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Útdráttur 

Í heimildaritgerð þessari er ætlunin að gefa lesanda innsýn  í heim viðskiptabrota (e. white collar 

crime). Brot þessi hafa ekki fengið þá umfjöllun sem þeim ber í gegnum tíðina, þó svo að nú sé að 

verða nokkur breyting á. Ritgerðin byggir á kenningum í félagsfræði sem endurspegla brot af 

þessu tagi, opinberum gögnum, fræðilegum heimildum og fréttum úr fjölmiðlum. Rannsóknir eru 

teknar fyrir, þar á meðal rannsóknin sem gerð var á Íslandi árið 2006. Tekið er fyrir 

Hafskipsmálið og farið yfir aðild Útvegsbankans þar en ástæðan fyrir því vali er að fjalla um mál 

sem hefur verið leitt til lykta. Fjallað er um áhrif brota af þessu tagi á samfélagið og hverjir það 

eru sem fremja þessi brot. Viðskiptabrot eigi sér stað innan ákveðins hóps þar sem ekki ríkja sömu 

gildi innan hans og utan, og er staðan á Íslandi í takt við það sem gerist í öðrum löndum. 

Niðurstaða þessarar umfjöllunar er að Hafskipsmálið hefði átt að vera víti til varnaðar um það sem 

koma skyldi því ekki löngu seinna kemur Baugsmálið upp á yfirborðið, sem hefði átt að vera enn 

eitt varúðarmerki. Í kjölfarið verður bankahrunið árið 2008. 
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1 Inngangur 

Í lok 20. aldar varð mikið uppnám á Íslandi, sökum þess að eitt stærsta fyrirtæki landsins 

var tekið til gjaldþrotaskipta og í leiðinni fór einn stærsti banki landsins á hausinn. Hér er 

um að ræða fyrirtækið Hafskip hf. og Útvegsbanka Íslands. 

Það sem byrjaði sem gjaldþrot, endaði sem sakamál, sökum viðskiptabrota sem áttu sér 

stað. 

Það má með sanni segja að ekki voru allir á sama máli, hvað þetta gjaldþrotamál 

varðaði og fór málið að snúast um mun meira en þetta fyrirtæki. Hér verður ekki farið 

sérstaklega í hinar pólitísku deilur sem áttu sér stað, heldur saga þessi skoðuð með tilliti 

til þeirra gagna sem fyrir lágu og litið á hin eiginlegu brot sem eru viðskiptabrot. 

Viðskiptabrot (e. White collar crime), eru brot hina efnameiru en þetta eru brot sem 

eiga sér stað í viðskiptaheiminum og hafa því verið hulin almenningi í langan tíma. Í dag 

er að verða vakning meðal fólks á þessum brotum, en á miðjum níunda áratugnum átti 

það ekki við. 

Edwin Sutherland skrifaði bókina White Collar Crime árið 1949, og með henni gaf 

hann afbrotafræðinni algjörlega nýja sýn á afbrot sem eiga sér stað í hástéttum. Áður var 

talið að verstu brotin sem samfélög þurftu að eiga við væru hin svokölluðu strætisbrot 

sem innihalda meðal annars fíkniefnabrot, en með tilkomu þessarar bókar var sýnt fram á 

að svo er ekki. Til þess að skýra viðskiptabrot hafa fræðimenn notast við ýmsar 

kenningar. Þær helstu eru kenning Sutherlands, ólík félagsleg tengsl (e. differential 

association) og hlutleysiskenning (neutralization) sem Matza og Sykes styðjast við. Það 

sem þessar kenningar eru að segja okkur er að hugmyndafræðin á vinnustaðnum réttlæti 

brot af þessu tagi, að þessi hegðun sé lærð í samskiptum við aðra sem líta hana jákvæðum 

augum en haldi sér í fjarlægð frá þeim sem líta hana neikvæðum augum. Það sem yfirleitt 

einkennir afbrotamenn er að þeir brjóta af sér í félagslegri örvæntingu, en það á ekki við 

um þessa brotamenn vegna þeirra bakgrunns, yfirleitt eru þessir einstaklingar rjóminn í 

samfélaginu, þar sem einstaklingurinn er vel menntaður og býr við gott heimilislíf. 

Gerðar hafa verið rannsóknir á erlendri grundu og er ein slík tekin fyrir hér. Rannsókn 

sem Marshall Clinard gerði árið 1983 og er í anda Sutherland. Það sem Clinard gerði var 

að taka viðtöl við millistjórnendur í stærstu fyrirtækjum Bandaríkjanna og þær 

niðurstöður leiddu í ljós að flestir þátttakendur voru því sammála, að eigendur og 

stjórnaformenn bæru mestu ábyrgðina er varðar þau brot sem framin eru innan veggja 

fyrirtækis, því þetta séu þeir aðilar sem viti hvað er að gerast, leyfa það og jafnvel ýti 
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undir þessa hegðun. Það virtist einnig skipta miklu máli hvernig yfirmaðurinn væri, ef 

hann er peningalega þenkjandi þá er hann varasamur, af þeirri ástæðu að hann er tilbúinn 

til þess að sveigja reglurnar til þess að hámarka hagnaðinn eins og unnt er. 

 Ein af þeim  rannsóknum sem gerðar hafa verið á Íslandi um þessi brot er rannsókn 

sem Snorri Örn Árnason gerði árið 2006. Rannsóknin er gerð eftir fyrirmynd Clinard og 

felur hún í sér að skoða fyrirtæki á Íslandi í tengslum við samráðsverð. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar gáfu ábendingar um að mikill þrýstingur væri innan fyrirtækja til þess að 

ná sem mestum hagnaði. Einnig kemur upp á yfirborðið að það virðast ríkja aðrar reglur 

innan fyrirtækja en utan þeirra, það er að segja að fyrirtækin hafi sjálf búið sér til einhvers 

konar ramma til þess að vinna eftir, og er það oft á tíðum á mörkum þess að vera lögleg 

eða siðleg vinnubrögð.  

 Kenning Sutherland (1983), er því studd með þessari rannsókn um að jákvæðar 

skilgreiningar brotahegðunar sé lærð í samskiptum við þá sem aðhyllast slíkt. 

 Það sem einkennir þessa tegund afbrotamanna er að þeir sjá sig sjaldnast sem slíka, 

það virðist sem svo að þeir hafi lært að aðskilja sig frá því sem er vinnan þeirra og til þess 

notast þeir við hlutleysiskenningu sem Matza og Sykes (1957) hafa sett fram. 

 Það er líkan sem útskýrir hvernig farið er að því að lifa með gjörðum sínum, og í 

flestum tilfellum passa þessir afbrotamenn inn í það líkan. 

Hafskipsmenn sáu sig ekki sem afbrotamenn, heldur fórnarlömb ofsókna. Að í 

raun hafi verið gert samsæri gegn þeim og að ekkert hafi verið athugavert við starfshætti 

þeirra.  En þegar betur er að gáð, má sjá að þeir falla einmitt undir þessar skilgreiningar 

sem áður hafa verið ræddar. Mál Hafskips hf. og Útvegsbankans stóð yfir í fimm ár og 

sýnir það og sannar hversu erfið og flókin svona mál geta orðið. Tengsl manna á milli 

hafa mikil áhrif eins og mun koma fram og að lokum, og að sá dómur sem féll í máli 

þessu er svo sannarlega ekki í samræmi við brotin sem framin voru en það endurspeglar 

það sem tíðkast innan réttakerfisins, er kemur að viðskiptabrotum. Afar sjaldgæft er að 

gerendur þessir hafi hlotið þunga dóma, því talið hefur verið að nægilegur sé sá 

mannorðsmissir sem þeir verða fyrir. Þó ber að geta að margir fræðimenn hafa lagt 

áherslu á það, að nauðsynlegt sé að auka fælingarmátt viðurlaga með því að þyngja dóma 

og koma lögum yfir fleiri viðskiptabrotamenn. Rökin fyrir því eru að þessi brot eru vel 

skipulögð með tilliti til viðbragða réttakerfisins, og þar sem viðurlögin eru nánast engin 

bjóða þau upp á að hvítflibbabrot séu framin. 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að kanna hvernig hinar klassísku kenningar í 

félagsfræði og þær rannsóknir sem teknar eru fyrir, eigi við um íslenskan veruleika í 
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viðskiptaheiminum, þegar kemur að því að skoða viðskiptabrot. Hver er staðan hér á landi  

og er  hægt að draga ályktanir um þessi brot? 

Ástæðan fyrir vali mínu á þessu efni er áhugi. Þegar ég hóf nám við Háskóla Íslands 

var ansi oft verið að spyrja hvert áhugasvið mitt væri, og kom fljótlega í ljós að það 

tengdist afbrotafræði. Eftir að hafa sótt námskeið í afbrotafræði hjá Helga Gunnlaugssyni, 

var val mitt ljóst. Er ég sat námskeiðið beið ég þolinmóð eftir að það kæmi að hlutanum 

er varðaði hvítflibbabrot (e. white collar crime). Eftir að hafa unnið í fjármálageiranum 

og séð afleiðingar slíkra brota upplifði ansi mikla togsteitu af siðferðislegum ástæðum. 

Því vildi ég reyna að fá meiri skilning á því,  hvers vegna þessi brot eru framin og hvers 

vegna þessir afbrotamenn komast upp með þau. 

Ég verð þó að viðurkenna að það runnu á mig tvær grímur þegar sá dagur var kominn 

er ég skildi leita eftir leiðbeinanda og biðja um leyfi fyrir vali mínu. Ég fór fram og til 

baka að þetta væri að öllum líkindum ekki skynsamlegt val, en ég réði ekki við það, ég 

yrði að skrifa um þessi afbrot. 

Við skrif á þessari heimildaritgerð náði ég að fara allan tilfinningaskalann. Ég upplifði 

reiði og á vissum tímapunkti vorkenndi ég þessum brotamönnum, af þeirri ástæðu að þeir 

væru siðblindir einstaklingar. En þegar nálgaðist endarlok ritgerðar var ég einfaldlega sár, 

ég fann ekki fyrir vorkunn gagnvart þessum brotum, þar sem þetta eru brot sem eru 

framin af yfirvegun og brotamennirnir vita hvað þeir eru að gera. Þeir dansa í kringum 

lögin og vita um hverja þá leið sem hægt er að fara í kringum þau. 

Brot þessi eru að koma upp á yfirborðið í stórum stíl í dag. Baugsmálið svokallaða 

hefur verið áberandi síðastliðin ár, og fólk hefur fylgst vel með. Þó hefur áhugi fólks 

minnkað verulega á því máli  þar sem það hefur tekið  langan tíma í kerfinu. En það er 

einmitt það sem einkennir mál af þessum toga, þau eru erfið viðureignar vegna þess að 

brotamenn þekkja lögin vel og vita því hvaða leið þeir geta farið. 

Ákvörðun mín að taka fyrir Hafskipsmálið er að það hefur verið leitt til lykta. Ég vildi 

taka fyrir mál þar sem hægt væri að sjá hvernig þessi brot eiga sér stað, hvernig væri farið 

að þeim og hvernig löggjöfin tekur á þeim. Endanlegur dómur í Hafskipsmálinu er 

einstaklega furðulegur fyrir venjulegan leikmann að skilja og miðað við þann tíma og 

mannafla sem tók til þess að leiða það til lykta, hefur ríkið stór tapað á því að hafa sótt 

það. En þrátt fyrir það er það mín trú að ekki eigi að gefast upp í baráttunni við 

hvítflibbabrot, þar sem brot af þessu tagi hafa mun fleiri afleiðingar en hvað varðar 

peninga, brotin valda því að fólk missir trú á samfélaginu og því aukast líkurnar á því að 

siðferðisleg upplausn eigi sér stað. 
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Ekki reyndist mér sérstaklega auðvelt að finna þau gögn sem ég vildi, þar sem flokkun 

efnahagsbrota, fara öll á sama stað og því ekki hægt að draga út eingöngu þau brot sem ég 

vildi nota. Þó fann ég þær heimildir sem ég nota í þessari ritgerð að miklu leyti í gegnum 

veraldarvefinn og kom vefaðgangur að tímaritum að miklu gagni þar sem vefurinn hefur 

að geyma þær blaðagreinar sem voru skrifaðar um Hafskipsmálið. Bókin Hafskip í 

skotlínu eftir Björn Jón Bragason, er mikið notuð í þessari ritgerð af þeirri ástæðu að 

Björn rekur tímalínu málsins vel.  

