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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um árangurstengd launakerfi bæði erlendis og hér á landi og þann 

möguleika að þau hafi á undanförnum árum verið annaðhvort ofnotuð eða 

óskynsamlega hönnuð. Þær heimildir sem ritgerðin byggir á eru meðal annars kenningar 

stjórnunarfræðanna um hvatningu, fræðilegar rannsóknir sem varða árangurstengingu 

launa og dæmi úr erlendu og Íslensku viðskiptalífi um fyrirtæki þar sem árangurstenging 

launa hafði ekki tilætluð áhrif. Fjallað er um umboðsvanda, hvernig hann verður til 

vegna þess að hagsmunir eigenda og stjórnenda eru ekki þeir sömu og hvernig reynt 

hefur verið að leysa umboðsvanda með því að tengja saman hagsmuni stjórnenda og 

eigenda með árangurstengingu launa. Farið er yfir helstu kenningar stjórnunarfræðanna 

um hvatningu og þeirri spurningu velt upp hversu áreiðanlegur hvati peningar séu. Þá 

kemur í ljós að ekki er ávallt hægt að treysta því að loforð um hærri laun fyrir betri 

frammistöðu sé til góðs því hvatning í formi peninga getur á stundum haft önnur áhrif 

en ætlast var til. Einnig er fjallað um það hvernig kaupréttarsamningar geta aukið 

áhættusækni stjórnenda meira en æskilegt er ef treyst er um of á þá. Að lokum eru 

tekin fyrir áhrif stjórnenda á eigin kjarasamninga en ýmislegt bendir til þess að 

stjórnendur ráði miklu um eigin kjör, bæði vegna þess að þeir ráða miklu um hverjir sitja 

í stjórnum fyrirtækja og einnig vegna þess að kjarasamningar þeirra innihalda oft flókin 

ákvæði sem gera tengsl umbunar og árangurs óskýr. Mælt er með aukinni notkun 

hlutabréfa frekar en kaupréttarsamninga í árangurstengdum launakerfum og einnig er 

lagt til að kaupaukar sem ekki tengjast frammistöðu stjórnenda séu lagðir niður. 
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Formáli 

Þegar kom að því að velja efni í lokaritgerð í viðskiptafræði við Háskóla Íslands, þá hafði 

höfundur nýlega velt fyrir sér áhrifum hvatningar á starfsmenn fyrirtækja og að hve 

miklu leyti hvatningin væri nauðsynleg og hvers eðlis hún þyrfti að vera. Þá kom upp í 

hugann dæmi þar sem stjórnanda voru greiddar háar upphæðir við ráðningu til ákveðins 

fyrirtækis. Nú vaknaði spurningin um hvort það væri raunverulega nauðsynlegt að 

greiða stjórnendum háar upphæðir strax við ráðningu til þess að tryggja að þeir hafi 

nægan áhuga á að sinna starfi sínu vel. Einnig velti höfundur því fyrir sér hvort nokkur 

stjórnandi væri svo mikilvægur að kosta þyrfti svo miklu til að fá þá til starfa. Þarmeð var 

stefnan ráðin og í framhaldinu ákvað höfundur að skrifa um árangurstengd launakerfi, 

hvort þau hefðu verið ofmetin og hvaða takmarkanir slík kerfi hefðu. Í þeim tilgangi var 

ritgerð þessi skrifuð og gildir hún til 12 eininga sem lokaverkefni höfundar til BS prófs við 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Í lokin vil ég færa leiðbeinanda mínum Svölu Guðmundsdóttur bestu þakkir fyrir góð 

ráð og gagnlegar ábendingar. Einnig vil ég þakka föður mínum Stefáni Arnari Kárasyni 

fyrir prófarkarlestur. 
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1 Inngangur 

Í viðskiptalífinu tíðkast iðulega að verðlauna forstjóra og aðra háttsetta starfsmenn 

fyrirtækja fyrir vel unnið starf með árangurstengdum launum, þ.e.a.s. samningi um 

sérstakar greiðslur umfram venjuleg laun starfsmannsins. Geta greiðslurnar þá tekið á 

sig margvíslegar myndir, svo sem til dæmis eingreiðslur eða kaupréttarsamninga. Kemur 

þá oft upp umræða um réttmæti slíkra samninga, sérstaklega þegar um er að ræða háar 

greiðslur og sýnist sitt hverjum.  

Mikið hefur verið skrifað um þessi mál erlendis á undanförnum árum, ekki síst í 

kjölfar hinnar alþjóðlegu fjármálakreppu. Hefur þá umræðan beinst að þeim möguleika 

að illa hönnuð launakerfi hafi verið meðal orsaka kreppunnar. Samsvarandi þróun hefur 

sést á íslandi en hér er það einkum bankahrunið sem hefur orðið tilefni til aukinnar 

umræðu um gildi árangurstengdra launa. 

Markmið þessarar ritgerðar er að svara þeirri spurningu hvort notkun 

árangurstengdra launakerfa, bæði í erlendu og íslensku viðskiptalífi, hafi gengið of langt 

eða verið ábótavant á einhvern hátt. Þá er átt við þann möguleika að hún hafi annað 

hvort ekki dugað til að hafa tilætluð áhrif eða að hún hafi jafnvel haft neikvæð áhrif á 

afkomu margra fyrirtækja. Svo það sé hægt er nauðsynlegt að gera fyrst grein fyrir þeim 

vanda sem árangurstenging launa er ætlað að leysa, en það er hinn svokallaði 

umboðsvandi. Síðan verður athugað hvaða ókosti árangurstenging launa kann að hafa 

haft í för með sér og hvað megi betur fara við hönnun slíkra launakerfa. 

Þær heimildir sem notaðar verða til að svara spurningunni flokkast í þrennt. Þar má 

fyrst nefna kenningar stjórnunarfræðanna um umboðsvanda og hvatningu. Í öðru lagi 

verða rannsóknir fræðimanna á árangurstengdum launakerfum og umboðsvanda hafðar 

til hliðsjónar. Síðast en ekki síst verða svo tekin dæmi til að tengja fræðin við 

raunveruleikann. Er þá um að ræða dæmi um fyrirtæki sem greiddu stjórnendum háar 

upphæðir í formi bónusa eða kaupréttarsamninga án þess að hafa erindi sem erfiði.  

Fyrra dæmið er um Bear Stearns og Lehman Brothers og sýnir hvernig stjórnendur 

þeirra fengu ríflegar eingreiðslur og kaupréttarsamninga á árunum 2000-2008. Árið 

2008 var Bear Stearns svo seldur á afar lágu verði og á sama ári lýsti Lehman Brothers 
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yfir gjaldþroti (Bebchuk, Cohen, og Spamann, 2010). Seinna dæmið er ráðning Lárusar 

Welding sem bankastjóra Glitnis banka árið 2007 með tiltölulega ríflegan kjarasamning 

en hann fékk meðal annars 300 milljón króna eingreiðslu þegar hann hóf störf hjá Glitni 

(Alþingi, 2010). Einu ári og fimm mánuðum seinna var Glitnir kominn í gjaldþrot. Nú 

hljóta að vakna upp efasemdir um það hvort peningum þessara fyrirtækja hafi verið vel 

varið við ráðningu stjórnendanna. 

Árangurstenging launa er vissulega mikilvægt tæki til að tryggja góða stjórnun 

fyrirtækis en allar aðferðir hafa sínar takmarkanir. Það er von höfundar að lestur 

þessarar ritgerðar verði til þess að gefa lesandanum aukinn skilning á árangurstengdum 

launakerfum og hjálpi honum til að sjá hvernig megi betur stuðla að góðum 

stjórnarháttum innan fyrirtækja. 
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2 Umboðsvandi og árangurstenging launa 

2.1 Umboðsvandi 

Í fyrirtæki þar sem eigendur eru margir má segja að stjórnarfyrirkomulag fyrirtækisins 

líkist að mörgu leyti stjórnarfyrirkomulagi í lýðræðisríki. Þar gefst venjulegum þegni ekki 

tími til að sinna stjórnmálum daglega og er stjórn ríkisins þess vegna falin tiltölulega 

fáum mönnum sem eru valdir af þegnunum. En þar sem hagsmunir stjórnmálamanna og 

venjulegra borgara eru ekki alltaf þeir sömu þá er mikilvægt að borgararnir geti fylgst 

með störfum stjórnmálamannanna og hafi tiltækar áreiðanlegar upplýsingar um störf 

þeirra.  

Það sama gildir um fyrirtæki með dreifðri eignaraðild þar sem hver hluthafi á oft 

lítinn hlut í fyrirtækinu. Vegna þess að hluthafar hafa ósjaldan fjárfest í mörgum 

fyrirtækjum og hafa þar að auki í mörgum tilvikum atvinnu sína af öðru en fjárfestingum 

þá geta þeir ekki helgað sig stjórnun þess fyrirtækis eða fyrirtækja sem þeir eiga hlut í. 

Afleiðing þess er sú að stjórn fyrirtækisins er venjulega í höndum manna sem eiga sjálfir 

lítið sem ekkert í fyrirtækinu. 

Þar sem stjórnendur eru ekki þeir sömu og eigendur verður alltaf hætta á 

hagsmunaárekstri milli eigenda og stjórnenda. Eigendur vilja helst að stjórnendur leggi 

sem harðast að sér til að hámarka virði fyrirtækisins en stjórnendur vilja aftur á móti 

auðvelda sér vinnu sína, hámarka laun sín og njóta sem mestra fríðinda. Þeir geta 

mögulega freistast til að taka sér frí oftar en skyldi, eða til að taka ákvarðanir sem eru 

góðar fyrir þá en ekki fyrir fyrirtækið. Sem dæmi má nefna að stjórnandi gæti stutt 

samruna við annað fyrirtæki hvort sem það eykur virði hluthafa eða ekki. Þó nýja 

fyrirtækið sé stærra þarf það ekki að þýða að virði hluthafa sé meira því þeir eiga þá 

hlutfallslega minna í nýja fyrirtækinu. Hinsvegar getur stjórnandinn hugsanlega fengið 

hærri laun, meiri fríðindi eða þá að orðstír hans eykst vegna þess að hann stjórnar 

stærra fyrirtæki.  

Einnig getur verið að stjórnandi freistist til að greiða ekki út arð og kjósi að nota 

hagnað ársins í staðinn til fjárfestinga þrátt fyrir að engin góð fjárfestingartækifæri 

bjóðist. Það sem vakir þá fyrir stjórnandanum er að hann hikar við að rýra vægi þess 
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fyrirtækis sem hann stýrir þó það væri í sjálfu sér best fyrir hluthafa. Fleiri dæmi mætti 

nefna svo sem stuðning við verkefni sem stjórnandinn hefur persónulegt dálæti á þrátt 

fyrir að þau skapi lítið virði eða séu of áhættusöm. Þá má líka nefna þann möguleika að 

stjórnandinn segi ekki upp starfsmönnum sem hafa sýnt slaka frammistöðu vegna 

vinskapar stjórnandans við þá (Bebchuk og Fried, 2004).  

Sá hagsmunaárekstur sem skapast þegar stjórnendur og eigendur fyrirtækis eru ekki 

þeir sömu leiðir þannig til vandamáls sem hefur verið gefið nafnið umboðsvandi. 

Eigendur eru þá umboðsveitendur og stjórnendur eru umboðsþegar. Umboðsvandi er 

umfjöllunarefni hinnar svokölluðu umboðskenningar (Brigham og Daves, 2007).  

Einhver mikilvægasta hliðin á umboðsvanda er sú staðreynd að eigendur hafa ekki 

sömu upplýsingar um rekstur fyrirtækisins og stjórnendur. Þær upplýsingar sem 

eigendur hafa eru ekki jafn ítarlegar og greinargóðar og þeir hafa ekki sömu yfirsjón yfir 

reksturinn.  

Úr því að eigendur hafa ekki jafnmiklar upplýsingar og stjórnendur getur verið erfitt 

fyrir þá að fylgjast með því hvort ákvarðanir stjórnenda séu góðar fyrir rekstur 

fyrirtækisins. Þetta torveldar allar tilraunir eigenda til að tryggja að stjórnendur vinni 

með hagsmuni fyrirtækisins að leiðarljósi (Eisenhardt, 1989). 

2.2 Lausnir á umboðsvanda 

Til að leysa umboðsvandann þarf að finna leiðir til að fá umboðsþega til að vinna á þann 

hátt að það þjóni hagsmunum umboðsveitanda. Umboðskostnaður er heiti yfir þann 

kostnað sem fylgir hinum ýmsu aðferðum sem notaðar eru í þessum tilgangi. Brigham 

og Daves (2007) flokka umboðskostnað á eftirfarandi hátt : „Það má skipta 

umboðskostnaði í þrjá meginflokka :  

 1. Útgjöld til að fylgjast með athöfnum stjórnenda, svosem 
endurskoðunarkostnaður. 

