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Formáli 

Rannsóknarverkefni þetta var unnið sem MS lokaverkefni í fjármálum fyrirtækja haustið 
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Kristján Jóhannsson, lektor við Háskóla Íslands. Fá þeir bestu þakkir fyrir afburðagott 

samstarf. Að lokum ber að þakka Jónasi Þór Brynjarssyni, kennara við Háskóla Íslands og 
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Útdráttur  

Viðfangsefni verkefnisins er að fjalla um árangurstengd laun, hvatann sem veldur því að 

slíkir samningar eru gerðir ásamt því að skoða bæði kosti og galla við gerð slíkra 

samninga. 

Markmið rannsóknarinnar er að rannsaka hvort fyrirtæki sem greiða stjórnendum 

árangurstengingu skil betri arðsemi á eigin fé en þau fyrirtæki sem greiða stjórnendum 

hana ekki. Fjallað er um þau hugtök og fræði sem liggja að baki því hvernig unnt sé að 

hvetja stjórnendur til dáða. Í rannsókninni er stuðst við eigindlega aðferðafræði þar sem 

fyrirliggjandi gögn voru greind.  

Rannsóknarspurning verkefnisins er eftirfarandi: skila fyrirtæki sem greiða stjórnendum 

sínum árangurstengd laun betri arðsemi á eigin fé en fyrirtæki sem gera það ekki. 

Til að svara rannsóknarspurningunni var framkvæmd úttekt á 50 stærstu fyrirtækjum 

landsins árið 2007. Stuðst var við greiningu Frjálsar Verslunar á 300 stærstu fyrirtækjum 

landsins það árið. Ársreikningar fyrirtækjanna voru skoðaðir frá árinu 2002 til ársins 

2007. 

Helstu niðurstöður sýna að fyrirtæki sem greiða árangurstengd laun sýna ekki betri 

arðsemi á eigin fé umfram þau fyrirtæki sem gera það ekki. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lykilorð: Árangurstengd laun, hvatning, hvatningakenningar, kaupréttarsamningar, 

umbun.  
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Inngangur 

Mikil umræða hefur verið í þjóðfélaginu um árangurstengdar launagreiðslur og 

kaupréttarsamninga undanfarin misseri, ekki síst síðastliðna mánuði vegna þeirrar 

þróunnar sem hefur orðið í efnahagsmálum hér á landi sem og annars staðar. Margar 

gagnrýnisraddir hafa heyrst um af hverju verið er að gera slíka samninga við stjórnendur. 

Mörgum finnst að laun stjórnenda hafi verið alltof há og árangurstenging hafi farið út 

fyrir allt sem talist getur eðlilegt samanber umfjallanir fréttamiðla hér á landi.  

Í kjölfar bankahrunsins hér á landi, haustið 2008, og fjármálakreppunnar víða um heim 

hefur átt sér stað stóraukin umræða um hvort hagkvæmni og skilvirkni voru höfð að 

leiðarljósi í rekstri fyrirtækja. Jafnframt hefur umræðan um laun og árangurstengingu 

stjórnenda verið dregin fram í sviðsljósið og verið enn frekar gagnrýnd. 

Kaupréttarsamningar starfsmanna hafa ekki verið undanskildir í umræðunni sem hefur 

leitt til aukinna efasemda varðandi slíka samninga. Eru þeir af hinu góða? Skapa þeir í 

raun virði fyrir hluthafa eins og margar kenningar gefa til kynna? 

Fyrirtæki hafa oft verið harðlega gagnrýnd fyrir kaupréttarsamninga sína við starfsmenn. 

Vilhjálmur Bjarnason, formaður félags fjárfesta og aðjúnkt við Háskóla Íslands, hefur 

sem dæmi ítrekað kvartað undan skorti á ábyrgð og áhættu við gerð slíkra samninga. 

Jafnframt hefur hann bent á að hagsmunir stjórnenda séu oft ekki þeir sömu og hagsmunir 

almennra hluthafa. 

Nýlega féll dómur í máli Vilhjálms Bjarnasonar hluthafa Glitnis gegn fyrrverandi stjórn 

Glitnis honum í hag en málið varðaði starfslokasamning fyrrum forstjóra bankans Bjarna 

Ármannssonar. Málsatvik voru þau að þann 30. apríl 2007 tók þáverandi stjórn Glitnis 

ákvörðun um að kaupa hluti Bjarna í bankanum. Kaupverð á hlut var 29 krónur en 

meðalverð á hlut þann daginn í Kauphöll Íslands var skráð 26,66 krónur. Við þennan 

samning var jafnræðisregla hluthafa brotin og því féll dómur eins og áður segir, stefnanda 

í hag (Deloitte, e.d.). Í Hæstarétti þann 29. október síðastliðin var þessum dómi hins vegar 

snúið stefnda í hag. Hæstirétttur sýknaði þar með fyrrverandi stjórnarmenn af þeirri kröfu 

að bankanum hefði borið að kaupa hlutabréf Vilhjálms á sama yfirverði og bankinn 

keypti af Bjarna við starfslok hans í bankanum fyrir rúmum þremur árum (Hæstiréttur, 

2009). Vilhjálmur sagði í samtali við fréttastofu Ríkisútvarpsins að með þessum dómi 



9 

 

hefði Hæstiréttur lagt blessun sína yfir að mismuna megi hluthöfum að geðþótta 

stjórnarmanna. Hann telur dóminn því skelfileg tíðindi, sérstaklega fyrir íslenskan 

hlutabréfamarkað. 

Viðfangsefni þessa verkefnis er að fjalla um mögulega ávinninga og ókosti við 

árangurstengingu launa. Í vaxandi samkeppnisumhverfi er gerð mikil krafa um stöðugar 

framfarir og betri afkomu fyrirtækja og er algengt að frammistaða stjórnenda sé metinn 

með fjárhagslegum mælikvöðrum. Mörgum finnst að laun stjórnenda hafi verið orðinn 

alltof há og árangurstenging launa hafi farið út fyrir allt sem eðlilegt getur talist samanber 

umfjallanir fréttamiðla hér á landi sem og erlendis.  

Í verkefninu er ástæðan fyrir árangurstengdum launum gerð góð skil. Sýnt er fram á 

hversu samofin árangurstenging er orðin öllum þáttum viðskiptalífsins. Jafnframt er 

leitast við að varpa ljósi á þann vanda sem slíkir samningar geta skapað stjórnendum 

ásamt því að gera grein fyrir hversu mikil áhrif þeir geta haft á rekstur og afkomu 

fyrirtækis. Verkefnið inniheldur ekki tæmandi upplýsingar um árangurstengd laun enda er 

saga þeirra og uppbygging flókin og hvort tveggja litað af stöðugum breytingum.  

Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Í fyrsta kafla er greint frá viðfangsefni rannsóknar og 

rannsóknarspurningum. Þá kemur að fræðilegri umfjöllun í kafla 2 þar sem fjallað er um 

þau hugtök og kenningar sem byggja á hvatningu í starfi. Í kafla 3 er fjallað um 

árangurskerfi, hver sé tilgangurinn með þeim, hvers vegna fyrirtæki sjá sér hag í því að 

mæla frammistöðu, hvaða ávinningi árangurskerfi eiga að skila ásamt því að tilgreina 

nokkur slík kerfi. Í fjórða kafla er fjallað um árangurstengd laun ásamt því að fjalla 

lítilega um alheimsfjármálakreppuna. Í fimmta kafla ritgerðar er aðferðafræði 

rannsóknarinnar kynnt ásamt því að lýsa framkvæmd og þátttakendum. Þar er einnig sagt 

frá takmörkunum rannsóknarinnar. Í sjötta kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar birtar. 

Jafnframt er þar að finna umræðukafla um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. 
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Viðfangsefni rannsóknar 

Markmið rannsóknar er að meta kosti og galla árangurstengdra launa ásamt því að greina 

hvort fyrirtæki sem greiða stjórnendum sínum árangurstengd laun skili betri arðsemi á 

eigin fé en fyrirtæki sem gera það ekki. Einnig verður skoðað hvernig árangurstenging 

stjórnenda er háttað ásamt því að skoða helstu mælikvarða. 

Rannsóknarspurningar 

Meigin rannsóknarspurning ritgerðar er eftirfarandi: 

- Skila fyrirtæki sem greiða stjórnendum sínum árangurstengd laun betri arðsemi á 

eigin fé en fyrirtæki sem gera það ekki. 

Undirspurningar eru eftirfarandi: 

- Hvaða þættir hafa almennt áhrif á hvatningu starfsmanna? 

- Hvað ber almennt að hafa í huga þegar umbuna á starfsmanni fyrir góðan árangur? 

- Hvað leiðir eru færar og skilvirkar þegar kemur að því að senda frá sér niðurstöður 

á vinnuframlagi starfsmanna? 
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Hvað er hvatning 

Í þessum kafla ritgerðar verður fjallað um helstu hugtök og kenningar sem tengjast 

hvatningu til starfsmanna. Með því er verið að svara rannsóknarspurningum um hvaða 

þættir hafa almennt áhrif á hvatningu starfsmanna, hvað ber almennt að hafa í huga þegar 

umbuna á starfsmanni fyrir góðan árangur og hvaða leiðir eru færar og skilvirkar þegar 

kemur að því að senda frá sér niðurstöður á vinnuframlagi starfsmanna.  

Kenningar sem byggja á hvatningu í starfi hafa þróast út frá þeirri trú manna að ánægður 

starfsmaður afkasti meiru en óánægður starfsmaður. Reynt er að hafa áhrif á hegðun 

starfsmanna innan fyrirtækja með árangurstengdum greiðslum fyrir vel unnin störf. 

Skilningur á því hvaða þarfir og langanir einstaklingur nær að uppfylla með vinnu sinni er 

grundvallaratriði til árangursríkrar starfsþróunar og hvatningar til starfsmanna (Aldag og 

Brief, 1979). 

Innri og ytri hvatning 

Hvatning getur annaðhvort flokkast sem innri (e. intrinsic) eða sem ytri (e. extrinsic) 

hvatning. Innri hvatning vísar til hvatningar sem starfsmaður vinnur sér inn án umbunar, 

það er sjálfsprottin hvatning. Sem dæmi má nefna einstakling sem leysir þraut sér til 

skemmtunar og upplifir í lokin ákveðna vellíðan en hlýtur ekki verðlaun. Ytri hvatning 

aftur á móti er sú hvatning sem sótt er úr umhverfinu eða frá öðrum einstaklingum í 

kringum okkur og vísar til hegðunar sem leiðir til umbunar. Ytri umbun er þá til dæmis 

veitt í formi peninga, matar eða sem hrós (Deci, 1975). Hér að aftan verður fjallað um 

helstu kenningar á sviði hvatningar. 

Stigveldi þarfanna, Abraham Maslow 

Ein þekktasta kenningin um þörf mannsins var sett fram af sálfræðingnum Abraham 

Maslow. Kenningar Maslow byggjast á því að öll höfum við þarfir í lífinu sem við 

reynum að uppfylla. Þessum þörfum má skipta niður í þrep eftir mikilvægi. Nauðsynlegt 

er að uppfylla þarfirnar í réttri röð, það er að fyrst verður að uppfylla grunnþarfir áður en 

hægt er að snúa sér að vaxtarþörfum (Milkovich og Newman, 2002).  
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Maslow skipti þörfunum í fimm stig og raðaði þeim eftir mikilvægi. Fyrstu tvær þarfirnar 

flokkast sem lægri þarfir eða grunnþarfir. Þær eru kallaðar lífeðlislegar þarfir                 

(e. physiological needs) og öryggisþarfir (e. safety and security needs) og hafa forgang. 

Seinni þarfirnar þrjár skilgreindi Maslow sem vaxtaþarfir. Þessar þarfir kallast félagslegar 

þarfir (e. belogning and social needs), viðurkenningarþarfir (e. esteem and status) og 

sjálfsbirtingarþarfir (e. self-actualization and fulfillment) (Aldag og Brief, 1979).  

Lífeðlislega þörfin er fyrst og felur hún í sér þörf einstaklinga fyrir súrefni, vatni og 

öðrum þáttum sem stuðla að því að halda lífi (Deci, 1975). Hún inniheldur einnig þörfina 

fyrir athafnasemi og hvíld ásamt því að forðast sársauka svo eitthvað sé nefnt. Þegar búið 

er að uppfylla lífeðlislegu þörfina kemur að öryggisþörfinni. Í henni felst þörfin fyrir því 

að vera í öruggu umhverfi ásamt þörfinni fyrir stöðugleika og vernd. Í lífi vesturlandabúa 

inniheldur öryggisþörfin meðal annars það að búa í öruggu umhverfi, að hafa 

starfsöryggi, eftirlaunakerfi og tryggingar til að takast á við óvænt áföll. Í öryggisþörfinni 

felst einnig þörf einstaklinga fyrir að byggja upp starfsferil.  

Þriðja þörfin, félagslega þörfin inniheldur þörfina fyrir vináttu, ást, barneignir og það að 

tilheyra samfélaginu. Þegar fyrstu þrjár þarfirnar hafa verið uppfylltar er komið að 

viðurkenningarþörfinni. Maslow skipti þeirri þörf í tvennt það er í lága og háa 

viðurkenningaþörf. Lága viðurkenningarþörfin felur í sér þörfina fyrir virðingu annarra, 

frægð, viðurkenningu og orðspori. Í háu viðurkenningarþörfinni felst þörfin fyrir 

sjálfsvirðingu sem inniheldur meðal annars tilfinningar eins og sjálfsöryggi, hæfni, 

árangur, vald, sjálfstæði og frelsi (Boeree, 1998). Þegar þessar fjórar þarfir hafa verið 

uppfylltar er komið að sjálfsbirtingarþörfinni. Í henni felst vitneskjan um eigin getu, 

sjálfsfylling og það að leita eftir því að vaxa sem einstaklingur og læra af reynslunni 

(Businessballs, e.d. a).  

Helsta gagnrýni á kenningu Maslow byggir aðallega á því að erfitt er að greina á hvaða 

stigi viðkomandi starfsmaður er staðsettur í þarfapýramídanum og að skil á milli 

þarfastiga séu ekki nægjanlega skýr. Til dæmis er því haldið fram að einstaklingur sem 

hefur alist upp við erfiðar aðstæður hafi meiri þörf fyrir að uppfylla öryggisþörfina en 

einstaklingur sem hefur alist upp í öruggu umhverfi (Boeree, 1998). 
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Tveggja þátta kenning Herzberg 

Frederick Herzberg setti fram vinsæla hvatningarkenningu sem hann nefndi tveggja þátta 

kenninguna (e. two-factor theory). Tveggja þátta kenningin fjallar um hvatningu í starfi 

og byggir á tveimur aðskildum þáttum. Þessir þættir eru viðhaldsþátturinn (e. hygiene 

factor) og hvataþátturinn (e. motivation factor) (Milkovich og Newman, 2002). Áður en 

Herzberg setti fram kenningu sína var litið á starfsánægju og starfsleiða sem tvo andstæða 

póla. Hann trúði því að þessir tveir óháðu pólar stuðluðu að hegðun starfsmanna. 

Herzberg hélt því jafnframt fram að ánægja væri ekki andstæða óánægju heldur taldi hann 

andstæða ánægju vera ekki ánægja. Ef starfsmaður er hvorki ánægður né óánægður telst 

hann vera á miðpunktinum. Það boðar ekki gott ef starfsmaður er staddur á miðpunktinum 

því þá skortir hann hvatningu. Herzberg taldi að flestir stjórnendur gætu átt von á því að 

ná þessum miðpunkti með því að hvetja starfsmann áfram með launum og öðrum ytri 

þáttum. Hann hélt því jafnframt fram að það að útiloka óánægjuvalda væri ekki það sama 

og að hvetja starfsmann áfram. Til þess að starfsmaður nái að uppfylla þarfir sínar og 

langanir tengdar vinnu þarf starfið að vera bæði áhugavert og gefandi. Herzberg hélt því 

fram að laun væru veik hvatning og gætu í besta falli komið í veg fyrir óánægju 

(Businessballs, e.d. b). 

Viðhaldsþættir fela í sér ytri skilyrði sem eru nauðsynleg til að viðhalda ákveðnu stigi 

hvatningar. Þetta stig hvatningar kemur í veg fyrir óánægju í starfi. Ytri skilyrði fela í sér 

þætti á borð við stefnu fyrirtækis, starfsumhverfi, ásamt tengslum á milli starfsmanna 

stjórnenda og launa. Ef greina má skort á einhverjum þessara þátta er starfsmaður að 

öllum líkindum óánægður í starfi. 

