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Snjólfur Ólafsson, prófessor, Háskóli Íslands 
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SAMANTEKT 
 

Á Íslandi má merkja aukinn þrýsting á fyrirtæki um að þau axli ábyrgð á áhrifum sínum á 
samfélag og umhverfi en sá þrýstingur hefur aukist eftir bankahrunið árið 2008. Við 
þessum þrýstingi hefur að einhverju leyti verið brugðist við, til að mynda af þeim 
fyrirtækjum sem gerst hafa aðilar að Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð. Bankahrunið 
ýtti einnig undir kröfu um að fyrirtæki ástundi góða stjórnarhætti, en gefnar hafa verið út 
leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja af Viðskiptaráði Íslands, Samtökum 
atvinnulífsins og NASDAQ OMX Iceland. Í greininni er leitað svara við spurningum um 
það hver stefna viðskiptabankanna varðandi samfélagsábyrgð sé, af hvaða hvötum þeir 
hafi sett stefnur á þessu sviði og hverjar séu áherslur bankanna við innleiðingu á stefnu 
um samfélagsábyrgð. Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á gögnum sem aðgengileg eru 
á heimsíðum bankanna, sem og viðtölum við sérfræðinga innan þeirra sem hafa með 
samfélagsábyrgð að gera. Niðurstöður leiða í ljós að þrír af fjórum bankanna leggja all 
nokkra áherslu á samfélagsábyrð og hafa áherslur þróast frá áherslum á styrkveitingar 
sem var meginstefið á árunum fyrir bankahrun yfir í það að tengjast í auknum mæli 
kjarnastarfsemi bankanna. Finna má áherslur á viðmið, skýrslur og kerfi, umhverfislega 
frammistöðu og félagslega hegðun, en minna er um raunveruleg dæmi hvað varðar það að 
samfélagsábyrgð endurspeglist í fjármálaafurðum bankanna, áhættumati eða lánakjörum 
til viðskiptavina.  
 
Lykilhugtök: Samfélagsábyrgð, viðskiptabankar, stefna, hvatar, áherslur 

 
 

INNGANGUR 
 
Fram hefur komið í rannsókn um innleiðingu samfélagsábyrgðar á Íslandi að ákveðin þáttaskil hafi 
orðið við bankahrunið 2008, en fram að þeim tíma einskorðuðust áherslur fyrirtækja að mestu við 
stuðning við menningar-, íþrótta- og fræðslustarfsemi hvers konar (Dagný Arnarsdóttir, 2009). Í 
rannsókn Dagnýjar kom fram að við hrunið hafi ytri þrýstingur á fyrirtæki um að þau axli 
samfélagsábyrgð aukist, en jafnframt jókst þekking og skilningur á merkingu hugtaksins 
samfélagsábyrgð fyrirtækja.  
 
Í kjölfar bankahrunsins hafa verið gerðar rannsóknir á bönkunum. Í slíkum rannsóknum hefur komið 
fram að ímynd bankanna skaðaðist, að viðskiptavinir sýni þeim tryggð þó svo að fleiri áformi að 
skipta um viðskiptabanka hafi aukist (Friðrik Eysteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2010). Þá gefa 
viðskiptavinir bönkunum lága einkunn á 7 stiga Likert kvarða varðandi trúverðugleika og traust þar 
sem meðaleinkunn á þessum þáttum var á bilinu 2,6 til 3,6 (Brynjar Smári Rúnarsson og Friðrik 
Eysteinsson, 2011). Umfjöllun um bankana er enn neikvæð en þingmenn, jafnt sem aðrir, gagnrýna 
þá harkalega fyrir að sýna takmarkaða ábyrgð gagnvart viðskiptavinum sínum (Mbl.is, 2015).  
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Sé horft til þeirrar þróunar sem átt hefur sér stað varðandi aukinn skilning á merkingu hugtaksins 
samfélagsábyrgð fyrirtækja sem fram kemur í rannsókn Dagnýjar, og vísað er í hér að ofan, og vegna 
áhrifa sem hrunið hefur haft á trúverðugleika bankanna þá er vert að skoða hver stefna þeirra er 
varðandi samfélagsábyrgð. Markmið rannsóknarinnar er að greina stefnu bankanna varðandi 
samfélagsábyrgð, hvata til aðgerða og helstu áherslur við innleiðingu. Leitað er svara við eftirfarandi 
rannsóknarspurningum:   
 

• Hver er stefna viðskiptabankanna varðandi samfélagsábyrgð?  
• Af hvaða hvötum er stefna um samfélagsábyrgð sett fram?  
• Hverjar eru áherslur viðskiptabankanna við innleiðingu á stefnu um samfélagsábyrgð? 

 
Niðurstöður rannsóknarinnar byggjast á hálfstöðluðum viðtölum við forsvarsmenn bankanna, en 
viðtölin voru tekin á tímabilinu júní 2014 til febrúar 2015. Að auki er byggt á upplýsingum sem 
aðgengilegar eru á heimasíðum bankanna. Í greininni er áhersla lögð á að gera grein fyrir 
niðurstöðum rannsóknarinnar, en svigrúmið hvað lengd varðar leyfir ekki samanburð við erlendar 
rannsóknir.  
 