Rannsóknir eru einnig að finna, og eru það rannsóknir Clinard og Snorra Árnasonar 

sem og rannsókn Jóns Gunnars Bernburg og fleiri sem gerð var árið 2010. Einnig notast 

ég við námsbækur, af þeirri ástæðu að mér þótti þær góðar heimildir. Opinber gögn er 

einnig að finna í þessari ritgerð en í grunninn byggir hún á klassískum fræðimönnum og 

má þar nefna Durkheim sem er einn af frumkvöðlum félagsfræðinnar, sem og Sutherland 

sem kom með nýja sýn á kenningar í afbrotafræði.  

James Davies félagsfræðingur, setti fram kenningu um byltingar og fjöldamótmæli, að 

slíkt eigi sér oft stað í efnahagslegum eða félagslegum framförum, sem hafa þá ýtt undir 

væntingar og markmið íbúa. Þessi kenning á í raun ekki heima undir siðrofskenningum, 

þó er kenningin samt sem áður í lok þeirra umræðu. Ástæðan fyrir því er að hún átti vel 

við þar, sem framlag um samstöðu fólksins gegn þeim brotum sem áttu sér stað í 

efnahagshruninu árið 2008. Til að styðja mál mitt gagnvart þessari ákvörðun þá  er það 

ályktun Durkheim að viðbrögð við frávikum styrkji félagslega samheldni meðal íbúa. 

Alvarleg brot mæti sterkum viðbrögðum. 

Heimildaritgerðin er uppbyggð á þann hátt að byrjað er á klassískum kenningum í 

félagsfræði og fær hugtakið hvítflibbabrot sinn eigin kafla. Þar á eftir er Hafskipsmálið og 

Útvegsbankinn og viðskipti þessarra tveggja fyrirtækja eru skoðuð. Tekin er fyrir 

skilgreining á fjárdráttarhugtakinu og viðurlög. Að lokum er niðurstaðan dregin saman í 

lokaorðum. 

Notast er við heimildakerfið APA (e. The American Psychological Association), þar 

sem vitnað er í höfund og ártal inni í texta og með því er röksemdarfærslan skýrð. Þó ber 

að nefna að í samantektarköflum er ekki vísað í heimildir, þar sem flæði átti að eiga sér 

stað til þess að auðvelda þeim sem ekki eru vanir lestri þar sem heimildir koma inn í texta 

að skilja efnið. Einnig er útdráttur úr grein Lárusar Jónsonar, sem ég tók saman, en 

greinin sjálf er 89. blaðsíður á lengd og ekki er vitnað í heimildir þar. 

Í upphafi vinnslu á þessari ritgerð, taldi ég að úr nægu efni væri að vinna en það var 

síður en svo vegna þess að þessi mál hafa ekki verið skilgreind á sérstakan hátt, heldur 
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eru öll efnahagsbrot sett undir sömu skilgreiningu. Hæstiréttur hefur heldur ekki náð að 

færa inn þau mál sem að þessari ritgerð koma og varð ég því að leita annarra leiða. Það er 

því verðugt verkefni að bæta mannskap við í deildum lögreglu til þess að vinna að 

þessum lagfæringum svo hægt sé að öðlast betri heildarmynd af því hver viðskiptabrotin 

eru á Íslandi. 

Efnahagsbrot er hið eiginlega heiti. Orðið viðskiptabrot er íslensk þýðing þar sem það 

þykir höfða betur til almennings. Hvítflibbabrot er bein þýðing fyrir white collar crime. Í 

ritgerð þessari notast ég að mestu við orðið viðskiptabrot, þar sem mér þykir það eiga best 

við. 
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2 Kenningar í félagsfræði 

2.1 Siðrofskenningar 

Franski félagsfræðingurinn Emile Durkheim (1893/1964), setti fram hugtakið siðrof (e. 

anomie) undir lok 19. aldar. Þar segir hann að ef snöggar þjóðfélagsbreytingar verði, þá 

veikist samstaða samfélagsins. Með þessu átti hann við að þau siðferðisviðmið sem áður 

höfðu ríkt hverfi, án þess að ný taki við. Siðrof er það ástand sem myndast þegar skortur 

verður á sameiginlegum viðmiðum og félagslegu taumhaldi. Þegar samfélag stendur uppi 

með það ástand að ekki ríkir sátt um hvaða siðferðisviðmið og lög eigi að ríkja þá hefur 

það misst vægi sitt hvað varðar félagslegt taumhald. Þar af leiðandi verður enn erfiðara að 

leggja mat á hvað sé frávikshegðun og hvað ekki.  

Durkheim (1893/1964), hélt því fram að einstaklingnum væri um megn að setja 

sjálfum sér takmörk og því komi það í hlutverk samfélagsins að setja þau, því að 

maðurinn væri óseðjandi þegar kemur að auði, virðingu og völdum, þar sem í eðli 

mannsins er að sækjast eftir þessu. Félagslegt taumhald verður því að gegna hlutverki 

félagslegra þarfa, til þess að forðast algjört stjórnleysi, með því að draga úr löngum 

mannsins. 

Durkheim (1893/1964), varaði við því í umræðu sinni um iðnvæðinguna að gefa 

vaxandi framleiðslugeiranum lausan tauminn. Með því væri verið að skapa hættuástand 

og auknar líkur á siðrofi í heimi viðskipta, og samkvæmt Durkheim (1893/1964), var 

þetta afleiðing einstaklingshyggju og óendanlegri útþenslu markaðarins. Hann taldi að 

afleiðingar siðrofs birtust meðal annars í græðgi, samkeppni, metorðagirni, einnig 

áherslum á veraldleg gæði og sælulíf sem fylgi í kjölfarið á siðrofsástandinu. 

Emile Durkheim (1895/1966), er einn af upphafsmönnum félagsfræðinnar, hann taldi 

að afbrot væru nauðsynleg fyrir samfélagið, til þess að halda uppi siðferðisviðmiðum. 

Durkheim (1895/1966), heldur því fram að afbrot séu hinn eðlilegasti hlutur, og sé partur 

af eðli samfélagsins þar sem afbrot eiga sér stað hvort sem um góðæris tímabil sé að ræða 

eða ekki. Samfélag án afbrota er að mati Durkheims ekki hægt að ímynda sér, því að með 

því væru öll samfélög eins, einstaklingarnir yrðu allir steyptir í sama form. Því er það svo 

að vegna þess að einstaklingar eru ekki eins og haga sér ekki á sama hátt, hafa þeir ekki 

sömu tækifæri í lífinu og því er ekki að undra að vissir einstaklingar leiðist út á braut 

afbrota til þess að uppfylla þarfir sínar og þó svo að hin hefðbundnu afbrot yrðu tekin úr 

umferð stendur einstaklingurinn samt sem áður eftir með sínar langanir og þrár og á 
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meðan margbreytileiki mannsins er til staðar eru afbrot óhjákvæmileg og á sama tíma 

grunnur að félagslegri samstöðu (Durkheim, 1895/1966).  

Durkheim (1895/1966),  hélt því fram eins og áður segir að afbrot væru nauðsynleg 

fyrir samfélög, jafnvel hollt fyrir þau og til þess að styrkja mál sitt sagði hann að ef afbrot 

væru ekki til þá myndu allir haga sér á sama hátt og því yrði sundrung í samfélaginu um 

það hvað væri rétt og hvað væri rangt (Durkheim, 1895/1966). Durkheim telur einnig að 

hækkandi afbrotatíðni gæti verið merki um að breytingar sé þörf í samfélaginu. 

Samkvæmt Durkheim eru afbrot í samfélaginu eðlileg, vegna þeirra þvingandi afla sem 

félagslegar staðreyndir (e. social facts) setja okkur, afbrot eru sem sagt eðlileg vegna þess 

að með þeim getur samfélagið búið til hinn eiginlega viðmiðunarramma um hvaða 

hegðun sé æskileg og hvaða hegðun sé það ekki. Afbrotin sanna því og afsanna þau 

sameiginlegu viðhorf sem eru nauðsynleg í samfélaginu (Durkheim, 1895/1966). 

Róbert Merton (1968)  notast einnig við hugtakið siðrof (e. anomie) í sinni kenningu 

sem komið er frá Durkheim. Robert Merton kom með þá skýringu að vegna þess að fólk 

er að eltast við langanir sínar og þrár, hinn eiginlega ameríska draum, (The American 

Dream) þá getur reynst erfitt að samræma markmið og leiðir þar sem þetta tvennt fer að 

togast á, þegar síðan einstaklingurinn uppgvötvar að honum eru hömlur settar, eru líkur á 

því að hann fari að leita sér nýrra leiða.  

Í raun notaði Merton þessa kenningu ekki fyrir hvítflibbabrot (white collar crime), en í 

seinni tíð hefur það aukist til muna að það sé gert, enda rík ástæða til. Þrýstingur er 

kominn á starfsmenn að skila hagnaði og því skal það gert eftir öllum mögulegum leiðum. 

Auðgunarbrot eru því líklegri í þeim samfélögum þar sem markmið og leiðir fara ekki 

saman og skýringu á afbroti má því finna í umhverfi einstaklingsins (Giddens, 2009).  

Staðan (e. status)  er  það sem máli skiptir, oft á tíðum hjá einstaklingum, þegar vissir 

einstaklingar eru komnir í háar stöður í samfélaginu sínu fylgir því vissulega dýr lífstíll og 

þetta vill oft verða eitt af því sem reynist eintaklingum erfitt að láta af og segir Merton að 

einstaklingurinn sé of gráðugur, hann vilji hreinlega of mikið, að hann sé aldrei mettur og 

þurfa stöðugt að vera bestur í öllu og með þessu sé efnishyggjan að taka yfir líf hans 

(Giddens, 2009).  

Þegar einstaklingnum er orðið það ljóst að honum er ekki að takast ætlunarverk sitt 

verður siðrof, hann fer að leita nýrra leiða sem er þá ekki hin hefðbundna löglega leið, til 

að sefa sinn eiginn hégóma. Þegar þessi leið hefur verið farin er einstaklingurinn farinn að 

fremja afbrot til þess að öðlast þá virðingu sem honum finnst hann eiga skilið (Giddens, 

2009) en samt sem áður sjá þessir einstaklingar sig ekki sem glæpamenn (Siegel, 2004) 
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heldur hafi þeir í raun verið að hámarka hagnaðinn og eingöngu verið að vinna vinnuna 

sína.  

James Davies (1962), setti fram þá kenningu að byltingar og fjöldamótmæli verði í 

kjölfar á efnahagslegum eða félagslegum framförum. Byltingar og mótmæli eiga sér oft 

stað þegar verður bakslag eftir framfaraskeið, meðal annars þegar uppgangur hefur verið í 

samfélaginu sem endar með djúpri kreppu. Davies telur að þegar slíkt bakslag verði, 

upplifi margir skerðingu á lífsgæðum. Bankahrunið árið 2008 olli miklu efnahagslegu 

bakslagi sem varð í kjölfar mikillar uppsveiflu, sem hafði áður kynt undir væntingum um 

velmegun. 

Samstaðan er það sem máli skiptir, þegar viðskiptabrot eru annars vegar. Brotið var 

blað í sögu lýðveldisins árið 2009 þegar mótmæli hófust á Austurvelli, í kjölfar hrunsins 

árið 2008. Búsáhaldabyltingin hóf innreið sína og samstaða fólksins var mikil. Það sem í 

fyrstu gaf til kynna að saman væri komið fólk sem væri að mótmæla lífskjaraskerðingu 

átti eflaust eftir að koma á óvart að hin eiginlegu mótmæli endurspegluðu 

hugmyndafræðileg vonbrigði. Þegnar landsins mótmæltu vegna vonbrigða með stjórnafar, 

vonbrigði með tækifærin, og vonbrigði með lýðræðið (Jón Gunnar Bernburg, Beglind H. 

Ragnarsdóttir, Sigrún Ólafsdóttir,  2010 og ruv.is). 

