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Útdráttur 

Bankar gegna lykilhlutverki í samfélaginu og fall þeirra árið 2008 hafði því víðtæk áhrif. Í 

Rannsóknarskýrslu Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og 

tengda atburði (2010) var meðal annars gerð úttekt á siðferði og starfsháttum í tengslum við 

fall bankanna. Niðurstaða hennar var sú að áhersla á þessa þætti hafi ekki verið nógu mikil í 

samfélaginu þar á meðal innan bankanna, í stjórnmálum, viðskiptalífi, stjórnsýslu og 

fjölmiðlum. 

Verkefni þetta fjallar um siðareglur í bönkum út frá upplifun starfsmanna. Í byrjun verður 

fjallað almennt um siðferði og siðareglur og viðeigandi rannsóknir á þeim sviðum en áherslan 

verður síðan færð yfir á hvernig þessum málum er háttað hjá bönkum á Íslandi. 

Spurningakönnun var hönnuð þar sem ætlað var að kanna upplifun starfsmanna banka á 

innihaldi siðareglna auk þess að kanna hvernig staðið væri að kynningu á siðareglum og 

eftirliti með þeim. Einnig var kannað hvort áhersla á notkun siðareglna hafi að mati 

starfsmanna aukist eftir hrun.  

Haft var samband við þrjá stærstu viðskiptabanka landsins, Arion banka, Íslandsbanka og 

Landsbankann þar sem óskað var eftir að fá að leggja könnun með 25 spurningar fyrir 

starfsmenn þeirra. Tveir bankar höfnuðu þátttöku en Landsbankinn samþykkti að leggja 

könnunina fyrir um það bil 200 manna úrtak sem valið var af bankanum sjálfum og af þeim 

svöruðu 55 starfsmenn.  

Niðurstöðurnar eru áhugaverðar en sú staðreynd að aðeins einn banki sá sér fært að taka þátt í 

könnuninni leiddi þó til fremur einsleitrar niðurstöðu. 
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Inngangur 

Verkefni þetta fjallar um siðareglur í bönkum út frá upplifun starfsmanna. Í byrjun verður 

fjallað almennt um siðferði og siðareglur og viðeigandi rannsóknir á þeim sviðum en áherslan 

verður síðan færð yfir á það hvernig þessum málum er háttað hjá bönkum á Íslandi. 

Spurningakönnun var hönnuð þar sem ætlað var að kanna upplifun starfsmanna banka á 

innihaldi siðareglna auk þess að kanna hvernig staðið væri að kynningu á siðareglum og 

eftirliti með þeim. Einnig var kannað hvort áhersla á notkun siðareglna hafi að mati 

starfsmanna aukist eftir hrun.  

Eftir efnahagshrunið haustið 2008 var oft sagt „löglegt en siðlaust“ þegar fjallað var um 

starfshætti viðskiptabankanna í fjölmiðlum og í umræðunni um aðdraganda og afleiðingar 

hrunsins. Þessa setningu má hafa um hegðun eða vinnubrögð sem eru innan ramma laga sem 

sett eru af Alþingi, framfylgt er af laganna vörðum og túlkuð eru af dómstólum landsins en 

eru þrátt fyrir það ekki í takt við siðferðisleg viðmið samfélagsins. 

Til eru margar skilgreiningar á siðferði, hvað það er, fyrir hverja og hver tilgangur þess er. 

Samkvæmt einni skilgreiningu er siðferði samsafn viðmiða um hvað telst rétt og hvað rangt í 

samfélagi manna. Það leggur þegnum samfélagsins viðmið um viðeigandi athafnir þegar 

kemur að ýmsum aðstæðum og málefnum eins og samfélagslegum skyldum, réttlæti og 

almennum dyggðum auk þess að lýsa hvernig best er að þroska einstaklinginn sem 

siðferðislega ábyrgan samfélagsþegn (Santa Clara University, e.d.). Samkvæmt 

Rannsóknarskýrslu Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og 

tengda atburði (2010) er siðferði samsett úr fjórum meginþáttum, þeir eru: 1) siðferðislegt 

verðmæti og gildismat, 2) dyggðir og lestir einstaklinga, 3) skráðar og óskráðar siðareglur 

sem standa eiga vörð um siðferðisleg verðmæti og 4) skyldur og ábyrgð sem tengjast stöðu 

eða hlutverkum einstaklinga. Flestum eru kennd grundvallaratriði í siðferði eins og að það sé 

rangt að ljúga, svíkja og meiða en þessi atriði geta tekið á sig flóknar myndir í mismunandi 

aðstæðum lífsins og auk þess að vera mismunandi eftir samfélögum.   

Hugtakið siðareglur hefur, eins og siðferði, verið skilgreint á ýmsa vegu. Ein skilgreiningin er 

sú að siðareglur séu samsafn af siðferðislegum viðmiðum sem tekin eru saman í skriflegt, 

skýrt og formlegt skjal sem ætlað er að stýra hegðun eða athöfnum þeirra sem siðareglurnar 

eru ætlaðar (Schwartz, 2004). Í þessari skilgreiningu eru tilgreindir þrír þættir siðareglna sem 

taldir eru mikilvægir til að skráning og notkun þeirra skili árangri. Þessir þættir eru 
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upptalning á siðferðislegum viðmiðum, í hvaða formi siðareglunum er komið á framfæri og 

fyrir hvern þær eiga að gilda.  

Siðareglur eru ekki formlega skráðar í íslensku samfélagi á sama hátt og lög landsins en það 

er þó ætlast til þess að gildir samfélagsþegnar hagi breytni sinni skynsamlega og á þann hátt 

sem bestu rökin styðja en um leið þarf að taka tillit til hagsmuna annarra sem athafnirnar geta 

snert (Rachels, 1986/1997). Margar íslenskar starfsstéttir og fyrirtæki hafa sett sér og skráð 

siðareglur sem eiga að veita þeim og starfsmönnum þeirra siðferðislegan ramma til að vinna 

eftir auk vinnureglna um það hvernig takast eigi á við siðferðisleg álitamál. Fyrir starfsstéttir  

eins og lækna og lögfræðinga eru þessar skráðu siðareglur líka skuldbinding til að vinna í 

þágu samfélagsins (Sigurður Kristinsson, 1991).  

Bankar gegna mikilvægu og jafnframt margvíslegu hlutverki í efnahagslífi og samfélagi 

þjóða. Starfsemi þeirra byggir meðal annars á að lána fé, taka við innlánum til ávöxtunar og 

annast fjármagn og eignir viðskiptavina sinna (Samtök fjármálafyrirtækja, e.d.). Bankar bera 

því óumdeilanlega ábyrgð gagnvart samfélaginu í heild enda eru ekki aðeins eigendur þeirra 

sem verða fyrir áhrifum af starfsemi þeirra heldur einnig allir þeir sem viðskipti eiga við 

bankanna og treysta þeim fyrir verðmætum sínum og fjárfestingum sama hversu 

umfangsmiklar þær kunna að vera. Í Rannsóknarskýrslu Alþingis (2010) var meðal annars 

gerð úttekt á siðferði og starfsháttum í tengslum við fall bankanna. Niðurstaða hennar var sú 

að áhersla á þessa þætti hafi ekki verið nógu mikil í samfélaginu þar á meðal innan bankanna, 

í stjórnmálum, viðskiptalífi, stjórnsýslu og fjölmiðlum. 

Af því sem fram hefur komið má ráða að mikilvægt sé fyrir fyrirtæki eins og banka að skrá 

siðareglur sem eru raunhæfar og viðeigandi fyrir starfsemi þeirra og sem starfsmenn geta 

notað sem ramma fyrir dagleg störf og æskilega hegðun. Rannsóknarskýrsla Alþingis (2010) 

tiltók einmitt að þrátt fyrir að ítarlegar regluhandbækur hafi verið til innan bankanna fyrir 

hrun virðist sem reynt hafi verið eftir fremsta megni að finna leiðir framhjá reglunum og oftar 

en ekki litið á þær sem hindrun fremur en ramma til að vinna innan. Þess vegna er bent á það 

í niðurstöðu Rannsóknarskýrslunnar að efla þurfi vitund almennra starfsmanna 

fjármálafyrirtækja á gildandi siðareglum til að tryggja góða starfshætti. 

Tilgangur siðareglna hefur hins vegar verið umdeildur og hafa fjölmargar rannsóknir með 

mismunandi nálganir verið gerðar á siðareglum. Helin og Sandström (2007) tóku saman 

yfirlit yfir rannsóknir sem gerðar hafa verið á siðareglum í viðskiptum og flokkuðu þær í þrjá 

flokka, rannsóknir á innihaldi siðareglna í fyrirtækjum, rannsóknir á því hvort og hvernig 
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siðareglur hafa áhrif á hegðun starfsmanna fyrirtækja og rannsóknir á þeim þáttum sem þarf 

að hafa í huga þegar siðareglur eru settar til að auka líkur á að þeim sé fylgt. Niðurstaða Helin 

og Sandström er að það skorti enn nokkra þekkingu á því hvernig siðareglur virka, hvernig 

þeim er miðlað innan fyrirtækja og hvaða áhrif þær hafa. Stevens (1994) gerði greiningu á því 

hvernig siðareglum væri miðlað til starfsmanna, hvernig hægt væri að tryggja að eftir 

reglunum væri farið og hvort afleiðingar væru af því að brjóta í bága við þær. Niðurstaða 

greiningarinnar leiddi í ljós að auka þyrfti áherslu á rannsóknir á því hversu árangursríkar 

siðareglur eru í framkvæmd og hvort þær virki í raun sem leiðarvísir fyrir betri siðferðislegri 

hegðun starfsmanna. Schwartz (2001, 2004) hefur gert tvær rannsóknir á sviði siðareglna í 

viðskiptum. Annars vegar á því hvernig best er að móta árangursríkar siðareglur og hins 

vegar á því hvernig siðareglur hafa áhrif á hegðun og hvernig starfsmenn upplifa notkun 

siðareglna.  

Því er áhugavert að kanna hvernig starfsmenn banka á Íslandi upplifa og skynja innihald 

siðareglna og hvernig þær eru kynntar og notaðar í daglegum störfum þeirra. Kannað verður 

hvort áhersla á siðareglur hefur aukist eftir hrun og hverju starfsmenn telja að vel mótaðar 

siðareglur geti áorkað. Þátttakendur verða spurðir út í þætti sem tengjast innihaldi, kynningu, 

notkun og eftirliti siðareglna. 

Við gerð þessa verkefnis var haft samband við þrjá stærstu viðskiptabanka landsins, Arion 

banka, Íslandsbanka og Landsbanka og óskað eftir að fá að leggja rafræna spurningakönnun 

fyrir starfsmenn þeirra. Niðurstöðum könnunarinnar er ætlað gefa innsýn inn í eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 

(R1) Hvernig upplifa starfsmenn banka ákveðna þætti í innihaldi siðareglna, kynningu þeirra, 

notkun og eftirliti? 

(R2) Upplifa starfsmenn að meiri áhersla sé á notkun siðareglna nú miðað við fyrir hrun? 

(R3) Er munur á upplifun starfsmanna eftir því í hvaða banka þeir starfa? 

Fræðileg umfjöllun 

Fyrir þetta verkefni var heimilda leitað í hinum ýmsu gagnasöfnum og í bókum. Aðallega var 

notast við internetið þar sem meðal annars var leitað að orðum eins og ethics, siðareglur, 

code of ethics, business ethics, bank ethics. Ýmsar kenningar, greinar og rannsóknir voru 

kannaðar sem varpað gætu ljósi á viðfangsefni þessa verkefnis. Þar sem mikið framboð er af 
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efni og heimildum á þessu sviði er erfitt að tryggja að bestu heimildirnar og þær mest 

viðeigandi hafi komið fram í leitarniðurstöðum. Heimildirnar voru valdar eftir því hversu 

viðeigandi þær þóttu fyrir verkefnið og hversu vel þær myndu nýtast við túlkun á 

niðurstöðum spurningakönnunarinnar. 

Hvers vegna siðareglur? 

Siðareglur hafa alltaf verið umdeildar og margir efast um gagn þeirra og tilgang. Áður en 

lengra er haldið er því rétt að kanna hver hugsanlegur tilgangur eða ávinningur er með því að 

skrá siðareglur. Í greiningu Sigurðar Kristinssonar (1991) á siðareglum starfsgreina á Íslandi 

eru tilgreindir sex kostir þess að skrá siðareglur fyrir ákveðnar starfsstéttir. Fyrsti kosturinn er 

sá að hver einstaklingur gerir sér betur grein fyrir til hvers er ætlast af honum í starfi og 

siðareglur geta þannig verið góð áminning um skyldurnar sem starfið felur í sér. Annar 

kosturinn er að skráðar siðareglur geta miðlað reynslu annarra og þannig verið góður 

leiðarvísir fyrir starfsmenn um hvernig best er að taka ákvarðanir í siðferðislegum álitamálum 

án of mikillar umhugsunar. Þriðji kosturinn er að skráðar siðareglur geta aukið samheldni 

innan starfsstéttarinnar og þær verða að sameign félagsmanna þannig að allir beri ábyrgð á 

því sem fram er tekið í þeim. Fjórði kosturinn er að siðareglur geta verið árangursríkt 

verkfæri til að leysa ágreining á réttlátan hátt með því að tiltaka viðurkenndan farveg fyrir 

slíkan ágreining. Fimmti kosturinn er að þær geta aukið ímynd stéttarinnar út á við með því 

að tiltaka skuldbindingar hennar við samfélagið og að lokum er sjötti kosturinn sá að 

siðareglurnar geta verið einstaklingum innan starfsstéttarinnar hvatning til að gera vel og 

breyta rétt. 

Þó kostirnir séu margir þarf að gæta þess að skráðar siðareglur verði ekki til þess að 

starfsmenn og fyrirtæki geti falið sig á bak við þær. Það er ekki hægt að tilgreina allar 

hugsanlegar aðstæður sem upp geta komið í starfi einstaklinga né hve umfangsmikil ábyrgð 

þeirra er (Sigurður Kristinsson, 1991). Því er ekki réttlætanlegt að vísa í að þar sem eitthvert 

atriði sé nefnt svona en ekki hinsegin eða sé jafnvel ekki nefnt í siðareglum þá sé ekki ástæða 

til að taka tillit til þess í ákvarðanatöku og starfsháttum. Siðareglur eru fyrst og fremst 

vandmeðfarið verkfæri til að auka siðferðislega vitund starfsmanna og starfsstétta og það þarf 

að fylgja þeim eftir á réttum forsendum (Sigurður Kristinsson, 1991). 

Siðareglur eiga samkvæmt því sem segir í greiningu Sigurðar Kristinssonar (1991) að vera 

leiðarvísir um hvernig best er að taka ákvarðanir í erfiðum málum auk þess að vera áminning 

um skyldur og ábyrgð starfsmanna. Þær þarf að meta í samræmi við þá hagsmuni sem verða 
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fyrir áhrifum af ákvörðunum sem teknar eru með hliðsjón af þeim. Ef taka þarf erfiða 

ákvörðun dugar það sem bókstaflega er skrifað ef til vill skammt og þá þarf að beita 

dómgreind hvers og eins, umræðu við aðra og túlkun á siðareglunum til að finna bestu 

lausnina sem á við tilteknar aðstæður. Þær eiga að vera tilefni til lifandi umræðu og 

umhugsunar um siðferði og siðferðisleg mál og því þarf að fjalla um þær og endurskoða til að 

koma í veg fyrir að þær úreldist.  