 

SAMFÉLAGSÁBYRGÐ FYRIRTÆKJA 
 
Hugtakið samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja eða samfélagsábyrgð (e. Corporate Social Responsibility) 
er ekki nýtt af nálinni, en fjallað hefur verið um það af fræðimönnum frá því um 1950. Í sögulegri 
samantekt um hugtakið (Moura‐Leite & Padgett, 2011) kemur fram að á sjötta áratug 20. aldar voru 
megin áherslur á ábyrgð fyrirtækja gagnvart samfélagi og því að gera góðverk. Næsti áratugur þar á 
eftir einkenndist af áherslum á fólk, hugmyndir og viðburði sem einkenndu félagslegar breytingar 
þess tíma. Á áttunda áratugnum beittu stjórnendur hefðbundnum stjórnunaraðferðum til að takast á 
við málefni á sviði samfélagsábyrgðar, á níunda áratugnum tengdust málefni fyrirtækja og samfélaga 
nánar saman og auknar áherslur voru á að bregðast við kröfum hagsmunaðila. Á tíunda áratugnum 
varð til víðtæk viðurkenning á samfélagsábyrgð fyrirtækja, auk þess sem samfélagsábyrgð fór að 
tvinnast saman stefnumörkun. Á fyrsta áratug 21. aldarinnar má merkja auknar áherslur á 
samfélagsábyrgð sem mikilvægt stefnumarkandi málefni.  
 
Þrátt fyrir umfjöllun og aðgerðir á sviði samfélagsábyrgðar um áratugaskeið þá eru skilgreiningar á 
hugtakinu enn fjölmargar og ólíkar. Meðal nýrri skilgreininga er uppfærð skilgreining á hugtakinu í 
stefnu Evrópusambandsins um samfélagsábyrð fyrirtækja fyrir árin 2011-2014, en hún er einföld, 
þ.e. „ábyrgð fyrirtækja á áhrifum þeirra á samfélagið“, en til þess að uppfylla þessa ábyrgð er gert 
ráð fyrir því að fyrirtæki samþætti samfélagslega, umhverfislega og siðferðilega þætti við stefnu og 
starfsemi, sem og mannréttindi og áhyggjuefni neytenda í náinni samvinnu við hagsmunaaðila 
(European Commission, 2011). Skilgreining frá Alþjóðlegu staðlasamtökunum (ISO) sem fram 
kemur í leiðbeiningarstaðli um samfélagsábyrgð (ISO 26000) er af svipuðum toga og skilgreining og 
skýringar Evrópusambandsins. Staðallinn fjallar um það með hvaða hætti fyrirtæki geta samþætt 
áherslur samfélagsábyrgðar daglegri starfsemi. Staðallinn fjallar um stjórnunarhætti, sanngjarna 
viðskiptahætti, starfsumhverfi og vinnuvernd, mannréttindi og minnihlutahópa, umhverfismál, 
neytendamál, samfélagsþátttöku og samfélagsþróun (Regína Ásvaldsdóttir, e.d.) og skilgreinir 
samfélagsábyrgð á eftirfarandi hátt (Staðlaráð Íslands, 2010 bls. 26):  
 

Ábyrgð fyrirtækis á þeim áhrifum sem ákvarðanir þess og starfsemi hafa á samfélag og 
umhverfi sem öxluð er með gegnsærri og siðferðilegri háttsemi sem  
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• stuðlar að sjálfbærri þróun, þar með talið heilsufari og velferð samfélagsins;  
• tekur mið af væntingum hagsmunaaðila;  
• fylgir gildandi lögum og samræmist alþjóðlega viðtekinni háttsemi;  
• hefur verið innleidd innan fyrirtækisins og viðhöfð í öllum samskiptum þess.  

 
Því er haldið fram að samfélagsábyrgð sé lykilþáttur í viðskiptastefnu fyrirtækja (e. business 
strategy), vegna þess að stefnunni er ætlað að skapa fyrirtækjum sjálfbært samkeppnisforskot. Til 
þess að svo megi verða þarf stefnan að vera ásættanleg í því umhverfi sem fyrirtækin starfa 
(Chandler og Werther, Jr., 2014). Chandler og Werther, Jr. (2014) segja að stefnumiðuð 
samfélagsábyrgð fyrirtækja (e. strategic corporate social responsibility) þurfi að fela í sér að 
stefnumörkun og kjarnastarfsemi fyrirtækja endurspegli sjónarmið um samfélagsábyrgð á þann hátt 
að þeim sé stjórnað með hagsmuni breiðs hóps hagsmunaaðila að leiðarljósi í þeim tilgangi að 
hámarka efnahagslegan og samfélagslegan ábata til miðlungs og lengri tíma. Einnig segja þeir að 
fyrirtæki innleiði slíka stefnu á mismunandi forsendum sem geta verið siðfræðilegs (e. ethical), 
siðferðilegs (e. moral), skynsemis (e. rational) eða fjárhagslegs (e. economical) eðlis.   
 
Skilgreiningar á samfélagsábyrgð hafa þróast í áranna rás, en draga má þá ályktun af þróuninni að 
fyrirtækjum er ætlað að flétta áherslur á sviði samfélagsábyrgðar við stefnu sína og kjarnastarfsemi 
og draga úr neikvæðum áhrifum starfseminnar með því að bæta umhverfi og samfélag í nánu 
samstarfi við breiðan hóp hagsmunaaðila eigi þau að teljast samfélagslega ábyrg. Þá eiga flestar 
skilgreiningar á samfélagsábyrgð það sammerkt að fyrirtæki innleiði samfélagsábyrgð sjálfviljug, en 
ekki undir lagalegum þrýstingi.  
 