Hvataþættir, aftur á móti, fela í sér innri skilyrði. Innri skilyrði eru nauðsynleg til að auka 

hvatningu meðal starfsmanna og eiga að stuðla að því að hjálpa starfsmanni að ná 

tilsettum markmiðum í starfi og uppfylla þarfir hans. Herzberg taldi að ef þættirnir, 

viðurkenning, ábyrgð í starfi og framamöguleikar væru ráðandi væru starfsmenn ánægðir 

í starfi (Deci, 1975). 
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Væntingakenning, Victor Vroom 

Væntingakenning Vroom var þróuð innan sviðs vinnuhvatningar og snýr einkum að ytri 

þáttum hvatningar (Deci, 1975). Kenningin byggir á því að einstaklingar hafa 

mismunandi markmið og geti verið hvattir til ákveðinnar hegðunar ef þeir trúi því að það 

séu jákvæð tengsl á milli fyrirhafnar og afkasta (Milkovich og Newman, 2002). Afköstin 

leiði síðan af sér ásættanlega umbun sem muni fullnægja mikilvægari þörf fyrir 

einstaklinginn ásamt því að löngun til að ná tilteknum árangri sé það sterk að hún leiði til 

þess að fyrirhöfnin sé þess virði (Value Based Management, 2009). 

Vroom hafði áhuga á hvatningu sem leiddi til ákveðinnar hegðunar og byrjaði út frá þeirri 

forsendu að sama hegðun gæti leitt til mismunandi niðurstöðu og að líkurnar á hverri 

útkomu fyrir sig væru á bilinu núll til einn. Þessar útkomur nefndi Vroom fyrstu stigs 

útkomur (e. first-order outcomes). Sem dæmi má nefna einstakling á höfuðborgarsvæðinu 

sem hefur áhuga á að sækja um auglýsta stöðu hjá fyrirtæki staðsettu á Akureyri. 

Útkoman úr þeirri hegðun að sækja um stöðuna gæti orðið að viðkomandi fengi starfið, 

fengi fría ferð til Akureyrar til að fara í viðtal, fengi tækifæri til að hitta aðra sem starfa 

fyrir fyrirtækið, heyrði um önnur laus störf og svo mætti lengi telja. Þessar mismunandi 

útkomur geta svo leitt til seinna stigs útkomu (e. second-order outcomes). Í þeim felast 

þær útkomur sem myndu til dæmis verða við það eitt að fá starfið sem sótt var um. 

Helsta gagnrýni á væntingakenningu Vroom er meðal annars sú að útkoman byggist á 

fleiru en hann heldur fram. Calbraith og Cummings (1967) lögðu til að kenningin ætti 

einnig að innihalda ytri ávinning eins og til dæmis hærri laun og fleira (Deci, 1975). 

Starfshvatningarkenning, David McCelland 

Kenningin fjallar um starfshvatningarþætti og leggur megin áherslu á þrjár gerðir þarfa. 

Það er þörfin fyrir vald, félagsleg tengsl og mælanlegan árangur (Businessballs, e.d. c). 

McCelland hafði mikinn áhuga á misræmi í viðhorfi, skilningi og skynjun einstaklinga á 

sömu upplifunum (Deci, 1975). Hann hélt því fram að flestir einstaklingar búi yfir blöndu 

af áður tilgreindum þörfum sem hefði áhrif á hegðun og vinnu/stjórnarhætti einstaklinga. 

McCelland hélt því fram að hjá þeim stjórnendum sem hefðu mikla þörf fyrir félagsleg 

tengsl væri afleiðingin sú að það drægi úr ákvörðunarhæfni þeirra þar sem þeir hefðu svo 
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ríka þörf fyrir að vera vel liðnir. Þeir stjórnendur sem aftur á móti hefðu ríka þörf fyrir 

vald væru einnig með hátt vinnusiðferði og mikla hollustu til fyrirtækisins. Að lokum hélt 

McCelland því fram að þeir stjórnendur sem hefðu mikla þörf fyrir mælanlegan árangur 

væru bestu stjórnendurnir þrátt fyrir að þeir gætu krafist of mikils af starfsfólki sínu í 

þeirri trú að þau væru gædd sambærilegum eiginleikum og þeir sjálfir. Þessir stjórnendur 

eru þeir sem hrinda hlutum í framkvæmd, láta verkinn tala og ná oft á tíðum miklum 

árangri í starfi sínu vegna þess að aðalmarkmið þeirra er að ná árangri  (Businessballs, 

e.d. c). 

Jafngildiskenningin 

Jafngildiskenningin (e. equity theory) byggir á því að þegar einstaklingar eru saman í hóp 

þá verða þeir meðvitaðir um það sem þeir leggja að mörkum (e. input) til hópsins og því 

sem þeir fá út (e. output) úr hópnum (Deci, 1975). Sem dæmi má nefna leikmann í 

hornabolta sem hefur verið einn að lykilmönnum liðsins í nokkur ár og jafnframt einn sá 

launahæsti. Þegar nýr leikmaður er keyptur til liðsins og eldri leikmaðurinn fær 

upplýsingar um það að nýi leikmaðurinn sé á hærri launum en hann sjálfur þá leiðir það 

til óánægju hjá honum með sín launakjör (Pinder, 1984). Einstaklingar munu ávalt meta 

stöðu sína út frá stöðu annarra einstaklinga (Deci, 1975) annað hvort samstarfsfélaga, 

nágranna eða vina og kunningja. Í fyrsta lagi byggir kenningin á því að einstaklingur 

myndi sér skoðun á því hvað sé sanngjörn umbun fyrir vinnuframlag hans. Í öðru lagi 

gerir kenningin ráð fyrir því að einstaklingur beri saman hvað vinnuveitandi ætlast til af 

honum samanborið við aðra starfsmenn innan fyrirtækisins (Milkovich og Newman, 

2002). Að lokum byggir kenningin á því að ef einstaklingi finnst hann ekki skila því sem 

hann ætlast til af öðrum þá muni hann fá hvatningu til að gera eitthvað í því sem leiðir til 

þess að hann muni standa sig betur en hann gerði áður (Pinder, 1984). 

Helsta gagnrýnin á jafngildiskenninguna er sú að það sem einum finnst sanngjarnt þarf 

öðrum ekki að finnast sanngjarnt og því nær hún ekki að útskýra hvers vegna mismunandi 

einstaklingar innan sama fyrirtækis bregðast mismunandi við þeim kjörum sem í boði eru 

(Heneman III og Judge, 2000). Það mun síðan leiða til óréttlætis hjá einstaklingi sem 

finnst hann hljóta lakari umbun en framlag hans gefur til kynna. Ef staðan er á hin veginn, 
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það er að umbunin er meiri en framlagið, þá er líklegt að það leiði til samviskubits og 

valdi jafnvel vanlíðan (Deci, 1975). Í töflu 1 má sjá samanburð á ofantöldum kenningum. 

Tafla 1: Samanburður á hvatningakenningum 

Kenning Aðalatriði Spá um grunnlaun Niðurstaða 

 

 

Stigveldi þarfanna, 

Abraham Maslow 

Einstaklingar hafa þörf fyrir 

að uppfylla innri þarfir.  

 

Það er nauðsynlegt að 

uppfylla þær í réttri röð og 

ekki er unnt að uppfylla þær 

að fullu. 
 

Ef ekki er hægt að uppfylla 

þörfina þá veldur það gremju 

hjá einstaklingnum 

Grunnlaun sem byggja á 

frammistöðu einstaklingsins 

verða vera það há að 

einstaklingurinn öðlist grunn 

lífsþarfir. 

 

Starfsþjálfunarkerfi geta verið 
hvetjandi að því leiti að þau 

hvetji starfsmenn til að 

sækjast eftir að ná að uppfylla 

lífeðlislegu þarfirnar  

Laun byggð á frammistöðu 

(e.performance-based pay) geta 

verið hvetjandi ef að aukin 

afkastageta einstaklingsins leiði 

til bættra lífsgæða. 

 

Bónusgreiðslur (e.incentive pay) 
eru hvetjandi að því marki að 

unnt sé að tengja þau við 

ákveðna hegðun, árangur og 

viðurkenningu. 

 

 

 

Tveggja þátta kenning 

Herzberg 

 

 

 

Starfsmenn eru hvattir áfram 

af tveimur þáttum, 

viðhaldsþætti og hvataþætti 

 
Viðhaldsþátturinn stuðlar að 

ákveðinni hegðun en getur í 

eðli sínu ekki verið hvetjandi 

þar sem hann byggir á því að 

grunnþörfin sé uppfyllt. 

 

Viðurkenning, árangur og 

stöðuhækkun hvetja 
einstaklinga áfram í að ná 

meiri árangri 

Grunnlaun verða að vera það 

há að einstaklingurinn geti 

uppfyllt viðhaldsþáttinn en 

launin hvetja ekki til betri 
frammistöðu 

 

Frammistöðulaun eru 

hvetjandi ef þau ná að 

uppfylla þörf einstaklingsins 

fyrir viðurkenningu, aukin 

árangur, ábyrgð og fleira. 

Launaþrep eru mikilvæg. Til að 

launin virki hvetjandi þarf 

einstaklingurinn fyrst að ná að 

uppfylla viðhaldsþáttinn 
 

Aðrir þættir í umhverfi 

vinnustaða hafa áhrif á 

skilvirkni frammistöðulauna. 

 

 

 Væntingakenning, 

Victor Vroom 

Hvatning er mynduð út frá 

þremur þáttum, væntingum, 

trú um eigið ágæti svo unnt 

sé að ljúka verkinu og vissu 

um að einstaklingurinn auki 

virði fyrirtækisins með starfi 

sínu.  

Ábyrgð og starfslýsing verða 

að vera skilgreind. 

 

Bónusgreiðslur þurfa að vera 

það háar að litið sé á þær sem 

umbun fyrir vel unnin störf. 

 
Einstaklingar leitast eftir að 

sýna þá hegðun sem að leiðir 

til sem mestrar umbunar. 

Hærri bónusgreiðslur eru betri 

en lægri 

 

Mat starfsmanna á eigin hæfni 

er mikilvægt. Nauðsynlegt er að 

fyrirtæki bjóði starfsmönnum 

sínum upp á starfsþjálfun og 
námskeið svo þeir öðlist meiri 

hæfni í starfi 

 

 

Starfshvatningarkenning, 

David McCelland 

Einstaklingar hafa þörf fyrir 

að uppfylla þörfina fyrir vald, 

félagsleg tengsl og 

mælanlegan árangur. 

 

Einstaklingar fá hvatningu í 
að ná markmiðum þar sem 

þeir hljóta umbun fyrir að ná 

þeim. 

Bónusgreiðslur þurfa að vera í 

samræmi við þann árangur er 

náðst hefur 

 

Einstaklingar öðlast hvatningu 

ef það er áskorun fyrir þá að 
ná markmiðum. Þau þurfa 

einnig að vera nákvæm til að 

tryggja að vitað sé hvaða 

árangri fyrirtækið sækist eftir  

 

Það er nauðsynlegt að 

starfsmenn fái endurgjöf frá 

fyrirtækinu um það hvernig 

árangurinn hefur verið  

 

 

 

 

Jafngildiskenningin 

Starfsmenn eru ánægðir 

þegar launin eru jöfn 

vinnuframlagi 

Ójafnvægi á milli launa og 
vinnuframlags veldur kvíða. 

 

Ef starfsmaður skynjar það að 

aðrir starfsmenn fái meira 

greitt en hann sjálfur fyrir 

sömu vinnu þá leiðir það til 

þess að framleiðni 
starfsmanns dregst saman til 

að koma á jafnvægi milli 

launa og vinnuframlags. 

Tengingin milli 

afkasta/árangurs og launa 

skiptir miklu máli, aukinn 

afköst/árangur eiga að skila 
sér í hærri bónusgreiðslum. 

 

Starfsmenn meta hæfni sína út 

frá launum og samanburði við 

laun annarra starfsmanna 

innan fyrirtækisins. 

Frammistöðumælikvarðar þurfa 

að vera vel skilgreindir þannig 

að starfsmenn geti haft áhrif á 

þá gegnum vinnu sína. 
 

Ef bónusgreiðslur ná ekki að 

uppfylla væntingar þá leiðir það 

til óánægju. 

 

Það er mikilvægt að það sé 

sanngirni og samræmi í 
bónusgreiðslum innan 

fyrirtækisins. 

 

Heimild: Deci, 1975; Milkovich og Newman, 2002. 
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Árangurskerfi 

Í þessum kafla ritgerðar verður fjallað um árangurskerfi, hver er tilgangurinn með þeim, 

hvers vegna fyrirtæki sjá sér hag í því að mæla frammistöðu, hvaða ávinningi 

árangurskerfi skila ásamt því að tilgreina nokkur slík kerfi. 

Skilgreiningin á atvinnu er að hún sé tvíhliða samband. Það er að starfsmenn láta 

fyrirtæki í té virðisauka og í staðinn fá þeir annarskonar virði frá fyrirtæki. Það að stunda 

atvinnu getur gefið starfsmanni mismunandi virði, til dæmis tækifæri til að nýta getu sína 

ásamt því að finnast hann vera hluti af samfélaginu líkt og félagslega þörfin í stigveldi 

þarfanna gefur til kynna. Ein mikilvægasta umbunin er þó fjárhagslegi ávinningurinn, það 

eru launin og árangurstengingin (Barber og Bretz Jr, 2000).  

Hugtakið frammistaða (e. performance) er því mjög mikilvægt hugtak í allri starfsemi 

fyrirtækja. Sífellt er verið að meta með formlegum eða óformlegum hætti frammistöðu 

einstaklinga, hópa, deilda eða fyrirtækis í heild svo unnt sé að fylgjast með frammistöðu 

og meta hvort árangur hafi náðst. Ekki er unnt að umbuna fyrir virðisauka nema hægt sé 

að mæla hann (Brealey, Myers og Allen, 2008). Stóra spurningin hlýtur því að vera sú við 

hvaða mælikvarða á að miða. Því hefur mikil áhersla verið lögð á að koma fram með 

árangursmælikvarða sem gefa rétta mynd af árangri einstaklinga, hópa, deilda og 

fyrirtækis. Sumir hafa bent á að mögulegt sé að tengja árangursgreiðslur við aukið innra 

virði fyrirtækja til langs tíma (Bogle, 2007; Koller, Goedhart og Wessels, 2005). 

Stjórnendur hafa í auknum mæli gert sér grein fyrir því hversu mikilvægt það getur verið 

að mæla frammistöðu starfsmanna sinna. Frammistaða starfsmanns felst annars vegar í 

hegðun hans og hins vegar í þeim afrakstri sem af henni hlýst. Hegðun er það sem að 

starfsmenn gera í vinnunni og er forsenda afraksturs, en afraksturinn er það sem skiptir 

fyrirtækið máli. 

Allflestir stjórnendur fyrirtækja á markaði eru með árangurstengingu þar sem 

mælikvarðinn er hlutabréfaverð. Einnig er algengt að um bónusgreiðslur sé að ræða ef 

tekjur eða hagnaður fyrirtækis eykst á milli ára. Fyrir millistjórnendur er algengt að 

árangurstenging sé mæld út frá bókhaldsmælikvörðum en ekki hlutabréfaverði. Það að 

nota bókhaldsmælikvarða getur skapað augljós vandamál innan fyrirtækis til lengri tíma. 
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Sem dæmi má nefna að stjórnendur geta dregið úr viðhaldi eða endurmenntun. Það mun 

ekki koma fyrirtækinu til góða til langs tíma en stjórnandinn getur aukið 

skammtímahagnað fyrirtækis umtalsvert (Brealey, Myers og Allen, 2008).  

Flest árangurskerfi ganga út á það að laða að og halda í mikilvæga starfsmenn. Jafnframt 

er líka hægt að nota þau sem stuðning til að tryggja það að fyrirtæki nái fram settum 

markmiðum. Einn helsti gallinn við áranguskerfi er að þeim hættir til að hvetja til 

skammtíma frammistöðu starfsmanns/fyrirtækis frekar enn langtíma frammistöðu enda er 

einn mikilvægasti þátturinn sá að starfsmaður sjái með skilmerkum hætti fram á hvernig 

frammistaðan hefur bein áhrif á árangurstenginu hans (Heneman, Ledford Jr og Gresham, 

2000) en þessi þáttur kemur skýrt fram í væntingakenningunni. Fyrirtæki styðjast við 

frammistöðumat vegna þess að það getur hjálpað þeim við að auka gæði ákvarðanna 

vegna launahækkunnar, umbunar eða stöðuhækkunnar. Einnig getur matið hjálpað til við 

erfiðar ákvarðanir eins og brottrekstur. 

