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standa við bakið á mér á meðan skrifunum stóð. Bestu þakkirnar fara þó til fjölskyldu 

hundsins sem tókst að passa uppá geðheilsu mína. 
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Útdráttur 

Transparency International eru samtök sem beita sér fyrir auknu gagnsæi. Í baráttunni 

gegn spillingu hafa þau nýverið beint augum sínum að fyrirtækjum og spyrja þau nú sömu 

spurninga og þau hafa spurt opinbera geirann í rúm tuttugu ár, með því að gera rannsókn 

á gagnsæi hlutafélaga. Í þessarri ritgerð er aðferðafræði Transparency International beitt 

til að rannsaka gagnsæi skráðra íslenskra hlutafélaga og bera niðurstöðurnar saman við 

gagnsæi alþjóðlegra hlutafélaga. Fyrst verður reynt að útskýra alls kyns hugtök sem 

tengjast viðfangsefninu, t.d. rentusókn (e. rent seeking) og gagnsæi. Þrátt fyrir mikilvægi 

hugtaksins gagnsæi hafa fræðimenn ekki komið sér saman um einstaka merkingu 

gagnsæis. Ein merking gagnsæis er að það séu þær upplýsingar sem hægt er að finna í 

ársreikningum fyrirtækisins, fréttatilkynningum þess auk upplýsinga fjármálasérfræðinga.  

Við framkvæmd rannsóknarinnar var spurningalisti úr rannsókn Transparency 

International notaður. Til þess að svara spurningunum voru nýttar upplýsingar úr 

ársreikningum fyrirtækjanna, heimasíðum þeirra og öðrum skjölum sem hægt var að 

finna. Þegar rannsókninni var lokið var fulltrúum fyrirtækjanna sendar niðurstöðurnar  og 

þeim gefið tækifæri á að koma með athugasemdir við þær. 12 af 14 fyrirtækjum urðu við 

beiðninni og í einhverjum tilvikum var hægt að leiðrétta niðurstöðurnar. 

Heildarniðurstöður íslensku fyrirtækjanna voru að meðaltali 4,36 og fengu tíu af þeim 14 

fyrirtækjum sem rannsökuð voru minna en 5 stig af 10 mögulegum.  

Næst voru niðurstöður íslensku fyrirtækjanna bornar saman við þau 124 alþjóðlegu 

hlutafélög sem Transparency International rannsakaði árið 2014. Í heildina komu íslensku 

fyrirtækin nokkuð betur út heldur en þau alþjóðlegu, en meðaltalið hjá þeim erlendu var 

aðeins 3,8. Þrátt fyrir að ekki hafi verið gerðar miklar kröfur til íslensku hlutafélaganna 

hvað varðar gagnsæi, eru þau að standa sig nokkuð vel þegar verið er að bera þau saman 

við alþjóðlegu fyrirtækin. Að lokum er fyrirtækjunum bent á auðvelda leið til að auka 

gagnsæi með því að búa til skýrslu gegn spillingu (e. anti-corruption program). 
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1  Inngangur  

Þó Íslendingum sé vel kunnugt hvað orðið gagnsætt þýðir, er skilningurinn á hugtakinu 

gagnsæi ekki mikill. Með fjölgun skráðra hlutafélaga á Íslandi er vitundarvakning 

nauðsynleg hvað varðar gagnsæi og verða hagsmunaaðilar að hafa vakandi auga með 

gagnsæi fyrirtækjanna. Tilgangur rannsóknarinnar er að meta gagnsæi íslenskra 

hlutafélaga og bera saman hversu vel þau standa sig miðað við stærstu 124 alþjóðlegu 

hlutafélögin í heiminum. Rannsóknarspurningin er því: Hversu gagnsæ eru íslensk 

hlutafélög í samanburði við hlutafélög á alþjóðamörkuðum?  

Fyrst verður reynt að útskýra hvað hugtakið gagnsæi merkir og rætt um hættur 

samfara því eins og mútur og liðkunargreiðslur (e. facilitation payments). Að auki verður 

sagt frá nytsemi þess að fyrirtæki sé gagnsæ, þ.e. hvað stjórnendur og fjárfestar njóta af 

því. Í kjölfarið verður rannsóknin framkvæmd þar sem gagnsæi 14 íslenskra fyrirtækja 

verður metin. Sömu spurningar eru notaðar og samtökin Transparency International hafa 

beitt í rannsóknum sínum frá árunum 2012 og 2014 sem kallast: Transparency In 

Corporate Reporting: Assessing The World‘s Largest Companies. Við framkvæmd 

rannsóknarinnar verða notuð þau gögn sem fyrirtækin hafa opin gagnvart almenningi, t.d. 

heimasíður og ársreikninga. Meðal þeirra upplýsinga sem leitað verður eftir er hvort til 

staðar séu opinberar reglur varðandi gjafir og hvort birt sé eignarhlutfallið í 

dótturfélögum sem fyrirtækin eiga. Fyrirtækin í rannsókninni fá tækifæri til að koma með 

athugasemdir við sínar niðurstöður og geta bent á opinberar upplýsingar sem geta haft 

áhrif á þær. 

Til að svara rannsóknarspurningunni verða bornar saman niðurstöður þessarar 

rannsóknar og þeirrar sem Transparency International gerði árið 2014. Með 

samanburðinum verður hægt að sjá hversu vel íslensku fyrirtækin standa sig í gagnsæi 

miðað við stærstu alþjóðlegu hlutafélögin í heimi viðskiptanna.  
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2.    Gagnsæi 

Einfaldasta skýringin á gagnsæi er að hægt sé að sjá í gegnum eitthvað jafn auðveldlega 

og að horfa út um glugga. Hins vegar hafa fræðimenn ekki komið sér saman um eina 

merkingu á gangsæi, en það gerir hugtakið sjálft nokkuð ógagnsætt (Zoellner, 2006). 

Sumir líta svo á að gagnsæi í viðskiptum sé einfaldlega þær upplýsingar sem finna má í 

ársreikningum og fréttatilkynningum og að auki þeirra sem fást frá fjármála- 

sérfræðingum (Sengupta, 1998). Aðrir skipta gagnsæi  í tvo hluta; fjármálagagnsæi (e. 

financial disclosure) og stjórnunargagnsæi (e. governance transparency). 