Samfélagsábyrgð í íslenskum viðskiptabönkum 

Nokkuð hefur verið fjallað um samfélagsábyrgð í íslenskum viðskiptabönkum. Til að mynda hefur 
verið fjallað um samfélagsábyrgð þriggja íslenskra banka í tengslum við hrun bankakerfisins árið 
2008 (David Sigurthorsson, 2012). Grein Davíðs var birt í Journal of Business Ethics en í henni var 
m.a. fjallað um skilgreiningu á hugtakinu samfélagsábyrgð fyrirtækja og hvernig það var nýtt af 
bönkunum fyrir bankahrunið. Samkvæmt greinarhöfundi voru megin áherslur banka á 
góðagerðarstarf tengt stefnum bankanna (e. strategic philanthropy). Höfundur greinarinnar vill meina 
að þessi nálgun kalli á endurskilgreiningu á hugtakinu í ljósi hruns bankakerfisins (David 
Sigurthorsson, 2012). Í greininni segir Davíð að bankarnir sem um ræðir, þ.e. Glitnir, Kaupþing og 
Landsbanki Íslands, hafi allir haft glæstar stefnur og áætlanir á sviði samfélagsábyrgðar, þó sér í lagi 
varðandi styrkveitingar og góðgerðarmál. Tilgangurinn með þessum áherslum var ekki hvað síst að 
stuðla að trausti almennings í garð bankanna, hafa áhrif á ímynd fjármálageirans og draga úr lagalegu 
regluverki sem bankarnir störfuðu undir (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín 
Ástgeirsdóttir, 2010).  
 
Í rannsókn Sólveigar Þórarinsdóttur kom fram að íslensk fjármálafyrirtæki gefa sér í sjálfsmati háa 
einkunn um samfélagsábyrgð, þar sem meðaltalið var 4,26 af 5 mögulegum, þrátt fyrir að fæst þeirra 
fyrirtækja og sjóða sem rannsóknin fjallar um hafi formlega stefnu þar að lútandi (Sólveig 
Þórarinsdóttir, 2013). 
 
Í rannsókn frá árinu 2013 sem byggir á gögnum um samfélagsábyrgð sem aðgengileg eru á 
heimasíðum bankanna kemur fram að bankarnir axla samfélagsábyrgð með mismunandi hætti. Stóru 
viðskiptabönkunum, Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankanum, virðist umhugað um þátttöku í 
samfélaginu og uppbyggingu þess og endurspeglast það m.a. í styrkveitingum og góðgerðarmálum. 
Rannsóknin leiddi í ljós að Landsbankinn er kominn lengst í að innleiða samfélagsábyrgð á 
stefnumiðaðan hátt og Íslandsbanki þar á eftir. Þetta endurspeglist m.a. í skuldbindingum samkvæmt 
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alþjóðasáttmálum, en Arion banki hefur ekki undirgengist slíkar skuldbindingar. MP banki hafði ekki 
sett fram skriflega stefnu um samfélagsábyrgð þegar rannsóknin var framkvæmd (Sigurborg 
Kristinsdóttir, 2013).  
 
Velgengnisþættir við innleiðingu samfélagsábyrgðar hafa verið skoðaðir í Landsbankanum, en þeir 
stuðla að vitund og skilningi varðandi breytingarnar og ástæður þeirra og gera innleiðingu auðveldari 
og skilvirkari. Hjá Landsbankanum eru þeir menntun, samskipti og viðvarandi umræða við 
hlutaðeigandi hagsmunaðila innan bankans (Vol, 2012).  
 
 

RANNSÓKNARAÐFERÐ 
 
Rannsóknargagna var aflað með tvennum hætti. Byrjað var á því að greina upplýsingar um 
samfélagsábyrgð sem fáanlegar eru á vefsíðum viðskiptabankanna. Þetta eru upplýsingar um 
samfélagsábyrgð sem bankarnir gera aðgengilegar fyrir hagsmunaaðila utan bankanna. Skoðun og 
greining á umræddum gögnum var mikilvægt skref í framkvæmd rannsóknarinnar, en tilgangurinn 
með því að skoða og greina gögnin var að undirbúa gerð viðtalsramma fyrir hálfstöðluð viðtöl, sem 
og nýta þau til margprófunar (e. triangilation) á viðtalsgögnum (Creswell, 2007), þ.e. að staðfesta 
það sem fram kom í máli viðmælenda.   
 
Viðtöl við forsvarsmenn bankanna fóru fram í júní 2014 og í febrúar 2015. Áður en viðtölin fóru 
fram var sendur tölvupóstur til bankastjóra viðkomandi banka þar sem óskað var eftir þátttöku þeirra 
í rannsókninni, en einnig var óskað eftir ábendingum um aðila (einn eða fleiri) sem veitt gætu viðtöl. 
Viðtölin fóru því fram með vitund viðkomandi bankastjóra, auk þess sem að viðmælendur voru 
valdir m.t.t. þekkingar þeirra á málaflokknum. Alls voru tekin 5 viðtöl í bönkunum við sérfræðinga í 
umræddum málaflokki, þ.e. tvö hjá Arion banka, eitt hjá Landsbankanum, eitt hjá Íslandsbanka og 
eitt hjá MP banka. Eftir að viðtölin fóru fram voru þau afrituð frá orði til orðs. Ýmsar aðferðir voru 
notaðar við greiningu gagnanna, t.d. opin og markviss kóðun, leit að þemum (Creswell, 2007) eins 
og stefnu, hvötum og áherslum, auk samanburðar á milli bankanna. Þegar fyrstu drög greinarinnar 
lágu fyrir var hún send til rýni til aðila innan bankanna til að tryggja áreiðanleika gagna (Creswell, 
2007). Tekið var mið af ábendingum sem frá þeim komu til að bæta gæði greinarinnar.   
 
Hafa þarf í huga þegar niðurstöður er skoðaðar að MP banki er mun smærri en hinir bankarnir þrír, 
hvort sem horft er til eiginfjárgrunns, eigna eða starfsmannafjölda. Samkvæmt upplýsingum frá 
Fjármálaeftirlitinu er Landsbankinn stærstur (39,6%), þá Íslandsbanki (31,3%), síðan Arion banki 
(28,5%) og þá MP banki (0,7%). Sé horft til starfsmannafjölda þá var árið 2013 
meðalstarfsmannafjöldi hjá Arion banka 913 starfsmenn, 1.056 hjá Íslandsbanka, 1.173 hjá 
Landsbanka og 106 hjá MP banka (Fjármálaeftirlitið, 2014).  
 