Flest fyrirtæki leggja mikla áherslu á vönduð kerfi sem mæla fjárhagslega frammistöðu 

eða afkomu. Sum fyrirtæki styðjast við mælikvarða sem sýna fram á hagnað fyrirtækis 

eins og arðsemi eigin fjár (ROE), arðsemi fjárfestinga (ROI) og EVA greiningu. Önnur 

fyrirtæki búa til sín eigin árangurskerfi svo unnt sé að mæla þá hluta rekstrarins sem eru 

mest virðsisaukandi fyrir fyrirtækið. Hér að aftan verður betur gert grein fyrir nokkrum 

árangurskerfum. 

Stefnumiðað árangursmat 

Stefnumiðað árangursmat (e. Balance Scorecard) er aðferðafræði sem fyrirtæki hafa til að 

framkvæma stefnu á markvissan hátt og tengja hana daglegri starfsemi. Kaplan og Norton 

settu fyrst fram hugtakið stefnumiðað árangursmat árið 1990 (Niven, 2006). Stefnumiðað 

árangursmat styður þrennt. Í fyrst lagi er stefnunni lýst og hún útfærð ef þörf er á, í öðru 

lagi er stefnunni komið til skila til starfsmanna og í þriðja lagi fylgjast stjórnendur með 

hvernig gengur að framkvæma stefnuna (Snjólfur Ólafsson munnleg heimild, mars 2009). 

Hlutverk stefnukorts er að lýsa stefnu fyrirtækis með því að tengja saman meginmarkmið 

þess og gera þau sýnilegri. Það sem einkennir stefnukort Kaplan og Norton er víddirnar 

fjórar, fjármálavídd (e. financial), viðskiptavinavídd (e. customer), ferlavídd (e. internal 
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processes) og lærdóms- og vaxtavídd (e. employee learning and growth) (Niven, 2006). 

Algengt er að yfirmarkmið séu höfð í efstu vídd á stefnukorti og fyrir neðan eru 

undirmarkmiðin. Hægt er að tengja atriði innan stefnukortsins saman með örvum en það 

er ekki talið nauðsynlegt. Hlutverk skorkorts er að endurspegla stefnu fyrirtækis, þar eru 

sett fram markmið þess og bak við þau standa einn eða fleiri mælikvarðar. Undirstaða 

áhrifaríks skorkorts eru góðir mælikvarðar. Mælikvarði er formúla/aðferð sem gefur eina 

tölu á hverju tímabili (Snjólfur Ólafsson munnleg heimild, mars 2009). Hver mælikvarði 

þarf að tengjast stefnu fyrirtækis, vera skýr, hafa jákvæð áhrif á starfsmenn, gefa tölulegar 

upplýsingar og það þarf að vera hægt að endurtaka mælinguna. Mælikvarðar þurfa að 

hafa viðmið til að meta hvort settu takmarki hefur verið náð (Verweire og Van den 

Berghe, 2004). Hæfilegt magn af mælikvörðum í skorkorti eru 15 til 25 talsins (Snjólfur 

Ólafsson munnleg heimild, mars 2009). 

Samkvæmt Kaplan og Norton eru víddirnar sem einkenna stefnukort fjórar eins og áður 

hefur komið fram. Þó er unnt að bæta við víddum eða fækka þeim. Allar víddirnar eru 

jafn mikilvægar en mikilvægast er þó lokamarkmiðið og það sem fyrirtækið vill fá út úr 

stefnukortinu. Víddirnar hjálpa stjórnendum til að draga fram þá þætti sem skapa 

verðmæti fyrir fyrirtæki. Fyrsta víddin er fjármálavídd. Hún snýr að stefnu varðandi vöxt, 

arðsemi, framlegð og fleira sem snýr að fjármálahluta fyrirtækis. Önnur víddin er 

viðskiptavinavídd. Til að skilgreina hana er nauðsynlegt að svara þremur spurningum. Í 

fyrsta lagi hverjir eru helstu viðskiptavinir, í öðru lagi hvers vænta þeir og í þriðja lagi 

hvaða ávinning fær fyrirtækið við það að þjónusta þá. Innan viðskiptavinavíddarinnar eru 

þrjár stefnur. Þær eru rekstaryfirburðir (e. operational excellence), forysta vöru              

(e. product leadership) og sterkt samband við viðskiptavini (e. customer intimacy). Þriðja 

víddin er ferlavídd. Hún snýr að þeim ferlum sem fyrirtæki vinnur eftir eins og 

vöruþróun, framleiðslu og þjónustu. Fjórða og síðasta víddin er lærdóms- og vaxtavídd. 

Sú vídd lýsir þeim mannauði og þáttum sem fyrirtæki hefur til umráða og stuðlar að innri 

vexti og nýsköpun fyrirtækis (Niven, 2006). 

Hríslun (e. cascading) skorkorta felur í sér að gerð eru undirskorkort á æðsta skorkortið. 

Á undirskorkortum geta verið nýir mælikvarðar og geta þeir náð til einstaklinga jafnt sem 

deilda innan fyrirtækis. Þetta er gert til að koma stefnunni til skila til allra deilda og 
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starfsmanna innan fyrirtækis. Þessi aðferð hentar því vel í stórum fyrirtækjum og 

stofnunum (Snjólfur Ólafsson munnleg heimild, mars 2009). 

EVA-greining 

Ýmsar aðferðir og útfærslur hafa verið kynntar undanfarin ár sem virðisstjórnun. 

Þekktasta greiningin er án efa EVA-greiningin (e. residual income or economic value 

added). Aðferðin á uppruna sinn að rekja í núvirðingu sjóðsflæðis. Greiningin aðlagar 

reikningsskil að efnahagslegum raunveruleika og tekur tillit til heildarkostnaðar, þar með 

talið ávöxtunarkröfu á eigið fé (Koller, Kane og Wessels, 2005). Ef fyrirtæki nær betri 

arðsemi út úr verkefnum sínum en fjárfestar þess geta vænst á fjármagnsmarkaði má segja 

að rekstur fyrirtækis sé árangursríkur (Bodie, Kane og Marcus, 2005). EVA-greining 

tekur betur tillit til markaðsvirði hlutafélaga en aðrir mælikvarðar og þar með 

ávöxtunarkröfu hluthafa. Samkvæmt EVA-greiningu hefur orðið hagrænn virðisauki af 

starfsemi fyrirtækis ef rekstarhagnaður eftir skatta er hærri en reiknaður 

fjármagnskostnaður af langtíma fjármagni, það er eigið fé og langtímaskuldbindingum. 

Aðferðin er einkum notuð af fyrirtækjum sem selja hlutabréf sín á almennum markaði en 

hana má einnig nota hjá öðrum fyrirtækjum. Skili fyrirtæki hagrænum virðisauka á 

tilteknu tímabili má búast við að gengi hlutabréfa hækki og markaðsvirði þar með. Helstu 

kostirnir við EVA-greiningu eru þeir að hún mælir betur frammistöðu en aðrir 

vaxtamælikvarðar gera. EVA-greining getur líka varpað ljósi á þá hluta rekstrar sem eru 

ekki að standa sig sem skyldi. 

Helsta gagrýni á EVA-greiningu er að hún byggir á tölulegum staðreyndum. Ef 

frammistöðumat er byggt á greiningunni þarf oft á tíðum að aðlaga bókhaldið að henni. 

Sem dæmi má nefna lyfjafyrirtæki sem er að þróa lyf sem tekur tíu til tólf ár í þróun og 

þann tíma er því tap á verkefninu þrátt fyrir að stjórnendur geri allt rétt. Það sama má 

segja um uppbyggingarverkefni þar sem að útlagður kostnaður er mikill fyrstu árin þrátt 

fyrir að núvirði (e. net present value, NPV) verkefnis sé jákvætt (Brealey, Myers og 

Allen, 2008). Þrátt fyrir að mælikvarðinn hvetji stjórnendur til að einblína á vöxt til 

skamms tíma sökum þess að frammistaða er oftast mæld á árs fresti, þá er almennt talið 

að EVA-greining sé góður mælikvarði á frammistöðu fyrirtækis (Koller, Goedhart og 

Wessels, 2005). 
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360 gráðu mat 

Flest fyrirtæki trúa þeirri staðreynd að lykillinn til árangurs er fólginn í þekkingu og færni 

stjórnenda sem eru í lykilhlutverkum sem leiðtogar og þjálfarar árangursríkrar liðheildar. 

Það hvernig þeir standa sig skiptir miklu máli og því hafa mörg fyrirtæki hafið notkun á 

360 gráðu stjórnendamati. Grunnhugmynd 360 gráðu matsins er sú að auka 

sjálfsþekkingu stjórnenda og að mat starfsmanna bæði jákvætt og neikvætt komist til 

skila. Þetta leiðir til sterkari stjórnenda en lykillinn að því er að þeir þekki bæði sínar 

veiku og sterku hliðar. Stefnumótandi ákvarðanataka batnar sem og viðbrögð fyrirtækis 

við innri og ytri málum sem þarf að taka á. Þetta leiðir svo til þess að kjarnafærni 

fyrirtækis og samkeppnisforskot nýtist betur sem leiðir til aukinnar ánægju viðskiptavina 

og þar með sterkari stöðu fyrirtækis.  

Markmið matsins er að veita stjórnendum endurgjöf svo þeir geti þroskað sig í starfi og 

bendir matið þeim einnig á hvar vantar nauðsynlega þjálfun til að skara fram úr sem 

stjórnandi. Flest fyrirtæki nota matið fyrir starfsþróun en sum fyrirtæki nota það einnig 

sem grunn til umbunar fyrir frammistöðu. 

 

Mynd 1: 360 gráðu mat 

360 gráðu mat er auðvelt í framkvæmt. Spurningar eru lagðar fram með rafrænum hætti 

gegnum tölvupóst sem er góð og örugg leið til að tryggja að viðkvæm gögn fari ekki á 

flakk. Þátttakendur eiga auðvelt með að svara og er úrvinnsla gagna að mestu leiti rafræn 
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í mati

Yfirmaður
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og því er hægt að kynna sér niðurstöður fljótt eftir að svör hafa skilað sér (Gauti 

Marteinsson, e.d.). 

Enterprice value map
TM 

Stjórnendur fyrirtækja búa við rekstrarumhverfi sem tekur sífelldum breytingu ásamt 

kröfu um það að bæta árangur fyrirtækis og skapa aukin verðmæti fyrir hluthafa sína. 

Enterprice value map er kerfi sem getur hjálpað til við þetta ferli. Kerfið gengur út á að 

greina fyrirtæki og skilgreina drifkrafta (e. value drivers) þess. Ef til dæmis þarf að bæta 

birgðastjórnun eru þar dregnir fram mælikvarðar sem þarfnast endurbóta. Þar af leiðandi 

er auðveldara að koma auga á það sem betur má fara ásamt því að auðvelt er fyrir 

stjórnendur að mæla þann virðisauka sem næst fram. Deilotte er dæmi um fyrirtæki sem 

styðst við þessa aðferðafræði (Deloitte, 2009). 

Hagnaðarútdeiling, bónusar og hlunnindi 

Vinsældir hagnaðarútdeilingar hafa verið að aukast. Ef frammistaða fyrirtækis er 

framúrskarandi er í lok árs ákveðið að veita starfsmönnum umbun og er hún þá ákvörðuð 

út frá hagnaðartölum fyrirtækis (Bowey, 1975). Kosturinn við þessa aðferð er sú að 

starfsmenn búast ekki við sömu greiðslu ár eftir ár (Milkovich og Newman, 2002) þar 

sem þessi umbun er tengd beint við hagnað fyrirtækis og ef hann dregst saman er ekki um 

slíka umbun að ræða. 

Ef einstaklingur eða hópur innan fyrirtækis hefur skapað fyrirtækinu umtalsverð verðmæti 

er unnt að umbuna þá sérstaklega með bónusgreiðslu eða öðrum hlunnindum fyrir vel 

unnin störf. Þetta notfæra fyrirtæki sér gjarnan í einstökum verkefnum. Dæmi um 

fyrirtæki sem beitir þessari aðferð með árangursríkum hætti er bandaríska 

snyrtivörufyrirtækið Mary Kay Cosmetics. Þar fá hæðstu söluaðilarnir umbun sína í formi 

bíla, pelsa og demantshringa (Milkovich og Newman, 2002).  

Hægt er að nota bónusgreiðslur sem hvatningartæki til að koma verkefni sem hefur 

dregist á rétt ról aftur. Þegar Hughes Electrics átti á hættu að tapa 50 milljón dollara 

bónusgreiðslu vegna seinkunnar á afhendingu verks þá bauð fostjóri Hughes þeim 900 

verkfræðingum sem komu að verkefninu 40 prósenta hlut í þessari bónusgreiðslu ef 
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afhendingin stæðist. Verkið fór frá því að vera ári á eftir áætlun í það að verða afhent á 

réttum tíma þar sem að hver starfsmaður fékk rúmlega 22 þúsund dollara í sinn hlut. 

Upphæðin var það há fyrir hvern og einn starfsmann að hann sá mikinn ávinning til þess 

að standa við tímaáætlun verksins (Heneman, Ledford Jr og Gresham, 2000).  

Hins vegar hefur fjöldi sálfræðirannsókna sýnt fram á að í ákveðnum tilfellum geti 

bónusar og aðrar árangurstengdar greiðslur þvælst fyrir og í mörgum tilfellum geta þær 

leitt til verri frammistöðu starfsmanns en ella. Þetta kom meðal annars fram í máli 

Daniels Pink sérfræðings í hvatafræðum á TED ráðstefnunni 2009. Pink heldur því meðal 

annars fram að um leið og verkefnið krefjist hugmyndaauðgi og skapandi hugsunar 

þvælist bónusgreiðslur fyrir þar sem að einungis er einblýnt á upphæðina sem fæst fyrir 

að hraða vinnu en ekki sé verið að hugsa upp nýjar og betri leiðir til að leysa verkefnið 

(Bjarni Ólafsson, 2009). Lausnin á þessum vanda getur falist í því að láta starfsmann ekki 

vita fyrirfram að um bónusgreiðslu sé að ræða og því mun hann leysa verkefnið á sem 

hagkvæmasta hátt. Við lok verkefnis, ef vel hefur verið að verki staðið, væri unnt að veita 

starfsmanni umbun fyrir sem síðan leiðir til endurtekinnar hegðunnar líkt og 

væntingarkenning Victor Vroom heldur fram. Helsti veikleiki árlegra bónuskerfa er sá að 

sambandið á milli skilvirkni starfsmanna og hagnaðar brestur þegar hagnaðurinn fellur 

vegna utanaðkomandi aðstæðna sem starfsmenn geta ekki stjórnað (Bowey, 1975). 

Fríðindi 

Í bandaríkjunum hefur tíðkast að stjórnendur fái ýmis fríðindi samhliða starfi sínu. Þar má 

til dæmis nefna líftryggingu, sjúkratryggingar fyrir stjórnandann og jafnvel fjölskyldu 

hans ásamt lífeyrisgreiðslum þegar til dæmis stjórnandinn lætur af störfum sökum aldurs 

(Milkovich og Newman, 2002). Hér á landi er lítið vitað um fríðindi stjórnenda. Þó hefur 

komið fram að flestir eru með tölvubúnað og jafnvel dýrar bifreiðar til afnota frá þeim 

fyrirtækjum sem þeir starfa hjá ásamt því að fá greitt fyrir farsíma notkun og 

tölvutengingu. Þar sem að fríðindi eru hluti af ráðningarkjörum stjórnanda og jafnvel líka 

hluti af ráðningarkjörum allra starfsmanna er talið að þau hafi lítil sem engin áhrif á 

hvatningu til að auka afkastagetu sína. Lífeyrisgreiðslur til stjórnenda er heldur ekki talin 

hafa nein tengsl við frammistöðu fyrirtækis þar sem þessir samningar eru gerðir fram í 

tímann og er yfirleitt um fasta upphæð að ræða (Heneman, Ledford Jr. og Gresham, 
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2000). Ólíklegt er talið að stjórnendur myndu vilja tengja þessar lífeyrisgreiðslur við 

frammstöðu fyrirtækis þar sem þeir líta svo á að verið sé að umbuna þeim fyrir það sem 

þeir áorkuðu með fyrirtækið á meðan þeir stjórnuðu því. 

Kaupréttarsamningar 

Undanfarin ár hefur árangurstenging verið hærri og breytilegri en áður enda fá yfir 90 

prósent af stjórnendum, bandarískra stórfyrirtækja, kaupréttarsamninga (Chen, Gregoriou 

og Rouah, 2008). Samkvæmt kenningum eru kaupréttarsamningar ætlaðir til þess að 

hvetja stjórnendur til að hugsa um hag allra hluthafanna. Hins vegar hefur oft verið sýnt 

fram á að í framkvæmd eru kaupréttarsamningar svimandi háir og alls ekki tengdir við 

frammistöðu stjórnanda eða fyrirtækis (Buffet, 2006). Þrátt fyrir það eru áhrifamestu 

tengslin á milli stjórnenda annars vegar og hluthafa hins vegar fengin fram með 

hlutabréfaeign stjórnenda í því fyrirtæki sem þeir stýra (Jensen og Murphy, 1990). 

