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Ágrip  

Samfélagsábyrgð fyrirtækja (e. Corporate Social Responsibility) er regnhlífarhugtak 

sem spannar hin ýmsu svið tengd samfélagi og umhverfi fyrirtækja. Í kjölfar 

efnahagshrunsins hefur gætt aukins þrýstings á að fyrirtæki axli ábyrgð á þeim áhrifum 

sem starfsemi þeirra kann að hafa á samfélagið og umhverfið. Sama hefur verið upp á 

teningnum á Íslandi, þar sem háværar kröfur hafa verið um að íslensku 

viðskiptabankarnir skuli axla aukna ábyrgð.  

Markmiðið með þessari rannsókn var að skoða hvernig stefnur og markmið í 

samfélagslegri ábyrgð íslensku viðskiptabankanna þriggja birtust fyrir og eftir hrun. 

Gögnin voru unnin úr árskýrslum og öðru efni tengt samfélagsábyrgð frá Landsbanka, 

Íslandsbanka (Glitnir) og Arion banka (Kaupþing) fyrir og eftir hrun. Til að meta 

stefnur og skýrslugerð bankana í samfélagsábyrgð var stuðst við greiningarramma þar 

sem árin 2007 og 2015 voru borin saman. Einnig var efnahagshrunið 2008 skoðað, sem 

og hluti afleiðinga þess. 

Helstu niðurstöður gefa til kynna að áherslubreyting á samfélagsábyrgð hafi átt sér stað 

í kjölfar hrunsins hjá bönkunum þremur. Það sem kom einna helst á óvart var að 

stefnumörkun í samfélagsábyrgð var til staðar fyrir hrun. Við nánari skoðun virðast það 

þó hafa verið innantómar yfirlýsingar enda fylgdu þeim engar nánari útfærslur. Fyrir 

hrun voru bankarnir að skapa ímynd sína á alþjóðamörkuðum en eftir hrun hafa þeir 

þurft að vinna upp það traustið sem hafði horfið með hruninu. Bankarnir eru mislangt 

á veg komnir í innleiðingu á samfélagsábyrgð en eru nú allir farnir að vinna eftir 

ákveðnum alþjóðlegum viðmiðum.  
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Abstract 

The umbrella concept Corporate Social Responsibility or CSR covers various aspects 

related to the community and the environment of businesses. In wake of the financial 

crisis in 2008, pressure has increased on businesses to assume their responsibility 

regarding the influence they might have on both society and nature. In that regard 

Iceland is no exception where demand for the Icelandic banks to own up to their 

responsibilities has increased. 

The purpose of this analysis was to look into how CSR policies and goals are 

manifested by the banks before and after their collapse in 2008. The data that was used 

was found in annual reports and other material related to CSR, published by 

Landsbanki, Islandsbanki (Glitnir) and Arion banki (Kaupþing) before and after the 

crisis. To evaluate their CSR policies and reporting An Evaluation Framework for CSR 

reporting was used to compare the years 2007 and 2015. A short introduction on the 

bank crisis in 2008 is given along with a fraction of its consequences. 

One of the main conclusions was that there has been a change in emphasis on CSR 

amongst all three banks after the crisis. It was surprising to see that the banks had CSR 

policies before the crisis. When taking a closer look then it seems were just hollow 

promises. Even though the banks are in different stages of implementing CSR they have 

all started to use some international guidelines as a tool.  
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Formáli 

Lokaverkefni þetta er til BA gráðu í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði (HHS) við 

Háskólann á Bifröst og er til 14 ECTS eininga. Verkefnið var unnið á tímabilinu ágúst 

til nóvember 2017 og ber titilinn Samfélagsábyrgð íslensku viðskiptabankanna fyrir og 

eftir hrun. Mikil vitundarvakning hefur átt sér stað á málefnum samfélagslegrar 

ábyrgðar í alþjóðasamfélaginu í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008. Þar sem 

viðskiptabankar teljast til grunnstoða samfélagsins þá þurfa þeir fyrst og fremst að njóta 

trausts samfélagsins. Traust íslensku bankanna hrundi á svo til einni nóttu og bankarnir 

þurftu að bregðast við, til að geta starfað áfram í erfiðu og breyttu umhverfi. Með 

innleiðingu samfélagsábyrgðar fyrirtækja er vel mögulegt að vinna traust samfélagsins 

en til þess þarf aðhald og eftirfylgni sem samfélagsábyrgð fyrirtækja veitir, þar sem 

orðum þurfa að fylgja efndir. 

Vil ég færa leiðbeinanda mínum Dr. Auði H. Ingólfsdóttur mínar bestu þakkir fyrir 

ómælda þolinmæði og styrka og uppbyggjandi leiðsögn við vinnslu þessa verkefnis. 

Elskulegum sambýlismanni mínum vil ég þakka sérstaklega fyrir óbilandi hvatningu, 

þolinmæði, ábendingar og yfirlestur á meðan vinna þessi fór fram. Stefán Georgsson 

fær einnig mínar bestu þakkir fyrir veitta aðstoð og yfirlestur. Jafnframt eiga börnin 

mín bestu þakkir skilið fyrir að þola andlega fjarverandi móður sína. 

 

Reykjavík 4. desember 2017 

 

Ásthildur Lísa Guðmundsdóttir 
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1 Inngangur 

Á undanförnum misserum hefur orðið mikil vitundarvakning um samfélagsábyrgð 

fyrirtækja (SÁF). Krafa samfélagsins um aukið siðferði, ábyrgð og gagnsæi í 

viðskiptum hefur farið vaxandi síðustu árin. Eftirköst hrunsins á fjármálamörkuðum 

heimsins og íslensku viðskiptabankanna þar með hafa vakið áleitnar spurningar um 

ábyrgð bankakerfisins í samfélaginu. Þar sem bankastofnanir gegna lykilhlutverki í 

gangverki hvers ríkis þá þurfa bæði einstaklingar og fyrirtæki samfélagsins að geta 

treyst því að stjórnendur þeirra taki réttar ákvarðanir. Ekki aðeins gangvart hluthöfum 

heldur einnig hinna ýmsu haghafa (hagsmunaaðila), það er hópum sem verða fyrir eða 

hafa áhrif á starfsemina. Með innleiðingu samfélagsábyrgðar geta fyrirtæki sett sér 

raunhæf og siðferðilega réttlát markmið og stefnur þar sem gagnsæi er í forgrunn. Til 

að meta framfarir og efndir í þeim efnum, ef eitthvað, geta hin ýmsu verkfæri SÁF 

gagnast stjórnendum sem og almenningi sem þarf meðal annars að geta treyst 

bankastofnunum fyrir fjármunum sínum.  

1.1 Efnisval og rannsóknarspurning 

Hugmynd höfundar af efninu kviknaði í kjölfar námskeiðsins sjálfbærni og 

samfélagsábyrgð við Háskólann á Bifröst árið 2016. Áhuginn á hugtakinu 

samfélagsábyrgð fyrirtækja var strax mikill sem varð kveikjan að því að vilja skoða 

íslenska bankahrunið með gleraugum samfélagsábyrgðar. Þau íslensku fyrirtæki sem 

höfundur hafði skoðað voru ýmist með litla eða enga stefnu í SÁF fyrir hrun og olli það 

töluverðum vonbrigðum. Á árunum fyrir hrun höfðu allnokkur stærri fyrirtæki á Íslandi, 

þar á meðal bankarnir markað einhverja stefnu í málefnum SÁF en höfundur hafði 

sérstaklega skoðað Landsbankann áður.  

Íslensk fyrirtæki virtust hafa verið frekar aftarlega á merinni hvað samfélagsábyrgð 

varðar fyrir hrun bankanna haustið 2008. Mögulega var sú stefna sem bankarnir boðuðu 

í málefnum SÁF fyrir hrun bara hluti af glansmyndinni og eintóm góðgerðastarfsemi í 

auglýsingaskyni. Þegar hugsanleg teikn eru á lofti í þjóðfélaginu um að staðan sé svipuð 

og fyrir hrun eða „annað 2007”, þá velti höfundur fyrir sér hvort og þá hvernig 

stefnumálum í SÁF væri háttað hjá bönkunum eftir hrunið. 