Þegar kemur að fyrirtækjum er þeim nokkurn veginn í sjálfsvald sett að skrá siðareglur. Öll 

fyrirtæki bera formlegar skyldur sem skiptast annars vegar í lög og reglur sem settar eru af 

opinberum aðilum og hins vegar í þær vinnureglur sem fyrirtækið setur sér (Ólafur 

Klemensson, 2003). Hagsmunaaðilar gera þar að auki mismiklar kröfur eða væntingar til 

fyrirtækja og ráðast þær af eðli, starfsemi og umhverfi fyrirtækisins sem um ræðir. Þegar 

fyrirtæki setja sér siðareglur verða þau að vera meðvituð um þessar formlegu skyldur sem og 

væntingar hagsmunaðila.  

Fjármálafyrirtæki eins og bankar gegna veigamiklu hlutverki í samfélaginu og bera því 

margvíslegar skyldur við fjölmarga hagsmunaaðila. Í 1.grein laga um fjármálafyrirtæki nr. 

161/2002 með áorðnum breytingum segir „tilgangur laga þessara er að tryggja að 

fjármálafyrirtæki séu rekin á heilbrigðan og eðlilegan hátt með hagsmuni viðskiptavina, 

hluthafa, stofnfjáreigenda og alls þjóðarbúsins að leiðarljósi“. Til viðbótar við þessar lagalegu 

skyldur má ætla að fyrirtæki þurfi að setja sér siðferðislegan ramma utan um starfshætti sína 

til að tryggja að lagalegu kröfunni um að gæta almannahagsmuna verði fylgt eftir. Í 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á siðareglum hefur komið fram að mörg fyrirtæki leggi 

meiri áherslu á að vera innan ramma laganna svo siðareglurnar vernda fyrirtækið fremur en 

samfélagið og almannahagsmuni (Stevens, 1994).  

Til viðbótar við lögin hefur Viðskiptaráð Íslands (2012) gefið út leiðbeiningar um 

stjórnarhætti fyrirtækja og er nýjasta útgáfa þeirra frá því í mars 2012. Í þessum 

leiðbeiningum er mælt með að fyrirtæki setji sér sem og stjórnendum og starfsmönnum 

skriflegar siðareglur auk viðmiða um samfélagslega ábyrgð fyrirtækisins. Í þessum 

leiðbeiningum er mælst til að siðareglur fyrirtækis innihaldi nálgun á þætti eins og gildi og 

viðmið fyrirtækisins, samfélagslega ábyrgð, hagsmunaárekstra, misnotkun starfsheimilda, 

trúnaðarskyldu, eftirfylgni við lög og upplýsingagjöf um misbresti. 

Siðferðislegar athafnir fyrirtækja eru oft nátengdar því að sýna af sér samfélagslega ábyrgð. 

Til eru margar kenningar á sviði siðfræðinnar en tvær hafa tekið sérstaklega á samfélagslegri 
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ábyrgð fyrirtækja. Sú fyrri er kenning Friedman (1970) um að eina samfélagslega ábyrgð 

fyrirtækja sé að auka hagnað eiganda þeirra og hluthafa án þess þó að fara út fyrir ramma 

laganna. Samkvæmt þessari kenningu geta fyrirtæki ekki borið siðferðislega ábyrgð heldur 

aðeins einstaklingar. Það má leiða líkum að því að þessi umdeilda kenning hafi verið höfð að 

leiðarljósi í aðdraganda bankahrunsins en hún virðist í fljótu bragði ekki vænleg til langtíma 

árangurs. Seinni kenningin er haghafakenning Donaldson (2002) sem beint er að stjórnendum 

og bendir á að hvert fyrirtæki hafi marga haghafa svo sem hluthafa, viðskiptavini, starfsmenn 

og samfélagið sem það starfar í. Allir þessir haghafar hafa eitthvað að græða og einhverju að 

tapa í tengslum við athafnir og starfsemi fyrirtækisins og stjórnendur þurfa því að hugsa um 

þessa haghafa í ákvarðanatökum sínum. Í aðdraganda bankahrunsins virðist sem það hafi 

gleymst að hagsmunaaðilar bankanna hafi verið fleiri en eigendur þeirra og stjórnendur. 

Merkingin sem lögð var í hugtakið samfélagsleg ábyrgð virðist þar að auki hafa verið illa 

skilgreind hjá bönkunum hér á landi í aðdraganda hrunsins og var það helst notað í tengslum 

við að styrkja ímynd bankanna út á við. Það var gert með því að veita fjármagni í ýmsa 

menningarlega viðburði sem og íþróttaviðburði í samfélaginu. Hin mikilvæga ábyrgð að 

vinna í þágu samfélagsins með því að gæta að góðum starfsháttum og siðferði var hins vegar 

vanrækt (Rannsóknarskýrsla, 2010).   

Tilganginn eða ávinninginn með skráningu siðareglna starfsstétta sem Sigurður Kristinsson 

(1991) fjallaði um í greiningu sinni og tekinn var saman hér að framan má færa yfir á 

fyrirtæki og af sömu ástæðum er mikilvægt fyrir þau að skrá siðareglur fyrir starfsemi sína. 

Green (1989) hefur tekið saman fleiri ástæður fyrir fyrirtæki til að skrá siðareglur. Þar má 

nefna að bæta ímynd fyrirtækisins, efla fyrirtækjamenningu og auka þar með samheldni 

starfsmanna. Að skrá siðareglur getur einnig verið mikilvægt til að standast samkeppni til 

lengri tíma þar sem þær geta aukið orðstír fyrirtækja sem aftur getur fært fyrirtækjum hæfasta 

fólkið, meiri sölu og þar með hugsanlega aukið hagnað. Auk þess má, samkvæmt Adams, 

Tashchian og Shore (2001), draga fram í siðareglum fyrirtækja þau gildi og þær dyggðir sem 

hafðar voru að leiðarljósi við stofnun fyrirtækisins og gerðar hafa verið að hornsteinum 

starfseminnar. 

Í grein sem birtist árið 1924 ályktar Graves að siðareglur séu engin töfralausn en þær séu þó 

gott verkfæri til að auka traust og virðingu í viðskiptasamböndum, séu þær notaðar á réttan 

hátt (Helin, 2007). Siðareglur geta sent starfsmönnum áhrifarík skilaboð um hvaða hegðun er 

talin ásættanleg innan fyrirtækja sem eykur líkurnar á að þær geti haft áhrif á hegðun og 

ákvarðanatöku þeirra (Stevens, 1994). Í grein Green (2001) kemur fram að tilvist siðaregla í 
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fyrirtækjum hafi meira gildi en innihald þeirra. Starfsmenn geta ekki endilega þulið 

nákvæmlega upp innihald þeirra en ferlið við þróun og innleiðingu siðareglna getur aukið 

vitund starfsmanna á siðferðislegum málefnum og virkað þannig sem sálfræðilegur 

stuðningur. Það að hafa skráðar siðareglur fyrir fyrirtæki og starfsmenn er þó engin trygging 

fyrir að farið sé eftir þeim en það má færa rök fyrir því að erfitt sé að gera siðferði að 

mikilvægum hluta af starfssemi fyrirtækja ef siðareglur eða einhvers konar siðferðislegur 

rammi er hvergi skráður í starfsháttum þeirra (Schwartz, 2004). 

Af því sem fram hefur komið má ráða að það sé mikilvægt fyrir fyrirtæki eins og banka að 

skrá siðareglur sem eru raunhæfar og viðeigandi fyrir starfsemi þeirra og sem starfsmenn 

þeirra geta notað sem ramma til að starfa innan. Starfsemi banka byggist á þjónustu sem innt 

er af hendi einstaklinga og mannlegt eðli getur verið óútreiknanlegt. Einstaklingar hugsa ekki 

né hegða sér eins þegar kemur að vinnubrögðum, samfélagi við aðra, löghlýðni, siðferði og 

siðferðislegum málum. Bankar eiga að njóta trausts í samfélaginu og þeim ber skylda til að 

gæta hagsmuna viðskiptavina sinna. Því er mikilvægt að þeir setji sér skýra starfshætti og 

siðferðisleg viðmið í starfsemi og samskiptum við viðskiptavini.  

Einstaklingar sem starfa í bönkum vinna með peninga og verðmæti fyrir hönd annarra og í 

þágu samfélagsins. Því má álykta að freistnivandi og hugsanir um mögulegan gróða geri 

fremur vart við sig innan veggja banka en annarra fyrirtækja sem eykur líkurnar á hegðun og 

athöfnum sem brjóta í bága við siðferðisleg viðmið (Green, 1989). Fyrirtækjamenning 

íslensku bankanna í aðdraganda hrunsins var á þá lund að góðir viðskiptahættir viku fyrir 

hagsmunum einstakra aðila en um leið á kostnað viðskiptavina og samfélagsins 

(Rannsóknarskýrsla, 2010). Án efa er einnig umhverfinu um að kenna og þeim viðhorfum 

sem ríktu í samfélaginu öllu. Bankarnir ötuðust samkvæmt Rannsóknarskýrslunni (2010) 

bæði út í innri sem ytri eftirlitsaðila og litu á þá sem dragbít á aukin umsvif. Oftraust var haft 

á stjórnendum bankanna og samskipti við opinbera aðila voru oft á tíðum óformleg sökum 

kunningsskapar. Þetta hefur án efa ekki aukið líkurnar á að siðareglum bankanna hafi verið 

fylgt samviskusamlega fyrir hrun. 

Það má því spyrja hvernig hægt sé að móta og innleiða siðareglur sem auka líkurnar á að þær 

hafi áhrif á hegðun og athafnir starfsmanna. Í næsta hluta verður fjallað um ýmsar rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á siðareglum og hvernig þær hafa hugsanlega áhrif á hegðun og hvaða 

þætti þarf að hafa í huga þegar siðareglur eru mótaðar. 
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Rannsóknir á siðareglum og fræðigreinar 

Við vinnslu þessa verkefnis var leitað í erlendar rannsóknir til að sjá hvernig best er að móta 

og innleiða siðareglur til að starfsmenn upplifi þær sem órjúfanlegan þátt af starfi þeirra í 

þágu fyrirtækisins og samfélagsins.  

Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar á innihaldi siðareglna og hefur nálgun þeirra verið 

mismunandi. Í rannsókn White og Montgomery (1980) var gerð efnisgreining (e. content 

analysis) á 30 siðareglum bandarískra fyrirtækja með það fyrir augum að kortleggja 

viðfangsefnin eða aðstæðurnar sem þær tóku til. Í flestum tilvikum var sérstaklega minnst á 

hagsmunaárekstra í siðareglunum eða í 73% tilvika. Í 67% tilvika var tekið á skyldu 

starfsmanna til að fylgja eftir almennum lögum og í sama fjölda tilvika var tekið á misnotkun 

á eignum fyrirtækjanna. Að öðru leyti var ekki mikið samræmi á milli þess til hvaða 

viðfangsefna þessar 30 siðareglur tóku. Þessar niðurstöður benda til að mörg fyrirtæki leggja 

meiri áherslu á að siðareglurnar verji fyrirtækið en samfélagið. 

Í rannsókn Cressey og Moore (1983) var gerð efnisgreining á 119 siðareglum og var 

niðurstaða þeirra sú að fyrirtæki fjölluðu meira um æskilega hegðun starfsmanna gagnvart 

fyrirtækinu en tóku ekki á hegðun starfsmanna gagnvart samfélaginu sem fyrirtækin störfuðu 

í. Þessar tvær rannsóknir eru aðeins brot af þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á 

innihaldi og efni siðareglna og þó þær veiti góða innsýn inn í hvað fyrirtækjum þykir 

siðferðislega mikilvægt þá er ekki auðvelt að sjá hvernig og með hvaða hætti siðareglurnar 

virka sem verkfæri til betri starfshátta.  

Stevens (1994) hefur því bent á að þörf sé á rannsóknum á því hvernig siðareglur eru kynntar 

og þeim framfylgt innan fyrirtækja og með hvaða hætti þær hafa áhrif á hegðun starfsmanna. 

Nokkrir fræðimenn telja að siðareglur geti haft áhrif á hegðun og ákvarðanir starfsmanna en 

auk þess komi til einstaklingsbundnir þættir sem og umhverfislegir þættir (Ford og 

Richardson, 1994). Samkvæmt því sem fram kemur í bók sem Trevino og Nelson rituðu árið 

1995 má flokka starfsmenn í þrjá hópa, góða dáta (e. good soldiers), óútreiknanlega 

starfsmenn (e. loose cannons) og handsprengjur (e. grenades). Viðhorf þessara hópa til 

siðareglna er mismunandi og hugsanleg áhrif siðareglna á hegðun þeirra eru því ólík. Þannig 

kunna góðu dátarnir siðareglurnar og fylgja þeim þar sem þær eru stuðningur við 

siðferðislega hegðun. Óútreiknanlegu starfsmennirnir geta verið nýir og óreyndir starfsmenn 

eða þeir sem þekkja siðareglur fyrirtækisins ekki nógu vel. Siðareglurnar veita þeim leiðsögn 
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um æskilega hegðun. Handsprengjurnar eru þeir sem kæra sig ekki endilega um siðareglurnar 

og hugsa aðeins um eigin hagsmuni. Siðareglurnar setja þeim mörk og eru vísbending um 

hvaða hegðun verður ekki umborin. Samkvæmt þessu geta siðareglur haft mismunandi 

þýðingu fyrir starfsmenn með því að réttlæta siðferðislega hegðun góðu dátanna, kenna 

óútreiknanlegu starfsmönnum hvaða hegðun er æskileg og vara handsprengjurnar við því 

hvaða hegðun er óæskileg (Adams o.fl. 2001).  

Þar sem starfsemi banka byggist á þjónustu sem látin er af hendi einstaklinga er mikilvægt að 

taka einstaklingsbundna þætti inn í jöfnuna þegar siðareglur eru mótaðar. Starfsmenn 

skuldbinda sig fyrirtækjum og þurfa því að hafa trú á starfsemi þeirra. Fyrirtæki sem hafa 

siðareglur sýna starfsmönnum sínum að þau vilji starfa á heiðarlegan hátt með siðferði að 

leiðarljósi. Því er mikilvægt að starfsmenn upplifi siðareglur fyrirtækisins sem órjúfanlegan 

þátt af fyrirtækinu og sem eitthvað sem þeir geta skuldbundið sig við og haft trú á (Green, 

1989). 

Til að auka vitund fyrirtækja og starfsmanna á siðferðislegri starfsemi þarf að móta og kynna 

til sögunnar siðareglur en auk þess þarf að finna leiðir til að auka líkur á að eftir þeim sé 

farið. Í rannsókn Schwartz (2004) var kannað með ítarlegum viðtölum hvernig starfsmenn 

fjögurra stórfyrirtækja í Kanada upplifðu innihald og notkun siðareglna. Þessari rannsókn var 

ætlað að bæta þekkingu við fyrri rannsóknir á þessu sviði og minnst hefur verið á í þessu 

verkefni. Grundvöllur rannsóknarinnar var að fá innsýn inn í hvaða þættir myndu hugsanlega 

auka líkur á að siðareglum sé fylgt eftir og hvernig starfsmenn skynja og upplifa siðareglur. 