Helstu rökin fyrir því að fyrirtæki geri kaupréttarsamninga eða veiti starfsmönnum rétt til 

að kaupa hlutabréf á sérkjörum er hvatning til starfsmanna þar sem hagsmunir fyrirtækis 

verða að hagsmunum starfsmanns. Þetta þykir góð leið til þess að halda í mikilvæga 

starfsmenn og halda þannig dýrmætri þekkingu innan fyrirtækis. Þykir slíkt vænleg leið 

til þess að brúa upphafstímabil þegar fjármagn skortir auk þess að halda stjórnendum við 

efnið og hvetja þá til góðra verka með langtímamarkmið að leiðarljósi (Alþingi, 1999). 

Fyrirtæki sem eru að byrja vaxtarskeið sitt hafa sökum skorts á fjármagni haldið 

grunnlaunum lágum og boðið í staðinn kaupréttarsamninga sem eru töluvert hærri en það 

sem gengur og gerist á almennum markaði. Þannig er búið að skapa mikla hvatningu fyrir 

starfsmenn til að ná þeim markmiðum sem sett hafa verið þar sem gott gengi fyrirtækis 

skilar sér einnig sem beinn fjárhagslegur ávinningur fyrir starfsmenn (Gerhart, 2000). 

Gallinn aftur á móti við slíka samninga er að stjórnendur og aðrir starfsmenn eiga oft 

erfitt með að sjá hvernig hegðun þeirra leiði til ávinnings þar sem oft um 

langtímasamninga er að ræða og erfitt er að tengja frammistöðu einstaklings beint við 

þróun hlutabréfaverðs fyrirtækis (Heneman, Ledford Jr og Gresham, 2000). 

Fyrirtæki og eigendur þeirra eru í þeirri stöðu að geta valið tíma þar sem hagkvæmast er 

fyrir starfsmann að virkja kaupréttarsamninginn. Þetta er gert á þann hátt að valinn er sá 
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tími sem kaupréttarverð er töluvert lægra en markaðsverð bréfa og þar með er búið að 

skapa starfsmanni töluverð hagnaðartækifæri. Sumir telja það ekki góða leið að verð 

hlutbréfa á kaupréttarsamningi sé það sama og markaðsverð hlutabréfa þar sem ekki eru 

teknar með í reikninginn neikvæðar eða jákvæðar væntingar né annað sem hefur 

tilhneigingu til að hafa áhrif á markaðsverð hlutabréfa og því gefi markaðsverð ekki 

glögga mynd af raunvirði hlutabréfa (De la Bruslerie og Deffains-Crapsky, 2008). Aðrir 

hafa hins vegar bent á að fyrirtæki ættu að kaupa þau hlutabréf, sem þau hyggjast veita 

starfsmönnum, á markaðsvirði þar sem það muni einnig koma öðrum hluthöfum til góða. 

Því meira sem stjórnendur fá greitt í formi hlutabréfa því meira þarf fyrirtækið að kaupa 

af eigin hlutabréfum á markaði sem aftur leiðir til þess að hlutabréfaverð fer hækkandi 

sem hefur áhrif á virði hlutabréfa allra hluthafa (Mason, 1990). Fyrirtæki lána 

starfsmönnum yfirleitt fyrir slíkum kaupum eða hafa milligöngu um slík lán og því geta 

lánasamningar verið mjög umsvifamiklir fjárhagslega séð (Vísir 2008) og jafnvel langt 

fyrir utan raun lánshæfi starfsmanns.  

Í sumum löndum Evrópu, eins og til dæmis í Frakklandi og Danmörku, hafa verið sett lög 

um það að verð hlutabréfa á kaupréttarsamningum megi ekki vera nema 20 til 30 prósent 

lægra en verð hlutabréfa á almennum markaði (De la Bruslerie og Deffains-Crapsky, 

2008). Hér á landi hafa ekki verið settar slíkar reglur.  

Sumir hafa bent á að í raun væri betri leið að greiða stjórnendum hærri laun og afnema 

kaupréttarsamninga. Aðrir hafa bent á það að þá vanti hvatann hjá stjórnendum til að 

keppa við önnur sambærileg fyrirtæki á markaði um forystu (Kaplan, 2007). Rannsóknir 

sýna að það er engin fylgni á milli hlutabréfaeignar stjórnenda og þeirrar 

árangurstengingar sem þeir semja um. Með öðrum orðum þá gefa stjórnir fyrirtækja 

hlutabréfaeign stjórnenda engan gaum (Jensen og Murphy, 1990). Þegar 

kaupréttarsamningur er virkjaður þarf að greiða tekjuskatt af mismuni af kaupverði 

hlutabréfanna og markasvirði þeirra (Ríkisskattstjóri, 2000). Þegar starfsmaður getur selt 

hlutabréfin sín aftur og ef af því verður til hagnaður þá er vert að benda á að hagnaður er 

skattlagður mismunandi. Til dæmis er hagnaður sem féll til á tímabilinu janúar til júlí 

2009 með tíu prósenta fjármagnstekjuskatt. Fjármagnstekjur sem falla til á tímabilinu júlí 

til desember 2009 og eru undir 250.000 krónum hjá einstaklingi og 500.000 krónum hjá 
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hjónum bera sömuleiðis 10 prósenta skatt en fjármagnstekjur umfram þá upphæð ber 15 

prósenta skatt (Ríkisskattstjóri, e.d.). 

Ljóst er að kaupréttarsamningar geta verið prýðileg tæki til þess að hvetja stjórnendur til 

starfa í þágu fyrirtækis. Áskorunin gagnvart þeim sem gerir slíkan samning fyrir hönd 

fyrirtækis er að finna rökrænt samband á milli frammistöðu stjórnenda í starfi og umbunar 

þeim til handa. Hugsunin á bak við kaupréttarsamninga er að setja stjórnendur sem og 

aðra sem fá kaupréttarsamning í sömu áhættu og aðra fjárfesta í fyrirtækinu. Ef stjórnandi 

stendur sig vel og hlutabréfaverð hækkar kemur það báðum aðilum til góða, það er 

stjórnenda og hluthafa. Í kerfi af þessu tagi getur verið fólginn verulegur hvati til þess að 

standa sig vel í starfi en hins vegar er fyrirfram algjörlega óljóst hvort hvatinn dugar 

(Stefán Svavarsson, 2004). 

Peningar 

Peningar eru þýðingarmikið hvatningartæki og tengjast beint eða óbeint öllum þörfum 

mannsins. Engin hvatningaraðferð er eins áhrifarík og peningar. Þrátt fyrir það eru 

peningar oft á tíðum ofmetin leið til hvatningar þar sem að það er margt annað sem hefur 

einnig áhrif. Einstaklingar stunda auðvitað vinnu peninganna vegna en líka vegna þess 

hvaða þýðingu vinnan hefur á líf þeirra. Flestir velja sér starfsframa sem þeir hafa áhuga á 

og því má draga þá ályktun að einstaklingar vinni sér jafnframt til skemmtunar. Fyrirtæki 

sem hunsa þá staðreynd uppskera minni hollustu og tryggð (Heneman III og Judge, 

2000). Samt sem áður geta peningar skilað góðum árangri séu þeir notaðir á raunsæjan 

hátt enda er talið að umbun í formi peninga sé ein áhrifaríkasta leiðin til að sameina 

hagsmuni stjórnenda og hluthafa (Jensen og Mrphy, 1990). 
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Árangurstengd laun  

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður fjallað um hvað felst í árangurstengdum launum og 

hvert sé aðalmarkmið fyrirtækja með þeim. Fjallað verður um upptök 

alheimsfjármálakreppunnar, ráðningarbónus og kynjamunur er skoðaður ásamt því að 

fjalla um stjórnarhætti fyrirtækja, umboðsvanda og helstu galla við árangurstengingu 

launa. 

Með árangurstengingu er átt við allar tegundir af greiðslum og hlunnindum sem að 

starfsmaður fær í skiptum fyrir vinnu sína fyrir fyrirtækið (Milkovich og Newman, 2002). 

Helsti hvatinn að baki því að fyrirtæki noti árangurstengd laun er sá að skapa sér 

samkeppnishæfni á markaði og halda í góða stjórnendur (Alþingi, 1999). Í flestum 

tilfellum hvetur árangurstenging stjórnendur til að hugsa um hag hluthafa og til að beita 

bestu stjórnunarlegri hæfni sinni í þeirra þágu (Murphy, 1986). 

Samkvæmt fræðunum er aðalmarkmiðið með árangurstengd laun að bæta frammistöðu 

fyrirtækis. Þetta markmið er í raun mótsögn við hefðbundna nálgun fyrirtækja á 

árangurstengingu þar sem aðalmarkmiðið er að laða að, halda í og hvetja áfram 

starfsmenn (Heneman, Ledford Jr og Gresham, 2000). 

Ef skilgreina á hvað árangurstengd laun þýða þá þarf að skoða hugtakið út frá 

mismunandi sjónarhornum. Ef árangurstengd laun er skoðuð út frá þjóðfélaginu í heild, 

þá halda sumir því fram að laun séu mælikvarði fyrir réttlæti, það er að verið sé að 

umbuna þeim sem hafa bestu menntunina. Aðrir, aftur á móti, líta svo á að hærri laun 

þýði einungis hærra vöruverð eða jafnvel hærri skatta. 

Hluthafar hafa oft aðra sýn á laun stjórnenda. Laun þeirra eiga að endurspegla 

frammistöðu fyrirtækis (Milkovich og Newman, 2002) og því nota stjórnir fyrirtækja 

árangurstengingu til að beina athygli stjórnenda í þá átt sem að fyrirtækið óskar eftir. Því 

þarf umbunarkerfið að veita stjórnendum réttu hvatninguna (Brealey, Myers og Allen, 

2008). Þar sem stjórnendur standa frammi fyrir fjölmörgum verkefnum þá forgangsraða 

þeir gjarnan þeim verkefnum þar sem að árangurstenging er mæld. Með öðrum orðum þá 

þurfa markmiðin og verkin sem eru verðlaunuð með árangurstengingu að vera mikilvæg 
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fyrir fyrirtæki af því að þau eru grunnatriðin í auknum launum stjórnenda (Hewitt 

Associates LLC, 2004). 

Stjórnendur hafa mikilla hagsmuna að gæta út frá árangurstengingu sem hefur bein áhrif á 

velgengni þeirra á tvo vegu. Í fyrsta lagi er þetta heilmikill kostnaður sem neyðir 

stjórnendur til að íhuga vandlega hvort að fyrirtækið standi undir árangurstengingu. Í öðru 

lagi þá nota stjórnendur árangurstengingu til að hvetja til ákveðinnar hegðunar hjá 

starfsmönnum sem mun leiða til betri afkasta og að endingu betri frammistöðu hjá 

fyrirtækinu (Milkovich og Newmann, 2002). Undanfarið hefur árangurstenging horfið frá 

því að vera tengd frammistöðu einstaklings yfir í það að vera tengd við frammistöðu 

hóps, deildar eða fyrirtækis. Breytingar á eiginleikum atvinnu hafa og munu hafa mikil 

áhrif á hvernig mannauðsmálum er háttað ásamt því að hafa mikil áhrif á launastefnu 

fyrirtækis. Þeir þættir sem hafa helst breytt eiginleikum atvinnu eru hið tvíhliða samband 

atvinnurekanda og starfsmanns, breytingar í tækni, stefna fyrirtækis, formgerð fyrirtækis 

og starfshönnun. Í kjölfarið af slíkum breytingum hafa komið fram kröfur um breytilegan 

vinnutíma og liprari stjórnarhætti sem kallar á nýja nálgun á árangurstengingu 

starfsmanna. Á árum áður var algengt að fyrirtæki gætu státað af starfsmönnum með 

langan starfsaldur. Í dag þykir hins vegar gott að starfsmenn skipti um starf á nokkra ára 

fresti og öðlist þannig víðtaka reynslu og því þarf árangurstenging fyrirtækis að vera 

eftirsóknarverð til að fyrirtæki geti laðað til sín hæfustu starfsmennina (Heneman, 

Ledford Jr. og Gresham, 2000). 

Árangurstenging stjórnenda hefur fengið mikla umfjöllun undanfarið en hana má rekja til 

þeirra háu greiðsla sem stjórnendur hafa verið að fá þrátt fyrir miklar sviptingar í 

fyrirtækjarekstri (Moriarty, 2009). Ef miðað er við fréttaumfjöllun um laun og 

árangurstengingu æðstu stjórnenda fyrirtækja þá væri hægt að draga þá ályktun að 

árangurstenging væri ný nálgun í launakjörum en svo er ekki. Árangurstenging hefur 

verið notuð lengi í störfum eins og fiskvinnslu, sölustörfum og allt aftur til 

blaðsöludrengjanna sem voru á þess háttar launakjörum. Það var þó með stækkun og útrás 

fjármálafyrirtækja hér á landi sem þetta fór í þær hæðir sem við þekkjum í dag. Hina 

miklu tekjuaukningu sem var hjá forstjórum fyrirtækja má að mestu leiti rekja til þeirra 

árangurstenginga sem hafa falist í kaupréttarsamningum (Koller, Goedhart og Wessels, 

2005) ásamt bónusgreiðslum sem tengdar voru við frammistöðu einstakra verkefna.  
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Það má því segja að það sé ekki einungis nauðsynlegt að vera með rétt menntunina í 

starfið heldur þarf starfsmaður einnig að búa yfir samningatækni svo unnt sé að hámarka 

þann hlut sem hann geti mögulega náð fram þegar hann semur við fyrirtækið um 

árangurstengingu (Moriarty, 2009). Þar af leiðandi má draga þá ályktun að launaviðræður 

séu meðal mikilvægustu samningaviðræðna í lífi fólks (Pinkley, 2003). 

Þrátt fyrir að árangurstengd laun geti skapað mikinn vanda þá eru óhóflegar 

launagreiðslur ekki stærsta vandamálið við þau. Gagnrýnendur árangurstengdra launa 

hafa aðallega einblínt á það hversu mikið stjórnendur eru að fá greitt og hafa því dregið 

athyglina frá því sem skiptir höfuðmáli en það er hvernig stjórnendum er greitt (Jensen og 

Murphy, 1990). Ein leið er sú að hafa árangurstenginguna þannig að hún umbuni 

stjórnendum fyrir þær aðgerðir sem eru til hagsbóta fyrir hluthafa og refsi þeim fyrir 

aðgerðir sem skaða þá. Hluthafar mæla árangur sinn í formi hlutabréfaverðs og þeirra 

arðgreiðslna sem þeir hljóta (Murphy, 1986). 

Það er ljóst að stjórnendur bera mikið úr bítum því síðan árið 1990 hafa laun þeirra og 

árangurstenging aukist. Spurningin hlýtur því að vera hvort aukningin stafi af 

markaðsöflum (e. market forces) eða því sem margir gagnrýnendur halda fram, siðleysi 

og náðugu samkomulagi á milli stjórnenda og stjórna fyrirtækja (Kaplan, 2007). Sumir 

hafa spáð því að árangurstenging geti ekki vaxið eins og hún hefur gert undanfarin ár án 

þess að eitthvað láti undan og trúa því að marktækt afl muni koma árangurstengingu 

stjórnenda nær því sem gerist hjá almennu launafólki (Rynes og Gerhart, 2000).  

Kaplan (2007) heldur því fram að markaðsöfl hafi valdið þessari miklu aukningu og 

bendir á, máli sínu til stuðnings, að margir stjórnendur fyrirtækja hafi í auknum mæli 

farið að vinna hjá fjárfestingasjóðum þar sem þeir eigi möguleika á betri launum og hærri 

árangurstengingu. Hann vill því meina að stjórnendur fyrirtækja séu jafnvel ekki á þeim 

launum sem þeim ber, þar sem að fjárfestingarsjóðir séu tilbúnir að greiða stjórnendum 

enn hærri laun í skiptum fyrir sérfræðiþekkingu þeirra og reynslu. Hann bendir einnig á 

að aðrar stéttir eins og til dæmis leikarar og lögfræðingar hafa einnig aukið laun sín 

umtalsvert síðastliðin ár.  

Samkvæmt kenningum hagfræðinnar er æskilegt að byggja hvatakerfi sem sameinar 

hagsmuni stjórnenda og eigenda fyrirtækja. Flestar kenningar leggja til að umbun 
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stjórnenda og jafnvel almennra starfsmanna felist annars vegar í föstum launum og hins 

vegar í árangurstengdum greiðslum (Þorkell Sigurlaugsson, 2006). Rannsóknir hafa sýnt 

að árangurstenging yfirmanna hefur mikil áhrif á hversu mikla árangurstengingu 

undirmenn þeirra fá (Rynes og Gerhart, 2000). Því virðist vandamálið liggja í því hvernig 

ber að árangurstengja laun, það er, við hvaða mæliskvarða á að miða (Þorkell 

Sigurlaugsson, 2006). 