2.2 Félagsnámskenningar 

Félagsnámskenningar (e. social learning theory) skýra hvernig brotahegðun er lærð í 

samskiptum, í því umhverfi sem ríkja jákvæðar skilgreiningar og réttlætingar fyrir slíkri 

hegðun og vega því þyngra en neikvæðar skilgreiningar utan þess umhverfis. 

Kenningarnar sýna hvernig jákvætt andrúmsloft myndast til þess að fara ólögmætar leiðir 

innan fyrirtækja í stað þeirra löglegu. 

Edwin H. Sutherland gaf út árið 1949 bókina White Collar Crime, eða hvítflibbabrot 

eins og það er kallað á íslensku, en í þessu brautryðjendaverki setti hann fram kenningu 

sína um ólík félagsleg tengsl (e. differential association) en síðan þá hefur þessi kenning 

haft mikil áhrif á hugmyndir manna innan afbrotafræðinnar. 

Sutherland var brautryðjandi í rannsóknum á hvítflibbabrotum og komst að því að þess 

konar brot hafa mun stærri og veigameiri afleiðingar en hin svo kölluðu strætisbrot 

(Sutherland, 1949). Hann stóð fastur á því að þessi brot væru lærð, og hvaða einstaklingur 

eða samfélag sem er,  gæti lært að stunda þau (Siegel, 2004).  

Lögmálin í kenningu Sutherland er að öll afbrotahegðun er lærð, þessi fullyrðing færir 

afbrotafræðinni nýja vídd til þess að vinna út frá, en Sutherland segir að þessi hegðun sé 
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ekkert ólík annarri lærðri hegðun, líkt og að læra að skrifa. Þessi hegðun er lærð í 

samskiptum við aðra, og telur hann að einstaklingurinn byrji ekki að brjóta lögin upp á 

sitt einsdæmi heldur sé einhver á staðnum sem kenni honum tökin (Cressey og 

Sutherland, 1970). Lærð afbrotahegðun verður til innan náins hóps, en leiða má líkum að 

því að yfirleitt er einstaklingur í mestu samskiptum við vinnufélaga, fjölskyldu, vini og 

svo framvegis, og eru þetta yfirleitt þeir sem hafa mest áhrif á einstaklinginn. Til þess að 

verða afbrotamaður verður sá hinn sami að hafa getuna til þess, það er að segja, hann þarf 

að læra tæknina sem bæði getur verið einstaklega flókið en jafnframt einfalt, og það sem 

skiptir enn meira máli er að sá hinn sami verður að kunna að réttlæta gjörðir sínar 

(Cressey og Sutherland, 1970). Því er niðurstaðan sú að kenning Sutherlands gengur út á, 

að afbrotahegðun eigi rætur sínar að rekja til félagsmótunar sem þýðir að hún lærist af 

samskiptum við þá sem skilgreina hegðunina með jákvæðum hætti en er  fjarri þeim sem 

líta á hana með neikvæðum hætti. Einstaklingur tekur einungis þátt ef jákvæðu 

skilgreiningarnar vega þyngra en þær neikvæðu (Siegel, 2004). 

Sutherland setur fram tvenns konar skýringar á þeim breytingum sem urðu á 

viðskiptalífi Bandaríkjanna, þegar farið var frá gamla kerfinu yfir í það nýja. Samkvæmt 

því var farið frá kerfi um frjálsa samkeppni yfir í hlutafélagsvæðingu í einkageiranum og 

stjórnvöld settu fram reglur og lög um viðskiptin. Samkvæmt eldri hefðunum var talið að 

stjórnvöld ættu ekki að hafa eftirlit með viðskiptum, heldur ætti frjáls samkeppni að fá að 

njóta sín og því ætti framboð og eftirspurn að ráða markaðnum. Með þessum breytingum 

frá einni samfélagsgerð yfir í aðra verður siðrof (Sutherland, 1983). 

Hin skýringin er sú að Sutherland (1983),  taldi að rík tilhneiging væri hjá fyrirtækjum 

til að brjóta á reglugerðinni en að regluveldið væri engan veginn jafn vel í stakk búið til 

þess að taka á brotum gegn lögum. Lagasetningar hafa lítið gildi ef þær hafa ekki 

stuðning ríkisstjórnar sem hefur þá stefnu að stöðva brot á löggjöfinni og á sama tíma, 

stuðning almennings til þess að láta þess konar brot ekki viðgangast og vilja til þess að sjá 

lögum framfylgt. Sutherland sagði þessa samstöðu vanta og sæist það best í 

skipulagsleysi í baráttunni við hvítflibbabrot. 

Sutherland (1983), náði athygli afbrotafræðinga með því að benda á að afbrot væru 

ekki bara í lágstéttum heldu einnig á meðal hástéttarfólks og þá sérstaklega í heimi 

viðskipta. Framan af höfðu afbrot verið skýrð út frá lægri stéttum þar sem vandamál, svo 

sem félagslegur ójöfnuður væru helsta skýringin. Því er það mikilvægt innlegg sem 

Sutherland leggur fram þar sem hann skýrir að afbrot finnist í öllum þjóðfélagshópum. 

Kenningar hans benda jafnframt á,  að samskipti einstaklinga hafi enn frekari áhrif en 

áður var haldið og einnig voru þær fyrstar til þess að skýra brot efri stétta, sem og 

viðskiptabrot. 
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2.3 Hlutleysiskenningar 

Matza og Sykes (1957), settu fram kenningu sína sem gengur út á að í raun viti 

afbrotamaðurinn að hann er að gera rangt, að afbrotamenn séu ekki ólíkir öðru fólki og að 

þeir fordæmi brot sín á sama hátt og aðrir geri það. Hins vegar læri þeir að afneita því ef 

svo ber undir. Eitt af þeim hugtökum sem þeir nota er drift,  sem þýðir að einstaklingurinn 

er hvorki frjáls né fjötraður til þess að brjóta af sér, heldur eigi hann auðveldara með að 

flakka (drift) á milli þess að vera löghlýðinn borgari eða ekki. Að enginn sé afbrotamaður 

öllum stundum, og í tilfelli hvítflibbaglæpamanns sé ekki um stöðug brot að ræða, heldur 

eigi þessir einstaklingar einnig annað líf, ef svo má að orði komast, en það er að þeir 

sinna sínum áhugamálum og fjölskyldulífi meðal annars, sem  sagt, að þetta fer algjörlega 

eftir aðstæðum. Matza og Sykes  settu saman fimm tegundir réttlætinga sem afbrotamenn 

notast við til að lifa með hegðun sinni, og flokkast þær sem jákvæðar skilgreiningar á 

afbrotahegðuninni sem Sutherland skýrir frá: 

1. Afneita ábyrgð. Hér sér afbrotamaðurinn sig sem saklausan þar sem hann hafi 

eingöngu verið að fylgja þeim reglum sem giltu í umhverfi hans og var þannig ekki í hans 

valdi að stjórna ( „þetta er ekki mér að kenna“). 

2. Afneita tjóni. Hér halda afbrotamenn að framferði þeirra hafi ekki valdið neinu tjóni. 

Það sem átti að vera lítið lán í örskamman tíma, vatt uppá sig og ekki var hægt að greiða 

til baka, hér verða til einskonar snjóboltaáhrif. 

3. Afneita fórnarlambinu. Hér líta afbrotamenn á sig sem refsara, og að fórnarlömbin 

séu hinir eiginlegu afbrotamenn.  

4. Samfélagið er spillt. Hér færa afbrotamennirnir sökina yfir á aðra. Telja að það sem 

þeir gerðu sé ekkert í samlíkingu við það sem hinir gerðu og „það gera þetta allir“. 

5.  Samkennd með sínum líkum. Hér upplifa afbrotamenn sig sem fasta milli steins og 

sleggju, því þeir standa með sínum „vinum“ í stað þess að standa með lögum 

samfélagsins og leysa frá skjóðunni, ákveðin sáttmáli virðist hér ríkja um það að þú segir 

ekki frá.  

Það sem þeir Matza og Sykes leggja hvað mestu áherslu á er hvernig sektakennd er 

eytt, sem síðar verður valdur þess að veikja tengsl einstaklingsins við viðmið 

samfélagsins. Þegar afbrotamaðurinn fer að nota þessar réttlætingar, fer hann um leið að 

trúa á eigið sakleysi. Matza og Sykes, byggja hugmyndir sínar á því að afbrotamaðurinn 

finni í raun til skammar þegar hann brýtur af sér, en leiti sér síðar leiða til þess að fá 

viðurkenningu fyrir gjörðum sínum hjá sínum líkum (Siegel, 2004). 
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2.4 Samantekt 

Emile Durkheim segir afbrot nauðsynleg fyrir samfélagið af þeirri ástæðu að annars væru 

allir eins, og erfitt væri að gera grein fyrir hvað væri frávikshegðun og hvað ekki. Það 

sem átt er við með þessu er að viðmið eru nauðsynleg í öllum samfélögum, til þess að 

einstaklingar geri sér grein fyrir því hvaða lög og reglur gildi á hverjum tíma fyrir sig. 

Siðrof er hugtak sem komið er frá Durkheim, og hann notar til þess að útskýra 

hvað gerist þegar snöggar breytingar verða í samfélaginu. Þegar samkeppni er orðin mikil 

reynist oft erfitt að vita hvar mörkin liggja og því verður einstaklingshyggjan ráðandi, 

félagslegt taumhald minnkar og þar með samstaðan í þjóðfélaginu. Durkheim bendir 

einnig á að eftir því sem afbrot verða fleiri í samfélaginu er það líklega merki um að nú sé 

breytinga þörf. Snöggar breytingar valda því að ekki er algjör vissa um hvað er leyfilegt 

og hvað ekki og þegar slíkt á sér stað í heimi viðskipta, getur skapast sú hætta að gróði 

verður mikilvægari en allt annað, og því er taumhaldið tapað sem og samstaðan, þar sem 

ekkert skiptir meira máli en að sigra viðskiptaheiminn. Í kjölfarið verður siðrof, sem 

einnig má kalla upplausn í samfélaginu og auknar líkur á að afbrot verði fleiri en áður en 

það er leið samfélagsins til þess að segja markaðnum að nú sé breytinga þörf.  

Árið 2010  gerðu Jón Gunnar Bernburg o.fl. rannsókn sem ber heitið „hverjir tóku 

þátt í Búsáhaldabyltingunni“ og í þeirri rannsókn kemur í ljós að það var ekki 

efnahagurinn sem skipti máli þegar kom að byltingu, heldur voru það hugmyndafræðilegu 

þættirnir sem máli skiptu. Niðurstaðan sem fékkst var sú að hugmyndafræðileg vonbrigði 

með íslenskt stjórnarfar, vonbrigði með tækifærin, og vonbrigði með lýðræðið, eru þeir 

þætti sem valda því að fólkið í landinu stendur upp og sýnir samstöðu gegn ríkjandi 

ástandi í kjölfari hrunsins sem varð árið 2008 fremur en lífskjaraskerðing. Á þessum 

tímapunkti var hægt að sjá hver fordæmingin hjá Íslendingum var. Samfélagið gat með 

engu móti sætt sig við ástandið sem ríkti og er þetta það sem Durkheim á við. 

Merton tekur undir með Durkheim og setti hann fram sína kenningu um ameríska 

drauminn og notar þar með siðrofshugtakið frá Durkheim, en í sinni kenningu segir hann 

að oft sé mikill munur á markmiðum og leiðum og að það séu skýringarnar á afbrotum í 

umhverfinu. Efnishyggjan verður of sterk og allt er á sig lagt til þess að ná 

markmiðunum, en á þessum tímapunkti tapar einstaklingurinn sjónum á því hvað er rétt 

og rangt og heldur ótrauður áfram í leitinni að ameríska draumnum. Af þessum sökum sjá 

þessir einstaklingar sig ekki sem afbrotamenn. Þegar lagt er af stað í átt að draumnum eru 

markmiðin skýr, en það er ekki þar með sagt að leiðin sé það líka, og þegar samkeppnin í 

heimi viðskipta er orðin svo mikil að ekki má misstíga sig á leiðinni, þá getur 
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einstaklingurinn farið í þá átt að ekki skiptir máli hvort hún sé lögleg eða ekki. Þeir sem 

aðhyllast því að ná markmiðum, hvað sem það kostar, sjá sig ekki sem afbrotamenn 

heldur að þeir séu einungis að ná settu marki, hvort sem það er í sína persónulegu þágu 

eða fyrirtækis. 