Rannsóknin fólst í að skoða innihald siðareglnanna og ferli þeirra innan fyrirtækjanna auk 

þess að ræða við starfsmenn um upplifun þeirra af notkun þeirra. Innihald siðareglnanna var 

skoðað með tilliti til lengdar þeirra, hversu réttlætanlegar, raunhæfar og viðeigandi þær voru 

fyrir þá hegðun sem ætlast var til að þær hefðu áhrif á, hvort gefin voru dæmi um viðeigandi 

aðstæður og hvort tónn þeirra væri neikvæður eða jákvæður. Í ferlinu var skoðað hvernig 

siðareglurnar voru mótaðar með tilliti til tilgangs þeirra, hver kom að undirbúningi þeirra, 

hvernig þær voru innleiddar, hvernig þjálfun í notkun þeirra var háttað og hvernig fylgst væri 

með að eftir þeim væri farið. Upplifun og skynjun starfsmanna var síðan könnuð út frá þeim 

þáttum sem teknir eru fram í innihaldi og ferli siðareglna innan þessara fjögurra fyrirtækja 

(Schwartz, 2004).  

Niðurstöðurnar leiddu í ljós þá þætti sem starfsmenn töldu mikilvæga þegar kom að 

siðareglum og eru þeir vísir að atriðum sem gott er að hafa í huga þegar kemur að mótun og 
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setningu siðareglna sem ætlast er til að starfsmenn hafi að leiðarljósi í starfi. Meðal þeirra 

atriða sem talin voru mikilvægust þegar kom að innihaldi og uppsetningu siðareglna var að 

þær væru raunhæfar og viðeigandi til að starfsmaður lesi þær, skilji og muni. Þær mega ekki 

vera of langar og tónninn í þeim þarf að vera neikvæður, til dæmis á frekar að benda á það 

sem er bannað en það sem má svo skilja megi betur væntingar fyrirtækisins til starfsmanna. 

Mikilvægt er að gefa dæmi í siðareglum eða í kynningu á þeim til að tryggja betur skilning 

starfsmanna á siðareglunum og þeirri hegðun sem vænst er af þeim. Þegar kemur að því að 

koma siðareglum í framkvæmd er, samkvæmt rannsókninni, mikilvægt að þær séu studdar af 

stjórnendum, að starfsmenn fái viðeigandi kynningu og þjálfun en auk þess þarf að 

endurskoða siðareglur og styrkja notkun þeirra reglulega til að sýna fram á að ekki sé um 

tímabundna skuldbindingu að ræða heldur sé siðareglunum ætlað að vera mikilvægur hluti af 

daglegum störfum innan fyrirtækisins. Þegar kom að stýringu siðareglna var niðurstaðan sú 

að mikilvægt væri að fyrirtækið í heild skuldbindi sig við notkun þeirra til að koma í veg fyrir 

hugsanlegt vantraust á siðareglurnar og óvirðingu við notkun þeirra. Þá þarf að móta og 

kynna viðeigandi leiðir til að starfsmenn geti tilkynnt brot á siðareglum og fylgja þarf slíkum 

brotum eftir á samræmdan hátt til að starfsmenn sjái tilgang með að fylgja siðareglunum. Það 

er mikilvægt að fá skoðanir og álit notenda siðareglna til að varpa ljósi á þá þætti sem 

hugsanlega er hægt að bæta þegar kemur að því að auka notkun á siðareglum innan fyrirtækja 

(Schwartz, 2004). Þegar starfsmenn kanadísku fyrirtækjanna voru spurðir hvers vegna þeir 

töldu að fyrirtæki skráðu siðareglur komu fram sjö ástæður. Þær voru: 1) að vernda ímynd og 

orðspor fyrirtækisins, 2) að auka afkomu fyrirtækisins, 3) að skapa ramma utan um 

viðeigandi hegðun fyrir starfsmenn, 4) að auka almannatengsl, 5) til að sýna samfélagslega 

ábyrgð fyrirtækisins, 6) til að vernda starfsmenn og 7) vegna lagalegrar kröfu. Þrátt fyrir að 

nokkrar rannsóknir telji að skilningur á tilgangi siðareglna geti haft áhrif á hegðun benti 

ekkert í rannsókn Schwartz til að svo væri. 

Í annarri rannsókn Schwartz (2001) leitaðist hann við að fá svör við þremur spurningum: 1) 

hvort siðareglur hafi áhrif á hegðun, 2) hvaða ástæður liggja að baki því að farið sé eftir 

siðareglum og hvaða ástæður liggja að baki því að ekki sé farið eftir siðareglum og 3) hvernig 

siðareglur hafa áhrif á hegðun. Samkvæmt niðurstöðum hans geta siðareglur haft áhrif á 

hegðun í einstaka tilvikum þar sem svarendur gátu gefið dæmi um aðstæður þar sem þeir hafi 

breytt hegðun sinni vegna þess sem stóð í siðareglunum eða höfðu leitað í siðareglurnar til að 

fá leiðsögn um viðeigandi hegðun. Að auki höfðu siðgæðisverðir fyrirtækisins fengið 

fyrirspurnir um viðeigandi hegðun sem gefur í skyn að starfsmenn séu í það minnsta 
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áhugasamir um að sýna æskilega hegðun. Ástæðurnar fyrir því að siðareglum er fylgt eða 

ekki fylgt eftir dró Schwartz saman í fimm hugsanlegar ástæður fyrir því hvers vegna 

starfsmenn fara ekki eftir siðareglum og þrjár hugsanlegar ástæður fyrir því að starfsmenn 

fara eftir siðareglum. Ástæðurnar sem svarendur töldu liggja að baki því að fara ekki eftir 

siðareglum voru: 1) áhersla á eigin hagsmuni svo sem græðgi og framagirni, 2) óánægja 

starfsmanna með til dæmis starfið eða launin, 3) umhverfislegir þættir eins og hópþrýstingur, 

4) réttlæting á að athöfnin sé í þágu fyrirtækisins og 5) þekkingarleysi starfsmanna á 

siðareglunum. Ástæðurnar sem svarendur tilgreindu sem líklegastar fyrir því að farið sé eftir 

siðareglum voru: 1) persónuleg gildi, 2) óttinn við refsingar, eins og uppsögn og 3) tryggð við 

fyrirtækið. Niðurstöðurnar við spurningunni um hvernig siðareglur hafa áhrif á hegðun voru 

dregnar saman í átta myndlíkingar sem sýna fram á að siðareglur geta bæði haft bein og óbein 

áhrif á hegðun starfsmanna.  

Siðareglur geta þannig haft áhrif sem: 

1. Reglubók (e. rule-book) sem tilgreinir æskilega hegðun 

2. Vegvísir (e. sign-post) sem starfsmenn geta notað til að fá leiðbeiningar um 

hvert þeir eiga að leita ef upp koma álitamál 

3. Spegill (e. mirror) sem veitir starfsmönnum staðfestingu á hvaða hegðun telst 

æskileg fyrir fyrirtækið 

4. Stækkunargler (e. magnifying glass) sem virkar sem viðvörun og ráðleggur 

starfsmönnum að hugsa ítarlega áður en hegðun er ákveðin 

5. Skjöldur (e. shield) sem starfsmenn geta notað gegn ósiðferðislegum kröfum 

annarra innan fyrirtækisins 

6. Reykskynjari (e. smoke detector) sem hvetur starfsmenn til að hindra aðra í að 

sýna af sér ósiðlega hegðun 

7. Brunabjalla (e. fire alarm) sem hvetur starfsmenn til að upplýsa viðeigandi 

aðila um ósiðlegt athæfi 

8. Kylfa (e. club) sem gefur í skyn að refsing fylgi ósiðlegri hegðun 

Með því að tilgreina niðurstöðurnar í myndlíkingum er hægt að sjá betur hvert hlutverk 

siðareglna er í að hafa áhrif á hegðun í hinum ýmsu aðstæðum. Samkvæmt þessu geta 



17 
 

 
 

siðareglur haft áhrif á einstaklinga en líka hjálpað þeim að hafa áhrif á aðra í kringum sig 

(Schwartz, 2004). Fyrirtæki geta notað þessar niðurstöður til að móta betur siðareglur sínar 

með það fyrir augum að auka líkur á að þeim sé fylgt eftir og með því að gera þær viðeigandi 

fyrir alla starfsmenn.  

Af framangreindum rannsóknum að dæma þarf að huga að mörgum þáttum við mótun og 

setningu siðareglna til að hámarka áhrif þeirra á hegðun og ákvarðanir starfsmanna.  

Íslensku bankarnir og staðan í dag 

Í Rannsóknarskýrslu Alþingis (2010) segir að lög og siðareglur samfélaga dragi lærdóm af 

undangengnum fjármálakreppum. Ef svo er raunin má ætla að lærdómurinn sem draga má af 

efnahagshruninu 2008 fari að skila sér í lög og í starfshætti íslenskra fyrirtækja á næstu árum. 

Ef litið er til þriggja stærstu banka landsins, Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankans má 

sjá að þeir hafa allir lagst í viðamikla breytingu á ímynd sinni. Tveir þessara banka, Arion 

banki og Íslandsbanki, breyttu nöfnum sínum eftir hrun og var það líkast til gert til að losna 

undan góðærisímyndinni. Landsbankinn á hinn bóginn hélt nafni sínu. Það er ekki eins 

augljóst að sjá með hvaða hætti innra skipulag og starfshættir bankanna hafa tekið 

breytingum eftir efnahagshrunið og hvort einhver lærdómur hafi skilað sér inn fyrir veggi 

þeirra og hugsanlega í siðareglur. Oft setja fyrirtæki stefnu sína, gildi og loforð um 

samfélagslega ábyrgð á heimasíður sínar til að gefa viðskiptavinum sem og öðrum hugmynd 

um með hvaða hætti fyrirtækin starfa. Með því að skoða heimasíður bankanna þriggja má sjá 

mun á hversu mikið þeir upplýsa um samfélagslega ábyrgð og siðareglur. Á heimasíðu Arion 

banka er að finna upplýsingar um stjórnarhætti en í fljótu bragði er ekki að sjá vísir að 

siðareglum bankans (Arion banki, e.d.). Undir liðnum samfélagsleg ábyrgð á heimasíðu 

Íslandsbanka er minnst á Reykjavíkurmaraþonið og önnur verkefni sem bankinn styrkir og 

undir liðnum stjórnarhættir eru teknar fram ýmsar reglur sem snúa að starfsemi bankans en 

ekki virðist vera minnst á sérstakar siðareglur (Íslandsbanki, e.d.). Undir liðnum starfshættir á 

heimasíðu Landsbankans er að finna starfsreglur bankans og þar á meðal er birtur 

siðasáttmáli bankans sem gefur ágæta mynd af þeim siðareglum sem bankinn starfar eftir 

(Landsbankinn, e.d.). Tekið skal fram að ekki var gerð viðamikil rannsókn á heimasíðum 

bankanna og ekki var farið sérstaklega inn í ársreikninga eða önnur skjöl til að finna einhvers 

konar siðareglur. Þessi óformlega könnun var aðeins til að athuga hversu auðvelt það er fyrir 

viðskiptavini sem og aðra að fá örlitla hugmynd um þær siðareglur sem bankarnir hafa að 

leiðarljósi án þess að hafa of mikið fyrir því. 
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Gögn og rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um þá rannsóknaraðferð sem notuð var við vinnslu þessa 

verkefnis, hverjir þátttakendurnir voru og hvernig unnið var úr niðurstöðum.  

Rannsóknaraðferð og framkvæmd 

Til að kanna viðhorf og upplifun starfsmanna banka af innihaldi siðareglna, kynningu þeirra 

og notkun var ákveðið að útbúa spurningakönnun sem samanstóð af 25 spurningum. Ástæða 

þess að spurningakönnun varð fyrir valinu er hentugleiki enda taka þær yfirleitt ekki langan 

tíma og taldar voru meiri líkur á að starfsmenn gæfu sér tíma til að svara slíkri könnun en að 

mæta í viðtal. Spurningarnar voru ýmist opnar, lokaðar eða samanstóðu af fullyrðingum sem 

svarendur tóku afstöðu til. Opnu spurningunum var ætlað að fá persónulegri svör og dýpri 

skilning á upplifun starfsmanna á ákveðnum þáttum. Spurningarnar voru hannaðar af 

rannsakanda en hugmynda og leiðbeininga var leitað á ýmsum sviðum þar á meðal í rannsókn 

Schwartz (2004), rannsókn Stevens (1994) og Skýrslu ríkisendurskoðunar um siðareglur í 

opinberri stjórnsýslu (2003). Í spurningunum sem tengdust innihaldi siðareglna var ekki spurt 

nákvæmlega um innihald þeirra heldur reynt að fá innsýn í hvort siðareglur bankanna 

innihaldi einstaka þætti sem rannsakanda fannst áhugavert að kanna með hliðsjón af því sem 

fræðin telja mikilvæga í mótun siðareglna og fram hafa verið tekin í þessu verkefni. 

Spurningakönnunina í heild má finna í viðauka A. 

Spurningakönnunin var sett upp í rafrænt kerfi á heimasíðunni http://www.esurveyspro.com 

og var könnunin stillt þannig að ekki var gerð krafa um að hverri spurningu væri svarað. Var 

þetta gert til að koma í veg fyrir að svarendur myndu sleppa allri könnuninni ef þeir vildu 

ekki svara öllum spurningunum. Tengill á könnunina var sendur  með tölvupósti þann 4. 

apríl, 2012 til starfsmannastjóra þriggja banka, Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankans.  

Í tölvupóstinum var tilgangur könnunarinnar útskýrður og óskað eftir leyfi til að leggja 

könnunina fyrir starfsmenn bankanna. Starfsmannastjórunum var í sjálfsvald sett hvort 

viðkomandi banki tæki þátt í könnuninni. 

Starfsmannastjórarnir svöruðu allir tölvupóstinum og upplýstu meðal annars í svari sínu að 

þeir fái mikinn fjölda fyrirspurna og beiðna frá nemendum um að leggja kannanir fyrir 

starfsmenn bankanna og því væri ógerlegt að gefa leyfi fyrir þeim öllum. Að auki kom fram 

að innanhússkannanir væru reglulega lagðar fyrir starfsmenn og því væri ekki svigrúm til að 

gefa leyfi fyrir utanaðkomandi könnunum. 
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Á þessum forsendum höfnuðu Arion banki og Íslandsbanki alfarið þátttöku í könnuninni.  

Landsbankinn samþykkti hins vegar að leggja könnunina fyrir um það bil 200 manna úrtak 

sem valið var af bankanum. Spurningakönnunin var send innanhúss með tölvupósti, þann 27. 

apríl, 2012 og var starfsmönnum í sjálfsvald sett hvort þeir svöruðu könnuninni. Könnunin 

var opin frá því fyrsti tölvupóstur var sendur þann 4. apríl, 2012 til 5. maí, 2012 en flest svör 

bárust þann 27. apríl, 2012 þegar Landsbankinn hafði sent tengil á könnunina til starfsmanna 

sinna. Ekki var óskað eftir því við Landsbankann að ítrekun yrði send á starfsmenn. 