 2. Kostnaður sem hlýst af breytingum á stjórnskipulagi fyrirtækisins í þeim 
tilgangi að hafa jákvæð áhrif á hegðun stjórnenda í starfi sínu. Sem dæmi um 
þetta mætti nefna kosningu utanaðkomandi fjárfesta í stjórn fyrirtækisins. 

 3. Fórnarkostnaður sem verður til þegar takmarkanir á valdi stjórnenda sem 
settar eru af hluthöfum, til dæmis að stjórnendur verði að bera viss atriði 
undir kosningu hluthafa, verða til þess að koma í veg fyrir að stjórnendur taki 
nægilega hratt ákvarðanir sem yrðu til þess að auka virði hluthafa.“ (bls. 11). 
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Eftirlit stjórnar (e. Board of directors) fyrirtækis með forstjóra og öðrum stjórnendum 

er ein mikilvægasta leiðin til að vernda hagsmuni hluthafa. Reksturinn er að nafninu til á 

ábyrgð stjórnarinnar en þar sem sæti í stjórn fyrirtækisins er ekki fullt starf og 

stjórnarmeðlimir eiga einnig oft sæti í stjórnum annarra fyrirtækja þá er daglegur 

rekstur fyrirtækisins í höndum forstjóra og annarra stjórnenda. Stjórnin sér hinsvegar 

um meiriháttar ákvarðanir eins og hvort samþykkja eða hafna skuli samrunatilboði en 

lætur stjórnendum eftir minni ákvarðanir. Einnig fylgist stjórnin með frammistöðu 

forstjóra og annarra yfirmanna og ræður aðra í þeirra stað ef þess þykir þörf. Þannig er 

vonast til að möguleikinn á afskiptum stjórnarinnar fæli stjórnendur fyrirtækisins frá 

sjálftöku (Bebchuk og Fried, 2004). 

Önnur leið til að koma í veg fyrir sjálftöku stjórnenda er árangurstenging launa. Þá er 

reynt að tengja saman hagsmuni hluthafa og stjórnenda með því að greiða stjórnendum 

umfram venjuleg laun þeirra ef ákveðinn fyrirfram skilgreindur árangur næst. Algengt 

dæmi eru kaupréttarsamningar þar sem stjórnendur fá rétt til að kaupa hlutabréf á vissu 

tímabili á fyrirfram ákveðnu verði sem þá er kallað samningsverð. Ef markaðsverð 

hlutabréfa fer yfir samningsverðið þá getur stjórnandinn keypt hlutabréfin á 

samningsverði og selt þau samstundis á markaðsverði og grætt mismuninn. Nú er hærra 

verð hlutabréfa einmitt það sem hluthafar vilja helst svo hér eru hagsmunir bæði 

hluthafa og stjórnenda orðnir þeir sömu. Þá er væntanlega minni þörf fyrir eftirlit með 

stjórnendum en það getur verið mjög kostnaðarsamt og þannig er hægt að minnka 

umboðskostnað með því að beita árangurstengingu launa í auknum mæli. 

Eftirlit stjórnarinnar og árangurstenging launa eru tvær ólíkar leiðir sem báðar eru 

notaðar en í sumum fyrirtækjum er lögð meiri áhersla á aðra lausnina á meðan í öðrum 

verður hin frekar fyrir valinu. Með því að nota meir árangurstengingu launa má spara 

kostnað við eftirlit með stjórnendum en þá vaknar sú spurning, hversu langt má ganga 

þann veg að minnka eftirlitið og treysta á samtengingu hagsmuna hluthafa og 

stjórnenda. Valið stendur þá milli þessara tveggja kosta og er reynt að fara hinn gullna 

meðalveg, enda sýna rannsóknir fræðimanna að þessar tvær leiðir séu valdar í öfugu 

hlutfalli við hvor aðra (Talley og Johnsen, 2004). 

Á síðasta áratug 20. aldar var mikil aukning í notkun árangurstengdra launa 

vestanhafs. Samkvæmt S&P 500 hlutabréfavísitölu matsfyrirtækisins Standard og Poor 
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hækkuðu meðallaun forstjóra hjá þeim fyrirtækjum sem skráð eru á hlutabréfavísitöluna 

úr 3,5 milljónum bandaríkjadala árið 1992 í 14,7 milljónir dala árið 2000. Megnið af 

þessari hækkun fólst í aukningu þeirra valréttarsamninga sem forstjórarnir fengu en 

virði þeirra var að meðaltali um 800.000 bandaríkjadalir árið 1992 en var orðið 

7.200.000 dala árið 2000 (Hall og Murphy, 2003).  

Á árunum 2000-2002 fór að gæta bakslags gegn vinsældum kaupréttarsamninga, 

m.a. vegna þess að hlutabréf margra fyrirtækja voru þá farin að lækka mjög í verði en 

þar með lækkaði virði kaupréttarsamninga hlutabréfanna verulega. Áhugi stjórnenda og 

starfsmanna á kaupréttarsamningum fór af þessum sökum minnkandi. Mörgum þótti 

einnig að fyrirtæki eins og Enron bæru vitni um hvernig kaupréttarsamningar hefðu 

verið misnotaðir en þar á bæ höfðu stjórnendur leyst út mikið fé þökk sé 

kaupréttarsamningum á meðan endalok fyrirtækisins urðu gjaldþrot eins og alkunnugt 

er. Notkun kaupréttarsamninga minnkaði mikið á næstu árum og á tímabilinu 2001-

2005 lækkaði samanlagt gangvirði þeirra kaupréttarsamninga sem veittir voru hjá hinu 

dæmigerða bandaríska fyrirtæki um 71% (Kay og Putten, 2007). 

Þróunin í átt til mikillar notkunar kaupréttarsamninga var orðin afar umdeild og vildu 

sumir meina að hún hefði gert stjórnendur fyrirtækja of áhættusækna (Bebchuk og 

Fried, 2004) en þesskonar áhyggjur vegna stórra valréttarsamninga voru einnig verið 

viðraðar hér á landi (Mbl.is, 27. Nóvember, 2003). 

En það er ekki bara möguleikinn á því að bónuskerfi fyrirtækja geti aukið 

áhættusækni stjórnenda sem hefur valdið mönnum áhyggjum, sumir fræðimenn vilja 

meina að í mörgum tilfellum sé nú svo komið að stjórnendurnir ráði að miklu leyti yfir 

gerð eigin kjarasamninga en það er hluthöfum mjög í óhag eins og gefur að skilja 

(Bebchuk, Fried og Walker, 2002). 

Að lokum má nefna að til eru þeir gagnrýnendur árangurstengdra launakerfa sem 

segja að verðlaun í formi peninga hreinlega virki ekki og hafi þar að auki í sumum 

tilfellum öfug áhrif við þau sem stefnt var að með launakerfunum (Kohn, 1993). 

Bæði áhættusækni stjórnenda og mögulegum áhrifum stjórnenda á hönnun 

launakerfa verða gerð skil í sérstökum köflum síðar í þessari ritgerð. Fyrst verður 

hinsvegar fjallað um kosti og galla þess að hvetja stjórnendur með peningum en til þess 

að það sé hægt er nauðsynlegt að byrja á því að rifja upp í hverju starf stjórnandans felst 

og hvað kenningar stjórnunarfræðanna hafa að segja um hvatningu. 
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3 Eru peningar besta hvatningin? 

3.1 Stjórnun og hvatning 

Ef við hugum að því hvaða leiðir séu bestar til að hvetja stjórnendur fyrirtækja til að 

vinna í samræmi við hagsmuni hluthafa, þá hljótum við að byrja á spurningunni, hvað er 

hvatning? 

Hvatning er einfaldlega það að auka áhuga (e. motivation) einstaklings á að vinna 

starf sitt. Hvati er þá það sem eykur áhuga einstaklingsins. Hvötum má skipta í tvennt, 

innri hvata og ytri hvata.  

Þegar athöfn er framkvæmd sjálfrar sín vegna þá er um að ræða innri hvata. Verkið 

sjálft vekur áhuga einstaklingsins á að vinna það. 

Þegar athöfn er framkvæmd vegna einhvers annars en hennar sjálfrar, eins og þess 

að fá verðlaun eða forðast refsingu þá er um ytri hvata að ræða. Hvatinn kemur þá 

utanfrá því það er ekki verkið sjálft heldur verðlaunin eða það að forðast refsinguna sem 

vekur áhuga einstaklingsins á að vinna verkið (Jones og George, 2008). 

Stjórnunarfræðin hafa í tímans rás getið af sér margar kenningar um hvernig best sé 

að hvetja starfsmenn skipulagsheilda og innan ramma fræðanna rúmast margvíslegir 

straumar og stefnur sem hafa lagt mismikla áherslu á hvatningu og nálgast hana á ólíkan 

hátt. Þó að þessar kenningar stjórnunarfræðanna fjalli oftast um það hvernig 

stjórnendur eigi að hvetja aðra starfsmenn má heimfæra þær uppá stjórnendurna sjálfa 

því þeir eru jú sjálfir starfsmenn skipulagsheildanna og eru stjórnarmeðlimir 

fyrirtækisins þá í hlutverki stjórnenda. 

Í upphafi 20. aldar tíðkaðist að leggja mikla áherslu á vísindalega stjórnun og 

rökhugsun. Sem dæmi um þær stjórnunarstefnur sem voru ráðandi á þeim tíma má 

nefna hugmyndir Frederick Winslow Taylor. Taylor taldi mikilvægt að rannsaka störf 

með því að brjóta þau niður í einstaka verkþætti til að hægt væri að skilja þau betur og 

sérhæfa starfsmenn meir. Með því að rannsaka vísindalega hvernig væri best að vinna 

hvern verkþátt og finna hvaða starfsmaður ynni hvern þátt best væri hægt að gera 

starfsemi fyrirtækisins skilvirkari og auka afköst starfsmanna. Starfsmaðurinn sjálfur og 

hugarheimur hans fengu síður athygli stjórnandans, samkvæmt Taylorismanum 
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svokallaða var hvatningu starfsmanna fyrst og fremst sinnt með því að launakerfi 

fyrirtækja verðlaunuðu með hærri launum þá starfsmenn sem afköstuðu umfram 

lágmarkskröfur (Taylor, 1998). 

Það viðhorf sem birtist í Taylorismanum er þá það að fólk vilji helst vinna sem minnst 

og helsta leiðin til að fá það til að vinna meira sé að borga því betur. Sú nálgun hefur 

þann kost að vera frekar einföld og auðskilin, en sumum þótti hún vanrækja hina 

mannlegu hlið málsins, að ytri hvatar eins og peningar væru ekki eina leiðin til að hvetja 

starfsmenn heldur hefðu þeir sjálfir frá náttúrunnar hendi áhuga á að vinna vinnu sína 

vel og mikilvægt væri að virkja þennan áhuga (McGregor, 1985). 

Ameríski sálfræðingurinn Frederick Irving Herzberg taldi að þó peningar hvetji fólk þá 

þurfi það ekki að þýða að meiri peningar leiði alltaf til meiri hvatningar. Herzberg setti 

fram hina svokölluðu tveggja þátta kenningu en hún segir að ánægja fólks í starfi sínu 

velti á tvennskonar þáttum, viðhaldsþáttum (e. hygiene factor) sem skapa óánægju ef 

þeir eru ekki til staðar og hvatningarþáttum (e. motivation factor) sem skapa ánægju ef 

þeir eru fyrir hendi. Viðhaldsþættirnir eru t.d. viðunandi laun, starfsöryggi eða góðar 

vinnuaðstæður. Hvatningarþættirnir eru aftur á móti hlutir eins og áhugavert starf sem 

gerir kröfur til starfsmannsins, möguleikinn á stöðuhækkun þegar starfsmaður stendur 

sig vel og viðurkenning yfirmanna og vinnufélaga fyrir góða frammistöðu. Samkvæmt 

Herzberg er ekki nóg að koma í veg fyrir óánægju, heldur þarf að skapa hjá 

starfsmanninum ánægju með starf hans svo að hámarksframmistaða náist. Þar sem laun 

starfsmanns eru viðhaldsþáttur þá lítur tveggja þátta kenningin svo á að hækkun launa 

geti aukið áhuga starfsmanns ef þau voru of lág fyrir, en að þegar vissu marki sé náð þá 

hafi enn frekari launahækkanir lítil áhrif og betra sé að beina þaðan af athyglinni að 

hvatningarþáttum til að hvetja starfsmann með sem mestum árangri (Herzberg, 

Mausner og Snyderman, 1993). 

Væntingakenningin sem sett var fram á sjöunda áratugnum af Victor H. Vroom 

byggist á þeirri tilgátu að framlag starfsmanna ráðist að miklu leyti af því hvort þeir 

búast við að þeir hafi erindi sem erfiði. Ef starfsmaður hefur ekki trú á því að hann geti 

unnið verk svo viðunandi niðurstaða fáist er ólíklegt að hann leggi á sig það sem til þarf. 

