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Útdráttur 

Í ritgerðinni er farið yfir það hvernig árangurstenging launa stendur í dag á íslenskum 

fjármálamarkaði. Árangurstenging launa hefur farið frá því að vera stór hluti af launum á 

fjármálamarkaði í það að nánast hverfa, en reglugerð um kaupaukakerfi og sú staðreynd 

að tveir af þremur stóru bönkum Íslands eru komnir í ríkiseign hafa verið megin 

örlagavaldar þess að notkun árangurstengingar hefur minnkað töluvert. 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar verður farið yfir fræðilega þætti sem varða hvatningu 

starfsmanna almennt, þ.e. skoðanir fræðimanna og kenningar þeirra. Hvatakerfi 

árangurstengingar launa verður einnig skoðað og neikvæð áhrif árangurstengingar á 

starfsmenn. 

Í seinni hluta ritgerðarinnar verður árangurstenging Glitnis banka hf. skoðuð, 

mismunandi hvatakerfi bankans, árangurstenging forstjóra og kaupréttarsamningar 

Glitnis. Einnig verður farið yfir starfsemi fjármálafyrirtækja, þá sérstaklega regluverk sett 

af Fjármálaeftirlitinu (FME) fyrir fjármálafyrirtæki og áhrif þess á hvatakerfi 

fjármálafyrirtækja. 

Lagt var upp með að leita svara við rannsóknarspurningunni: Tilheyrir árangurstenging 

launa á íslenskum fjármálamarkaði fortíðinni? Nú eru tveir af þremur stærri bönkum 

Íslands í ríkiseign og munu þeir ekki notast við árangurstengingu launa í framtíðinni eins 

og staðan er nú. Einnig hafa strangar reglugerðir FME séð til þess að kaupaukar 

starfsmanna fari aldrei yfir 25% af heildarlaunum ársins. Árangurstenging er notuð til þess 

að virkja ytri hvatningu starfsmanna sem getur skilað sér í bættri frammistöðu fyrirtækja. 

Hins vegar eru þarfir starfsmanna til hvatningar á vinnumarkaði að breytast frá ytri 

hvatningu til innri hvatningar, sem grefur enn frekar undan notkun árangurstengingar 

launa. Árangurstengingin mun þó ekki hverfa algerlega af fjármálamarkaði á Íslandi en í 

ljósi strangrar reglugerðar FME um kaupauka er líklegt að fyrirtæki tileinki sér aðrar og 

jafnvel nýjar gerðir árangurstengingar, fremur en hefðbundnar aðferðir eins og kaupauka, 

svo lengi sem reglugerð FME breytist ekki í framtíðinni. 



 

6 

Efnisyfirlit 

1 Inngangur ............................................................................................................. 8 

2 Hvatning ............................................................................................................... 9 

2.1 Hvatakenningar ............................................................................................ 9 

2.1.1 Þarfapýramídi Maslow ........................................................................ 10 

2.1.2 Tveggja þátta kenning Herzberg ......................................................... 10 

2.1.3 Eiginfjárkenningin ............................................................................... 11 

2.2 Innri og ytri hvatning .................................................................................. 11 

3 Hvatakerfi og árangurstenging launa ................................................................ 13 

3.1 Umboðsvandi ............................................................................................. 14 

3.2 Kaupauki ..................................................................................................... 15 

3.2.1 Kaupauki Íslandsbanka ........................................................................ 15 

3.3 Kaupréttur .................................................................................................. 17 

3.3.1 Arctica Finance .................................................................................... 18 

3.4 Neikvæð hvatning fjárhagslegrar umbunar ............................................... 19 

4 Hvatakerfi bankanna fyrir hrun ......................................................................... 21 

4.1 Hvatakerfi Glitnis banka hf. ........................................................................ 21 

4.1.1 Árangurstenging launa forstjóra Glitnis banka hf. .............................. 23 

4.1.2 Kaupréttarsamningar .......................................................................... 24 

4.2 Samantekt hvatakerfis Glitnis .................................................................... 24 

5 Starfsemi fjármálafyrirtækja .............................................................................. 26 

5.1 Regluverk fjármálafyrirtækja ...................................................................... 26 

6 Umræða ............................................................................................................. 28 

7 Lokaorð .............................................................................................................. 32 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 34 



 

7 

Myndaskrá 

Mynd 1: Meðalmánaðarlaun í verðbréfamiðlun Glitnis árin 2004 til 2008. .................... 22 

Mynd 2: Meðalmánaðarlaun í fyrirtækjaráðgjöf Glitnis árin 2004 til 2008. .................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

8 

1 Inngangur 

Árangurstenging launa er hitamál á Íslandi og sérstaklega á fjármálamarkaði vegna þess 

að hvatakerfi gömlu bankanna var talið eiga hlut í endanlegu hruni þeirra. 

Árangurstenging launa hvetur starfsmenn til ákveðinnar hegðunar en þessi hvatning er 

ekki alltaf byggð á réttum mælikvörðum þar sem margt þarf að taka inn í myndina við 

notkun hennar.  

Hér verður leitast við að skoða hvernig árangurstenging virkar, hvers konar starfsemi 

ætti að nýta slíka tengingu, hvers vegna fyrirtæki kjósa að nýta sér árangurstengingu 

launa og hvaða áhrif hún hefur á starfsmenn. Farið verður yfir hvernig tvö 

fjármálafyrirtæki á Íslandi hátta árangurstengingu launa ásamt því að dæmi verða tekin 

úr fjármálakerfinu fyrir hrun bankanna. Loks verður núverandi regluverk um kaupauka 

fjármálafyrirtækja skoðað. 

Rætt var við tvo reynslumikla einstaklinga úr fjármálageiranum til þess að fá betri 

innsýn í það hvernig árangurstengingu er háttað á fjármálamarkaði á Íslandi, þá Hafstein 

Bragason, mannauðsstjóra Íslandsbanka og Agnar Hansson forstöðumann markaðsmála 

hjá Arctica Finance. Einnig var rýnt í fræðigreinar, kennslubækur, skýrslur og margt fleira 

til þess að ná góðri yfirsýn um árangurstengingu launa og áhrif hennar. Allt var þetta 

skoðað til að leita svara við þeirri rannsóknarspurningu sem lögð var til grundvallar: 

Tilheyrir árangurstenging launa á íslenskum fjármálamarkaði fortíðinni? 
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2 Hvatning 

Hvatning (e. motivation) er verkfæri sem fyrirtæki og stjórnendur geta notað til að virkja 

starfsfólk sitt, hvetja það til góðrar frammistöðu og vekja upp áhuga þess á að standa sig 

vel í vinnunni (Milkovich, Newman og Gerhart, 2011). Starfsfólk er mishæft í sínum 

störfum. Áhugavert er að skoða nánar hvað nokkrir fræðimenn hafa skrifað um hvatningu 

ásamt því að skoða nokkrar kenningar stjórnunarfræða. 

Árangurstenging launa er sögð hafa áhrif á hvatningu starfsmanna og hafa fræðimenn 

lengi vel skoðað hvaða áhrif hún hefur á starfsemi fyrirtækja. Riggio (2008) telur að 

skortur á hvatningu starfsfólks sé ein af ástæðum þess að framleiðni og frammistaða þess 

sé ekki nægilega góð. Einnig nefnir hann að ef þættir eins og menntun og tækni séu ekki 

til staðar þá hafi hvatning ekki mikil áhrif. Í bók Brooks (2009) er hvatning skilgreind sem 

viljinn til að framkvæma hluti. Þeir starfsmenn sem finna ekki fyrir hvatningu í starfi mæta 

illa til vinnu, lenda í vandamálum í verkefnum og streitast gegn breytingum í starfi. Aftur 

á móti þá sýna þeir starfsmenn sem finna fyrir hvatningu andstæða hegðun. Jones og 

George (2008) fjalla um hvernig hvatning sé sálfræðilegt afl sem ákvarði hvert starfsfólk 

vill komast innan fyrirtækja. Starfsfólk sem hefur hvatningu sýnir jafnframt betri 

frammistöðu og fær um leið hærri laun vegna þess hversu mikið það er tilbúið að leggja á 

sig þegar það hefur hvatningu. Frá sjónarmiði stjórnandans er starfshvatning verkfæri til 

að fá meira frá starfsfólki sínu. Ef stjórnendur vilja fá meiri afköst eða gæði er 

starfshvatning góð lausn. Þó svo að starfsfólk hafi þekkinguna og hæfileikana til að standa 

sig vel í starfi, þá er talið að árangur standi og falli með því hvort starfshvatningin sé í lagi 

(Gellerman, 1996).  

2.1 Hvatakenningar 

Hér verða kynntar þrjár grundvallarkenningar stjórnunarfræða sem varpa ljósi á þarfir 

starfsmanna. Gott er að hafa starfsánægju í huga en hún er beintengd hvatningu í starfi, 

því snerta hvatakenningar þessa kafla starfsánægju einnig. Starfsánægja er huglægt 

viðhorf einstaklings til ákveðins starfs, þar sem starfsaðstæður, samskipti við 

samstarfsmenn og yfirmenn, möguleiki á stöðuhækkun og laun hafa áhrif á viðhorf 

einstaklingsins (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín Gústavsdóttir, 1999). 
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2.1.1 Þarfapýramídi Maslow 

Abraham Maslow setti fram þarfapýramída sinn (e. hierarchy of needs) árið 1943. Margar 

þekktar kenningar um hvatningu hafa síðan þá byggt á hugmyndum hans. Pýramídi 

Maslow skiptist í 5 hluta og því neðar sem farið er í pýramídanum því mikilvægari eru 

þarfirnar. Neðsta þrepið og jafnframt það mikilvægasta inniheldur grunnþarfir, þar eru 

líkamlegir þættir eins matur og svefn. Næstu þrep fyrir ofan eru öryggisþörf, félagslegar 

þarfir, viðurkenningarþörf og sjálfsbirtingarþörf. Um leið og einstaklingur hefur fengið 

uppfylltar þær þarfir sem eru í fyrsta þrepinu fær hann viljann til að uppfylla þarfir sem 

eru í öðru þrepi og koll af kolli (Burnes, 2004). 