Edwin Sutherland færði afbrotafræðinni nýtt sjónarhorn vegna kenningar sinnar 

um ólík félagsleg tengsl en þar kemur fram kenning sem útskýrir öll afbrot, og að brotin 

séu lærð og því geti hver sem er lært þau og stundað, reyndar háð þeim skilyrðum að hafa 

kunnáttu og getu til þess. Félagsmótunin lærist af þeim sem líta jákvæðum augum á slíka 

hegðun en heldur sig í fjarlægð frá þeim sem gera það ekki.  

Í bók sinni White Collar Crime, kemur Sutherland fram með tvenns konar 

skýringar er varða viðskiptabrot. Önnur þeirra er sú sem varðar breytingar er urðu á 

viðskiptalífinu í Bandaríkjunum, þegar farið var frá frjálsri samkeppni yfir í 

hlutafélagsvæðingu í einkageiranum og sett voru lög og reglur um slík viðskipti, frá því í 

þeim gömlu þar sem  stjórnvöld áttu ekki að vera með eftirlit. Með því að breyta frá einni 

samfélagsgerð yfir í aðra varð siðrof. Hin skýringin er, að regluveldið hafði ekki tök á því 

að varna gegn brotum á reglugerðinni. Lagasetningar hafa lítið sem ekkert vægi gegn 

brotum á löggjöfinni ef ekki nýtur við stuðningur frá ríkisstjórninni, og að á sama tíma 

vilji almenningur sjá lögum framfylgt gegn þeim sem gerast brotlegir í viðskiptum. 

Sutherland segir þessa samstöðu vanta og endurspegli það skipulagsleysið sem á sér stað í 

baráttunni við hvítflibbabrot. Sutherland hefur sýnt það með kenningu sinni að afbrot eigi 

sér ekki einungis stað í lágstéttum heldur líka í hástéttum, og þá sérstaklega í heimi 

viðskipta.  

Matza og Sykes setja fram kenningu um réttlætinguna en samkvæmt henni, viti 

afbrotamaðurinn að hann er að gera rangt en hefur lært að afneita því ef svo ber undir. 

Einstaklingurinn læri að flakka á milli þess að vera löghlýðinn og ekki, að enginn sé í 

afbrotum öllum stundum og í tilfelli hvítflibbaafbrotamanna sé ekki um stöðug brot að 

ræða, heldur lifi þeir einnig sínu lífi utan við viðskiptaheiminn. Matza og Sykes settu 

fram líkan sem innihélt þær fimm tegundir réttlætinga sem afbrotamenn notast við til þess 

að lifa með gjörðum sínu en þær eru: afneita ábyrgð, afneita tjóni, afneita fórnalambinu, 

samfélagið er spillt og samkennd með sínum líkum. Þeir leggja mesta áherslu á það, að 

sektarkenndinni er eytt sem veldur því að tengsl einstaklingsins við viðmið samfélagsins 

veikjast. Þá notast einstaklingurinn við réttlætingar, trúir þar með á sakleysi sitt og finnur 

stuðning hjá sínum líkum. 
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3 Hvítflibbaglæpir 

Mikil vakning hefur orðið varðandi eðli viðskiptabrota, þar sem áður fyrr var talið að 

verstu brotin í samfélaginu væru fíkniefnabrot og aðrir strætisglæpir en þegar betur er 

skoðað má sjá,  að tjón af völdum viðskiptabrota er margfalt  meira en við önnur brot 

(Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Sutherland gaf út bók sem ber heitið White Collar Crime (1949). Í þeirri bók segir 

hann að það sem einkennir þessi brot sé að sá sem hefur völdin nýtir sér þau og 

áhrifastöðu sína til þess eins að hagnast á ólöglegan hátt. Hvort heldur sem er fyrir sjálfan 

sig eða fyrirtækið sitt. 

Til þess að skýra viðskiptabrot hafa fræðimenn notast við þær kenningar, sem áður 

hafa verið nefndar, ekki síst þær kenningar um ólík félagsleg tengsl (e. differential 

association) eftir Sutherland og hlutleysiskenningar (neutralization) sem Sykes og Matza 

styðjast við. Það sem þessar kenningar eru að segja okkur er, að hugmyndafræðin á 

vinnustaðnum geti í raun réttlætt brotin því starfsmenn læra slíkt á sínum stað, en þeir 

halda þeirri hugmyndafræði í fjarlægð frá þeim sem aðhyllast hana ekki. 

Margar hefðbundnar skýringar í afbrotafræði gilda ekki um hvítflibbabrot. Helsta 

ástæða þess er sú að hér eru brotamenn yfirleitt ekki að brjóta af sér vegna félagslegrar 

örvæntingar, eða vegna persónulegra erfiðleika því í flestum tilfellum séu þetta vel 

menntaðir einstaklingar sem hefur gengið vel í námi og eiga fjölskyldulíf sem er í góðu 

lagi. Þetta eru fyrirmyndaborgarar (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Marshall Clinard (1983), gerði rannsókn í anda Sutherlands og er hana að finna í 

bókinni Corporate Ethics and Crime. Í rannsókn þessari tók Clinard viðtöl við 

millistjórnendur stærstu fyrirtækja Bandaríkjanna. Niðurstöðurnar voru þær, að helstu 

áhrifaþættir ósiðlegrar eða ólögmætrar hegðunar væru til staðar í þessum fyrirtækjum. 

Yfirstjórn fyrirtækja stjórnuðu í raun því sem fram færi og að millistjórnendur væru þar af 

leiðandi undir miklum þrýstingi frá þeim. Einnig kom í ljós að ódrengilegir starfshættir 

keppinauta eða fjárhagslega erfið staða fyrirtækja höfðu mun minni áhrif. Æðstu 

stjórnendur fyrirtækjana voru að mati flestra viðmælenda Clinards ábyrgir fyrir brotum 

undirmanna sinna. Persónueinkenni æðstu stjórenda höfðu í raun úrslitaáhrif hvað varðaði 

starfsemina í fyrirtækinu, því þeir sem voru peningalega þenkjandi, þeir sem vildu 

umfram allt tryggja skjótfengan gróða voru varhugaverðir,  en þeir sem voru faglega 

þenkjandi voru mun ólíklegri til þess að fremja brot af þessu tagi (Clinard, 1983 og  Helgi 

Gunnlaugsson, 2000; 2008). Clinard hélt því fram að aðgerðir ættu fyrst og fremst að 
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beinast að æðstu stjórnendum fyrirtækjanna þar sem þeir bæru yfirhöfuð ábyrgð á 

ólöglegu athæfi og hefðu viteskju um öll afbrot sem ættu sér stað í fyrirtækinu og bæru 

því meiri ábyrgð en aðrir (Clinard, 1983 og Helgi Gunnlaugsson, 2000). 

Hægt er að skipta tjóni af völdum viðskiptabrota í þrennt: í fyrsta lagi er það 

efnahagslegt, öðru lagi er það líkamlegt og í því þriðja verður siðferðisleg upplausn. 

Þegar siðferðisleg upplausn verður í samfélaginu erum við að horfa á hið eiginlega siðrof 

og það er að öllum líkindum eitt það alvarlegasta, vegna þess að þegar upp kemst um 

þessi brot, missir hinn almenni borgari virðinguna fyrir þeim sem hæstir eru í 

þjóðfélagsstiganum og því er mikið í húfi fyrir alla (Helgi Gunnlaugsson, 2000). 

Tjónið getur beinst að mörgum og er meðal annars hægt að nefna eigendur og hluthafa 

fyrirtækja, starfsfólk, hinn almenna neytanda, sem og almenningi og umhverfi (Helgi 

Gunnlaugsson, 2000). 

Þegar við tölum um efnahagslegt tjón, er mjög erfitt að meta slíkt en samkvæmt mati 

frá opinberri rannsóknanefnd í Bandaríkjunum er áætlað að brotin séu á bilinu 10-660 

milljarðar dollarar, en þess ber að geta að ekki koma öll mál upp á yfirborðið. Erfitt er að 

gera sér í hugarlund hvaða upphæðir er um að ræða því að þetta eru tölur sem hinn 

almenni einstaklingur gerir sér ekki grein fyrir hvað þýða (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 
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4 Hvernig bregst réttarkerfið við? 

Það hefur verið sjaldgæft að gerendur viðskiptabrota hafi hlotið þunga dóma, því 

venjulega er ekki litið á þessa tegund afbrotamanna sem slíka, þar sem yfirleitt eru þetta 

vel menntaðir einstaklingar sem koma úr háum stöðum innan þjóðfélagsins. Þar sem talið 

var að mannorðsmissir væri nægileg refsing og að þessir einstaklingar ættu ekki heima 

bak við lás og slá með ótýndum glæpamönnum, var látið nægja að sekta þessa brotamenn 

(Helgi Gunnlaugsson, 2000; 2008 og Jónatan Þórmundsson, 1988). 

Margir fræðimenn hafa lagt áherslu á að auka þurfi fælingarmátt viðurlaga með því að 

þyngja dóma og koma lögum yfir fleiri viðskiptabrotamenn (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Rökin sem færð eru fyrir því eru að hvítflibbaafbrotamenn séu hópur af einstaklingum 

sem hafa skipulagt gjörðin sínar á yfirvegaðan hátt og taki mið af viðbrögðum 

réttarkerfisins. Ef viðurlögin eru lítil bjóða þau upp á að brot af þessu tagi borgi sig, og 

hertar refsingar myndu draga úr líkum á því að löggjöfin verði brotin. Einnig telja 

fræðimenn að viðbrögð almennings verði að vera sterkari, að brot af þessu tagi þurfi að 

kalla fram enn frekari reiði og hneykslan í samfélaginu en þau gera nú. Ýmis teikn eru á 

lofti um að slíkt sé að gerast í dag þar sem viðskiptabrot eru tekin fastari tökum en áður, 

og umræðan í samfélaginu hafi leitt til áherslubreytinga (Helgi Gunnlaugsson, 2000; 

2008). 

  



21 

5 „Gráa svæðið“ 

Snorri Örn Árnason skrifaði MA ritgerð árið 2006, sem ber heitið „það er ótrúleg pressa 

þarna úti“: Gráa svæðið í íslensku viðskiptalífi. Þessi rannsók er ein sinnar tegundar á 

Íslandi og til þess að fá innsýn í veruleikann á íslensku viðskiptalífi notaðist Snorri við 

álíka aðferð og Clinard. Í rannsókn þessari er verðsamráð skoðað, þessi brot eru þau sem 

talin eru kosta samfélagið meiri fjármuni en nokkur önnur brot. Mál af þessu tagi 

endurspegla vel þau brot sem framin eru af hópi einstaklinga sem þjóna hagsmunum 

fyrirtækja (Helgi Gunnlaugsson, 2008 og Snorri Örn Árnason, 2006). 

Niðurstaðan í rannsókn Snorra var að eftirlitsstofnanir eins og samkeppnisstofnun hafi 

verið byggðar á veikum grunni, verið illa fjármagnaðar og þar af leiðandi vanmáttugar í 

eftirlitsskyldum sínum. Sama má segja um stjórnvöld sem hafa verið hikandi og 

óskipulögð í stefnu sinni gagnvart viðskiptabrotum, og almenningur hafi jafnframt verið 

lengi að átta sig á þeirri þróun sem hafði orðið í viðskiptalífinu (Helgi Gunnlaugsson, 

2008 og Snorri Örn Árnason, 2006). 

Einnig kemur fram í rannsókninni að mun meiri harka einkenni viðskiptahætti nú en 

áður þar sem aukin áhersla er lögð á skjófenginn gróða og fjárfestingar, í stað eldri 

hugmynda sem einkenndust af langtímarekstri og stöðuleika í atvinnugreinum (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008 og Snorri Örn Árnason, 2006). 

