når der så opstår 

nogle f.eks. sager i offentligheden så kan man referere til dem. I 2005 begynder man at 

blive lidt mere proaktiv ved at man køber et engelsk selskab til at hjælpe med og 

screene vores porteføljer og på det tidspunkt er det faktisk forankret i vores 

aktieafdeling, hvor de egentlig sidder og gør det som en del af deres job. I 2008 der 

diskuterer vores bestyrelse diskuterer det her igen og er lidt uenige om hvilken vej skal 
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vi egentlig her, og der får jeg faktisk til opgave og lave en evaluering af hvor langt er vi 

egentlig kommet og hvor er vi henne sammenlignet med specielt internationale peers, 

og det førte til i 2008-9 konkluderer de så at vores politik på området sådan set er ok 

men vi mangler nogle mennesker, til at arbejde med det, og så bliver jeg den første 

person til at arbejde med det i 2009 og så ansætter vi en ekstra i løbet af 2009 og så er 

det så trinvis vokset både med hvad for nogle ting vi arbejder med men også med 

bemandingen, så det er sådan lidt historie om udviklingen i ansvarlige investeringer. 

 

2:23 hvornår det begyndte det har jeg sådan set svaret på og det der udløste det?  

Tror at det er startet op med at der har været nogle presse sager omkring, det er tit så at 

nogle syntes, at en eller anden ting som vi investerer i er uetisk eller sådan noget, og så 

har det været det første skub, og det er helt tilbage i 1997, at der har været nogle 

historier og hvad gør i egentlig i virksomhed Charlie med sådan noget.  

 

4:03 Hvorfor har virksomhed Charlie politikker for ansvarlige investeringer? 

Det er sådan at vi er nedsat ved lov og vi er uafhængige af folketinget ved at vi har fået 

en uafhængig bestyrelse, og sådan har det været helt tilbage til 1964 da vi blev oprettet, 

hvorfor vores bestyrelse, de har aldrig fortalt mig hvorfor de gjorde det, men hvis jeg 

må, det her står kun for egen regning, det står ikke for min bestyrelses regning og det 

kan være at de vil sige, at hvis de hørte det, så vil de sige men jeg tror ikke at det helt er 

sådan givet at vi har stort set alle Danmarks medlemmer de kan ikke rigtig beslutte sig 

for at gå igen, det er sådan en tvangsopsparing, så tror jeg tankesættet har været at, der 

må være et eller andet minimumskrav til de her investeringer, således at vi i 

virkeligheden også at alle danskere når de nu bliver tvunget herind også er et eller andet 

minimumskrav om hvad de her investeringer skal leve op til, jeg tror at det er det der 

har drevet det, og der har man ligesom valgt en politik som man mener egentlig i 

virkeligheden på den ene side lever op til det og på den anden side prøver ikke og hvad 

skal man sige blive en selvstændig politisering over at nu vil vi være de fremmeste på 

hele området det har været den balancegang, så det er nok det der har drevet det, jeg tror 

også at jeg skal sige en anden ting og det er at altså det her ansvarlige investeringer står 

lidt på to ben det ene står på det her med at man siger tit det her med værdi og værdier 

vi gør det her fordi vi har nogle værdier i vores samfund vi gerne på en eller anden 

måde gerne vil sikre på at vores investeringer lever op til dvs. at vi bryder også ikke om 

i vores samfund bryder vi også ikke om, vi respekterer menneskerettigheder i vores 

samfund sådan nogle grove menneskerettigheds brud det er et brud på vores værdier og 

smide en masse penge i den retning det er sådan og det kan man sige i udgangspunktet 

er der jo ikke sagt noget som helst om afkast så er den anden bølge eller den anden 

bevægelse indenfor det man også kalder ansvarlige investeringer de siger sådan set det 

er sådan set ikke på grund af menneskerettighederne men det kan være en indikator eller 

det her med at tage information med ind det kan i sig selv bidrage til at man træffer 

nogle bedre investeringsbeslutninger det kan være noget risikoallokering eller whatever, 

den del har jo hvad skal man sige ikke noget vores bestyrelse har tænkt de tanker, men 

det har jo så specielt fordi vi går ind i nogle nye investeringstyper i løbet af 2000 været 

ret oplagte at vi også er begyndte at tænke på det f.eks. at gå ind i skov der er der nogle 

ting, der er der nogle højrisiko ved at gå ind altså sådan helt banalt investeringsmæssige 

højrisiko ved f.eks. at være i Afrika hvor der er en masse sådan og der er også noget 

reguleringer der er ret bøvlet og sådan noget så der har vi valgt nogle ting som i 
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virkeligheden er mere drevet af den anden med altså med at vi har valgt at investere på 

en måde i skov som i virkeligheden er motiveret af noget afkast af altså rene afkast 

målsætninger det er så sådan at udover sådanne minimums kriterier så er den måde vi 

ligesom har sat i verden på så må vi ikke tage nogle hensyn der ligger ud over de her 

grundlæggende minimumskriterier der er defineret af finanstilsynet hvis det ikke er 

noget vi mener på langt sigt vil føre til noget bedre afkast, så det er ligesom de to dele af 

problemstillingen der kører et parløb med hinanden og nogle gange er det meget viklet 

sammen og nogle gange er det mere tydeligt den ene grund eller den anden grund. 

 

7:40 Hvem er jeres vigtigste stakeholdere? 

Den vigtigste stakeholder er Danmarks medlemmerne, hvem er der ellers? Der er mange 

der har en holdning til os i virkeligheden og det kan være enkelt personer, det kan være 

den oplagte man ligesom altid snakker om det er NGO, men det kan hurtigt også blive 

altså f.eks. har der været. Tag et eksempel, hvordan man skal investere i selskaber der 

har aktiviteter i på den israelske besatte Vestbred når man går ind der hvordan man end 

placerer sig i frohold til diskussionen så vil der altid være stakeholdere fra den ene eller 

anden side, så det er tit i forhold til hvilken som helst sag der er et hav af forskellige 

stakeholdere, det kunne også være stakeholders i forhold til nogle af de selskaber vi 

investerer i hvad er det egentlig for nogle forventninger vi giver dem og krav vi stiller 

til dem, dem er de også vores stakeholdere, så hvem er ikke vores stakeholdere, det er 

ok lettere at starte derfra, men der er selvfølgelig nogle der er lidt mere tydelige og 

nogle der råber lidt højere,  

 

08:54 Begreberne, SRI, RI og ESG? 