Fjármálagagnsæi er m.a. mælt með fylgni og tímabærni fjármálaupplýsinga og innsæi 

fjölmiðla. Stjórnunargagnsæi er mælt með magni stjórnunarupplýsinga auk magni og 

tímabærni fjármálaupplýsinganna (Bushman, Piotroski og Smith, 2004). Í gögnum frá 

Standard and Poor‘s er greint frá fjórum óháðum hliðum gagnsæis fyrirtækja; sem eru 

opinberar upplýsingar, upplýsingar milliliða, upplýsingar varðandi gæði tekna og 

innherjaupplýsingar. Saman bjóða þessir þættir upp á verulegan skýringarmátt fyrir 

fjármagnskostnað, lánshæfismat og markaðsáhættu. Að auki sýna niðurstöður 

rannsóknarinnar að þessar fjórar hliðar gagnsæis hafa meira forspárgildi hvað varðar 

lánshæfismat, fjármagnskostnað og markaðsáhættu heldur en upplýsingaskylda ein og 

sér (Deboskey og Gillett, 2013). 

Í grein Lander og Augner (2008) kemur fram að rannsóknir hafa sýnt fram á að 

framsetning upplýsinga og uppgjörsaðferðir hafa áhrif á viðhorf fjárfesta. Þar er gert ráð 

fyrir að fyrirtæki viti af því og aðlagi framsetningu upplýsinganna eftir því hvaða 

upplýsingar fyrirtækin vilji að fjárfestar taki eftir og hvaða upplýsingar eigi helst að fara 

framhjá fjárfestum. Þetta gerir það að verkum að gagnsæi verði minna og er byrjunarstig 

siðlausrar hegðunar. 

Í rannsókn Hyytinen og Takalo frá árinu 2002 er rökstutt af hverju ekki ætti að taka upp 

reglugerðir varðandi gagnsæi í bönkum. Þar er talið að stór fjármálakerfi, eins og 

bankakerfi, geti komið í veg fyrir að reglugerðirnar geti dregið úr áhættu í fjármálum. Ef 

innistæður eru tryggðar að fullu er ekkert aðhald frá markaðnum, sama hversu gagnsætt 

bankakerfið er. Einnig er nefnt að kostnaðurinn við að halda uppi gagnsæi hjá bönkum sé 

gífurlegur, en þegar reglugerð veldur bönkum mikilli fjárhagslegri byrði leiði það til aukins 

hvata til að taka áhættu. Í nýlegri rannsókn Aggarwal og Jorion (2012) er þó sýnt fram á 
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að ef viljinn til að hafa gagnsæi sé til staðar, mun það ekki hafa áhrif á hagnað fyrirtækja. 

Að auki sáu þeir engin merki þess að kostnaðurinn við að hafa gagnsæi væri meiri heldur 

en ávinningurinn.  

2.1    Áhrif spillingar og rentusóknar 

Dion (2010) skilgreinir spillingu sem tæki eða tækni sem er yfirleitt notuð til að leiða fólk 

frá réttu aðgerðinni, skyldunni eða hegðuninni annaðhvort í framkvæmd embættisverka 

sinna eða starfsemi sem tengist efnahagslegum eða pólitískum málum. Hins vegar 

skilgreinir Aragandona (2005) spillingu sem athöfn eða áhrif af því að gefa eða þiggja 

einhver verðmæti, með þeim tilgangi að sleppa við eitthvað sem brýtur á formlegum eða 

óformlegum reglum hvað varðar það sem ætti að gera og er því til hagsbóta fyrir þann 

sem gefur verðmætið og þann sem þiggur. 

Efnahagsleg áhrif spillingar eru margvísleg og geta m.a. dregið úr hagvexti 

efnahagslífsins. Einnig eyðileggur spilling traust á milli aðila, en það ógnar stöðugleika 

stofnanna (Dion, 2010). Að auki bendir Tanzi (1998) á að spilling minnki tekjur ríkisins og 

auki um leið útgjöld, sem gerir það að verkum að erfiðara er fyrir ríkið að reka heilbrigða 

fjármálastefnu. Að lokum eykur spilling fátækt þar sem það dregur úr tekjumöguleikum 

þeirra sem lægst eru sett í þjóðfélaginu.  

Renta er ávöxtun á fjármunum sem myndast þegar takmarkanir eru settar af 

stjórnvöldum á starfsemi tengd efnahag. Takmarkanirnar gefa fólki tækifæri til að keppast 

um að ná rentunni frá hinu opinbera, það er að fara í rentusókn (e. rent seeking). Slík 

keppni getur verið lögleg, en verður ólögleg þegar í henni felast mútur, spilling, smygl og 

starfsemi svartra markaða (Krueger, 1974).  

Þó rentusókn og spilling séu nátengd hugtök þá er eðlislægur munur á þeim, þar sem 

spilling felur í sér ólöglega eða siðlausa athöfn en rentusókn getur verið lögleg og siðleg. 

Opinberir aðilar geta þó nýtt stöðu sína til að kalla eftir mútum af aðilum í rentusókn og 

geta því hugtökin rentusókn og spilling tengst (Ngo, T., 2008).  

2.2    Liðkunargreiðsla 

Liðkunargreiðsla er önnur athöfn til að hafa áhrif á opinbera aðila með svipuðum áhrifum 

og spilling, en er þó áhrif hennar oft talin nokkuð saklausari en þau raunverulega eru. 

Liðkunargreiðsla (e. facilitation payments) er skilgreind sem athöfn eða áhrif þess að gefa 
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eða þiggja eitthvað sem hefur eitthvert virði, með þeim tilgangi að opinber 

embættismaður eða starfsmaður geri eitthvað eða sleppi því að gera það. Ennfremur að 

það sé gert hraðar og skilvirkara, eða hægar og óskilvirkara, aðstoði við að komast framhjá 

formlegum eða óformlegum reglum er lýtur að því hvað opinber embættismaður eða 

starfsmaður ætti að gera. Til að athöfnin teljist sem liðkunargreiðsla þarf hún að vera til 

hagsbóta fyrir gefandann eða þiggjandann, til að hjálpa að leysa vandamál, flýta 

stjórnsýsluferli (e. administrative process), tryggja útgáfu á leyfi en ekki til að fá eða halda 

viðskiptum, samningi eða fá viðskipti sem veitir samkeppnisforskot, en þá væru það 

mútur (Aragandona, 2005).  