Flestir geta verið sammála um það að æskilegt sé að umbuna stjórnendum fyrir góðan 

árangur í rekstri fyrirtækja miðað við hvernig öðrum sambærilegum fyrirtækjum farnast. 

Ef öllum fyrirtækjum gengur vel vegna ytri aðstæðna þá er í raun engin ástæða til að 

umbuna stjórnendum þar sem að þeirra fyrirtæki er einungis að ná sama árangri og önnur 

sambærileg fyrirtæki eru að ná. Hins vegar ef árangurinn er betri en hjá öðrum 

sambærilegum fyrirtækjum þá er komin ástæða til að umbuna stjórnendum fyrir 

árangurinn.  

Fjárhagsleg umbun í formi kaupauka og kauprétta gerir það að verkum að stjórnendur 

ættu í raun að finna fyrir því tapi sem hluthafar finna ef illa gengur. Einnig sé það aðhald 

út frá þeirri staðreynd að ef þeir stundi ekki vinnu sína af alúð og samviskusemi verði þeir 

reknir af stjórn fyrirtækis sem getur haft áhrif á framtíðaratvinnuhorfur þeirra. Þar af 

leiðandi má draga þá ályktun að stjórnendur vinni almennt með hagsmuni fyrirtækis að 

leiðarljósi vitandi það að allar ákvarðanir muni hafa afgerandi áhrif á fjárhagslega afkomu 

þeirra. Þessu er þó ekki alltaf svona farið. Í flestum fyrirtækjum sem eru á markaði er 

árangurstenging stjórnenda ekki bundin við frammistöðu (Jensen og Murphy, 1990). 

Bónusgreiðslur fyrirtækja hafa verið greiddar út þrátt fyrir að rekstur fyrirtækis gangi 

hlutfallslega verr en hjá öðrum sambærilegum fyrirtækjum. Nýlegt dæmi um þetta eru 

bónusgreiðslur æðstu stjórnenda bandaríska tryggingarfyrirtækisins AIG sem nýlega fékk 

um 180 milljarða bandaríkjadala aðstoð frá bandaríska ríkinu sökum slæmrar 

fjárhagsstöðu. Stór hluti þessarar fjárhæðar, eða 165 milljarðar bandaríkjadala, fór beint í 

það að greiða út bónusgreiðslur til stjórnenda (Viðskiptablaðið, 2009a). Ástæðan fyrir 

þessu getur einfaldlega verið sú að fyrirtæki þori ekki að nota hlutfallslega 

árangurstengingu vegna hræðslu við að missa stjórnendur yfir til samkeppnisaðilans. Í 

stuttu máli þá halda þau áfram að greiða stjórnendum þá árangurstengingu sem um var 

samið til að koma í veg fyrir hvata til þess að þeir segi starfi sínu lausu og fara að vinna 
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fyrir samkeppnisaðila, því þar mundi verða greidd árangurstenging miðað við það sem 

tíðkast á samkeppnismarkaði. Hér á landi skapaðist mikil umræða þegar 15 starfsmenn 

Landsbankans kröfðust samtals tæplega þriggja milljarða króna af þrotabúi landsbankans. 

Ögmundur Jónasson, alþingismaður Vinstri grænna kallaði þessa starfsmenn 

veruleikafirrta siðleysingja, að láta sér detta í hug að koma fram með slíkar kröfur, enda 

var bankinn kominn í þrot og undir það tók Illugi Gunnarsson, Sjálfstæðisflokki sem 

fannst þetta undirstrika þær öfgar sem voru í gangi (Fréttablaðið, 2009). 

Hvað sem öllum kenningum líður þá verða eigendur fyrirtækja að hafa hugfast að þeir 

ættu ekki að greiða hærri laun en þeir geta komist af með svo unnt sé að hámarka hagnað 

þess. Árangurstengd laun geta aðeins talist árangurstengd ef árangurinn er mældur með 

tilliti til árangurs annarra fyrirtækja á sama markaði. Þannig er hægt að greina hvað 

starfsmaðurinn gerði sem leiddi til árangurs (Þorkell Sigurlaugsson, 2006). Jensen og 

Murphy (1990) héldu því fram að ef tengingin á milli árangurstenginga stjórnenda og 

árangurs fyrirtækja væri sterkari þá myndu meðaltalslaun stjórnenda vera hærri. Hærri 

laun stjórnenda þurfa ekki endilega að þýða að verið sé að flytja auð hluthafa til 

stjórnenda heldur er einungis verið að umbuna stjórnendum fyrir aukinn árangur. Hærri 

árangurstenging myndi á endanum þýða að stjórnendur almennt fengu hærri laun því að 

hagsmunir um betri frammistöðu fyrirtækis ásamt mögulegum ávinning hluthafa eru það 

miklir. 

Sagan hefur sýnt að þegar hagnaður fyrirtækja fer hækkandi þá er árangurstenging 

gjarnan tengd við aukinn hagnað. Þegar hagnaður svo minnkar er mælikvörðunum sem 

stýra árangurstengingu breytt til dæmis eftir því hvernig arðsemi fjárfestinga fyrirtækis 

stendur sig miðað við arðsemi fjárfestinga hjá fyrirtækjum í sömu atvinnugrein (Mason, 

1990). 

Bent hefur verið á að árangurstenging verði að vera tengd við markmið fyrirtækis svo 

unnt sé að tryggja að hún stuðli að bættri frammistöðu fyrirtækis (Heneman, Ledford Jr. 

og Gresham, 2000).  



32 

 

Alheimsfjármálakreppan 

Upphaf alþjóðlegu fjármálakreppunnar má rekja aftur til þess þegar hrun varð á 

bandarískum fasteignamarkaði, um mitt ár 2007, vegna svokallaðra undirmálslána
1
. 

Fjármálafyrirtæki víðs vegar um heim höfðu fjárfest óbeint í þessum undirmálslánum í 

gegnum skuldavafninga sem innihéldu dreift safn mismunandi lánveitinga þar með talin 

undirmálslán. Umfang afskrifta vegna bandarísku undirmálslánanna varð því að 

hnattrænu fyrirbæri og hafði áhrif á fjármálafyrirtæki um allan heim. Afleiðingin varð sú 

að fjármálafyrirtæki reyndust treg til að lána hvort öðru lausafé af hræðslu við að frekari 

afskrifir ættu eftir að koma í ljós.  Þessi aukna áhættufælni leiddi til þess að vaxtaálag
2
 

rauk upp og hefur ekki enn náð fyrra lágmarki. Þar sem eignir tengdar undirmálslánum 

leyndust í efnahagsreikningum banka um allan heim var erfitt fyrir fjárfesta að átta sig á 

raunverulegri stöðu efnahagsreikninga hjá fjármálafyrirtækjum. Auknar afskriftir eigna 

og lækkandi tekjur íþyngdu rekstri fjármálafyrirtækja og ýttu undir óvissu varðandi 

rekstrargrundvöll þeirra með þeim afleiðingum að hlutabréf hríðféllu í verði og 

fjármagnsflæði á milllibankamörkuðum nánast lokaðist (SFF, 2009).  

Eftir að fjármálakreppan skall á hafa ríkisstjórnir um allan heim hafa þurft að grípa til 

þeirra örþrifaráða að veita fjármálastofnunum neyðarlán svo unnt sé að tryggja rekstur 

þeirra. Breska ríkið lét þá skilmála fylgja með neyðarláninu sem Royal Bank of Scotland 

fékk að stjórnendur bankans myndu bera vitni fyrir sérstakri rannsóknarnefnd sem fara á 

yfir aðdraganda fjármálakrísunnar en þar verða bónusgreiðslur og ofurlaun tekin 

sérstaklega fyrir. Þá kann að fara svo að skilyrði verði sett á neyðarlán sem feli í sér að 

þak verði sett á bónusgreiðslur enda sagði Alistair Darling, fjármálaráðherra Bretlands, að 

hann myndi ekki sætta sig við að stjórnendur bankans fengju bónusgreiðslur fyrrir að hafa 

næstum því keyrt bankann í þrot (Viðskiptablaðið, 2009b). 

Sagan hefur sýnt að stjórnendur hafa fengið greitt út árlegar bónusgreiðslur þrátt fyrir 

slakt gengi þess fyrirtækis sem þeir stýrðu og þrátt fyrir að erfitt sé fyrir fyrirtæki að 

réttlæta það gagnvart hluthöfum (Chen, Gregoriou og Rouah, 2008). Sem dæmi má nefna 

                                                 
1
 Undirmálslán voru veitt til fasteignakaupenda með skerta greiðslugetu. 

2
 Vaxtaálag er mælt sem munur á vöxtum þriggja mánaða bandarískra ríkisskuldabréfa og LIBOR 

millibankavöxtum. 
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að gengi bréfa í Citigroup, þegar Charles Prince tók við forstjórastólnum í október 2003, 

var 47 dollarar á hlut en fór niður í 0,72 dollara árið 2007. Prince fékk greitt 138 milljón 

dollara í laun hjá bankanum þau fjögur ár sem hann starfaði hjá bankanum. Í stjórnartíð 

Stanley O´Neal hjá Merrill Lynch þá jókst áhætta bankans það mikið að nauðsynlegt var 

að afskrifa 19 milljarða dollara. Þrátt fyrir það fékk O‘Neal greitt út 161 milljón dollara 

árangurstenginu ásamt því að fá greitt eftirlaunasamning upp á aðrar 161 milljón dollara 

þegar hann lét af störfum í október 2007 (Bogle, 2007).  

Kaplan (2007) benti á að síðastliðin 15 ár hefðu fyrirtæki í Bandaríkjunum staðið sig 

einstaklega vel og skilað auknum hagnaði. Hann heldur því meðal annars fram að ekki sé 

þörf á auknum reglum varðandi árangurstengd laun þar sem að í raun séu bandarískir 

stjórnendur ekki að bera það úr bítum sem þeir ættu að gera. Hins vegar komst Bogle 

(2007) að þeirri niðurstöðu að árangurstenging bandarískra stjórnenda væri komin langt 

út fyrir eðlileg mörk og væri í engu samræmi við innra virði fyrirtækja þar í landi. 

Gagnrýnendur árangurstenginga vilja að hún sé betur tengd við árangur fyrirtækis ásamt 

því að vera tengd við það sem telst vera sanngjarnt. Jensen og Murphy (1990) bentu á að 

þetta væri ekki mögulegt þar sem að ef fyrirtæki næði framúrskarandi árangri eitt árið 

sem ætti að skila sér í vænlegri árangurstengingu væri dregið úr henni svo hún myndi 

virðast sanngjörn í augum almennings. Þetta myndi leiða til þess að fyrirtæki myndu 

draga að sér miðlungshæfa stjórnendur sem myndu skila miðlungs árangri því að hæfustu 

stjórnendurnir myndu leita á önnur mið hjá fyrirtækjum sem leggðu áherslu á 

launagreiðslur miðað við árangur. 

Eftir hrun fjármálakerfisins hefur meðal annars komið í ljós að áhætta var stórlega 

vanmetin, bæði hjá fjármálafyrirtækjum sem og eftirlitsaðilum. Geta þeirra til að stýra 

áhættu var ofmetin og þörf þeirra fyrir eigið fé var vanmetin. Reiknilíkön gáfu ranga 

mynd af áhættu sér í lagi af hættunni á kerfislægum áföllum og ólíklegri áhættu (e. tail 

risk). Sem dæmi má nefna að ekki var gert ráð fyrir því að millibankamarkaðir yrðu 

óvirkir. Umfang útlánaáhættu var vanmetið og óljóst hvar hún lægi. Með verðbréfum var 

áhættu dreift og samband milli lánveitanda og lántaka rofnaði sem leiddi til þess að 

lánveitandi sem ætlaði að selja lánasafnið sitt hafði ekki sama hvata og áður til að setja 

ströng skilyrði fyrir lántöku. Það hafði þær afleiðingar að slakað var á útlánaskilyrðum og 

stöðlum. Hækkun eignaverðs á sama tíma leiddi til þess að svo virtist sem að slakari 
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útlánastaðlar kæmu ekki að sök. Að endingu stuðlaði hin mikla óvissa sem ríkti á markaði 

að tortryggni og að lokum að algjöru vantrausti á milli markaðsaðila. 

Lánshæfismatsfyrirtækin vanmátu vanskilaáhættu fjármálagerninga sem tryggðir voru 

með undirmálslánum. Tengsl vanskila og alvarlegra niðursveiflu voru vanmetin og því 

fengu þessir fjármálagerningar of háa einkunn (Seðlabankinn, e.d.).  

Í kjölfarið bíður hið vandasama verk stjórnavalda að vinda ofan af þeim 

stuðningsaðgerðum sem gripið var til við lausn á þeim bráðavanda sem þau stóðu frammi 

fyrir. Sérstaklega þarf að gæta að því að finna ákjósanlegt jafnvægi þegar hert er að 

regluumgjörð fjármálafyrirtækja. Turner skýrslan setur fram 28 tillögur meðal annars 

varðandi innlánstryggingar, eiginfjárkvaðir og lausafé sem þykja nauðsynlegar til þess að 

koma á stöðugu og skilvirku bankakerfi (The Turner Review, 2009). Að beiðni 

framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins var de Larosiéré skýrslan gerð. Hún hvetur til 

gagngerra endurbóta á evrópska regluverkinu á sviði fjármála. Ein helsta tillaga 

skýrslunnar er myndun evrópsks eftirlitsráðs til að meta kerfisáhættu (de Larosiére o.fl., 

2009) . 

Ráðningarbónus 

Í bandarískum fyrirtækjum hefur það tíðkast að borga bónus við undirritun 

ráðningarsamnings. Tilgangurinn með slíkum greiðslum er að fá umsækjanda til að taka 

fyrr ákvörðun um það hvor hann þiggi starfið enda er iðulega ákvæði um að þessir 

bónusar séu einungis greiddir ef undirritun á sér stað til dæmis innan 48 klukkustunda frá 

viðtalinu sjálfu (Porter, Conlon og Barber, 1999). 

Hér á landi hefur slíkt verið notað í mjög litlum mæli. Glitnir banki hafði þó þennan hátt á 

er hann réð til sín nýjan forstjóra, Lárus Welding í apríl 2007 (Glitnir, 2007a). Lárus fékk 

greiddar 300 milljónir fyrir að taka að sér starfið (Glitnir, 2007b) og var meðal annars sú 

skýring gefin að þegar hann sagði starfi sínu lausu hjá Landsbankanum hafi hann orðið af 

kaupréttarsamningum sem ekki var búið að virkja. 

Rannsóknir sýna að boð um slíka bónusa hafa engin áhrif á útkomu ráðningar. Þættir eins 

og hvort atvinnurekandi kom heiðarlega fram í viðtalinu og svari spurningum 

umsækjanda af hreinskilni vega miklu þyngra þar sem umsækjandi vill koma á góðu 
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framtíðarsambandi við atvinnurekanda. Þannig að það sem gerist á meðan 

samningaviðræður eiga sér stað hefur mikil áhrif á niðurstöðu viðtalsins (Porter, Conlon 

og Barber, 1999). 

Kynjamunur 

Það eru margar ástæður fyrir því að það finnist munur á milli kynja þegar kemur að 

árangurstengdum launum. Rannsóknir hafa sýnt að konur kjósi síður að vera á 

árangurstengdum launum ef í því felst að þær þurfa að keppa við aðra einstaklinga á sama 

vinnustað. Karlar aftur á móti sækja hreinlega í sambærilegar aðstæður og virðast eflast 

við þær. Í Bandaríkjunum árið 2001 var hlutfall kvenna einungis tvö og hálft prósent af 

fimm hæst launuðustu stjórnendunum. Niederle og Westerlund (2008) veltu því fyrir sér 

af hverju það er svo mikill munur á árangri milli kynja í samkeppnisumhverfi og gefa upp 

þrjár ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi þá getur ástæðan fyrir því að konum gengur verr en 

karlar í samkeppni almennt verið sú að konum hreinlega líki ekki við það að keppa. Í öðru 

lagi þá getur vel verið að konur vilji alveg keppa en bara ekki við karla. Konur trúa því 

kannski að þær eigi ekki eins góða möguleika eins og karlar og eru því ekki að leggja sig 

fram sem skyldi. Í þriðja og síðasta lagi þá benda Niederle og Vesterlund (2008) á að ekki 

sé eingöngu hægt að einblína á vöntun kvenna í samkeppnisumhverfi heldur getur ofgnótt 

karla þar bent til þess að þeir reyni of mikið og vinni of mikið að því að vera sá sem 

sigrar.  