Vi har brugt to af begreberne historisk, og vi har gjort det med en rimelig velbegrundet 

hu i, at vi har brugt SRI og vi har brugt ESG og SRI og ESG det vi mener er for os og 

det er jo meget med et her at man jo os selv tage de her tre bogstaver og gendefinere 

dem og det vi egentlig har for os været vigtig med SRI det var, at det er kun E og S 

benet i ESG så det vil sige der taler man om SRI og corporate governance når man så 

siger ESG så har man taget Corporate governance diskussionen med ind i det samme, så 

det er den store forskel, jeg tror at hvis jeg skal være helt ærlig at der er nogle 

modemæssige ting og så putter man det ind i et nyt begreb men for os har det været 

ligeså og det har dybest set været med nogle, der har været nogle mega trend hvor vi 

nok startede med og så det her SRI og corporate governance som rimelig adskilt og så 

er vi stille og roligt egentlig godt vist at de ikke var adskilt men at de havde en eller 

anden tættere relation, og så på et tidspunkt valgte vi så at sige ok, så ser vi det hele som 

ESG, vi har også stadigvæk to forskellige bestyrelsespolitikker på de to områder men 

det er mere et udtryk for at vi ikke har fået opdateret dem, tankemæssigt er det nok den 

bevægelse vi har været igennem. Og der tror jeg at vi snakker forskelligt, Thomas 

snakker vist RI. Vi har i hver til fald sådan valgt at nu hedder det ESG og det er 

simpelthen af den simple grund mit team dækker over det hele med mine tre 

medarbejder, jeg har en E,S og g medarbejder.  

 

10:58 Hvordan har virksomhed Charlie defineret ansvarlige investeringer? 

Det ærlige at du ikke kan finde noget nogle sted hvor vi skriver vi definere ansvarlige 

investeringer som sådan, men det vi har gjort det er, at vi har sådan en, vi bygger på to 

forskellige krav der kommer to forskellige steder fra, det ene det der ligesom er altings 
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mode det er at vi har to interne retningslinjer, vi har en retningslinje for sociale og 

ansvarlige investeringer som siger at vi skal leve op til national lovgivning og de 

internationale konventioner som Danmark har tiltrådt samt de sanktioner som Danmark 

har tiltrådt igennem EU og FN og den, det er i virkeligheden mere over i corporate 

governance området (aktivt ejerskab) det er i virkeligheden vores helt overordnet set 

hvordan griber vi ser vi corporate governance så det er ligesom de to retningslinjer 

vores bestyrelse har lagt og de er ligesom ufravigelige for os og så har vi over tid har vi 

tilsluttet os de her principper (PRI) de er sådan seks proces principper som man kan 

være en voldsomt asocial type og i sine investeringer investere i meget meget aparte 

ting men stadigvæk leve op til de her så længe man følger de her seks principper. Det er 

vigtigt at man forstår det, det er der mange der har lidt svært ved at forstå. Ved siden af 

det, der skete det i 2013 at vi faktisk forlod den organisation der er bagved PRI fordi der 

var altmulig med at vi syntes den var ikke levede op til det, det kan være at det ændre 

sig og vi melder os ind igen, men vi har hele vejen igennem accepteret de her principper 

som styrer tingene, og det sidste Global Compact, i virkeligheden i de første mange år 

der gik vi egentlig til global compact med de virksomheder du er i nu, er der noget 

ligesom her som vi kunne arbejde med i forhold til de ti principper og der nåede vi på et 

tidspunkt til at sige ok f.eks. når man begynder at beskæftige sig med perspektiv 

samtalerne i relation til det her så var den almindelige interne opfattelse at så begynder 

vi måske at bøje os ned over nogle ting som ikke er så relevante mere måske kunne vi 

have mere glæde af og bruge de her principper over på vores investeringer og den her 

rapport er faktisk det første eksempel på hvor vi i virkeligheden, også gør det og 

omtaler. Rapporten viser hvilke principper vi i virkeligheden behandler. 

Ansvarlige investeringer er altså defineret på de 4 hjørner i rapporten. Hvor 

retningslinjerne for social ansvarlige investeringer og Retningslinjer for aktivt ejerskab 

er grundpillerne. 

 

14:41 Hvad ligger virksomhed Charlie i aktivt ejerskab? 

I virkeligheden er det en, vi melder os ind i det her PRI i 2007 tror jeg som den første i 

Danmark, jeg vil sige ikke bare os men helt generelt i Skandinavien havde man ligesom 

en strategi indenfor den del der handlede om en eller anden minimum man skulle leve 

op til, at der skulle man bare sælge selskaberne hvis de gjorde et eller andet forkert, så 

jeg tror faktisk godt at man kan give PRI æren for, at de har i hver til fald været vigtige 

til at sige jamen okay, både i en pragpraktisk men måske også i en mere moralsk 

diskussion hvor man siger jamen er det egentlig det bedste at sælge et selskab, fordi at 

tankesættet er lidt sådan at så kommer der nogle andre ejere og har de tænkt sig at gøre 

mere?, der bliver bygget en eller anden dels en moralsk ting overbygning på, jamen det 

er bedre at prøve at påvirke dem end at sælge dem og så tror jeg også at der blev bygget 

noget, det er der jeg siger pas nu på, det er der man bygger en lidt, en historik om at det 

her aktivt ejerskab det er sgu noget der kan fikse alt,  altså i det øjeblik du ringer til en 

virksomhed så gør det hvad der bliver sagt, så det er den ene del af det, den anden del af 

det er jo at hele den her tanke omkring at have aktivt ejerskab og de retningslinjer uden 

at vores bestyrelsen har været så voldsomt indblandet så har vores specielt drevet af 

vores aktiefolk og specielt vores danske aktieteam, de har sådan set igennem mange år 

haft sådan en dialog en løbende dialog med selskaberne og ud fra en meget mere hvad 

skal man sige mindre ud fra sådan en global compacts risk ide om at man vil interessere 

sig mindre for menneskerettigheder mere fundamental corporate governance, hvem 
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sidder i bestyrelse i den her virksomhed, er strategien ok, så det er i virkeligheden det 

der ligesom er der hvor vi egentlig tænker aktivt ejerskab, så tænker vi måske mere 

derover så kan vi lægge flere temaer ind og hvad er det der egentlig kendetegner den, 

det er i virkeligheden den at nogle syntes aktivt ejerskab, når vi f.eks. sidder og screener 

vore selskaber, for om de bryder de her retningslinjer, når de så gør det, så går vi ud og 

siger til dem inden vi siger nu kan i godt ryge ud så prøver vi sådan set at bearbejde dem 

og så sådan noget, først at finde ud af om det overhovedet er rigtigt at de bryder dem, 

det bruger vi nogle kræfter på og derefter også at hvad kan vi på en eller anden måde få 

dem til også at til ag give dem en kondition om at det vil vi ikke gøre igen, det e ri 