Tilgangurinn með að gefa gjöf er að skapa vináttu og að reyna að auka líkurnar á að 

viðtakandinn sjái gefandann í hagstæðu ljósi. Frá fræðulegu sjónarmiði er gjöf frábrugðin 

mútum og liðkunargreiðslum þar sem tilgangurinn með gjöfum er ekki að fá neinn beinan 

ávinning frá viðtakandanum. Hins vegar er aðgreiningin ekki jafn skýr í raunveruleikanum, 

þar sem sá sem gefur getur vonast eftir einhverju í staðinn (Aragandona, 2005).  

2.3    Sundurliðun fjárhagslegra upplýsinga eftir löndum 

Sundurliðun fjárhagslegra upplýsinga (e. Country-by-Country reporting) gerir ráð fyrir að 

fjölþjóðafyrirtæki tilgreini hagnað eða tap sitt, takmarkaðan efnahagsreikning og 

sjóðstreymi fyrir þau lönd þar sem þau eru starfræk í. Fyrir fjárfesta eru kostirnir við 

sundurliðunina m.a. þeir að geti séð nákvæmlega í hvaða löndum fyrirtækið er starfrækt, 

undir hvaða nafni fyrirtækið starfar í hverju landi og hugsanlega séð hvort fyrirtækin séu 

að gefa mútur. Fyrir stjórn fyrirtækis er m.a. gott að hafa sundurliðunina til að auka 

ábyrgðina innan fyrirtækisins, auka gæði stjórnunarinnar, hafa betri gögn til að taka 

ákvarðanir og dreifa auðlindum auk þess að hafa betri gögn fyrir áhættustjórnun 

(Murphy, R., 2009).   
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3    Transparency International  

Transparency International eru alþjóðasamtök sem taka stöðu gegn spillingu. Tilgangur 

samtakanna er stuðla að því að ríki, fyrirtæki, borgaralegt samfélag og daglegt líf fólks sé 

án spillingar. Í dag eru samtökin starfandi í rúmlega 100 löndum á vegum Transparency 

International sem öll vinna við það að koma á breytingum í samfélaginu.  

Í rannsókn sem Transparency International gaf út í lok árs 2014 er mælt gagnsæi 

stærstu 124 alþjóðlegu hlutafélaganna í heiminum. Skýrslan skiptist í þrjá hluta þar sem 

metnar eru þær upplýsingar sem fyrirtækin gefa með tilliti til stefnu gegn spillingu, 

upplýsingar hvað varðar dóttur- og hlutdeildarfélög og birting fjárhagslegra upplýsinga 

fyrir hvert land fyrir sig. 

3.1    Rannsóknin 

Í fyrsta hlutanum er verið að meta upplýsingar fyrirtækjanna til að verjast spillingu. 

Spurningarnar sem notaðar eru í þessum hluta voru teknar úr skýrslu sem Transparency 

International gerði með UN Global Compact. Sú skýrsla var unnin upp úr tíundu 

meginreglu UN Global Compact, en sú regla fjallar um spillingu. Til þess að verjast þeim 

hættum sem stafa af mútum og spillingu er mælt með að vera með alhliða áætlun gegn 

spillingu sem er stöðugt fylgst með. Að auki sýnir sú áætlun fram á skuldbindingu 

fyrirtækisins til að berjast gegn spillingu, en það eykur einnig ábyrgð og áreiðanleika  

hagsmunaaðila fyrirtækisins. Sterk og opinber áætlun gegn spillingu mun einnig hafa 

jákvæð áhrif á starfsfólk fyrirtækisins þar sem það ýtir undir viðhorf þeirra gegn spillingu. 

Að auki getur sterk áætlun gegn spillingu ýtt undir að fyrirtæki einblíni meira á sig sjálft, 

þ.e. að bæta stefnu sína og áætlanir (Transparency International, 2014). 

 

Í öðrum hlutanum er verið að meta upplýsingarnar sem eru til staðar er snýr að dóttur- 

og hlutdeildarfélögum sem fyrirtækin eiga. Í þeim tilvikum sem fyrirtæki starfa í mörgum 

löndum, þar með talið löndum sem það starfar í í gegnum dótturfélög og hlutdeildarfélög, 

er gagnsæi fyrirtækja sérstaklega mikilvægt. Aðeins er hægt að fylgjast með fjárstreymi á 

milli fyrirtækja ef birt hefur verið hvaða dóttur- og hlutdeildarfélög fyrirtækið á í. Með því 

að koma með misvísandi eða ófullnægjandi upplýsingar hvað varðar eignarhald í dóttur- 

og hlutdeildarfélögum geta fyrirtæki verið að reyna að fela merki um spillingu. 
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Hagsmunaaðilar á hverjum stað þurfa og vilja vita hvaða fyrirtæki eru raunverulega að 

starfa á þeirra svæði og bjóða í samningana, þ.e. hvert móðurfélagið er. Að auki þurfa þeir 

að vita hvaða fyrirtæki sem starfa á þeirra svæði tengjast hvort öðru og hvernig. Að lokum 

getur gagnsæi fyrirtækja gert íbúum kleift að gera fyrirtækin ábyrg fyrir þeim áhrifum sem 

þau hafa á það samfélag sem þau starfa í (Transparency International, 2012). 

 

Í þriðja hlutanum er verið að meta upplýsingar tengt fjárhag sem fyrirtækin birta fyrir 

hvert land sem þau starfa í. Spurningarnar voru hlutlausar eftir því í hvaða atvinnugrein 

fyrirtækin starfa og var gagnsæið mælt út frá tekjum, gjöldum, hagnaði fyrir skatta, 

tekjuskatti og samfélagslegu framlagi. Með því að fyrirtæki birta sundurliðaðar 

fjárhagslegar upplýsingar eftir hverju landi fyrir sig er hægt að tryggja að þær tekjur sem 

eru fengnar úr náttúrulegum auðlindum séu notaðar til að hlúa að efnahagslegri og 

félagslegri þróun í hverju landi. Sundurliðun upplýsinganna eftir löndum veitir fjárfestum 

ítarlegri upplýsingar um fjárhag sem hjálpar þeim betur við að meta áhættuna í 

fjárfestingum. Að auki veita sundurliðuðu upplýsingarnar íbúum hvers svæðis að skilja 

starfsemi tiltekins fyrirtækis í sínu landi og fylgjast með hvaða greiðslur fara frá þeim til 

ríkisins, t.d. í formi skatta (Transparency International, 2014). 
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4  Aðferðafræðin 