Því verður lagt upp með að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu í þessari ritgerð: 

Hvernig birtist samfélagsábyrgð íslensku bankanna fyrir og eftir hrun?  
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Leitað verður svara við spurningunni með því að greina og bera saman stefnur 

bankanna í samfélagsábyrgð, ásamt framkvæmd þeirra fyrir og eftir hrun. Til að setja 

efnið í samhengi verður þó fyrst fjallað almennt um samfélagsábyrgð og tengd hugtök 

sem og atburðarrásina sem leiddi til hruns bankanna og brot af eftirköstum þess. 

1.2 Aðferðafræði 

Fræðilegur hluti: Til stuðnings á viðfangsefninu var farið í heimildasöfnun á fyrri 

rannsóknum og fræðigreinum sem eru svo greindar í fræðilegum kafla. Kenningar og 

hugtök innan samfélagsábyrgðar fyrirtækja sem styðja einna helst við viðfangsefnið 

verða skilgreind sem og stutt yfirferð á tengdum hugtökum. Tilgangur heimildaöflunar, 

kenninga- og hugtakaskilgreininga var til að styðja við greiningu á samfélagsskýrslum 

bankanna sem fyrir hendi voru sem og öðrum gögnum sem skipta máli í niðurstöðum. 

Fræðilegur hluti ritgerðarinnar samanstendur því af fyrri rannsóknum, fræðigreinum, 

kenningum og hugtökum um samfélagsábyrgð, hið sama á við um þann hluta sem fjallar 

um efnahagshrunið sjálft. Við heimildaöflun var leitast eftir að finna fyrri ritrýnd skrif 

og umfjöllun fræðimanna tengd viðfangsefninu og fór sú vinna að mestu fram á netinu 

og bókasafni. Viðfangsefnið er umfangsmikið og er af nægu af taka, því er umfjöllun 

um hugtakið samfélagsábyrgð fyrirtækja og öðru því tengt eða efnahagshrunið ekki 

tæmandi.  

Greining gagna: Þar sem efnahagshrunið er til viðmiðunar voru ársskýrslur og annað 

efni bankanna er viðkemur stefnumótun í samfélagslegri ábyrgð greind frá árunum 

2007 fyrir hrun og 2015 eftir hrunið. Þess ber að geta að skýrslurnar eru verk bankanna 

og því gætu þær verið litaðar af hagsmunum þeirra. Til greiningar á skýrslum bankanna 

um samfélagsábyrgð var stuðst við greiningarramma sem settur er fram í bókinni 

Corporate Social Responsibility and Governance í kaflanum An Evaluation 

Framework for CSR Reporting eftir höfundana Frederiksen og Nielsen (2015). Að mati 

höfunda virðist tilgangur margra stjórnenda með útgáfu SÁF skýrslna oft vera einungis 

markaðsbrella og stjórnendur hafi í raun engan áhuga á að mæla eða gefa út upplýsingar 

um samfélagsábyrgð. Slíkir stjórnendur væru aðeins að fylgja einhverjum 

tískustraumum en ekki axla raunverulega ábyrgð. Það breytir ekki því að þeir ættu samt 

sem áður að vera skuldbundnir til þess að gefa út SÁF skýrslur líkt og þegar fyrirtækin 

gefa út ársskýrslur.  
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Þá kemur upp sá vandi að innleiðing á SÁF er enn sem komið er valkvæður kostur og 

því ekki hægt að skuldbinda stjórnendur til þess að gefa út skýrslur varðandi málefni 

sem ekki hafa verið innleidd í reksturinn. Hafa ber í huga að í þessari ritgerð er ætlunin 

að meta gæði og áreiðanleika SÁF skýrslna íslensku viðskiptabankanna en ekki 

framkvæmd og árangur af stefnum þeirra, til þess að meta hvort og þá hvernig 

áherslubreyting hafi átt sér stað. 

1.3 Uppbygging 

Á eftir inngangskafla er kafli um fræðilega umfjöllun á regnhlífarhugtakinu 

samfélagsábyrgð. Til að halda umfangi ritgerðarinnar innan viðmiða BA verkefnis þá 

afmarkar höfundur umfjöllun þess kafla við; grunnskilgreiningar á samfélagsábyrgð, 

helstu shugtök, stutta yfirferð á tengdum hugtökum, helstu verkfæri, kenningar og 

gagnrýni á þeim og í lokin er farið yfir sögu samfélagsábyrgðar á Íslandi. Þar á eftir 

verður fjallað um íslensku viðskiptabankana sem eru til skoðunar og þá hrun þeirra og 

afleiðingar þess. Því næst víkur sögunni að yfirlýstri samfélagsábyrgð bankanna árin 

2007 og 2015. Þar á eftir eru niðurstöður greiningarrammans sem stuðst er við sem er 

samanburður á milli ára og banka, lokaorð koma þá síðust. 

2 Samfélagsábyrgð fyrirtækja 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn hugtaksins samfélagsábyrgð 

og hvað felst einna helst í því að fyrirtæki, stjórnendur, hluthafar, starfsmenn og aðrir 

geta kallað sig samfélagslega ábyrg. Hugtakið má rekja aftur á miðja tuttugustu öld og 

eru skilgreiningar þess allnokkrar og fjölbreytilegar, sem gefur til kynna að umræðan 

um hugtakið sé síbreytileg og þróist með tíð og tíma. Hinar mismunandi túlkanir 

hugtaksins eru hins vegar vísbendingar um að hugtakið sé margbreytilegt, að merking 

þess geti verið oft verið loðin og óljós sem geti valdið þeirri hættu að það sé misnotað. 

Hér á eftir verður farið yfir helstu skilgreiningar hugtaksins, fjallað um fremstu 

kenningar og mótrök þeirra verða reifuð. Þá verður farið yfir hina ýmsu alþjóðlegu 

staðla og viðmið sem og þau verkfæri sem fyrirtæki geta nýtt sér við stefnumótun í 

samfélagsábyrgð.  

2.1 Grunnskilgreiningar 

Á ensku er hugtakið „Corporate Social Responsibility” notað yfir samfélagsábyrgð 

fyrirtækja og í daglegu tali er vísað í skammstöfunina CSR. Hér verður stuðst við 
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íslenska þýðingu hugtaksins líkt og hjá Festu eða samfélagsábyrgð fyrirtækja (Festa, 

e.d.), sem er stytt í skammstöfunina SÁF. 

Hugtakið kom fyrst fram í dagsljósið árið 1953 í bókinni Social Responsibility of the 

Business man eftir Howard R. Bowen. Eftir það hefur hugtakið þróast í tímans rás, 

ásamt því að mikilvægi þess getur verið ákaflega breytilegt á milli til dæmis heimsálfa 

og menningarheima eða innan fyrirtækja og stofnanna (Félag Sameinuðu þjóðanna á 

Íslandi, e.d.). Þar sem hugtakið er ennþá tiltölulega nýtt í notkun sem og í heimi 

fræðimanna þá er það enn í mótun. Innan fræðanna þá standa hugmyndir og útskýringar 

Carroll (1999) á þessu ansi flókna hugtaki einna fremstar. Í greininni The Pyramid of 

Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational 

Stakeholders (1991) bendir Carroll meðal annars á að stjórnendur fyrirtækja og 

stofnanna hafi oft á tíðum átt í basli varðandi ábyrgð þeirra gagnvart samfélaginu. Enda 

virðast stjórnendur á þeim tíma hafa staðið í þeirri trú að ábyrgð þeirra væri fyrst og 

fremst að hámarka hagnað hluthafanna, sem ætti svo að skila sér með einhverju móti út 

í samfélagið. Það var svo ekki fyrr en snemma á sjöunda áratugnum í kjölfar 

félagsmálaumbóta víðsvegar í hinum vestræna heimi sem og aukinnar lagalegrar 

ábyrgðar fyrirtækja gagnvart starfsfólki þess og umhverfi, að stjórnendum varð ljóst að 

þeim bæri jafnframt skylda til að starfa eftir breyttu lagaumhverfi og áherslum haghafa 

(e. stakeholders) þeirra. 

Árið 1979 kynnti Carroll fyrst til leiks svonefndan SÁF píramída með síðari uppfærslu, 

sem byggir á breiðri nálgun á samfélagsábyrgð. Svið píramídans eru fjögur sem nánar 

verður fjallað um í kafla 2.3.3. Ljóst er að SÁF snertir ekki einungis á efnahagslegri 

ábyrgð eða hámörkun arðs þegar kemur að alþjóðasamfélaginu, langt í frá. Hugtakið 

SÁF og oft á tíðum flóknar tilraunir til að útskýra það nær yfir ýmsa fleti samfélagsins 

sem eru ekki síður mikilvægir framtíðar okkar vegna (Benn og Bolton, 2011). 