virkelighede reaktivt, fordi det er jo startet ved at vi har fundet ud af at de har gjort 

noget så det er ikke i vores forstand, det er ikke aktivt ejerskab, aktivt ejerskab e ri 

virkeligheden der hvor vi har dialogen med selskabet uden at der den her åbenlyse klare 

brud på et eller andet, det er der hvor vi egentlig er aktive, det næste er så, så har man 

ofte den tanke og det som aviserne interessere sig mest for og det er jo at noget med at 

virksomheden vil den vej og investoren vil den vej og nu kommer vi og tvinger dem til 

at gå den her vej, det er ligesom opfattelsen af aktivt ejerskab og det er helt klart også 

det tit det man vil have fordi det er det man bruger som undskyldning for at man ikke 

sælger dem, det er jo så at man kan flytte dem rigtig meget det har vi nogle eksempler 

på at man kan gøre men jeg tror jo mere at retningerne går den her vej jo mindre 

sandsynlighed er der for det, så der skal være en eller anden form for at kunne få 

virksomhederne til at kunne se at det er i deres interesse og flytte sig i en eller anden 

retning, specielt hvis man ikke ejer 50%, hvis man jer 50% så siger man bare hvilken 

retning man skal gå, men tit vil det have været en minoritetsaktionær så det vi i 

virkeligheden mere bruger det til, det er i virkeligheden fordi ved at have dialog med 

dem så får vi ikke en insider information men vi tror i virkeligheden på at vi får en 

information der gør at vi i virkeligheden kan træffe nogle bedre vurderinger om det her 

selskab på kort, mellem og lang horisont, så det e ri virkeligheden lige så meget en 

måde at generere viden på som det er og påvirke så hvis vi taler om den her rene 

påvirkning hvor virksomheden vil til højre og vi vil til venstre så har jeg ikke tonsvis af 

eksempler på hvordan man gør det, men jeg vil kunne pege på en smule men jo mere 

det er hver sin vej og jo mindre aktionær vi er så tror jeg det er sjældent at vi kan det, så 

det er ligesom den lange historie du har fået på det her spørgsmål.  

 

19:27 hvad gør i så for at ændre adfærd? 

I Danmark der, vi holder møder, både møder både dem vores aktieteam har et løbende 

dialog med vores, mit team har så også en, vores egne møder med virksomhederne 

direkte og hvor, hvad kan man sige, det er alle aktieselskaber eller alle selskaber vi 

investerer i, nej, det starter med, det har meget at gøre med hvor stor investeringen er og 

hvor stor en ejerandel der er jo større jo større sandsynlighed vil der være for at vi har 

en dialog så det er sådan direkte møder, sådan one on one og det er rigtig rigtig godt.  

20:03 er det med ledelsen? 

Det er lidt forskelligt hvem det er der taler om, for hvis det er mit team så vil det oftere 

være faktisk være de her specialisterne indenfor vores område, så det vil sige investor 

relations du ved og en eller anden csr chef, hvis det er aktieteamet så vil det helt klart 

mere være pege i retning af formand/direktionen så det er et eller andet sted der, det kan 

være begge dele, nogle gange det ene nogle gange det andet, så det er meget den 

klassiske corporate governance er tendensen nok mere at det er derover, men i 
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virkeligheden på vores område er det jo også alle virksomheder skriver sådan nogle 

rapporter og hvis vi f.eks. skal sørge for at den viden der faktisk står i de rapporter 

kommer ind i vores virksomhed de møder er faktisk tit lidt mere nørdet så det er lige så 

meget informations indsamling vi egentlig får som vi ligesom kan skubbe rundt i vores 

system,  som f.eks. at Merck laver en eller anden rapport, så er det mig og mit team der 

får læst den og ligesom er der et eller andet her vi i virkeligheden skal have lidt fokus på 

og det kan sådan være det hele. Så det er meget møder og så kan man sige, e-mails, 

telefon samtaler, hvis nu forstiller os at vi på et eller andet stort udenlandsk selskab 

investerer i som vi har en meget lille andel i og vi har et eller andet så vil vi starte med 

at prøve at skrive, mailen til dem det er helt klart det vi gør og det vil sige at når det 

f.eks. er det der reaktive aktivt ejerskab det her med at det er vores retningslinjer jamen 

der starter man med at skrive til investor relations tit, altså det er ligesom receptionen 

for os, så må vi se hvor vi skal videre hen, så der er noget med e-mails, det er også vi 

f.eks. når vi stemmer hver eneste gang at vi stemmer imod et selskab, Danmark eller 

uden landet så fortæller vi dem inden general forsamlingen at vi har tænkt os at stemme 

imod og hvorfor, så den kommunikation er i hver til fald altid når det er i uden landet 

foregår pr e-mail eller på specielle steder på hjemmesiden hvor man kan gå ind og 

stemme. Virksomhedsbesøg, ja det sker også altså det er, men f.eks. både jeg selv og 

også mine kollegaer med aktiechefen og også nogle af hans medarbejdere, så tror jeg 

mere at det er sådan at så tager man til et eller andet land et eller andet stort marked for 

at prøve at forstå noget, at komme med i en eller anden branche det er mere sådan typer 

besøg man gør, det er ikke så meget med enkelt virksomhed, og så skal man ud og se 

alle ting, det kan være hvis nu det virkelig brænder på her og det er en meget stor 

virksomhed og det er stort selskab i vores portefølje så kan vi komme ind over her men 

det er ikke så meget adfærds ændring det er i virkeligheden mere monitorering over 

hvad sker der egentlig hvis der er et eller andet f.eks. hvis det er en illikvid investering 

og ikke en aktieinvestering så kan det være nødvendigt at undersøge on site hvad det er 

for noget det er lidt en anden kontekst. Aktionærforslag, vi stemmer på alle vores 

generalforsamlinger men aktionærforslag, Danmark er jo på corporate governance siden 

ikke noget man gør, og internationalt, og historien der er faktisk, at vi er ret sent 

kommet i gang med at stemme internationalt, fordi der har været en eller anden en 

intern usikkerhed med hvordan vi egentlig skulle gøre det, fordi at der er sådan en debat 

omkring noget der hedder proxy advisors, hvor man i virkeligheden for nogle andre til 

at stemme på ens vegne og det er helt klart en økonomisk set god ide fordi der er sådan 

economy of scale på at gøre sådan noget men problemet har omvendt været det er jo 

vores aktier, så det burde også være os der ligesom tog stilling til det, så den diskussion 

vi har haft kørende i 10 år det er kan vi finde en  model fordi tit vil vi have nogle meget 

meget spredt positioner udenfor Danmark kan vi finde en model som på den ene side er 