Hinsvegar mun hann sýna nauðsynlega viðleitni ef hann telur sig vel færan um að vinna 

verkið. Kenningin leggur þannig áherslu á að stjórnendur hafi í huga aðstæður og getu 
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starfsmannsins, hvort hann býst við því að hann geti náð árangri eða ekki (Jones og 

George, 2008).  

Það má jafnvel vera að hvatning með peningum hafi áhrif sem eru beinlínis neikvæð. 

Rithöfundurinn Peter Drucker benti á að ef laun stjórnenda væru hækkuð mjög úr hófi 

gæti það haft neikvæð áhrif á liðsandann í fyrirtækinu. Ef tiltölulega fámennur hópur 

efst á toppnum hefði mun hærri laun en aðrir starfsmenn fyrirtækisins þá gæti það 

fengið aðra starfsmenn og stjórnendur til að líta frekar á þá sem andstæðinga heldur en 

samstarfsmenn (Drucker, 1987).  

Þar sem eitt af meginhlutverkum stjórnandans er að hvetja undirmenn sína þá sjáum 

við að ef þetta reyndist rétt þá væri við þessar aðstæður komin upp sú staða að há laun 

stjórnandans, sem ætlað var að hvetja hann til að vinna vinnu sína vel, væru farin að 

gera honum það erfitt fyrir. 

3.2 Hvetja peningar kannski alls ekki? 

Á millistríðsárunum skapaði þýski sálfræðingurinn Karl Duncker hina svokölluðu 

kertaþraut (e. candle problem) og var hún birt að honum látnum árið 1945. Kertaþrautin 

hefur verið notuð mikið til rannsókna á sviði atferlisfræða (e. behavioural science) en 

hún er þannig gerð að nokkrir sjálfboðaliðar eru beðnir um að kveikja á kerti og festa 

það á vegg án þess að vaxið leki niður á gólf. Auk kertisins fá þeir eldspýtustokk og kassa 

fullan af teiknibólum til verksins. Margir reyna að festa kertið á vegginn með 

teiknibólunum, aðrir reyna að bræða hliðar kertisins með eldspýtu þannig að bráðna 

vaxið festi kertið við vegginn. Hvorug aðferðin virkar en lausnin felst í því að nota 

kassann sem teiknibólurnar voru geymdar í þannig að kassinn er festur á vegginn með 

teiknibólunum, kveikt er á kertinu með eldspýtu og kertið er svo sett í kassann. Flestir 

reyna fyrst aðferðirnar sem duga ekki eins og að festa kertið með teiknibólunum eða 

með því að bræða vaxið. Til að sjá kassann sem mögulega lausn en ekki bara sem ílát 

fyrir teiknibólurnar þarf að hugsa málið og sjá vandann í nýju samhengi.  

Vísindamaður Sam Glucksberg hefur gert tilraunir þar sem kertaþrautin er notuð til 

að prófa áhrif þess að hvetja fólk með peningum. Sjálfboðaliðunum er skipt í tvo hópa 

og báðum sagt að tekinn verði tíminn á því hversu lengi það tekur þá að finna lausnina. 

En öðrum hópnum er líka sagt að þeir meðlimir hópsins sem leysa þrautina á sem 

minnstum tíma fái peningaverðlaun. Það sem kemur á óvart er að það var fólkið í seinni 
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hópnum sem þurfti að meðaltali meiri tíma til að finna lausnina. En þegar Glucksberg 

breytti kertaþrautinni með því að taka teiknibólurnar úr kassanum áður en tilraunin 

byrjaði þá urðu niðurstöðurnar aðrar, meðlimir seinni hópsins urðu nú að meðaltali 

fljótari að leysa þrautina. Þetta bendir til að peningaverðlaun þrengi sjóndeildarhringinn 

og fái fólk til að einbeita sér að þeim aðferðum til að leysa vanda sem verða fyrst fyrir 

hendi. Þegar leysa þarf vanda sem hefur ekki augljósa lausn þá eru peningar hinsvegar 

ekki besti hvatinn (Pink, 2009). 

Til þess að leysa vandamál er oftar en ekki nauðsynlegt að skilja orsök þess. Í grein 

sinni „Why Incentive Plans Cannot Work“ bendir bandaríski rithöfundurinn Alfie Kohn 

(1993) á að ef bæta þarf frammistöðu starfsmanna og ætlunin sé að gera það með 

verðlaunum í formi peninga þá sé verið að líta framhjá orsökum vandamálsins. Í stað 

þess að athuga hvort starfsmenn séu rétt undirbúnir fyrir störf sín, hverjar aðstæður 

þeirra séu og hvaða skilyrði þurfi að vera uppfyllt til að þeir geti aukið afköst sín þá er 

meiri peningum heitið í þeirri von að frammistaða batni án beinna afskipta yfirmanna.  

Hér mætti taka sem dæmi fyrirtæki sem vinnur á gömlum og þroskuðum markaði þar 

sem litlar líkur eru á að arðsöm fjárfestingartækifæri bjóðist. Mikilvægur hluti starfs 

stjórnandans er að vita hvenær er best að greiða hagnað út sem arð og hvenær er 

réttara að nota hann til frekari fjárfestinga í rekstri fyrirtækisins. Í þessu tilfelli væri best 

fyrir hluthafa að fá hagnað greiddan út sem arð þar sem líkur eru á að þeir geti þá fengið 

betri ávöxtun heldur en ef hagnaðurinn væri endurfjárfestur í fyrirtækinu. En því meir 

sem stjórnin býður stjórnendum kaupréttarsamninga því minni líkur eru á að hluthöfum 

verði að ósk sinni enda sýna rannsóknir fræðimanna að fylgni sé milli aukinnar notkunar 

kaupréttarsamninga og minni arðgreiðslna (Cohen, Hall og Viceira, 2000). Við þessar 

aðstæður skiptir því öllu máli að huga að líklegum áhrifum þeirrar hvatningaraðferðar 

sem verður fyrir valinu. 

Í ljósi væntingakenningarinnar mætti einnig spyrja hvað muni að líkindum gerast hjá 

fyrirtæki sem er í þeirri stöðu að auðvelt er fyrir stjórnendur að auka verðmæti 

fyrirtækisins með því að hagræða bókhaldi þess, en möguleikinn á að skapa 

raunverulegan hagnað með því að gera rekstur fyrirtækisins skilvirkari virðist aftur á 

móti hverfandi lítill. Samkvæmt kenningunni reyna menn mun frekar það sem þeim 
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virðist mögulegt en það sem virðist illmögulegt. Stórir kaupréttarsamningar eða aðrir 

peningahvatar gætu þá haft áhrif líkust því að hella olíu á eldinn. 

Þrátt fyrir að peningahvatar hafi vissa ókosti hafa þeir að sjálfsögðu áhrif á fólk, 

annað er óhugsandi og í sjálfu sér augljóst. Enda var það raunin í tilraun Glucksberg að 

þegar auðvelt var að sjá hvernig leysa ætti vandann þá reyndust peningar vel sem hvati. 

En það er einfaldlega ekki víst að peningar hafi alltaf réttu áhrifin, þ.e.a.s. að 

peningahvatar hafi þau áhrif á stjórnendur að þeir vinni í samræmi við hagsmuni 

hluthafa. 
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4 Árangurstenging launa 

4.1 Árangurstenging og mælikvarðar á árangur 

Árangurstenging launa hefur verið notuð í síauknum mæli á undanförnum árum til að 

tengja saman hagsmuni hluthafa og stjórnenda. Árangurstengingin er þá einhverskonar 

umbun umfram venjuleg laun stjórnandans sem veitt er þegar ákveðnum árangri er náð, 

t.d. tiltekinni arðsemi.  

Umbunin getur verið sérstakur bónus sem greiddur er á árlegum eða hálfsárslegum 

grunni. Einnig getur hún falist í því að stjórnanda sé gefinn annaðhvort 

kaupréttarsamningur eða þá einfaldlega hlutabréf í fyrirtækinu. Þegar um bónusa er að 

ræða veltur stærð þeirra á arðsemi fyrirtækisins á því tímabili sem er til umfjöllunar. 

Þegar stjórnanda er umbunað með kaupréttarsamningi eða hlutabréfaeign í fyrirtækinu 

þá ræðst fjöldi þeirra hlutabréfa sem hann fær eða má kaupa af arðsemi fyrirtækisins. 

Áður fyrr var algengt að ákvarða stærð kaupréttarsamninga með tilliti til bókhaldslegra 

mælikvarða á hagnað svo sem hagnaði á hlut (e. EPS - Earnings per Share) eða ávöxtun 

eigin fjár (e. ROE - Return on Equity). Hagnaður á hlut er hagnaður deilt með fjölda 

hluta, ávöxtun eigin fjár er hagnaður deilt með eigin fé. Þegar hagnaður er reiknaður út 

með þessum kennitölum þá er tekið tillit til fjármagnskostnaðar skulda en ekki 

fjármagnskostnaðar eigin fjár og þannig verður hagfræðilegur hagnaður ofmetinn. 

Fjármagnskostnaður eigin fjár er í raun fórnarkostnaður þess og segir til um hvað 

hluthafar hefðu getað fengið fyrir fjármagn sitt ef þeir hefðu fjárfest það á annan hátt, 

t.d. með því að eiga hlutabréf í öðru fyrirtæki. Af þessum sökum er í auknum mæli 

notast við svokölluð EVA-kerfi (e. EVA – Economic Value Added) en þau taka tillit til alls 

fjármagnskostnaðar og gefa betri mynd af frammistöðu stjórnenda (Brigham og Daves, 

2007).  

Eins og fyrr hefur komið fram þá felst í kaupréttarsamning réttur til að kaupa 

hlutabréf á fyrirfram ákveðnu verði innan ákveðins tíma. Til eru hliðstæðir samningar 

sem heita söluréttir og gefa rétt til að selja hlutabréf á ákveðnu verði innan ákveðins 

tíma en sameiginlegt heiti þessara samninga er valréttarsamningar. Ef stjórnandi 

fyrirtækis á t.d. rétt á að kaupa hlut á 1000 krónur þá er það honum augljóslega í hag að 
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verð hlutabréfa verði hærra en 1000 krónur á hlut einhvern tíman á gildistíma 

samningsins. Þannig er það stjórnandanum sjálfum í hag að standa sig eins vel og hann 

getur svo sem mestar líkur séu á að hlutabréf fyrirtækisins hækki í verði. 

 Hinsvegar getur markaðsvirði hlutabréfa ráðist af ýmsum þáttum öðrum en 

frammistöðu stjórnenda. Sem dæmi mætti nefna að ef ríkisstjórn Íslands myndi hækka 

fiskkvóta íslensks sjávarútvegs þá myndi hlutabréf allra sjávarútvegsfyrirtækja landsins 

hækka í verði. Ef stjórnandi einhvers sjávarútvegsfyrirtækisins ætti kaupréttarsamning í 

hlutabréfum þess myndi hann því hugsanlega geta hagnast án þess að frammistaða hans 

gæfi tilefni til þess. 

Mikilvægt er að hvatakerfi séu hönnuð þannig að mælingar á árangri stjórnenda séu 

sem nákvæmastar og frammistöðunæmni launa (e. par-performance sensitivity) 

stjórnenda sé sem mest. Stjórnendur eru áhættufælnir eins og annað fólk og vilja því 

sem minnsta áhættu. Ef laun þeirra eru að einhverju leyti háð þáttum sem þeir hafa ekki 

stjórn á þá felst í því áhætta fyrir stjórnendur og afleiðingin verður sú að þeir krefjast í 

staðinn hærri launa. Því meir sem laun stjórnenda eru háð frammistöðu þeirra en ekki 

utanaðkomandi áhrifum því skilvirkari eru hvatakerfin og því betur er hagsmuna 

hluthafa gætt (Bebchuk og Fried, 2004). 

4.2 Gerir árangurstenging launa stjórnendur of áhættusækna? 

Þó sumir telji að kaupréttarsamningar eða önnur árangurstenging launa geti gert 

stjórnendur of áhættusækna þá hefur verið mælt með notkun valréttarsamninga ekki 

síst vegna þess að þeir eru taldir gera stjórnendur áhættusæknari (Kay og Putten, 2007).  

Samkvæmt umboðskenningunni eru stjórnendur að öllu öðru jöfnu taldir vera 

áhættufælnari en hluthafar. Ástæða þess er að á meðan hluthafar eiga flestir lítinn hlut í 

fyrirtækinu og eiga oft einnig hlutabréf í mörgum öðrum fyrirtækjum þá hefur 

stjórnandinn alla atvinnu sína og lífsviðurværi af þessu eina fyrirtæki. Áhætta hluthafa er 

þess vegna dreifð og því minni en áhætta stjórnandans (Eisenhardt, 1989).  

Spurningin er þá hvort hvatakerfin hitti í mark eða ekki, gera þau stjórnendur of 

áhættusækna, ekki nógu áhættusækna eða eru þau að virka eins og til var ætlast og 

gera stjórnendur mátulega áhættusækna. Hversu mikið auka þau áhættusækni 

stjórnenda og á hvaða hátt? 
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Til að geta betur svarað þessari spurningu er nauðsynlegt að rifja upp helstu 

staðreyndir um kaupréttarsamninga og þau áhrif sem þeir hafa á stjórnendur. 