 

NIÐURSTÖÐUR 
 

Hér á eftir er fjallað um þemu sem fram komu í viðtölum við forsvarsmenn viðskiptabankanna og 
tengjast rannsóknarspurningum sem settar voru fram. Fjallað er um mótun stefnu hjá 
viðskiptabönkunum, hvata að baki aðgerðum og hverjar séu helstu áherslur varðandi innleiðingu 
samfélagsábyrgðar.   
 
Stefna 
Í viðtali hjá Arion banka kom fram að bankinn hefur haft stefnu um samfélagsábyrgð frá árinu 2011. 
Hún er birt á innra neti bankans, sem og á ytri vef bankans. Þar segir m.a.:  
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Arion banki vill taka virkan þátt í samfélaginu og uppbyggingu þess og sýna þannig 
samfélagslega ábyrgð í verki (Arion banki, e.d.). 

 
Íslandsbanki hefur einnig sett fram stefnu um samfélagsábyrgð. Upplýsingar um stefnu bankans og 
flokkun verkefna á sviði samfélagsábyrgðar má finna á ytri vef bankans, t.d. í formi Global Compact 
skýrslna frá árunum 2012-2014, en samkvæmt skýrslunni 2014 endurspeglast stefnuáherslur m.a. í 
því að vera ábyrgur banki, að viðskipti og samfélagsábyrgð séu tengd, bankinn sé heilbrigður og 
byggi á metnaðarfullum rekstri og ströngu siðferði og að innleiðing feli t.d. í sér að fylgja sáttmála 
Sameinuðu þjóðanna um samfélagsábyrgð fyrirtækja (Íslandsbanki, 2014).  
 

Verkefni bankans í samfélagslegum málefnum eru byggð á stefnu Íslandsbanka um 
samfélagslega ábyrgð sem nær til fjögurra lykilþátta: viðskipta, mannauðs, samfélags og 
umhverfis (Íslandsbanki, e.d.). 

 
Ferlið hjá Íslandsbanka við mótun stefnu um samfélagsábyrgð er skýrt, samkvæmt upplýsingum sem 
viðmælandi bankans veitti, en það hófst árið 2013 með því að utanaðkomandi ráðgjafar komu að 
kortlagningu á stöðunni hjá bankanum. Í framhaldinu voru haldnir fundir með lykilstarfsfólki og 
yfirstjórn. Þá var stýrihópur settur á laggirnar. Árið 2014 var verkefnið kynnt á stefnufundi og í 
framhaldi voru lykilverkefni mótuð. Næsta skref var stefnumót við starfsfólk þar sem haldnar voru 
22 vinnustofur í öllum deildum bankans. Þær stefnuáherslur sem settar voru fram voru síðan 
samþykktar af stjórn og framkvæmdastjórn bankans. Í upphafi árs 2015 hófst vinna við skýrslu 
samkvæmt Global Reporting Initiative (GRI) viðmiðum sem og innleiðing stefnu samkvæmt 
lykilverkefnum sem skilgreind voru. Vinnan við GRI skýrsluna fól meðal annars í sér að velja 
mælikvarða, finna hvaða gögn eru fáanleg og hvaða markmið eigi að setja.  
 
Landsbankinn setti fram stefnu um samfélagsábyrgð (SÁL) árið 2011. Upplýsingar um hana má 
finna á vef bankans, en þar segir m.a.:  
 

Landsbankinn ætlar sér að hafa forystu um að byggja upp velferð til framtíðar í íslensku 
samfélagi. Bankinn hefur markað sér stefnu í samfélagslegri ábyrgð þar sem efnahags-, 
samfélags- og umhverfismálum er fléttað saman við starfshætti bankans (Landsbankinn, 
e.d.-a). 

 
Við innleiðingu á stefnu Landsbankans var settur á laggirnar stýrihópur með einstaklingum úr 
mismunandi deildum bankans. Ágallar voru á fyrirkomulaginu, sem síðar var breytt þannig að settir 
voru á laggirnar stýrihópar um tiltekna málaflokka. Í dag liggur ábyrgð á verkefnum á þessu sviði hjá 
framkvæmdastjórn bankans, sjá nánari umfjöllun um áherslur í kafla 5.3, en fólk er valið inn í hópa 
eftir þörfum og þekkingu.  
 
Samfélagsleg ábyrgð hefur talsvert verið rædd innan MP banka, en hvorki hefur verið sett fram 
skrifleg stefna þar að lútandi, né tekin ákvörðun um að setja slíka stefnu.  
 

Ég myndi halda að samfélagsleg ábyrgð komi inn í alla stefnu hjá okkur með óbeinum 
hætti (Viðmælandi frá MP banka).  

 
Samkvæmt því sem fram kemur hér að ofan þá fóru Landsbankinn og Arion banki fyrst af stað í því 
að marka sér stefnu um samfélagsábyrgð, en vinnan hjá Landsbankanum virðist markvissari en hjá 
Arion banka. Þó svo að Íslandsbanki hafi farið seinna af stað með sína vinnu þá er hún í föstum 
farvegi, studd af stjórnendum og starfsfólki, sem ætti að auka líkur á því að vel takist til með 
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innleiðingu. MP banki hefur ekki mótað sér stefnu á sviði samfélagsábyrgðar ennþá og því má ætla 
að aðgerðir séu ómarkvissar, ef einhverjar eru. 
 
Hvatar 
Eftir því sem fram kemur í viðtölum þá er bankahrunið og sköðuð ímynd bankanna einn af þeim 
hvötum sem ýtt hafa undir áherslur á sviði samfélagsábyrgðar, m.a. sem liður í að bæta ímynd þeirra.  
 

Samfélagsábyrgð og það að starfa með ábyrgum hætti hefur jákvæð áhrif á ímynd 
bankans sem augljóslega skaðaðist við hrun fjármálakerfisins (Viðmælandi 1 frá Arion 
banka). 