økonomisk acceptable således at mit team ikke vores til noget meget meget stort og på 

den anden side faktisk også hvor vi kan se os selv i øjnene og det er faktisk os der 

stemmer på de her selskaber og ikke bare nogle vi har sendt en check til, så den har vi 

faktisk først besluttet os for i år, så det med aktionærforslag vil jeg slet ikke afvise at vi 

kan støtte men jeg tro at når du stiller spm så er det nok mere om vi selv stiller 

aktionærforslag og det gør vi kvag at vi er i Danmark, så har vi ikke de store erfaringer 

med det, men det kan helt sikkert godt komme, vi har støttet nogle historisk i udlandet 

hvor vi har været, ikke decideret Co finder men lige under, det var i forbindelse med 

nogle selskaber der vi mente muligvis brød vores retningslinjer, hvor vi sagde vi kan jo 
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faktisk se at der var andre der var enige med os i at det selskab der var ude i nogle 

problemer og så stillede de faktisk et forslag hvor de anbefalede tror jeg var noget med 

at der skulle en person ind i bestyrelsen som havde forstand på noget menneskerettighed 

og der var vi med i den proces, som jeg ikke tror at vi officielt kan prale af var vores 

arbejde,. 

 

25:37 hvem er det der tager kontakten? 

Det der er kunsten er, hvis vi og porteføljemanager tager kontakt til et selskab så er det 

meget vigtigt at de forstår hvem sidder for bordenden i de situationer, så det går jeg 

meget op i, altså når vi er ude, dem her det er sådan vores bestyrelse, så hvis man har 

gjort noget dumt så er der ikke så meget at snakke om men ellers bruger jeg mange 

kræfter på at sige at det er portefølje manageren der er vores beslutningstager på de 

andre ting, så det vil sige at de ikke komme ri en situation hvem er det lige at jeg skal 

fedte mest for her, men det er begge parter. Og det vi ikke gør hos os det er , at vi i 

modsætning til ekspert B, virksomhed Bravo, vi har ikke de der eksterne der gør det, det 

har vi slet ikke, det er der forbud imod, vi må ikke have nogle til at komme og sige på 

vores vegne, vi kan bruge dem til at samle information ind generisk, de her 

screeningselskaber gør i virkeligheden det at de læser årsrapporter og sådan noget men 

udover det så må vi virksomhed Charlie ikke benytte sig af eksterne, det har bestyrelsen 

besluttet,  

 

26:46 Så I screener selv?  

Det der sker er at man køber nogle der laver hovedarbejdet og så har vi bygget en model 

ovenpå hvor vi ligesom siger på baggrund af de informationer de får ind så er vi i stand 

til at sige, vi starter med at sige, vi har prøvet mange forskellige modeller hvor vi også 

har gjort mere slev men de har en evne til at ligesom at skaffe data ind, hvor vi startede 

egentlig med at se på deres data og tage udgangspunkt i det som om det er sandheden, 

men det er ikke sandheden, det kan være at de ikke har fanget det hele, og det gør så 

faktisk, i vores processer at vi e ristand til at skærer, 2/3 del af selskaberne fra og sige 

de er grønne om jeg så må sige, og så derefter så er det mere os selv når vi så skal til at 

bore ind i det og sådan noget så er det os selv der gør arbejdet, og så er vi faktisk det 

skrev vi også i sidste års rapport ikke i den her rapport, der satser vi på at de har ret, og 

det kan fint være at der kommer en eller anden historie i pressen om at vi ikke har 

fanget dit eller dat, og så har vi simpelthen bare lavet en standard model og hvis der 

kommer, om det så er min mor, der kommer og siger, at jeg har faktisk hørt noget om at 

de her, som i sagde var grønne, er nogle skurke, så ryger de helt automatisk ind hvor vi 

så selv kigger på det. Så vi har fundet en proces som det er jo hele tiden det her med, vi 

vil jo gerne gøre det ordentligt men der er også et eller andet ressource hensyn som vi 

hele tiden skal afveje.  

 

28:08 Hvem vi henvender os til?  

Det var det her med at investor relations er jo der meget starter men det afhænger 

enormt meget af om man kender virksomheden i forvejen, jeg kender nogle sleskaber 

hvor jeg bare kontakter dem pr. Mail eller telefon fordi at jeg kender dem,  og det er det 

samme med vores aktiefolk og andre gange er det en meget mere formaliseret proces. Jo 

mere du kommer ud i verden,  jo mindre kan du bare tillade dig at ringe.  
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28:28 Hvad beder I om? 

Der er ikke noget, vi kan i princippet bede om hvad som helst det kunne vi jo gøre, nu 

er jeg hypotetisk, så det i sig selv er slet ikke noget let spørgsmål,  at svare på, jeg kan 

give dig nogle eksempler, og problemet ved de eksempler er at lige pludselig så løber 

jeg tør for eksempler, fordi der er sådan og det har vi også skrevet i vores rapport, når vi 

har en proces, se rapport, når vi har vores screeningsproces alt det der er gråt, når vi er i 

den her proces med en virksomhed, så fortæller vi aldrig, så fortæller vi virksomheden 

at det her kommer aldrig ud, så det e fuldstændig secret, så det eneste tidspunkt jeg kan 

fortælle dig om hvad der sker her, og det er når vi er kommet ud på den anden side, dvs. 

at vi har vurderet at de har lavet noget forkert og så offentligt gået ud og ekskluderet 

selskabet, så det er det jeg har, plus de selskaber hvor der alligevel er kommet presse på 

så de eksempler jeg giver nu her, de er kendetegnet ved at de nok også er mere farverige 

og måske også, den mest berømte danske sag er nok Cheminova, var det os der fandt ud 

af det, nej, det var en gruppe journalister, at der var noget med nogle problemer i Indien 

med nogle af deres meget giftige kemikalier, og så startede det jo, og det man starter 

med og bede om det er hvad er op og ned i det her, fordi man skal huske på at alt aktivt 

ejerskab ligger altid som udgangspunkt i principal agent udgangspunktet, hvor vi ved 

utrolig lidt i virksomheden vi investere i, vi mener jo slev at vi ved meget, men i forhold 

til at man sidder ind i virksomheden, gad vide hvor meget en lidt karrieren dreven 

erhvervspraktikant vil kunne finde ud af ved at gå indenfor i den her virksomheden, i 

forhold til hvad vi når nu vi kommer udefra som repræsentant for nogle andre, det skal 

man aldrig helt glemme, at der ligger en eller anden informations asymmetri, så det man 

gør er det ville jo være både af den ene eller anden grund hvor man er faldet over et 

eller andet, eller ved at sammenligne selskabet med et andet, det første man beder om 

er, hvad mener i om det her? Må jeg høre jeres historie, det e regentlig det første man 