Eftirfarandi umfjöllun um kaupréttarsamninga á einnig við um söluréttarsamninga en í 

sumum tilfellum með öfugum formerkjum þar sem þeir eru spegilmynd eða hliðstæða 

kaupréttarsamninga. Kaupréttarsamningur gefur rétt en ekki skyldu til að kaupa vissan 

fjölda hlutabréfa, innan ákveðins tíma á fyrirfram ákveðnu verði sem kallað er 

samningsverð. Ef markaðsverð hlutabréfa hækkar umfram samningsverðið einhvern 

tíman á samningstímanum þá getur eigandi kaupréttarsamningsins keypt hlutabréf á 

samningsverðinu og selt þau á markaðsverðinu. Hagnaður stjórnandans er þá mismunur 

markaðsverðs og samningsverðs og getur hann verið töluverður. Ef hlutabréf 

fyrirtækisins hækka ekki umfram samningsverðið á tímabili samningsins þá þarf 

stjórnandinn ekki að kaupa neitt, hann nýtir einfaldlega ekki rétt sinn til 

hlutabréfakaupa og tapar engum peningum. Þannig er um mikla ósamhverfu að ræða 

hvað varðar niðurstöðuna, stjórnandinn getur hagnast mikið en hann getur ekki tapað 

miklu. 

Samkvæmt Black-Scholes líkaninu (e. Black-Scholes Option Pricing Model) sem mikið 

hefur verið notað til að meta virði kaupréttarsamninga þá ræðst virði samningsins af 

fimm þáttum. Þeir eru eftirfarandi: 

 1. Núverandi markaðsvirði hlutabréfanna. Hærra markaðsvirði hlutabréfa 
leiðir til hærra virðis kaupréttarsamnings. 

 2. Samningsverð. Eftir því sem samningsverðið er hærra, því lægra verður 
virði kaupréttarsamningsins. 

 3. Gildistími samnings. Lengri gildistími þýðir að virði samningsins verður 
meira því á lengra tímabili eru meiri líkur á að markaðsvirði hlutabréfa fari 
upp yfir samningsverð og því meiri líkur á að eigandi samningsins hagnist á 
honum. 

 4. Þeir vextir sem fást af áhættulausum skuldabréfum svo sem 
ríkisskuldabréfum. Hærri vextir áhættulausra skuldabréfa leiða til hærra virði 
kaupréttarsamnings. 

 5. Sveiflur í verði hlutabréfanna. Því meir sem markaðsverð hlutabréfanna 
sveiflast upp og niður því meira virði er kaupréttarsamningurinn því þegar 
sveiflurnar eru miklar þá hækkar virði bréfanna bæði fyrr og meir en gerist 
þegar um stöðug bréf er að ræða (Brigham og Daves, 2007). 
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Nú er það einmitt vegna þeirrar ósamhverfu sem gildir um þá, þ.e.a.s. vegna þess að 

mögulegur ávinningur er mikill en mögulegt tap felst eingöngu í því að stjórnandinn 

verður af ávinningnum, sem gerir það að verkum að sumir vilja meina að 

kaupréttarsamningar geri stjórnendur of áhættusækna. En þá mætti spyrja hvort þarna 

sé raunveruleg hætta á ferðum því ef stjórnandi verður áhættusæknari en fjárfestar eru 

sjálfir og tekur ákvarðanir um rekstur fyrirtækisins sem fela í sér mikla áhættu myndi þá 

ekki áhættufælni fjárfesta fá þá til að meta virði hlutabréfanna minna þannig að 

hlutabréfin lækkuðu í verði? Og myndi þá ekki markaðurinn ráða bót á vandanum 

þannig að eftir sem áður þá væri það stjórnandanum sjálfum í hag að vera ekki of 

áhættusækinn? 

En þá er rétt að minnast þess að meiri sveiflur í verði hlutabréfa auka virði 

kaupréttarsamnings. Svo ef stjórnandi tekur meiri áhættur í rekstri fyrirtækisins og 

markaðsverð hlutabréfanna á þá eftir að breytast mikið, annaðhvort á jákvæðan hátt 

eða neikvæðan, þá hefur virði kaupréttarsamningsins hækkað og þó markaðsverð 

hlutabréfanna minnki þar sem áhættusækni stjórnandans er orðin of mikil fyrir smekk 

fjárfesta þá er ekki víst að lækkunin á virði hlutabréfanna vegi upp hækkunina á virði 

kaupréttarsamningsins. 

Árið 2007 gáfu Gerald Sanders og Donald C. Hambruck (2007) út rannsóknina 

„Swinging For the Fences: The Effects of CEO Stock Options on Company Disk-Taking 

and Performance“. Þar velta þeir fyrir sér einmitt þeirri spurningu hvort 

valréttarsamningar auki áhættusækni stjórnenda á neikvæðan hátt. Rannsóknin náði til 

yfir 800 bandarískra fyrirtækja á tímabilinu 1994-2000. 

Sanders og Hambruck (2007) skilgreina hugtakið áhættu (e. risk) þannig að það 

samanstandi af þremur þáttum. 

 1. Stærð fjárfestingarinnar, þ.e.a.s. hvort fjárfestingin er nógu stór til að 
fjárhagsleg niðurstaða skipti verulegu máli fyrir fyrirtækið. 

 2. Dreifði mögulegra niðurstaðna eða hversu langt er milli bestu hugsanlegu 
útkomu og verstu hugsanlegu útkomu fjárfestingarinnar. 

 3. Líkurnar á stórtapi, þar er átt við líkurnar á því að versta hugsanlega 
útkoma verði raunin. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að:  
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 1. Valréttarsamningar geri framkvæmdastjóra líklegri til að fjárfesta miklar 
upphæðir í verkefnum þar sem erfitt er að segja fyrir um útkomu eins og 
rannsókn og þróun og samrunum eða yfirtökum. 

 2. Samningarnir og sú áhættusækni framkvæmdastjóra sem þeir skapa hafa 
þau áhrif að auka dreifni útkomu fyrirtækjanna. 

 3. Versta útkoman er algengari en sú besta hjá framkvæmdastjórum sem fá 
mikið af valréttarsamningum. 

Þannig var niðurstaðan ekki aðeins sú að kaupréttarsamningar auki áhættusækni 

framkvæmdastjóra, en það kom ekki á óvart, heldur einnig að mikil notkun 

kaupréttarsamninga hafi oftar neikvæð áhrif en jákvæð. Hinsvegar kom í ljós að hjá 

þeim framkvæmdastjórum þar sem kaupréttarsamningum sem hlutfalli af 

heildarlaunum var frekar stillt í hóf (eða þegar 20% til 50% af launum voru í formi 

kaupréttarsamninga) þá var útkoma fyrirtækjanna einnig mjög dreifð en munurinn á 

tíðni verstu og bestu útkomu var minni. Þannig var ósamhverfni útkomanna minni en 

hjá þeim framkvæmdastjórum sem höfðu hvað hæst hlutfall launa sinna í formi 

kaupréttarsamninga.  

Í rannsókn sinni athuguðu Sanders og Hambruck (2007) einnig áhrif hlutabréfaeignar 

framkvæmdastjóra á áhættusækni þeirra. Þegar framkvæmdastjórar áttu mikið af 

hlutabréfum í fyrirtækinu þá voru útkomur mjög dreifðar eins og hjá þeim 

framkvæmdastjórum sem áttu mikið af kaupréttarsamningum. Hinsvegar var mun 

minna um ósamhverfni í útkomum, versta hugsanlega útkoma var lítið sem ekkert 

algengari en sú besta hjá þeim stjórnendum sem áttu mikið af hlutabréfum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þó kaupréttarsamningar séu gagnlegir 

þá sé nauðsynlegt að nota þá hófsamlega og að mikil hlutabréfaeign framkvæmdastjóra 

feli ekki í sér jafn mikla ókosti og mikil eign þeirra á kaupréttarsamningum gerir (Sanders 

og Hambruck, 2007). 

Einnig sýna rannsóknir að þegar fyrirtæki þar sem stjórnendur eiga lítið af 

hlutabréfum í fyrirtækinu innleiða reglur um lágmarkseign hlutabréfa með tilsvarandi 

aukningu á hlutabréfaeign stjórnenda þá verður frammistaða fyrirtækisins betri. 

Arðsemi fyrirtækisins verður meiri hvort sem hún er metin með bókhaldslegum 

mælikvörðum eða með því að líta til virði hlutabréfa fyrirtækisins (Core og Larcker, 

2002). 
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Þannig má leiða líkur að því að til þess að tengja betur saman hag stjórnenda og 

hluthafa sé skynsamlegast að borga stjórnendum fyrirtækja í auknum mæli með 

hlutabréfum en varast ofnotkun kaupréttarsamninga eins og tíðkaðist í lok 20. aldar. 
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5 Bear Stearns og Lehman Brothers 

Þó að umboðskenningin og rannsóknir fræðimanna segi okkur að árangurstengd laun 

geti hugsanlega gert stjórnendur áhættusæknari en til var ætlast má spyrja hvort hægt 

sé að draga fram dæmi um slíkt. Ef dæmi eru um að hvatakerfin bregðist eins og fræðin 

segja til um að geti mögulega gerst, hvernig birtist það þá í raunveruleikanum? 

Til að svara þeirri spurningu skulum við líta á tvo bandaríska banka, Bear Stearns og 

Lehman Brothers, sem báðir urðu gjaldþrota í hinni alþjóðlegu fjármálakreppu.  

Bear Stearns var einn af stærstu alþjóðlegu fjárfestingabönkum heimsins og átti langa 

sögu að baki sér en hann var stofnaður 1923. Bear Stearns hafði gefið út mikið af 

verðbréfum sem tryggð voru með fasteignaveðum (e. mortgage-backed securities) og 

þegar mikið tap varð á þeim verðbréfum lenti bankinn í lausafjárvanda. Bankinn var 

síðan seldur bandarískum keppinaut sínum, J. P. Morgan í mars 2008, en sjálfur 

seðlabanki bandaríkjanna hafði afskipti af málinu til að stemma stigu við vaxandi 

vantrausti á fjármálakerfi heimsins („JPMorgan to buy Bear Stearns for 2$ a share“, 

2008). 

Áður en hann varð gjaldþrota árið 2008 var Lehman Brothers fjórði stærsti 

fjárfestingabanki Ameríku og var gjaldþrot hans það stærsta í sögu bandaríkjanna. Árið 

2007 byrjaði bankinn að tapa verulega á ótryggum veðlánum (e. subprime mortgage) 

vegna stóraukinna vanskila lántakenda en Lehman Brothers áttu mikið af slíkum 

veðlánum. Þrátt fyrir að óveðursskýin væru farin að hrannast upp hélt Lehman brothers 

áfram sínu striki og á árunum 2007-2008 héldu veðlán áfram að vera áberandi í 

eignasafni bankans. Álit fjárfesta og lánardrottna bankans á virði eignasafns hans fór 

sífellt minnkandi og þann 15. September 2008 lýsti Lehman Brothers svo yfir gjaldþroti 

(„Case Study: The Collapse of Lehman Brothers, 2009“; Foley, 2009). 

Í kjölfar hinnar alþjóðlegu fjármálakreppu beindist mikil gagnrýni að hvatakerfum 

fyrirtækja og vildu sumir meina að þau hefðu átt þátt í að valda kreppunni (Blinder, 

2009). Svipaðar áhyggjur virðast hafa verið til staðar í sjálfu hvíta húsinu því stjórn 

Obama bandaríkjaforseta sá ástæðu til að herða reglur um kaupauka stjórnenda (Cho, 

Goldfarb og Tse, 2009). 
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Aðrir hinsvegar voru ekki á sama máli og töldu að stjórnendur fyrirtækja hefðu ekki 

gert sér grein fyrir umfangi þeirrar áhættu sem þeir voru að taka. Í greininni „It May Be 

Outrageous, but Wall Street Pay Didn’t Cause This Crisis“ segir Norris (2009):  

Ég borðaði hádegisverð með herra Fuld [framkvæmdastjóra Lehman 
Brothers] snemma á árinu 2008, eftir að fjármálakreppan var hafin og innan 
við átta mánuðum fyrir gjaldþrot Lehmans. Samtalið var trúnaðarmál, en ég 
er viss um að hann hafði engan grun um hversu mikil áhætta var falin í stöðu 
Lehmans sem leiðandi fyrirtæki á sviði viðskipta með verðbréf tryggðum 
með fasteignaveðum. 

Hann sætti miklu ámæli við yfirheyrslur í þinginu [bandaríkjaþingi] vegna 
þess mikla kaupauka sem hann hafði fengið. Að sá fólst að mestu leyti í 
hlutabréfum og valréttarsamningum sem aldrei voru leystir út virtist ofviða 
skilning flestra þingmannanna. 