Samkvæmt pýramídanum er mikilvægt fyrir fyrirtæki að sjá til þess að neðstu þrepin 

séu uppfyllt. Eftir að þau eru uppfyllt og aðeins þá er hægt að hafa áhyggjur af hærra 

þrepi. Árangurstengd laun og hvatakerfi þurfa því að taka mið af grunnþörfum áður en 

annað er skoðað. Mikilvægt er að gefa starfsfólki svigrúm til að sinna grunnþörfum sínum 

og ef hvatakerfi gera það ekki virka þau ekki sem skyldi (Milkovich o.fl., 2011). 

Pýramídi Maslow byggir á þeim skilyrðum að starfsmenn séu allir eins, allar aðstæður 

starfsmanna séu eins og að uppfylling þarfa sé eins í öllum tilvikum. Þessi skilyrði hafa 

verið gagnrýnd vegna þess að talið er að þarfir séu ólíkar á milli aðila og geri pýramídann 

því ekki eins hagnýtan eins og ætla mætti (Nadler, Hackman og Lawler, 1979). 

2.1.2 Tveggja þátta kenning Herzberg 

Tveggja þátta kenning Frederick Herzberg kom fram árið 1968 og er hún byggð að hluta 

til á þarfapýramída Maslow. Í henni segir að hvatningu sé hægt að skipta í tvennt, annars 

vegar viðhald (e. hygiene) og hins vegar hvatningu (e. motivators). Viðhaldsþættir hvetja 

ekki starfsmenn beint en ef þessir þættir eru ekki til staðar veldur það óánægju á 

vinnustaðnum. Dæmi um viðhaldsþætti eru starfsöryggi og laun starfsmanna. Seinni 

þáttur Herzberg er hvatningarþátturinn, þar eru þættir sem hvetja starfsfólk beint. 

Viðurkenning fyrir árangur og stöðuhækkanir gefa starfsfólki ánægju og hvatningu. 

Rannsóknir hafa sýnt að kenning Herzberg eigi frekar við stjórnendur heldur en almenna 

starfsmenn vegna þess að stjórnendur leggi minni áherslu á grunnþarfir (Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín Gústavsdóttir, 1999). 

Rétt eins og í þarfapýramída Maslow þarf að taka tillit til ákveðinna grunnþátta áður 

en haldið er lengra þar sem bæði viðhaldsþættir og hvatningarþættir þurfa að vera 
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uppfylltir til þess að starfsfólk sé með rétta hvatningu í starfi. Árangurstenging launa 

tengd hvatningarþætti Herzberg þarf því að tengjast viðurkenningu og árangri til þess að 

virka sem hvatningarþáttur, annars eru árangurstenging launa einungis hluti 

viðhaldsþáttar Herzberg (Milkovich o.fl., 2011). 

2.1.3 Eiginfjárkenningin 

John Adams setti fram eiginfjárkenninguna (e. equity theory) árið 1963. Kenningin segir 

að fólk meti eigin frammistöðu og viðhorf með því að bera saman framlag sitt til vinnu og 

hlunninda sem það fær fyrir starfið. Einnig metur fólk framlag og hlunnindi annarra 

starfsmanna við sitt eigið framlag og sín eigin hlunnindi. Kenningin segir því að hugarfar 

starfsmanna geti versnað ef þeir standi í þeirri trú sjálfir að aðrir séu að fá meira borgað 

fyrir minni vinnu (Mondy, 2013). 

Hvatning starfsfólks fer þess vegna eftir því hvort því finnist sjálfu að framlag þess sé 

jafnt og launin sem það fær. Passa þarf einnig að starfsfólk upplifi ekki að samstarfsfólk 

sitt sé með hærri laun en það sjálft miðað við vinnuframlag. Með árangurstengingu launa 

er hægt að sýna starfsfólki fram á hvernig framlag þeirra skilar sér inn í launin með 

markvissum hætti. Árangurstenging launa eða hvatakerfi þarf að vera einfalt og vel 

skilgreint og ef þessar aukagreiðslur eru ekki minni heldur en framlag starfsmannsins þá 

er hægt að álykta að hann bregðist við með því að bæta frammistöðu sína (Milkovich o.fl., 

2011). 

2.2 Innri og ytri hvatning 

Fræðimenn hafa gjarnan skipt hvatningu í tvennt, innri og ytri þætti hvatningar. Innri 

þættir hvatningar (e. instrinsic motivation) er þegar hvatning kemur frá viljanum til að 

gera hluti fyrir sjálfan sig. Hvatningin kemur beint frá ánægju eða löngun starfsmannsins 

til að framkvæma verkefnið sjálft, í stað þess að utanaðkomandi þættir eða umbun hafi 

áhrif á það hvernig starfsmaður stendur í sig í þessu ákveðna verkefni. Innri þættir 

hvatningar hvetja fólk til lengri tíma heldur en ytri þátturinn gerir. Störf sem eru 

spennandi og fela í sér áskoranir eru líkleg til að ná fram innri hvatningu hjá starfsfólki, en 

hún er þó ávallt persónubundin. Dæmi um innri þátt hvatningar væri ef ung kona myndi 

ákveða að læra lögfræði vegna þess hversu mikið hana langaði að læra um hlutverk 

laganna í samfélaginu. Dæmi um ytri hvatningu væri ef unga konan hefði valið lögfræði 
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vegna þess hve góð laun og hlunnindi hún myndi fá alla starfsævi sína (Hoy og Miskel, 

2005). 

Ytri þættir hvatningar (e. extrinsic motivation) birtast þegar fólk er hvatt til þess að 

haga sér eða sýna fram á ákveðna frammistöðu til þess að geta fengið ákveðna aðskilda 

útkomu. Fólk er þannig hvatt til þess að framkvæma ákveðið verkefni með því að gefa því 

útkomu sem það getur ekki fengið með innri hvatningu, t.d. fjárhagslega umbun ef 

verkefninu er lokið. Hvati sem hefur verið gefinn starfsfólki og kemur frá fyrirtækinu sjálfu 

eða stjórnendum þess er hluti af ytri þætti hvatningar (Hoy og Miskel, 2005).  
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3 Hvatakerfi og árangurstenging launa 

Árangurstenging launa er umbun sem starfsmaður fær fyrir að ná ákveðnum árangri eða 

framkvæma fyrirfram skilgreint verk. Árangurstengingin er því t.d. kaupauki fyrir 

starfsmann ef hann nær nægilega hárri rekstrarafkomu eða ef hlutabréfaverð 

fyrirtækisins hækkar. Hvatakerfi fyrirtækja eru notuð til þess að greiða starfsmanni 

árangurstengingu launa með ákveðna mælikvarða í huga. Vandasamt er að hanna 

hvatakerfi sem skilar árangri og þarf að vanda valið á því hvaða mælikvarðar eru notaðir 

til að hvetja starfsmenn (Jensen, Murphy og Wruck, 2004). Hér verður tvenns konar 

árangurstenging skoðuð, kaupauki og kaupréttur. Eftir umræðu í kafla 2 hvernig hvatning 

tengist bættri frammistöðu og framleiðni er því rökrétt að skoða hvort hvatakerfi og 

árangurstenging launa almennt geti aukið hvatningu starfsmanna (Riggio, 2008). 

Árangurstenging launa hefur fengið mikla gagnrýni, sérstaklega fyrir þann þátt sem 

hún hafði í myndun fjármálakreppunnar árið 2008. Í Bandaríkjunum olli árangurstenging 

launa því að stjórnendur fjármálafyrirtækja fengu hvata til þess að taka óvenju mikla 

áhættu sem leiddi til margra ábyrgðarlausra ákvarðana. Gordon Brown, þáverandi 

forsætisráðherra Bretlands, sagði að hönnun hvatakerfa fjármálageirans hefði sýnt 

gífurlegt ábyrgðarleysi vegna þess skaða sem kerfin höfðu á umhverfi sitt. Christine 

Lagarde, fyrrverandi fjármálaráðherra Frakklands og núverandi framkvæmdarstjóri 

Alþjóða gjaldeyrissjóðsins (IMF) sagði hvatakerfi bankanna hafa verið siðlaus (Siegert, 

2014). 

Rætt var við Hafstein Bragason, mannauðsstjóra Íslandsbanka, og taldi hann almenna 

andstöðu vera gegn kaupaukum í fjármálageiranum á Íslandi. Mikilvægt væri að fórna ekki 

orðspori fyrirtækisins né trausti á milli þess og viðskiptavina með kaupaukum. Einnig gæti 

myndast ósætti milli deilda innan fyrirtækisins þegar ein deild fengi kaupauka en önnur 

fengi það ekki, þá væri mikilvægt að starfsmenn áttuðu sig á að launasamsetning 

starfsmanna væri misjafnlega uppsett, sumir fengju til dæmis greidda yfirvinnu og aðrir 

bónusa (Hafsteinn Bragason, mannauðsstjóri Íslandsbanka, munnleg heimild, 19. apríl 

2016). 