2.1.1 Skilgreining Evrópusambandsins 

Evrópusambandið (ESB) skilgreinir SÁF sem „ábyrgð fyrirtækja á áhrifum þeirra á 

samfélagið” en samkvæmt viðmiðum þeirra á SÁF að vera í höndum fyrirtækja. Þá geti 

stjórnvöld verið þeim til halds og trausts. Til að fyrirtæki geti talist samfélagslega ábyrg 

þá þurfa þau að fylgja lögum í hvívetna, ásamt því að samtvinna siðferðis-, samfélags-

, umhverfis-, neytenda- og mannréttindavakningu og starfshætti inn í verkferla þeirra 

(European Commission, e.d.). 
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Evrópusambandið bendir á að mikilvægi SÁF sé:  

• Hagur fyrirtækjanna. Þegar kemur að stjórnun, uppfinningum, 

áhættumati, mannréttindum, hagræðingu og aðgangi að fjármagni.  

• Í þágu hagkerfis ESB. Þar sem SÁF gerir fyrirtækjum kleift að vera 

framsækin og sjálfbær ásamt því að stuðla að sjálfbæru efnahagslífi.  

• Hagur samfélagsins. Með SÁF fást gildi sem að stuðla að heilstæðu 

samfélagi og sjálfbæru hagkerfi 

ESB hefur beitt sér fyrir hinum ýmsu stefnumótunaraðgerðum í SÁF innan 

aðildarlandanna. Meðal annars hefur verið lagt áherslu á mikilvægi þess að fyrirtæki og 

stofnanir setji sér stefnu um samfélagslega ábyrgð, ýta undir endurgjöf markaðarins 

fyrir samfélagsábyrgð og bæta sýnileika SÁF, ásamt því að samstilla enn frekar 

alþjóða- og evrópskar nálganir í stefnumótun (European Commission, e.d.). 

2.1.2 Ýmis hugtök og sameiginleg einkenni SÁF 

Erfitt væri að fjalla um samfélagsábyrgð fyrirtækja án þess að snerta á hugtökum á borð 

við samfélag, sjálfbærni, loftslagsbreytingar, siðferði og hnattvæðingu (Benn og 

Bolton, 2011). Ekki má gleyma hluthöfum, haghöfum, hámörkun hagnaðar og 

stjórnarfari svo fátt eitt sé nefnt. Það sem skiptir ekki síður máli er að áherslur á vægi 

og þýðingu þessara hugtaka getur verið ákaflega breytilegt innan SÁF (Crane, Matten, 

og Spence, 2008).  

Helstu grunneinkenni samfélagsábyrgðar sem einna oftast eru nefnd í 

alþjóðaumræðunni eru til umfjöllunar í bókinni Corporate Social Responsibility; 

Readings and cases in a global context (Crane, Matten, og Spence, 2008). Þau eru; 

frumkvæði í að ganga skrefinu lengra, hafa góða yfirsýn á ytri áhrifavöldum, taka tillit 

til hagsmunaaðila, jöfnun samfélags- og efnahagsábyrgðar, gildi og verklag og síðast 

en ekki síst að SÁF snýst um meira en bara góðgerðastarfsemi.  

Töluverðar áherslubreytingar hafa átt sér stað í gegnum árin frá því að hugtakið SÁF 

kom fyrst upp á yfirborðið og með breyttri heimsmynd hefur hugtakið víkkað út og 

þróast. Við skoðun á þróun SÁF er gott að hafa í huga tengd hugtök á borð við:   

Hnattvæðing (e. globalisation) er eitt lykilhugtakið þegar kemur að því að skoða SÁF. 

Hnattvæðingin hefur valdið því að fjármála-, stjórnmála- og samfélags leikvöllurinn í 

heiminum í heild sinni hefur gjörbreyst með tæknivæðingunni upp úr 1980 (Blowfield 

og Murray, 2014). Hnattvæðing og áhrif hennar geta haft bæði neikvæða og jákvæða 
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merkingu, þar sem markaðsöflin spila stórt hlutverk. Heimsmarkaðurinn á að vera opinn 

fyrir frjálsu flæði fjármagns, þjónustu, gagna og vöru (Blowfield og Murray, 2014), en 

það er ekki alltaf svo. Þróunarlöndin hafa orðið undir að mörgu leiti á sama tíma og 

samkeppnin á markaði hefur harðnað þar sem eftirspurnin eftir ódýru vinnuafli heldur 

áfram að aukast sem og ójöfnuður í heiminum (Benn og Bolton, 2011).  

Sjálfbærni (e. Sustainability) er annað hugtak tengt SÁF þar sem þróun og vísindi spila 

stórt hlutverk. Upp úr 1990 var farið að leggja aukna áherslu á að fyrirtæki sýndu meiri 

ábyrgð gagnvart umhverfinu í starfseminni, þar sem auðlindirnar sem eru fyrir hendi séu 

nýttar á sem hagkvæmastan hátt. Með því á hagkerfið, umhverfið og samfélagið að 

þrífast sem best, en líkt og með hugtakið samfélagsábyrgð fyrirtækja þá er undir 

hugtakið sjálfbærni fyrirtækja margþætt og þykir oft flókið (Blowfield og Murray, 

2014).  

Með sjálfbærum rekstri þá þurfa fyrirtæki einna helst að huga að tveimur samverkandi 

þáttum. Fyrirtækin þurfa að gera sér grein fyrir því að með aukinni hagsæld og 

fólksfjölgun í heiminum þá eykst eftirspurnin eftir vöru og þjónustu. Á sama tíma er 

álagið á vistkerfi heimsins að aukast enn frekar og því þurfa allir að leggjast á eitt. Með 

því geta fyrirtæki átt auðveldara með að bregðast við slíkum áskorunum, samkvæmt Gil 

Friend sem er talinn einn af forfeðrum sjálfbærnihreyfingarinnar (Pétur Gunnarsson, 

2016). Sjálfbær þróun er annað hugtak sem vert er að hafa í huga þegar kemur að 

sjálfbærni en í Brundtland skýrslunni sem kom út árið 1987 er hugtakið einna best 

skilgreint „Öll þróun og starfsemi sem að mætir þörfum núverandi kynslóða án þess að 

ganga á möguleika komandi kynslóða til þess að ná fram sínum þörfum einnig” 

(Barlund, e.d.). Sjálfbærni styður við efnahags- og samfélagsþróun sér í lagi í fátækari 

hlutum heimsins. 

Loftslagsbreytingar (e. Climate Change) eru staðreynd sem að þjóðir heims þurfa að lifa 

við og aðlaga sig að. Með breyttum starfs- og lífsháttum þarf mannfólkið og hagkerfið 

í heild sama hvar það er á heimskringlunni að gera enn betur en verið hefur. Vöxtur, 

hvort sem það sé innan afmarkaðs hagkerfis eða á heimsvísu, er því ekki alltaf af hinu 

góða.  

Sagan hefur kennt okkur að hagvöxtur og aukin orkunotkun haldist í hendur og því þarf 

að breyta. Í það minnsta þarf að skipta út orkugjöfum og draga enn frekar úr orkunotkun 

með einhverju móti. Þar hafa stjórnvöld, alþjóðastofnanir og félagasamtök gríðarlegt 
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vægi. Þau sjá um að setja lögin, viðmiðin og reglurnar og jafnframt gegna þau hlutverki 

eftirlitsaðila. Sem dæmi þá hafa flestar ríkisstjórnir heimsins sett einhverskonar reglur 

er varða losun gróðurhúsalofttegunda, þó eru þær ansi misjafnar eftir löndum ásamt 

eftirfylgni á þeim. Í því tilfelli skiptir verulegu máli hvort að ríkin hafi einfaldlega burði 

til þess að ná að framkvæma og standa við yfirlýsingarnar. Þótt að viljinn sé fyrir hendi 

þá spila stjórnmálaöfl, markaðurinn og hagkerfið í hverju landi fyrir sig oft ansi stórt 

hlutverk (Blowfield og Murray, 2014).  