Kannanir hafa sýnt að það er mikill launamunur á milli kynja á atvinnumarkaði nú til 

dags. Konur þéna að meðaltali minna en karlar fyrir samskonar vinnuframlag og hlutfall 

þeirra í stjórnendastöðum er lágt. Rannsóknir hafa sýnt að það eru meðvitaðar og 

ómeðvitaðar ástæður sem hafa skapað þetta ástand. Jafnframt hefur komið fram að stór 

þáttur í því að staðan sé svona er að konur eru ekki að fá það sem þær vilja og eiga skilið 

vegna þess að þær einfaldlega biðja ekki um það. Konur trúa því að þeim muni verða 

umbunað fyrir það að standa sig vel í starfi án þess að þær þurfi að óska eftir því 

(Babcock, Lashever, Gelfand og Small, 2003). Ekki má heldur gleyma því að kynin hafa 

mismunandi stöðu innan samfélagsins. Konur taka oftar að sér umönnun barna og karlar 

taka að sér hlutverkið að vera sá sem framfleytir fjölskyldunni (Barber og Bretz Jr., 

2000). 
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Fjölmargar rannsóknir sýna fram á að konum hættir til þess að hafa lægri væntingar 

varðandi laun heldur en karlar. Í starfsstéttum þar sem launin eru óljós var niðurstaðan sú 

að konur samþykktu laun sem voru að meðaltali tíu prósent lægri en þau laun sem karlar 

samþykktu. Því hefur verið haldið fram að ástæðan fyrir þessu sé að konur beri sig saman 

við aðrar konur varðandi laun og heildarfjöldi kvenna á atvinnumarkaði er miklu lægri en 

heildarfjöldi karla. Því komi samanburðurinn illa út fyrir konur þar sem hópurinn sem þær 

bera sig saman við sé miklu minna úrtak en það úrtak sem karlar hafa til samanburðar 

(Bowels og McGinn, 2008). Konur ættu því frekar að horfa á starfsstéttina í heild, bera 

sig saman við þær launatölur og fá þannig fram marktækari samanburð.  

Stjórnarhættir fyrirtækja 

Í kjölfar hneykslismála í viðskiptalífinu um allan heim á undanförnum árum hafa sjónir 

manna beinst í auknum mæli að góðum viðskipta- og stjórnarháttum. Mikið hefur verið 

fjallað um siðferðislega ábyrgð fyrirtækja gagnvart hagsmunaaðilum svo sem hluthöfum, 

starfsmönnum og stjórnvöldum. 

Brestir í stjórnarháttum fyrirtækja er einn mikilvægasti þátturinn í núverandi heimskreppu 

fjármála (de Larosiére o.fl., 2009) og hefur ýtt við frekari umræðu um hlut stjórnarhátta í 

núverandi ástandi. Jafnframt hefur þetta orðið til þess að kennsl hafa verið borin á ýmsa 

vankanta í stjórnarháttum fyrirtækja (Viðskiptaráð Íslands, 2009). Í ljósi þess að íslenskt 

viðskiptalíf hefur orðið sérstaklega illa úti gaf Viðskiptaráð Íslands (2009) út 

leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja þar sem brugðist var við að festu og skilvirkni til 

að bæta stjórnarhætti í íslensku viðskiptalífi til frambúðar. Fyrstu leiðbeiningarnar voru 

gefnar út árið 2004. Þær voru endurskoðaðar ári síðar og stóðu óbreyttar allt þar til í júní 

árið 2009. Helstu viðbætur og breytingar felast í kröfum um óhæði stjórnarmanna, 

samskiptum og markmiðasetningu, hlutverki stjórnarformanns, innra eftirliti og 

áhættustýringu, starfskjarastefnu, auk þess sem lögð er áhersla á ítarlegri birtingu 

upplýsinga. Einnig er nú fjallað um siðareglur og samfélagslega ábyrgð fyrirtækja          

(e. corporate social responsibility) sem sýnt er að getur haft veruleg áhrif á orðspor 

fyrirtækja og árangur til lengri tíma.  
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Það er almennt viðurkennt ásamt því að vera vísindalega sannað að stjórnarhættir 

fyrirtækis hafa veruleg efnisleg áhrif á hluthafa þess (Bebchuk, Alma og Ferrel, 2004). 

Einnig er ljóst að fjármagn flæðir einungis um fjármálamarkaði ef fjárfestar eru varðir. 

Þar af leiðandi verða stjórnarhættir fyrirtækja að vernda fjárfestingar hluthafa. Þetta þýðir 

meðal annars vernd gegn skaðlegri eyðslu fyrirtækis, gegn óhóflegri launastefnu eða 

óhóflegri árangurstengingu og gegn eignarnámi eða aukinni skattheimtu frá hinu opinbera 

(Brealey, Myers og Allen, 2008). Víðast hvar á sér stað lífleg umræða um það hvernig ber 

að skapa stjórnarhætti sem efla efnahagslega skilvirkni. Flestir eru á því að unnt sé að ná 

þeim fram með því að tryggja að regluverk og eftirlitsstofnanir stuðli að nokkrum þáttum. 

Í fyrsta lagi ber að tryggja að meiginmarkmið stjórnenda sé velferð hluthafa. Í öðru lagi 

að stjórnarmenn séu ekki hluti af daglegu stjórnarteymi fyrirtækis og í þriðja lagi að lög 

og reglur verndi litla hluthafa og dragi úr því að stórir hluthafar fái ýmiskonar afþreyingu 

í boði fyrirtækis.  

Í hinum vestræna heimi er helsta vandamálið við stjórnarhætti fyrirtækja falið í 

skiptingunni á milli eignarhalds og greiðsluhæfi. Það vekur athygli að fyrirtæki á 

meginlandi Evrópu sem eru með víðtæk krosseignatengsl virðast hafa haft takmarkaðan 

aðgang að fjármálamörkuðum vegna ófullnægjandi gagnsæi á eignatengslum og hafa því 

þurft að reiða sig á innri fjármögnun eða skammtíma fjármögnun (McCahery og 

Renneboog, 2002). Ljóst er að þessi fullyrðing fellur vel að íslensku bönkunum og skýrir 

hvers vegna bæði Kaupþing og Landsbankinn lögðu ríka áherslu á að efla erlendu 

innstæðureikninga sína það er Edge og Icesave. 

Umboðsvandi 

Umboðsvandi (e. agency problem) verður til þegar stjórnandi sinnir ekki því hlutverki 

sem hann er ráðinn til og tekur ákvarðanir sem eru í hans eigin þágu en ekki í þágu 

eigenda fyrirtækis eða annarra hagsmunaaðila. 

Ýmsir hafa gagnrýnt kaupréttarsamninga og bent á þann mikla umboðsvanda sem að 

stjórnendur geta staðið frammi fyrir. Til að útskýra þetta nánar getum við velt fyrir okkur 

tilbúnu dæmi. Þegar stjórnandi fyrirtækis er búinn að undirrita margmilljóna 

kaupréttarsamning telur hann best fyrir fyrirtækið að fara í fjárfrekar fjárfestingar til að 



38 

 

tryggja aukna framleiðslugetu svo unnt sé að takast á við aukna eftirspurn á markaði í 

framtíðinni. Þessi ákvörðun mun leiða til þess að hagnaður fyrirtækis næstu tvö til þrjú 

árin dregst saman og hlutabréfaverð til skamms tíma lækkar. Stjórnandinn stendur þá 

frammi fyrir því að taka bestu ákvörðunina fyrir fyrirtækið, til langs tíma, sem hefur þær 

afleiðingar að hann persónulega geti tapað á kaupréttarsamning sínum þar sem hann mun 

þurfa að setja fram auknar veðheimildir fyrir þeim lánum sem að kaupunum standa. Með 

þessu er búið að skapa vettvang fyrir umboðsvanda hjá stjórnandanum og má velta fyrir 

sér hvort hafi meira vægi hans eigin ávinningur eða ávinningur fyrirtækis. Til að koma í 

veg fyrir þetta hafa mörg fyrirtæki sett inn í slíka kaupsamninga tryggingu fyrir því að 

kaupa til baka hlutabréfin á fyrirfram ákveðnu gengi til að tryggja það að stjórnandinn 

sitji ekki upp með tap ef að illa árar (Manson, 1990). Við þessar aðstæður hafa reyndar 

aðrar gagnrýnisraddir heyrst sem hafa velt því fyrir sér hvort þá sé í raun verið að skapa 

þessa sameiginlegu hagsmuni, stjórnenda og hluthafa, sem var grundvöllurinn fyrir 

kaupréttarsamningnum. 

Stjórnarmenn fyrirtækja eru oft á tíðum nánir vinir stjórnenda fyrirtækisins og eiga því oft 

erfitt með að fylgja eftir eftirlitshlutverki sínu gagnvart stjórnandanum (Brealey, Myers 

og Allen, 2008). Hér á landi var stór hluti eignarhalds Glitnis, Kaupþings og 

Landsbankans í eigu mjög skuldsettra eigenda. Stórum hluthöfum var heimilt að fá lánað 

fyrir allt að tveim þriðju hlutum af eignarhlut sínum og sökum þess hversu fámennt Ísland 

er var mikil hætta á innbyrðis tengslum milli eigenda, stjórnar og stjórnenda. Þar af 

leiðandi var ekki auðvelt að gera grein fyrir lánum til tengdra aðila (IMF, 2008). Sumir 

eigenda bankanna fengu risavaxnar fyrirgreiðslur innan síns banka. Óvíst er hversu mikið 

útlánatap verður vegna þessara lánveitinganna enda í sumum tilfellum engar tryggingar 

lagðar fram. Öll meiriháttar lán fóru fyrir stjórnir bankanna. Þess ber að geta að í 76. 

grein hlutafélagalaga segir að stjórn hlutafélags megi ekki gera neinar ráðstafanir sem 

bersýnilega eru til þess fallnar að afla ákveðnum hluthöfum eða öðrum ótilhlýðilegra 

hagsmuna á kostnað annarra hluthafa (Þorbjörn Þórðarsson, e.d.). 

Endurskoðunarfyrirtæki eru heldur ekki undanskilin umboðsvandanum þar sem þau hafa 

oft á tíðum verið ráðgjafar innan þeirra fyrirtækja sem þau endurskoða. Margir eru þeirra 

skoðunar að Arthur Andersen endurskoðandi Enrons hefði verið harðari við þá ef þeir 

hefðu ekki líka verið að greiða honum háar þóknanir fyrir ráðgjöf. Í kjölfarið af Enron 
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hneykslinu í Bandaríkjunum voru sett lög sem banna endurskoðendum að endurskoða 

ársreikninga hjá þeim fyrirtækjum sem þeir veita ráðgjöf til (Brealey, Myers og Allen, 

2008).  

Að mati Bogle (2007) er umboðsvandi aðal ástæða þess að árangurstenging stjórnenda 

hefur aukist eins og raun ber vitni. Hann nefnir þrjá ástæður fyrir því að dregið hefur úr 

ábyrgð stjórna til hluthafa. Í fyrsta lagi þá hafa stjórnendur sjálfir yfir meirihluta atkvæða 

hluthafa að ráða þar sem 100 stærstu stjórnendur í Bandaríkjunum eiga 58 prósent allra 

hlutabréfa. Í öðru lagi þá hafa stjórnendur sóst eftir því að fá að stjórna sameiginlegum 

eftirlaunasjóðum fyrirtækja og þar sem rekstur þeirra hefur tekist vel þá er stjórnin ánægð 

með stjórnandann og er því ekki eins líkleg til að veita honum það aðhald sem henni ber. Í 

þriðja og síðasta lagi þá hefur fjárfestingarstefna hins almenna hluthafa breyst frá því að 

vera langtímafjárfesting í að vera skammtímafjárfesting þar sem flestir fjárfestar í dag 

eiga sömu bréfin skemur en ár og því dregur úr áhuga þeirra á stjórnarháttum fyrirtækis.  

Í raun þarf árangurstenging að vera þannig að hún hvetji stjórnendur til að hugsa um hag 

fyrirtækis til langs tíma og þannig er unnt að koma í veg fyrir að stjórnendur sem hyggjast 

láta af störfum geti tekið skammtímaákvarðanir fyrir fyrirtækið sem skili þeim aukinni 

árangustengingu áður en þeir láta af störfum. Í raun ætti árangurstenging frekar að vera 

greidd út á lengri tíma jafnvel nokkrum árum til að tryggja að verið sé að verðlauna þá 

fyrir dugnað en ekki einskærra heppni (Koller, Goedhart og Wessels, 2005). 

Fjárhagslegur ávinningur stjórnandans þarf að vera tengdur með áreiðanlegum hætti við 

virði hluthafa, það er ef það er eitt helsta markmið stjórnandans að auka virði hluthafa og 

að árangurstenging sé hugsuð sem tæki til hvatningar í þá átt (Mason, 1990). 

Umboðsvandi er síður en svo einskorðaður við einkarekstur fyrirtækja. Hann er líka að 

finna í opinberum rekstri. Hann getur í raun verið allstaðar þar sem stjórnendur eru 

skipaðir í áhrifastöðu. Grundvöllur þessa er sá að umboðsvandi birtist ekki einungis í 

fjárhagslegum ávinningi stjórnenda heldur einnig í því hvernig þeir haga vinnu sinni. Sá 

stjórnandi sem, í krafti stöðu sinnar ,tekur sér til dæmis oft frí á kostnað vinnuframlags er 

að bregðast trausti þeirra sem skipuðu hann í stöðuna og því er þar kominn fram 

umboðsvandi. 
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Gallar á árangurstengingu launa 

Útfærsla árangurstenginga hefur reynst mörgum fyrirtækjum erfið. Til eru ýmsar leiðir til 

að hvetja starfsmenn til góðra verka en jafnframt geta illa útfærð hvatakerfi haft veruleg 

neikvæð áhrif og leitt til rangra ákvarðana sem jafnvel geta verið skaðlegar fyrirtækjum 

(Koller, Goedhart og Wessels, 2005). 

Helstu ástæður þess að árangurstenging launa er ekki að skila því sem til er ætlast eru 

vegna þess að kerfin geta verið flókin og skilningur starfsmanna á þeim þar með 

takmarkaður. Ef starfsmaður sem hlýtur umbun nær ekki að tengja hana við ákveðna 

hegðun, líkt og væntingakenningin heldur fram, eru litlar líkur á því að hegðunin eigi sér 

stað aftur síðar (Value Based Management, 2009). Jafnframt getur hvatakerfið verið 

einangrað og getur það dregið úr hvatagildi þess þegar álitaefni varðandi mælanlegan 

árangur þeirrar vinnu sem lögð er fram koma upp.  

Þegar árangur er auðmælanlegur og tengist beint árangri viðkomandi starfsmanns er 

árangurstengingin einföld. Þó geta komið upp tilvik þar sem flóknara getur reynst að 

mæla og meta hluta hvers og eins starfsmanns í þeim árangri sem hefur náðst. Slík staða 

getur til dæmis komið upp þegar hópur einstaklinga skiptir umbun á milli sín og upp 

koma raddir um að sumir starfsmenn hafi lagt meira á sig en aðrir án þess að fá það 

verðskuldað til baka eins og vert er. Miklu máli skiptir að kerfi sem byggja á árangri hóps 

sem er umbunað í heild séu löguð að aðstæðum hverju sinni með það að markmiði að efla 

samheldni hópsins svo ekki skapist ágrenningur innan hans. Til þess að árangurstengingin 

skili því sem til er ætlast verður hún fyrst og fremst að vera mælanleg og mælingin að 

vera sýnileg (Snjólfur Ólafsson munnleg heimild, mars 2009).  

Kaupréttarsamningar geta hentað í sumum tilfellum en geta einnig snúist upp í andhverfu 

sína. Á það sérstaklega við þegar hlutabréfaverð hækkar án sjáanlegrar tenginga við 

markmið og stefnu fyrirtækis. Þegar slíkar sveiflur eiga sér stað geta aðgerðar stjórnenda 

fallið í skugga þeirra breytinga sem orðið hafa á ytra umhverfi fyrirtækja. 

Skammtímasjónarmið verða ríkjandi og oft á tíðum er áhættumatið látið víkja samanber 

lánveitingar til starfsmanna varðandi kaupréttarsamninga (Björn Ingi Hrafnsson, 2009). 

Niðurstaðan verður sú að fyrirtæki lána of mikið of dýrt gegn veðum sem standa ekki 

undir lántökunum. 



41 

 

Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla ritgerðar verður fjallað um þá aðferðarfræði sem stuðst var við gerð 

þessara rannsóknarritgerðar. Greint verður frá þátttakendum ásamt framkvæmd og 

gagnagreiningu rannsóknar og helstu takmarkanir rannsóknarinnar tilgreindar. 