Ennfremur var rætt við Agnar Hansson, forstöðumann markaðsviðskipta hjá Arctica 

Finance, og sagði hann að þegar starfsmenn gætu með framgöngu sinni búið til virkilega 

tekjuaukningu fyrir fjármálastofnanir þá þyrfti að vera til kerfi sem umbunaði þeim. Þrátt 
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fyrir alla gagnrýnina sem árangurstenging launa hefði fengið og þrátt fyrir allt það sem 

hefði farið illa í aðdraganda hrunsins þá væri þörf á árangurstengingu launa. 

Agnar sagði bankastarfsemi vera fjölbreytta, sérstaklega hjá stóru bönkunum á Íslandi 

þar sem þeir væru í senn viðskiptabankar og fjárfestingarbankar ásamt fleiru. Hins vegar 

ætti ekki öll starfsemi innan bankanna jafn vel við árangurstengingu en miðlunar- og 

ráðgjafastörf, þar sem tekjurnar greiddust inn um leið og viðskiptin ættu sér stað, væru í 

eðli sínu mun hentugri starfsemi fyrir árangurstengingu launa heldur en til dæmis 

fyrirtækjasvið sem sæi um útlán til fyrirtækja. Þeir sem ynnu í lánveitingu vildu einnig fá 

bónusa en það gæti verið hættulegt því hagnaður af láni kæmi ekki í ljós fyrr en lánið væri 

uppgreitt. Í hruninu hefðu bónusar verið greiddir ár eftir ár í lánveitingastarfsemi en síðar 

hafi komið í ljós að sum lánin voru ekki greidd upp og tap varð á starfseminni. Því hentaði 

árangurstenging síður í slíkri starfsemi.  

Að mati Agnars væri hagkvæmast fyrir stóru bankana að hafa kaupauka í þeim deildum 

sem skila af sér óumdeildum tekjum en ekki hjá þeim sem eru í lánveitingu. Fyrir 

fyrirtækjasvið og útibúaþjónustu gætu kaupréttarsamningar hentað betur vegna eðli 

starfsemi deildanna. Þegar stjórna ætti 1.000 manna fyrirtæki gengi það hins vegar ekki 

endilega upp að hafa kaupauka einungis fyrir suma og ekki aðra, vegna þess að óánægja 

gæti skapast hjá þeim sem ekki fengju kaupaukatækifæri (Agnar Hansson, forstöðumaður 

markaðsviðskipta Arctica Finance, munnleg heimild, 24. apríl 2016). 

3.1 Umboðsvandi 

Umboðsvandi (e. agency problem) kemur til sögunnar þegar hagsmunir eigenda og 

starfsmanna eru ekki þeir sömu. Virði félagsins er aðalhagsmunir eigenda en starfsmenn 

eða stjórnendur horfa meira á sitt starf og umbun þeirra fyrir starfið. Þegar starfsmenn 

hámarka eigin hagsmuni þá gera þeir það oft á kostnað eigenda (DeFusco, Johnson og 

Zorn, 1990). Árangurstenging launa og hvatakerfi hafa það markmið að eyða 

umboðsvanda. Vel skipulagt hvatakerfi sem tengir saman hagsmuni starfsmanna og 

eigenda getur lágmarkað umboðsvandann (Hall og Murphy, 2003).  

Árangurstenging og kaupréttur eru þó ekki heilög þegar kemur að því að leysa 

umboðsvandann. Í stað þess að leysa vandann hafa þessar lausnir byrjað að mynda enn 

meiri kostnað fyrir fyrirtæki (Treanor, 2011). Vegna umboðsvandans er hætta á að 

stjórnendur nýti sér þekkingu sína á fyrirtækinu og rekstri þess til að hafa áhrif á 
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árangursmælingar, hagræði tölum og hafi áhrif á markaðsverð fyrirtækis. Stjórnendur 

eiga það til að hátta vinnu sinni þannig að þeir nái árangursmælingum til skemmri tíma 

en grafi undan hagsmunum eigendanna til lengri tíma. Því getur árangurstenging ekki ein 

síns liðs verið endanleg lausn á umboðsvandanum. Rannsóknir sýna að gott eftirlit með 

stjórnendum er nauðsynlegt ásamt því að tengja hagsmuni stjórnenda við hagsmuni 

eigenda (Bebchuk, Fried og Walker, 2002). 

3.2 Kaupauki 

Kaupaukar eða bónusgreiðslur eru árangurstenging við laun hjá starfsmönnum þar sem 

starfsmaður fær greiðslur fyrir að ná fyrirfram ákveðnu markmiði innan fyrirtækis. 

Kaupaukinn er því tengdur frammistöðu starfsmanns eða rekstrarárangri fyrirtækisins til 

skamms tíma. Greiðslurnar eru oft reiknaðar og greiddar út á mánaðar eða árs fresti. Fyrir 

kaupauka er mikilvægt að mælingar á árangri séu nákvæmar og að mælikvarðar sem 

notaðir eru til þess að ákvarða kaupaukann séu vel valdir, svo að fyrirtækið sé örugglega 

að hvetja starfsmenn í átt að markmiðum sem það virkilega vill ná (Henesy, 1995).  

Kaupaukafyrirkomulag getur reynst áhrifaríkt til að hvetja starfsmenn til að skila betri 

árangri, að minnsta kosti til skamms tíma. Hins vegar er nauðsynlegt að það markmið sem 

fyrirtækið hvetur starfsmanninn til að ná sé beintengt starfi hans, þar sem niðurstaðan er 

ekki ráðin af utanaðkomandi þáttum (Ásta Bjarnadóttir, 1999).  

Kaupaukar eru skammtímahvatning og felur það í sér ákveðna áhættu. Áhættan er 

fólgin í því að stjórnendur gætu tekið upp á því að hagræða eða hafa á einhvern hátt áhrif 

á tekjur fyrirtækisins, þar sem hærri tekjur leiða af sér hærri bónusgreiðslur, án þess að 

taka tillit til langtímahagsmuna fyrirtækisins (Talley og Guðrún Johnsen, 2004).  

3.2.1 Kaupauki Íslandsbanka 

Hafsteinn Bragason mannauðstjóri Íslandsbanki segir bankann nota hvatakerfi sem kallast 

frammistöðutengt áætlunarkerfi (e. budgeting performance plan). Kerfið er 

skammtímakerfi og útdeilir kaupaukum byggðum á fyrirfram skilgreindum mælikvörðum. 

Mælikvarðarnir eru ekki bara fjárhagslegir heldur skiptist kerfið í 35% huglæga 

mælikvarða og 65% hlutlæga mælikvarða. Huglægi mælikvarðinn er til dæmis hvernig 

stjórnendur standa sig sem leiðtogar miðað við niðurstöður úr vinnustaðargreiningu, 
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lykilverkefni fyrir bankann í heild og samfélagslega ábyrgð. Hlutlægu mælikvarðarnir eru 

tölur úr rekstri sem markmið eru sett um á milli tímabila. 

Með vel skilgreindum mælikvörðum aukast líkur á að árangur náist. Nauðsynlegt er að 

leggja mikla vinnu í að finna réttu mælikvarðana fyrir útgreiðslu kaupaukakerfisins. Ef það 

er gert er staðfastlega verið að styrkja þá hegðun sem skilar sér í betri rekstri. Nauðsynlegt 

er að horfa ekki einungis til fjárhagslegra mælikvarða heldur byggja kaupauka einnig á 

huglægum þáttum eins og að styðja við stefnu bankans.  

Einn kostur árangurstengingar launa er að halda föstum launakostnaði lægri. Þá er 

ákveðinn hluti launa starfsmanna aðeins greiddur ef árangur næst innan 

skipulagsheildarinnar. Hér er möguleiki á að binda saman hagsmuni eigenda og 

starfsmanna. Starfsmenn verðbréfamiðlunar eru meðal þeirra sem eiga möguleika á 

kaupauka innan Íslandsbanka. Þar sem starf miðlara snýst mikið um sölu hentar 

árangurstenging launa vel til þess að hvetja slíka starfsmenn áfram. Starfsmenn miðlunar 

fylgjast með kaupaukakerfinu daglega þar sem þeir verða að halda sig við áætlanir til þess 

að fá kaupaukann. 

Margt í umhverfinu sem starfsmenn hafa ekki vald á hefur áhrif á árangur fyrirtækja. 

Þessi óvissa á það til að skila sér inn í kaupaukakerfi þar sem bónusar eru greiddir út til 

starfsmanna vegna utanaðkomandi þátta sem starfsmaður hefur ekkert um að segja. 

Þetta er ein af ástæðum þess að kaupaukakerfi er ekki notað í öllum deildum 

Íslandsbanka. Því virkar kaupaukinn ekki sem hvatning fyrir starfsmenn þegar hann er 

fjarri starfinu. Eftir því sem starfsmenn hafa meiri áhrif á hvort bónusar séu greiddir út, 

þeim um betur virkar kaupaukakerfið. Til dæmis virkar kerfið vel fyrir sölumenn bankans 

vegna þess hve beintengt starf þeirra er við það hvort bónus verði greiddur út eða ekki. 