2.2 Verkfæri SÁF 

Einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir innan mismundandi geira hafa misjafnan skilning 

á hugtakinu SÁF enda má ætla að það sé ekki óeðlilegt miðað við hversu erfitt hefur 

reynst að negla niður ákveðna skilgreiningu á því. Þar sem SÁF á að vera valkvæður 

kostur, það er að velja að vera samfélagslega ábyrg í starfseminni þá getur reynst gott 

að styðjast við viðmið alþjóðastofnanna. Þá getur það leitt til fjárhagslegs ávinnings til 

langframa að vera með vottun eða nýta sér verkfæri á borð við: ISO 26000, UN Global 

Compact og Global Reporting Initiative (GRI), sem hér á eftir verður fjallað um. Þessi 

verkfæri standa upp úr þegar samfélagsábyrgð íslensku bankanna er skoðuð og því er 

vert að kynnast þeim aðeins nánar. ISO 26000 staðallinn hefur fest sig í sessi á 

heimsvísu á skömmum tíma en hann endurspeglar mörg þeirra alþjóðlegu viðmiða sem 

er að finna í UN Global Compact, en það er eitt viðamesta SÁF framtakið í heiminum. 

Við skýrslugerð í SÁF skarar aðferðafræði GRI samtakanna fram úr enda er árangur 

mældur þar á skilvirkan og uppbyggilegan hátt. 

2.2.1 ISO 26000 

Staðallinn ISO 26000 (International Organization for Standardization) er leiðbeiningar 

staðall án vottunar fyrir samfélagsábyrgð fyrirtækja og stofnanna. Staðallinn var gefin 

út árið 2010 eftir margra ára samningaviðræður hagsmunaaðila á heimsvísu, þar sem 

fulltrúar frá stjórnvöldum, neytendasamtökum og öðrum frjálsum félagasamtökunum, 

atvinnulífinu og stéttarfélögum tóku þátt (ISO, e.d.).  

Staðallinn veitir fyrirtækjum og stofnunum í hvaða atvinnugrein sem er, óháð 

staðsetningu þau verkfæri sem þarf til að öðlast skilning á hvað SÁF er, ásamt því að 

setja sér grundvallarreglur og hvernig best sé að koma þeim í gagnið. Samkvæmt ISO 

26000 staðlinum þá er markmið SÁF að stuðla að sjálfbærri þróun, þar sem 
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heildarárangur starfseminnar nú og til framtíðar sé mældur í skuldbindingu þeirra við 

samfélagið og umhverfið (ISO, 2014).  

Málaflokkarnir eru eftirfarandi: 

➢ Stjórnunarhættir 

➢ Starfsumhverfi og vinnuvernd 

➢ Umhverfismál 

➢ Neytendamál 

➢ Samfélagsþátttaka og þróun 

➢ Sanngjarnir viðskiptahætti 

➢ Mannréttindi minnihlutahópa 

Árangur í mannúðarmálum, góðum stjórnunarháttum og umhverfismálum getur skipt 

sköpum þegar kemur að allri starfseminni, þegar taka þarf tillit til mismunandi 

hagsmunaafla í rekstrinum (ISO, 2014).  

2.2.2 UN Global Compact 

UN Global Compact var stofnað árið 2000, en það er alþjóðleg yfirlýsing Sameinuðu 

þjóðanna (e. United Nations) skammstafað UN og einkageirans, fyrir stofnanir og 

fyrirtæki, til að vinna eftir við innleiðingu á ábyrgum starfsháttum og auknum 

sjálfbærum rekstri. Sáttmálinn er eitt víðamesta verkefnið í heiminum á sviði 

samfélagsábyrgðar. Með þátttöku þá skuldbinda fyrirtæki og stofnanir sig til að vinna 

að þeim tíu grundvallarviðmiðum Sameinuðu þjóðanna sem snúa að samfélagsábyrgð, 

ásamt því að styðja við helstu grunnmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Til að gera grein 

fyrir hvernig innleiðing á grundvallarviðmiðum Global Compact hefur farið fram og 

áhrif þeirra þá þurfa þátttakendur að skila árlega inn COP (Communication on Progress) 

skýrslu eða GRI skýrslu sem er viðameiri, sjá kafla 2.2.3. Með því að samtvinna 

grundvallarviðmiðin tíu inn í heildarstefnu rekstursins þá geta fyrirtækin átt þátt í því 

að þróa markaðshagkerfi sem stuðlar að velferð samfélagsins og umhverfisins í heild. 

Eftirfarandi tíu viðmið snúa að sviði mannréttinda, vinnumarkaðarins, umhverfisins og 

baráttu gegn spillingu: 

➢ Mannréttindi  

1. Fyrirtæki styðja og virða vernd alþjóðlegra mannréttinda. 

2. Fyrirtæki fullvissa sig um að þau gerist ekki meðsek um 

mannréttindabrot. 
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➢ Vinnumarkaður 

3. Fyrirtæki styðja við félagafrelsi og viðurkenna í raun rétt til 

kjarasamninga. 

4. Fyrirtæki tryggja afnám allrar nauðungar- og þrælkunarvinnu. 

5. Virkt afnám allrar barnavinnu er tryggt. 

6. Fyrirtæki styðja afnám misréttis til vinnu og starfsvals. 

➢ Umhverfi  

7. Fyrirtæki styðja beitingu varúðarreglu í umhverfismálum. 

8. Fyrirtæki hafi frumkvæði að því að hvetja til aukinnar ábyrgðar 

gagnvart umhverfinu. 

9. Fyrirtæki hvetji til þróunar og nýtingar á umhverfisvænni tækni. 

➢ Gegn spillingu 

10. Fyrirtæki vinni gegn hvers kyns spillingu, þar með talið kúgun og 

mútum 

(Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi-a, e.d.). 

Viðameiri markmið má finna undir Heimsmarkmiðum UN enda falla ofangreind 

viðmið undir þau (Félag Sameinuðu þjóðanna-aa, e.d.).  

2.2.3 Global Reporting Initiative  

Global Reporting Initiative eða (GRI) eins og það er oftast kallað er í fararbroddi þegar 

kemur að skýrslugerð á sviði sjálfbærni sem er einnig nýtt fyrir samfélagsábyrgð. 

Skýrslurnar snúa að dagsdaglegri starfsemi fyrirtækja og stofnanna varðandi efnahags-

, umhverfis- og samfélagslegáhrif þeirra. GRI snýr einnig að stjórnskipulagi og gildum, 

ásamt því að sýna fram á tengingu milli stefnumótunar og skuldbindingu fyrirtækja við 

sjálfbært alþjóðahagkerfi.  

Þeir sem nota GRI skýrslugerð í starfseminni geta með því mælt, skilið og miðlað áfram 

frammistöðu sinni varðandi umhverfis-, samfélags- og efnahagslega þætti. Á GRI 

skýrslunum geta fyrirtækin svo byggt framtíðarmarkmið sín og breytingarstjórnun með 

betri árangri. Skýrslurnar eru gagnsæjar og jafnframt helsti vettvangur fyrirtækja og 

stofnanna til þess að koma á framfæri frammistöðu þeirra og áhrifum, hvort sem að þau 

eru neikvæð eða jákvæð. Það að byggja traust og viðhalda því er grundvöllurinn fyrir 

fyrirtæki, stofnanir og stjórnvöld til að ná fram sjálfbæru hagkerfi. Framgreindir aðilar 

þurfa oft að taka erfiðar ákvarðanir út frá áhættumati og/eða mögulegum framtíðar 

tækifærum eða ýmsum aðkallandi þáttum, til þess eru fjárhagslegar upplýsingar til 

dæmis úr árskýrslum ekki nægar. Því þarf að vera hægt að meta áhrifin á samfélagið og 
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umhverfið. Þær ákvarðanir geta haft mikil áhrif á hagsmunaaðila á borð við 

fjármálastofnanir, nærsamfélagið, starfsmannasamtök og umhverfið (GRI, e.d.).  

Þar sem skýrslugerð í samfélagsábyrgð er orðin hluti af upplýsingamiðlun fyrirtækja 

víðs vegar í heiminum þá þarf að vanda til verka. Á þeirri tækniöld sem fyrirtæki og 

stofnanir starfa í nú til dags, þá skipta gagnsæir viðskiptahættir og jákvæð hegðun 

fyrirtækjanna í garð samfélagsheildarinnar umtalsverðu máli, þegar kemur að vali á 

vöru og þjónustu. Á tímum samfélagsmiðla þegar orðspor fyrirtækja og einstaklinga 

geta verið skotin í kaf á augabragði þá geta vönduð vinnubrögð sem fylgt er eftir með 

skýrslugerð skipt sköpum. Ekkert síður en hugmyndafræði kenningarsmiðanna sem hér 

á eftir verður reifuð. 