kan bede om, og det skete også med Cheminova, at man startede med at bede om 

hvorfor er det egentlig at de her ting de sker, og hvad er det egentlig for noget giftige 

stoffer og så undervejs i den her proces så hører man jo hvad de siger, og så finder man 

så ud af okay, behøvede man egentlig havde de her giftige stoffer, så viser det sig 

faktisk at nej, de er faktisk i gang med at overveje at erstatte det med noget der mindre 

giftigt, men det de  er rigtig bange for er, det er så, at deres problem var så at de ikke er 

de eneste i det her marked, så deres konkurrenter skulle ikke bare tage deres 

markedsandele, så hele den her del omkring det forretningsmæssige fik jeg ligesom 

foldet ud stille og roligt, og det andet var så noget informationsagtig og man bare havde 

lukket sig inde, og smidt nøglen i havet, så det her med at sige pænt, jeg tror ikke at det 

er hverken i jeres eller vores interesse at i ikke taler til jeres stakeholdere. Hvad bad vi 

om, det fandt man sådan set først ud af hen i forløbet.    

En anden historie, det var Lundbeck, som har noget medicin, som det lige pludselig 

kommer frem at en engelsk NGO fortæller at man bruger det her medicin i amerikanske 

fængsler til at slå folk ihjel med, og vi gik ind og fik et møde med dem, og hvad er det 

egentlig at der sker, de har egentlig ofte et problem, og hvad kan vi egentlig gøre her, og 

de var helt klart i første omgang, af den opfattelse at det kunne ikke lade sig gøre fordi 

det var noget med hvad de kunne kontrollere, de sælger videre, som bliver solgt videre 

videre og videre, det var kernen i den her sag. Og hvad gjorde vi, var det os der kom 

med løsningen her, nej, jeg tror at det i virkeligheden, hvis jeg skal være helt ærlig, så 

gjorde vi mest ud af det, vi kunne godt se at det kunne blive et issue, og faktisk det vil 

jeg ikke tage æren for min kollega som e r tidligere læge som sagde, prøv og hør 
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venner, læger har det skidt med medicin der bruges til at slå ihjel med, det liggers å 

langt fra en lægens opgave, så det her er virkelige noget der kan skade virksomheden, 

og jeg tror at den der insisteren på ikke at sige, hvis i gør det her så. 

 

Det er meget med at stille spm! 

Formålet med aktivt ejerskab er netop at interessere sig for selskabet, så man undgår 

disse sager. 

Man påvirker også ved at spørge om noget! 

 

37:05 kan du noget om reglerne for at fremsætte forslag på generalforsamlingen? 

Overhovedet ikke for jeg har aldrig prøvet det. Jeg aner det ikke, men det der ville være 

i det, hvis det skulle være i Danmark så ville det aldrig blive mig, så ville det blive 

vores aktiefolk der vil gøre det, de tager med på generalforsamlingen, hvis du havde 

dem siddende, så er jeg helt sikker på at du havde fået den lange forklaring, men for mit 

vedkommende, nej, det er nok noget vi skal vide noget om nok, jeg vil gætte på at det 

noget at vi skal til at finde ud af på de udenlandske markeder, fordi hvad kan man sige, 

det er en måde jo længere mod vest du kommer jo mere angelsaksisk governance 

systemer du har jo mere er det en krigsplads, det er meget mere direkte åben konflikt 

mellem selskabets bestyrelse versus aktionærerne, så det bliver helt klart en ting som vi 

kommer til at gøre, ikke i år, det er tit at man er Co fighter og ikke lead fighter, at gå 

sammen med andre, hvis du ikke er særlig stor aktionær i et selskab så er der et 

betydeligt arbejde forbundet med det, så jeg vil gætte på at når vi kommer dertil, som 

Co fighter mere, så er nogle gange nogle der spørger om vi vil være med som Co 

fighter, så når vi har prøvet det nogle gange så kan det være at vi vil se at vi laver vores 

egne forslag.  

Bruges især i USA! USA er en meget, det er også fordi du har en helt anden type, i 

Danmark og i Europa har du meget oftere selskaber hvor free-floating er meget mindre 

dvs. at der er nogle store aktionærer der styrer tingene, i USA er det et noget større 

aktiemarked og dybt og derfor helt anderledes måder at gribe det an på og det er derfor 

at vi i virkeligheden i forhold til flere af mine danske kollegaer er lidt nogle 

nybegyndere, fordi vi egentlig har været ude af den type ting indtil nu.  

 

Nu valgte jeg bare lige så du er helt sikker på der vil også nu er det fordi at dem her har 

jeg selv været tæt inde på og kender sagerne, vi kunne også have haft nogle eksempler 

der var meget mere governance like der vil være eksempler, men jeg er helt sikker på at 

hvis vi sætter os ned og læser de her rapporter som ligger tilgængelig ude på vores 

hjemmeside så er der eksempler på det altså at nogle det der er tit er følsomt det vil vi 

ikke fortælle noget om  hvis der ikke kommer offentlighed på der kan du lave en hurtig 

presse søgning på og finde ud af at der også har været nogle på sådan med hvem 

selskabet er, bestyrelsesformand og syntes vi at lønpakkerne er fornuftige og sådan 

noget, men det er den der tanke med at vi får mere ud af og egentlig skabe tryghed med 

ledelsen om den her dialog og det syntes specielt journalister er røv irriterende fordi de 

rigtig gerne vil skrive de her historier og nu kommer vi og vrider armen rundt på  

hinanden og det kan jeg da godt forstå hvis man er journalist, men det er ikke det 

drivende motiv for os til at gøre det.   
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40:58 ESG faktorer? 

Det her kommer meget mere over i den ren værdimæssige ting, det bruger vi en del 

kræfter på og det har vi faktisk brugt en del kræfter på også på det seneste år jeg vil sige 

man bruger enormt meget, der bliver snakket enormt meget om det i forhold til det 

meget meget likvide område altså du ved en klassisk aktie investering og der er vores 

oplevelse frem til nu at data kvaliteten er simpelthen for ringe og den måde man, vi har 

siddet og kigget på det, hvor du f.eks. sidder og kigger på det altså køber de her 

udbydere der laver det her data, for problemet er hvis du skal gøre det på et stort selskab 

så kan du slet ikke gøre det og når du så borer dig ned i de her data så, hvad er egentlig 

koblingen til performance her, det er tit vi har nogle data så er det dem vi bruger og så 

prøver man at koble det, vi syntes at det her giver meget mere mening netop for når man 

sidder i nogle illikvide forløb hvor du har du ved nu skal vi til at købe noget skov, eller 

vi skal købe nogle ejendomme hvor vi kan faktisk bruge mange flere kræfter på at 

beregne og retfærdigøre og faktisk også købe ekstern hjælp og alt sådan noget til 

ligesom at regne de her ting altså der er nogle eksempler heri under det der hedder 

princip 1 (henviser til rapporten 2015) vores ejendoms investeringer der ligger en 

ejendom som vi desværre ikke har fået lejet ud i endnu men ligger ude på langelinje 

spidsen som er sådan en rigtig hurra hurra ejendom i forhold til med klima og nul energi 

og jeg skal give dig, noget af det der egentlig er lidt skægt i det her, det er hvis du ser 

det her loft her, så er det sænket loft, og det er  der i hele den her bygning fordi at der 

skal være ventilation og det tager ca. sådan en gang plads, når du bygger sådan et hus 

der siger at det må være så og så højt, og du så lige pludselig ikke behøver at have det 

her ventilation, der har de faktisk fået plads til en ekstra etage, så det er sådan rimelig 