Í rannsókninni voru skoðuð 14 íslensk hlutafélög. Þau eru: Eimskipafélag Íslands hf., 

Fjarskipti hf., Hagar hf., Hampiðjan hf., HB Grandi hf., Icelandair Group hf., Marel hf., N1 

hf., Nýherji hf., Reginn hf., Sjóvá-Almennar tryggingar hf., Tryggingamiðstöðin hf., 

Vátryggingafélag Íslands hf. og Össur hf.. Spurningalistinn sem notaður var í rannsókninni 

var þýddur og staðfærður úr skýrslu Transparency International. Með honum fylgdi einnig 

leiðbeiningarskjal er laut að stigagjöf til að passa upp á að samræmi væri í stigagjöf á milli 

fyrirtækjanna. Einnig höfðu leiðbeiningarnar þau áhrif að samræmi var á milli stigagjafar 

þessarar rannsóknar og þeirrar sem Transparency International gerði. Mismunandi fjöldi 

spurninga var í hverjum hluta, en fyrsti hlutinn samanstóð af þrettán spurningum, annar 

hlutinn af átta og sá þriðji af fimm.  

4.1  Gagnasöfnun og greining 

Gagnasöfnun hófst í febrúar 2015 og lauk um miðjan mars 2015. Gögnin og 

upplýsingarnar sem voru notaðar í rannsókninni voru aðeins þær sem voru opnar 

almenningi á heimasíðu fyrirtækisins eða skjölum sem hægt var að finna á þeim tíma. Í 

rannsókninni var m.a. miðað við ársreikninga fyrirtækjanna frá árinu 2013, þó var í 

einstaka tilvikum notaðir ársreikningar frá árinu 2014 ef fyrirtækin báðu um það 

sérstaklega. Rétt eins og í rannsókn Transparency International voru upplýsingarnar sem 

fyrirtækin gáfu upp ekki sannreyndar. 

 

Eftir að rannsókninni lauk, 17. mars, voru niðurstöðurnar sendar fulltrúum 

fyrirtækjanna til kynningar. Fyrirtækin höfðu tækifæri að koma með athugasemdir til og 

með 24. mars. Af þeim 14 fyrirtækjum sem rannsökuð voru svöruðu 12 beiðni um 

endurgjöf. Af þeim var eitt fyrirtæki sem gerði athugasemd við gagnaöflunina, Reginn, og 

þeirri aðferðafræði sem beitt var við rannsóknina. Að auki kom svar frá einu fyrirtæki, TM, 

eftir að búið var að vinna úr niðurstöðunum og var því ekki hægt að taka mið af þeim 

athugasemdum sem þar komu fram.  
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4.2 Stigagjöf 

Fyrir hverja spurningu var gefið 0 til 1 stig, þar sem 1 var best. Í sumum spurningum var 

einnig hægt að fá hálft stig. Í hverjum hluta var aðeins upplýst niðurstaða hvers fyrirtækis, 

en ekki sundurliðuð einkunnargjöf fyrirtækjanna fyrir hverja og eina spurningu. Að auki 

var tilkynnt sundurliðun á niðurstöðu hverrar spurningar. Niðurstaða hvers hlutar er gefin 

í prósentum þar sem hver hluti samanstendur af mismunandi fjölda spurninga. Í öðrum 

hlutanum er t.d. 8 spurningar og þar sem hámarksstig fyrir hverja spurningu er 1 stig var 

hámarksstigafjöldinn 8 stig, sem lýst er í niðurstöðunum sem 100%. Ef niðurstaðan var 

50% var því stigafjöldinn í þeim hluta 4. Í heildarniðurstöðunni hefur verið tekið einfalt 

meðaltal af útkomu allra þriggja hlutanna. Heildarniðurstaðan er á skalanum 0 - 10. Ef 

niðurstaðan var t.d. 100% fyrir fyrsta hluta, en 0% fyrir annan og þriðja hluta, þá er 

heildarútkoman 3,3. 

 

Ef fyrirtæki átti engin dótturfélög fékk það N/A fyrir spurningarnar er varðar 

dótturfélögin og voru þær spurningar því ekki teknar með í stigagjöfinni, þar sem N/A stóð 

fyrir ekki fáanlegt (e. not available). Það sama gilti ef fyrirtæki átti engin hlutdeildarfélög. 

Þá voru aðeins fjórar gildar spurningar í öðrum hluta. Hafði það engin áhrif á útreikning 

heildarniðurstaðanna og voru þær reiknaðar út frá einföldu meðaltali hlutanna þriggja. 

Að auki störfuðu ekki öll fyrirtækin sem rannsökuð voru í fleiri en einu landi, annað en hjá 

rannsókn Transparency International. Ef fyrirtæki starfar aðeins á Íslandi, þ.e. öll 

dótturfélög og hlutdeildarfélög skráð á Íslandi, fékk það N/A fyrir þriðja hluta og er 

heildarútkoman því reiknuð sem einfalt meðaltal af fyrsta og öðrum hluta. 

 

Stigagjöfin í þriðja hluta virkaði örlítið öðruvísi heldur en í fyrri tveimur hlutunum. Þar 

þurfti fyrst að vera til listi yfir öll þau lönd sem fyrirtækið er starfrækt í. Til auðveldunar 

var miðast við í hvaða löndum dótturfélögin, eða hlutdeildarfélögin, voru skráð. Ef 

fyrirtæki starfar t.d. í fimm löndum þá getur hámarksfjöldi stiga fyrir það fyrirtæki í 

þessum hluta verið 25 stig, þar sem í þessum hluta eru fimm spurningar.  
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Svo hægt væri að gefa fyrirtækjunum stig fyrir einhverja spurningu þurftu 

upplýsingarnar er varðaði spurninguna að vera opinberar almenningi, þ.e. á 

heimasíðunni, ársreikningi eða einhverjum öðrum skjölum sem rannsakandi gat fundið á 

netinu. Ef dæmi er tekið, varð sérstaklega að standa einhvers staðar að fyrirtækið ætlaði 

að fylgja öllum lögum. Ekki var hægt að gefa stig ef upplýsingarnar voru til staðar fyrir 

aðeins ákveðna aðila, t.d. á innra neti starfsmanna. Þó var í einstökum spurningum veitt 

undantekning frá því, t.d. er laut að spurningunni um gjafir. Ef tilgreint var að það væru 

til reglur varðandi gjafir sem fólu í sér bæði að þiggja þær og gefa, og að það væru einhver 

peningamörk fyrir þeim og að ítarlegri upplýsingar væru til staðar fyrir starfsmenn, var 

gefið fullt stig fyrir þá spurningu.  
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5 Niðurstöður 

Tafla 1 sýnir heildarniðurstöðu fyrirtækjanna 14 sem rannsökuð voru. Meðaltal 

heildarniðurstöðu fyrirtækjanna 14 var 4,36, miðgildið 4,25 og tíðasta gildið 4,8. 