 
Breytingar á yfirstjórn Arion banka leiddu m.a. til þess að stefna í samfélagsábyrgð kom fram, ekki 
hvað síst vegna áhrifa frá erlendum stjórnarmönnum. Þar spilaði einnig inn í stærð bankans og áhrif 
hans á samfélagið.  
 

Ný stjórn og sjórnendur lögðu áherslu á að skýra stefnu bankans hvað varðar 
samfélagsábyrgð. Hér nutum við líka góðs af því að hafa erlenda stjórnarmenn sem hafa 
mikla reynslu á þessu sviði (Viðmælandi 2 frá Arion banka).  

 
Einnig kom fram hve miklu máli skiptir að skilaboð frá yfirmönnum til starfsfólks séu skýr, að 
orðum fylgi athafnir þannig að yfirstjórnin séu trúverðug þegar kemur að aðgerðum sem farið er í. 
Umræða viðmælenda um hvata tengdist skorti á trausti eftir hrun og auknum þrýstingi um gagnsæi 
hvað starfsemi bankanna varðar, en skiptar skoðanir voru um mikilvægi þess að votta stjórnarhætti 
og/eða gefa út sérstakar skýrslur um samfélagsábyrgð.   
 

Mér finnst skipta mestu í þessum málum hvernig fyrirtæki starfa, það að þau starfi með 
ábyrgum hætti. Þetta er aðalatriðið í samfélagsábyrgð. Það er það sem við höfum lagt 
mesta áherslu á. Við erum að stunda góða stjórnarhætti, við erum með 
stjórnarháttayfirlýsingu og gerum mjög skilmerkilegan kafla til dæmis í ársskýrslunni. 
Auðvitað er líka mikilvægt að taka þessi verk saman í staðlaðar skýrslur og miðla til 
hagsmunaaðila, en það má aldrei verða aðalatriðið (Viðmælandi 2 frá Arion banka). 

 
 Stærð Íslandsbanka og áhrif í íslensku samfélagi var nefnd í umræðunni um samfélagsábyrgð, en 
einnig að hvatar til þess að axla ábyrgð komi hvort tveggja innan frá og utan. Þátttaka í faghópi 
Stjórnvísis um samfélagsábyrgð var nefnd varðandi umræðu um málefnið sem fór í upphafi fremur 
hægt af stað. Jafnframt kom fram að gríðarleg þróun hafi orðið á þessum málum frá árinu 2011, 
hérlendis og erlendis. Jafnframt er talið að þrýstingur á fyrirtæki um að axla samfélagsábyrgð eigi 
eftir að aukast í náinni framtíð.  
 

Það er spá mín að eftir nokkur ár þá verði þetta ekki „nice to have“ þetta verður bara 
„must have“ og ég held að viðskiptavinir munu verða meðvitaðir um hvernig ákvarðanir 
eru teknar og muni jafnvel velja meira útfrá því við hvaða fyrirtæki þeir eiga viðskipti 
(Viðmælandi frá Íslandsbanka).  

  
Hjá Landsbankanum hafði bankahrunið sín áhrif á stefnumörkun á sviði samfélagsábyrgðar, en nýjar 
áherslur komu fram með nýrri framkvæmdastjórn bankans. Árið 2010 var haldinn 
stefnumótunarfundur með starfsfólki. Þar komu fram þau sjónarmið að ráða til bankans sérfræðing til 
að sinna þessum málaflokki, en slíkur sérfræðingur var síðan ráðinn í upphafi árs 2011. 
Utanaðkomandi þrýstingur gerði ekki kröfu um þessar áherslur beint, þó svo að fram kæmi 
þrýstingur um bætt vinnubrögð banka almennt.  
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Hjá MP banka kom fram að eftir bankahrun eru viðbrögð almennings, viðskiptavina og fjölmiðla 
sterk, en eins skiptir það starfsfólk máli að það sé stolt af því fyrirtæki sem það vinnur hjá – slíkt 
veiti fyrirtækjum aðhald.  
 

Ef að það er eitthvað sem fólk upplifir sem ranglæti eða óréttæti, að þá eru mjög hörð 
viðbrögð (Viðmælandi frá MP banka).  
Ef að fólk er ósátt við eitthvað eða upplifir eitthvað sem að það getur ekki staðið á bak við þá 
held ég að það skapi mjög fljótt óánægju hjá starfsmönnum (Viðmælandi frá MP banka). 

 
Segja má, byggt á viðtalsgögnum, að bankahrunið og sköðuð ímynd bankanna sé einn meginhvatinn 
að innleiðingu stefnu um samfélagsábyrgð hjá viðskiptabönkunum, með þeirri undantekningu að 
utanaðkomandi þrýstingur virðist takmörkuð áhrif hafa á þróun mála hjá MP banka. Ýmsir aðrir ytri 
og innri hvatar hafa áhrif á stefnumörkun og aðgerðir bankanna á þessu sviði, þar á meðal breytingar 
í yfirstjórn þar sem erlendir stjórnarmenn hafa þrýst á um samfélagslegar áherslur sem og stærð 
bankanna og áhrif í íslensku samfélagi, kröfur um gagnsæi, sérfræðiþekking og áhugi starfsmanna á 
málefninu.  
 
Áherslur á sviði samfélagsábyrgðar 

Í viðtali við fulltrúa Arion banka kom fram að undir samfélagsábyrgð falli stefna í umhverfis- og 
samfélagsmálum, fjármálafræðsla, nýsköpun, stuðningur við atvinnulífið og góðgerðarmál, en einnig 
er tenging við stjórnarhætti bankans. Mikilvægustu þættirnir tengdir kjarnastarfseminni eru 
fjármálafræðsla til viðskiptavina og stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki í gegnum Startup Reykjavík, 
samstarfsverkefni Arion banka og Klak Innovit, sem og Startup Energy Reykjavík. Þá eru haldin 
nýsköpunarnámskeið fyrir fólk sem er að hefja fyrirtækjarekstur.  
 