„Gráa svæðið“ er hugtak sem kom sífellt við sögu viðmælenda Snorra, en það vísar til 

þess að í viðskipalífinu viðgangist hegðun sem er almennt á mörkum þess að vera lögleg 

eða siðleg. Með þessu er hægt að draga þá ályktun að viðskiptalífið lúti ekki einungis 

gildandi lögum, heldur sé innan þess leikreglur sem það setur sér sjálft (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008 og Snorri Örn Árnason, 2006). 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu ábendingu um að mikill þrýstingur hafi verið á að ná 

markmiðum fyrirtækisins því á síðustu árum hafi verið rík tilhneyging hjá stórum 

íslenskum fyrirtækjum að ná sem mestri arðsemi og gæta hagsmuna hluthafa, frekar en að 

móta skýrar siðareglur og leiðbeiningar í samræmi við ríkjandi lög í landinu.  

Einnig virðast stjórnir í mörgum tilfellum hafa brugðist eftirlitsskyldum sínum í að 

ganga úr skugga um það, að starfsemi fyrirtækisins sé að fylgja þeim lögum sem ríkja í 

samfélaginu. Þeim sem starfa í viðurkenndu kerfi þar sem ætlunin er að skila hagnaði og 

setja sér sjálfir sínar reglur og sín eigin siðferðisviðmið finnst þeir ekki vera að brjóta lög 

þegar þeir eru að vinna við það að ná markmiðum fyrirtækisins, mótvægið gegn 
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ólögmætri hegðun verður að vera til staðar fremur en þrýstingur til þess að ná 

markmiðum með öllum ráðum.  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru því sammála að stjórn og forstjóri legðu línurnar og 

mótuðu stefnuna í fyrirtækjum, því ætti það að vera svo að þeir ættu að hvetja starfsmenn 

til þess að hafa lög og reglur að leiðarljósi.  

Í því umhverfi þar sem skortur á eftirliti myndast, getur stjórnandinn leitt starfsmenn 

sína inn á þær brautir sem hann kýs, þátttakendur voru því sammála að forstjórinn leggði 

línurnar og að enginn vafi væri á því að stjórnendur bæru ábyrgð á öllum mikilvægustu 

ákvörðunum sem teknar væru og þar með væri ábyrgðin þeirra.  

Þau lög sem sett eru innan fyrirtækisins væru þar með sett af forstjóranum og með 

orðum sínum og athöfnum legði hann línurnar fyrir aðra starfsmenn. Niðurstöður þessar 

styðja því kenningu Sutherland (1983) um að jákvæðar skilgreiningar á brotahegðun séu 

lærðar í samskiptum við aðra sem aðhyllast slíkt.  

Ýmsar réttlætingar komu einnig í ljós, svo sem að skuldinni væri skellt á yfirvöld eða 

umhverfið sem fyrirtækið kom úr,  og því má leiða líkum að því, að þeir sem starfa innan 

þessarar menningar álíti sig ekki vera að brjóta lög þegar verið er að vinna samkvæmt 

þeim lögum sem gilda innan fyrirtækisins, og styður þetta einning kenningu Sutherland 

(1983) um að brotahegðun sé afsprengi félagsmótunar (Helgi Gunnlaugsson, 2008 og 

Snorri Örn Árnason, 2006). 
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6 Hafskip hf. og Útvegsbankinn 

Hér er dregin upp tímalína málsins og til þess er bókin Hafskip í skotlínu eftir Björn J. 

Bragason notuð. Enn fleiri bækur og aðrar heimildir af ýmsum toga eru notaðar, sumar 

þeirra draga taum Hafskipsmanna meðan aðrar gera það ekki. 

Það sem einkenndi meðal annars Hafskipsmálið á sínum tíma, var pólitísk deila, sem 

jafnvel olli því að alvarleiki málsins féll í skugga þeirrar umræðu. 

Mikið hefur verið skrifað um Hafskipsmálið og ýmsar skoðanir komið fram, þó ber 

mörgum saman um að pólitíkin og fjölmiðlafár hafi verið ríkjandi í þeirri umræðu (Björn 

J. Bragason,  2006; 2008;  Lárus Jónsson,  2004; 2009; 2010; Stefán G. Sveinsson,  2008; 

Örnólfur Árnason, 2004). 

6.1 Hafskipsmálið 

Hafskipsmálið er eitt umfangsmesta gjaldþrotamál Íslands. Hafskip hf, var skipafélag sem 

veitti Eimskipafélaginu harða samkeppni í lok 20. aldar. Einnig tapaði Útvegsbanki 

Íslands háum fjárhæðum vegna viðskipta sinna við fyrirtækið og var bankinn lagður niður 

í kjölfarið. Málinu lyktaði með þeim hætti að stjórnendur bæði Hafskips og Útvegbankans 

voru ákærðir, vegna starfssemi þess, en dómsmálið vatt verulega uppá sig og lauk ekki 

fyrr en í júní 1991, fimm árum eftir hið eiginlega gjaldþrot (Björn J. Bragason, 2008 og 

Örnólfur Árnason, 2004). 

Hvort heldur sem að Hafskipsmálið hafi verið pólitísk valdabarátta eða ekki, þá var 

mál þetta samt sem áður hið mesta hitamál. Útvegsbankinn varð fyrir áfalli sem hann réði 

engan veginn við en staðreyndin var sú, að Albert Guðmundsson ráðherra 

Sjálfstæðisflokksins hafði bæði gegnt formennsku í stjórn Hafskips sem og setið í 

bankastjórn Útvegsbankans. Fyrir vikið varð málið að pólitísku hneykslismáli.  

Fjölmiðlar fluttu fréttir af málinu, hvort heldur sem var, með eða á móti í máli þessu og 

undir lokin var þetta gjaldþrotamál orðið að umfangsmiklu sakamáli, sem margir hafa 

talið vera hið smánarlegasta frumhlaup íslensks réttarfars á síðari árum. 

 Þegar þrotabú Hafskips var gert upp árið 1993, kom í ljós að yfir helmingur krafanna 

fengust greiddar upp í almennar kröfur, þegar veðkröfur og forgangskröfur höfðu verið 

greiddar að fullu.  

Slíkt er afar óvenjulegt í gjaldþrotamálum og því hafa margir verið þeirrar skoðunnar 

að Hafskip hafi í raun aldrei verið gjaldþrota heldur verið knúið í þrot (Björn J. Bragason, 

2008 og Örnólfur Árnason, 2004).  
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Þegar loksins var gengið frá þessu gjaldþrotamáli, hafði Eimskipafélag Íslands losað 

sig við stærsta keppinaut sinn og fengið eigur hans, hafnarstöðu og viðskipti yfir til sín og 

Albert Guðmundsson „vinur litla mannsins“ var horfinn út úr íslenskum stjórnmálum 

(Örnólfur Árnason, 2004, Morgunblaðið, 1989).  

Þann 6. desember 1985 var lýst yfir að Hafskip væri gjaldþrota og í kjölfarið var 350 

starfsmönnum sagt upp og helstu eignir seldar til Eimskipafélags Íslands, helsta 

keppinautar Hafskips. Samningurinn sem gerður var hljóðaði upp á 318 milljónir og var 

undirritaður þann 6. janúar 1986 milli þrotabússins í umsjón bæjarfógeta og 

Eimskipafélagsins (Björn J. Bragason, 2008). Daginn eftir að undirritað hefði verið, gaf 

Seðlabankinn út yfirlýsingu þar sem skuldir Útvegsbankans voru sagðar tryggðar um sinn 

og að tap bankans væri um 350 milljónir (Morgunblaðið, 1985). í kjölfarið var lögð fram 

þingsályktun af Jóhönnu Sigurðardóttur og fleiri alþingismönnum þess efnis, að skipuð 

yrði rannsóknarnefnd til þess að fara yfir þau viðskipti sem átt höfðu sér stað og þau 

rannsökuð (Alþingi, 1985a).  

Ólafur Ragnar Grímsson sem þá var varaþingmaður Alþýðubandalagsins, tók til máls á 

Alþingi þann 10. desember 1985 og í ræðu sinni sakar Ólafur forvarsmenn Hafskips um 

að nýta fé fyrirtækisins í önnur verkefni. Ólafur segir þetta mál vera stærsta 

fjármálhneyksli í sögu lýðveldisins (Alþingi, 1985c).  

Í kjölfar gjaldþrots Hafskips, fór annar stærsti banki landsins í stóra skuld, banki sem 

var í eigu landsmanna, einstaklinga sem hér eftir þyrftu að greiða  þetta stóra tap sem 

bankinn hafði orðið fyrir, í formi skatta. Ljóst þótti að forstjórar og stjórnendur Hafskips, 

eigendur og aðrir forráðamenn fyrirtækisins, höfðu notað lán sem voru veitt úr 

Útvegsbankanum til þess að fjármagna viðskipti Hafskips yfir í önnur fyrirtæki, sem voru 

í eigu sömu stjórnar, hliðarfyrirtæki, skúffufyrirtæki og platfyrirtæki. Í kjölfarið þurfti 

fólkið í landinu að greiða kostnaðinn á meðan stjórnendur þessir ganga ríkari frá borðinu, 

orðnir eigendur enn öflugra fyrirtækja og eiga mun fleiri húseignir en áður, með því að 

hafa notast við fjármagn frá Hafskip yfir í önnur fyrirtæki. Á sama tíma og Hafskip var 

orðið gjaldþrota var eignarstaða forstjóra og eigenda þess í öðrum fyrirtækjum, bæði 

hérlendis og erlendis orðin trygg og höfðu verið gerðar nýjar höfuðstöðvar í borginni. 

Einnig kom í ljós að ráðmenn Hafskips höfðu fjármagnað gríðalega einkaneyslu, hvort 

heldur sem um var að ræða hérlendis eða erlendis, þar sem fé almennings úr þjóðarbanka 

landsins var notaður. Þeir sem stóðu að Hafskip, hvort heldur sem um var að ræða 

aðaleigendur, stjórnarformann eða aðalforstjóra voru orðnir hlekkir í víðtækri 

fyrirtækjakeðju í landinu (Þjóðviljinn, 11.des 1985).  
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Hver voru tengslin? Viðskipti Hafskips við Reykvíska endurtryggingu, það er 

tryggingafélag sem Hafskip var einn stærsti viðskiptavinurinn og hverjir áttu svo 

Reykvískar endurtryggingu? Þar eru tveir stærstu hluthafarnir Ragnar Kjartansson og 

Björgólfur Guðmundsson. Það kom fram í Þjóðviljanum (Þjóðviljinn, 1985b, 

Alþingi,1985c) að þó svo að Hafskip hafi skuldað um 1300 milljónir króna og sé 

skuldsett um allan heim þá skuldi fyrirtækið ekki Reykvískri endurtryggingu því nokkrum 

vikum fyrr hafði Hafskip gert upp allar sínar skuldir við það fyrirtæki. Því er það svo að 

síðustu lánin sem fengin voru frá bankanum voru notuð til þess að flytja peninga úr 

Hafskip yfir í Reykvíska endurtryggingu, þar sem hvor um sig, Ragnar Kjartansson og 

Björgólfur Guðmundsson áttu 18% hlut. Um þessar mundir hafði Reykvísk endurtrygging 

nýlega flutt í eitt glæsilegasta eldra hús höfuðborgarinnar, beint á móti Hljómskálanum 

sem hafði verið innréttað með glæsibrag. Reykvísk endurtrygging var samt sem áður ekki 

eigandi þessa húsnæðis, heldur var það fyrirtæki sem hét Staðarstaður hf. sem einnig var í 

eigu Björgólfs Guðmundssonar og Ragnars Kjartanssonar, og því er það svo að 

peningarnir fóru úr Hafskipi, yfir í annað fyrirtæki og inn í enn annað fyrirtæki en þannig 

var hringrásin tryggð, og peningar sem fengust úr Útvegbankanum voru vel faldir 

(Þjóðviljinn, 1985a).   

Enn fleiri dæmi komu upp, meðal annars hafði það fyrirtæki sem var stofnað í 

Bandaríkjunum, og bar nafnið Georgia Export Import, engan starfsmann né skrifstofu, 

heldur einungis „skúffu“ hjá forstjóra Hafskips í Bandaríkjunum. Þetta fyrirtæki tók 

ákveðnar prósentur af hverri skipsferð sem farin var í nafni Hafskips til Bandaríkjana og 

greiddar voru ákveðnar prósentur sem þýddu þúsund dollarar hér og þar, en með þessu 

var hægt að safna upp eignum fyrir umboðsmenn og stjórnendur fyrirtækisins í 

Bandaríkjunum. Þetta er meðal þess sem fyrverandi stjórnendur fyrirtækisins í 

Bandaríkjunum segja frá, en einnig það að um mörg önnur skúffufyrirtæki var að ræða, 

sem styddu hvert annað til þess að færa fjármagnið til (Helgarpósturinn, 1985a).  