Við úrvinnslu á gögnunum var notast við rafræna spurningakerfið á heimasíðunni 

http://www.esurveyspro.com sem birti niðurstöðurnar í prósentum og tilgreindi fjölda 

svarenda við hverja spurningu. Við myndræna úrvinnslu niðurstaðna og tilvísanir á milli 

niðurstaðna var notast við Excel.  

Þátttakendur 

Þátttakendur voru um það bil 200 manna úrtak starfsmanna í Landsbankanum. Úrtakið var 

valið af mannauðssviði bankans og samkvæmt starfsmannastjóra var reynt að hafa hópinn 

blandaðan með tilliti til kyns, aldurs og stöðu til að úrtakið mætti endurspegla sem best 

starfsmenn bankans. Fjöldi svarenda var 55 og var svarhlutfallið því um 27,5%.  Af 

svarendum voru 41 kona og 13 karlar en einn þátttakandi tilgreindi ekki kyn sitt. 

Aldursdreifing þátttakenda var á þá leið að 14,5% voru á aldrinum 21 til 29 ára, 27,3% voru á 

aldrinum 30 til 39 ára, 20% voru á aldrinum 40 til 49 ára, 25,5% voru á aldrinu 50 til 59 ára 

og 12,7% voru 60 ára eða eldri.  

Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum könnunarinnar. Tilgreindar eru 

niðurstöður hverrar spurningar en tengdar spurningar eru dregnar saman undir lýsandi 

fyrirsagnir. Niðurstöðurnar eru greindar með ályktunum og umræðum með vísun í þær 

heimildir sem komið hafa fram í öðrum köflum verkefnisins eins og við á.  

Niðurstöðurnar sýna, eins og fram hefur komið, einungis upplifun starfsmanna Landsbankans 

af innihaldi siðareglna, kynningu þeirra og notkun. Í niðurstöðunum er því í mörgum tilvikum 

vísað til Landsbankans sem bankans til einföldunar.  

Niðurstöðurnar eins og þær birtast á rafrænu formi má finna í viðauka B auk annarra 

tölulegra ganga. 
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Starfsmenn 

Hér eru teknar saman þær upplýsingar sem lýsa þátttakendum könnunarinnar en auk 

spurninga um kyn og aldur var spurt um hæsta menntunarstig, starfsaldur og starfsheiti. 

Menntun 

Þátttakendur voru spurðir um hæsta menntunarstig sem þeir höfðu lokið og má sjá 

niðurstöður þeirrar spurningar á mynd 1. 

 

Mynd 1 - Hæsta menntunarstig svarenda 

Af þátttakendum höfðu 10,9% lokið grunnskólamenntun en 38,2% höfðu lokið stúdentsprófi 

eða sambærilegri framhaldsmenntun. Þá höfðu 34,5% lokið BA eða BS námi á háskólastigi 

og 16,4% framhaldsmenntun á háskólastigi. 

Auk spurningarinnar um menntun þótti forvitnilegt að kanna hvort þátttakendur hefðu sótt 

sérstakt námskeið á sviði siðfræði eða viðskiptasiðfræði. Niðurstöðurnar voru afgerandi þar 

sem af 55 svarendum höfðu aðeins 10 lokið slíku námskeiði. Af þeim sem svöruðu játandi 

tilgreindu aðeins fjórir hvar þeir hefðu sótt slíkt námskeið en þrír höfðu sótt það í 

háskólanámi eða í Opna Háskólanum en einn starfsmaður hafði sótt slíkt námskeið í 

bankanum.  

Þessi niðurstaða er áhugaverð í ljósi þeirra athugasemda sem fram koma í Rannsóknarskýrslu 

Alþingis (2010), að ekki hafi verið lögð nógu rík áhersla á kennslu eða námskeið á 

siðferðislegri hugsun í menntun einstaklinga á háskólastigi. Ef bankarnir ætla að auka 
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siðferðislega hugsun í starfsemi sinni er mikilvægt fyrir þá að skipuleggja slík námskeið fyrir 

starfsmenn sína. Þó slíkt námskeið tryggi ekki endilega ákjósanlega siðferðislega breytni má 

þó álykta í ljósi rannsókna að það gæti aukið vitund starfsmanna á þessum þætti 

starfseminnar. Jafnframt geta þau aukið skilning á siðferði og siðareglum svo auðveldara sé 

fyrir starfsmenn að bera kennsl á siðferðisleg álitamál þegar þau koma upp. Þetta ætti allt að 

auka líkurnar á að farið sé eftir siðareglum. 

Starfsaldur 

Þegar spurt var um starfsaldur starfsmanna bankans höfðu um 23,7% starfað þar í innan við 

ár og 12,7% höfðu starfað þar í 2 til 5 ár. Þá hafði 21,8% starfað þar í 6 til 10 ár en flestir 

svarenda eða 41,8% höfðu unnið í bankanum lengur en 10 ár.  

Það má áætla að þar sem flestir starfsmenn hafa starfað í bankanum lengur en 6 ár sé ákveðið 

merki um tryggð og traust í sambandi þeirra við bankann. Samkvæmt rannsókn Schwartz 

(2001) var tryggð við fyrirtæki einmitt ein af ástæðunum sem auka líkur á að starfsmenn fari 

eftir siðareglum þess. Hins vegar var óánægja með starf eða laun ein af ástæðunum fyrir því 

að starfsfólk fer ekki eftir siðareglum. Í ljósi þessa þarf að gæta að þeim sem hugsanlega gætu 

fundið til óánægju en hafa af einhverri ástæðu ekki skipt um starf því þeir gætu verið líklegri 

til að fylgja ekki siðareglum.  

Einnig var spurt hvort svarendur hefðu starfað í banka fyrir efnahagshrunið haustið 2008 og 

svöruðu 89,1% játandi. Langflestir eða 85,4% höfðu starfað í Landsbankanum, 4,2% höfðu 

starfað í Glitni og 10,4% höfðu starfað í Sparisjóðunum. Einn þátttakandi svaraði ekki þessari 

spurningu.  

Starfsheiti 

Skiptingu svarenda eftir því hvaða stöðu þeir gegna innan bankans má sjá á mynd 2. Flestir 

svarenda eða 40% gegna stöðu sérfræðings, 10,9% gegna stöðu gjaldkera og 34,5% stöðu 

þjónustufulltrúa. Aðeins fjórir millistjórnendur og einn stjórnandi svaraði könnuninni. 
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Mynd 2- Skipting svarenda eftir stöðu innan bankans 

Siðareglur 

Í þessum kafla eru dregnar saman helstu niðurstöður úr spurningunum sem snéru að innihaldi 

siðareglna bankans, upplifun starfsmanna af þeim, kynningu þeirra og notkun. 

Þegar spurt var hvort til væru mótaðar siðareglur innan bankans var niðurstaðan afgerandi þar 

sem 53 þátttakendur eða 96,4% svöruðu játandi en einn svaraði neitandi og einn taldi sig ekki 

vita það. Það er erfitt að skýra út frá niðurstöðunum hvort þessir tveir svarendur telji að 

siðareglur séu ekki til staðar innan bankans eða hvort sú staðreynd að orðið mótaðar hafi ekki 

verið skilgreint í könnuninni hafi skekkt svörunina. Ef þessari spurningu var svarað með nei 

eða veit það ekki voru fyrirmæli um að sleppa hluta spurninganna sem á eftir komu. Aðeins 

annar þátttakandinn sem svaraði með þessum svarmöguleika sleppti spurningunum eins og 

mælt var fyrir um. 

Ef spurningunni um tilvist siðareglna var svarað játandi var þátttakendum ætlað að svara næst 

hvort þessar siðareglur væru kynntar fyrir öllum starfsmönnum. Hér svöruðu allir 54 

þátttakendur játandi sem þýðir að einn þeirra sem svaraði spurningunni á undan með 

svarmöguleikanum nei eða veit það ekki taldi þó að siðareglurnar væru kynntar fyrir öllum 

starfsmönnum. Það bendir til að orðið mótaðar hafi hugsanlega haft áhrif á svar þessa 

einstaklings í fyrstu spurningunni.  
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Kynning 

Næst var spurt með hvaða hætti siðareglurnar væru kynntar fyrir starfsmönnum og var hægt 

að velja fleiri en einn kost í þessari spurningu auk þess sem mögulegt var að bæta við 

valmöguleikum. Allir 54 starfsmenn svöruðu þessari spurningu og í töflu 1 er búið að draga 

saman svör starfsmannanna. 

Hvernig eru siðareglur kynntar innan bankans? 

Í ráðningarsamningi  

Á starfsmannafundum eða í starfsmannaviðtölum 

Á námskeiðum eða kynningum á vegum bankans  

Í fréttabréfum/tölvupósti/öðru sambærilegu rituðu máli  

Á innraneti bankans 

Undirritaðar af starfsmanni 

Tafla 1 - Með hvaða hætti eru siðareglur kynntar fyrir starfsmönnum innan bankans 

Þær aðferðir sem oftast var merkt við eða minnst á voru á starfsmannafundum eða í 

starfsmannaviðtölum eða í 34,6% tilfella. Möguleikinn í ráðningarsamningi hlaut 25% svara 

og möguleikinn í fréttabréfum/tölvupósti/öðru sambærilegu rituðu máli hlaut 23,1% svara. 

Áhugavert er að sjá aðferðin á námskeiðum eða kynningum á vegum bankans hlaut aðeins 

9,6% svara sem bendir til að ekki sé mikið um sérstök námskeið til að kynna siðareglur og 

notkun þeirra.  

Aðeins einn starfsmaður taldi sig ekki vita hvernig siðareglurnar væru kynntar þar sem 

viðkomandi var í leyfi frá störfum á þeim tíma sem þær voru innleiddar og hafði því ekki enn 

fengið formlega kynningu en hafði samt sem áður kynnt sér þær á innraneti bankans. Þessi 

niðurstaða bendir til að flestir starfsmenn upplifi sig hafa fengið einhvers konar kynningu á 

siðareglum bankans. Samkvæmt Schwartz (2004) er kynning á siðareglum einmitt einn af 

þeim þáttum sem auka líkurnar á því að þeim sé fylgt. Það er mögulegt að dýpka skilning á 

siðferði og siðareglum með því að sækja námskeið eða kynningar tengdum þessum þáttum en 

á sama tíma má ekki ganga of langt í kynningu og þjálfun því þá er hætta á að siðareglurnar 

missi marks. Starfsmenn gætu túlkað það sem vantraust á persónu þeirra og störf eða sem 

algera tímasóun. Það er því mikilvægt að finna hæfilegt jafnvægi.  
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Áhersla á siðareglur 

Þegar spurt var hversu mikla eða litla áherslu starfsmenn upplifa að bankinn leggi á að 

siðareglur séu notaðar í daglegum störfum svaraði meirihluti starfsmanna eða 98,1% að 

bankinn leggi mjög mikla eða frekar mikla áherslu á notkun siðareglna í daglegum störfum.  

Þegar þeir sem starfað höfðu í banka fyrir efnahagshrunið 2008 voru spurðir hvort þeir 

upplifðu áhersluna vera meiri eða minni nú samanborið við fyrir hrun svöruðu 46,9% að 

miklu meiri áhersla væri nú lögð á siðareglur, 49% töldu hana vera frekar meiri nú og 4,1% 

töldu hana hvorki vera meiri né minni. Niðurstaða þessara tveggja spurninga bendir til að 

Landsbankinn hafi tekið ráðleggingum Rannsóknarskýrslu Alþingis (2010) um að auka þyrfti 

áherslu á siðferðislega starfshætti innan bankanna. Eins og áður hefur komið fram má finna á 

heimasíðu Landsbankans upplýsingar um aukna áherslu bankans á samfélagslega ábyrgð og 

þar má að auki finna siðasáttmála bankans. Í ljósi þessa má álykta að eðlilegt sé að 

starfsmenn upplifi aukna áherslu á notkun siðareglna. 

Þekking á siðareglum 

Þegar spurt var hversu vel starfsmenn teldu sig þekkja siðareglur bankans töldu flestir eða 

51,8% sig þekkja siðareglur bankans frekar vel en 20,4% töldu sig þekkja þær mjög vel og 

27,8% töldu sig hvorki þekkja þær vel né illa. Á mynd 3 má sjá niðurstöðurnar úr þessari 

spurningu. 

 

Mynd 3 - Hversu vel/illa telur þú þig þekkja siðareglur bankans 
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Þessi niðurstaða bendir til að yfirlýst stefna Landsbankans um aukið siðferði í starfsemi 

bankans hafi skilað sér nokkuð vel til starfsmanna. Á hinn bóginn getur verið að nýleg 

áhersla á siðareglur og kynning þeirra sé starfsmönnum enn í fersku minni og því væri 

áhugavert að kanna aftur síðar hvort starfsmenn telji sig á þeim tíma þekkja siðareglurnar 

nógu vel. Við greiningu á þessari niðurstöðu þarf að gæta þess að svörin eru byggð á eigin 

skynjun starfsmanna og ekki er hægt að sannreyna áreiðanleika svara þeirra nema með því að 

spyrja sérstaklega um til dæmis innihald siðareglanna með annarri spurningakönnun eða með 

viðtali. Í rannsókn Schwartz (2004) var bent á að hvers konar próf úr innihaldi siðareglanna 

væri ekki starfsmönnum að skapi og að það myndi ekki endilega gefa rétta mynd af 

raunverulegri þekkingu starfsmanna. Erfitt er að skilgreina hvernig einstaklingur fellur á 

prófinu auk þess sem góð þekking á siðareglunum tryggir engan veginn að starfsmaður hagi 

breytni sinni samkvæmt siðareglum. 

Þegar kannað var hvort þekking starfsmanna væri mismunandi eftir starfsaldri kom í ljós að 

flestir eða 63,6% þeirra sem svöruðu því til að þeir teldu sig þekkja siðareglur bankans mjög 

vel höfðu starfað þar lengur en í 10 ár. Starfsmenn með þennan starfsaldur voru líka í 

meirihluta þeirrra sem töldu sig þekkja siðareglurnar frekar vel.  

Á mynd 4 má sjá svörin flokkuð eftir starfsaldri svarenda. Ekki var tekið tillit til þess hvort 

þessir starfsmenn höfðu starfað í öðrum bönkum fyrir efnahagshrunið.  

 

Mynd 4 - Starfsaldur og þekking á siðareglum 
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Þessi niðurstaða bendir til að starfsmenn með lengri starfsreynslu telji sig þekkja 

siðareglurnar betur en aðrir. Þar sem siðareglur eru í mörgum tilvikum kynntar fyrir nýjum 

starfsmönnum, meðal annars í ráðningarsamningi, er fróðlegt að sjá að aðeins fimm 

starfsmenn sem starfað hafa innan við ár telja sig þekkja siðareglurnar mjög eða frekar vel. 

Líkleg skýring er að ekki hafi enn reynt á notkun siðareglnanna og því hafi þekkingin og 

skilningurinn sem yfirleitt kemur við slíka notkun ekki skilað sér.  

Eftirlit með siðareglum 

Til að auka líkur á að siðareglum sé fylgt er nauðsynlegt að fylgja innleiðingu þeirra eftir með 

einhvers konar eftirliti. Í töflu 2 eru svör 52 starfsmanna við því hvernig slíku eftirliti er 

háttað. Hægt var að svara þessari spurningu með fleiri en einum valkosti og bæta við 

valkostum eins og við átti. 