Við teljum t.d. bara eins og með fjármálafræðsluna, að það sé samfélagslega ábyrgt af 
þessu fyrirtæki að leggja áherslu á að fræða fólk um fjármál og hjálpa því að taka 
ábyrgar ákvarðanir tengdar fjármálunum. Við höfum lagt áherslu á það og eins með 
nýsköpunina þar að þú ert að styðja við atvinnulífið og samfélagið (Viðmælandi 2 frá 
Arion banka). 

 
Einnig kom fram að innan Arion banka starfi innleiðingarhópur á sviði umhverfismála. Á fyrsta ári 
eftir að flokkun úrgangs var sett í farveg minnkaði almennur úrgangur um 40%. Einnig var innleidd 
„rent-a-prent“ lausn þar sem starfsfólk notar kort til að koma prentun í gang en lausnin dró úr 
pappírsnotkun um c.a. 20%. Rafræn útsending yfirlita til viðskiptavina hefur einnig dregið úr 
pappírsnotkun bankans. Starfsfólk er hvatt til að nota vistvæna ferðamáta og nýtur það þá 
samgöngustyrkja. Arion banki er með jafnréttisstefnu, starfrækt er jafnréttisnefnd, bankinn hefur 
látið framkvæma jafnlaunaúttekt auk þess að hafa sótt um jafnlaunavottun. Bankinn velur það einnig 
að skipta við ræstingarfyrirtæki sem notar umhverfisvænar vörur. Auk þeirra þátta sem nefndir voru í 
viðtölum við fulltrúa Arion banka þá eru upplýsingar á vefsíðu bankans um heilsu og hreyfingu, 
bæði hvað varðar heilbrigt líferni starfsfólks sem og stuðning við samtök sem hlúa að heilbrigði 
Íslendinga (Arion banki, e.d.). Áherslur á sviði samfélagsábyrgðar tengjast hornsteinum bankans sem 
eru að 1) gera gagn, 2) koma hreint fram og 3) að láta verkin tala.  
 

Fyrsta málið er að gera gagn í samfélaginu sem fjármálastofnun, það finnst okkur vera 
aðalatriðið ... Við séum að fara að lögum og reglum, og séum með allt upp á borðum 
(Viðmælandi 1 frá Arion banka).  
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Sé horft til skilgreininga á sviði samfélagsábyrgðar þá er ekki nóg að fyrirtæki fari að lögum, heldur 
miða þær við að fyrirtæki gangi lengra í að bæta samfélag og umhverfi en lög og reglur bjóða þeim 
að gera. Áherslur sem þessar lýsa því ekki áherslum á sviði samfélagsábyrgðar, heldur eingöngu 
þeim kröfum sem eðlilegt má telja að fyrirtæki uppfylli.  
 
Stuðningur við góðgerðarmál var einnig nefndur, en ákvarðanir um slík mál eru oft teknar hjá 
útibúum sem best þekkja til síns nærumhverfis. Þá var komið inn á hver næstu skref gætu hugsanlega 
orðið.  
 

Stór hluti af okkar kjarnastarfsemi felst í útlánum. Þar erum við með umfangsmikil ferli 
til að tryggja gæði lánveitingarinnar og þar er horft til fjölmargra þátta. Hugsanlega 
gætum farið að sjá hluti þróast í þá átt að ríkari kröfur verði gerðar til þeirra fyrirtækja 
sem við lánum til á sviði samfélagsábyrgðar (Viðmælandi 1 frá Arion banka).  

 
Hjá Íslandsbanka hefur verkefnið um samfélagsábyrgð hlotið nafnið Heildun. Því tengjast fimm 
megin stoðir; viðskipti, fræðsla, umhverfi, vinnustaður og samfélag, en undir hatti Heildunar eru 
ýmis smærri verkefni í gangi eða eru í mótun og eru þau á ábyrgð tiltekinna stýrihópa. Verkefnin eru 
mis umfangsmikil og eru þau almenns eðlis eða tengd kjarnastarfsemi bankans. Verkefnin eru ábyrg 
lánastarfsemi, stefna um ábyrgar fjárfestingar, upplýsingaöryggi, ábyrg innkaupastefna, 
samgöngustefna, jafnréttisstefna, fræðsla fyrir viðskiptavini, mótun skýrrar styrkjastefnu og 
hjálparhönd Íslandsbanka. Hjálparhöndin felur í sér að starfsmenn vinna verkefni fyrir ýmsa aðila úti 
í samfélaginu en alls tóku um 100 starfsmenn þátt í slíkum verkefnum á árinu 2013 og létu gott af sér 
leiða með framlagi upp á um 500 vinnustundir. Hvað ábyrga lánastarfsemi varðar þá geta 
siðferðilega álitamál spilað inn í, en varðandi ábyrgar fjárfestingar koma inn sjónarmið eins og það í 
hvernig félögum fjárfest er í og hvernig bankinn hagar sé sem eigandi fyrirtækja. Fram kom að 
málefni samfélagsábyrgðar flokkist ekki sem „mjúk mál“, hugsanlega kosti verkefni eitthvað til 
skamms tíma en að þau muni skila langtíma ávinningi og að stærsta áskorunin sé að finna jafnvægi á 
milli viðskipta og samfélagsábyrgðar.  
 

Ábyrg lánastarfsemi snýst um það í hvernig verkefni við ætlum að lána. Stundum þurfum 
við jafnvel að taka ákvarðanir sem munu kosta okkur peninga eða viðskipti. ... Við erum 
með viðskiptavini sem að við sjáum að eru í svartri atvinnustarfsemi. Hvað ætlum við að 
gera í því? (Viðmælandi frá Íslandsbanka).   