Tafla 1: Heildarniðurstöður 

Fyrirtæki Heildarniðurstöður 

Sjóvá 7,7 * 

Hagar 6,0 * 

TM 5,5 * 

Eimskip 5,4  

Össur 4,8  

Hampiðjan 4,8  

Fjarskipti 4,4  

HB Grandi 4,1  

Marel 3,8  

N1 3,7  

Nýherji 3,3  

Vís 3,0 * 

Reginn 2,7 * 

Icelandair 1,9  

 

Besta niðurstaðan, þ.e. gagnsæið var afgerandi mest hjá Sjóvá sem mældist talsvert 

hærra en þar sem gagnsæið var næstmest, sem var hjá Högum. Icelandair er það fyrirtæki 

sem mældist með minnsta gagnsæið af þeim sem til skoðunar voru. Einnig er þó nokkur 

munur á milli þess félags sem mældist lægst og því sem mældist næstlægst, sem er Reginn 

með 0,8 fleiri stig en Icelandair. Af þeim 14 fyrirtækjum sem voru rannsökuð fengu tíu 

þeirra minna en 5 stig af 10 í heildarniðurstöðunum. Að auki fær ekkert fyrirtækjanna  

a.m.k. 50% stiga í öllum þremur hlutunum.  

Sá iðnaður sem kom best út er tryggingageirinn, en af þeim fyrirtækjum sem eru í efstu 

þremur sætunum eru tvö úr tryggingageiranum. Auk þess er meðaltal 

tryggingafyrirtækjanna þriggja hærra heldur en niðurstaða meirihluta fyrirtækja í 

rannsókninni, en meðaltal þeirra er 5,4.  
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Þau fyrirtæki sem eru stjörnumerkt, t.d. Sjóvá og Hagar, eru þau sem eru undanskilin 

frá þriðja hluta þar sem þau starfa aðeins hérlendis. Þeirra niðurstaða er því reiknuð sem 

einfalt meðaltal fyrstu tveggja hlutanna.  

5.1 Fyrsti hlutinn 

Í fyrsta hlutanum, þar sem metnar voru upplýsingar fyrirtækjanna til að verjast spillingu, 

fengu fyrirtækin 14 að meðaltali 29% af mögulegum 100%. Miðgildið var örlítið lægra eða 

27%. Hins vegar var tíðasta gildið 35% sem er nokkuð hærra hlutfall heldur en hin tvö 

gildin. 

Tafla 2: Niðurstöður fyrsta hluta 

Fyrirtæki Niðurstöður 

Össur 85% 

Marel 65% 

Sjóvá 54% 

Eimskip 42% 

N1 35% 

TM 35% 

Vís 35% 

Hagar 19% 

HB Grandi 15% 

Fjarskipti 12% 

Icelandair 8% 

Reginn 4% 

Hampiðjan 0% 

Nýherji 0% 

 

Eins og sjá má í töflu 2 situr Össur á toppnum með 85% gagnsæi í fyrsta hlutanum. 

Össur er í þessum hluta með gott forskot á hin fyrirtækin, en á eftir Össuri kemur Marel 

með 65%. Á botni skalans sitja Nýherji og Hampiðjan með 0%. Þó munar ekki miklu á 

lægstu sætunum, en Reginn og Icelandair voru með aðeins 4% og 8% gagnsæi. Stór hluti 

fyrirtækjanna fá minna en 50% stiga í þessum hluta, en það eru alls 11 fyrirtæki sem gerir 

78,5% fyrirtækjanna. 

 



19 

Í töflu 3 sést sundurliðun spurninganna úr fyrsta hlutanum. Sú spurning sem fékk flestu 

stigin var sú hvort fyrirtækin ætluðu að fylgja lögum varðandi spillingu, en 11 fyrirtæki af 

14 fengu stig fyrir hana. Til þess að fá stig í þessari spurningu var nóg að það stæði t.d. á 

heimasíðu fyrirtækisins að það ætlaði að fylgja öllum lögum í starfsemi sinni. Spurningin 

sem skoraði næst flest stig var hvort siðareglur fyrirtækisins ættu við alla starfsmenn, þar 

með talið stjórnendur fyrirtækisins. Þau fyrirtæki sem nefndu aðeins að siðareglurnar 

ættu við alla starfsmenn fengu hálft stig, en þeir sem nefndu sérstaklega stjórnendur 

fyrirtækisins fengu fullt stig. Aðeins tvö fyrirtæki fengu fullt stig fyrir spurninguna hvort 

fyrirtækið hefði útbúið sérstaklega skýrslu um hvernig það hyggðist vinna gegn spillingu 

innan félags sem utan. Sjö fyrirtæki fengu þó hálft stig fyrir spurninguna, en það fékkst 

m.a. fyrir að vera með siðareglur sem nefndu þó ekki sérstaklega spillingu.  