Nú hefur eignarhald Íslandsbanka breyst nýlega og er bankinn kominn í eigu ríkisins. Í 

kjölfarið munu verða breytingar á hvatakerfum bankans, Hafsteinn staðfestir að 

núverandi kerfi taki brátt enda þar sem að ríkið mun ekki samþykkja kaupaukakerfi innan 

Íslandsbanka í framtíðinni. Landsbankinn hefur verið í ríkiseign síðustu ár og hefur því ekki 

greitt kaupauka til starfsmanna sinna, því mun Íslandsbanki feta í fótspor Landsbankans 

bráðlega hvað varðar árangurstengingu launa (Hafsteinn Bragason, mannauðsstjóri 

Íslandsbanka, munnleg heimild, 19. apríl 2016). 
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3.3 Kaupréttur  

Kaupréttur gefur starfsmanni þann rétt að kaupa hlutabréf í fyrirtækinu í framtíðinni á 

fyrirfram ákveðnu verði. Því hefur starfsmaður hag af því að hlutabréfaverð fyrirtækisins 

hækki svo að hann geti keypt bréf sjálfur á lægra verði heldur en er á almennum 

hlutabréfamarkaði (Hall og Murphy, 2003).  

Rannsóknir hafa sýnt að kaupréttur fyrir starfsfólk getur aukið hvatningu þeirra til 

lengri tíma. Hins vegar hefur kaupréttur einnig sýnt að honum fylgi ókostir. Starfsfólk með 

kauprétt tekur aukna áhættu, þar sem það freistast til að framkvæma svik í bókhaldi 

félaga eða reyna að breyta verði á hlutafé félagsins með það að markmiði að hagnast á 

eigin kauprétti (Alcobe-Fierro, 2001).  

Kaupréttarsamningar milli starfsmanns og fyrirtækis nýtast sem langtímahvatning fyrir 

starfsmanninn. Slíkir samningar geta verið með mismunandi skilyrðum en flestir virka 

þannig að starfsmaðurinn fær möguleika á því að kaupa hlutabréf í fyrirtækinu á fyrirfram 

ákveðnu verði. Ef fyrirtækinu gengur vel og hlutabréfaverð þess hækkar getur 

starfsmaðurinn innleyst hagnað með því að nýta kaupréttinn og selt svo í kjölfarið til að 

fá hagnaðinn. Oftast er skilyrði um að starfsmenn megi ekki selja eða kaupa bréfin á 

markaði fyrr en eftir ákveðinn tíma, t.d. 2 ár. Með því að setja starfsmann á 

kaupréttarsamning gefur fyrirtækið honum hvata til þess að auka hlutabréfaverð félagsins 

og nær slíkur samningur að tengja hagsmuni eigenda og starfsmanna (Páll Hreinsson, 

Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 2010). 

Hafsteinn segir að Íslandsbanki hafi ekki haft möguleika á því að bjóða starfsfólki sínu 

kauprétt vegna eignarhalds bankans. Erlendir kröfuhafar hafa átt meirihluta í bankanum 

síðustu ár en eins og kom fram hér að ofan er bankinn nú að færast í ríkiseign. Kaupréttur 

lætur fólk leggja sig meira fram og hvetur starfsfólk til lengri tíma frekar en til skamms 

tíma. 

Þegar rætt var við Hafstein sagðist hann horfa til Handelsbanken í Svíþjóð sem 

fyrirmyndarkerfi fyrir íslenska fjármálamarkaðinn hvað varðar árangurstengingu launa. 

Handelsbanken er með hvatakerfi sem virkar þannig að bónusar eru tengdir vísitölu sem 

sýnir arðsemi eigin fjár bankans og samkeppnisaðila hans. Eftir því sem bankinn stendur 

sig betur í samanburði við samkeppnisaðila fá starfsmenn bónus sem er þó ekki greiddur 

út fyrr en við 60 ára aldur. Því er þetta eins konar árangurstenging með lífeyrisgreiðslum 
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og hefur það sýnt sig að virka sem hvatning fyrir starfsmenn þegar til lengri tíma er litið 

(Hafsteinn Bragason, mannauðsstjóri Íslandsbanka, munnleg heimild, 19. apríl 2016). 

Handelsbanken deilir því hagnaði í rekstri með starfsmönnum sínum og því hafa 

starfsmenn hvata til að vinna vel fyrir bankann og haldast í starfi mun lengur en venjulegt 

er á fjármálamarkaði en starfsmannavelta er einungis 2,4% hjá bankanum 

(Hammarström, 2009). 

3.3.1 Arctica Finance 

Arctica Finance er fjármálafyrirtæki á Íslandi og hefur þrjár starfsdeildir; fyrirtækjaráðgjöf, 

eignastýringu og markaðsviðskipti. Agnar Hansson forstöðumaður markaðsviðskipta segir 

Arctica Finance notast við meðeigendakerfi svipað og tíðkast á lögfræði- og 

endurskoðendaskrifstofum. Kerfið er þannig uppbyggt að starfsmenn eiga hlut í 

fyrirtækinu og fá þá greidda arðgreiðslu einu sinni á ári ef hagnaður er af starfseminni. 

Arðgreiðsla starfsmanns verður hærri eftir því sem deild starfsmannsins skilar af sér betri 

rekstrarniðurstöðu fyrir árið. Notast er við vel skilgreinda arðgreiðslustefnu innan 

fyrirtækisins og starfsmönnum greiddur út arður frá hagnaði fyrirtækisins. Nánar tiltekið 

er 50% af hagnaði greiddur til hluthafa þannig ef hagnaðurinn er 10 milljónir eru 5 

milljónir greiddar til hluthafa. 

Meðeigendakerfi Arctica Finance er svipað og kaupréttarkerfi vegna þess að allir 

starfsmenn eiga hlut í fyrirtækinu en í stað þess að græða á hækkandi hlutabréfaverði. Á 

meðan starfsmenn innan hverrar deildar hafa hvata til þess að vinna vel saman er ekki 

endilega hvati til staðar til að hjálpast að á milli deilda, þ.e. í fyrirtækinu í heild. Arctica 

Finance hefur þó náð að takmarka umboðsvanda innan fyrirtækisins með 

meðeigendakerfinu (Agnar Hansson, forstöðumaður markaðsviðskipta Arctica Finance, 

munnleg heimild, 24. apríl 2016). 

Agnari finnst reiði og mótstaða gagnvart árangurstengingu og kaupaukum starfsmanna 

á Íslandi óskiljanleg. Bankarnir hafa hagnast gríðarlega mikið og eigið fé hefur hækkað 

töluvert. Á meðan eigendur bankanna frá hruni, sem eru upp til hópa erlendir aðilar, hafa 

grætt gífurlegar upphæðir hafa starfsmenn ekki fengið sinn hluta hagnaðarins. Agnar spyr 

sig hvort það hafi verið rétt að hanna kerfi sem passi upp á það að íslenskir starfsmenn fái 

ekki sneið af hagnaði bankanna. Hann spyr sömuleiðis hvort það hefði verið verra fyrir 

Ísland ef 40-50 lykilstarfsmenn/stjórnendur Íslandsbanka hefðu fengið greiddan 
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kaupauka vegna hagnaðar. Á sama tíma eru það starfsmenn og stjórnendur bankanna 

sem hafa staðið fyrir því að eigendur bankanna hafa hagnast mikið frá hruni. Það sé ekkert 

gagnrýnt þegar erlendir eigendur bankanna út í heimi græði tugi milljarða. Hins vegar ef 

t.d. Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, fái kaupauka fyrir að ná ákveðnu 

markmiði innan bankans komi fram hörð viðbrögð. Eina sem skipti máli virðist vera að 

engir Íslendingar fái hlut í góðum rekstrarárangri bankanna (Agnar Hansson, 

forstöðumaður markaðsviðskipta Arctica Finance, munnleg heimild, 24. apríl 2016).  

3.4 Neikvæð hvatning fjárhagslegrar umbunar 

Sam Glucksberg notaði þraut í rannsókn sinni á fjárhagslegri umbun sem kallast 

kertaþrautin (e. candle problem). Fólst hún í því að þátttakendur áttu að festa kerti á vegg. 

Lausnin á þrautinni er að þátttakandi á að nota bakka sem allir fá með kertinu, festa hann 

við vegginn og hvíla svo kertið á bakkanum. Sam Glucksberg fékk þátttakendur til að 

spreyta sig á þrautinni og skipti þeim í tvo hópa. Öðrum hópnum lofaði hann fjárhagslegri 

umbun ef hann næði að leysa þrautina en hinn hópurinn fékk enga umbun fyrir að leysa 

þrautina. Niðurstöður tilraunar Glucksberg voru að hópurinn sem fékk fjárhagslega 

umbun ef honum tækist að leysa þrautina var 3 mínútum og 30 sekúndum lengur að leysa 

vandann að meðaltali (Ramm, Tjøtta og Torsvik, 2013). 

Kertaþrautin sýnir þá hlið árangurstengdra launa þar sem frammistaðan versnar við 

tilkomu möguleikans á fjárhagslegri umbun. Dan Pink (2009) segir í fyrirlestri að 

fjárhagsleg hvatning virki ekki í erfiðum verkefnum. Kertaþrautin sem Glucksberg hafði 

framkvæmt áður var endurtekin nema í þetta skipti var hún gerð auðveldari þar sem ein 

hindrun var tekin úr þrautinni. Niðurstöður í þetta skipti voru á þann veg að þeir sem 

fengu fjárhagslega umbun fyrir að klára þrautina voru fljótari að klára hana. Pink fjallar 

um að fjárhagsleg hvatning eigi vel við einföld verkefni þar sem stefnan er skýr um hvað 

þarf að gera til að leysa verkefnið en hins vegar ekki þegar nauðsynlegt er að hugsa út 

fyrir kassann. 