(bls. B1). 

Í rannsókninni „Bank CEO Incentives and the Credit Crisis“ svara höfundarnir, þeir 

Rüdiger Fahlenbrach og René M. Stulz (2010), gagnrýni á hvatakerfin á svipuðum nótum 

eða með því að benda á þá staðreynd að framkvæmdastjórar margra þeirra bandarísku 

banka sem fóru illa út úr kreppunni seldu ekki hlutabréf sín í aðdraganda 

fjármálakreppunnar. Þar af leiðandi töpuðu þeir miklum fjárhæðum þegar kreppan skall 

á og hlutabréfin lækkuðu mjög í verði og urðu jafnvel í sumum tilfellum einskis virði. 

Þess skal geta að bæði Bear Stearns og Lehman Brothers eru meðal þeirra banka sem 

rannsókn Fahlenbrach og Stulz (2010) nær til. 

Fahlenbrach og Stulz vilja meina að þetta sanni að framkvæmdastjórarnir hafi ekki 

rekið fyrirtækin á áhættusamari hátt en samrýmdist hagsmunum hluthafa því ef svo 

hefði verið þá hefðu framkvæmdastjórarnir selt sín eigin hlutabréf (Fahlenbrach og 

Stulz, 2010). 

Nú náði rannsókn Fahlenbrach og Stulz til 98 banka en ef við þrengjum fókusinn og 

tökum sem dæmi Bear Stearns og Lehman Brothers þá kemur í ljós að málið er ekki svo 

einfalt. Þó að framkvæmdastjórar og aðrir hátt settir stjórnendur þessara banka hafi 

tapað töluverðum fjárhæðum þegar hlutabréf þeirra í bönkunum urðu lítils sem einskis 

virði þá höfðu þeir hagnast verulega vegna þeirra kaupauka sem þeir fengu á árunum 

fyrir kreppuna. Á tímabilinu 2000-2008 fengu stjórnendurnir og leystu út ýmsar tegundir 

kaupauka sem höfðu samanlagt verðmæti sem var mun meira en verðmæti eignasafns 
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þeirra í byrjun tímabilsins. Þetta þýðir að í raun og veru högnuðust æðstu stjórnendur 

bankanna umtalsvert á tímabilinu. Að stjórnendurnir hafi vissulega tapað þeim 

valréttarsamningum og hlutabréfum sem þeir höfðu fengið og ekki nýtt sér eða selt kom 

einungis í veg fyrir að hagnaður stjórnendanna yrði enn meiri. Þannig má sjá að ekki er 

hægt að útiloka þann möguleika að hvatakerfi bankanna hafi ýtt undir óeðlilega 

áhættusækni stjórnenda (Bebchuk, Cohen og Spamann, 2010). 

Meðfylgjandi eru tvær töflur úr grein þeirra Bebchuk, Cohen og Spamann (2010) og 

sýna þær annarsvegar heildarfjárflæði vegna kaupauka til stjórnenda Bear Stearns og 

Lehman Brothers á árunum 2000-2008 og hinsvegar áætlað virði eignasafns þeirra í 

upphafi tímabilsins. Eins og sjá má af töflu 1 var heildarfjárflæði vegna kaupauka fyrir 5 

hæstlaunuðustu stjórnendur Bear Stearns u.þ.b. 1462 milljónir bandaríkjadala á 

tímabilinu 2000-2008. Á sama tímabili var heildarfjárflæði vegna kaupauka fyrir 5 

hæstlaunuðustu stjórnendur Lehman Brothers u.þ.b. 1014 milljónir bandaríkjadala. Í 

töflu 2 má svo sjá að áætlað virði eignasafns 5 hæstlaunuðustu stjórnenda Bear Stearns í 

upphafi tímabilsins eða árið 2000 var u.þ.b. 798 milljónir bandaríkjadala og áætlað virði 

eignasafns 5 hæstlaunuðustu stjórnenda Lehman Brothers var u.þ.b. 601 milljón 

bandaríkjadala. Munurinn á því sem stjórnendurnir fengu á tímabilinu og því sem þeir 

töpuðu er því 1462-798=664 milljónir dala hjá Bear Stearns og 1014-601=413 milljónir 

dala hjá Lehman Brothers. Þannig má sjá að tímabilið 2000-2008 var í heild mjög 

ábatasamt fyrir stjórnendur bankanna þó ekki verði það sama sagt um bankana sjálfa. 
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Tafla 1. Heildarfjárflæði vegna kaupauka 2000-2008. 

 Bear Stearns Lehman Brothers 

 Framkv.stjóri Stjórnendur 2-5 Framkv.stjóri Stjórnendur 2-5 

Bónusar $87.509.569 $239.337.718 $61.557.166 $102.407.231 

Sala 

hlutabréfa 

$289.088.081 $817.237.608 $461.173.614 $389.315.896 

Eftirstandandi 

hlutabréf í 

eignasafni 

$11.656.420 $17.494.360 $0 $0 

Samanlagt $388.254.069 $1.074.069.685 $522.730.780 $491.723.127 

Samanlagt 

fyrir  5 hæst 

launuðu 

stjórnendur 

$1.462.323.754 $1.014.453.907 

(Bebchuk, Cohen og Spamann, 2010, bls. 20). 

Með bónusum er hér átt við kaupauka sem voru greiddir í formi peninga en ekki 

hlutabréfa. Sala hlutabréfa þýðir tekjur af sölu hlutabréfa (að frádregnum kostnaði við 

kaup á hlutabréfum, t.d. vegna nýtingu kaupréttarsamninga) en röðin eftirstandandi 

hlutabréf táknar verðmæti þeirra hlutabréfa sem stjórnendurnir áttu enn í lok 

tímabilsins. Með „Stjórnendur 2-5“ er svo átt við þá 4 stjórnendur aðra en 

framkvæmdastjórann sem voru hæst launaðir. Allar upphæðir sýna virði fjárflæðisins 

framreiknað til ársins 2009. 
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Tafla 2. Áætlað virði upprunalegs eignasafns.  

 Bear Stearns Lehman Brothers 

 Framkv.stjóri Stjórnendur 2-5 Framkv. stjóri Stjórnendur 2-5 

Hlutabréf í 

upphafi 

$360.277.489 $437.934.567 $194.570.847 $194.778.981 

Valréttarsam

ningar í upphafi 

- - $106.197.280 $105.654.222 

Samanlagt $360.277.489 $437.934.567 $300.768.127 $300.433.203 

Samanlagt 

fyrir 5 hæst 

launuðu 

stjórnendur 

$798.212.056 $601.201.330 

(Bebchuk, Cohen og Spamann, 2010, bls. 22). 

„Hlutabréf í upphafi“ og „Valréttarsamningar í upphafi“ tákna virði hlutabréfa og 

valréttarsamninga í eigu stjórnenda í byrjun árs 2000. Með „Stjórnendur 2-5“ er svo átt 

við þá 4 stjórnendur aðra en framkvæmdastjórann sem voru hæst launaðir. Allar 

upphæðir sýna virði eignasafns framreiknað til ársins 2009. 

Samkvæmt rannsókn Fahlenbrach og Stulz (2010) komu bankar með meiri 

hlutabréfaeign stjórnenda ekki betur og jafnvel í sumum tilfellum verr út úr kreppunni. 

Á meðan gekk bönkum sem gáfu stjórnendum meiri bónusa og valréttarsamninga ekki 

verr en öðrum í kreppunni. Þetta er á vissan hátt í mótsögn við niðurstöður þeirra 

rannsókna sem vitnað var í í síðasta kafla. Hinsvegar voru rannsóknir Sanders og 

Hambruck (2007) (með 950 fyrirtæki í úrtaki) og þeirra Core og Larcker (2002) (með 195 

fyrirtæki í úrtaki) með töluvert stærri úrtök en rannsókn Fahlenbrach og Stulz (2010) 

(með 98 fyrirtæki í úrtaki). Þar að auki vill höfundur minna á að þó rannsóknir 

fræðimanna tali ekki alltaf sama máli sýna dæmi úr viðskiptalífinu eins og Bear Stearns 

og Lehman Brothers að réttast sé að íhuga af fullri alvöru þær áhyggjur af aukningu 

hvatakerfanna á áhættusækni stjórnenda sem víða hafa vaknað í kjölfar kreppunnar. 
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6 Árangurstenging launa og stjórnir fyrirtækja 

Umboðskenningin segir okkur að þegar umboðsveitandi gefur umboðsþega vald til að 

taka ákvarðanir fyrir sína hönd þá verða til tvö vandamál, annarsvegar það að:  

 1. Umboðsveitandi og umboðsþegi hafa ólíka hagsmuni og það er erfitt eða 
kostnaðarsamt fyrir umboðsveitanda að hafa eftirlit með umboðsþega. 

 2. Hinsvegar það að umboðsþegi og umboðsveitandi hafa ekki sömu viðhorf 
til áhættu, þ.e.a.s. annar aðilinn er áhættusæknari en hinn (Eisenhardt, 1989). 

Þegar kemur að árangurstengingu launa innan fyrirtækja þá eru hluthafar að 

sjálfsögðu umboðsveitendur og stjórnendur eru þá umboðsþegar. Árangurstengingu 

launa eða hvatakerfum er ætlað að leysa þessi vandamál, bæði með því að minnka 

þörfina á eftirliti með því að tengja saman hagsmuni umboðsveitenda og umboðsþega 

eins mikið og hægt er og einnig með því að jafna áhættusækni þeirra. 

En ef við spyrjum hversu mikinn árangur hafa hvatakerfin haft og lítum til svara 

fræðimanna þá má segja að þeir sem hafa fjallað um hvatakerfi fyrirtækja skiptist í tvær 

fylkingar. Annar hópurinn lýsir hvatakerfunum þannig að þau séu að virka sem skyldi. 

Góð frammistaða og ríflegir kaupaukar haldist í hendur á meðan stjórnendur sem skila 

litlum árangri fái lítið fyrir sinn snúð eins og vera ber. Hvatakerfin hafi stuðlað að góðri 

frammistöðu stjórnenda og skapað mikið virði fyrir hluthafa. Þar sem stjórnendur hafi 

fengið há laun án þess að þeir hafi skilað góðum árangri í rekstri fyrirtækisins sé 

einfaldlega um tölfræðilega útlaga að ræða, eða með öðrum orðum undantekningu frá 

reglunni (Kay og Putten, 2007). 

Hin fylkingin telur að allt of mörg dæmi finnist um stjórnendur sem höfðu há laun 

vegna mikilla kaupauka án þess að þeir skiluðu fyrirtæki sínu samsvarandi árangri. 

Ómögulegt sé að afgreiða þessi dæmi sem undantekningu, til þess séu þau einfaldlega 

of mörg. Hvatakerfi hafi verið illa uppbyggð með tilsvarandi neikvæðum afleiðingum 

fyrir hluthafa. Meðal ástæðna sé sú staðreynd að stjórnendur hafi mikil áhrif á ráðningu 

stjórnarmeðlima en það eru þeir sem semja síðan við stjórnendur um fyrirkomulag 

kaupaukans. Einnig séu kjarasamningar stjórnenda oft óþarflega flóknir en það geri 

eftirlit með stjórnendum flóknara og auki líkurnar á því að stjórnendur fái kaupauka sem 

er ekki í samræmi við árangur þeirra (Bebchuk og Fried, 2004). 
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6.1 Hafa stjórnendur of mikil áhrif á stjórnir og gerð eigin 
kjarasamninga? 

Rétt er að hafa í huga að stjórnarmeðlimir hafa mikinn hag af setu sinni í stjórn 

fyrirtækis. Í fyrsta lagi má nefna þau laun sem stjórnarmeðlimur þiggur og geta þau 

verið töluverð, þar að auki hafa stjórnarlaun fyrirtækja farið hækkandi á undanförnum 

árum (Soffía Haraldsdóttir, 2004; Strauss, 2011). Einnig eykur seta í stjórn orðstír 

viðkomandi og styrkir tengslanet hans í viðskiptalífinu. 