Hvernig er fylgst með að farið sé eftir siðareglum? 

Í viðtölum við starfsmenn  

Með eftirliti    

Stjórnendur fylgjast með   

Það er ekki fylgst með hvort farið sé eftir siðareglum   

Eftirlit er hjá regluverði en allir geta komið með ábendingar varðandi brot á 
siðareglum   

Veit það ekki 

Tafla 2 - Svör starfsmanna við hvernig eftirliti með siðareglum er háttað innan bankans 

Svarendur merktu við eða minntust helst á svarmöguleikana með eftirliti og stjórnendur 

fylgjast með en hvor þessara möguleika hlaut 36,7% svara. Möguleikinn í viðtölum við 

starfsmenn hlaut 13,7% svara. Taka þarf fram að möguleikinn með eftirliti var ekki 

skilgreindur sérstaklega í könnuninni og getur því verið mjög víðtækur. Hann gefur því ekki 

nógu nákvæmar upplýsingar um með hvaða hætti starfsmenn upplifa eftirlitið. Af þeim 52 

sem svöruðu þessari spurningu voru þrír starfsmenn sem töldu ekkert eftirlit vera með því að 

farið væri eftir siðareglum og aðrir tveir töldu sig ekki vita hvort eftirlit væri haft með 

siðareglum. Það voru því um 9,6% svarenda sem hafa ekki orðið varir við að eftirlit sé haft 

með siðareglum. Þegar skoðaðar voru aðrar breytur á bak við þessa fimm svarendur kom í 

ljós að einn starfsmaður var í leyfi frá störfum þegar siðareglurnar voru innleiddar og taldi sig 
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því ekki vita hvernig eftirliti væri háttað. Hinn aðilinn sem taldi sig ekki vita það hafði starfað 

í bankanum í innan við ár og því mögulegt að hann hafi ekki enn orðið var við eftirlit. Af 

þeim sem svöruðu að ekki væri haft eftirlit með siðareglum var áhugavert að sjá að tveir 

þeirra höfðu starfað hjá bankanum í 2 til 5 ár og einn hafði starfað þar í 6 til 10 ár en þrátt 

fyrir það upplifðu þeir að ekki væri haft neitt eftirlit með því að siðareglunum væri framfylgt.  

Hvatar og viðurlög  

Til að fá innsýn inn í hvernig bankarnir hvetja til notkunar siðareglna var spurt hvort bankinn 

hefði að mati starfsmanna einhverja hvata til að fylgja eftir siðareglum og í hvaða formi 

slíkur hvati væri. Af 52 svarendum svöruðu 38,5% játandi, 25% neitandi og 36,5% töldu sig 

ekki vita hvort svo væri. Einn þátttakandi svaraði spurningunni bæði játandi og neitandi og 

var svar hans því útilokað úr niðurstöðunum.  

Af þeim sem svöruðu tilgreindu sjö svarendur að form hvatanna væri regluvarsla, auk þess 

sem minnt væri á siðareglurnar í tölvupósti, þær væru ræddar í starfsmannaviðtölum og að 

siðasáttmáli væri undirritaður árlega. Samkvæmt þessum svörum eru hvatarnir í formi 

áminninga og umræðna en ekki í formi hvatakerfis eða í efnislegu formi. 

Taka þarf fram að orðið hvati var ekki skilgreindur sérstaklega í könnuninni og því er líklegt 

að svarendur hafi því ekki lagt sama skilning í spurninguna. Það er því erfitt að álykta hvort 

þeir sem svöruðu neitandi eða töldu sig ekki vita svarið upplifi að það sé skortur á hvata eða 

hvort þeir hafi lagt annan skilning í orðið. 

Að sama skapi var spurt hvort bankarnir hefðu að mati starfsmanna sett fram einhver viðurlög 

við því að fylgja ekki eftir siðareglum. Einn þátttakandi svaraði þessari spurningu líka með 

tveimur svarmöguleikum og var svar hans því útilokað úr niðurstöðunum. Af 51 svaranda 

svöruðu 29,4% játandi, 23,5% neitandi og 47,1% töldu sig ekki vita hvort svo væri.  

Þessi niðurstaða gefur til kynna að afleiðingar þess að fylgja ekki siðareglum bankans eru 

hugsanlega ekki nógu vel skilgreindar í siðareglum bankans eða í kynningu á þeim. Af þeim 

sem svöruðu tilgreindu sjö svarendur að form viðurlaganna væri ávítur og mögulegur 

brottrekstur úr starfi ef ítrekað væri brotið á siðareglunum. Samkvæmt rannsókn Schwartz 

(2001) var ótti við refsingu, eins og að missa vinnuna, ein af ástæðunum sem eykur líkurnar á 

að starfsmenn fylgi siðareglum eftir. Það þarf þó að gæta þess að hugað sé að samræmi í 

beitingu viðurlaga og að slík viðurlög séu í samræmi við brotið. Það eykur hugsanlega trú 

starfsmanna á tilgangi og virkni siðareglnanna. 
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Í framhaldi af þessum spurningum hefði verið áhugavert að spyrja hvort starfsmenn hefðu 

einhvern tímann orðið varir við að viðurlögum hafi verið beitt. 

Fullyrðingar um siðareglur 

Fimm spurningar í könnuninni voru í formi fullyrðinga sem svarendur áttu að taka afstöðu til 

með fimm svarmöguleikum sem röðuðust frá mjög sammála til mjög ósammála.  

Fyrsta fullyrðingin tók á innihaldi siðareglna og var: 

Siðareglurnar sem bankinn hefur sett eru nógu skýrar og raunhæfar til að hægt sé að nota 

þær við lausn siðferðislegra álitamál sem upp geta komið í daglegum störfum mínum. 

Afstöðu svarenda til þessarar fullyrðingar má sjá á mynd 5.  

 

Mynd 5 - Siðareglur eru nógu skýrar og raunhæfar 

Af 54 svarendum voru 20,4% svarenda mjög sammála þessari fullyrðingu, 59,3% voru frekar 

sammála en 18,5% voru hvorki sammála né ósammála. Einn starfsmaður var frekar 

ósammála þessari fullyrðingu. Með þessari fullyrðingu var ætlunin að kanna hvort svarendur 

upplifðu að innihald siðareglanna væri skýrt og ætti við störf þeirra. Í rannsókn Schwartz 

(2004) var einmitt eitt af lykilatriðunum sem talið var auka líkur á að siðareglum væri fylgt 

eftir að starfsmenn upplifðu þær nógu skýrar og að þær ættu við starf viðkomandi á 

raunhæfan hátt. Það að stór meirihluti svarenda var frekar eða mjög sammála bendir til að 

flestir starfsmenn telji að siðareglurnar séu skýrar og raunhæfar.  
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Á mynd 6 má sjá hvernig svörin röðuðust eftir starfi svarenda. 

 

Mynd 6 - Flokkun svara eftir stöðu 

Flestir þeirra sem voru frekar sammála þessari fullyrðingu eða 46,9% störfuðu sem 

sérfræðingar en flestir sem svöruðu að þeir væru mjög sammála þessari fullyrðingu störfuðu 

sem þjónustufulltrúar eða 54,5%. Sá eini sem taldi sig frekar ósammála þessari fullyrðingu 

starfaði sem sérfræðingur. Það er ekki hægt að fullyrða af þessum niðurstöðum að starfsmenn 

upplifi að siðareglurnar eigi fremur við eitt starf en annað. 

Næsta fullyrðing sem svarendur tóku afstöðu til var:  

Siðareglurnar innihalda dæmi um raunverulegar aðstæður sem upp geta komið og 

leiðbeiningar um bestu lausn miðað við þær aðstæður. 

Þessari fullyrðingu var ætlað að kanna hvort starfsmenn upplifðu að í siðareglunum væru 

dæmi sem aðstoða þá við að bera kennsl á aðstæður þar sem siðareglur eiga við. Það getur 

verið óljóst hvenær viðeigandi er að leita leiðsagnar í siðareglur þegar upp koma siðferðisleg 

álitamál og því getur hjálpað að hafa raundæmi til að styðjast við. Samkvæmt rannsókn 

Schwartz (2004) töldu starfsmenn mjög mikilvægt að hafa dæmi í siðareglunum til að tryggja 

réttan skilning á þeim sem aftur gæti aukið líkurnar á að reglunum væri fylgt.   
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Á mynd 7 má sjá afstöðu svarenda til þessarar fullyrðingar. 

 

Mynd 7 - Dæmi eru gefin upp í siðareglunum 

Af þeim 54 sem svöruðu voru 9,3% mjög sammála þessari fullyrðingu, 38,9% voru frekar 

sammála og 38,9% voru hvorki sammála né ósammála. Að auki var 11,1% frekar ósammála 

og 1,8% mjög ósammála. Þessar niðurstöður geta bent annars vegar til þess að dæmin séu af 

skornum skammti eða hins vegar að starfsmenn þekki eða skilji siðareglur bankans ekki nógu 

vel til að bera kennsl á dæmin sem gefin eru. Því væri áhugavert að rannsaka betur þennan 

þátt siðareglnanna, til dæmis með viðtölum eða efnisgreiningu á innihaldi siðareglnanna. 

Það má ætla að bókstaflegt innihald siðareglna dugi skammt ef ekki eru til frekari 

skilgreiningar og dæmi um ákveðna liði. Þessu má lýsa með dæmi um meðgöngu. 

Barnshafandi konum er bent á að forðast að borða hrá egg og það er ekki erfitt að halda sig 

frá þeim. En það er ekki nóg, það þarf að hugsa aðeins út fyrir hið augljósa og gera sér grein 

fyrir að hrá egg eru í hinum ýmsum sósum og jafnvel smjörkremi á köku út í bakaríi. Ef þetta 

er yfirfært á siðareglur er ekki nóg að taka fram að innherjaviðskipti séu óleyfileg, það þarf 

að skilgreina aðstæður þar sem einstaklingur getur gerst sekur um innherjaviðskipti. Það má 

því ætla að með því að gefa upp dæmi til skýringar sé hægt að auðvelda starfsmönnum að 

yfirfæra siðareglurnar yfir á sitt daglega starf. 
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Þriðja fullyrðingin sem svarendur tóku afstöðu til tengdist notkun siðareglna og var: 

Ef upp koma siðferðisleg álitamál er hægt að biðja um fund með öðrum starfsmönnum og/eða 

stjórnendum þar sem lausn slíkra álitamála er rædd með vísun í siðareglur áður en ákvörðun 

um framhaldið er tekin. 

Þessari spurningu var ætlað að svara hvort starfsmenn upplifi að hægt sé að leita til annarra 

starfsmanna þegar upp koma siðferðisleg álitamál og ræða málin svo taka megi bestu 

ákvörðunina miðað við aðstæður. Eins og Sigurður Kristinsson (1991) tók fram í greiningu 

sinni á siðareglum starfsstétta á að nota siðareglur sem æfingu í siðferðislegri hugsun og þær 

eiga að vera gott tilefni til lifandi umræðu. Með því að ræða málin opnast möguleiki á að 

draga lærdóm af ákvörðunum sem þegar hafa verið teknar í svipuðum aðstæðum og veitir það 

tækifæri til að endurskoða og endurbæta siðareglurnar. Að auki geta umræður opnað augu 

starfsmanna fyrir því hvaða hagsmunir og hverjir verða fyrir áhrifum af ákvörðunum þeirra. 

Samkvæmt rannsókn Schwartz (2001) á því hvernig siðareglur hafa áhrif á hegðun var ein 

myndlíkingin að þær gætu verið vegvísir í þeim skilningi að siðareglurnar vísa starfsmönnum 

á þá aðila og úrræði sem í boði eru til að takast á við siðferðisleg álitamál. 

Niðurstöðurnar við þessari fullyrðingu má sjá á mynd 8. 

 

Mynd 8 - Hægt er að leita til annarra aðila 

Af 53 svarendum voru 39,6% mjög sammála þessari fullyrðingu, 35,9% voru frekar sammála 

og 24,5% voru hvorki sammála né ósammála. Þessar niðurstöður benda til að starfsmenn telja 

að þeir geti ráðfært sig við aðra starfsmenn og opnað umræður um siðferðisleg álitamál. 
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Fjórða fullyrðingin sem svarendur tóku afstöðu til var: 

Stjórnendur eru til fyrirmyndar þegar kemur að því að fylgja eftir siðareglum. 

Samkvæmt rannsókn Schwartz (2004) eru meiri líkur á að starfsmenn fylgi eftir siðareglum 

ef allt fyrirtækið skuldbindur sig til þess. Ef starfsmenn upplifa stjórnendur sem fyrirmyndir á 

þessu sviði má ætla að líkurnar á að siðareglunum sé fylgt aukist verulega. Samkvæmt 

Sigurði Kristinssyni (1991) má að auki gera ráð fyrir að slík skuldbinding myndi auka 

samheldni starfsmanna fyrirtækisins og auka trú þeirra á virkni siðareglnanna. 

Niðurstöðurnar við þessari fullyrðingu má sjá á mynd 9. 

 

Mynd 9 - Stjórnendur eru til fyrirmyndar 

Af 54 svarendum töldu 35,2% sig vera mjög sammála þessari fullyrðingu, 33,3% voru frekar 

sammála, 27,8% voru hvorki sammála né ósammála og 3,7% voru frekar ósammála. Þessar 

niðurstöður benda til að meirihluti starfsmanna upplifi stjórnendur bankans vera til 

fyrirmyndar þegar kemur að því að fylgja siðareglum og samkvæmt fræðunum ætti það að 

auka líkurnar á að starfsmenn fylgi þeim. Velta má vöngum yfir því hvers vegna sumir þeirra 

upplifi síður að stjórnendur séu til fyrirmyndar eða telja sig hlutlausa gagnvart þessari 

fullyrðingu. Starfsmenn gætu hugsanlega enn verið litaðir af atburðunum fyrir hrun eða það 

hafi enn ekki sýnt sig að stjórnendur séu til fyrirmyndar. Áhugavert hefði verið að fá nánari 

svör við þessari spurningu með frekari viðtölum. 
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Fimmta og síðasta fullyrðingin sem svarendur tóku afstöðu til tengdist kynningu siðareglna 

og var: 

Siðareglur eru endurskoðaðar reglulega og allar breytingar kynntar fyrir starfsmönnum. 

Samkvæmt rannsókn Schwartz (2004) er mikilvægt að endurskoða siðareglur og kynna 

breytingar fyrir starfsmönnum til að sýna þeim að fyrirtækið skuldbindi sig þessum reglum til 

langtíma en þær séu ekki einungis tískubóla sem er kynnt en ekki fylgt eftir. 

Niðurstöðurnar við þessari fullyrðingu má sjá á mynd 10. 

 

Mynd 10 - Siðareglur eru endurskoðaðar reglulega og kynntar 

Af 54 svarendum töldu 22,2% sig vera mjög sammála þessari fullyrðingu, 25,9% voru frekar 

sammála, 48,1% voru hvorki sammála né ósammála, 1,9% voru frekar ósammála og 1,9% 

voru mjög ósammála. Þessi niðurstaða bendir til að allir starfsmenn upplifi ekki að slík 

endurskoðun og kynning eigi sér stað. Ástæðan fyrir þessum niðurstöðum gæti verið að 

Landsbankinn hefur svo til nýlega verið að taka á málum á sviði siðareglna og 

samfélagslegrar ábyrgðar og því hafi hugsanlega ekki enn reynt á að siðareglur séu 

endurskoðaðar og breytingar kynntar. 