Pink (2009) telur að fyrirtæki hugsi of mikið um að uppfylla ytri hvatningu starfsmanna 

en hunsi innri hvatningu þeirra á sama tíma. Enn frekar fjallar hann um hvernig ytri 

hvatning gæti hafa virkað betur á 20. öldinni, þegar störf voru einfaldari og 

endurtekningarsamari, heldur en við nútímastörf á 21. öld. 
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Lynda Gratton (2014) skrifar í bók sinni, The Shift, að í náinni framtíð muni störf 

breytast enn frekar, frá því að vera í eðli sínu endurtekningasöm og einföld yfir í að vera 

störf sem krefjast sérfræðikunnáttu og einkennast af verkefnum sem erfitt er að leysa. 

Samkvæmt Gratton henta kaupaukar mögulega ekki eins vel á framtíðarvinnumarkaði. 

Gneezy og Rustichini (2000) sýndu fram á hvernig fjárhagsleg umbun gæti leitt til 

hnignunar í frammistöðu. Niðurstöður þeirra voru að þeim sem var borguð lág upphæð 

fyrir verkefni stóðu sig síður en þeir sem fengu ekki neitt borgað. Í einni rannsókn þeirra 

fengu Gneezy og Rustichini nemendur til að ganga í hús og biðja um styrki. Þeir nemendur 

sem fengu lágan fjárhagslegan hvata fyrir það að ná styrkjum heimsóttu færri hús og 

söfnuðu minni styrkjum heldur en þeir nemendur sem fengu ekkert greitt. Heyman og 

Ariely (2004) fengu einnig svipaða niðurstöðu í rannsóknum sínum á fjárhagslegum 

hvötum þar sem lágar greiðslur voru verri en engar þegar hvetja átti þátttakendur til 

árangurs með fjárhagslegum hvata. Með því að greiða út lága upphæð fyrir ákveðið 

verkefni þá virðist innri hvatning hverfa hjá starfsmanni eða þátttakanda (Ariely, Gneezy, 

Loewenstein og Mazar, 2005). Dr. Bernd Irlenbusch telur einnig að fjárhagsleg hvatning 

geti dregið úr innri hvatningu sem leiði til neikvæðra heildaráhrifa á frammistöðu. 

Fjárhagslegir hvatar geti því lækkað meðalframleiðni fyrirtækja (The London School of 

Economics and Political Science, 2011). 

Vegna þess að árangurstenging launa er ekki nægilega fullnægjandi lausn á 

umboðsvandanum þarf að leita fleiri leiða til að leysa vandann en góðir stjórnarhættir 

fyrirtækja (e. corporate governance) og eftirlitsferlar hjálpa að eyða vandanum. 

Stjórnarhættir fyrirtækja snúast um að stýra sambandi mismunandi aðila innan fyrirtækis, 

t.d. eigenda, stjórnar og lykilstjórnenda. Með því að nota eftirlitsferla er hægt að stuðla 

að betri stjórnarháttum og þar af leiðandi minni umboðsvanda þó svo að hann hverfi ekki 

að fullu með því að nota einungis eftirlitsferla (Gompers, Ishii og Metrick, 2003). 

 

  



 

21 

4 Hvatakerfi bankanna fyrir hrun 

Í ljósi þess að bankarnir voru óvenjulega mikið skuldsettir og á sama tíma að greiða mikil 

árangurstengd laun taldi rannsóknarnefnd Alþingis nauðsynlegt að skoða hvort hvatakerfi 

bankanna hefði átt þátt í falli þeirra. Í þessum kafla mun hvatakerfi Glitnis banka hf. vera 

skoðað gaumgæfilega. Glitnir er tekinn sem dæmi af fjármálamarkaðnum og skoðað 

verður hvernig árangurstenging launa var notuð á Íslandi fyrir hrun, en hvatakerfi annarra 

fjármálafyrirtækja fyrir hrun bankanna verður ekki skoðað (Páll Hreinsson o.fl., 2010).  

4.1 Hvatakerfi Glitnis banka hf. 

Við skoðun á hvatakerfi Glitnis banka hf. á árunum 2004 til 2008 verður sérstaklega lögð 

áhersla á breytingu launa hjá starfsdeildum fyrirtækjaráðgjafar og verðbréfamiðlunar 

ásamt því að fara yfir hvatakerfi forstjóra og kaupréttarsamninga. Uppbygging launa 

starfsmanna og stjórnenda Glitnis breyttist mikið frá 2004 til 2008 og þær breytingar eru 

taldar hafa ýtt undir verulega áhættusækni starfsmanna og stjórnenda. 

Rannsóknarskýrsla Alþingis fer sérstaklega í launadreifingu tveggja sviða innan Glitnis 

banka hf.; fyrirtækjaráðgjafar og verðbréfamiðlunar. Heildarlaun starfsmanna 

fyrirtækjaráðgjafar hækkuðu um tæpan helming á tímabilinu 2004 til 2008. Svipaða sögu 

er að segja af verðbréfamiðlurum í Glitni á árunum 2004 til 2008, en laun þeirra 

tvöfölduðust á þessum fjórum árum. Myndir nr. 1 og 2 sýna hvernig hækkun launa á 

árunum 2004 til 2008 er að miklu leyti til komin vegna aukningar í bónusgreiðslum. Föst 

laun haldast nokkuð svipuð á milli áranna en bónusgreiðslur, sem eru litaðar rauðar á 

myndinni, hækka umtalsvert á milli ára (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 
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Mynd 1: Meðalmánaðarlaun í verðbréfamiðlun Glitnis árin 2004 til 2008. 

Mynd 2: Meðalmánaðarlaun í fyrirtækjaráðgjöf Glitnis árin 2004 til 2008. 

Fjölmörg hvatakerfi voru notuð í fjármálageira Íslands á árunum 2004 til 2008 en 

hvatakerfi Glitnis skiptist í fjóra flokka; Hagsaukakerfi Glitnis, Framtak, Hlutdeild og 

sérstakar bónusgreiðslur. 

Hagsaukakerfið var í upphafi EVA-kerfi (e. EVA – economic value added) þar sem tengja 

átti laun forstjóra við árangur hans í starfi. Einnig greiddu fyrirtækjaráðgjöf og fleiri deildir 

út bónusgreiðslur í þessu kerfi. Bónusinn sem hlaust af þessu hvatakerfi var beintengdur 

tekjum bankans en ef lækkun var á milli tímabila þá gat starfsmaður fengið 

frádráttarupphæð í bónusbanka sinn, sem þyrfti að vinna upp á næstu tímabilum áður en 

greiddur væri út bónus til hans. 

Hagsaukakerfið færðist úr EVA yfir í ROE-kerfi (e. ROE – return of equity) árið 2006, þar 

sem bónusgreiðslur voru tengdar arðsemi eigin fjár. Bankinn áætlaði kostnað eigin fjár 

vera 12,5% og því var bónus aðeins greiddur ef arðsemi eigin fjár færi yfir þá tölu. Fullur 

kaupauki yrði greiddur ef arðsemi eigin fjár næði 25% og við hvert auka prósentustig 

fengist 8% hækkun kaupaukans.  

Þrátt fyrir að hagsaukakerfi Glitnis hafi verið aðal hvatakerfi bankans voru þrjár annars 

konar tegundir hvatakerfa. Framtak var bónuskerfi sérstaklega notað í stoðdeildum 

bankans þar sem bónusgreiðslur voru greiddar út að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. 



 

23 

Hlutdeildarkerfið var byggt þannig upp að starfsmenn fengu hlutdeild í hagnaði, tekjum 

eða veltu hjá starfsemi deildarinnar. Til dæmis fengu starfsmenn verðbréfamiðlunar og 

gjaldeyrismiðlunar 0,01% til 0,068% af þjónustutekjum beggja sviða. Mikil munur var á 

því hversu mikinn bónus starfsmenn fengu í sinn hlut. Dæmi voru um að 60-faldur munur 

væri á milli starfsmanna sömu deildar í hlutdeildarkerfinu. Sérstakar bónusgreiðslur voru 

notaðar þar sem bónusgreiðslur til starfsmanna réðust af huglægu mati stjórnenda. 

Þessar sérstöku bónusgreiðslur tíðkuðust sérstaklega þegar greiða átti efstu stjórnendum 

Glitnis, t.d. forstjóra bankans (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

4.1.1 Árangurstenging launa forstjóra Glitnis banka hf.  