Coopers & Lybrand, endurskoðendafyrirtæki sagði sig frá endurskoðun reikninga 

Hafskips vegna þess að þar sem svo mikið misræmi væri í gangi að það varðaði við brot á 

löggjöfinni, myndi það ekki láta bendla sig við slíkt athæfi (Helgarpósturinn, 1985b). 

Á aðfangadag 1985 voru samþykkt lög um að sérstök nefnd yrði fengin til þess að 

rannsaka viðskipti Útvegsbankans og Hafskips. Hæstiréttur myndi samkvæmt lögum 

skipa þrjá menn í nefndina (Alþingi, 1985b). Það var  Jón Þorsteinsson, 

hæstaréttarlögmaður og fyrrverandi alþingismaður Alþýðuflokksins, sem var skipaður 

formaður nefndarinnar og þeir Brynjólfur I. Sigurðsson, dósent við viðskiptadeild 
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Háskóla Íslands og Sigurður Tómasson, löggiltur endurskoðandi aðrir nefndarmenn. 

Nefndin skilaði af sér skýrslu um málið í lok ársins ( Björn J. Bragason, 2008). 

Borgarfógetarnir Ragnar H. Hall og Markús Sigurbjörnsson, höfðu gjaldþrotamál 

Hafskips til meðferðar (Björn J. Bragason, 2008). Að kvöldi 19. maí 1986 veitir 

Sakadómur Reykjavíkur Rannsóknalögreglu ríkisins heimild til þess að handataka sjö 

menn, og einnig til að framkvæma húsleit hjá þeim. Morguninn eftir voru sex menn 

handteknir en það voru þeir Björgólfur Guðmundsson framkvæmdarstjóri Hafskips, 

Ragnar Kjartansson stjórnarformaður, Páll Bragi Kristjónsson viðskiptafræðingur, Helgi 

Magnússon viðskiptafræðingur og löggiltur endurskoðandi Hafskips, Sigurþór Charles 

Guðmundsson viðskiptafræðingur og aðalbókari Hafskips og Þórður H. Hilmarsson 

rekstrarhagfræðingur og forstöðumaður hagdeildar Hafskips. Þar sem Árni Árnason 

fjármálastjóri Hafskips var staddur erlendis þennan dag var hann handtekinn síðar, eða 

þann 23. maí og látinn laus daginn eftir. Sigþór C. Guðmundsson var látinn laus þann 

sama dag en hinir fimm látnir sitja í gæsluvarðhaldi næstu vikurnar (Björn J. Bragason, 

2008). Valdimar Guðnason endurskoðandi, hafði fyrir þennan tíma skilað inn skýrslu til 

skiptaráðenda þar sem hann taldi að um tvöfalda skýrslugerð væri um að ræða hjá 

fyrirtækinu. Annað bókhaldið hefði verið fyrir fyrirtækið sem væri löglegt en hitt, sem 

var falsað, hefði verið fyrir hluthafa og almenning (Björn J. Bragason, 2008).  

Nokkur umræða fór af stað um að fjölmiðlar hefðu verið of aðgangsharðir og grimmir 

gagnvart sakborningum. Hallur Hallsson segir í frétt sinni fyrir Ríkisútvarpið daginn eftir 

handtöku sakborninga: „mennirnir grunaðir um auðgunarbrot, skjalafals og rangan 

vitnisburð“ Einnig var sagt að málið væri „gífurlega umfangsmikið, hið mesta sem RLR 

hefði komið að. Mennirnir liggja undir grun um stórfelldan fjárdrátt og fjársvik og auk 

þess að hafa beitt blekkingum til þess að hagnast, bæði persónulega og fyrir Hafskip“ ( 

Björn J. Bragason, bls 158).  

Á þessum tíma voru skiptar skoðanir um það hvort ætti að birta myndir af hinum 

handteknu og einn af þeim sem lét málið sér varða var séra Þórir Stephensen, en hann 

spyr fréttamenn í grein sinni í Morgunblaðinu þann 23. maí 1986 hvort að þeir hefðu 

ekki: „ verið að velta sér upp úr óhamingju annarra og óbeint verið að fella dóma, án þess 

að dómstólar kæmu við sögu? ... Íhugum enn annað. Þessir menn eiga sér fjölskyldur, 

maka, börn, jafnvel aldraða foreldra og tengdafólk. Það fólk er ekki ákært en það hlýtur 

að líða mikið þessa dagana. Er því ástæða til að auka á þjáningu þess með þeim hætti sem 

sjónvarpið gerði á miðvikudagskvöldið?“ (Björn J. Bragason, bls 159).  
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Sonur Björgólfs Guðmundssonar lýsti þessum dögum í viðtali löngu síðar: „Mér er 

sérlega eftirminnilegt að við biðum heima eftir að pabbi hafði verið handtekinn og okkur 

var ekki tilkynnt þetta- fjölskyldunni. Fréttafólkið fékk fyrstu tíðindin og á meðan við 

vorum að bíða eftir að síminn hringdi, þá sáum við þetta í sjónvarpinu. Það var rosalegt 

sjokk. Ég gleymi því aldrei“ (Björn J. Bragason, bls 159).  

Harðasta gagnrýnin kom samt sem áður frá Ellerti B. Schram ritstjóra DV: „Sjónvarpið 

gerði fjölskyldum þeirra hins vegar þann vinagreiða daginn eftir að birta myndir af þeim 

[þ.e. sakborningum] fréttamyndir í lögreglufylgd, eftir að þeir höfðu verið úrskurðaðir í 

gæsluvarðhald og áframhaldandi einangrun í heilan mánuð, lokaðir bak við lás og slá í 

kompaníi við fastagesti lögreglunnar“ (Björn J. Bragason, bls 159 - 160). 

Björgólfur Guðmundsson gagnrýndi harðlega vinnubrögð rannsóknalögreglunnar, og 

sagði að hann hefði orðið fyrir miklu áfalli hvað varðaði þau. Ennfremur sagði Björgólfur 

að fangaklefinn hefði ekki verið mannsæmandi vistarvera,  en undir þetta tók Páll Bragi 

Kristjónsson einnig og lýsir fangavistinni á þennan hátt: „pínulítill gluggi en í honum 

mjög þykkt og matt gler. Síðan var leikin glymjandi músík yfir mér sem ég réð ekkert 

hver var“ (Björn J. Bragason, bls 161). 

Þar sem Hafskipsmenn sátu í gæsluvarðhaldi þegar til sveitastjórnarkosninga kom 

þann 31. maí, lagði lögmaður Helga Magnússonar inn beiðni þess eðlis að skjólstæðingur 

hans fengi að kjósa í bæjarstjórnarkosningum sem framundan væru. Beiðni þessari var 

hafnað af lögreglustjóra og í svari kemur að gæsluvarðhald hefði óhjákvæmilega í för 

með sér skerðingu á persónufrelsi (Morgunblaðið, 1986). Helgi kærði þennan úrskurð til 

sakadóms Hæstaréttar sem komst að þeirri niðurstöðu að ekki myndi það hafa áhrif á 

framvindu málsins þó svo að Helgi fengi að kjósa og því var niðurstöðu undirréttar 

hnekkt og kaus Helgi í fyrrgreindum kosningum, sem og Ragnar Kjartansson (Björn J. 

Bragason, 2008). 

Vegna þess að Hafskipsmálið varð stórt mál í litlu samfélagi þar sem mikið var um 

tengsl manna á milli, var það erfitt meðferðar, en árið 1986 gaf Hallvarður Einvarðsson 

ríkissaksóknari út ákærur á hendur 11 mönnum. Þeir menn sem ákærðir voru, voru 

forstjóri Hafskips, stjórnarformaður og fyrrverandi framkvæmdastjóri fjármálasviðs ásamt 

endurskoðanda félagsins en auk þess voru allir þrír bankastjórar Útvegsbankans ákærðir, 

þrír fyrrverandi bankastjórar hans og einn aðstoðarbankastjóri, en ákærur þessar voru 

dæmdar ómerkar í Hæstarétti í júlí 1987 vegna ættartengsla Hallvarðs við bankaráðsmann 

í Útvegsbankanum. Fyrir vikið dróst málið enn frekar (Örnólfur Árnason, 2004). 
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Jónatan Þórmundsson prófessor í refsirétti var skipaður sérstakur ríkissaksóknari og í 

nóvember 1988 gaf hann út nýjar ákærur, en í þetta sinn voru höfðuð mál gegn sex 

fyrverandi starfsmönnum Hafskips og endurskoðanda félagsins,  þremur bankastjórum 

Útvegsbankans, einum aðstoðarbankastjóra, bankaráðsmönnum og endurskoðenda 

bankans (Örnólfur Árnason, 2004). 

Í júlí 1990 féll dómur Sakadóms Reykjavíkur þar sem 14 af 17 ákærðum voru sýknaðir 

en einungis þrír hlutu dóma, þeir Björgólfur sem fékk fimm mánaða skilorðsbundinn 

fangelsisdóm, Páll Bragi sem hlaut tveggja mánaða skilorðsbundinn dóm og Helgi sem 

fékk 100 þúsund króna sekt. Eftir að dómur hafði verið kveðinn upp sagði Jónatan af sér. 

En ákæruvaldið áfrýjaði dómunum gegn þeim sem áður höfðu hlotið dóma, sem og gegn 

Ragnari Kjartanssyni sem áður hafði fengið sýknunardóm. Hæstiréttur kveður upp sinn 

dóm 5. júní 1991 þar sem dómar undirréttar voru þyngdir en þar fengu þrír 

skilorðsbundna fangelsisdóma, Björgólfur 12 mánuði, Ragnar fimm mánuði og Páll Bragi 

tvo mánuði. Sekt Helga var hækkuð í 500 þúsund krónur. Þannig lauk þessu máli, þar sem 

farið var af stað með 450 sakagiftir af ríkissaksóknara í fyrstu ákærum og einungis var 

dæmt í fimm atriðum í undirrétti en 20 í hæstarétti (Alþýðublaðið, 1991, DV 1991a; 

1991b, Morgunblaðið, 1991, þjóðviljinn, 1991, Örnólfur Árnason, 2004). 

6.2 Útvegsbankinn 

Þann 5. júlí 1990, voru stjórnendur Útvegsbankans sýknaðir í Sakadómi Reykjavíkur. Í 

þeim úrskurði kemur fram að þær ákærur sem settar höfðu verið fram gegn stjórnendum 

þessum væru með öllu tilefnislausar og að bankinn hefði einungis verið að beita 

„björgunaraðgerðum“ til þess að vernda hagsmuni sína sem og viðskiptavinarins, fremur 

en að hafa sýnt af sér stórfellda og ítrekaða vanrækslu í störfum sínum (Lárus Jónsson, 

2004). Það sem er meðal annars útskýrt í sýknunardómnum er að milliuppgjörið sem lagt 

var fram þann 31. ágúst 1984 sem og ársreikningar fyrir 1984 sem voru undirritaðir af 

endurskoðenda Hafskips hf. væru réttir, að mati stjórnenda bankans og ekki gæti talist að 

þeir hefðu með nokkru móti átt að líta á reikninga þessa með tortryggnum augum þar sem 

reikningarnir voru undirritaðir af Helga Magnússyni, löggiltum endurskoðanda 

fyrirtækisins (Morgunblaðið, 1987). 
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6.3 „Útdráttur úr grein Lárusar Jónssonar, Útvegsbankaþáttur 
Hafskipsmálsins“ 

Viðskiptaferill Útvegsbankans og Hafskips hafði varað í 27 ár og á ýmsu hafði gengið á 

þeim tíma. Bankinn hafði meðal annars tekið þátt í að lífga rekstur Hafskips við árið 1979 

– 1980. Árið 1984 barst bankanum ársskýrsla frá Hafskip fyrir fyrstu fjóra mánuði ársins, 

undirritað af endurskoðenda fyrirtækisins, um að reksturinn væri í jafnvægi og að tap 

félagsins væri 6,2 milljónir króna. Því var það svo að hvorki ársreikningarnir né þetta 

milliuppgjör benti á nokkurn hátt til þess að félagið væri í nokkrum rekstrarerfiðleikum.  