”klask”, det er kvadratmeter pris ganger vi lige op, så den dag det lykkedes at få lejet 

den ud så er det et super godt eksempel, men det er jo drevet af, drevet af et 

markedshensyn det er drevet af nogle kalkuler som altså det er ikke en eller regel der 

har drevet det her, meget af det er hvor vores fse, faktisk er det ikke kun fse der er noget 

der er lige så godt som fse det hedder noget andet, kan ikke lige huske hvad det hedder, 

men det har vi valgt med alle vores skovinvesteringer at det skal de leve op til, og det 

var simpelthen fordi at vi valgte at først at holde os i OECD fordi risikoen vi lavede 

sådan en pre elimirende analyse der viste at hvis vi var i f.eks. i det tropiske bælte de 

risici der var der op mod hvad det var for en mer pris vi kunne hente det var slet ikke 

attraktivt fordi det var i virkeligheden et inflations hedge vi var ude efter og lave nogle 

skov investeringer og vi blev i OECD og når vi var i OECD så fik vi lavet nogle 

undersøgelser der viste at på de markeder hvor den skov når den skov skal skoves på et 

tidspunkt hvad var villigheden for at give lidt ekstra her, fse og den var betydeligt større 

end de meromkostninger vi gjorde, så det var bare en økonomisk kalkule, så det mere 

det jeg syntes er ESG integration hvor det faktisk også batter noget ikke, men vi syntes 

for så vidt angår aktier så syntes vi at det er, den bekymring vi har det er den data 

kvaliteten i det her ESG, den ikke altid er god. 

 

44:35 Hvilket engagement har I opnået mest indflydelse med? 

Det ved jeg simpelthen ikke.. 

 

44:45 Lovgivningen på det her område? 

Der findes en virksomhed Charlie lov og der står ikke et ord om det her, der har vi et 

afkastkrav, som er formuleret i sådan noget lovtekst, men sådan noget klassiske, 
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fiduciary duty, responsibility, det er ikke vores penge, det er andres penge og vi skal 

sørge for at de kan opretholde midlerne reale værdi, tror jeg at de skriver, så det er 

egentlig det lovgiver siger sådan hardcore omkring det, det her er ren spekulation fra 

min side, hvis nu vores bestyrelse ikke havde valgt at gøre de her ting de har gjort, så 

kunne det selvfølgelig godt have været at lovgiver havde opført sig anderledes, det er 

ikke nogle hemmelighed at når der er mediesager specielt omkring environmental og 

social issues og hvor vi ikke ser godt ud så går der er ikke ret mange minutter før en 

eller anden folketingsdebat et eller andet og det har der været og der har været sager 

hvor der blev lidt hedt, hvor vi også har været inde og skulle forklare os for 

folketingsudvalget, men det har aldrig ført til at, der har været nogle beslutningsforslag 

om det ene eller andet men det har aldrig rigtig virkelig materialiseret sig endnu, så det 

der nok påvirker os mest og jeg tror i virkeligheden påvirker mange virksomheder det 

er, at Danmark først har lavet nogle rapporteringskrav som nu er ved at blive udvidet 

pga. at EU har lavet et direktiv om hvad der skal implementeres i dansk lovgivning det 

her med at man skal rapportere mere om tingene det tror jeg i virkeligheden er den 

måde, det vigtigste fra lovgiverens side der ligesom driver det her frem, det er sådan 

meget upræcis måde at regulere på det er meget sådan, lidt lyst til det, og det samme, 

det er kun for egen regning, men det her med at stemme hvor vi i virkeligheden har haft 

det problem at vi kan godt li at når vi stemmer så kan vi rigtig godt li at være sikre på at 

vi ved, om vi selv ved det, og det er det der har holdt os væk fra med det at stemme, 

men fra EU side kommer der nu også nogle nye krav omkring nogle shareholder rights, 

som også er noget man har taget bestik af, og sige ok, ok så er det nok noget der er til 

hvor det ikke er noget vi selv skal diskutere med os selv men nok noget vi bare skal 

gøre, men det, så har vi så prøvet at finde en model som vi så syntes stadigvæk ikke 

ligesom kaster vores normale måde at gå til tingene på og ødelægger den. Det er meget 

forskelligt om man sidder, nu skal jeg forklare dig hvordan man foretager, når vi sidder 

i DK, med vores danske porteføljer, så har jeg ingenting at gøre med dem, i 

udgangspunktet, det er porteføljeforvalteren, der gør det, så hver eneste gang, vi har det 

vi kalder et ….medlemskab som hovedregel ikke altid, som et aktivt forvaltet mandat, 

hvis nogle i de her teams så får man governance forpligtelsen og sige det betyder også 

at du skal køre dialogen og du skal også stemme, du kan få hjælp fra mig og mit team, 

men de gør det, dvs. at når vi snakker om at vi er fire mennesker, men så er vi også lige 

dem en masse der gør en masse der faktisk er mit arbejdsfelt, så når det er aktivt 

forvaltede, når det er passive forvaltede både in house og udenfor så har vi lavet sådan 

en model som også er beskrevet i den her rapport, hvor vi siger at vi har taget fat i mig 

som er repræsentant for hele regelværket og jeg er sekretær for vores organisatoriske 

ledetråd hedder komiteen for sociale ansvarlige investeringer, hvor vores direktør sidder 

og jeg sidder på den ene side af bordet og så på den anden side af bordet der sidder de 

porteføljeforvaltere der er chef for et aktivt mandat og hver eneste afstemnings 

enkeltpunkt, der skal vi blive enige om mandatet og så har jeg en i mit team, en der 

ligesom skal implementere det, så det er egentlig den måde vi foretager det på, og det er 

forskelligt og det er også lidt det der er udfordringen når man sidder og sidder som aktiv 