En ef það er ákjósanlegt að sitja í stjórn fyrirtækis, hvaða leið er þá vænlegust til að 

tryggja manni sætið? Hver ræður mestu um val á stjórnarmeðlimum? Þá er því til að 

svara að þó hluthafar velji nýja stjórnarmeðlimi í kosningu þá er það annaðhvort stjórnin 

sjálf sem tilnefnir menn til kosningarinnar eða þá sérstök tilnefningarnefnd (e. 

nominating committee) sem stjórnin myndar til verksins. Þar sem hlutverk 

stjórnarmeðlima er að gæta hagsmuna hluthafa þá ætti seta þeirra í stjórninni að vera 

tilkomin vegna þess að þeir hafi haft gott eftirlit með stjórnendum. Hinsvegar þá hefur 

verið bent á og gagnrýnt að stjórnendurnir sjálfir hafi oft haft mikið um tilnefningarferlið 

að segja. Sem dæmi má nefna að þegar stjórn fyrirtækis skipar nefnd til að tilnefna nýja 

stjórnarmeðlimi til kosningar þá hefur framkvæmdastjóri fyrirtækisins oft átt sæti í 

nefndinni. Í þeim tilfellum sem nefnd er ekki skipuð þá eru nýir stjórnarmeðlimir 

tilnefndir eins og áður sagði af öllum stjórnarmeðlimum en í sumum tilfellum er 

framkvæmdastjóri fyrirtækisins einnig stjórnarformaður og er það fyrirkomulag t.d. 

algengt í bandaríkjunum. (Shivdasani og Yermack, 1999; Bebchuk og Fried, 2004; Behan, 

2008). Ef framkvæmdastjóri eða aðrir stjórnendur eiga sæti í stjórninni og taka á þennan 

hátt þátt í vali stjórnarmeðlima þá skapast hætta á því að stjórnarmeðlimirnir séu ekki 

jafn duglegir og vera skyldi við að fylgjast með stjórnendum og standa vörð um 

hagsmuni hluthafanna. 

Í rannsókn frá árinu 2002 eftir Ivan E. Brick, Oded Palmon og John K. Wald 

rannsökuðu höfundarnir kaupauka stjórnarmeðlima en tilgangurinn var að svara 

spurningum sem vaknað höfðu í kjölfar Enron hneykslisins um skilvirkni þess eftirlits 

sem stjórnir hafa með stjórnendum. Meðal niðurstaðna rannsóknarinnar var að til 

staðar væri jákvæð fylgni milli kaupauka stjórnarmeðlima og kaupauka 

framkvæmdastjóra eða með öðrum orðum að þegar stjórnarmeðlimir fengju mikinn 

kaupauka þá væri tilhneiging til að það sama gilti um framkvæmdastjóra fyrirtækja. 
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Höfundarnir lögðu fram þá tilgátu að sú fylgni væri til komin vegna þess að þegar erfitt 

væri að hafa eftirlit með rekstri fyrirtækis (vegna þátta eins og mikils fjölda starfsmanna, 

mikillar eyðslu í verkefni með óljósum útkomum eins og rannsóknar og þróunarverkefni, 

eða stórra sveiflna í fjárflæði svo nokkur dæmi séu nefnd) þá væri líka erfitt að sjá um 

rekstur fyrirtækisins. Hinsvegar kom í ljós að það var fylgni milli hás kaupauka stjórnar 

og stjórnenda annarsvegar og slakrar frammistöðu fyrirtækis hinsvegar. Sú niðurstaða 

var ekki í samræmi við tilgátuna um að kaupið væri hærra hjá fyrirtækjum með flóknari 

rekstur. Hún benti frekar til að um væri að ræða slæma stjórnarhætti fyrirtækja sem lýsa 

mætti þannig að um væri að ræða samráð milli stjórnenda og stjórnarmeðlima. 

6.2 Ofurlaun og ofurstjórnendur 

Í umræðunni um árangurstengd launakerfi viðra menn gjarnan áhyggjur sínar af því að 

laun framkvæmdastjóra og annarra stjórnenda geti orðið óeðlilega há. Sérstaklega hefur 

borið á þessu í kjölfar alþjóðlegu fjármálakreppunnar og hafa bæði Bandaríkin og 

Evrópusambandið gripið til ráðstafana til að stemma stigu við óhóflegum 

launahækkunum framkvæmdastjóra og annarra háttsettra stjórnenda fyrirtækja (Cho, 

Goldfarb og Tse, 2009; „ESB ræðst til atlögu við ofurlaun“, 2008). 

Svipuð umræða hefur verið í gangi hér á Íslandi enda hefur gætt mikils vaxtar í 

launum æðstu stjórnenda á undanförnum árum. Árslaun framkvæmdastjóra og annarra 

háttsettra stjórnenda margra stærri fyrirtækja höfðu á árunum fyrir kreppuna náð svo 

háum hæðum að venjulegum launamanni dugði varla starfsævin til að vinna sér inn 

sömu upphæð. Það var ekki síst í bönkunum sem þessi þróun kom fram en á síðustu 

árunum fyrir bankakreppuna jukust t.d. laun æðsta stjórnenda Kaupþings úr 172-földum 

árslaunum verkamanns árið 2005 í 202-fald árslaun verkamanns árið 2007. Hjá Glitni 

höfðu árslaun æðsta stjórnandans verið 42-fald árslaun verkamanns árið 2005 en á 

árinu 2007 var skipt um framkvæmdastjóra hjá Glitni og hafði fráfarandi 

framkvæmdastjóri 151-fald árslaun verkamanns á árinu þó hann léti af störfum eftir 

einungis fjóra mánuði og var það ekki síst að þakka starfslokasamningi hans og miklum 

hagnaði vegna kaupréttarsamnings. Sá framkvæmdastjóri sem tók við stjórn Glitnis 

2007 hafði á þeim átta mánuðum sem eftir voru af árinu launatekjur sem voru jafnar 99-

földum árslaunum verkamanns (Alþýðusamband Íslands, 2008). 
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Nú eru há laun stjórnenda oft réttlætt á þeim grundvelli að frammistaða þeirra ráði 

svo miklu um árangur fyrirtækisins að brýna nauðsyn beri til að fyrirtækið leggi mikla 

áherslu á að fá besta manninn sem völ er á. Virðist það þá vera skoðun þeirra 

fræðimanna sem taka þennan pólinn í hæðina að það sé ekkert athugavert við há laun 

stjórnenda fremur en t.d. kvikmyndastjarna eða íþróttamanna (sem eins og alkunnugt er 

geta erlendis oft verið mjög hálaunaðir) enda efist enginn um að það sé vinnuveitendum 

þessara hópa í hag að borga mikið fyrir bestu starfskraftana (Kay og Putten, 2007). 

Aftur á móti hafa aðrir bent á að það sé mikill munur á launasamningum eftir því 

hvort um er að ræða t.d. íþróttamenn annars vegar eða framkvæmdastjóra fyrirtækis 

hinsvegar. Í fyrsta lagi er lítil hætta á samráði milli stjórnenda íþróttafélags og leikmanna 

þess þar sem leikmennirnir hafa engin áhrif á val stjórnenda félagsins ólíkt því sem gildir 

stundum um framkvæmdastjóra og stjórnir fyrirtækja. Í öðru lagi þá eru samningar 

íþróttamanna einfaldari og gagnsærri en samningar framkvæmdastjóranna. Samningar 

framkvæmdastjóranna hafa oft ákvæði um kaupréttarsamninga eða önnur fríðindi sem 

hafa verðmæti sem erfitt er að meta nákvæmlega þegar um þau er samið. Sá möguleiki 

er fyrir hendi að mikil áhersla á slík ákvæði beri vitni um tilraunir til að dylja 

raunverulegt umfang umbunar framkvæmdastjóranna. Þar að auki eiga stjórnir 

fyrirtækja það til að veita fráfarandi framkvæmdastjórum veglega starfslokasamninga án 

þess að um slíkt hafi verið samið þegar framkvæmdastjórinn var ráðinn. Þetta bendir til 

þess að framkvæmdastjórarnir hafi meiri áhrif á stjórnir fyrirtækja og gerð eigin 

kjarasamninga en er raunin hjá öðrum háttlaunuðum hópum sem þeir hafa verið bornir 

saman við (Bebchuk og Fried, 2004). 

En hver er ástæðan fyrir hækkandi launum stjórnenda? Hvernig eru „ofurlaunin“ 

tilkomin? 

Í grein sinni „The Curse of the Superstar CEO“ rekur Rakesh Khurana (2002) hvernig 

áherslur í Bandaríkjunum þegar kemur að ráðningu framkvæmdastjóra hafa breyst á 

liðnum áratugum. Frá lokum seinni heimsstyrjaldar og fram til u.þ.b. 1980 var hinn 

dæmigerði framkvæmdastjóri maður sem hafði unnið sig upp metorðastigann innan 

fyrirtækisins og var ekki endilega þekkt persóna í þjóðfélaginu. Á níunda áratugnum 

byrjaði þetta að breytast en þá fór fjárfestum að finnast æðstu stjórnendur fyrirtækja 

vera óþarflega íhaldssamir og úr tengslum við umheiminn. Í heimi þar sem alþjóðlegrar 
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samkeppni gætti sífellt meir og hraði tækniframfara jókst stöðugt var þörf á nýrri tegund 

stjórnanda sem gat bundið enda á stöðnun og umbreytt fyrirtækjum á byltingarkenndan 

hátt. Til þess þurfti stjórnandinn að vera fæddur leiðtogi með mikla persónutöfra.  

En nú er það svo að leiðtoginn með persónutöfrana sem hrífur aðra stjórnendur og 

starfsmenn með sér er eðli málsins samkvæmt ávallt einstaklingur en ekki hópur manna, 

menn líta upp til hetju en ekki upp til nefndar. Þessi mikla áhersla á að finna sterkan 

leiðtoga til að stýra fyrirtækinu milli skers og báru getur því leitt til þess að mikilvægi 

einstaklingsins sé ofmetið.  

Khurana (2002) bendir enda á að oftrú á sterka einstaklinga, hetjur sem bjargi 

málunum á örlagastundu, eigi sér djúpar rætur í mannlegu eðli þar sem auðveldara sé 

að skilja atburðarás þegar niðurstaðan er eignuð manneskju frekar en ópersónulegum 

orsökum svosem félagslegum eða efnahagslegum þáttum.  

Khurana (2002) segir einnig: „Sá misskilningur að framkvæmdastjórar séu alls 

megnugir er helsta ástæða þess að forustumenn fyrirtækja hafa haft sífellt styttri 

viðveru í starfi á undanförnum árum. Ef velgengni fyrirtækis er framkvæmdastjóra að 

þakka þá hlýtur hann jú einnig að bera ábyrgð á óförum þess.“ (bls. 63) 

Laun stjórnenda felast ekki aðeins í reglulegum og föstum launagreiðslum heldur 

einnig í öðrum tegundum umbunar svosem samningum um kauprétt á hlutabréfum, 

starfslokagreiðslum og eingreiðslum við undirritun ráðningarsamnings. Þar sem þessir 

samningar eru ekki gerðir með reglulegu millibili heldur í hvert skipti sem stjórnandi 

kemur til liðs við fyrirtæki (eða fer frá því þegar um starfslokasamning er að ræða) þá 

má búast við því að þegar ríkir harðnandi samkeppni um bestu stjórnendurna og 

stjórnendur staldra stutt við hjá hverju fyrirtæki þá verði afleiðingin hækkandi laun 

stjórnenda þar sem slíkir samningar verða þá gerðir mun oftar. Í þessu samhengi er 

athyglisvert að skoða þær tölur frá Alþýðusambandi Íslands (2008) sem áður var vitnað 

til en þar kemur fram að á árinu 2007 þegar Glitnir skipti um framkvæmdastjóra voru 

samanlögð laun framkvæmdastjóranna tveggja jöfn 260-földum árslaunum verkamanns 

en árið 2005 voru laun framkvæmdastjóra Glitnis jöfn 42-földum árslaunum verkamanns 

og jöfn 63-földum árslaunum verkamanns árið 2006. Laun framkvæmdastjóranna árið 

2007 innihalda starfslokasamning fráfarandi framkvæmdastjóra og mikinn hagnað hans 

vegna kaupréttarsamnings, einnig er þar innifalin 300 milljón króna eingreiðsla handa 
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eftirmanni framkvæmdastjórans sem greidd var við undirritun ráðningarsamnings hans. 

Sýna þessar tölur glöggt hversu mikið vægi samningar af þessu tagi geta haft þegar 

kemur að launum stjórnenda. 

Þar sem kaupréttarsamningar eru meðal þessara samninga er vert að íhuga þann 

möguleika að aukin áhersla á framúrskarandi einstaklinga, þ.e.a.s. þegar það gætir 

tilhneigingar til að líta á framkvæmdastjórann sem hálfgerða hetju eða bjargvætt sem 

hefur örlög fyrirtækisins í hendi sér, sé meðal ástæðna fyrir aukinni notkun 

kaupréttarsamninga á liðnum árum.  

Eins og fyrr hefur komið fram er viss ástæða til að telja að aukin notkun 

kaupréttarsamninga hafi gert stjórnendur áhættusæknari en góðu hófi gegnir (Sanders 

og Hambruck, 2007). Þá má spyrja hvort ofurstjórnendur og ofurlaun þeirra hafi leitt til 

aukinnar áhættusækni fyrirtækja og jafnvel átt þátt í bankahruninu hér á landi? 

Einnig er mikilvægt að hafa í huga að sumir þessara samninga eins og t.d. eingreiðslur 

við undirritun ráðningarsamnings eru óháðir frammistöðu og lækka þess vegna 

frammistöðunæmni launa en við hönnun hvatakerfa er mikilvægt að hámarka hana eins 

og mögulegt er. Eins og áður hefur komið fram þá leiðir lækkun frammistöðunæmni 

launa til meiri áhættu fyrir stjórnendur með þeirri afleiðingu að þeir krefjast í staðinn 

hærri launa (Bebchuk og Fried, 2004).  