2.3 Kenningar 

Hinar ýmsu kenningar hafa litið dagsins ljós þegar kemur að samfélagsábyrgð 

fyrirtækja, enda eru ekki allir á sama máli. Sumir eru á því að samfélagsábyrgð komi 

stjórnendum alls ekkert við enda beri þeir aðeins skyldur gagnvart hluthöfum. Aðrir 

deila um hvaða samfélagi ábyrgð rekstursins nær til. Áhrif stjórnvalda, markaðsafla og 

umhverfisins geta skipt sköpum bæði á jákvæðan og neikvæðan máta. Með þetta í huga 

er oft gott að skoða kenningar en þær sem einna helst standa upp úr og oftast er vísað í 

eru haghafa- og hluthafakenningar ásamt flokkun Carroll sem best er lýst með píramída.  

2.3.1 Haghafakenningin 

Haghafakenningin eða hagsmunaaflakenningin (e. Stakeholder Theory) útskýrir einna 

helst hvernig sambandinu er háttað milli rekstraraðila og þeirra sem að hafa einhverra 

hagsmuna að gæta, hvort sem um ræðir dagsdaglegan rekstur eða afrakstur 

fyrirtækisins. Kenningin virðist fyrst hafa komið fram upp úr 1960 og var hún enn 

frekar skilgreind af Archie Carroll (1979) sem er talinn einn af höfundum nútíma útgáfu 

hennar. Kenningin snýst um, hvernig stjórnendur eru og/eða skulu starfa með tilliti til 

SÁF í stað þess að einblína á fræði stjórnunar eða hagkerfisins. Sú skilgreining sem 

einna mest er notuð nú til dags kemur frá Edward Freeman (1984) en hann skilgreindi 

haghafa fyrirtækja og stofnanna sem einstakling eða hóp sem getur haft áhrif eða orðið 

fyrir áhrifum af rekstrarmarkmiðum þeirra. Líkt og með margt annað innan ramma SÁF 

þá hefur túlkun og notkun á þessari og öðrum skilgreiningum á haghöfum þróast í ýmsar 

áttir innan fræðanna, til dæmis þeirra er snúa að stjórnun (Benn og Bolton, 2011). 

Önnur eldri og ívið þrengri skilgreining á haghöfum kemur frá Eric Rehman sem 
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skilgreinir haghafa sem; þá einstaklinga og hópa sem treysta á fyrirtæki til þess að ná 

fram persónulegum markmiðum og fyrirtækið reiðir sig jafnframt á þá til þess að lifa 

af (Chandler, 2017).  

Þegar vitað er hverjir haghafarnir eru þarf að flokka þá ásamt því að forgangsraða þeim. 

Hér áður fyrr var talið að haghafar væru einungis tveir hópar, það er framleiðendurnir 

(e. input) og neytendur (e. output) (Benn og Bolton, 2011). Í dag með kenningum sem 

þessum er vitað að það er ekki svona einfalt. Haghafarnir eru margir hópar og 

einstaklingar sem viðkoma rekstrinum og því er hagur fyrirtækisins að mæta 

væntingum og þörfum af eins stórum hópi og mögulegt er. Aðrir hafa einnig nefnt sjálfa 

náttúruna sem haghafa, þó svo að hún hafi ekki rödd sem slík (Chandler, 2017). 

Mikilvægt er að huga að öllum mögulegum hópum og einstaklingum sem að geta haft 

eða orðið fyrir áhrifum af starfseminni viljandi eða óviljandi, því ef einhver gleymist 

getur sá hinn sami hindrað og skemmt fyrir rekstrinum (Crane, Matten, og Spence, 

2008). Fyrirtæki sem eru undir áhrifum og kröfum hnattvæðingar, sjálfbærni og 

hámörkunar hagnaðar svo eitthvað sé nefnt þurfa stöðugt að huga að samskiptum og 

samskiptamiðlum ásamt ímynd sinni. Til þess að lifa af þá er ekki nóg að huga að 

þessum ytri áhrifavöldum, haghafarnir skipta ekki síður máli og þá er gott að flokka þá 

eftir:  

➢ Innsta kjarna; eigendur og hluthafar, stjórnendur og starfsmenn. 

➢ Ytri kjarna í samfélaginu; ríkisvaldið, samfélagið sjálft, fjölmiðlar, 

félagasamtök (e. NGOs). 

➢ Ysti kjarna (geta verið fleiri) í hagkerfinu; viðskiptavinir, lánadrottnar, 

haghafar, samkeppnisaðilar o.fl. (Chandler, 2017). 

Sem dæmi má nefna íbúa þar sem framleiðsla verksmiðju hefur mengandi áhrif, þá eru 

íbúarnir haghafar og eiga að hafa möguleika á því að koma að ákvörðunarferli 

verksmiðjunnar (Chandler, 2017). Einnig þarf kunnáttan til að nýta slíka flokkun að 

vera til staðar, til þess að vega og meta forgangsröðunina. Því á endanum skipta sumir 

hópar sýnilega minna máli en aðrir og hafa því ekki mikil áhrif (Crane, Matten, og 

Spence, 2008). Þar sem gera megi ráð fyrir að það gangi einfaldlega ekki upp að taka 

ávallt tillit til allra haghafa. 

Gagnrýnendur haghafakenningarinnar vilja meina að hún sé tilgangslaus og 

ruglingsleg. Það eitt að skilgreining orðsins haghafar getur verið ansi misjöfn eftir 

fræðigrein og atvinnugeirum er nóg til að valda ruglingi. Donaldson og Preston (1995) 
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reyndu að skipta haghafakenningunni upp eftir því hversu raunveruleg, lýsandi og 

gagnleg kenningin sé ásamt því og hvaða forskrift hún veitir stjórnendum sem að þeirra 

mati er helsti styrkleiki kenningarinnar (Crane, Matten, og Spence, 2008). 

Gagnrýnendur á flokkun þeirra benda á að með stöðluðum aðferðum sé verið að lýsa 

hvernig hlutirnir eigi að vera, frekar en aðferðum sem byggja á því hvernig hlutirnir eru 

og það sé veikleiki kenningarinnar, að hún veiti einungis forskrift.  

Stærsta vandamál kenningarinnar að mati flestra gagnrýnenda hennar er flokkunin á 

haghöfunum og þá hvaða flokkur skuli vera í forgrunni. Samkvæmt klassískri hagfræði 

þá skulu stjórnendur fyrirtækja starfa að því markmiði að hámarka hagnað eigenda og 

hluthafa, innan ramma laganna. Þetta skuli vera markmiðið en ekki hugsjónir um 

samfélagslegan ávinningin, enda eigi það að vera í verkahring stjórnavalda, þessu er 

Milton Friedman sammála líkt og fram kemur hér á eftir. Hagfræðingurinn M.C. Jensen 

(2008) segir að hlutverk stjórnenda skuli vera að hámarka langtíma virði fyrirtækisins 

með það að markmiði að hámarka gæði samfélagsins. Hann telur því varhugavert að 

byggja rekstur á skammtíma virði haghafa hverju sinni, þar sem hámörkun á eigum 

fyrirtækisins á núvirði komi ekki til með að hámarka langtíma virði fyrirtækisins. 

Jensen vill meina að haghafakenningin þurfi að sjá að samfélagið þarf að setja reglur 

og mörk, til þess að ná fram ásættanlegum niðurstöðum fyrir heildina. Frekar en að gera 

ráð fyrir því að stjórnendur muni framkvæma rétt með samfélagið í forgrunn, án þess 

að samfélagið sjálft setji þeim skorður (Benn og Bolton, 2011). 

2.3.2 Hluthafakenningin 

Andstætt haghafakenningunni þá snýst hluthafakenningin (e. shareholders theory) um 

að hámarka arð eigenda og hluthafa fyrirtækisins. Faðir kenningarinnar Milton 

Friedman segir í greininni The Social Responsibility of Business is to Increase its 

Profits (1970) að einungis einstaklingar og þar með talið stjórnendur geti verið 

samfélagslega ábyrgir, ekki fyrirtækin sjálf sem slík. Samfélagsábyrgð væri orðagjálfur 

til að þóknast einhverjum straumum sem vissir fræðimenn samfélagsins væru að búa 

til, með því að segja að viðskiptalífið og fyrirtækin innan þess þurfi að vera 

samfélagslega ábyrg, þeir stjórnendur sem slíkt gerðu væru aðeins leiksoppar þeirra. 