aktieforvalter og man kender selskabet rigtig godt så er der mange af de der 

generalforsamlingspunkter, hvor man i virkeligheden har et utrolig stor vidne omkring 

det hvor man i virkeligheden også deraf kan træffe en masse beslutninger meget let, når 

vi sidder med selskaber som givet de er passive mandater så kender vi dem jo ikke ret 

godt, det er en helt anden udfordring, og det her med hvordan kan vi egentlig både sørge 
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for at der er en konsistens til i forhold til hvordan vi stemmer i Danmark men også 

forskellige markeder hvordan kan vi egentlig hvordan skal vi egentlig positionere os 

med hvor meget er egentlig hvordan vil sådan sige at danske governance er altid det 

bedste eller du ved sådan nogle klare holdninger skal vi have en eller anden respekt for i 

det enkelte markeds særlige kendetegn det sidder vi simpelthen og diskuterer og det kan 

tit være rimelig tid, den mest oplagte vi er rendt ind i her, i Danmark vi har helt 

grundlæggende i virksomhed Charlie det syn at bestyrelser skal på valg hvert år, og det 

er ikke fordi at bestyrelsesmedlemmer ikke må sidde i virksomhederne i lang tid, men 

de skal på valg fordi, at vi lige skal give nikket til dem igen, det går godt, og vi giver 

gerne nikket til dem igen, og det gør vi ofte, i Tyskland f.eks. som nok er det mest 

aparte eksempel vi har set, der har man fem årige perioder før man skal på valg igen, og 

det syntes vi bare helt grundlæggende set og det er vi sådan set alle sammen enige om 

det syntes vi i virkeligheden er dårlig governance men der er ikke nogle, i Tyskland er 

det standarden og der er rigtig mange andre steder hvor man har to og tre årige perioder, 

vi er faktisk noget dertil hvor tre år max og så vil vi så heller ikke være med til mere, så 

vi stemme simpelthen imod alt i Tyskland, men man kunne også sige helt ærligt det er 

jo sådan noget useriøst det kan de jo ikke gøre noget for fordi det er sådan en ting men 

det altså sådan valgt man tit skal arbejde med og finde ud af hvad er egentlig i essensen 

godt, det er sådan med corporate governance er godt for et selskab men ikke 

nødvendigvis godt for et andet selskab fordi der er en masse kontekst rundt omkring og 

den kontekst har vi ikke på de her vi har kun sådan en eller anden stående i vinden en 

eller anden principiel der sidder i tankesættet vi skal, på en eller anden måde, så det er 

lidt svært.  

 

51:16 Hvad ligger til grund for det? 

Jamen altså i Danmark der ligger det sådan set porteføljemanageren at han læser 

årsregnskabet og kender selskabet det ligger til grund for, det vi bruger i uden landet vi 

køber også det der hedder ISS rapporter vi har også, så den får vi, så den har vi, 

materialet, så vi er ikke hvad skal vi sige, vi er ikke helt alene, for rent økonomisk kan 

det ikke forsvares men og jeg tror alle investorer bruger også den infrastruktur der er 

simpelthen så man ikke gør, rejser rundt, det kunne være fantastisk med alle sine 

rejsepoint, på flyselskaberne, men det er så også det eneste det kunne være godt for, så 

vi bruger både deres struktur og vi får deres research, og vi har så overvejet om vi skulle 

have to forskellige, det kan godt være at det kommer, men det tror jeg ikke vi vil, så vil 

vi hellere, så har vi så sådan nogle medarbejdere, som i sæsoner simpelthen ikke laver 

andet end det, det er hans job, at læse det der og prøve at finde stille og roligt og sige, 

hvad er konsistensen inde i det der, og det er ret dyrt at have medarbejder til at sidde og 

gøre det, og det er lidt den der virksomhed Charlie way of doing things, det er det valgt 

vi har truffet at vi skal have en til at sidde og gøre det. 

 

52:39 Hvad skal der til for at et selskab bliver ekskluderet? 

Den ligger inde på vores hjemmeside, her i rapporten, der står simpelthen processen for 

det, og det der sker det er, at man skal først, ligesom komme igennem det der, net hvor 

man så siger, jamen er det er noget vi selv skal undersøge, så starter vi med at finde ud 

af, problemet er at vores regler siger vi er konventioner som Danmark har underskrevet 

problemet er bare, at de internationale aftaler som Danmark har tiltrådt der e ringen i 

Danmark der ved samlet set vi har engang spurgt udenrigsministeriet kunne i ikke lige 



Johan Muusfeldt Kandidatafhandling 2016 

Cand.merc.aud. 

 104 

sende os det, det findes der ikke noget oversigt over, så det er meget, det kunne være en 

eller anden havrets konvention i 1700 tallet, jeg ved ikke om der findes en havrets 

konvention, men så det vi egentlig starter med at sige ok er det et eller andet 

kontroversielt tilstede så prøver vi at undersøge sådan lidt fakta og så sideløbende med 

det så begynder vi egentlig at forholde os til ok de her aftaler som vi ligesom har 

tiltrådt, problemet er nemlig lidt, at når DK indgår aftaler med andre så er det DK og det 

andet land der indgår aftalen så virksomhederne er i udgangspunktet ikke bundet af de 

aftaler, så det er de normer, man så kan ligesom kan udlede af de aftaler, og det er lidt 

ligesom at tage en gang budding og forsøge at slå et søm i det, det e rimelig , så der skal 

der laves en masse, hvad skal man sige hermeneutisk tolke arbejde, og finde ud af om 

det e r indenfor eller udenfor det her, så den proces pågår og i forbindelse med den 

proces så er det jo tit sådan noget med, det finder vi tit ud af, altså at en eller anden 

NGO har sagt et eller andet og det kan vi simpelthen ikke dokumentere, så det viser sig 

at det passer ikke, og det selskab er solgt eller det er virksomheden så uenig med dem i 

simpelthen det er lidt ligesom at sidde i en retssag hvor vi ligesom skal oplyse sagen og 

finde ud af hvem der har ret, og det har mine medarbejdere, de er to medarbejdere, der 

sidder, de har simpelthen en fast dag om ugen, hvor de skal arbejde med de her sager, så 

der hele tiden ligesom er fremdrift i det, de har egentlig rimeligvis frie hænder, til at 

gøre det, frem til det punkt, der hedder, at når vi ligesom, er ved at sige ok, nu mener vi 

faktisk at de har gjort noget der er forkert også sådan noget, så skal vi for at komme 

videre i den proces, så skal vi forelægge det for en komite der hvor min direktør sidder, 

og da jeg ligesom er sekretær for den komite, så skal de lige have overbevist mig om det 

også om der er noget at komme efter, så der er jeg så der kan jeg ligesom stoppe i hullet, 