Við rannsóknina var notast við eigindlega rannsóknaraðferð en hún á vel við þegar ekki er 

ætlast til að niðurstaðan sé tölulega marktæk og tilgátur ekki prófaðar. Með eigindlegri 

rannsóknaraðferð er leitast eftir því að öðlast skilning á aðstæðum, hegðun eða 

undirliggjandi ástæðum (Cooper og Schindler, 2007). Þar sem Ísland er fámennt land og 

fyrirtæki því fá er ekki möguleiki á að framkvæma magnbundna rannsókn. Þar af leiðandi 

varð eigindleg aðferð fyrir valinu (Creswell, 2003). 

Í eigindlegum rannsóknum þykir mikilvægt að rannsakandi greini frá tengslum sínum við 

viðfangsefnið (Esterberg, 2002). Rannsakandi hafði engin bein tengsl við viðfangsefnið 

og var efnið eingöngu valið vegna áhuga á því að kynna sér það betur enda býður 

eigindleg nálgun upp á það að kafa vel ofan í viðfangsefnið sem er rannsakað (Denzin og 

Lincoln, 2000). Í eigindlegum rannsóknum er gögnum safnað saman og þau greind 

(Esterberg, 2002) og er hægt að velja á milli fimm megináherslna, ævisöguleg rannsókn 

(e. biography), fyrirbærafræði (e. phenomenology), fræðilegt sjónarhorn (e. grounded 

theory study), þjóðháttafræði (e. ethnography) og tilviksathugun (e. case study). Í 

ævisögulegum rannsóknum er einstaklingurinn rannsakaður, lífshlaup hans og einstaka 

atburðir sem tengjast honum skoðaðir. Fyrirbærafræði vinnur út frá þeirri merkingu sem 

einstaklingar leggja í upplifanir sínar og greinir kjarnann í upplifuninni. Fræðilegt 

sjónarhorn tekst á við að setja fram eða finna kenningu sem hægt er að tengja ákveðnum 

aðstæðum. Þjóðháttafræði vinnur að lýsingu og greiningu á félagslegum eða 

menningarlegum hópi einstaklinga. Tilviksathugun hentar vel þegar kafað er mjög djúpt 

ofan í efnið og jafnvel stuðst við gagnagrunn. Farið er ofan í þætti sem tengjast rekstri 

fyrirtækis og rannsakendur hafa aðgang að gögnum þess. Það er ljóst að ævisögulegar 

rannsóknir, þjóðháttafræði eða fyrirbærafræði henta ekki hér. Rannsakandi þurfti því að 

velja á milli fræðilegs sjónarhorns og tilviksathugunar. Í tilviksathugun er gerð ítarleg 

athugun á hverju fyrirtæki fyrir sig og kafað ofan í gögn þeirra. Að mati rannsakanda var 

slíkt ógerlegt þar sem aðgengi að gögnum er takmarkað. Rannsakandi valdi því fræðilegt 
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sjónarhorn sem tilraunasnið. Fræðilegt sjónarhorn er almenn aðferðafræði sem nýtist við 

að finna eða þróa kenningu sem byggð er á gögnum sem er safnað saman og unnið er úr 

kerfisbundið og hægt er að tengja við ákveðnar aðstæður. Aðstæður geta verið vettvangur 

þar sem einstaklingar eiga í samstarfi, taka ákvarðanir eða fylgja ferli sem svörun við 

kringumstæðum (Creswell, 2003). Í eigindalegri aðferð er oftast notast við aðleiðslu 

ályktun (e. inductive reasoning). Í henni felst að í stað þess að byrja á því að setja fram 

kenningu og athuga hvort hún stenst er kenningin þróuð samhliða því að gögnin sem 

liggja fyrir eru skoðuð. Þessi aðferð er nefnd gunnaðferð (e. grounded approach) 

(Esterberg, 2002). Það er viðleitni rannsakandans við að setja fram eða þróa kenningu 

sem aðskilur fræðilegt sjónarhorn frá öðrum eigindlegum leiðum (Strauss og Corbin, 

1998). 

Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn aðalrannsóknartækið og er mikilvægt að 

hann geri sér grein fyrir því hvaða áhrif hann geti haft á niðurstöðuna (Esterberg, 2002). 

Þar af leiðandi er mikilvægt að rannsakandi setji eigin skoðanir til hliðar. Einnig þarf að 

athuga hvort hægt sé að alhæfa út frá niðurstöðum og hvort unnt sé að endurtaka 

rannsóknina. Eigindlegar aðferðir eru stundum gagnrýndar fyrir það að erfitt er að alhæfa 

eða draga ályktanir út frá niðurstöðum. Þegar ályktanir eru dregnar af tölfræðilegum 

gögnum er alhæfing byggð á reynslugögnum (e. empirical data) sem safnað hefur verið í 

úrtaki. Þessi leið er almennt viðurkennd þar sem hún meðal annars byggir á því að hægt 

sé að styðjast við ákveðnar formúlur sem sýna fram á áreiðanleika alhæfingar og 

ályktana. Þessi leið er venjulega notuð þegar dregnar eru ályktanir af niðurstöðum 

kannana. Þegar um eigindlegar rannsóknir er að ræða er vandasamt að alhæfa á heildina 

þar sem fá fyrirtæki eru rannsökuð (Yin, 2009). Hins vegar ef ákveðin lykilatriði eru 

samhljóma þá þykja gögnin nokkuð góð og sterk þegar kemur að því að alhæfa. Það 

veltur oftast á reynslu og þekkingu rannsakanda hvort hægt sé að alhæfa eða ekki. 

Tilgangurinn er að leita eftir sjónarmiðum ólíkra einstaklinga eftir að kenning hefur verið 

sett fram, til að sjá hvort hún geti staðist. Samkvæmt Strauss og Corbin (1998) finna 

rannsakendur mismunandi leiðir til að nota aðferðafræðina sem aðlagaðar eru að þeim 

aðstæðum sem þeir eru í. Það má því segja að fræðilegt sjónarhorn sé vegvísir fyrir þessa 

rannsókn. 
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Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru 50 stærstu fyrirtækin hér á landi árið 2007 samkvæmt 

greiningu Frjálsrar Verslunar. Þrjú stór fjármálafyrirtæki voru ráðandi á íslenska 

markaðnum en það voru Kaupþing, Landsbankinn og Glitnir og raða þau sér í þrjú efstu 

sætin. Árið 2004 byrjuðu bankarnir að víkka út starfsemi sína og fóru þeir úr því að vera 

100 prósent af vergri landsframleiðslu (GDP) í það að vera tæplega 900 prósent árið 

2007.  

Í lok árs 2007 voru rúmlega 50 prósent af eignum bankanna í erlendum útibúum og 

dótturfyrirtækjum, aðallega á Norðurlöndunum og í Bretlandi (IMF, 2008). Í töflu 2 má 

sjá lista Frjálsrar Verslunnar yfir 50 stærstu fyrirtækin ásamt veltu þeirra. Eins og sjá má 

eru fyrirtækin í ólíkum rekstri og af mismunandi stærðargráðu. 
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Tafla 2: 50 stærstu fyrirtækin hér á landi árið 2007 

Röð 2007 Fyrirtæki Velta í m. kr. 
1 Kaupþing Banki  399.880 

2 Landsbanki Íslands 263.947 

3 Glitnir  240.004 

4 Bakkavör  182.826 

5 Actavis 139.023 

6 Eimskipafélag Íslands 126.644 

7 Icelandic Group 121.273 

8 Exista 83.766 

9 Baugur Group 74.948 

10 Straumur Burðarás 66.944 

11 Promens 66.642 

12 Milestone 65.520 

13 Icelandair Group 63.477 

14 Samskip 61.111 

15 Alfesca 54.040 

16 Hagar 52.210 

17 Norvik 51.116 

18 Alcan á Íslandi 33.928 

19 Samherji 33.448 

20 Skipti 33.358 

21 Primera Group 32.798 

22 Norðurál Grundartanga 30.284 

23 N1 29.485 

24 SPRON 27.907 

25 Rúmfatalagerinn 27.100 

26 Marel 25.421 

27 Olíuverslun Íslands 23.428 

28 Hekla 23.390 

29 Landsvirkjun 22.867 

30 Bergey 21.716 

31 Teymi 21.548 

32 Össur 21.509 

33 Orkuveita Reykjavíkur 21.363 

34 Húsasmiðjan 18.572 

35 Skeljungur 18.255 

36 Samson eignarhaldsfélag 16.999 

37 Landic Property 16.588 

38 Icebank 15.735 

39 Ístak  15.670 

40 ÍAV 15.589 

41 Tryggingarmiðstöðin 14.421 

42 Kaupfélag Skagfirðinga 14.226 

43 Samkaup 14.004 

44 Byr sparisjóður 13.885 

45 Auðhumla 12.943 

46 HB Grandi 12.821 

47 Ölgerðinn Egill Skallagrímsson 12.817 

48 365 12.381 

49 Bifreiðar og Landbúnaðarvélar 11.728 

50 Brimborg 11.627 
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Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin var framkvæmd með þeim hætti að ársreikningar 50 stærstu fyrirtækjanna 

árið 2007 voru skoðaðir frá árinu 2002 til ársins 2007. Arðsemi eigin fjár var reiknað út 

frá uppgefnum tölum úr ársreikningi hvers árs fyrir sig. Aðferðin við þann útreikning var 

eftirfarandi: 

 

Arðsemi eigin fjár = 

Hagnaður eftir skatta 
í lok árs 

Uppgefið eigið fé í lok 
árs 

    

Ástæðan þess að ekki var stuðst við uppgefna prósentutölu á arðsemi eigin fjár í hverjum 

ársreikningi fyrir sig var sú að það er mismunandi framsetning á kennitölunni milli 

fyrirtækja. Þar af leiðandi þótti farsælast að reikna hana út svo að unnt væri að vera með 

marktækan samanburð. 

Gagnagreining 

Gögnin voru borin saman í Microsoft Office Excel 2007. Þar voru fyrirtækin flokkuð eftir 

því hvort að árangurstengd laun voru greidd eða ekki. Við flokkunina var einungis horft 

til þess hvort að stjórnendur fengu kaupréttarsamninga eða bónusgreiðslur fyrir áunnin 

árangur. Að lokum var leitað til Jónasar Þórs Brynjarssonar, kennara í meistaranámi í 

þáttum í tölfræði, sem aðstoðaði rannsakanda við að koma gögnunum inn í 

tölfræðiforritið EViews. Þar voru öll árin keyrð saman í einni keyrslu til að sjá hvort að 

munur væri á arðsemi eigin fjár hjá þeim fyrirtækjum sem greiða árangurstengingu og hjá 

þeim fyrirtækjum sem gera það ekki. 

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Eins og áður hefur komið fram er Ísland lítið land og fyrirtæki á markaði fá og í ólíkum 

rekstri. Þar af leiðandi er helsta takmörkun rannsóknarinnar hversu fáar athuganir eru 

ásamt því hversu ungur markaðurinn er. Árangurstengd laun hér á landi þekktust ekki 
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fyrir um 15 árum síðan. Þær rannsóknir sem að rannsakandi hefur rekist á erlendis eru 

flestar frá Bandaríkjunum og eru þær gerðar á löngu tímabili til dæmis á 50 árum ásamt 

því að úrtakið er miklu stærra, oft á tíðum 500 stærstu fyrirtækin þar í landi. 
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Niðurstaða 

Í þessum lokakafla ritgerðar verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknar ásamt 

ummræðakafla um rannsóknina. 

Þegar gögnin voru skoðuð kom í ljós að það var mismunandi á milli ára hvort að fyrirtæki 

sem greiða árangurstengingu sýna betri arðsemi á eigin fé en þau fyrirtæki sem greiða 

hana ekki. Eins og áður hefur komið fram var úrtakið 50 stærstu fyrirtækin árið 2007. Af 

þeim voru aðgengilegir 16 ársreikningar árið 2002. Árið 2003 voru þeir 18, árið 2004 

hafði þeim fjölgað í 20 og ári seinna var 21 ársreikningar aðgengilegir. Árin 2006 og 

2007 voru jafnmargir ársreikningar aðgengilegir eða 23. Mynd 2 sýnir þessar niðurstöður 

á myndrænan hátt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árið 2002 voru 16 ársreikningar aðgengilegir og var meðal arðsemi eigi fjár hjá þeim 

fyrirtækjum sem greiddu árangurstengingu 15 prósent en rúmlega 12 prósent hjá þeim 

fyrirtækjum sem gerðu það ekki. Tíu fyrirtæki af þeim sem skoðuð voru greiddu 

árangurstengd laun það árið og var arðsemin hjá þeim var mjög mimunandi. Það fyrirtæki 

sem var með lægstu arðsemi eigin fjár var með 0,22 prósent arðsemi en það fyrirtæki sem 

sýnd hæðstu arðsemi eigin fjár var með rétt rúmlega 30 prósent arðsemi.  Sex af þessum 

Mynd 2: Aðgengi að ársreikningum árin 2002-2007 
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fyrirtækjum  greiddu ekki árangurstengd laun. Það fyrirtæki sem sýndi lægsta arðsemi 

eigin fjár var með fjögur prósent en það fyrirtæki sem sýndi hæsta arðsemi eigin fjár var 

með tæplega 35 prósent. 

Heildarfjöldi fyrirtækja þar sem ársreikningar voru aðgengilegar árið 2003 voru 18 

talsins. Meðal arðsemi eigin fjár var tæplega 12 prósent hjá fyrirtækjum sem greiddu 

árangurstengd laun en rúmlega níu prósent hjá þeim fyrirtækjum sem gerðu það ekki. 

Aðeins hafði fjölgað þeim fyrirtækjum sem greiða árangurstengingu og voru þau 12 

talsins. Lægsta arðsemi eigin fjár var eitt prósent en hæðsta arðsemi eigin fjár var tæplega 

20 prósent. Hins vegar voru fyrirtækin sem ekki greiddu árangurstengingu ennþá sex 

talsins með meðal arðsemi eigin fjár rúmlega níu prósent. Það fyrirtæki sem var með 

lægstu arðsemi á eigin fé var með rúmlega þrjú prósent en það fyrirtæki sem státaði að 

hæstu arðsemi eigin fjár var með tæplega 24 prósenta arðsemi. 

Árið 2004 var heildarfjöldi fyrirtækja með aðgengilega ársreikninga 20 talsins. 14 

fyrirtæki greiddu árangurstengingu og var meðal arðsemi eigin fjár tæplega 24 prósent. 

Það fyrirtæki sem sýndi lægstu arðsemi á eigin fé var með neikvæða arðsemi upp á 

rúmlega tvö prósent. Hæðsta arðsemi á eigin fé var hins vegar rúmlega 57 prósent. Enn 

voru fyrirtækin sem ekki greiddu árangurstengingu sex talsins, meðalarðsemi eigin fjár 

var rúmlega 15 prósent, lægsta arðsemi á eigin fé var tæplega sjö prósent en hæðsta 

arðsemi eigin fjár var 30 prósent. 

Aðgengilegir ársreikningar árið 2005 voru 21 talsins. 15 fyrirtæki greiddu árangurstengd 

laun en sex fyrirtæki greiddu þau ekki. Meðal arðsemi eigin fjár var tæplega 20 prósent. 

Ekki var marktækur munur á meðal arðsemi eigin fjár hjá fyrirtækjum sem greiddu 

árangurstengingu og þeim fyrirtækjum sem gerðu það ekki. Lægsta arðsemi eigin fjár hjá 

þeim fyrirtækjum sem greiddu árangurstengd laun var neikvæð um tæplega 14 prósent en 

tæplega fimm prósent hjá fyrirtækjum sem ekki greiddu árangurstengingu. Hæðsta 

arðsemi eigin fjár hjá fyrirtækjum sem greiddu árangurstengingu var rúmlega 50 prósent 

en tæplega 45 prósent hjá fyrirtækjum sem greiddu hana ekki. 

Árið 2006 voru 23 ársreikningar aðgengilegir. 16 fyrirtæki greiddu árangurstengd laun, 

með meðal arðsemi eigin fjár rúmlega átta prósent. Þetta árið var mikill munur á lægstu 

og hæðstu arðsemi eigin fjár hjá fyrirtækjum sem greiddu árangurstengingu. Lægsta 
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arðsemi eigin fjár var neikvæð um rúmlega 113 prósent en hæðsta arðsemi eigin fjár var 

tæplega 50 prósent. Sjö fyrirtæki greiddu ekki árangurstengd laun, meðal arðsemi eigin 

fjár var neikvæð um 0,02 prósent, lægsta arðsemi eigin fjár var neikvæð um tæplega 25 

prósent en hæðsta arðsemi eigin fjár var rúmlega 19 prósent. 