Opnar spurningar um tilgang siðareglna og eftirlit 

Ákveðið var að hafa tvær spurningar í könnuninni opnar til að leyfa svarendum að tjá með 

eigin orðum þeirra skoðun á tilgangi siðareglna, mótun þeirra og kynningu. 
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Þegar spurt var hverju telur þú að vel mótaðar og aðgengilegar siðareglur geti áorkað 

svöruðu 33 þátttakendur eða 61,1% og voru svörin mörg hver á sömu lund.  

Draga má svörin saman í eftirfarandi atriði: 

• Heiðarlegri og skýrari vinnureglum og starfsháttum 

• Aukinni starfsánægju 

• Aukinni ánægju viðskiptavina 

• Auka siðferðislega vitund starfsmanna 

• Gefa ramma utan um ákjósanlega hegðun 

• Auka samheldni og bætir starfsumhverfi 

• Bæta þjónustu 

• Bæta ímynd bankans 

• Bætir samfélagið  

• Eykur traust 

• Minnkar líkur á spillingu 

Að auki tóku tveir svarendur fram að siðareglur væru góðar upp að vissu marki en 

einstaklingsbundir þættir hefðu líka áhrif á hvernig brugðist er við í siðferðislegum málum. 

Einn starfsmaður taldi að fólk væri ekki að spá mikið í siðareglur sem bendir til að hann telji 

ekki mikinn tilgang vera með þeim. Þá tiltók einn starfsmaður með yfir 10 ára starfsreynslu 

að hann hafi talið að unnið hafi verið eftir vel mótuðum siðareglum fyrir hrun en annað hafi 

síðan komið á daginn. Í ljósi þessa hefði verið áhugavert að kanna og bera saman upplifun 

starfsmanna af siðareglum fyrir og eftir hrun.  

Þessi svör benda til að starfsmenn upplifi tilgang með mótun og skráningu siðareglna. 

Rannsóknum sem gerðar hafa verið á þessum þætti ber þó ekki saman um hvort þessi skynjun 

starfsmanna sé áhrifavaldur þegar kemur að því að breyta hegðun (Schwartz, 2004).  

Gera má ráð fyrir að þessi svör séu að einhverju leyti lituð af þeirri staðreynd að 

Landsbankinn hefur nýlega sett sér stefnu sem tekur sérstaklega til skuldbindingar við 
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siðferðislega starfshætti. Í siðasáttmála Landsbankans eru tiltekin loforð við samfélagið, 

viðskiptavininn og vinnustaðinn en auk þess er fjallað um hagsmunaárekstra, fagmennsku og 

heiðarleika, trúnað og orðspor bankans (Landsbankinn, e.d.). Ef skoðaður er tilgangur 

siðareglna Landbankans eins og hann er tilgreindur í siðasáttmálanum þá er þeim ætlað að 

vera leiðbeiningar allra starfsmanna bankans um hvernig bregðast eigi við siðferðislegum 

álitamálum. Siðareglurnar eru skrifaðar út frá starfsmönnum til að árétta ábyrgð þeirra. 

Starfsmönnum er gert að lesa og fylgja reglunum en þar sem þær eru ekki tæmandi þurfa þeir 

að beita dómgreind sinni þegar álitamál koma upp. Að auki veitir bankinn úrræði fyrir 

starfsmenn til að ræða álitamál og koma fram með nafnlausar ábendingar um misferli. 

Ofangreind svör eru því að mörgu leyti í samræmi við þessa þætti og eðlilegt að 

starfsmönnum hafi verið gerð grein fyrir tilgangi siðareglnanna þegar ný stefna bankans var 

kynnt. Þessi svör eru líka að hluta til í samræmi við upplifun starfsmanna fjögurra kanadískra 

fyrirtækja á tilgangi siðareglna sem fjallað var um í rannsókn Schwartz (2001) svo sem að 

skapa ramma utan um viðeigandi hegðun starfsmanna, til að sýna samfélagslega ábyrgð 

fyrirtækisins og til að vernda ímynd og orðspor fyrirtækisins. Áhugavert er að sjá að ekki 

voru oft teknir fram þættir sem sérstaklega snúa að samfélagslegri ábyrgð bankans. 

Í seinni opnu spurningunni var spurt hverju myndir þú vilja breyta við mótun, kynningu, 

þjálfun og/eða eftirfylgni siðareglna í þínum banka til að þær nýtist sem best í starfi?  

Alls fengust 19 svör við þessari spurningu og má draga þau saman í eftirfarandi atriði: 

• Minna reglulega á siðareglur 

• Reglulegri upprifjun 

• Kynna vel þegar nýir starfsmenn hefja störf 

• Auka umræður um þær 

• Hafa þær aðgengilegar fyrir starfsfólk á innraneti 

• Hafa siðareglurnar einfaldar 

Að auki vildi einn þátttakandi taka upp einkennisklæðnað starfsmanna til að betur væri haft 

eftirlit með kröfunni um snyrtilegan klæðnað. Ekki er ljóst hvernig þetta atriði tengist beint 

siðareglum bankans. 
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Sú staðreynd að aðeins 34,5% þátttakenda svöruðu vekur upp frekari spurningar um hvort 

hinir svarendurnir telji ekki að bæta þurfi þessa þætti eða hvort þeir hafi hreinlega ekki gefið 

sér tíma til að svara spurningunni. Ef eitthvað af því sem talið er upp hér að ofan er þegar gert 

innan bankans þarf að kanna frekar hvers vegna þessir starfsmenn upplifa að auka þurfi 

áherslu á þessa þætti. Það má gera með því að kanna hvort ekki sé gætt samræmis við 

kynningu og þannig tryggja að allir séu meðvitaðir um hvar hægt sé að nálgast siðareglurnar 

og þær vinnureglur sem notaðar eru við vinnslu siðferðislegra álitamála. Þessi svör eru þrátt 

fyrir allt góð skilaboð til bankans um hvernig bæta má þessa þætti í framtíðinni. 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar í heild má álykta að breytt stefna Landsbankans hafi 

skilað sér í upplifun starfsmanna en þó þurfi að huga betur að ákveðnum atriðum. Í næsta 

kafla verða helstu niðurstöður dregnar saman og settar í samhengi við 

rannsóknarspurningarnar.   

Umræða 

Siðareglur geta gegnt margvíslegum tilgangi í störfum starfsstétta og fyrirtækja. Tilgangurinn 

með mótun og setningu siðareglna er mismunandi eftir fyrirtækjum og þannig gætu einum 

siðareglum verið ætlað að vernda fyrirtæki á meðan aðrar eru settar til að leggja áherslu á 

siðferðislega starfshætti og samfélagslega ábyrgð. Siðareglum er þó flestum ætlað að senda 

skilaboð til starfsmanna um hvaða hegðun er talin ásættanleg auk þess að vera vísbending um 

að siðferði sé mikilvægur hluti af starfssemi  fyrirtækja. 

Í kjölfar hneykslismála á borð við Enron og Worldcom hafa bandarísk stjórnvöld sett fram 

kröfu um að fyrirtæki sem skráð eru á markaði taki það sérstaklega fram hvort þau hafi sett 

stjórnendum og starfsmönnum sínum ákveðnar siðareglur. Ef fyrirtækin hafa ekki gert slíkt 

þarf að taka sérstaklega fram ástæður þess (Schwartz, 2004). Þetta bendir til að krafan um 

aukna áherslu á siðareglur í viðskiptum sé að verða ríkari úti í hinum stóra heimi. 

Fyrirtæki, þar á meðal bankar, bera óumdeilanlega skyldur til margra hagsmunaðila. Til að 

aðstoða fyrirtæki hér á landi til að gegna skyldum sínum á heiðarlegan hátt hafa verið teknar 

saman leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja og þar á meðal er tekið á siðareglum 

(Viðskiptaráð Íslands, 2012). Þá er lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 ætlað að tryggja 

að þau séu rekin á heilbrigðan hátt með hagsmuni viðskiptavina, eiganda og fleiri aðila að 

leiðarljósi. Samfélaginu öllu er ætlað að læra af Rannsóknarskýrslu Alþingis (2010) svo hægt 

sé að koma í veg fyrir að sagan endurtaki sig. Því má telja eðlilegt að bankar setji sér 



37 
 

 
 

siðferðilegan ramma utan um starfsemi sína til að tryggja að lagalegu kröfunni um 

heilbrigðan rekstur sé fullnægt. 

Það er hægt að sýna margt með því að hafa vel mótaðar siðareglur en samkvæmt því sem 

fram hefur komið í þeim rannsóknum sem fjallað er um í þessu verkefni þarf að rannsaka 

betur hvernig þær virka og hvernig hafa þær áhrif á hegðun. Margar erlendar rannsóknir og 

greinar um siðareglur voru skoðaðar fyrir þetta verkefni en því miður virðist ekki vera mikið 

framboð af innlendum rannsóknum á þessu efni, þær komu í það minnsta ekki upp í 

heimildaöfluninni. Samkvæmt þeim erlendu rannsóknum sem fjallað hefur verið um í þessu 

verkefni þarf að huga að mörgum þáttum þegar kemur að því að móta og innleiða 

árangursríkar siðareglur.  

Umræða um niðurstöður 

Þegar lagt var upp með þetta verkefni var ætlunin að fá svör frá þremur stærstu 

viðskiptabönkum landsins, Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankanum með það fyrir 

augum að kanna hvernig starfsmenn þeirra upplifa ýmsa þætti sem snúa að siðareglum, 

kynningu þeirra og notkun. Að auki var ætlunin að kanna hvort áhersla þeirra á siðareglur 

hafi að mati starfsmanna aukist eftir hrun. Höfundi fannst áhugavert að kanna hvort bankarnir 

hafi tekið til sín ábendingar Rannsóknarskýrslu Alþingis (2010) um að auka þyrfti áherslu á 

siðferðislega þáttinn í íslensku viðskiptalífi með því að fá svör beint frá notendum 

siðareglanna, starfsmönnum bankanna.  

Aðeins einn banki sá sér fært að taka þátt í könnuninni og sú staðreynd að hafa aðeins fengið 

svör og niðurstöður frá Landsbankanum en ekki Arion banka og Íslandsbanka útilokar allan 

samanburð milli þeirra og því eru takmarkanir á rannsókninni.  

Þessar niðurstöður gefa einnig frekar einsleitar niðurstöður þar sem samkvæmt heimasíðu 

Landsbankans hefur verið lagst í viðamikla endurskoðun á stefnu hans og starfsemi. Þar á 

meðal hefur verið lögð meiri áhersla á góða viðskiptahætti og aukið siðferði með mótun og 

innleiðingu siðasáttmála. Þessi sáttmáli er birtur á heimasíðu bankans og inniheldur 

siðareglur hans, lýsingu á tilgangi þeirra auk lýsingar á skyldum framkvæmdastjórnar 

bankans. Svipaðar upplýsingar um endurskoðun þessara þátta er ekki í fljótu bragði að finna á 

heimasíðum hinna bankanna og því hefði verið mjög fróðlegt að sjá hvort munur væri á 

upplifun starfsmanna milli banka.  
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Til viðbótar var svarhlutfallið í könnuninni aðeins um 27,5% og er það undir því meðaltali 

sem talist getur ásættanlegt í rafrænni könnun sem þessari (The University of Texas, e.d.). 

Þessi staðreynd gerir niðurstöðurnar heldur ekki nógu áreiðanlegar til að þær geti talist 

lýsandi fyrir starfsmenn Landsbankans og ekki er hægt að alhæfa neitt um þessar niðurstöður. 

Þegar niðurstöðurnar í kaflanum hér að framan eru skoðaðar kemur margt fróðlegt í ljós. Hér 

verða þær helstu dregnar saman í samhengi við rannsóknarspurningarnar sem spurt var um í 

inngangi verkefnisins. 

(R1) Hvernig upplifa starfsmenn banka ákveðna þætti í innihaldi siðareglna, 

kynningu þeirra og notkun? 

Svarendur upplifðu svo til allir að til væru mótaðar siðareglur innan bankans og að þær væru 

kynntar fyrir öllum starfsmönnum með ýmsum aðferðum svo sem í starfsmannaviðtölum, í 

ráðningarsamningi og í fréttabréfum, tölvupósti eða sambærilegu rituðu máli.  

Flestir starfsmenn töldu sig þekkja siðareglur bankans mjög vel eða frekar vel og meirihluti 

þeirra höfðu starfað í banka lengur en í 10 ár.  

Meirihluti starfsmanna upplifði að einhvers konar eftirlit væri haft með siðareglum. Þegar 

spurt var hvort hvatt væri til notkunar siðareglna með einhvers konar hvötum taldi 

minnihlutinn (38,5%) að svo væri og af þeim sem svöruðu er ljóst að hvatinn er helst í formi 

áminninga og umræðu um siðareglurnar. Minnihluti svarenda (29,4%) upplifði að viðurlög 

væru við því að fara ekki eftir siðareglum og af þeim sem svöruðu í hvaða formi viðurlögin 

væru var svarið ávítur og hugsanlegur brottrekstur ef siðareglurnar væru ítrekað brotnar.  

Flestir starfsmenn virðast upplifa að siðareglurnar séu nógu skýrar og raunhæfar til að þeir 

geti notað þær við dagleg störf. Þegar svörin voru metin í samhengi við stöðu viðkomandi var 

ekkert sem benti augljóslega til þess að munur væri á upplifuninni eftir því hvaða starfi hann 

gegndi. 

Þegar starfsmenn voru beðnir um að taka afstöðu til þess hvort siðareglurnar innihéldu dæmi 

um raunverulegar aðstæður voru fleiri frekar ósammála (11,1%) en mjög sammála (9,3%). 

Flestir töldu sig vera frekar sammála eða hvorki sammála né ósammála sem bendir til að 

starfsmenn upplifi ekki að mikið af tilgreindum dæmum séu í siðareglunum. 

Meirihluti starfsmanna eða 75,5% taldi að þeir gætu leitað til annarra aðila innan bankans ef 

þeir þyrftu á aðstoð að halda við úrlausn álitamála auk þess sem meirihluti starfsmanna eða 
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68,5% taldi að stjórnendur væru til fyrirmyndar þegar kemur að því að fylgja eftir 

siðareglum. 

Starfsmenn virðast ekki allir upplifa að siðareglur séu endurskoðaðar reglulega þar sem 

aðeins 48,1% þeirra var mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu. 

Þegar starfsmönnum var gefið tækfæri til að segja með eigin orðum hverju þeir telji að 

mótaðar siðareglur geti áorkað svöruðu 61,1% þeirra. Svörin voru á ýmsa lund en flest tengd 

heiðarlegri vinnureglum og starfsháttum, aukinni ánægju hjá starfsmönnum sem og 

viðskiptavinum og því að auka siðferðislega vitund. Þessi svör benda til að starfsmenn sjá 

tilgang með skráningu og notkun siðareglna. 