 
Stefna um ábyrgar fjárfestingar það er líka kjarnastarfsemi okkar hvernig ætlum við að 
haga okkur sem eigandi í félögum sem að við eignumst eða fjárfestum í (Viðmælandi frá 
Íslandsbanka). 
Hvað ef þú ert með viðskiptavin sem er með viðskipti erlendis og verslar eitthvað sem er 
ólöglegt hér á landi en er löglegt í því landi sem hann kaupir vöruna. Hvernig ætlar þú 
að eiga við það til dæmis? (Viðmælandi frá Íslandsbanka). 

 
Hjá Íslandsbanka lúta fræðslumál m.a. að eldri borgurum og lífeyrismálum þeirra. Þá hafa verið sett 
fram mælanlega markmið varðandi ýmsa þætti sem falla undir samfélagsábyrgð og samkvæmt 
Global Compact skýrslunni þá hafa verið skilgreind markmið fyrir árið 2015 (Íslandsbanki, 2014). 
Hjá Íslandsbanka hefur starfsfólk verið hvatt til þess að flétta áherslur á sviði samfélagsábyrgðar inn í 
dagleg störf. Fram kom að starfsfólk er að eigin frumkvæði búið að gera breytingar t.d. í 
mötuneytinu, þar sem einnota frauðplastkössum hefur verið skipt út fyrir margnota kassa og 
plastpokum skipt út fyrir taupoka sem leiðir til fækkunar upp á um 1.200 frauðplastkassa á ári og um 
1.500 plastpoka.  
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Landsbankinn leggur áherslu á fjóra málaflokka, þ.e. stuðning við samfélag, umhverfismál, ábyrg 
viðskipti og jafnrétti (Landsbankinn, e.d.-a). Undir fyrsta flokkinn falla styrkir úr Samfélagssjóði 
bankans, en þeir geta verið af margvíslegum toga t.d. afreksstyrkir, námsstyrkir, umhverfisstyrkir, 
samfélagsstyrkir, nýsköpunarstyrkir og styrkir almenns eðlis. Umhverfismál taka til atriða eins og 
kolefnisjöfnunar á akstri starfsfólks, vistvænna samgangna og samgöngusamninga, Svansvottunar á 
mötuneyti og minni pappírsnotkunar. Landsbankinn er með jafnréttisstefnu, starfandi er 
jafnréttisnefnd og stefnt er að jafnlaunavottun. Landsbankinn hefur einn bankanna sett stefnu um 
ábyrgar fjárfestingar sem taka mið af reglum Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar (UN 
PRI), en verið er að útfæra stefnuna út frá atvinnugreinaviðmiðum. Það getur þó verið erfitt á smáum 
markaði eins og Íslandi að vinna eftir slíkum viðmiðum samanborið við Skandinavíu, þar sem 
hundruð fyrirtækja eru skráð á markað. Þá er lögð áhersla á samskipti við birgja, en miðað er við að 
kaupa vörur og þjónustu í nærsamfélagi, sé þess kostur, auk þess sem tekið er tillit til umhverfis- og 
samfélagsstefnu í samskiptum við þjónustuaðila og birgja.  
 
Áherslur sem fram komu hjá MP banka voru að vera í ábyrgum rekstri, gæta að hagsmunaaðilum, 
huga að áhættuþáttum í rekstri, til að mynda eignasamsetningu og orðsporsáhættu. Þá veitir MB 
banki völdum samstarfsaðilum styrki, en þar má nefna UNICEF sem greiðir lægri bankakostnað, 
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur sem fær stuðning tengdan áformum um alþjóðlega 
tungumálamiðstöð auk þess sem íþróttastyrkur er veittur.   
 
Það eru þessir litlu hlutir sem skila sér bæði í hagkvæmari rekstri og teljast samfélagslega ábyrgir 
(Viðmælandi frá MP banka).  
 
Þegar dregnar eru saman helstu áherslur viðskiptabankanna á sviði samfélagsábyrgðar þá eru þær t.d. 
umhverfis- og samfélagsmál, jafnréttismál, góðgerðarmál og stjórnarhættir. Tengsl við 
kjarnastarfsemi eru einhver, svo sem fræðsla til mismunandi hópa viðskiptavina, nýsköpun, 
stuðningur við atvinnulífið, sem og stefna um ábyrga lánastarfsemi og ábyrgar fjárfestingar. Hvað 
lánastarfsemi og fjárfestingar varðar þá voru enginn dæmi nefnd um verkefni af þessum toga, en slík 
dæmi voru nefnd hvað ýmsa rekstrarþætti varðar til að mynda samgöngur, prentun og ræstingar. Þar 
sem Landsbankinn hefur einn bankanna, enn sem komið er, birt skýrslur samkvæmt GRI viðmiðum 
þá er enn ekki hægt að gera samanburð á áhrifum og árangri af stefnumörkun bankanna á sviði 
samfélagsábyrgðar.  
 
 

UMRÆÐUR 
 
Til að svara rannsóknarspurningunni um stefnu viðskiptabankanna um samfélagsábyrgð þá sýnir 
rannsóknin að Arion banki, Íslandsbanki og Landsbanki fylgja stefnumiðaðri nálgum við innleiðingu 
á samfélagsábyrgð þó svo að hver banki innleiði þessar áherslur með sínum hætti. Segja má að 
áherslur sem koma fram hjá bönkunum hafi færst frá áherslum á góðgerðamál sem var meginstefið á 
árunum fyrir hrun (Davids Sigurthorssonar, 2012) yfir í samfélagsábyrgð í víðari skilningi þess orðs, 
þ.e. að tengjast í auknum mæli kjarnastarfsemi bankanna. Þessar niðurstöður sýna svipaða þróun og 
fram kemur í rannsókn Dagnýjar Arnarsdóttur (2009) um aukinn skilning á því hvað hugtakið 
samfélagsábyrgð felur í sér.  
 