Þá er fyrir hendi sá möguleiki að breyttar áherslur í ráðningum stjórnenda á 

undanförnum árum hafi lækkað frammistöðunæmni og þannig leitt til ofmats á 

stjórnendum sem hafi þá verið farnir að „kosta“ of mikið, eða með öðrum orðum þá 

voru stjórnendur orðnir að vöru sem markaðurinn var ekki að verðleggja rétt. Ekki er 

hægt að útiloka þann möguleika að ofmat á raunverulegu virði stjórnenda og minnkandi 

tengsl umbunar við frammistöðu stjórnenda séu vísbending um óeðlilega mikil áhrif 

stjórnenda á stjórnir fyrirtækja og ákvarðanir þeirra um laun stjórnenda. 
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7 Glitnir 

Frá árinu 1997 og fram til 2007 var Bjarni Ármannsson forstjóri Glitnis en 1. maí 2007 

urðu forstjóraskipti og tók Lárus Welding þá við starfinu. Lárus var tiltölulega ungur, 

þrítugur að aldri, og hafði ekki verið í álíka hárri stöðu áður en hann hafði verið 

framkvæmdastjóri Landsbanka Íslands í London frá 2003. Samt sem áður var engu til 

sparað til að fá hann til liðs við Glitni en 300 milljón króna eingreiðsla sem hann fékk við 

undirritun ráðningarsamnings var einungis toppurinn á ísjakanum. Meðal annars var 

samið um að Lárus fengi aðra 300 milljón króna eingreiðslu þann 1. febrúar 2008 og 

einnig að fyrir utan laun, eingreiðslur, bónusa og kauprétti skyldi hann fá sérstakar 

greiðslur að andvirði 250 milljónum króna á ráðningartímabilinu og skyldi samkomulag 

forstjóra og félags ráða útfærslu á þessum greiðslum. Þar að auki voru ráðning hans og 

launakjör afgreidd á stjórnarfundi sem ekki tók nema 35 mínútur og hefði mátt ætla að 

ráðning forstjóra bankans væri nógu mikilvægt mál til að verðskulda töluvert meiri 

umhugsun af hálfu stjórnarinnar („Lárus tekur við forstjórastóli í Glitni“, 2007; Alþingi, 

2010). Má segja að ráðning hans hafi verið tímanna tákn og sé á vissan hátt íslenskt 

dæmi um breyttar áherslur í ráðningum forstjóra. 

Eftir fall bankanna og í kjölfar rannsókna á orsökum hrunsins vöknuðu ýmsar 

spurningar um ákvarðanir stjórnenda þeirra á dögunum fyrir hrunið og þótti sumum 

framferði stjórnendanna vægast sagt ámælisvert („Komu Glitni undan tæplega 20 

milljarða afskrift korteri fyrir hrun“, 2010; „Lárus hreinsaði út af einkareikningi rétt eftir 

viðtalið í Silfri Egils“, 2010). 

Hvort hegðun stjórnendanna hafi verið siðferðilega rétt eður ei er vissulega mikilvæg 

spurning en um hana verður ekki rætt hér. Ritgerðarhöfundur kýs frekar að fjalla um 

það hvort mögulegt sé að hvatakerfi Glitnis hafi haft þau áhrif að gera stjórnendur 

bankans óeðlilega áhættusækna og hafi þannig stuðlað að falli hans. 

Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis (2010) er bónuskerfum Glitnis lýst á eftirfarandi 

hátt:  
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Allnokkur hvatakerfi voru í notkun samtímis hjá Glitni sem tengja áttu 

afkomu bankans og launagreiðslur starfsmanna og fór þeim fjölgandi eftir 
því 

sem leið á tímabilið sem hér er til rannsóknar (2004–2008). Frá árinu 2006 

voru einkum fjögur kerfi í gangi: 

1. Hagsaukakerfi Glitnis, svokallað EVA-kerfi, (e. EVA – Economic Value 

Added) sem átti rætur að rekja til fyrirrennara bankans, Fjárfestingarbanka 

atvinnulífsins, en því kerfi var ætlað að tengja laun forstjórans við árangur 

hans í starfi. Eftirtaldar starfseiningar bankans voru einnig með 
bónusgreiðslur 

greiddar miðað við þetta kerfi: Skuldsett fjármögnun, fyrirtækjaráðgjöf, 

fyrirtækjasvið og framkvæmdastjórn. 

2. Framtak var annað bónuskerfi sem hannað var fyrir stoðdeildir bankans, 

rekstrardeild, upplýsingatæknisvið, fjárhagssvið og aðrar stoðdeildir. 

Kerfið grundvallaðist á því að tiltekin bónusfjárhæð var skilgreind ásamt 

skilyrðum sem þurfti að uppfylla til að greiðsla færi fram. 

3. Hlutdeild var þriðja kerfið sem byggði á svokölluðum veltubónusum en 

á þeim voru markaðsviðskiptin, viðskiptabankasviðið, einkabanki, 
eignastýring 

og fjármögnun bankans. 

4. Sérstakar (ad hoc) bónusgreiðslur voru einnig leyfðar innan bankans og 

réðust þær af huglægu mati stjórnenda á vinnuframlagi starfsmanns óháð 

afkomu. 

(3. bindi, 10. kafli, bls. 32). 

Af þessu má sjá að bónusgreiðslur byggðar á huglægu mati stjórnenda tíðkuðust. Að 

notast sé við huglægt mat á vinnuframlagi er fyrirkomulag sem hlýtur að vera til þess 

fallið að flækja mjög tengslin milli árangurs starfsmanns eða stjórnanda og þeirrar 

umbunar sem hann hlýtur í staðinn. Því flóknara sem sambandið milli árangurs og 

umbunar er því erfiðara verður fyrir utanaðkomandi aðila sem hafa minni þekkingu á 
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innviðum fyrirtækisins að meta hversu vel umbun stjórnandans samsvarar árangri hans í 

starfi. Þess vegna er mikilvægt að hanna hvatakerfi þannig að þau séu skýr og auðskilin 

og torveldi ekki eftirlit með stjórnendum. 

Annað atriði varðandi hvatakerfi Glitnis sem telja má ámælisvert er það að EVA 

kerfinu var breytt í ROE kerfi fáum árum fyrir hrun. Ólíkt ROE sem tekur einungis tillit til 

fjármagnskostnaðar skulda en ekki til fjármagnskostnaðar eigin fjár þá tekur EVA tillit til 

beggja. EVA eða hagsauki er skilgreint sem hagsauki = R – K * C  þar sem R er 

rekstrarhagnaður eftir fjármagnsliði og skatta, K er ávöxtunarkrafa eigin fjár og C er eigið 

fé fyrirtækisins. Því meiri hagsauki því betra fyrir hluthafa. Eins og áður hefur komið 

fram þá er fjármagnskostnaður eigin fjár í raun og veru fórnarkostnaður hluthafa við að 

fjárfesta í hlutabréfum fyrirtækis og má því segja að EVA sýni betur hversu vel 

stjórnendur standa sig við að auka verðmæti þeirrar fjárfestingar sem hluthafar hafa 

lagt í fyrirtækið því það sýnir hvað fjárfestar fá umfram það sem þeir hefðu fengið með 

því að fjárfesta á annan hátt. Þess vegna er nú til dags venjulegast miðað við EVA en ekki 

ROE (Brigham og Daves, 2007; Alþingi, 2010).  

Eitt einkenni EVA kerfisins var svokallaður bónusbanki en það þýddi að hluti 

umbunarinnar var ekki greiddur út strax heldur lagður til hliðar og greiddur út ári síðar 

ef hagsauki næsta árs varð jafnmikill eða stærri. Tap á næsta ári gat hinsvegar leitt til 

þess að upphæðin sem lögð hafði verið í bónusbankann minnkaði svo útgreiddir 

bónusar yrðu minni en ella.  Bónusbankinn var hinsvegar afnuminn þegar EVA kerfinu 

var breytt í ROE kerfi. Mætti kalla það öfugþróun enda hafa fræðimenn sem fjalla um 

hvatakerfi fyrirtækja ósjaldan einmitt mælt með bónusbönkum til þess að hvetja 

stjórnendur til að leggja meiri áherslu á velgengni fyrirtækisins til lengri tíma frekar en 

skammtímahagnað (Alþingi, 2010; Bebchuk, 2010). 

Síðast en ekki síst má nefna að ROE kerfið gerði mjög háa arðsemiskröfu en um áhrif 

þess að hafa svo háa arðsemiskröfu segir rannsóknarnefnd Alþingis (2010):  

Árið 2007 tók nýr forstjóri við. Valdabreyting varð með nýjum eigendum 

að bankanum. Þar á meðal var FL Group í stóru hlutverki. Á þessum tíma 

mælti ROE-kerfið fyrir um að fullar bónusgreiðslur yrðu greiddar ef arðsemi 

eigin fjár yrði 25%. Enginn bónus var greiddur út úr kerfinu ef arðsemin 
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var undir 12,5%. Almennt er gengið út frá því í viðskipta- og hagfræði að 

einungis fá fyrirtæki á markaði, og þá einkum stór og þroskuð, geti skilað 

árlega með stöðugum hætti 25 krónum í hagnað fyrir hverjar 100 krónur 

sem lagðar eru fram í eigið fé og haldið velli til langs tíma, hvað þá 30 
krónum. 

Arðsemiskröfur af þessu tagi verða því að teljast óraunhæfar. Sé þeim 

haldið til streitu eru þær til þess fallnar að ýta undir þá neikvæðu þætti sem 

búast má við að fylgi hvatalaunum, þ.e. að stjórnendur taki of mikla áhættu í 

rekstri. Í tilfelli fjármálastofnana myndi það fyrst og fremst birtast sem 
aukning 

útlánaáhættu sem veldur m.a. auknum sveiflum í rekstrarafkomu þeirra. 

Það samræmist hvorki markmiðum innstæðueigenda, lánardrottna né minni 

hluthafa, sem horfa fyrst og fremst til ávinnings fjárfestingar sinnar til langs  

tíma. 

(3. bindi, 10. kafli, bls. 47). 

Það má því segja að það hafi verið tekið skref afturábak þegar EVA kerfið var 

afnumið. Í stað þess kom tiltölulega gamaldags kerfi sem lagði meiri áherslu á 

skammtímasjónarmið. 

Ásamt því að bankinn veitti starfsmönnum sínum kaupréttarsamninga var í mörgum 

tilfellum hafður sá háttur á að starfsmanninum var lánað fyrir hlutabréfakaupunum. 

Þessi lán jukust mjög á árunum fyrir hrun og hækkuðu úr 1,6 milljörðum í janúar 2004 

uppí 54 milljarða króna í september 2008. Lánin voru oft veitt á mjög hagstæðum 

kjörum og voru vextir á þeim oft ekki hærri en millibankavextir eða jafnvel lægri en 

millibankavextir en millibankavextir eru þeir vextir sem almennt gilda þegar 

bankastofnanir lána sín á milli og er mjög óvenjulegt að lánað sé á slíkum kjörum til 

starfsmanna banka. Þar að auki var stjórnendum og öðrum starfsmönnum ítrekað leyft 

að innleysa kaupréttarsamninga þó þeir væru útrunnir og oft voru lán til 

hlutabréfakaupa framlengd (Alþingi, 2010). 

Það má telja ljóst að þegar fyrirtæki lánar stjórnanda fyrir hlutabréfakaupum vegna 

kaupréttarsamninga og það á óvenjulega hagstæðum kjörum þá verður áhætta 
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stjórnandans minni en ella sem hlýtur aftur á móti að hvetja stjórnandann til meiri 

áhættusækni. Að stjórnendum hafi leyfst að fara á svig við reglur með því að innleysa 

kaupréttarsamninga eftir að þeir voru útrunnir bætti sannanlega ekki úr skák. 

Segja má að víða hafi verið pottur brotinn hjá Glitni hvað varðar uppbyggingu 

hvatakerfa bankans. Eitt af hvatakerfum bankans sem var einmitt það hvatakerfi sem 

átti að samræma laun forstjórans og árangur hans breyttist til hins verra á síðustu 

árunum fyrir hrun með því að ýta undir áhættusækni og áherslu á skammtímahagnað. 