Þann 3. Október 1984 barst bankanum beiðni frá félaginu um lán upp á 500.000 

dollara, vegna fyrirhugaðra Atlantshafssiglinga félagsins, á þeim tíma hafði verið í 

deiglunni að hefja beinar siglingar á milli Evrópu og Bandaríkjanna, hvort sem heldur 

með eða án viðkomu á Íslandi. Í bréfi þessu er rakin sagan um hvernig þetta ferli hefur átt 

sér stað og einnig er tekið fram að hægt sé að draga umboð bankans til baka með litlum 

fyrirvara ef að forsendur rekstursins kæmu til með að breytast. Þann 11. október var 

haldinn fundur af hálfu bankans með forráðamönnum Hafskips um málið og kom þá í ljós 

að lausafjárstaða félagsins hafði versnað um 50-60 milljónir á árinu.  

Á fundi þessum segir Ragnar frá því að síðastliðin tvö ár hafi verið þreifingar á milli 

þeirra og Eimskips um að samnýta ferðir og með því ætti að vera hægt að draga saman 

kostnaðinn um 15-20% á farmgjöldum. Bankastjórinn gerði þeim það fullljóst á fundinum 

að ekki væri hægt að verða að óskum þeirra um frekari fyrirgreiðslu, en hvatti jafnframt 

til frekari viðræðna milli Hafskips og Eimskips, og í framhaldinu fá vilyrði fyrir því að 

það samstarf gæti orðið og þá væri hægt að skoða möguleikana á því að hvað hægt væri 

að gera. Enn og aftur berst bankanum milliuppgjör félagsins, þann 30. október, sem enn 

gefur ekki til kynna nein tíðindi úr rekstrinum, og bókfært er að tap félagsins sé 5,8 

milljónir fyrstu átta mánuði ársins en greiðsluerfiðleikarnir voru orðnir töluverðir eins 

fram hafði komið á fundi bankans við félagið þann 11. október.  

Á  þessum tíma var talið að ástæðan væri sú að félagið hafði misst samning við 

varnarliðið um flutninga í maí, en flutningar þessir voru mjög hagstæðir fyrir félagið, eins 

höfðu farmgjöldin verið greidd fyrirfram. Því hafði þetta gríðalega mikil áhrif á 

lausafjárstöðu og afkomu félagsins. Einnig átti það sér stað í þjóðfélaginu á þessum tíma 

að það var mikill samdráttur sem olli því að viðskiptavinir áttu í greiðsluerfiðleikum við 

félagið, sem og að gengisfelling undir lok ársins hafði mikil áhrif.  

Þann 17. desember 1984 kom Ragnar Kjartansson á fund enn á ný með bankastjórum 

Útvegsbankans til þess að biðja um lán upp á tvær milljónir dollara, þar sem afstaða 
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bankans var ítrekuð, ekki væri grundvöllur fyrir frekari lánveitingum þar sem veð væru 

ekki lengur nægilega sterk. Ragnar tilkynnti að ekki væri hægt að halda rekstri áfram að 

öllu óbreyttu og að hann vildi því opna viðræður á ný við Eimskip og bað um að bankinn 

myndi veita svigrúm til þess, og lagði Ragnar fram lista um brýna fyrirgreiðslu fram að 

áramótum.  

Þann 8. janúar 1985 var haldinn fundur með bankastjórn og þeim Ragnari 

Kjartanssyni, Björgólfi Guðmundssyni og Páli Braga Kristjónssyni og þeim skýrt frá 

tillögum stjórnarnefndar, en þær tillögur voru að í fyrsta lagi þyrfti að endurskipuleggja 

reksturinn, meðal annars með því  að selja tvö elstu skipin Laxá og Langá, í öðru lagi að 

styrkja framkvæmd Atlantshafssiglinga með hlutaútboði upp á 80 milljónir króna.  

Á fundinum tóku þeir fram að þeir væru sannfærðir um að þetta hlutafjárútboð tækist 

og trygging yrði gefin út í formi verðtryggðra skuldabréfa og þau lögð fram sem handveð 

í bankanum gegn fyrirgreiðslu. Ennfremur var ítrekað að hið svo kallaða Rainbow mál 

yrði leyst innan tveggja mánaða, það er, að íslensk skipafélög færu aftur að annast 

flutninga fyrir varnaliðið.  

Á fundi milli Hafskipsmanna og bankans þann 31. janúar segir Ragnar að mikil 

bjartsýni ríki yfir mönnum, meðal annars vegna þess að tap ársins 1984 var á bilinu 50-60 

milljónir en mikill ótti hafði verið um að það yrði talsvert meira og að markmiðinu um að 

ná 80 milljóna aukinu hlutafé sé þar með að nást. Með þessu var staðfest sú ákvörðun sem 

í raun hafði verið tekin um áramót, að síðari hluti björgunaraðgerða hæfist þar sem fyrri 

lausnir hefðu ekki náðst, en það var að annað hvort að selja félagið eða sameinast 

Eimskip.  

Fyrirframgreiðsla frá bankanum var því lausnin sem farin var vegna þess að 

Hafskipsmenn höfðu náð markmiðinu um að auka hlutafé um 80. milljónir. Ársreikningar 

bárust þann 30. maí 1985 fyrir árið 1984, sem sýndi fram á tap félagsins og hljóðaði upp á 

95,7 milljónir króna, en í fylgigögnum er þó staðfest að 25,5 milljóna hagnaður hafi orðið 

vegna Atlatshafssiglinga. 

 Þann 7. júní var haldinn aðalfundur hjá Hafskip og greinir þá formaður stjórnar, 

Ragnar Kjartansson frá því að vegna ófyrirsjáanlegra atburða hafi tap reynst vera 220-230 

milljónir á árinu. Það er ekki fyrr en þann 17. júlí þegar fundur er haldinn með 

bankastjórum Útvegsbankans og þeim Ragnari og Björgólfi frá Hafskip að lagt er fram 

milliuppgjör fyrir fyrstu fjóra mánuði ársins, sem sýna að tap félagsins reynist vera um 

100 milljónir króna, undirritað af Helga Magnússyni löggiltum endurskoðenda 

fyrirtækisins. Af hálfu stjórnenda Hafskips kemur því fram að þó svo að áætlanir sýni 
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hagnað síðar á árinu sé í raun ekki grundvöllur til þess að taka meiri áhættu en búið sé að 

gera. Nú væri sá tími kominn til þess að reyna að selja félagið í rekstri og að tryggja að 

ekki komi til greiðslustöðvunar. Í stað þess að sýna fram á verulegan hagnað eins og áður 

hafði verið búist við, sýndu reikningar félagsins að 100 milljóna tap hefði orðið á fyrstu 

fjórum mánuðum ársins eins og áður segir.  

Bankastjórn Útvegsbankans hafði ekki veitt félaginu nein bein lán frá 11.október 1984, 

heldur einungis veitt fyrirgreiðslu með kaupum á viðskipavíxlum og skuldbreytt lánum til 

þess að félagið gæti haldið sér á floti. Með þessu milliuppgjöri var bankanum þó alveg 

ljóst að ekki var lengur grundvöllur til þess að treysta  á að fyrirtækið gæti bjargað sér. 

Þess ber að geta að á þessum sama fundi þann 17. júlí var lögð fram áætlun fyrir árið 

1985 þar sem gert var ráð fyrir hagnaði síðari hluta ársins.  

Á þessum tímapunkti er Sigurði Geirssyni hjá hagdeildinni falið það verkefni að 

yfirfara þessa áætlun og bera saman við reynslutölur, og það sem kemur í ljós er að 

áætlunin stenst engan veginn, að í raun er tapið mun nærri 300 milljónum heldur en 100 

milljónum á árinu 1984 og fyrstu átta mánuðina árið 1985. 

Málið sem höfðað var á hendur Útvegsbankanum og Hafskips hf. var að talsverðu leyti 

byggt á þessu milliuppgjöri og ársreikningum fyrir árið 1984, sem sýnir mun betri mynd 

en raunveruleikinn var. Að í raun hafi verið í gangi svokallaða tvöfalda bókhald til þess 

að blekkja bankann (Lárus Jónsson, 2004). 

6.4 Samantekt 

Þegar viðskiptasaga Útvegsbankans og Hafskips hf. er skoðuð, má leiða líkum að því 

að bankinn hafði í raun enga ástæðu haft til þess að vantreysta Hafskips mönnum. Þó svo 

að rekstur félagsins hafi í gegnum tíðina átt sína upp- og niðursveiflur þá hafi gagnvæmt 

traust borið þar á milli. Útvegsbankinn hafi í raun gert það sem einkennir góðan banka en 

það er að hjálpa sínum viðskiptavinum sem lenda í erfiðleikum sem og sjálfum sér í 

leiðinni, því ekki ber að túlka að bankinn hafi eingöngu verið að vinna í þágu Hafskips 

heldur einnig í sína þágu. Það var í þágu bankans að Hafskip hf. gætið haldi rekstri áfram 

til þess að tryggja að bankinn fengi til baka sína peninga sem hann hefði lánað í rekstur 

félagsins. En leiða verður líkum á því að um tvöfalt bókhald hafi verið að ræða hjá 

Hafskip hf. til þess að blekkja bankann, sem og aðra fjárfesta, kemur þetta í ljós þegar 

Sigurður Geirsson var fenginn til þess að yfirfara bókhaldið. Með það í huga eru miklar 

líkur á því að í raun hafi Útvegsbankinn ekki vitað hver hin eiginlega staða Hafskips var 

því ekki er venja fyrir því að leggja fram vantrú á löggiltan endurskoðanda sem undirritar 

reikninga félagsins. Hafskipsmenn hafi því í raun og veru búið til eins konar vef sem 

bankinn lendir inni í og í kjölfarið sekkur hann samhliða Hafskip hf.  
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7 Skilgreining á fjárdráttarhugtakinu 

Fjárdráttur fellur undir ákveðna brotategund sem nefnist auðgunarbrot og er fjallað um 

slík brot í auðgunarbrotakafla almennra hegningarlaga. Um fjárdrátt er kveðið á um í 247. 

gr. hegningarlaga og er svo hljóðandi: 

247. gr. „Dragi maður að sér fjármuni eða önnur verðmæti, sem hann hefur í vörslum 

sínum, en annar maður er eigandi að, án þess þó að verknaðurinn varði við 246. gr., þá 

skal hann sæta fangelsi allt að 6 árum. Hafi maður notað peninga annars manns 

heimildarlaust í sjálfs sín þarfir, þá skal honum refsað fyrir það samkvæmt 1. mgr., hvort 

sem honum hefur verið skylt að halda peningum aðgreindum frá sínu fé eða ekki“ 

(Alþingi, 2005b). 

Hrd. 1991, bls. 936. Framkvæmdastjóri og stjórnarformaður hlutafélagsins Hafskips 

hf., voru ákærðir fyrir skjalafals og fjárdrátt af reikningum fyrirtækisins. Var viðkomandi 

aðilum gefið að sök að hafa notað verðmæti fjárdráttarins í persónulegar viðskiptaþarfir 

sínar. Voru þeir ákærðir og sakfelldir meðal annars fyrir brot gegn 247. gr. hegningarlaga. 

Hæstiréttur vísaði til 247. gr. hegningalaga í heild sinni án nánari tilgreiningar og lét 

þannig liggja milli hluta, hvor málsgreinin ætti við. 

Fjárdráttarákvæði 247. gr. hegningalaga, er fyrsta heildstæða og almenna refsiákvæðið 

sem Íslendingar hafa notast við ( Jónatan Þórmundsson, 2007). 

Árið 1940 gengu í gildi ný hegningarlög (Alþingi, 2005a). Við undirbúning þeirra laga 

hafði legið ljóst fyrir að mikil þörf væri á sérstöku fjárdráttarákvæði sem tæki mið af 

nýjum þjóðfélagsaðstæðum, viðskipta og verslunarháttum. Ákvæði er laut að slíku var 

síðan lögfest í 247. gr. hegningarlaga (Jónatan Þórmundsson, 2007). 
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8 Viðurlög 

Helstu viðurlög við efnahagsbrotum gegn lögaðilum eru fésektir og svipting 

starfsréttinda. Í frumvarpi til laga númer 140/1998 var gert ráð fyrir hvoru tveggja, en við 

meðferð frumvarpsins á Alþingi, var ákvæðinu um sviptingu starfsréttinda felld út, því 

stóð aðeins eftir fésekt samkvæmt 19. gr. a. hegningarlaga. Einnig ber að taka það fram 

að ef einstaklingar eiga í hlut er einnig hægt að beita fangelsisvistun (Jónatan 

Þórmundsson, 2002).  