Eins og árið 2006 voru 23 ársskýrslur aðgengilegar árið 2007. 15 fyrirtæki greiddu 

árangurstengd laun og var meðal arðsemi á eigin fé rúmlega sjö prósent. Lægsta arðsemi 

eigin fjár var neikvæð um rúmlega 20 prósent. Hæðsta arðsemi eigin fjár sýndi rúmlega 

20 prósenta arðsemi. Átta fyrirtæki greiddu ekki árangurstengd laun, meðal arðsemi eigin 

fjár var tæplega 16 prósent. Það fyrirtæki sem var með lægstu arðsemi á eigin fé sýndi 

neikvæða arðsemi upp á rúmlega tvö prósent. Fyrirtækið með hæðstu arðsemi á eigin fé 

sýndi tæplega 30 prósenta arðsemi. Mynd 3 sýnir meðal arðsemi eigin fjár frá árinu 2002 

til ársins 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3: Meðal arðsemi eigin fjár hjá fyrirtækjum með/án árangurstengingu launa 
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Á mynd 4 má sjá lægstu arðsemi eigin fjár frá árinu 2002 til ársins 2007 bæði hjá 

fyrirtækjum með og án árangurstengingu launa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5 sýnir hæðstu arðsemi eigin fjár frá árinu 2002 til ársins 2007 hjá fyrirtækjum sem 

greiða árangurstengd laun og hjá fyrirtækjum sem gera það ekki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4: Lægsta arðsemi eigin fjár hjá fyrirtækjum með/án árangurstengingu launa 

Mynd 5: Hæsta arðsemi eigin fjár hjá fyrirtækjum með/án árangurstengingu launa 
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Dependent Variable: ROE         

Method: Least Squares         

Date: 11/30/09  Time: 15:21         

Sample: 1 120         

Included observations: 120         

         

Variable                  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C                                    0.303777   0.106947   2.840434   0.0053 

DUMMY_BONUS        -0.146933   0.130172  -1.128761   0.2613 

         

R-squared                  0.010682       Mean dependent var 0.204597 

Adjusted R-squared   0.002298       S.D. dependent var 0.668654 

S.E. of regression      0.667885       Akaike info criterion 2.047126 

Sum squared resid     52.63637       Schwarz criterion 2.093584 

Log likelihood         -120.8276        F-statistic  1.274100 

Durbin-Watson stat   2.028243       Prob(F-statistic)  0.261288 

Að lokum voru gögnin keyrð saman í tölfræðiforritinu Eviews og urðu athuganirnar því 

samtals 120 talsins. Helstu niðurstöður voru þær að árangurstengd laun virðast lækka 

arðsemi eigin fjár. Skýringarmáttur líkansins R
2
 var rúmlega 11 prósent sem er frekar lágt 

enda er úrtakið mjög lítið.  Þar af leiðandi ber að túlka niðurstöðurnar með varfærni enda 

eru eigindlegar aðferðir stundum gagnrýndar fyrir það að erfitt er að alhæfa á heildina eða 

draga ályktanir út frá niðurstöðum þar sem fá fyrirtæki eru rannsökuð. Hins vegar ef 

ákveðin lykilatriði eru samhljóma þá þykja gögnin nokkuð góð og sterk þegar kemur að 

því að alhæfa enda byggir alhæfingin á reynslugögnum sem safnað hefur verið saman í 

úrtaki. Tafla 3 sýnir niðurstöðurnar úr Eviews. 

 

 

 

 

  

Tafla 3: Niðurstöður úr EViews 
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Umræða 

Ef horft er á niðurstöðu rannsóknar sem verkefnið byggist á er ljóst að fyrirtæki sem 

greiða árangurstengd laun skila ekki betri arðsemi á eigin fé en fyrirtæki sem gera það 

ekki.  Því er ljóst að skoða þarf nánar hvernig hægt sé að umbuna stjórnendum og  tryggja 

betur hag hluthafa ásamt því að hvetja stjórnendur til góðra verka með sameiginlegum 

hagsmunum, hluthafa og stjórnenda, að leiðarljósi.  

Í tveggja þátta kenningu Herzberg kemur fram að laun eru veik hvatning og að þau geti í 

besta falli komið í veg fyrir óánægju. Hann taldi að þættir eins og viðurkenning, ábyrgð í 

starfi og framamöguleikar skipti meira máli. Ekki er hægt að halda því fram að 

stjórnendur fyrirtækjanna 50 sem voru í þýðinu hafi ekki verið í ábyrgðar miklum störfum 

ásamt því að öðlast viðurkenningu fyrir störf sín. Flestir þeirra voru til að mynda mjög 

áberandi og oft á tíðum hampað bæði í fjölmiðlum og af stjórnmálamönnum þessa lands. 

Frekar má segja að þeir hafi ekki átt möguleika á frekari frama innan síns fyrirtækis 

heldur þurft að sækjast eftir framamöguleikum með því að leita út fyrir fyrirtækið. Jafnvel 

má halda því fram að stjórnendur hafi frekar verið að keppa við stjórnendur annarra 

fyrirtækja með því að sýna fram á betri rekstur og meiri arðsemi heldur en önnur 

sambærileg fyrirtæki gætu státað af. Stjórnandinn þurfti því að sýna fram á meiri færni í 

starfi en aðrir stjórnendur í sambærilegum störfum gátu sýnt fram á. Með því að sýna 

fram á yfirburði rekstaralega séð væri stjórnandinn jafnframt að skapa áhuga annarra 

fyrirtækja eftir starfskröftum sínum eða tryggja sig betur í sessi hjá því fyrirtæki sem hann 

stýrir. 

Stjórnendur fyrirtækja hafa í auknum mæli gert sér grein fyrir því hversu mikilvægt það 

er að mæla frammistöðu starfsmanna sinna svo unnt sé að meta hvort að árangur hafi 

raunverulega náðst enda er ekki unnt að umbuna virðisauka nema hægt sé að mæla hann. 

Flest fyrirtæki styðjast við bókhaldsmælikvarða enda er mjög auðvelt að sjá breytingu á 

milli tímabila með þeim hætti. Hins vegar hafa margir gagnrýnt bókhaldsmælikvarða og 

bent á að þeir geti leitt til þess að stjórnendur dragi úr viðhaldi eða endurmenntun sem 

komi fyrirtækinu ekki til góða til langs tíma. Því er ljóst að mælikvarðinn sem stuðst er 

við skiptir miklu máli. Starfshvatningarkenningin heldur því meðal annars fram að bestu 

stjórnendurnir eru þeir sem að hafa mikla þörf fyrir að ná mælanlegum árangri. Þessir 
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stjórnendur ná oft á tíðum miklum árangri þar sem það er aðalmarkmið þeirra. Draga má 

þá ályktun að miklu máli skipti að mælikvarðinn sé réttur svo unnt  sé að hvetja 

stjórnendur til dáða þannig að árangur fyrirtækis aukist og aukin verðmæti skapist fyrir 

hluthafa. Því er nauðsynlegt að greina fyrirtæki og skilgreina drifkrafta þess þannig að 

auðvelt sé að koma auga á það sem þarf að bæta ásamt því að hægt sé að mæla þann 

virðisauka sem næst fram. Eins og fram hefur komið er Enterprice value map dæmi um 

árangurskerfi sem byggt er upp með þessum hætti.  

Hér á landi var mjög algengt að stjórnendur fengu kaupréttarsamninga samhliða starfi 

sínu enda segja kenningar að þeir séu til þess ætlaðir að hvetja stjórnendur til að hugsa um 

hag hluthafa. Þegar um kaupréttarsamninga er að ræða er erfitt að koma í veg fyrir að 

stjórnendur hagnist á óvenjulegum aðstæðum eins og þeim sem sköpuðust hér á landi. 

Hlutabréfaverð íslenskra fyrirtækja hækkaði mikið á skömmum tíma og er því jafnvel 

haldið fram að stjórnendur hafi sjálfir stuðlað að sýndarviðskiptum með hlutabréf 

fyrirtækis (Vísir, 2009) og haft þannig áhrif á hækkandi hlutabréfaverð þess. Smæð 

hlutabréfamarkaðar hér á landi hefur áhrif á slík viðskipti þar sem krosseignatengsl eru 

mikil og oft óljós og því er erfitt að greina hvort um raunverulega eftirspurn eftir 

hlutabréfum fyrirtækis var að ræða.  

Helstu rökin fyrir því að fyrirtæki geri kaupréttarsamninga við starfsmenn eru þau að 

hagsmunir fyrirtækis verða jafnframt hagsmunir starfsmanns. Væntingarkenningin byggir 

á því að einstaklingar geti verið hvattir til ákveðinnar hegðunnar ef þeir trúi því að það 

séu jákvæð tengsl á milli fyrirhafnar og afkasta. Aukin afköst leiða síðan af sér 

ásættanlega umbun sem að lokum leiðir til löngunar til þess að ná og viðhalda tilteknum 

árangri. Helsta gagnrýnin á kaupréttarsamninga hefur verið sú að þeir eru oft ekki tengdir 

við frammistöðu fyrirtækis eða stjórnenda og að erfitt sé fyrir starfsmenn að tengja 

frammistöðu sína beint við hlutabréfaverð fyrirtækis. Ef horft er á niðurstöðu 

rannsóknarinnar er ljóst að þessi gagnrýni á rétt á sér enda sýndi hún að fyrirtækin sem 

greiddu stjórnendum sínum árangurstengd laun voru ekki með betri arðsemi á eigin fé en 

þau fyrirtæki sem gerðu það ekki.  

Gagnrýnisraddir hafa einnig heyrst vegna lántöku stjórnenda vegna kaupréttarsamninga. 

Oft á tíðum voru kaupréttarsamningarnir mjög umsvifamiklir og lánin sem stóðu að baki 
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kaupunum voru oft einungis með veð í hlutabréfunum sjálfum. Því er ekki hægt að segja 

að stjórnandinn hafi verið í sömu áhættu með sín hlutabréf eins og hinn almenni hluthafi. 

Þannig er búið að rjúfa þau áhrifaríku tengsl milli stjórnenda annars vegar og annara 

hluthafa hins vegar sem fengin eru fram með hlutabréfaeign stjórnenda í því fyrirtæki sem 

þeir stýra. 

Hreiðar Már Sigurðsson, fyrrverandi forstjóri Kaupþings, komst svo að orði í samtali við 

Kastljós Ríkissjónvarpsins þann 19. Ágúst 2009:  

„ Við gerðum mistök í uppbyggingu launakerfis okkar 

starfsmanna. Það eru mistök sem ég sé mikið eftir.“  

Þó ekki hafi verið gefið upp í hverju mistökin fólust má draga þá ályktun að hann sé að 

vísa til starfsmannalánanna sem starfsmenn Kaupþings fengu til kaupa á hlutabréfum í 

bankanum og komust í hámæli þegar persónulegar ábyrgðir starfsmanna voru felldar 

niður af fyrrverandi stjórn bankans í september 2008 (Morgunblaðið, 2008).  

Í kjölfar fjármálakreppunnar hefur mikið breyst í atvinnumálum sem hefur leitt til 

almennra kjaraskerðingar og fjölda uppsagna. Hér á landi hefur sú hugmynd komið fram 

að stjórnendur ríkisfyrirtækja eigi ekki að hafa hærri laun en forsætisráðherra landsins 

sem mun þýða töluverða lækkun launa hjá sumum af þeim stjórnendum. Afleiðingin af 

því að skerða kjör stjórnenda gæti orðið sú að ríkisfyrirtækin munu frekar draga að sér 

miðlungshæfa stjórnendur sem munu skila miðlungs árangri því að hæfustu stjórnendurnir 

munu leita á önnur mið, til dæmis hjá fyrirtækjum sem leggja áherslu á launagreiðslur 

miðað við árangur. 

Jafnframt hefur sú hugmynd hefur komið fram að setja þak á bónusgreiðslur stjórnenda. 

Gagnrýnendur þess hafa bent á að þá vanti hvatann hjá stjórnendum til að keppa við 

önnur sambærileg fyrirtæki á markaði um forystu. Mikið var fjallað um milljarðakröfu 15 

fyrrverandi starfsmanna Landsbankans í þrotabú bankans. Mörgum fannst þessi krafa 

hreint út sagt óskiljanleg þar sem að bankinn var þá kominn í þrot og íslenska ríkið situr 

uppi með ógreiddan reikning vegna Icesave innlánsreikninga bankans í Bretlandi og 

Hollandi. Venjulegu launafólki finnst þessar upphæðir stjarnfræðilegar háar og hafa 

margir bent á að það sé undarlegt að fara að borga árangurstengingu fyrir það að hafa 

keyrt bankann í þrot. Ekki er að sjá annað en að stjórnendur bankanna höfðu ágætis 
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tekjur. Sem dæmi má nefna að samkvæmt tekjublaði Frjálsrar Verslunnar árið 2009 var 

annar af bankastjórum Landsbankans með rúmlega 22.8 milljónir króna í tekjur á mánuði. 

Hinn bankastjóri Landsbankans var með rúmlega 6.5 milljónir króna í tekjur á mánuði. 

Samtals voru því árstekjur bankastjóranna tveggja rúmar 353 milljónir króna. Þess ber að 

geta að þessar tölur bankastjóranna endurspegla skattskyldar tekjur þeirra á árinu 2008 

sem geta verið tilkomnar vegna föstu launa þeirra, setu í nefndum ásamt hlunnindi vegna 

kaupréttarsamninga. Jafnframt gætu þessar tölur innihaldið bónusgreiðslur vegna ársins 

2007 sem voru greiddar út árið 2008. Tölurnar eru fegnar út frá útsvarsstofni samkvæmt 

álagningaskrá en tölurnar innihalda ekki fjármagnstekjur, til dæmis af vöxtum, arði eða 

sölu hlutabréfa. 

Fjármálafyrirtæki hér á landi stækkuðu mjög ört á skömmum tíma. Með stækkun 

bankanna þriggja var sífellt verið að auka eigið fé bankans. Þar af leiðandi gátu 

stjórnendur bankanna sýnt fram á aukin árangur vegna þess að efnahagsreikningur 

fyrirtækis fór stöðugt stækkandi. Afleiðingin var sú að menn kepptust hvorn við annan 

um að vera stærstir á sínum markaði og þar sem aðgengi að fjármagni var nægt þá fór svo 

að áhætta var stórlega vanmetin, bæði hjá fjármálafyrirtækjum sem og eftirlitsaðilum. 

Geta þeirra til að stýra áhættu var ofmetin og þörf þeirra fyrir eigið fé var vanmetin sem 

leiddi jafnframt af sér að launatölur, árangurstenging og bónusgreiðslur voru óhóflegar.  

Hins vegar er vel hægt að umbuna stjórnendum og tengja umbunina við þann árangur sem 

vænst er að náist. Dæmi um slíkt er árangurstenging Ken Chenault forstjóra American 

Express (AE). Stjórn AE þróaði nýja aðferð sem getur mögulega gefið forstjóranum 

mikinn fjárhagslegan ávinning ásamt því að samningurinn er vel réttlætanlegur gagnvart 

öðrum hluthöfum. Þann 30. nóvember 2007 öðlaðist Chenault kauprétt fyrir rúmlega 1.3 

milljónum hluta ásamt því að stjórnin tilkynnti að hún hugðist veita honum annan eins    

3. Janúar 2008. Skilyrði stjórnar fyrir því að Chenault fái að nýta þessa kauprétti er að 

honum takist að uppfylla ýmis fyrirfram skilgreind markmið á næstu sex árum. Hagnaður 

á hvern hlut AE þarf að aukast að meðaltali um 15 prósent á ári. Tekjur AE þurfa að 

aukast að minnsta kosti um tíu prósent á ári. Arðsemi eigin fjár þarf að vera að meðaltali 

36 prósent á ári. Heildar ávöxtun hluthafa verður að fara 2,5 prósent yfir meðaltal S&P 

500 á ári. Stjórnin getur refsað Chenault ef hann nær lakari árangri en áætlað var með því 
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að skerða fjölda hluta í kaupréttarsamningnum og ef hann fer undir öll fyrirfram ákveðin 

mörk þá fær hann ekkert (Colvin, 2008).  

Það hefur verið talin góð leið að árangurstenging stjórnenda sé þannig sett fram að hún 

hvetji stjórnendur til að hugsa um hag fyrirtækis til langs tíma og jafnvel ætti að greiða 

hana út á lengri tíma til dæmis á nokkrum árum líkt og stjórn AE gerir. Þetta er dæmi sem 

stjórnir fyrirtækja gætu augljóslega haft að leiðarljósi þegar árangurstenging stjórnenda er 

ákveðin enda er aukinn árangur til langs tíma það sem að stjórnendur og stjórnir 

fyrirtækja eiga að stefna að.  
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