Slíkir stjórnendur væru ekki að vinna að því sem þeim ber að gera, að hámarka hagnað. 

Að sama skapi hafnaði Friedman alfarið þeim hugmyndum að fyrirtækin skildu veita 

samfélagmálum stuðning enda væri þá verið að ganga á arð hluthafanna.  
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Samkvæmt Friedman þá einskorðast samfélagsleg skylda stjórnenda fyrirtækja við 

hámörkun hagnaðar ásamt því að þurfa fylgja almennum viðurkenndum lögum og 

reglum samfélagsins. Enda heldur það fyrirtækinu á floti sem ætti að vera gott fyrir 

samfélagið, það skapar jú atvinnu. Málefni samfélagsins á borð við mannréttindamál 

eða mengunarvarnir kæmu þeim ekki við sem erindreka fyrirtækisins, þeir mættu 

einfaldlega ekki sóa annarra manna fé, það er arðinum. Ef slíkt væri gert þá mætti líkja 

því við skattlagningu á hluthafana, þar sem stjórnendur færu með ráðstöfunarvaldið en 

slík völd geta einungis verið í höndum ríkisins. Jafnframt gagnrýndi Friedman 

skattaafsláttinn sem ætti að vera hvetjandi fyrir fyrirtækin að gefa til samfélagsins. Þá 

væru einkaaðilar að ráðstafa því fé sem hefði annars farið í ríkiskassann og slíkt athæfi 

væri ólýðræðislegt, enda ætti ríkið eitt að ráðstafa skatttekjum þess.  

Stjórnendur eru jafnframt einstaklingar, sem valdir eru af hluthöfum fyrirtækisins þar 

sem þeir eiga að vera sérfræðingar í rekstri þess. Þeir gætu í reynd notað hluta arðsins 

til samfélagsins en samkvæmt Friedman þá gera fæstir stjórnendur það af sjálfsdáðum. 

Enda með því að bera hag fyrirtækis fyrir brjósti sem stjórnandi þess þá getur 

eiginhagsmunasemi spilað inn í, aukinn hagur fyrirtækisins þýðir aukinn hagur 

stjórnandans og því vinnur hann ötullega að því að hámarka arð hluthafanna sjálfum 

sér til framdráttar. Þeir sem einstaklingar geta svo sinnt samfélagsmálum ef þeim sýnist 

svo með sínum eigin fjármunum og tíma (Friedman, 1970). 

Gagnrýni á hluthafakenninguna: Thomas Mulligan (1986) einn harðasti gangrýnandi 

Friedman bendir á að helstu röksemdafærslur Friedman gangi ekki upp, honum takist 

ekki að sýna fram á að samfélagsábyrgð fyrirtækja sé í raun ósanngjarn gjörningur 

sósíalískra afla í samfélaginu. Mulligan bendir á að sá kostnaður sem fellur undir 

samfélagsábyrgð innan fyrirtækis geti ekki verið flokkaður sem skattur nema ef að 

slíkur kostnaður myndi leggjast á aðila sem að er tilneyddur til að borga, hvort sem 

hann vilji borga eða ekki. Samfélagsábyrgð getur vissulega verið kostnaðarsöm fyrir 

fyrirtæki en sá kostnaður kæmi þá frekar fram sem minni hagnaður, ekki sem skattur 

samkvæmt Mulligan.  

Mulligan segir Friedman draga upp ranga og villandi mynd af SÁF þar sem fyrirtækin 

sem slík geti fullvel staðið undir því að vera samfélagslega ábyrg, án þess að setja stóran 

mínus í bókhaldið. Enda geti markviss stefnumörkun á samfélagsábyrgð skapað 

fyrirtækjum langtíma sess á markaði. Jafnframt bendir Mulligan á að sú mynd sem 

Friedman dregur upp af stjórnendum fyrirtækja sé ekki svona einföld. Þegar fyrirtæki 
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fari í áætlanagerð og markmiðssetningar þá sé stjórnandinn ekki einn um að taka 

ákvarðanir í þeim efnum, það gera þeir í samráði við til dæmis stofnendur, stærstu 

hluthafa og oftar en ekki annað starfsfólk (Mulligan, 1986). 

2.3.3 Píramídi Carroll 

Frá því að hugtakið SÁF tók að þróast þá hefur merking þess og ýmsar áherslur einnig 

þróast með tíðarandanum. Það var svo upp úr 1970 sem að veigamiklar félagslegar 

breytingar áttu sér stað víða um heim með nýjum lögum á grundvelli vinnu-, 

mannréttinda-, neytenda- og umhverfismála. Með nýjum stefnum þar að lútandi þá 

þurftu stjórnvöld að skilgreina starfsmenn, umhverfið og neytendur sem veigamikla og 

lögmæta haghafa innan atvinnulífsins. Frá þeim tíma hafa stjórnendur þurft að ná fram 

einhverskonar jafnvægi á milli þeirra skuldbindinga sem þeir hafa gagnvart eigendum 

og/eða hluthöfum fyrirtækisins og svo ört stækkandi hóps haghafa sem krefjast bæði 

siðferðis og lagalegra réttinda (Crane, Matten, og Spence, 2008).  

Skilgreining Carroll á hugtakinu SÁF frá árinu 1979, með síðari breytingum, hefur 

tryggt sig í sessi. Þar skipti Carroll hugtakinu samfélagsábyrgð fyrirtækja upp í fjögur 

lög. Þar sem skuldbindingar stjórnenda ættu ekki einungis að vera lagalegar eða 

fjárhagslegar heldur hafi þeir einnig siðferðislegum og mannúðlegum skyldum að 

gegna. Þessum fjórum lögum skipti Carroll síðar upp í píramída sem auðveldar 

stjórnendum að samtvinna þau, sjá mynd 1 (Carroll, 1991). 

 

Mynd 1, Píramídi Carroll (Carroll, 1991) 

Efnahagsleg ábyrgð (e. economic responsibilities), neðsta lagið og jafnframt 

undirstaða píramídans er frumskylda fyrirtækja og leggur Carroll töluverða áherslu á 
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mikilvægi þess, enda gætu fyrirtækin ekki sinnt öðrum skyldum ef fjárhagslegur 

grundvöllur væri ekki til staðar. Þau fyrirtæki sem festa sig í þessu lagi og sjá ekki þörf 

fyrir að færa sig ofar í píramídanum eru einungis að sinna þeirri grunnskyldu sem þau 

voru stofnuð til að gera, það er skila hagnaði.  

Lagaleg ábyrgð (e. legal responsibilities) er næsta lag píramídans. Fyrirtæki sem eru í 

þessu lagi sinna grunnskyldu sinni að hámarka hagnað sem er að finna í undirlaginu, 

ásamt því að fylgja kröfum ríkisins og samfélagsins um að þau fari eftir lögum og 

reglugerðum er snúa að starfseminni. 

Siðferðileg ábyrgð (e. ethical responsibilities) er þriðja lag píramídans. Ásamt því að 

sinna undirstöðunni þá ganga þau fyrirtæki sem eru í þessu lagi enn lengra en lög og 

reglur segja til um og fara einnig eftir siðferðislegum gildum samfélagsins. Fyrirtækin 

skuldbinda sig til að starfa eftir ákveðnum siðareglum sem þau setja sér sjálf. 

Starfsemin skuli vera heiðarleg og réttlát, jafnframt ber að gæta þess eftir fremsta megni 

að hún hafi ekki skaðleg áhrif á þá hagahafa er viðkoma rekstrinum enda bera þeir 

einnig sömu siðferðilegu skyldu.  

Mannúðleg-Valkvæð ábyrgð oft þýtt sem góðgerðastarfsemi (e. philanthropic 

responsibilities) er fjórða lagið og jafnframt toppurinn. Þau fyrirtæki sem gefa til 

samfélagsins stuðla að velferð og góðvild innan þess. Ábyrgð sem þessi er val 

fyrirtækisins en ekki krafa samfélagsins eða ríkisins, sem nú er reyndar að breytast. Þau 

fyrirtæki sem sinna mannúðarmálum fá oftar en ekki lof og velvild fyrir, sem getur bætt 

hag fyrirtækisins til muna. Þess ber þó að geta að þau fyrirtæki sem ekki sinna þessum 

málaflokki mögulega vegna fjárskorts eru ekki álitin siðlaus í samfélaginu. 