Það er þó leyfilegt að haga sérrefsilögum á þann veg að brot geti orsakað sviptingu 

starfsréttinda. Með lögum númer 39/2000 var sektarhámarkið afnumið og hvergi kemur 

það fram í lagaheimildum um refsiábyrgð lögaðila hve lengi svipting starfsréttinda skal 

vera  (Jónatan Þórmundsson, 2002).  

Margar ástæður geta verið þess valdandi að þeir sem búa  við góða þjóðfélagsstöðu 

njóti ýmissa forréttinda í samfélaginu og eitt af því er að njóta vafans og fá þar með 

mildari meðferð í réttarkerfinu. Oft á tíðum þarf mun meira að koma til að grunur fellur á 

þessa einstaklinga en á tíðkast hjá hinum hefðbundna brotamanni, því sjaldan eru um að 

ræða ítrekaða endurtekningu á broti hjá hinum efnameiri. Efnahagsbrotamenn standa líka 

oft mun betur að vígi en hinn hefðbundni brotamaður, einkum vegna menntun sinnar og 

góðrar stöðu í samfélaginu og að jafn vel eigi þeir sterk félagsleg tengsl við þá sem um 

mál þeirra fjalla (Jónatan Þórmundsson, bls 215, 1988 og Helgi Gunnlaugsson, 2000; 

2008). 
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9 Lokaorð 

Fræðimenn eru sammála um það að viðskiptabrot eru með þeim alvarlegustu í 

samfélaginu sökum þess hvaða afleiðingar þau hafa (Helgi Gunnlaugsson, 2000; 2008). 

Þegar Hafskipsmálið er skoðað, er vel hægt að sjá hversu skiptar skoðanir áttu sér stað 

um alvarleika málsins. Þingheimurinn skiptist í fylkingar og hver höndin var uppi á móti  

annarri. Leiða má líkum að því að á þessum tíma hafði ekki komið fram í dagsljósið jafn 

alvarlegt mál, sem innihélt spillingu í einu stærsta fyrirtæki landsins með því meðal 

annars, að færa peninga á milli fyrirtækja sem hafði afdrifaríkar afleiðingar í för með sér 

og að lokum dró Útvegsbankann niður með sér.  

Það sem virðist oft á tíðum vera vandamál í samfélaginu er að einstaklingar eru ekki að 

átta sig á alvarleika hvítflibbabrota. Í máli Hafskips var ansi margt sem kom upp á 

yfirborðið þegar farið var að skoða fyrirtækið. Þó svo að margur sé því sammála að 

Hafskip hafi ekki verið gjaldþrota í eiginlegri mynd, þá skilur málið eftir sig slóð af 

óafgreiddum málum. Það er ekki óeðlilegt að þeir sem áttu hlut að máli hafi haldið fram 

sakleysi sínu, því hvítflibba afbrotamenn sjá sig sjaldnast sem glæpamenn (Siegel, 2004). 

Að í raun hafi eðlilegir viðskiptahættir átt sér stað og gilti því engu hvernig var að 

gróðanum staðið. Sjá má bæði í rannsóknum Clinard og Snorra, að það virðist sem svo að 

það ríki aðrar reglur innan fyrirtækis en utan þess svo að líklegt er að ekki fari alltaf 

saman þau siðferðis viðmið sem eiga sér stað í samfélaginu og innan viðskiptaheimsins 

(Helgi Gunnlaugsson 2000; 2008 og Snorri Örn Árnason, 2006). Það sem er athyglisvert 

er að undirmenn í fyrirtækjum telja nærri undantekningalaust að eigendur og æðstu 

stjórnendur beri ábyrgð á því sem gengur á innan veggja fyrirtækisins (Helgi 

Gunnlaugsson 2000; 2008 og Snorri Örn Árnason, 2006). Að þessir aðilar séu þeir sem 

vita nákvæmlega hvað er að gerast og því sé ábyrgðin þeirra (Helgi Gunnlaugsson 2000; 

2008 og Snorri Örn Árnason, 2006). Stjórnandi sem er peningalega þenkjandi er sá sem er 

líklegur til þess að leita allra ráða til þess að hámarka gróðann, og það virðist ekki vera 

mikið vandamál að sveigja reglurnar, ef svo ber undir (Helgi Gunnlaugsson 2000; 2008).  

Efnahagslegt tjón getur orðið gríðalegt þegar um hvítflibbabrot er að ræða eins og sjá 

má á Hafskipsmálinu, en þá missa 350 manns vinnuna, sem er mun alvarlegra mál en að 

bankinn hafi tapað 350 milljónum (Björn J. Bragason, 2008 og Lárus Jónsson, 2004). Í 

kjölfarið verður siðferðisleg upplausn í samfélaginu og er það það allra alvarlegasta, 

vegna þess að þegar einstaklingarnir í samfélaginu missa trú sína á gildum samfélagsins, 

sitja eftir þeir sömu einstaklingar og vita ekki hvað verður (Durkheim, 1893/1964).  Þetta 
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er einmitt það sem Sutherland (1983) talar um, að það verði að vera meira samstarf á milli 

ríkisstjórnar og einstaklinga, að þau viðmið sem fólkið í landinu vill sjá sé það sama og 

stjórnin vilji sjá, og að nauðsynlegt sé að einstaklingar séu tilbúnir til þess að standa á 

fætur og mótmæla, samhliða stjórninni, að brot hvítflibbaglæpamanna séu ekki liðin.  

Árið 2009, gerist það að Búsáhaldabyltingin verður að veruleika, þarna var saman 

komið fólk til þess að mótmæla núverandi ástandi. Hrunið var orðið að veruleika, 

væntingar almennings brostnar, sem og trú á lýðræðinu. Fólkið krafðist svara og 

ríkisstjórnina burt (Jón Gunnar Bernburg, Berglind H. Ragnarsdóttir og Sigrún Ólafsdóttir 

2010). Samstaða sem þessi braut blað í íslenskri sögu, sem sýnir að fólki var nóg boðið og 

krafðist réttlætis. Fjöldamótmæli sem þessi, gerast eftir góðæri, þar sem fólk hefur 

upplifað velmegun í vissan tíma, sem endar með bakslagi (Davies, 1962).  

 En vegna þeirra gríðalegu tengsla sem þessi hópur hefur, er erfitt að sækja mál og 

dæma, þar sem viðskiptaheimurinn er lítill og oft á tíðum mikil tengsl á milli þeirra sem 

sækja málin og þeirra sem ákærðir eru (Jónatan Þórmundsson, 1988).  

Viðskiptabrot eru erfið viðureignar, þau eru flókin og ekki er alltaf til sú þekking sem á 

þarf að halda til þess að rannsaka þau, og er þetta eflaust nokkuð af þeim atriðum sem 

valda því að þessi mál þvælast lengi í kerfinu. Samanber að Hafskips málið varði í fimm 

ár, í upphafi var farið af stað með 450 sakagiftir en að lokum er einungis dæmt í fimm í 

undirrétti og 20 í Hæstarétti (Örnólfur Árnason, 2004). Á þessum fimm árum, gekk mikið 

á, mikill mannafli var notaður til þess að komast til botns í þessu máli og vegna tengsla 

manna á milli þurfti að kalla til nýjan mannskap (Örnólfur Árnason, 2004).  

Æðstu stjórnendur Útvegsbankans voru einnig kallaðir fyrir dóm, en þegar þeirra 

hlutdeild er skoðuð, er það nokkuð sem hefði mátt sleppa, af þeim forsendum að bankinn, 

fór eftir því bókhaldi sem honum var látið í té, og ekki hafði það tíðkast að leggja fram 

vantrú á löggiltan endurskoðanda, sem Helgi Magnússon var.  

En þegar betur er skoðað eru miklar líkur á því að um tvöfalt bókahald hafi verið um 

að ræða hjá Hafskipsmönnum, annað sem bankanum og öðrum fjárfestum var sýnt og 

síðan hitt sem var hið eiginlega bókhald, sem kemur bersýnilega í ljós þegar Sigurður 

Geirsson hjá hagdeild Útvegsbankans var látinn fara yfir bókhaldið, og kemur þá í ljós að 

tap Hafskips var mun nærri því að vera 300 milljónir en ekki tæplega 100 milljónir eins 

og bókhaldið sýndi (Lárus Jónsson, 2004).  

Þegar farið var af stað við að fara yfir mál Hafskips, fór ýmislegt að koma upp á 

yfirborðið, fá atriði eru nefnd í þessari ritgerð, en það voru augljós tengsl á milli þeirra 

fyrirtækja sem þeir Björgólfur Guðmundsson og Ragnar Kjartansson áttu og stjórnuðu, 
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meðal annars þau tengsl sem voru á milli Hafskips og Reykvískrar endurtryggingar, þar 

sem Hafskip var stæsti viðskiptavinurinn og síðan Staðastaður hf. sem átti húsnæðið sem 

hýsti Reykvíska endurtryggingu. Með þessari litlu tengingu er samt sem áður hægt að sjá 

augljós merki um það hvernig peningarnir voru látnir veltast á milli fyrirtækja, sem enda 

að lokum í sama vasa (Alþingi, 1985c).  

Einn stæsti vandinn sem samfélagið glímir við varðar þessi brot er að viðurlögin eru 

alls ekki í samræmi við alvarleika brotsins (Jónatan Þórmundsson, bls 215, 1988 og Helgi 

Gunnlaugsson, 2000; 2008). Helstu viðurlögin við efnahagsbrotum eru fésektir og 

svipting starfsréttinda, en þó er hægt að beita fangelsisvistun ef um einstakling er að ræða 

(Jónatan Þórmundsson, 2002). Endurspeglar dómur Hæstaréttar í Hafskipsmálinu þessi 

lög, en honum lyktaði með skilorðsbundnum dómum og 500.000 króna sekt. 

Það sem vert er að taka fram er að hvítflibba afbrotamenn sjá sig sjaldnast sem slíka. 

Þeir hafa fundið leið til þess að réttlæta gjörðir sínar sem er þeim nauðsynlegt til þess að 

lifa af, og í kjölfarið fundið sína líka til þess að eiga sameiginlegan grundvöll fyrir útrás 

sinni, sem ýtir enn frekar undir kenningu Matza og Sykes (1957).  

Það sýndi líka í þessu máli að það skiptir svo sannarlega máli hver maðurinn er, en 

ekki er það algengt að þeir sem sitji í gæsluvarðhaldi fái að fara út úr fangelsi til þess að 

nota kosningarétt sinn. Það er þó einmitt það sem Hafskipsmenn fengu að gera og er þetta 

mjög óvenjulegt, þar sem persónuskerðing er óhjákvæmileg (fangelsi.is). Þessi hegðun 

endurspeglar því kenningar um hvítflibbabrot, að þeir sjá sig ekki sem afbrotamenn 

(Siegel, 2004). 

Ætla má að staðan á Íslandi sé í takt við það sem gerist annars staðar. Hvítflibbabrot 

ganga eins fyrir sig hvar sem er. Þær kenningar og rannsóknir sem teknar hafa verið fyrir  

í þessari ritgerð gefa sterklega til kynna að þegar um hvítflibbabrot eru um að ræða, hafa 

brotin tilhneygingu til þess að vera í takt sama hvar þau eigi sér stað. 

Niðurstaðan er að Hafskipsmálið hefði átt að vera víti til varnaðar. Þó svo að þetta sé 

tiltöulega lítið mál í dag, bar það samt sem áður með sér viðvaranir. Ekki löngu seinna, 

kemur Baugsmálið upp á yfirborðið, sem er enn einn fyrirboðinn um að ekki sé allt með 

felldu, meðal annars í eftirlitsmálum. Þrátt fyrir þessar viðvaranir, eru brot af þessu tagi 

ekki tekin nægilega föstum tökum sem síðar endar með bankahruninu árið 2008.  
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