Aðspurðir hverju starfsmönnum fannst mega breyta við mótun, kynningu, þjálfun og eftirlit 

með siðareglum svöruðu aðeins 34,5%. Svörin voru helst að áminna og rifja reglulega upp 

siðareglurnar, kynna þær vel fyrir nýjum starfsmönnum og auka umræður um þær.  

(R2) Upplifa starfsmenn að meiri áhersla sé á notkun siðareglna eftir hrun? 

Samkvæmt niðurstöðunum upplifir meirihluti starfsmanna Landsbankans mikla eða frekar 

mikla áherslu á notkun siðareglna í daglegum störfum. Af þeim sem starfað höfðu í banka 

fyrir hrun töldu flestir þeirra meiri áherslu á notkun siðareglna nú en fyrir hrun.  

(R3) Er munur á upplifun starfsmanna eftir því í hvaða banka þeir starfa? 

Samkvæmt nýrri stefnu Landsbankans mætti ætla að starfsmenn hans væru meðvitaðri um 

siðareglur en starfsmenn hinna bankanna en þó er ekki hægt að skera úr um það þar sem ekki 

liggja fyrir niðurstöður frá hinum bönkunum. Það má velta því fyrir sér hvers vegna hinir 

bankarnir ákváðu að hafna þátttöku í könnuninni og hvort útgefin ástæða væri sú eina.  

Margt í niðurstöðunum bendir til að Landsbankinn sé búinn að taka á ýmsum þáttum en það 

er þó ekki hægt að alhæfa um neitt nema gera frekari rannsóknir.  

Um könnunina 

Höfundur áætlar að þetta verkefni gefi ákveðna innsýn inn í upplifun starfsmanna 

Landsbankans á siðareglum en þörf sé á frekari rannsóknum á þessu sviði. Til að fá meiri 

dýpt og betri skilning á niðurstöðum þessarar könnunar hefði þurft að fylgja henni eftir með 

viðtölum við starfsmenn. Að auki hefði mátt fá afrit af siðareglum bankans til að setja 

upplifun starfsmanna í samhengi við raunverulegt innihald þeirra. 
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Ýmsir vankantar voru á spurningakönnuninni sem ekki voru ljósir þegar lagt var af stað. Ef 

rannsóknin væri endurtekin þarf að endurskoða spurningarnar og skilgreina betur ákveðna 

þætti þeirra til að fá áreiðanlegri svör. Hugsanlega er efnið sem spurningakönnunin tekur til 

of víðtækt til að gefa skýra mynd af upplifun starfsmanna og því mætti skipta henni upp og 

taka sérstaklega fyrir hvern þátt. Áhugavert hefði verið að fá svör frá hinum bönkunum til að 

fá meiri breidd í niðurstöðurnar. Eins og áður segir virðast innlendar rannsóknir á siðareglum 

í bönkum af mjög skornum skammti og ef svipuð könnun hefði verið gerð fyrir hrun hefði 

verið fróðlegt að bera saman upplifun starfsmanna á siðareglum fyrir og eftir hrun. 

Hugsanlegt er að slíkar kannanir séu til innan veggja bankanna en ekki aðgengilegar. 

Það er enn af nógu að taka þegar kemur að rannsóknum á siðareglum í bönkum, notkun þeirra 

og upplifun starfsmanna af þeim og því er full ástæða til að kafa dýpra ofan í þessa þætti í 

áframhaldandi rannsóknum. Sú rannsókn sem farið var í hér verður vonandi til gagns í að 

rannsaka þetta efni nánar. 
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Upplifun starfsmanna af siðareglum og notkun þeirra
Answers marked with a * are required.

 

Kæri þátttakandi.
Takk fyrir að gefa þér tíma til að svara þessari stuttu könnun sem er hluti af lokaverkefni mínu til BS.c. gráðu frá viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík.
Könnuninni er ætlað að kanna upplifun starfsmanna banka af siðareglum og notkun þeirra í daglegu starfi. Könnunin er 25 spurningar og það ætti ekki að taka meira
en 6-10 mínútur að svara henni.
Ekki er hægt að rekja svör til einstakra svarenda.

Með kærri þökk fyrir þátttökuna,
Guðlaug Sigríður Ragnarsdóttir 

 

1. Hversu lengi hefur þú starfað í bankanum? 
(Vinsamlegast merkið við viðeigandi árafjölda miðað við núverandi vinnustað)

 0-1 ár
 2-5 ár
 6-10 ár
 Lengur en 10 ár

      

 

 

 

2. Hvaða stöðu gegnir þú innan bankans?
(Vinsamlegast skrifið starfsheiti í reitinn Annað ef staða þín er ekki talin upp hér að neðan)

 Gjaldkeri
 Þjónustufulltrúi
 Sérfræðingur
 Millistjórnandi
 Stjórnandi
 Annað

      

 

 

 

3. Eru til mótaðar siðareglur innan bankans?
(Ef svarið er Nei eða Veit það ekki vinsamlegast svarið næst spurningu 16)

 Já
 Nei
 Veit það ekki

      

 

 

 
4. Eru siðareglurnar kynntar fyrir öllum starfsmönnum?

 Já
 Nei

      

 

 

 

5. Hvernig hafa þessar siðareglur verið kynntar innan bankans?
(Vinsamlegast merkið við allt sem við á og notið reitinn Annað ef fleiri atriði eiga við eða ef ekkert að neðangreindu á við).

 Í ráðningarsamningi
 Á starfsmannafundum
 Á námskeiðum á vegum bankans
 Í fréttabréfum/tölvupósti/öðru sambærilegu rituðu máli
 Annað

      

 

 

 

6. Hversu mikla/litla áherslu leggur bankinn á að siðareglur séu notaðar í daglegum störfum? 
 Mjög mikla áherslu
 Frekar mikla áherslu
 Hvorki mikla né litla áherslu
 Frekar litla áherslu
 Mjög litla áherslu

      

 

 
7. Hvetur bankinn til að siðareglum sé fylgt eftir með sérstökum hvötum?

Guðlaug S. Ragnarsdóttir
Viðaukar
Viðauki A - Spurningakönnun

Guðlaug S. Ragnarsdóttir
44



14.5.2012 14:33Upplifun starfsmanna af siðareglum og notkun þeirra - Survey powered by eSurveysPro.com

Page 2 of 4http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=98b7a7ef-850f-4421-8265-5af4900b3498

 

7. Hvetur bankinn til að siðareglum sé fylgt eftir með sérstökum hvötum?
(Ef svarið er Já þá vinsamlegast tilgreinið í hvaða formi slíkur hvati er í reitinn Hvernig hvati)

 Já
 Nei
 Veit það ekki
 Hvernig hvati

      

 

 

 

8. Hefur bankinn sett fram viðurlög við því að fylgja siðareglum ekki eftir?
(Ef svarið er Já þá vinsamlegast tilgreinið hver viðurlögin eru í reitinn Hvernig viðurlög) 

 Já
 Nei
 Veit það ekki
 Hvernig viðurlög

      

 

 

 

9. Hvernig er fylgst með að farið sé eftir siðareglum?
(Vinsamlegast merkið við allt sem við á og notið reitinn Annað ef fleiri atriði eiga við eða ef ekkert að neðangreindu á við)

 Í viðtölum við starfsmenn
 Með eftirliti
 Stjórnendur fylgjast með
 Það er ekki fylgst með hvort farið sé eftir siðareglum
 Annað

      

 

 

 

10. Hversu vel/illa telur þú þig þekkja siðareglur bankans? 
 Mjög vel
 Frekar vel
 Hvorki vel né illa

 Frekar illa
 Mjög illa

      

 

 

 

11. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu:

Siðareglurnar sem bankinn hefur sett eru nógu skýrar og raunhæfar til að hægt sé að nota þær við lausn siðferðilegra álitamál sem upp geta komið í
daglegum störfum mínum.

 Mjög sammála
 Frekar sammála
 Hvorki sammála né ósammála
 Frekar ósammála
 Mjög ósammála

      

 

 

 

12. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu:

Siðareglurnar innihalda dæmi um raunverulegar aðstæður sem upp geta komið og leiðbeiningar um bestu lausn miðað við þær aðstæður.
 Mjög sammála
 Frekar sammála
 Hvorki sammála né ósammála
 Frekar ósammála
 Mjög ósammála

      

 

 

 

13. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu:

Ef upp koma siðferðileg álitamál er hægt að biðja um fund með öðrum starfsmönnum og/eða stjórnendum þar sem lausn slíkra álitamála er rædd með
vísun í siðareglur áður en ákvörðun um framhaldið er tekin.

 Mjög sammála
 Frekar sammála
 Hvorki sammála né ósammála
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 Hvorki sammála né ósammála
 Frekar ósammála
 Mjög ósammála

      

 

 

14. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu:

Stjórnendur eru til fyrirmyndar þegar kemur að því að fylgja eftir siðareglum.
 Mjög sammála
 Frekar sammála
 Hvorki sammála né ósammála
 Frekar ósammála
 Mjög ósammála

      

 

 

 

15. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu:

Siðareglur eru endurskoðaðar reglulega og allar breytingar kynntar fyrir starfsmönnum.
 Mjög sammála
 Frekar sammála

 Hvorki sammála né ósammála
 Frekar ósammála
 Mjög ósammála

      

 

 

 

16. Hverju telur þú að vel mótaðar og aðgengilegar siðareglur geti áorkað?
(Vinsamlegast teldu upp allt sem þér dettur í hug)

 

 

 

17. Hverju myndir þú vilja breyta við mótun, kynningu, þjálfun og/eða eftirfylgni siðareglna í þínum banka til að þær nýtist sem best í starfi? 
(Vinsamlegast teldu upp allt sem þér dettur í hug)

 

 

 

18. Í hvaða banka starfar þú? 
 Arion banka
 Íslandsbanka
 Landsbanka

      

 

 

 
19. Varst þú starfsmaður í banka fyrir efnahagshrunið haustið 2008? 

 Já
 Nei

      

 

 

 

20. Ef svarið er Já við spurningu 19, í hvaða banka starfaðir þú fyrir hrun? 
 Glitni
 Kaupþingi
 Landsbankanum
 Sparisjóðunum
 Annað

      

 

 
21. Ef svarið er Já við spurningu 19, telur þú að meiri eða minni áhersla sé lögð á siðareglur nú samanborið við fyrir hrun?
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21. Ef svarið er Já við spurningu 19, telur þú að meiri eða minni áhersla sé lögð á siðareglur nú samanborið við fyrir hrun?
 Miklu meiri áhersla
 Meiri áhersla
 Hvorki meiri né minni áhersla
 Minni áhersla

 Miklu minni áhersla
      

 

 

 

22. Hvaða menntun hefur þú lokið?
(Vinsamlegast merktu við hæsta menntunarstig)

 Grunnskólamenntun
 Stúdentspróf eða sambærileg framhaldsmenntun
 Háskólamenntun (BA/BS)
 Framhaldsmenntun á háskólastigi (MA/MS/MBA/PHD)

      

 

 

 

23. Hefur þú sótt sérstakt námskeið á sviði siðfræði eða viðskiptasiðfræði?
(Ef svarið er Já þá vinsamlegast tilgreinið hvar slíkt námskeið var sótt í reitinn Hvar)

 Já
 Nei
 Hvar

      

 

 

 
24. Hvert er kyn þitt? 

 Karl
 Kona

      

 

 

 

25. Á hvaða aldursbili ert þú? 
 20 ára eða yngri
 21 til 29 ára
 30 til 39 ára
 40 til 49 ára
 50 til 59 ára
 60 ára eða eldri

      

 

 

 Quit   Finished  

 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.
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   Page 1.

     1. Hversu lengi hefur þú starfað í bankanum? 
(Vinsamlegast merkið við viðeigandi árafjölda miðað við núverandi vinnustað)

% of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

0-1 ár 23.64% 13

2-5 ár 12.73% 7

6-10 ár 21.82% 12

Lengur en 10 ár 41.82% 23

Number of respondents 55

Number of respondents who skipped this question 0

     2. Hvaða stöðu gegnir þú innan bankans?
(Vinsamlegast skrifið starfsheiti í reitinn Annað ef staða þín er ekki talin upp hér að
neðan)

% of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Gjaldkeri 10.91% 6

Þjónustufulltrúi 34.55% 19

Sérfræðingur 40.00% 22

Millistjórnandi 7.27% 4

Stjórnandi 1.82% 1

Þjónustustjóri einstaklinga 1.82% 1

Bakvinnsla 1.82% 1

Féhirðir 1.82% 1

Number of respondents 55

Number of respondents who skipped this question 0

     3. Eru til mótaðar siðareglur innan bankans?
(Ef svarið er Nei eða Veit það ekki vinsamlegast svarið næst spurningu 16)

% of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Já 96.36% 53

Nei 1.82% 1

Veit það ekki 1.82% 1

Number of respondents 55

Number of respondents who skipped this question 0

     4. Eru siðareglurnar kynntar fyrir öllum starfsmönnum? % of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Já 100.00% 54

Guðlaug S. Ragnarsdóttir
Viðauki B - Niðurstöður

Guðlaug S. Ragnarsdóttir
48
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Nei 0.00% 0

Number of respondents 54

Number of respondents who skipped this question 1

     5. Hvernig hafa þessar siðareglur verið kynntar innan bankans?
(Vinsamlegast merkið við allt sem við á og notið reitinn Annað ef fleiri atriði eiga við
eða ef ekkert að neðangreindu á við).

% of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Í ráðningarsamningi 25.00% 26

Á starfsmannafundum 27.88% 29

Á námskeiðum á vegum bankans 9.62% 10

Í fréttabréfum/tölvupósti/öðru sambærilegu
rituðu máli 

23.08% 24

Allir liðir eiga við 0.96% 1

Starfmannasamtali 0.96% 1

ég skrifaði undir þær inni hjá útibússtjóra 0.96% 1

Undirritaðar árlega 0.96% 1

Í starfsmannaviðtölum á hverju ári. 0.96% 1

Með kynningu og undirskrift á sáttmála. 0.96% 1

veit það ekki þar sem ég var í fæðingarorlofi
þegar þær voru innleiddar og ég nýkomin til

vinnu aftur og hef ekki fengið sérstaka
kynningu á þeim ennþá nema það sem ég

hef lesið mér sjálf til á innra netinu 

0.96% 1

Starfsmannasamtali 1.92% 2

Skerpt er á þeim í starfsmannaviðtölum sem
fara fram einu sinni á ári 

0.96% 1

Á innraneti 0.96% 1

fyrst á fundum innan bankans með
starfsmönnum 

0.96% 1

í Starfmannasamtölum einu sinni á ári 0.96% 1

Innra neti bankans 0.96% 1

Í samtali við yfirmann á hverju ári. 0.96% 1

Number of respondents 54

Number of respondents who skipped this question 1

     6. Hversu mikla/litla áherslu leggur bankinn á að siðareglur séu notaðar í
daglegum störfum? 

% of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Mjög mikla áherslu 64.81% 35

Frekar mikla áherslu 33.33% 18

Hvorki mikla né litla áherslu 1.85% 1

Frekar litla áherslu 0.00% 0

Guðlaug S. Ragnarsdóttir
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Mjög litla áherslu 0.00% 0

Number of respondents 54

Number of respondents who skipped this question 1

     7. Hvetur bankinn til að siðareglum sé fylgt eftir með sérstökum hvötum?
(Ef svarið er Já þá vinsamlegast tilgreinið í hvaða formi slíkur hvati er í reitinn Hvernig
hvati)

% of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Já 34.43% 21

Nei 22.95% 14

Veit það ekki 31.15% 19

Regluvarsla 1.64% 1

Reglulega sendur tölvupóstur til upprifjunar á
siðareglum og áminningar 

1.64% 1

Í starfsmannaviðtölum 1.64% 1

á starfsmannafundum og námskeiðum 1.64% 1

Póstur, heimasíða 1.64% 1

Siðarsáttmáli kvittað undir það árlega. 1.64% 1

Undirrita þarf siðasáttmála árlega 1.64% 1

Number of respondents 53

Number of respondents who skipped this question 2

     8. Hefur bankinn sett fram viðurlög við því að fylgja siðareglum ekki eftir?
(Ef svarið er Já þá vinsamlegast tilgreinið hver viðurlögin eru í reitinn Hvernig
viðurlög) 

% of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Já 25.00% 15

Nei 21.67% 13

Veit það ekki 41.67% 25

áminningu, jafnvel brottrekstri 1.67% 1

Áminning til starfsmanns, formleg eftir
atvikum 

1.67% 1

Fer eftir brotinu, t.d. vítur og/eða
brottrekstur, jafnvel ákæra. 