Þegar kemur að rannsóknarspurningunni um hvata sem hafa áhrif á stefnumörkun og innleiðingu 
stefnu á sviði samfélagsábyrgðar þá er ljóst á svörum viðmælenda að neikvæð umræða um bankana á 
árunum eftir hrun og sköðuð ímynd þeirra hefur haft áhrif. Þetta rímar við niðurstöður Dagnýjar 
Arnarsdóttur (2009) varðandi það að hrunið hafi aukið þrýsting á fyrirtæki um að þau axli 
samfélagsábyrgð. Þrýstingur sem merkja má að hafi haft áhrif á Arion banka, Íslandsbanka og 
Landsbankann virðst ekki hafa hafa sömu áhrif á MP banka sem vegna smæðar leggur, takmarkaðri 
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áherslu á stefnumiðaða nálgun samfélagsábyrgðar en stærri bankarnir, en þessar niðurstöður ríma við 
niðurstöður sem fram komu í rannsókn Sigurborgar Kristinsdóttur (2013). 
 
Til að svara rannsóknarspurningunni um áherslur viðskiptabankanna við innleiðingu á stefnu um 
samfélagsábyrgð þá má segja að þær séu að vissu marki í takti við skilgreiningar Evrópusambandsins 
(European Commission, 2011) og ISO 26000 (Staðlaráð Íslands, 2010) um samfélagsábyrgð. Finna 
má áherslur á aþjóðleg viðmið, skýrslur og kerfi, umhverfis- og samfélagsmál, jafnréttismál, 
góðgerðarmál, stjórnarhætti og tengsl á milli viðskipta og samfélagsábyrgðar. Tengsl við 
kjarnastarfsemi eru einhver, svo sem fræðslumál, nýsköpun, stuðningur við atvinnulífið, sem og 
stefna um ábyrga lánastarfsemi og ábyrgar fjárfestingar. Umræða um siðferðilega háttsemi, 
sanngjarna viðskiptahætti, væntingar hagsmunaðila, innleiðingu á samfélagsábyrgð í náinni 
samvinnu við breiðan hóp hagsmunaðila eða hlutverk bankanna í að stuðla að sjálfbærri þróun er enn 
sem komið er lítil sem engin. Verið er að móta ýmis verkefni og útfæra, t.d. varðandi fjárfestingar og 
lánastarfsemi en meira er fjallað um það hvað ætlunin er að gera, fremur en dæmi um það sem 
raunverulega er gert hvað varðar fjármálaafurðir, áhættumat og lánakjör til viðskiptavina eða ráðgjöf 
er lýtur að sjálfbærri þróun. Séu aðgerðir bankanna settar í sögulegt samhengi við samantekt um 
hugtakið samfélagsábyrgð (Moura‐Leite & Padgett, 2011), þá er samsvörun mest við aðgerir frá 
níunda og tíunda áratug 20. aldar um að tengja málefni samfélags og fyrirtækja saman, bregðast við 
kröfum hagsmunaðila, og samtvinnun samfélagsábyrgðar og stefnumörkunar. Þar sem Landsbankinn 
hefur einn bankanna birt GRI skýrslur þá er ekki hægt að gera samanburð á áhrifum og árangri af 
stefnumörkun bankanna á sviði samfélagsábyrgðar. 
 
Ef horft er til mismunandi forsendna fyrirtækja varðandi innleiðingu á stefnumiðaðri 
samfélagsábyrgð (Chandler og Werther, Jr., 2014) þá má leiða að því líkum að innleiðing bankanna 
sé á forsendum fjárhags og/eða skynsemi, sem mótvægi við skaðaða ímynd og lítið traust sem fram 
hefur komið í rannsóknum (Brynjar Smári Rúnarsson og Friðrik Eysteinsson, 2011; Friðrik 
Eysteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2010; Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín 
Ástgeirsdóttir, 2010). Áherslur um að bankarnir uppfylli lög og reglur fullnægja ekki skilyrðum 
samfélagsábyrgðar um að fyrirtæki gangi lengra í að bæta samfélag og umhverfi en það sem lög og 
reglur bjóða þeim að gera, því það er í senn eðlileg krafa og lágmarkskrafa að lög og reglur séu 
uppfyllt. Þó svo að um jákvæða þróun sé að ræða hjá þremur af viðskiptabönkunum varðandi 
innleiðingu á samfélagsábyrgð út frá skilgreiningum þar að lútandi má einnig sjá að lítið er um 
mælanleg markmið eða mælanlegan árangur enn sem komið er. Það má því draga þá ályktun af því 
sem fram kemur hér að framan að þróunin sé í rétta átt, en að það sé enn talsvert í það að bankarnir 
teljist hafi uppfyllt skilgreiningar og viðmið hvað samfélagsábyrgð varðar. Ekki er um fyrirfram 
skilgreindan endapunkt að ræða, heldur má líta á innleiðingu samfélagsábyrgðar sem 
þróunarverkefni þar sem markmiðið er að gera sífellt betur í því að vinna í sátt við samfélag, 
umhverfi og hagsmunaðila, auk þess að skila jákvæðri efnahagslegri afkomu.  
 
Umfjöllun í grein þessari hefur takmarkanir. Æskilegt hefði verið að setja niðurstöður 
rannsóknarinnar í stærra samhengi en gert er, t.d. með samanburði við erlendar rannsóknir sem og 
ýmsar innlendar rannsóknir um samfélagsábyrgð fyrirtækja. Því er ætlunin að gera niðurstöðum 
rannsóknarinnar betri skil síðar með frekari birtingum á niðurstöðum. 
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