Stjórnendur þurfa að geta horft á píramídann í heild ásamt því að kunna skil á 

tengslunum milli laga hans. Þar sem fyrirtæki getur verið statt í fleiri en einu lagi 

píramídans á sama tíma þá getur ábyrgð innan laga þess ekki stangast á, ef svo væri 

gengi píramídinn ekki upp. Samkvæmt flokkun Carroll geta fyrirtæki fyrst talist vera 

samfélagslega ábyrg þegar þau uppfylla það sem til þarf innan allra laga píramídans, 

það er ekki nóg að ná toppinum og gera vel þar en fylgja svo ekki lögum eða reglum 

(Carroll, 1991).  

Gagnrýni á Carroll er einna mest frá Wayne Visser og bendir hann meðal annars á að 

Carroll hafi gleymt að taka umhverfið og sjálfbærni með í reikninginn. Þar sem 

umhverfisstjórnun og sjálfbærni í rekstri séu orðin ein af aðalatriðum SÁF. Að þetta 
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tvennt spili stórt hlutverk þegar kemur að innleiðingu á SÁF og því séu þau fyrirtæki 

sem ekki eru með þessi atriði inn í jöfnunni í raun ekki að fullu samfélagslega ábyrg. 

Jafnframt bendir Visser á að vanþróaðri lönd og tekur Afríku sem dæmi geti ekki 

innleitt SÁF eftir „amerískri” forskrift Carroll. Þar sem að hvorki fjárhags- né náttúrlegt 

umhverfi og stjórnarfar þar bjóði fyrirtækjum upp á það. Að sama skapi gætu 

menningarlegar áherslur milli landa verið misjafnar. Visser telur að vísirinn að 

píramídanum hjá Carroll hafi verið til þess að reyna að samtvinna og þar af leiðandi 

einfalda siðferðilegar og efnahagslegar skyldur sem stjórnendur þurftu að gangast 

undir. Þá bendir Visser einnig á að hæglega geti ríkt samkeppni milli laga innan 

píramídans og Carroll taki ekkert á því (Visser, 2005).  

2.4 Samfélagsábyrgð á Íslandi 

Ísland er engin undantekning þegar kemur að aukinni áherslu fyrirtækja á 

samfélagsábyrgð. Þróunin framan af var ekki eins ör á Íslandi líkt og hjá 

nágrannaþjóðunum, en á síðasta áratug tók hún að aukast til muna. Í greininni 

Samfélagsábyrgð íslenskra fyrirtækja (Snjólfur Ólafsson, Brynhildur Davíðsdóttir og 

Lára Jóhannsdóttir, 2014) er að finna ýmsar mögulegar ástæður fyrir því að íslensk 

fyrirtæki hafi verið lengur að taka við sér: Eins og til að mynda smæð íslenskra 

fyrirtækja á heimsmarkaði, minni samkeppni og einangrun landsins. Jafnframt gætti 

ekki mikils þrýstings á samfélagslega ábyrgð meðal haghafa þeirra enda héldu vel 

flestir að samfélagsmál eins og umhverfis- og mannréttindamál væru bara í fínu lagi. 

Fyrir hrun snerist samfélagsábyrgð á Íslandi að mestu um góðgerðamál. Mörg íslensk 

fyrirtæki skilgreindu hugtakið á þann veg að þau væru ábyrg gagnvart samfélaginu með 

því að gefa hluta af arðinum til hinna ýmsu málefna. Hér má ætla að til dæmis bankarnir 

hefðu talið sig tróna á toppi píramída Carroll fyrir hrun en undirlagið sem snýr að 

siðferðinu hafi gleymst, það er að huga að samfélagsábyrgð við sköpun arðsins.  

Það var ekki fyrr en eftir efnahagshrunið 2008 sem nánar verður fjallað um í kafla 3.2 

að áherslubreyting á sér stað, það er að fyrirtækin skulu einnig vera samfélagslega ábyrg 

við sköpun arðs. Þó að áhersla stjórnvalda eftir hrun hafi verið á meiri hagvöxt frekar 

en samfélags- og umhverfismál þá virðast flest fyrirtæki hafa gert sér grein fyrir að 

breytinga væri þörf. Hneykslismál tengd íslenskum fyrirtækjum höfðu verið fá fyrir 

hrun en það breyttist hratt í kjölfar hrunsins. Þess ber þó að geta að ekki eru til margar 

fyrri rannsóknir á samfélagslegri ábyrgð íslenskra fyrirtækja, því er samanburðurinn 

ekki ýkja mikill (Snjólfur Ólafsson, o.fl., 2014). Fyrirtækin sem ætluðu sér að vera á 
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alþjóðamörkuðum og vinna aftur traust íslensku þjóðarinnar þurftu einfaldlega að 

standa sig betur í samfélagsábyrgð, enda virðast flest þeirra hafa uppgötvað að 

samfélagsábyrgð snýst um mikið meira en bara góðgerðarstarfsemi. 

2.4.1  Festa 

Glöggt má sjá þessa vitundarvakningu hjá íslenskum fyrirtækjum til að mynda með 

stofnun félagasamtakanna Festa, miðstöð um samfélagsábyrgð fyrirtækja, í október árið 

2011. Markmið þeirra er að auka þekkingu á SÁF og styðja við fyrirtæki sem ætla sér 

að taka upp og viðhalda SÁF í starfsháttum sínum. Stofnfélögin voru 6 talsins, þar af 

tvö þeirra bankarnir Landsbankinn og Íslandsbanki (Snjólfur Ólafsson, o.fl., 2014). 

Síðan þá 7 árum síðar hefur félögunum fjölgað ört og voru 86 talsins undir lok árs 2017 

(Festa-a, e.d.).  

Samfélagsábyrgð fyrirtækja er lýst með eftirfarandi hætti á heimasíðu Festu: 

Það má segja að samfélagsábyrgð fyrirtækja sé hvoru tveggja í senn 

bremsubúnaður og aflgjafi. Ábyrg félög koma sér upp gildum, ferlum og 

skipulagi til að koma í veg fyrir að félagið valdi skaða með starfsemi sinni, 

eða bremsi sig af þegar farið er of geyst eða glannalega. Samfélagsábyrgð 

felst einnig í að félög tileinki sér það viðhorf að þau geti haft jákvæð áhrif á 

samfélagið á sama tíma og viðskiptalegum árangri er náð. Með nýsköpun í 

vörum og þjónustu félagsins og samskiptum þess við hagaðila sína getur 

félagið skapað ný verðmæti til hagsbóta fyrir bæði sig og samfélagið. 

Samfélagslega ábyrg hugsun er þannig einnig aflgjafi og uppspretta nýrra 

viðskiptatækifæra sem veitir félaginu innblástur og kraft til að bæta árangur 

sinn (Festa, e.d.) 

Frá stofnun félagsins hefur það áorkað miklu á skömmum tíma og sést það best á 

fjölgun félaga þess. Félagið stóð meðal annars fyrir sameiginlegri viljayfirlýsingu í 

loftslagsmálum ásamt Reykjavíkurborg sem var stórt framfaraskref. Þar undirrituðu 

forstjórar 104 stofnanna og fyrirtækja eftirfarandi yfirlýsingu „við undirrituð ætlum að 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og lágmarka neikvæð umhverfisáhrif með 

markvissum aðgerðum” (Festa-aa, e.d.) Ábyrg ferðaþjónusta er annað stórt verkefni þar 

sem tæplega 300 fyrirtæki skrifuðu undir að þau setji sér markvisst að vernda náttúruna, 

virða réttindi starfsmanna og tryggja öryggi (Ketill B. Magnússon, 2017).  

2.4.2 Íslensk fyrirtæki og verkfæri SÁF 

Eftir hrunið þurftu mörg íslensk fyrirtæki að byggja sig upp og endurmeta stöðu sína í 

samfélaginu sem og á alþjóðamarkaði. Háværar raddir samfélagsins fóru fram á 

gagnsæi og ábyrgð í viðskiptum og stjórnarháttum. Fyrirtæki á Íslandi hafa því í 
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auknum mæli farið að nýta sér hugmyndafræði SÁF og þær skýrslugerðir sem þar 

standa til boða (Sif Einarsdóttir, 2015).  