Bjarni Ármannsson fyrrverandi forstjóri Glitnis fékk greidda bónusa samkvæmt 

Hagsmunakerfi Glitnis ásamt því að fá sérstakar greiðslur með reglulegu millibili. Fyrst 

voru honum greiddir bónusar í EVA-kerfinu fram til ársins 2006 þegar það breytist í ROE-

kerfi. Einnig fékk Bjarni veglega kaupréttarsamninga og fjölmörg starfsmannalán á 

sérkjörum. Fyrir utan bónusa sem Bjarni fékk greidda úr hagsaukakerfum bankans þá fékk 

hann einnig sérstakar bónusgreiðslur, til dæmis fékk hann 10 milljóna kaupaukagreiðslu 

vegna ársins 2003 og 20 milljóna króna kaupaukagreiðslu ári seinna. Einnig fékk Bjarni 10 

milljóna króna aukaframlag í lífeyrissjóð sinn árin 2003 og 2004. Fyrstu 6 mánuði ársins 

2006 fékk Bjarni 43,2 milljónir króna í uppgerðum og greiddum bónusum úr ROE-kerfinu 

ásamt sérstökum greiðslum. Árið 2007, eftir næstum 10 ára starf Bjarna hjá Glitni var 

samið um starfslok. Meðal annars var honum greiddur 50 milljóna króna bónus fyrir árið 

2007 við starfslok og 270 milljónir króna sem eingreiðsla fyrir störf hans í bankanum. 

Bjarni innleysti einnig kauprétt sinn árið 2007 með 380 milljóna króna hagnaði. 

Bónusgreiðslur Bjarna voru 18% til 29% af heildarlaunum hans árin 2004 til 2007 á meðan 

grunnlaun lækkuðu úr 31% í 7% af heildarlaunum á þessu tímabili. 

Eftir að Bjarni Ármannsson hætti sem bankastjóri Glitnis var Lárus Welding ráðinn sem 

bankastjóri. Ráðningarkjör hans voru ákveðin og samþykkt á 35 mínútna löngum 

stjórnarfundi en kjör hans fólu í sér að heildarlaun hans fyrir árið 2007 voru 94% 

bónusgreiðslur (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 
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4.1.2 Kaupréttarsamningar 

Ýmiss konar samningar með hlutabréfum voru gerðir við starfsmenn í Glitni. 

Lánasamningar voru gerðir til þess að fjármagna kaup á hlutabréfum í bankanum sjálfum 

og sölurétt á hlutabréfum Glitnis. Samanlögð lán til starfsmanna bankans voru 17% af 

eiginfjárgrunni bankans í árslok 2007 sem er talið vera óvenju mikið af höfundum 

rannsóknarskýrslu Alþingis. Fyrst um sinn voru samningar við starfsmenn um kaup á 

hlutabréfum í bankanum hófstilltir, en árin 2007 og 2008 var gífurleg áhættusækni fólgin 

í samningum bankans. Kaupréttarsamningar voru til að mynda fjármagnaðir af bankanum 

með kaupum á hlutabréfum í Glitni þar sem vextir starfsmannalána voru oft óhóflega 

lágir, en lánskjör starfsmanna voru í samræmi við lánskjör fjármálastofnana, sem eru mun 

betri kjör en gengur og gerist á almennum lánsfjármarkaði. Kaupréttarsamningar vöktu 

neikvæða athygli í fjölmiðlum, þar sem gagnrýni beindist að þessum lánasamningum á 

milli starfsmanna og bankans (Páll Hreinsson o.fl., 2010).   

4.2 Samantekt hvatakerfis Glitnis 

Rannsóknarnefnd Alþingis taldi að hvatakerfi Glitnis á tímabilinu 2004 til 2008 hefði átt 

stóran hlut í gífurlegri stækkun lánasafns bankans og var hvatakerfið einnig talið vera 

ástæða aukinnar áhættusækni starfsmanna og stjórnenda bankans. Hvatakerfi Glitnis er 

því talið hafa átt beinan þátt í endanlegu falli bankans. Breytingin á hvatakerfi Glitnis 

þegar skipt var úr EVA-kerfinu yfir í ROE-kerfið varð til þess að lögð var meiri áhersla á 

skammtímahagnað heldur en á arðsemi félagsins til lengri tíma.  

Í rannsóknarskýrslu Alþingis kemur fram að EVA-kerfi Glitnis, sem notað var til ársins 

2006, hafi ekki átt eins stóran þátt í aukinni áhættusækni starfsmanna og stjórnenda líkt 

og annars konar árangurstenging launa hjá Glitni gerði, t.d. ROE-kerfið og sérstöku 

bónusgreiðslurnar. Skilyrði núverandi reglna FME og skilyrði EVA-kerfisins eru með 

svipuðu móti hvað varðar frestun bónusgreiðslna umfram ákveðið hámark. Núverandi 

reglugerð hefur þó mun þrengri skilyrði sem lágmarka enn frekar hættuna á of mikilli 

áhættusækni innan fjármálafyrirtækja, fjallað verður um núverandi reglugerð 

kaupaukakerfa í fjármálafyrirtækjum í kafla 5 (Reglugerð um kaupaukakerfi 

fjármálafyrirtækja nr. 700/2011). EVA-kerfið umbunaði starfsmönnum einnig fyrir að 

halda óbreyttum rekstri en ekki aðeins fyrir bættan árangur á milli allra tímabila. Kerfið 
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refsaði sömuleiðis fyrir slæman árangur þannig að bónusbanki starfsmanna gat orðið 

neikvæður og er það talin góð leið til að hvetja starfsmenn til lengri tíma. 

Sérstakir bónusar voru greiddir utan kerfisins óháð því hvort skilyrðum hefði verið 

fullnægt. Slíkar bónusgreiðslur eru taldar hafa eytt út því litla jafnvægi sem EVA-kerfið 

hafði sem aðalhvatakerfi bankans, þar sem reglum EVA-kerfisins um hámark á 

útgreiddum bónusum var ekki framfylgt í auka bónusgreiðslum og því jókst áhættusæknin 

til muna. Greiðslur frá bankanum til Bjarna Ármannssonar, forstjóra, eru gott dæmi um 

hvernig farið var framhjá EVA-kerfinu með sérstökum bónusgreiðslum. 

Uppbygging launa hjá starfsmönnum og sérstaklega æðstu stjórnendum Glitnis 

breytist umtalsvert á árunum 2004 til 2008, hvatakerfi bankans umbreyttist einnig á 

umræddu tímabili. Breytingarnar sem áttu sér stað í uppbyggingu launa og á hvatakerfinu 

voru til þess fallnar að auka áhættusækni starfsmanna og stjórnenda, en samanlögð lán 

til starfsmanna bankans voru orðin alls um 17% eiginfjárgrunns hans í árslok 2007. Stór 

hluti starfsmannalána átti rót sína að rekja til hvata- og umbunarkerfis bankans og voru 

þau lán veitt með veði í hlutabréfum í bankanum sjálfum eingöngu. Ætla má að óvenju há 

ávöxtunarkrafa eigin fjár, sem var grundvöllur hvatakerfis bankans, hafi stuðlað að hinni 

áhættusömu útlánastarfsemi bankans, en lán til stærstu eigenda bankans og tengdra 

aðila voru fyrirferðarmikil vegna kröfunnar. Æðstu stjórnendur bankans voru hvattir til að 

uppfylla þessa háu ávöxtunarkröfu og þeim umbunað samkvæmt því hvort það tækist 

(Páll Hreinsson o.fl., 2010). 
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5 Starfsemi fjármálafyrirtækja 

Bankar hafa sérstöðu sem fyrirtæki. Talið er að bankar hafi ekki sama svigrúm til þess að 

nota árangurstengingu launa eins t.d. framleiðslufyrirtæki vegna þess að bankar eru 

yfirleitt mikið skuldsettir og einnig vegna þess að þeir veita áhættufælnum 

viðskiptavinum þjónustu. Eftir því sem skuldsetning fyrirtækja og banka eykst er talið að 

hættan sem fylgi árangurstengingu verði meiri. Því ætti hluti fastra launa í launum 

stjórnenda að stækka þegar fyrirtæki auka skuldsetningu sína (Kose, 2003).  

5.1 Regluverk fjármálafyrirtækja 

Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með starfsemi þeirra aðila sem eru eftirlitsskyldir og starfa 

samkvæmt lögum nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Einnig veitir 

Fjármálaeftirlitið starfsleyfi til fjármálafyrirtækja, vátryggingafélaga og 

vátryggingamiðlara. Eftirlitsskyldir aðilar á fjármálamarkaði eru viðskiptabankar, 

sparisjóðir, tryggingafélög, verðbréfasjóðir ásamt fleirum (Fjármálaeftirlitið, e.d.). 

Í kjölfar bankahrunsins var lögum um fjármálafyrirtæki breytt með setningu laga nr. 

75/2010. Eftir það setti Fjármálaeftirlitið reglugerð um kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja 

nr. 700/2011. Reglurnar kveða á um hvernig eigi að hátta bónusgreiðslum sem greiddar 

eru út með afkomutengdu hvatakerfi. Reglurnar setja hámark á kaupauka innan 

fjármálafyrirtækja, en á ársgrundvelli mega kaupaukar ekki nema meira en 25% af 

árslaunum starfsmanns. Ef viðkomandi starfsmaður fer yfir ákveðið hlutfall kaupauka af 

heildarlaunum þarf að fresta greiðslum. Nánar tiltekið þarf að fresta 40% af bónusnum í 

að minnsta kosti 3 ár, um leið og kaupauki starfsmanns fer yfir 10% af heildarlaunum. 

Einnig banna reglurnar tryggðan kaupauka, sem er þegar starfsmenn njóta kaupauka án 

þess að þurfa ná ákveðnu markmiði, ásamt því að fara yfir hvernig lækkun, afturköllun og 

endurgreiðslu kaupauka er háttað þegar mælikvarða um árangur er ekki náð. Ennfremur 

banna reglurnar bónusgreiðslur til starfsmanna sem starfa í regluvörslu, innri 

endurskoðun og áhættustýringu. 