der er det min skyld hvis den ikke kommer videre, når det så kommer dertil så tager vi 

den op der, og diskuterer hvor vi egentlig skal diskutere med dem mener vi i 

virkeligheden at der er nok at og rimeligvis konstateret at der noget der er sket her, der 

er noget brud, så kan de sige ja eller nej, eller det bliver vi nød til at undersøge bedre, 

hvis vi siger ja, så er i vores model det der hedder målrettet dialog, som i virkeligheden 

er baseret på den her ide med at vi ikke bare skal smide dem ud, prøv at sige hey, vi 

mener at i har gjort det her, hvis det kan lade sig gøre, og sige at det er svært hvis man 

nu f.eks. handler om, vi mener at i producerer landminer kunne i tænke jer at stoppe 

med det, nej, det kan vi ikke for så har vi ikke nogle forretning, men sådan indenfor 

rimelighedens grænser så prøver man den og så skal de så igen, den her komite så 

beslutte om det er godt nok, og når vi er nået derud så er det allerede ude i 

offentlighedens lys igen og ellers alternativet, så kan de beslutte sig for det, og det der 

sker dybest set, er at f.eks. selskaber, de her våbenproducenter, det går ret hurtigt, vi har 

dokumentationen for det det og det, vi indstiller at de bliver sparket ud, godt, så bliver 

de sparket ud, og så bliver der sendt en lille ting på vores hjemmeside og vores 

bestyrelse får det at vide og så er det sådan set effektueret.  

 

56:35 Hvad ser du af fordele ved hele det her politikker for ansvarlige investeringer?  

Jeg tror at jeg for min helt egen regning, du kan se jeg har ikke nogle lang finansiel 

uddannelse, jeg hjælper jo til at med hensyn til den del der handler om det 

værdiskabende, men den del tror jeg nok, i virkeligheden vil leve uden at jeg var der, så 

når du spørger mig så svarer jeg også lidt for egen regning, jeg tror i virkeligheden bare 

at når man har en pensionskasse som man ikke kan gå ud af igen, man kan kun vælge et 

produkt, så tror jeg at vi ligesom, jeg vil gerne sikre mig at ikke at man altid er enige 
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med os, men at vi faktisk bekymre os om det her og at vi faktisk har bygget en givet de 

kriterier der nu er for det, at vi ikke skal bruge for mange penge, vi skal ikke, vi kan 

ikke altid gøre alle tilfredse, så er de faktisk en rimelig ordentlig måde vi har bygget det 

system op på og vi gør faktisk en indsats for det, det er egentlig mit, så kan man sige 

hvad gør det, giver det ro på bagsmækken ja det gør det nok, men er der noget galt i at 

det giver ro på bagsmækken, nej, det er det ikkeændre vi sådan markederne, vi har 700-

800 Mia kr. det lyder af meget, men sådan i den globale kapitalisme, så tror jeg ligesom 

ikke at det gør noget, så jeg tror mere, at det der med at vi har nogle medlemmer og det 

er en ting som i hver til fald nogle af vores medlemmer syntes er rigtig rigtig vigtig, og 

det har vi på en eller anden måde, også adresseret eller prøver vel i virkeligheden at 

gøre, for det bevæger sig jo hele tiden det her,  det tror jeg er det vigtigste for mange, at 

det giver mening, for mig der har bygget den her ting op, der ligger nogle forventninger 

om at vi skal gøre det, og det syntes jeg vi prøver at adressere, og selvfølgelig ikke på 

en måde, som alle syntes er den rigtige måde, jeg ved at der er folk der syntes at vi ikke 

skulle være drevet af at skulle skabe det højeste afkast, de syntes at vi skulle være 

drevet af at have den største impact på miljøet eller sådan noget og det er jo noget 

politisk og det skal folk jo have lov til, men i forhold til hvor jeg tror at danskerne er 

sådan set, så tror jeg at danskerne, jeg håber lidt at når man er stoppet med at råbe om 

hvor usmageligt det e rat vi investerer i de dit eller dut, eller modsat hold kæft hvor er 

det åndsvagt de der folk og så skal have penge for at gøre det, kunne de ikke bare gøre 

det, at der ligesom er faldet lidt ro over det, så er det egentlig ok, det er i hver til fald 

min ambition.                                                                           
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Bilag 2: Interviewguide  
 

 

 

Hvorfor har i politikker for ansvarlige investeringer? 

 

 

 

 

Hvordan har I defineret ansvarlige investeringer? 

 

 

 

 

Fordele for x ved ansvarlige investeringer? 

 

 

 

 

Ulemper for x ved ansvarlige Investeringer? 

 

 

 

 

Hvad forstår x ved aktivt ejerskab? 

 

 

 

 

Hvem er jeres stakeholdere? Prioriteret rækkefølge. 

 

 

 

 

Vil du fortælle lidt om de forskellige begreber: SRI, RI, ESG. Hvilke benytter i og 

hvorfor? 

 

 

 

Hvor får I jeres inspiration til ansvarlige investeringer henne? 

 

 

 

Hvad gør I for at få et selskab til at ændre adfærd?  

Eksempler: aktionærforslag bruger i det? Stemmeafgivelse? Møder med ledelsen? 
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Telefonsamtaler? E-mails? 

 

 

 

 

Hvem i x tager normalt kontakten til virksomheden (både i den løbende dialog og hvis 

der er noget som kan påvirke virksomheden)? 

 

 

 

Hvem henvender I jer til i virksomheden? 

 

 

 

Hvad beder i om/forlanger i?, I jeres løbende dialog med virksomheden? 

 

 

Hvad er reglerne for at fremsætte aktionærforslag? 

 

 

 

 

Hvad er det i som investorer forlanger i forhold til ansvarlige investeringer af de 

virksomheder I investerer i? 

 

 

 

 

 

Og hvilke ændringer er det i kræver: 

1. yde et bidrag eller udvid den finansielle støtte. 

2. Videregive oplysninger eller lave en rapport. 

3. Ændre en virksomhedspolitik som ikke er relateret til produktionen eller primær 

forretningsområde. 

4. Grundlæggende ændre drift, produktion eller markedsførings praksis, herunder 

pris. 

5. Forskning eller gennemgå et problem. 

 

 

 

Kan du komme med eksempler på (1-2) gerne danske virksomheder hvor x har fået 

ændret en adfærd i forhold til ansvarlige investeringer? 

 

 

 

Hvordan har I eller vil I integrere ESG faktorer i jeres investeringsanalyser? 
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Hvem foretager stemmeafgivelserne? 

 

 

 

 

Hvordan ser I/du udviklingen i området for ansvarlige investeringer i fremtiden? 

 

 

 

                                             

            

 

 

 

 

 

 

 

 