Tafla 3: Sundurliðun spurninga fyrsta hluta 

 1 stig 0,5 stig 0 stig Samtals 

Ætlar að fylgja lögum varðandi spillingu 11 0 3 11 

Siðareglur eiga við alla, þ.m.t. stjórnendur 5 4 5 7 

Siðarreglur eiga við aðila sem ekki eru 
starfsmenn, t.d. umboðsmenn & ráðgjafa 

6 0 8 6 

Með skýrslu gegn spillingu 2 7 5 5,5 

Siðarreglur eiga við „non-controlled persons“, 
t.d. birgja 

5 0 9 5 

Vernduð tilkynningarleið spillingar 5 0 9 5 

Nafnlaus tilkynning á brotum skýrslunnar 4 0 10 4 

Starfsreglur varðandi gjafir 1 3 10 2,5 

Stjórnin sýnir stuðning við að vinna gegn 
spillingu 

2 0 12 2 

Stefna sem bannar liðkunargreiðslur 2 0 12 2 

Eftirfylgni með stefnu um að vinna gegn spillingu 2 0 12 2 

Stefna er varðar pólitísk framlög 1 0 13 1 

Námskeið um hvernig vinna megi gegn spillingu 0 0 14 0 

 

Ekkert fyrirtæki fékk stig fyrir spurninguna hvort það væri með námskeið gegn 

spillingu. Að auki var aðeins eitt fyrirtæki sem tilgreindi opinberlega stefnu þess hvað 

varðar pólitísk framlög, þ.e. hvort þau væru leyfð og ef svo væri hvort upphæðir framlaga 

væru tilgreind opinberlega. Aðrar spurningar sem fengu ekki mörg stig voru m.a. hvort 

það væru opinberar starfsreglur sem tengdust því að gefa eða þiggja gjafir og hvort 

stjórnin hefði opinberlega sýnt stuðning gegn spillingu.  
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5.2 Annar hlutinn 

Í öðrum hlutanum, þar sem upplýsingar um dóttur- og hlutdeildarfélög fyrirtækjanna voru 

metin, voru fyrirtækin 14 með að meðaltali 74% og var meðaltalið mun hærra heldur en 

meðaltöl í hinum tveimur hlutunum. Miðgildið var nokkuð hærra, eða 81,5% en tíðasta 

gildið var það hæsta og stóð í 100%. 

Tafla 4: Niðurstöður annars hlutar 

Fyrirtæki Niðurstöður 

Eimskip 100% 

Fjarskipti 100% 

Hagar 100% 

Sjóvá 100% 

Hampiðjan 94% 

HB Grandi 88% 

Nýherji 88% 

N1 75% 

TM 75% 

Icelandair 50% 

Reginn 50% 

Össur 50% 

Marel 38% 

Vís 25% 

 

Fyrirtækin fjögur sem sitja á toppinum á skalanum með fullt hús stiga voru Eimskip, 

Fjarskipti, Hagar og Sjóvá. Á botni skalans var Vís með aðeins 25% og Marel sem var 

skammt á eftir með 38%. Vís og Marel voru einu fyrirtækin af þeim 14 sem rannsökuð 

voru sem fengu minna en 50% í þessum hluta.  

Í töflu 5 sést sundurliðunin á spurningunum úr öðrum hluta. Þegar spurningarnar um 

dótturfélögin eru skoðaðar sést að öll 13 fyrirtækin sem áttu dótturfélög tilgreindu að 

minnsta kosti einhver dótturfélög. Til að fá fullt stig þurfti að tilgreina öll dótturfélögin, 

en þau fyrirtæki sem fengu aðeins hálft stig tilgreindu annaðhvort helstu eða stærstu 

dótturfélögin. Flest fyrirtækin tilgreindu eignarhlutfall sitt hjá einhverjum dótturfélögum 

og hvar þau voru skráð. Sú spurning sem snéri að dótturfélögunum sem fékk fæstu stigin, 

var hvort fyrirtækin gerðu grein fyrir öllum löndunum sem dótturfélögin störfuðu í. Af 

þeim 13 fyrirtækjum sem voru rannsökuð voru fimm sem nefndu öll löndin sem öll 
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dótturfélögin störfuðu í og voru að auki fjögur fyrirtæki sem tilgreindu í hvaða löndum 

einhver, en ekki öll, dótturfélögin voru í rekstri. 

Tafla 5: Sundurliðun spurninga annars hlutar 

 1 stig 0,5 stig 0 stig N/A Samtals 

Listar öll dótturfélög 10 3 0 1 11,5 

Listar eignarhlutföll í dótturfélögum 9 3 1 1 10,5 

Listar land höfuðstöðva dótturfélaga 8 3 2 1 9,5 

Listar lönd dótturfélaga í rekstri 5 4 4 1 7 

Listar öll hlutdeildarfélög 3 0 0 11 3 

Listar eignarhlutföll í hlutdeildarfélögum 3 0 0 11 3 

Listar land höfuðstöðva hlutdeildarfélaga 3 0 0 11 3 

Listar lönd hlutdeildarfélaga í rekstri 0 2 1 11 1 

 

Þegar spurningarnar er varðar hlutdeildarfélögin eru skoðaðar, sést fyrst að aðeins 

þrjú fyrirtæki áttu hlutdeildarfélög. Öll fyrirtækin tilgreindu hver hlutdeildarfélög þeirra 

voru, eignarhlutföllin í þeim og í hvaða landi það fyrirtæki var skráð. Hins vegar var ekkert 

fyrirtæki sem tilgreindi að fullu í hvaða löndum hlutdeildarfyrirtækin störfuðu, en tvö 

fyrirtæki tilgreindu það að hluta.  

5.3 Þriðji hlutinn 

Í þriðja hlutanum voru upplýsingar um fjárhag fyrirtækjanna metnar eftir löndunum sem 

þau starfa í. Af þeim 14 fyrirtækjum sem voru rannsökuð, voru aðeins 8 sem tóku þátt í 

þriðja hluta. Hagar, N1, Reginn, Sjóvá, Tryggingamiðstöðin og Vís voru aðeins með skráð 

íslensk dótturfélög í ársreikningi ársins 2013 og voru því ekki með í þessum hluta. 

Tafla 6: Niðurstaða þriðja hlutar 

Fyrirtæki Niðurstöður 

Hampiðjan 50% 

Eimskip 20% 

Fjarskipti 20% 

HB Grandi 20% 

Nýherji 12% 

Össur 10% 

Marel 9% 

Icelandair 0% 
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Meðaltal fyrirtækjanna 8 í þessum hluta var aðeins 27,75% og er því lægsta meðaltalið 

af öllum þremur hlutunum. Einnig voru miðgildið og tíðasta gildið það lægsta í 

rannsókninni, en miðgildið var 16% og tíðasta gildið var 20%.  

Í þessum hluta var Hampiðjan með mesta gagnsæið, eða með 50% stiga. Einnig var það 

eina fyrirtækið sem náði að minnsta kosti 50% stiganna í þriðja hlutanum. Eimskip, 

Fjarskipti og HB Grandi koma næst á eftir Hampiðjunni með 20% stiga, sem var einnig 

tíðasta gildið. Á botninum með lægsta gagnsæið var Icelandair með 0% stiga, en það þýðir 

að engin sundurliðun var á þeim upplýsingum sem leitað var eftir. 