Eins og segir hér að ofan gilda strangar reglur um kaupauka í fjármálageiranum. 

Hafsteinn Bragason segir að fyrir upptöku kaupaukakerfis hér á landi þurfi að senda allar 

kerfislýsingar til FME til þess að fá mat frá þeim hvort kerfið standist kröfur þeirra. Innra 

regluverk fjármálafyrirtækis, innri endurskoðun og regluvarsla tekur við eftirliti í kjölfarið 
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og fylgist með að kerfið sé ávallt í samræmi við lög og reglur þar sem sérstaklega er passað 

upp á að kerfið ýti ekki undir óeðlilega áhættutöku. 

Hafsteinn segir að lítil fjármálafyrirtæki á Íslandi, sem ekki hafa sama efnahagslega 

styrk og stóru bankarnir, geti lent í meiri erfiðleikum vegna reglugerðar FME um 

kaupauka. Þessi fjármálafyrirtæki hafa miklar sveiflur í tekjuöflun og væri því mun betra 

fyrir þau að hafa sama sveigjanleika í launakostnaði. Litlu fjármálafyrirtækin hafa ekki 

fengið undanþágu frá reglum FME eins og þau hafa sóst eftir (Hafsteinn Bragason, 

mannauðsstjóri Íslandsbanka, munnleg heimild, 19. apríl 2016).  

Tilskipun CRR/CRD IV frá Evrópusambandinu setti reglur um að kaupauki mætti ekki 

vera hærri en 100% af föstum launum, það er að hlutfall breytilegra launa eða 

árangurstengingar og fastra launa mætti ekki vera meira en 100%. Hluthafar fyrirtækja 

geta þó samþykkt að hækka þessa prósentu upp í 200% á hluthafafundi að uppfylltum 

ákveðnum skilyrðum (European Commission, 2013).  
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6  Umræða 

Í ritgerðinni var leitast við að skoða hvernig árangurstenging launa virkar, hvers vegna 

fyrirtæki kjósa að nýta sér hana, hvers konar starfsemi ætti að nota slíka tengingu og áhrif 

hennar á starfsmenn. Farið var yfir það hvernig tvö fjármálafyrirtæki nýttu sér 

árangurstengingu launa með hliðsjón af reglum um kaupauka fjármálafyrirtækja ásamt 

því að hvatakerfi Glitnis banka hf. var skoðað í þeim tilgangi að finna út hvaða slæmu áhrif 

hvatakerfi gætu haft á fjármálafyrirtæki á Íslandi. Allt er þetta skoðað til að svara þeirri 

rannsóknarspurningu sem lögð var til grundvallar í upphafi: Tilheyrir árangurstenging 

launa á íslenskum fjármálamarkaði fortíðinni? 

Árangurstenging launa hefur verið notuð til þess að bæta hvatningu og árangur 

starfsmanna á fjármálamarkaði á Íslandi. Árangurstengingin leggur upp með að ná fram 

ákveðinni hvatningu hjá starfsmönnum fyrirtækis og er tengingin sögð vera verkfæri með 

það markmið að auka hvatningu svo frammistaða starfsmanna og framleiðni fyrirtækisins 

geti aukist (Riggio, 2008; Jones og George, 2008).  

Pýramídi Maslows og tveggja þátta líkan Herzberg sundurgreina þarfir starfsmanna þar 

sem fyrst þarf að taka tillit til grunnþátta áður en hægt er að einbeita sér að öðrum 

þörfum. Samkvæmt Herzberg þarf bæði að uppfylla viðhalds- og hvatningarþætti til þess 

að starfsmaður hafi hvatningu. Af þeim sökum er ekki nóg að byggja hvatakerfi einungis 

á fjárhagslegum hvötum heldur eru hvatar eins og viðurkenning og árangur í starfi einnig 

mikilvægir (Milkovich o.fl., 2011). 

Eiginfjárkenningin fjallar um að fólk meti eigin frammistöðu og viðhorf með því að bera 

saman framlag sitt til vinnu og þau hlunnindi sem það fær fyrir starfið. Einnig metur fólk 

framlag og hlunnindi annarra starfsmanna við sitt eigið framlag og sín eigin hlunnindi 

(Mondy, 2013). Því getur myndast óánægja á vinnustöðum ef vinnufélagar fá 

árangurstengingu en ekki einstaklingurinn sjálfur. Hafsteinn Bragason, mannauðsstjóri 

Íslandsbanka, segir kaupauka viðkvæmt mál fyrir starfsmannahald. Um leið og miðlun 

Íslandsbanka fái kaupauka fari fólk innan annarra deilda að krefjast kaupauka einnig. Þá 

sé mikilvægt að halda kaupaukum innan þeirra deilda sem höfða til slíks 

launafyrirkomulags, en ekki gefa starfsmönnum annarra deilda kaupauka einnig, líkt og 
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gert var fyrir hrun (Hafsteinn Bragason, mannauðsstjóri Íslandsbanka, munnleg heimild, 

19. apríl 2016). 

Kenningin um innri og ytri hvatningu fjallar um að starfsfólk hafi annars vegar 

hvatningu frá starfinu sjálfu og hins vegar vegna annarra þátta sem það fær fyrir að vinna 

starfið, t.d. vegna kaupauka (Hoy og Miskel, 2005). Dan Pink (2009) heldur fram að of 

mikil áhersla sé lögð á ytri hvatningu í fyrirtækjum. Hins vegar telur hann innri hvatningu 

skipta meiri máli á nútíma vinnumarkaði. Ástæðan fyrir því að innri hvatning skipir meira 

máli nú á dögum en hún gerði fyrir t.d. 20 árum er sú að störf hafa breyst frá því að vera 

einföld og endurtekningarsöm yfir í að vera flókin og krefjast sérfræðikunnáttu. 

Samkvæmt fræðimönnum á þessi þróun eftir að halda áfram (Gratton, 2014). 

Umboðsvandi birtist þegar hagsmunir eigenda og starfsmanna eru ekki þeir sömu 

(DeFusco o.fl., 1990). Árangurstenging launa hefur verið notuð til þess að tengja saman 

hagsmuni starfsmanna og eigenda og eyða þar með umboðsvandanum og hefur það 

reynst ágætis lausn. Hins vegar hafa starfsmenn átt það til að reyna að hagræða bókum 

félagsins til þess að hagnast sjálfir á árangurstengingunni. Góðir stjórnarhættir og notkun 

eftirlitsferla eru aðrar leiðir til að minnka umboðsvanda og sjá til þess að 

árangurstengingin sé ekki eins skaðleg (Gompers o.fl., 2003).  

Kaupaukar eru ákveðin tegund árangurstengingar þar sem starfsmaður fær greiðslur 

fyrir að ná fyrirfram ákveðnu markmiði innan fyrirtækis (Hensey, 1995). Kaupaukar er 

taldir henta einungis í ákveðnum gerðum starfa, þ.e. störfum þar sem kaupaukinn ræðst 

beinlínis af aðgerðum starfsmannsins í starfi, t.d. sölumanns í miðlun Íslandsbanka. 

Hafsteinn Bragason sagði frá kaupaukakerfi Íslandsbanka en þar var lögð mikil vinna í að 

nota rétta mælikvarða til að verðlauna starfsmenn. Í kerfinu miðast kaupaukagreiðslur af 

35% huglægum þáttum, t.d. hvernig stjórnandi hefur komið út í vinnustaðargreiningu, og 

hins vegar 65% hlutlægum þáttum eins og rekstrarafkomu deildar á milli tímabila. 

Kaupaukakerfi mun hins vegar ekki vera í boði fyrir starfsmenn Íslandsbanka í náinni 

framtíð, því þegar rætt var við Hafstein staðfesti hann að kaupaukakerfi þeirra yrði lagt 

niður bráðlega vegna þess að bankinn hefði nýlega farið í ríkiseign (Hafsteinn Bragason, 

mannauðsstjóri Íslandsbanka, munnleg heimild, 19. apríl 2016). 

EVA-kerfi Glitnis banka hf. virkaði ágætlega sem kaupaukakerfi fram að árinu 2006 en 

eftir það tók ROE-kerfi við í bankanum og notkun sérstaka bónusgreiðslna varð 
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umfangsmikil. Þessar breytingar urðu til þess að mikil áhættusækni myndaðist sem talin 

er hafa verið áhrifaþáttur í endanlegu falli bankans. Þróun launa hjá starfsmönnum Glitnis 

í fyrirtækjaráðgjöf og verðbréfamiðlun á árunum 2004 til 2008 var á þann veg að 

heildarlaun hækkuðu umtalsvert og voru bónusgreiðslur aðalástæða þess. Aukningin í 

bónusgreiðslum taldist vera óhófleg og ekki skila sér sem hvatning fyrir starfsmenn. Einnig 

voru kaupaukar og bónusgreiðslur til forstjóra Glitnis taldar illa skilgreindar og of há 

prósenta af heildarlaunum (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

Kaupréttur er önnur gerð árangurstengingar launa og gefur starfsmanni möguleika á 

því að hagnast á hækkandi hlutabréfaverði fyrirtækisins (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

Starfsmenn fá hvatningu til lengri tíma litið með kauprétti miðað við 

skammtímahvatningu kaupaukans. Hins vegar geta starfsmenn gerst sekir um að taka 

óvenju mikla áhættu ásamt því að hagræða bókum félagsins (Alcobe-Fierro, 2001). 