1.67% 1

áminning, brottrekstur ef ítrekuð brot 1.67% 1

Áminning fyrir brot í starfi og brottrekstur
fyrir ítrekuð brot 

1.67% 1

Það getur kostað starfsmann starfið í
ákveðnum tilvikum sé ekki farið eftir

siðareglum. 
1.67% 1

áminning og uppsögn 1.67% 1

Number of respondents 52

Number of respondents who skipped this question 3
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     9. Hvernig er fylgst með að farið sé eftir siðareglum?
(Vinsamlegast merkið við allt sem við á og notið reitinn Annað ef fleiri atriði eiga við
eða ef ekkert að neðangreindu á við)

% of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Í viðtölum við starfsmenn 13.70% 10

Með eftirliti 36.99% 27

Stjórnendur fylgjast með 36.99% 27

Það er ekki fylgst með hvort farið sé eftir
siðareglum 

5.48% 4

veit ekki þar sem ég er aðeins búin að starfa
í nokkra daga frá því þetta var sett inn 

1.37% 1

Þetta er í sjálfu sér ágiskun 1.37% 1

veit ekki hvort/hvernig það er gert 1.37% 1

Allir geta komið með ábendingar varðandi
brot á siðareglum, eftirlit er hjá Regluverði. 

1.37% 1

Veit ekki hvernig reglunum er fylgt eftir 1.37% 1

Number of respondents 52

Number of respondents who skipped this question 3

     10. Hversu vel/illa telur þú þig þekkja siðareglur bankans? % of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Mjög vel 20.37% 11

Frekar vel 51.85% 28

Hvorki vel né illa 27.78% 15

Frekar illa 0.00% 0

Mjög illa 0.00% 0

Number of respondents 54

Number of respondents who skipped this question 1

     11. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu:

Siðareglurnar sem bankinn hefur sett eru nógu skýrar og raunhæfar til að hægt sé að
nota þær við lausn siðferðilegra álitamál sem upp geta komið í daglegum störfum
mínum.

% of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Mjög sammála 20.37% 11

Frekar sammála 59.26% 32

Hvorki sammála né ósammála 18.52% 10

Frekar ósammála 1.85% 1

Mjög ósammála 0.00% 0

Number of respondents 54

Number of respondents who skipped this question 1

     12. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu:
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Siðareglurnar innihalda dæmi um raunverulegar aðstæður sem upp geta komið og
leiðbeiningar um bestu lausn miðað við þær aðstæður.

% of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Mjög sammála 9.26% 5

Frekar sammála 38.89% 21

Hvorki sammála né ósammála 38.89% 21

Frekar ósammála 11.11% 6

Mjög ósammála 1.85% 1

Number of respondents 54

Number of respondents who skipped this question 1

     13. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu:

Ef upp koma siðferðileg álitamál er hægt að biðja um fund með öðrum starfsmönnum
og/eða stjórnendum þar sem lausn slíkra álitamála er rædd með vísun í siðareglur
áður en ákvörðun um framhaldið er tekin.

% of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Mjög sammála 39.62% 21

Frekar sammála 35.85% 19

Hvorki sammála né ósammála 24.53% 13

Frekar ósammála 0.00% 0

Mjög ósammála 0.00% 0

Number of respondents 53

Number of respondents who skipped this question 2

     14. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu:

Stjórnendur eru til fyrirmyndar þegar kemur að því að fylgja eftir siðareglum.

% of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Mjög sammála 35.19% 19

Frekar sammála 33.33% 18

Hvorki sammála né ósammála 27.78% 15

Frekar ósammála 3.70% 2

Mjög ósammála 0.00% 0

Number of respondents 54

Number of respondents who skipped this question 1

     15. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu:

Siðareglur eru endurskoðaðar reglulega og allar breytingar kynntar fyrir
starfsmönnum.

% of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Mjög sammála 22.22% 12

Frekar sammála 25.93% 14

Hvorki sammála né ósammála 48.15% 26
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Hvorki sammála né ósammála 48.15% 26

Frekar ósammála 1.85% 1

Mjög ósammála 1.85% 1

Number of respondents 54

Number of respondents who skipped this question 1

     16. Hverju telur þú að vel mótaðar og aðgengilegar siðareglur geti áorkað?
(Vinsamlegast teldu upp allt sem þér dettur í hug)

   1. Hjálpað til við að móta línur í starfi..

   2. Heiðarlegum vinnubrögðum skýrum vinnubrögðum

   3. Skýrari vinnureglur og betri banka.

   4. Vekja upp traust og trú á eininguna

   5. Traust til viðskiptavinar Minnar líkur á spillingu.

   6. Samfélagsleg ábyrgð, lærum hvort af öðru. Byggja upp góða liðsheild og starfsanda.

   7. Sáttari starfsmönnum, skýrari vinnureglur, skýrari verkferlar

   8. Ánægju

   9. Ánægðari viðskiptavinur með ánægðara starfsfólki. Hagkvæmni.

   10. Betri vitund fyrir starfsumhverfi, aðhald

   11. Þær hjálpa fólki að fara eftir þeim.

   12. Sterkri ímynd fyrirtækis, sérstaklega fyrirtæki eins og banki sem er í þjónustu.

   13. Siðareglur setur í ljós fyrirmynd að ákveðinni hegðun, hvort hún sé æskileg eða óæskileg. En siðareglur geta ekki tekið á
öllum siðferðislegum álita efnum sem geta komið upp.

   14. betra umhverfi fyrir fyrirtækið og viðskiptamenn

   15. Að starfsfólk verði mjög meðvitað um hvað sé ætlast til af þeim.

   16. Betra samfélagi

   17. veit ekki hvort fólk sé nokkuð að spá mikið í þessu

   18. Betri þjónustu og öruggari.

   19. Betri þjónustu, orðspor bankanns, ánægðari viðskiptavinir

   20. Aukinni meðvitund um siðferði í daglegri starfsemi bankanns. Umræðu um siðferði meðal starfsfólks.

   21. betri vinnuaðferðum

   22. Betra siðferði og að starfsmenn verði meðvitaðri um siðferði í úrvinnslu á álitamálum.

   23. þær eiga að veita starfsmönnum aðhald og upplýsa þá um hvernig ætlast sé til að þeir starfi

   24. Skýrar reglur sem hafðar eru á hliðarlínunni gera starfsmenn að betri starfsmönnum

   25. Heiðarleika á öllum sviðum

   26. Aukin siðferðisvitund og betri vinnubrögð

   27. Faglegri vinnubrögð

   28. Persónuvernd. Trúnaður.

   29. meiri starfsánægja, betri þjónusta við viðskiptavini

   30. Mjög gott að hafa aðgengi að þeim til að minna mann á

   31. 
Ég vil trúa því að vel mótaðar siðareglur komi því til leiðar að siðferði aukist. Því miður eru siðareglur ekki nóg - það þarf
að fara eftir þeim og það snýr að mannlegu eðli. Hversu hár er siðaþröskuldur hvers og eins? Maður hélt að lengi vel
hafi verið unnið eftir vel mótuðum og aðgengilegum siðareglum - en veruleikinn sýnir það nú ekki alveg [2008]

   32. .

   33. Bættu áliti viðskiptavina

   34. Fyrir mér sem starfsmanni þá eru þessar reglur bara eðlileg krafa um framkomu og siðferði sem hver og einn
starfsmaður á að búa yfir sem manneskjan ef fólk býr ekki yfir þessu þá veit ég ekki hvort svona reglur breyta nokkru

Number of Respondents 34

Number of respondents who skipped this question 21
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     17. Hverju myndir þú vilja breyta við mótun, kynningu, þjálfun og/eða eftirfylgni siðareglna í þínum banka
til að þær nýtist sem best í starfi? 
(Vinsamlegast teldu upp allt sem þér dettur í hug)

   1. Er hræddur um að uppeldi fólks sé lang stærsti pósturinn hér, ef það klikkar er erfitt að breyta.

   2. ýta á að starfsmenn fari yfir siðareglur tvisvar á ári eitthvað slíkt.

   3. Engu - bara muna að minna á þær reglulega.

   4. Reglurnar kynntar vel þegar nýjir starfsmenn koma til starfa.

   5. Það væri kannski sniðugt að fara öðru hvoru yfir siðarreglurnar á "töflufundum"

   6. Vil ekki svara

   7. regluleg uprifjun

   8. kynna fyrir fólki þegar það byrjar í bankanum. hafa þær aðgengilegar á inranetinu fyrir starfsfólk. Þó held ég allir
starfsmenn fari eftir þeim og séu meðvitaðir um þessar reglur

   9. Taka upp einkennisklæðnað starfsfólks. Hafa meira eftirlit með að "snyrtilegur klæðnaður starfsfólks" sé betur virtu

   10. Hver starfsmaður viti hverjar siðarelgurnar eru og kynni sér þær. Enda eru siðareglurnar aðeins grunnu sem gefur upp
æskilega hegðun starfsmanna.

   11. Kynntar betur og talað meira um þær reglur sem innihalda samninginn

   12. Fá upprifjun reglulega

   13. Gott að minn á þær í starfsmannasamtölum, en að auki almennt ætti þetta að vera sá þáttur sem er grunnþáttur í
uppeldi og í skólakerfi landsins.

   14. Dettur ekkert í hug

   15. Fara yfir Siðareglur 2var á áari

   16. .

   17. Nokkuð vel að verki staðið.

   18. engu

   19. Ítarlegri kynningu á sviðs eða deildarfundum

   20. Hafa þær einfaldar

   21. Mætti kynna þær reglulega

   22. Ég myndi vilja sjá miklu meiri umræður og kynningu á siðareglum bankans, fyrst þegar fólkj er ráðið inn og að á öllum
námskeiðum sem stm sækja í sínu starfi sé komið inn á þær siðareglur sem snúa að námsefninu.

   23. .

Number of Respondents 23

Number of respondents who skipped this question 32

     18. Í hvaða banka starfar þú? % of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Arion banka 0.00% 0

Íslandsbanka 0.00% 0

Landsbanka 100.00% 55

Number of respondents 55

Number of respondents who skipped this question 0

     19. Varst þú starfsmaður í banka fyrir efnahagshrunið haustið 2008? % of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Já 89.09% 49

Nei 10.91% 6

Number of respondents 55
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Number of respondents who skipped this question 0

     20. Ef svarið er Já við spurningu 19, í hvaða banka starfaðir þú fyrir hrun? % of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Glitni 4.17% 2

Kaupþingi 0.00% 0

Landsbankanum 83.33% 40

Sparisjóðunum 10.42% 5

Landsbanki Íslands hf. 2.08% 1

Number of respondents 48

Number of respondents who skipped this question 7

     21. Ef svarið er Já við spurningu 19, telur þú að meiri eða minni áhersla sé lögð á
siðareglur nú samanborið við fyrir hrun?

% of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Miklu meiri áhersla 46.94% 23

Meiri áhersla 48.98% 24

Hvorki meiri né minni áhersla 4.08% 2

Minni áhersla 0.00% 0

Miklu minni áhersla 0.00% 0

Number of respondents 49

Number of respondents who skipped this question 6

     22. Hvaða menntun hefur þú lokið?
(Vinsamlegast merktu við hæsta menntunarstig)

% of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Grunnskólamenntun 10.91% 6

Stúdentspróf eða sambærileg
framhaldsmenntun 

38.18% 21

Háskólamenntun (BA/BS) 34.55% 19

Framhaldsmenntun á háskólastigi
(MA/MS/MBA/PHD) 

16.36% 9

Number of respondents 55

Number of respondents who skipped this question 0

     23. Hefur þú sótt sérstakt námskeið á sviði siðfræði eða viðskiptasiðfræði?
(Ef svarið er Já þá vinsamlegast tilgreinið hvar slíkt námskeið var sótt í reitinn Hvar)

% of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Já 16.67% 10

Nei 76.67% 46

Í Háskólanámi 1.67% 1

Er í siðfræði - kúrs í Opna háskólanum 1.67% 1



14.5.2012 14:35eSurveysPro.com - Survey Summary Report

Page 9 of 9http://www.esurveyspro.com/SummaryReport.aspx?surveyId=188733&p=1&sel=0&exp=1

Í bankanum 1.67% 1

Viðskiptaháskólanum á Bifröst 1.67% 1

Number of respondents 55

Number of respondents who skipped this question 0

     24. Hvert er kyn þitt? % of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

Karl 24.07% 13

Kona 75.93% 41

Number of respondents 54

Number of respondents who skipped this question 1

     25. Á hvaða aldursbili ert þú? % of
 Respondents 

Number of
 Respondents 

20 ára eða yngri 0.00% 0

21 til 29 ára 14.55% 8

30 til 39 ára 27.27% 15

40 til 49 ára 20.00% 11

50 til 59 ára 25.45% 14

60 ára eða eldri 12.73% 7

Number of respondents 55

Number of respondents who skipped this question 0



	  
	  

Samantekt á forsendum á bak við myndir 4 og 6. 
	  

Mynd nr. 4 - Starfsaldur og þekking á siðareglum 

Starfsaldur	   Mjög	  vel	   Frekar	  vel	   Hvorki	  vel	  né	  illa	   Fjöldi	  
0-‐1	  ár	   1	   4	   7	   12	  
2-‐5	  ár	   	  	   6	   1	   7	  
6-‐10	  ár	   3	   7	   1	   11	  
Lengur	  en	  10	  ár	   7	   11	   6	   24	  
Fjöldi	   11	   28	   15	   54	  

 

 

Mynd nr. 6 - Flokkun svara eftir stöðu  

Starf 
Mjög 
sammála 

Frekar 
sammála 

Hvorki sammála 
né ósammála 

Frekar 
ósammála Fjöldi 

Þjónustufulltrúi 6 8 5   19 
Stjórnandi   1     1 
Sérfræðingur 2 15 4 1 22 
Millistjórnandi   4     4 
Gjaldkeri 1 3 1   5 
Annað 2 1     3 
Fjöldi 11 32 10 1 54 
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