Tafla 7: Sundurliðun spurninga þriðja hluta 

 Meðaltal Hámark Lágmark 

Tekjur í landi X 30% 100% 0% 

Útgjöld í landi X 16% 63% 0% 

Tekjur fyrir skatta í landi X 9% 63% 0% 

Tekjuskattur í landi X 9% 63% 0% 

Samfélagslegt framlag í landi X 0% 0% 0% 

 

Sú spurning sem kom best út í þriðja hluta var sundurliðunin á því hvaðan tekjurnar 

komu. Þar var meðaltalið 30%, en eitt félag fékk þó fullt hús stiga. Í því tilviki voru 

tekjurnar sundurliðaðar niður á hvert land sem fyrirtækið var starfrækt í. Ef fyrirtækin 

sundurliðuðu tekjurnar aðeins eftir helstu löndunum eða eftir starfsþáttum þá fengust 

einhver stig fyrir það, samt ekki full stig. Sú spurning, sem kom verst út, var sundurliðun 

á framlagi til samfélagsins í hverju landi fyrir sig. Ekkert fyrirtæki tilgreindi hversu mikla 

upphæð, ef einhver var, það lagði fram í hverju landi fyrir sig. Einhver fyrirtæki lýstu þeim 

verkefnum sem þau studdu, en ekki upphæðirnar sjálfar og var því ekki hægt að gefa stig 

fyrir það.  
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6 Samanburður á niðurstöðum 

Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru bornar saman við þær hjá Transparency 

International frá árinu 2014, sést að íslensku fyrirtækin standa sig örlítið betur heldur en 

þau erlendu. Meðaltal heildarniðurstaðna íslensku fyrirtækjanna er 4,36, en erlendu 

fyrirtækin með 3,8 stig af 10 mögulegum. Af erlendu fyrirtækjunum eru 81,45% (101 af 

124) sem fá minna en 5 stig af 10, en hlutfallið hjá íslensku fyrirtækjunum er nokkuð lægra 

eða 71,43% (10 af 14). Þegar heildarniðurstaða hvers fyrirtækis er skoðað sést að 

fyrirtækið Eni, sem er alþjóðlegt olíufyrirtæki, situr á toppi erlendu rannsóknarinnar með 

7,3 stig en Sjóvá á þeirri íslensku með 7,7 stig. Í heildarniðurstöðunum eru íslensku 

fyrirtækin því að standa sig nokkuð betur heldur þau erlendu. 

 

Í fyrsta hlutanum, þar sem metnar voru upplýsingar fyrirtækjanna til að verjast 

spillingu, mældust erlendu fyrirtækin með nokkuð meira gagnsæi heldur en þau íslensku, 

skv. aðferðarfræði Transparency International. Meðaltal íslensku rannsóknarinnar í fyrsta 

hlutanum var 29% en hjá erlendu rannsókninni var það 70%. Einnig voru tvö erlend 

fyrirtæki, olíufyrirtækið BP og fjarskiptafyrirtækið Vodafone, með full hús stiga í þessum 

hluta en Össur mældist með flest stig af þeim íslensku eða 85% gagnsæi. Versta útkoman 

var 4% í erlendu rannsókninni en 0% í þeirri íslensku. Í þeirri erlendu fengu 85,48% 

fyrirtækjanna (106 af 124) að minnsta kosti 50% stiga, en aðeins 21,43% (3 af 14) íslensku 

fyrirtækjanna. 

 

Í öðrum hlutanum voru upplýsingar um dóttur- og hlutdeildarfélög fyrirtækjanna 

metnar. Mældust íslensku fyrirtækin með nokkuð meira gagnsæi heldur en þau erlendu. 

Hér var meðaltal íslensku fyrirtækjanna 74% en þau erlendu voru aðeins með 39%. Aðeins 

eitt erlent fyrirtæki var með fullt hús stiga en fjögur íslensk fyrirtæki. Ekkert íslenskt 

fyrirtæki fékk lægra en 25%. Af erlendu fyrirtækjunum voru 27 sem voru með minna en 

25%, og þar af voru 14 sem voru aðeins með 13%. Af þeim erlendu voru aðeins 27,42% 

(34 af 124) sem uppfylltu meirihluta af þeim kröfum sem Transparency International setti 

í þessum hluta en af íslensku fyrirtækjunum voru 85,71% sem náðu þeirri niðurstöðu.  
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Í þriðja hlutanum, þar sem upplýsingar tengdar fjárhag fyrirtækjanna voru metnar eftir 

löndum, voru erlendu og íslensku fyrirtækin nokkuð jafnari heldur en í hinum tveimur 

hlutunum. Hæsta niðurstaða erlendu fyrirtækjanna var 66% en var 50% meðal þeirra 

íslensku. Meðaltal íslensku fyrirtækjanna var þó nokkuð hærra en þeirra erlendu, með 

27,75% á móti 6%. Einnig voru yfir 50 erlend fyrirtæki með 50% en aðeins eitt af þeim 

íslensku. Af erlendu fyrirtækjunum voru 97,58% (121 af 124) með minna en 50% og 

92,86% (13 af 14) þeirra íslensku.  
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7 Umræða  

Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt, að rannsaka hversu gagnsæ íslensku hlutafélögin 

eru og bera saman hversu gagnsæ þau eru í samanburði við hlutafélög á 

alþjóðamörkuðum. Heildarniðurstöðurnar sýndu að íslensku hlutafélögin fengu að 

meðaltali 4,36 og að 10 af 14 fyrirtækjum fengu minna en 5 af 10 stig. Ef niðurstöðurnar 

eru skoðaðar miðað við einkunnargjöf í íslensku skólakerfunum er hægt að segja að flest 

fyrirtækin hafa fallið í gagnsæi. Ef tekið er þó tillit til þess að lítill sem enginn þrýstingur 

hefur verið til staðar á fyrirtækin er laut að gagnsæi, er niðurstaðan nokkuð tilkomumikil.  