Þar að auki var það svo að reglur um bónusa og kaupréttarsamninga gátu verið flóknar 

og ógagnsæjar fyrir utan þá það að í sumum tilfellum voru þær hreinlega hunsaðar. Slíkt 

kann ekki góðri lukku að stýra og má þá spyrja hvort raunverulega þurfi að undrast 

niðurstöðuna. 
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8 Lokaorð 

Í ritgerð þessari var fjallað um árangurstengd launakerfi, helstu ástæður fyrir því að 

notast er við þau og breytingar sem orðið hafa á notkun þeirra á undanförnum árum 

bæði erlendis og hér á Íslandi. Einnig voru teknir til athugunar sumir helstu ókostirnir 

sem geta fylgt árangurstengdum launakerfum og hvaða hættur þurfi helst að varast 

þegar þau eru notuð. Rannsóknarspurningin sem lagt var af stað með var eftirfarandi: 

hefur notkun árangurstengdra launakerfa, bæði í erlendu og íslensku viðskiptalífi, 

gengið of langt eða verið ábótavant á einhvern hátt. Þá er átt við þann möguleika að 

hún hafi annað hvort ekki dugað til að hafa tilætluð áhrif eða að hún hafi jafnvel haft 

neikvæð áhrif á afkomu margra fyrirtækja. 

Niðurstöður eru í stuttu máli þær að notkun kaupréttarsamninga getur aukið 

áhættusækni stjórnenda um of og að ýmis merki eru um að stjórnendur hafi of mikil 

áhrif á eigin kjarasamninga sem dregur úr jákvæðum áhrifum árangurstengdra 

launakerfa. 

Við athugun á eðli og áhrifum kaupréttarsamninga kom í ljós að árangurstengd 

launakerfi í formi kaupréttarsamninga geta haft þau áhrif að gera stjórnendur of 

áhættusækna. Þar sem stjórnendur eru taldir vera áhættufælnari en hluthafar þá getur 

verið æskilegt að hvetja stjórnendur til meiri áhættusækni með kaupréttarsamningum. Í 

þessu liggur þó sú áhætta að stjórnandinn verði of áhættusækinn þar sem hann hagnast 

ef hlutabréf fyrirtækisins hækka en tapar engu ef þau lækka vegna þess að hann nýtir þá 

einfaldlega ekki kauprétt sinn enda sýna rannsóknir fræðimanna að þessi grunur á við 

rök að styðjast, að minnsta kosti þegar kaupréttarsamningar eru hlutfallslega stór hluti 

af launakjörum. Þó ekki sé ástæða til að afnema notkun kaupréttarsamninga þá væri 

skynsamlegra að greiða stjórnendum í auknum mæli með hlutabréfum en það gerir þá 

ekki jafn áhættusækna og kaupréttarsamningarnir (Sanders og Hambruck, 2007). 

Einnig var fjallað um þá staðreynd að stjórnendur hafa oft áhrif á val stjórnarmeðlima 

en það eru einmitt þeir sem ráða kjörum stjórnendanna enda skjóta rannsóknir stoðum 

undir þann grun að þannig geti stjórnendur haft áhrif á eigin launakjör (Brick, Palmon og 

Wald, 2002). Jafnframt eru kjarasamningar stjórnenda oft flóknir sem gerir þá ógagnsæa 
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og vekur grun um að kjarasamningarnir séu í sumum tilfellum gerðir flóknir að ásettu 

ráði til þess að gera eftirlit með stjórnendum erfiðara (Bebchuk og Fried, 2004). 

Mikilvægt er að tengja laun stjórnenda við frammistöðu þeirra eins mikið og hægt er 

og í þeim tilgangi mætti einfaldlega afnema með öllu bónusa, svo sem eingreiðslur eða 

starfslokasamninga, sem ekki grundvallast á því að ákveðnum árangri hafi verið náð. 

Eingreiðslur í upphafi starfstímabils eru stundum réttlættar með því að miklu þurfi að 

kosta til svo að hægt sé að fá besta manninn til starfa. Hinsvegar er engin ástæða til að 

ætla að hæfasti maðurinn fáist ekki öðruvísi en með því að bjóða laun sem slitin eru úr 

tengslum við frammistöðu hans. Afnám slíkra greiðslna myndi þar að auki gera 

kjarasamninga stjórnenda gagnsæari og auðvelda eftirlit með þeim. 

Síðast en ekki síst voru tekin dæmi úr erlendu og Íslensku viðskiptalífi um fyrirtæki er 

greiddu æðstu stjórnendum sínum há laun í formi bónusa eða kaupréttarsamninga, þar 

sem árangur í stjórnun fyrirtækjanna var í öfugu hlutfalli við launakjörin. Þessi dæmi 

sýna glögglega að það er ekki algild regla að góð launakjör leiði til góðrar frammistöðu 

stjórnendanna. Hvað sem öllum fræðikenningum líður minna þessir atburðir okkur á að 

þó árangurstenging launa sé oft til góðs þá hefur hún sínar takmarkanir og tryggir ekki 

alltaf góða niðurstöðu. 



 

42 

Heimildaskrá 

Alþingi. (2010). Rannsóknarskýrsla Alþingis, 3. Bindi, 10.kafli. Sótt 22.6.2011 af 
http://rna.althingi.is/pdf/RNABindi3.pdf 

Alþýðusamband Íslands. (2008). Gamanið kárnar: vorskýrsla hagdeildar ASÍ. Reykjavík: 
Alþýðusamband Íslands. Sótt 12.10.2011 af 
http://www.asi.is/Portaldata/1/Resources/samfelagid/efnahagsmal/Vorsk_rsla_Hag
deildar_AS__2008.pdf 

Bebchuk, L. A. (2010). How to Fix Bankers Pay. Sótt 27.7.2011 af 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1673250 

Bebchuk, L. A., Cohen, A og Spamann, H. (2010). The Wages of Failure: Executive 
Compensation at Bear Stearns and Lehman 2000-2008. Sótt 23.6.2011 af 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1513522 

Bebchuk, L. A., Fried, J. M. og Walker, D. I. (2002). Managerial Power and Rent 
Extraction In the Design of Executive Compensation. Sótt 6.7.2011 af 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=316590 

Bebchuk, L. og Fried, J. (2004). Pay without Performance : The Unfulfilled Promise of 
Executive Compensation. Cambridge: Harvard University Press. 

Behan, Beverly. (2008, janúar). Splitting the Chairman and CEO Roles. Bloomberg 
Businessweek. Sótt 21.12.2011 af 
http://www.businessweek.com/managing/content/jan2008/ca2008018_642807.ht
m 

Blinder, A. S. (2009, 28. maí). Crazy Compensation and the Crisis. Wall Street Journal. 
Sótt 15.8.2011 af http://online.wsj.com/article/SB124346974150760597.html 

Brick, I. E., Palmon, O. og Wald, J. K. (2002, Maí). CEO Compensation, Director 
Compensation, and Firm Performance:  Evidence of Cronyism. Sótt 28.8.2011 af 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=303574 

Brigham, E. F. og Daves, P. R. (2007). Intermediate Financial Management. Mason: 
South Western. 

Case Study: The Collapse of Lehman Brothers. (2009, 2. apríl). Investopedia. Sótt 
20.12.2011 af http://www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-
brothers-collapse.asp#axzz1h5gWEsJN 

Cho, D., Goldfarb, Z. A. og Tse, T. M. (2009, 11. júní). U.S. targets excessive pay for top 
executives. Washingon Post. Sótt 15.8.2011 af 



 

43 

http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2009/06/10/AR2009061001416.html 

Cohen, R. B., Hall, B. J. og Viceira, L. M. (2000). Do Executive Stock Options Encourage 
Risk-Taking? Sótt 21.7.2011 af http://www.people.hbs.edu/lviceira/cohallvic3.pdf 

Core, J. og Larcker, D. (2002). Performance consequences of mandatory increases in 
executive stock ownership [rafræn útgáfa]. Journal of Financial Economics, 64(3), 
317-340. Sótt 18.8.2011 af 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X02001277 

Drucker, P. F. (1987). The Frontiers of Management. London: Heinemann 

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. The Academy of 
Management Review, 14(1), 57-74. Sótt 29.7.2011 af 
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=3&did=141951&SrchMode=1&sid=2&Fmt
=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1311952223&clientId=
171910 

ESB ræðst til atlögu við ofurlaun. (2008, 14. Maí). Morgunblaðið. Sótt 28.9.2011 af 
http://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2008/05/14/esb_raedst_til_atlogu_vid_ofurlaun
/ 

Fahlenbrach, R. og Stulz, R. M. (2010). Bank CEO Incentives and the Credit Crisis. Sótt 
15.8.2011 af http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1439859 

Foley, Stephen. (2009, 7. september). The Independent. Sótt 20.12.2011 af 
http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/crash-of-a-
titan-the-inside-story-of-the-fall-of-lehman-brothers-1782714.html 

Hall, B. J. og Murphy, K. J. (2003). The trouble with stock options. Sótt 5.7.2011 af 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=415040 

Herzberg, F., Mausner, B. og Snyderman, B. B. (1993). The Motivation to Work. New 
Brunswick: Transaction Publishers. 

JPMorgan to buy Bear Stearns for 2$ a share. (2008, 17. mars). Associated Press. Sótt 
19.12.2011 af http://www.msnbc.msn.com/id/23662433/ns/business-
us_business/t/jpmorgan-buy-bear-stearns-share/ 

Kay, I. T. og Putten, S. V., (2007). Myths and Realities of Executive Pay. New York: 
Cambridge University Press. 

Kohn, A. (1993). Why Incentive Plans Cannot Work. Sótt 6.7.2011 af 
http://www.fbe.hku.hk/doc/courses/ug/2010-2011/BUSI0029A/R7-
Why%20Incentive%20Plans%20Cannot%20Work.pdf 

Khurana, R. (2002). The Curse of the Superstar CEO. Harvard Business Review, 9, 60-66. 
Sótt 12.10.2011 af 



 

44 

http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=d795eb87-95dc-4f60-
bb6f-ac2f3bd774e3%40sessionmgr10&vid=7&hid=18 

Komu Glitni undan tæplega 20 milljarða afskrift korteri fyrir hrun. (2010, 19. Apríl). Vísir. 
Sótt 5.11.2011 af http://www.visir.is/komu-glitni-undan-taeplega-20-milljarda-
afskrift-korteri-fyrir-hrun/article/2010282083959 

Lárus hreinsaði út af einkareikningi rétt eftir viðtalið í Silfri Egils. (2010, 12. Apríl). Vísir. 
Sótt 5.11.2011 af http://www.visir.is/article/20100412/FRETTIR01/699672200 

Lárus tekur við forstjórastóli í Glitni. (2007, 30. Apríl). Vísir. Sótt 22.12.2011 af 
http://www.visir.is/article/20070430/VIDSKIPTI06/70430078 

Mbl.is. (2003, 27. nóvember). Gera kaupaukar stjórnendur óeðlilega áhættusækna? 
Morgunblaðið. Sótt 5.7.2011 af 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2003/11/27/gera_kaupaukar_stjornendur_oedlil
ega_ahaettusaekna/ 

McGregor, D. (1985). The Human Side of Enterprise. BNA: McGraw-Hill.  

Norris, F. (2009, 31. júlí). It May Be Outrageous, but Wall Street Pay Didn’t Cause This 
Crisis. New York Times, bls. B1. Sótt 17.8.2011 af 
http://www.nytimes.com/2009/07/31/business/31norris.html 

Jones, G. R. og George, J. M. (2008). Contemporary Management (5. útgáfa). New York: 
McGraw-Hill/Irwin 

Pink, D. (2009). Dan Pink on the surprising science of motivation. Sótt 20.7.2011 af 
http://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation.html 

Sanders, Wm. G. og Hambruck, D. C. (2007). Swinging For the Fences: The Effects of CEO 
Stock Options on Company Risk-Taking and Performance. Academy of Management 
Journal, 50(5), 1055-1078. Sótt 14.8.2011 af 
http://content.ebscohost.com/pdf19_22/pdf/2007/AMJ/01Oct07/27156438.pdf?T=
P&P=AN&K=27156438&S=R&D=buh&EbscoContent=dGJyMNHr7ESep7I4v%2BvlOLC
mr0mep69Ss664SbWWxWXS&ContentCustomer=dGJyMOzprkqvrK9RuePfgeyx44Dt
6fIA 

Shivdasani, A. og Yermack, D. (1999). CEO Involvement in the Selection of New Board 
Members: An Empirical Analysis[rafræn útgáfa]. The Journal of Finance, 54, 1829-
1853. Sótt 27.9.2011 af 
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=91352b1c-6500-4482-
bf8a-b347d5f91be5%40sessionmgr115&vid=5&hid=127 

Soffía Haraldsdóttir. (2004, 29. apríl). Snarhækkandi stjórnarlaun stærstu fyrirtækja. 
Morgunblaðið. Sótt 23.8.2011 af 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=794926 



 

45 

Strauss, G. (2011, 3. apríl). Compensation for corporate directors rises sharply. USA 
TODAY. Sótt 23.8.2011 af 
http://www.usatoday.com/money/companies/management/2011-03-04-
1Adirectorpay04_ST_N.htm 

Talley, E. og Johnsen, G. (2004). Corporate Governance, Executive Compensation and 
Securities Litigation. Sótt 1.7.2011 af 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=536963 

Taylor, F. W. (1998). The Principles of Scientific Management. New York: Dover 