Mannauðsstjóri Íslandsbanka, Hafsteinn Bragason, telur kauprétt vera góða leið til að 

hvetja starfsmenn til lengri tíma samhliða markmiðum fyrirtækja. Hins vegar hefur það 

ekki verið í boði fyrir Íslandsbanka að nýta kauprétti sem hvatningu fyrir starfsmenn sína 

(Hafsteinn Bragason, mannauðsstjóri Íslandsbanka, munnleg heimild, 19. apríl 2016). 

Arctica Finance notar meðeigendakerfi þar sem starfsmenn fá sinn eigin hlut í fyrirtækinu. 

Þetta kerfi hefur þótt skapa mikla hvatningu og samvinnu innan hverrar deildar og með 

því tengt saman hagsmuni eigenda og starfsmanna (Agnar Hansson, forstöðumaður 

markaðsviðskipta Arctica Finance, munnleg heimild, 24. apríl 2016).  

Mikilvægt er þó að hafa í huga að góðir eftirlitsferlar innan fyrirtækja og góðir 

stjórnarhættir eiga að sjá til þess að starfsmenn misnoti ekki kauprétt og annars konar 

árangurstengingu launa (Gompers o.fl., 2003). Kaupréttarsamningar Glitnis árin 2004 til 

2008 fólu í sér mikla áhættusækni fyrir starfsmenn og voru samningarnir ekki sú 

heilbrigða hvatning fyrir starfsmenn til langs tíma eins og þeir áttu að vera. Spurning er 

hvort sterkari eftirlitsferlar ásamt betri stjórnarháttum hefðu náð að lágmarka skaðann 

sem hvatakerfi Glitnis olli (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

Árið 2011 voru settar reglur um kaupaukakerfi fyrir fjármálafyrirtæki. Reglurnar setja 

hámark á kaupauka en hann má ekki fara yfir 25% af árslaunum starfsmanns. Allt umfram 

það verður að fresta greiðslu um að lágmarki 3 ár. Einnig banna reglurnar allar 

bónusgreiðslur til eftirlitsskyldra aðila. Núverandi hvatakerfi Íslandsbanka þarf að 
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standast reglur og kröfur FME, Hafsteinn Bragason lýsti ferlinu sem kerfið þurfti að fylgja 

en við innleiðingu á kerfinu þurfti FME að fá allar kerfislýsingar ásamt því að þurfa að 

samþykkja kerfið endanlega. Innra regluverk bankans tók í kjölfarið við eftirliti á kerfinu 

og sá til þess að það væri í samræmi við reglur FME (Hafsteinn Bragason, mannauðsstjóri 

Íslandsbanka, munnleg heimild, 19. apríl 2016).  

Reglur Evrópusambandsins hafa ríkari heimild fyrir kaupauka en það sem leyft er á 

Íslandi. Hámarkið í reglum Evrópusambandsins er að kaupauki megi ekki fara yfir 100% af 

föstum launum en möguleiki er að hækka hámarkið upp í 200% með samþykki á 

hluthafafundi (European Commission, 2013). Spurning er hvort þetta hámark sé hentugra 

en það sem gildir á Íslandi, eða hvort skynsamlegra sé að reyna að halda reglum ströngum 

vegna þeirra afleiðinga sem árangurstenging launa hafði í bankahruninu 2008. Agnar 

Hansson hjá Arctica Finance telur að lög og reglur gegn árangurstengingu launa hafi valdið 

því að sá hagnaður sem hefur myndast í starfsemi stóru bankanna eftir hrun hafi nánast 

allur runnið til erlenda eigenda þeirra, í stað þess að lykilstarfsmenn hafi fengið hlut í 

hagnaði þeirra (Agnar Hansson, forstöðumaður markaðsviðskipta Arctica Finance, 

munnleg heimild, 24. apríl 2016).  

Áhugavert hefði verið að rannsaka betur hvernig lítil fjármálafyrirtæki á Íslandi nýta 

sér árangurstengingu launa fyrir starfsmenn og stjórnendur sína. Þá hefði verið gerð 

marktæk rannsókn í mörgum fyrirtækjum þar sem rætt væri við eigendur og starfsmenn 

ásamt því að skoðaðar væru rekstrartölur sem væru svo bornar saman við hversu mikinn 

hluta starfsmenn fengu af hagnaði, arðsemi eigin fjár og tekjum ákveðinna deilda og 

fyrirtækisins í heild. Slík rannsókn gæti varpað ljósi á hvers konar árangurstenging launa 

væri arðbær á íslenskum fjármálamarkaði ásamt því að rannsaka hvort lítil 

fjármálafyrirtæki væru almennt að hanna hvatakerfi sem reglur FME ná ekki til.  

Rannsókn á innri hvatningu á fjármálamarkaði hefði einnig verið athyglisverð, þá hefðu 

tengsl milli nýrrar kynslóðar á vinnumarkaði, kynslóðar Y, við innri hvatningu verið skoðuð 

og hvort sú kynslóð legði meiri áherslu á innri hvata þegar hún mæti heildarumbun þess 

að taka ákveðnu starfi. Slík rannsókn gæti gefið nytsamlegar upplýsingar um hvað 

fyrirtæki sem leita eftir yngri starfsmönnum ættu að leggja áherslu á við gerð hvatakerfa, 

starfssamninga og starfsumhverfis til þess að laða til sín hæfileikaríka unga einstaklinga.  
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7 Lokaorð 

Nú þegar árangurstenging launa hefur verið bundin í stranga reglugerð frá FME ásamt því 

að tveir af þremur stærstu bönkum Íslands eru komnir í ríkiseign virðist framtíð 

árangurstengingar launa á íslenskum fjármálamarkaði tilheyra fortíðinni í stórum hluta 

fjármálamarkaðar, að minnsta kosti í nánustu framtíð. Hins vegar er þörf á 

árangurstengingu í ákveðnum tegundum starfa til þess að starfsmenn fái ytri hvatningu í 

starfi og þess vegna kjósa fyrirtæki að nýta sér árangurstengingu áfram. Þeir Agnar 

Hansson og Hafsteinn Bragason voru sammála að árangurstenging þyrfti að vera til staðar 

og að hvatakerfi gæti leitt af sér góða hluti innan skipulagsheilda þegar rétt væri staðið 

að innleiðingu slíks kerfis. 

Þar sem árangurstenging virðist einungis hafa áhrif á ytri hvatningu starfsmanna hefur 

mikilvægi tengingarinnar verið dregið í efa. Innri hvatning er talin vera mikilvægari en ytri 

á nútíma vinnumarkaði og sérstaklega á vinnumarkaði framtíðarinnar. Kaupaukar virðast 

hafa hentað betur í störfum sem voru algengari áður fyrr en ekki eins vel nútíma- og 

framtíðarstörfum. Lynda Gratton segir að störf muni halda áfram að breytast úr því að 

vera einföld og endurtekningasöm í það að krefjast sérfræðikunnáttu á verkefnum sem 

erfitt er að leysa, svo af þeim sökum megi áætla að árangurstenging muni halda áfram að 

minnka í framtíðinni. Þó eru til störf innan fjármálageirans þar sem árangurstenging og 

ytri hvatning hentar vel, miðlunarstarfið er t.d. sagt eiga vel við árangurstengingu vegna 

þess að vinna starfsmannsins ræður því beinlínis hvort hann fái kaupaukann eða ekki. 

Hafsteinn Bragason og Agnar Hansson eru sammála um að starfsemi miðlunar innan 

fjármálafyrirtækja virki best ef árangurstenging launa sé notuð til þess að hvetja 

starfsmenn. Hins vegar hefur útlánastarfsemi innan fjármálafyrirtækja ekki átt vel við 

árangurstengingu vegna þess hve eðli starfsemi hennar er ólíkt starfi miðlunar. 

Athyglisvert verður að sjá hvort árangurstenging nái að lifa af mikið regluverk á 

fjármálamarkaði á Íslandi, hins vegar hefur regluverk á árangurstengingu breyst nokkrum 

sinnum á síðustu áratugum og því gæti verið að breytingar yrðu á lögum og reglum í náinni 

framtíð. Ef tilskipun Evrópusambandsins hvað varðar kaupaukakerfi verður innleidd inn í 

íslensk lög verður svigrúm fjármálafyrirtækja til árangurstengingar rýmra.  

Áhugavert þótti að Hafsteinn Bragason taldi reglugerð FME koma niður á litlum 

fjármálafyrirtækjum en eftir að hafa talað við Agnar Hansson hjá Arctica Finance kom í 
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ljós að það fyrirtæki er talið hafa náð að innleiða umtalsverða árangurstengingu með 

meðeigandakerfi í stað kaupaukakerfis og komist framhjá reglum um kaupaukakerfi með 

því að greiða starfsmönnum arðgreiðslur fyrir góðan árangur. Því hefur Arctica Finance 

náð að minnka fastan kostnað launa þannig að sveigjanleiki í kostnaði sé meiri, en 

Hafsteinn taldi ósveigjanleika í kostnaði vera ókost reglugerðar FME fyrir lítil 

fjármálafyrirtæki. Einnig var áhugavert að Arctica Finance notaði álíka hugmyndafræði í 

árangurstengingu sinni og Handelsbanken í Svíþjóð gerir, þ.e. að deila hagnaði 

fyrirtækisins með starfsmönnum þess í formi kaupauka, eða eins og í tilviki Arctica í formi 

arðgreiðslna. 
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