Af fyrirtækjunum 14 er eitt sem ekki er skráð í kauphöll á Íslandi en það er Össur sem 

skráð í kauphöllinni í Kaupmannahöfn. Hægt er að tengja velgengni Össurar í fyrsta 

hlutanum við þær kröfur sem hugsanlega eru til staðar á alþjóðlegum fjármálamarkaði er 

varðar gagnsæi, en ekki á íslenskum markaði. Hins vegar kemur Össur lakar út þegar 

metnar eru upplýsingarnar tengdar fjárhag sem fyrirtækið birtir eftir löndunum sem það 

starfar í. Þar sem Össur er eina fyrirtækið þessarar tegundar skráð á markaði er reynt að 

komast hjá því að veita samkeppnisaðilunum of miklar upplýsingar og því hafa upplýsingar 

tengdar fjárhag ekki verið sundurliðaðar eftir löndum (Sigurborg Arnarsdóttir, Össur, 

munnleg heimild, 18. mars 2015). 

Í heildina litið eru íslensku fyrirtækin með meira gagnsæi heldur en alþjóðlegu 

hlutafélögin. Þó að í báðum rannsóknunum hafi meðaltölin ekki verið há þá var það 

íslenska þó hærra. Erlendu fyrirtækin stóðu sig betur en þau íslensku í fyrsta hlutanum, 

þar sem metnar voru upplýsingar fyrirtækjanna til að verjast spillingu. Í stöðunni er 

mögulega hægt að útskýra muninn á milli rannsóknanna, þar sem í samanburðarrannsókn 

Transparency International frá árinu 2014 voru mörg sömu fyrirtækin og í rannsókninni 

frá árinu 2012. Má gera ráð fyrir því að eftir fyrri rannsóknina hafi einhver erlendu 

fyrirtækin opinberað fleiri upplýsingar til að auka gagnsæi sitt og því fengið betri 

niðurstöðu í þessari rannsókn. T.d. hækkaði olíufyrirtæki Eni um 22 sæti á milli 

ransóknanna og fjarskiptafyrirtækið Vodafone um 13 sæti. Hafa fyrirtækin því ákveðið að 

birta opinberlega fleiri upplýsingar en þau gerðu eftir fyrstu rannsóknina.  

Þær upplýsingar sem leitað var eftir í þessari rannsókn eru upplýsingar sem fyrirtækin 

birta umfram þær sem þau þurfa að birta samkvæmt lögum. Fyrirtæki, sem hefur fengið 

0 stig í þessarri rannsókn, getur samt sem áður verið að vera að fylgja öllum settum lögum 
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og að auki verið að fylgja þeim reglum sem kauphöllin hefur sett. Því er hvert einasta stig 

sem fyrirtækin fá mjög jákvætt. 

7.1 Takmarkanir 

Ein helsta takmörkun rannsóknarinnar er að spurningalistinn sem notaður er við 

rannsóknina nær ekki yfir allt mælanlegt gagnsæi. Fyrirtæki, sem koma illa út í 

rannsókninni, geta e.t.v. tilgreint opinberlega aðrar upplýsingar en þær sem verið er að 

leitast eftir í rannsókninni. Einnig getur verið að fyrirtæki sem koma vel út í rannsókninni 

einungis verið að tilgreina upplýsingar sem leitast var eftir en ekkert fram yfir það. Þannig 

gæti myndast skekkja miðað við mögulegt heildargagnsæi fyrirtækjanna. Þetta gæti m.a. 

verið lýsing á þeim samfélagslegu verkefnum sem fyrirtækin taka þátt í. Þó gott sé fyrir 

fjárfesta að vita hversu mikið fjármagn fyrirtækin leggja í samfélagsleg verkefni þá væri 

ekki síður nytsamlegt fyrir þá að vita hvers konar verkefni sé verið að fjármagna.  

Mögulegt er að rannsakanda hafi yfirsést einhverjar upplýsingar í opinberlegum 

gögnum fyrirtækjanna sem hefði átt að gefa þeim stig og því betri niðurstöðu. Þó var reynt 

að minnka þessa áhættu með því að gefa fyrirtækjunum tækifæri að koma með 

athugasemdir. Einhver fyrirtækjanna náðu að bæta útkomuna og má því telja að með 

athugasemdunum hafi þessi skekkja verið lágmörkuð.  

Þar sem það var miðast við ársreikning fyrirtækjanna frá árinu 2013 gæti verið einhver 

skekkja til staðar, þar sem ítarlegri upplýsingar gætu verið í ársreikningi ársins 2014 sem 

gæti gefið fyrirtækjunum fleiri stig. Í þeim tilvikum sem fyrirtækin báðu sérstaklega um 

að notaður yrði ársreikningur ársins 2014, vegna ítarlegri upplýsinga í honum, var það 

gert.  

Í þriðja hlutanum, þar sem upplýsingar tengdar fjárhag fyrirtækjanna voru metnar eftir 

löndum, var aðeins notast við löndin sem dótturfélögin eru skráð í en ekki þau lönd sem 

fyrirtækið sjálft hefur starfstöðvar. Því er möguleiki að gagnsæi þess fyrirtækis sem átti 

aðeins íslensk dótturfélög sé rangt mælt í þriðja hlutanum þar sem það hefur 

starfsstöðvar í fleiri löndum en á Íslandi. Einnig er mögulegt að eitthvert fyrirtækjanna 

sem rannsakað var í þriðja hlutanum sé með starfstöðvar á fleiri stöðum en rannsakandi 

miðaði við og gæti það haft áhrif á raunverulegt gagnsæi fyrirtækisins. 
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Til forsvarsmanna fyrirtækjanna skal þeim bent á, að til að auka gagnsæi verða þeir oft 

aðeins að birta opinberlega þær upplýsingar, skýrslur og verkferla sem eru til innan 

fyrirtækjanna. Myndu flest þeirra hækka í einkunn aðeins við það að skrá niður og birta 

þá verkferla, upplýsingar og fleira sem þau eru með innan sinna vébanda. Þrjú fyrirtæki 

sem rannsökuð voru gætu hækkað um eitt stig í fyrsta hluta, aðeins með því að skrá á 

heimasíðunni að þau ætluðu að fylgja öllum lögum. Þau fyrirtæki sem vilja enn frekar auka 

á gagnsæi sitt geta m.a. útbúið sérstaka skýrslu um hvernig fyrirtækið hyggst verjast 

spillingu (e. anti-corruption programm). Í því samhengi má benda á grein eftir Henderson 

frá árinu 2011 sem sýnir hvernig slík skýrsla ætti að vera gerð og heitir greinin: „Building 

an effective and cost-efficient anti-corruption program“.  
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