Í kafla 2.2 hér á undan var fjallað almennt um hin ýmsu viðmið og verkfæri sem 

fyrirtæki og stofnanir á alþjóðagrundvelli geta nýtt sér þegar kemur að stefnumótun og 

skýrslugerð innan SÁF. Þróunin á Íslandi í þessum efnum eykst ár frá ári og virðast 

fyrirtækin í landinu einna helst styðjast við þau verkfæri. 

Í október árið 2017 voru 19 íslensk fyrirtæki og stofnanir þátttakendur í UN Global 

Compact, meðal þeirra eru viðskiptabankarnir þrír, sem fjallað verður nánar um í kafla 

3. Önnur fyrirtæki eru til dæmis: Marel, Landsvirkjun, Ölgerðin og Festa (U.N. Global 

Compact, e.d.). Fyrirtækin í landinu eru komin mislangt á veg í skýrslugerð og 

innleiðingu þeirra. Til þess að ná að fylgja straumum alþjóðamarkaðarins þar sem unnið 

er að því að samþætta skýrslugerð í samfélagsábyrgð og ársuppgjöri þá þarf að gefa í. 

ISO 26000 staðallinn var gefinn út í lok árs 2013 á Íslandi og er hann nýttur af hinum 

ýmsu fyrirtækjum (Staðlar, e.d.; Regína Ásvaldsdóttir, 2012). Markmiðsetning á SÁF, 

með hvaða verkfæri sem er, verður alltaf skilvirkara til framtíðar. Í stað þess að gera 

ekki neitt eða einungis gefa til góðgerðarmála líkt og virðist hafa verið í tísku á Íslandi 

fyrir hrunið.  

Þar sem hugtakið samfélagsábyrgð fyrirtækja er oft talið vera ansi vítt og flókið, þá 

getur verið gagnlegt að hafa hin ýmsu verkfæri og kenningar að leiðarljósi, sem reifað 

hefur verið um í kaflanum hér að framan, við innleiðingu á SÁF. Í kjölfar 

efnahagshrunsins er ljóst að SÁF er að festa sig í sessi á heimsvísu og á það ekkert síður 

við á Íslandi. Því er ekki úr vegi að skoða næst bankahrunið og aðdraganda þess með 

það í huga hvort hrunið hefði farið eins illa og raun bar vitni í landinu, ef stjórnendur 

bankanna hefðu í raun verið samfélagslega ábyrgir á árunum fyrir hrun. 

3 Viðskiptabankarnir þrír og Hrunið 

Ástæða þess að einungis Landsbanki, Íslandsbanki og Arion banki eru til umfjöllunar 

hér á eftir er að þeir voru og eru umsvifamestir á fjármálamarkaðinum á Íslandi. Einna 

helst er fjallað um þessa þrjá banka í rannsóknum og umfjöllun um aðdraganda 

hrunsins. Því má ætla að stefna þeirra og aðgerðir á sviði samfélagsábyrgðar fyrirtækja 

vegi þyngra í samfélaginu, annað en minni fjármálastofnanna eins og MP banka eða 

Sparisjóðanna, þó svo þeir hafi vissulega átt sinn skerf í hruninu.  



 

19

 

Á eftir umfjöllun um sögu bankanna þriggja verður fjallað um bankahrunið á Íslandi 

sem átti sér stað síðla árs 2008 sem og brot af aðdraganda þess. Bankahrunið hafði 

gríðarlegar afleiðingar fyrir land og þjóð og einnig á erlendri grundu. Samfélagsábyrgð 

bankanna á árunum fyrir hrun virðist hafa verið glansmyndin ein. Þar sem innantóm 

orðin sem birtast í SÁF stefnum þeirra fyrir hrun snerust að mestu um að reyna að skapa 

og styrkja ímynd sína á alþjóðavettvangi. Íslenska ríkið og samfélagið í heild sinni 

græddi hins vegar lítið á því eða þeirri góðgerðarstarfsemi sem bankarnir státuðu sig af 

þegar allt hrundi. Því er vert að huga að höftum, neyðarlögum og Icesave stuttlega. Þar 

sem ábyrgðarleysi bankanna í aðdraganda hrunsins virðist hafa haft mikil áhrif á þessa 

þætti sem komu verulega illa niður á íslensku samfélagi og víðar. 

3.1 Saga bankanna 

Landsbankinn hf. í núverandi mynd var settur á laggirnar árið 2008 í hinum örlagaríka 

októbermánuði. Saga bankans er þó mikið lengri en Landsbanki Íslands var stofnaður 

árið 1886. Samkeppni á bankamarkaði Íslendinga hófst í byrjun tuttugustu aldarinnar 

þegar Íslandsbanki var stofnaður, sjá nánar í kafla 3.2. Við tók tími styrjalda, 

heimskreppu og hafta. Þá var Landsbankinn orðinn það mikill „risi” á 

fjármálamarkaðinum að rétt þótti að skipta starfseminni upp í seðlabanka og 

viðskiptabanka en það stóð stutt yfir, því fjórum árum seinna eða 1961 var Seðlabanki 

Íslands stofnaður.  

Við tók frelsi í samkeppni á fjármálamarkaðinum eftir að lög um viðskiptabanka og 

sparisjóði voru sett árið 1986 sem veitti innlánsstofnunum meira frelsi frá 

Seðlabankanum. Bankarnir fóru þá að setja sér sérstöðu og Landsbankinn gerði það til 

dæmis með slagorðinu „banki allra landsmanna”. Það var svo árið 1997 sem að 

einkavæðing bankans hófst og Landsbanki Íslands hf. var formlega stofnaður og í lok 

árs 2002 eignaðist Samson ehf. 45,8% hlutafjár í bankanum. Á næstu árum stækkaði 

bankinn og eignir hans með á ógnarhraða þar til allt hrundi. Þann 7. október 2008 

yfirtók fjármálaeftirlitið rekstur bankans og í dag er eign íslenska ríkisins í bankanum 

98,2 % (Landsbankinn, e.d.). 

Íslandsbanki hf. eins og hann er þekktur í núverandi mynd varð einnig til haustið 2008. 

Saga bankans eftir sameiningu við Byr sparisjóð spannar rúm 140 ár. Gamli 

Íslandsbankinn var stofnaður árið 1904 en hann var fyrsti hlutafélagabankinn í landinu 

(Íslandsbanki, e.d.).  
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Árið 1930 varð Íslandsbanki gjaldþrota og má að miklu leyti rekja það til gengisfalls 

krónunnar. Ríkisstjórnin setti bankann ekki í þrot með öllum hans skuldum heldur var 

Útvegsbankinn stofnaður nærri samstundis og skuldir og eignirnar færðar yfir í nýja 

ríkisrekna bankann (Landssamtök Lífeyrissjóðanna, 2014). Þessir atburðir voru einnig 

kallaðir „bankahrun” líkt og árið 2008. 

Iðnaðarbanki Íslands var stofnaður árið 1953 og Verzlunarbanki Íslands árið 1961. Árið 

eftir eignaðist íslenskt verkafólk sinn eigin banka þegar að Alþýðubankinn hf. var 

stofnaður. Upp úr auknu frelsi bankanna árið 1986 voru tímamót í fjármálalífi 

Íslendinga þegar að Íslandsbanki hf. stærsti einkabanki landsins varð til árið 1990 við 

sameiningu þeirra (Rannsóknarnefndir Alþingis, 2014). Glitnir verður til árið 2006 í 

kjölfar rekstrarbreytinga en þá var bankinn með mikla starfsemi og umsvif á 

alþjóðagrundvelli. Starfsemi bankans var tekin yfir af íslenska ríkinu á grundvelli 

neyðarlaganna fyrstur bankanna í október 2008 og varð þá Nýi Glitnir (Íslandsbanki, 

e.d.).  Árið 2009 hlaut bankinn nafnið Íslandsbanki aftur, fyrstur bankanna til að ljúka 

samningum við kröfuhafa sína á ársafmæli þess (Íslandsbanki-a, e.d.). 

Arion banki. Saga bankans nær til ársins 1929 þegar íslenska ríkið samþykkti lög 

varðandi Búnaðarbanka Íslands, bankinn var hrein eign íslenska ríkisins og tók til starfa 

í júlí 1930. Árið 1998 var bankinn gerður að hlutafélagi og á sama tíma hófst 

undirbúningur að einkavæðingu hans sem að lauk í byrjun árs 2003 (KB banki, e.d.). 

Vöxtur bankans var ör frá árinu 1995 en þá fór bankinn að gegna lykilhlutverki í 

fjárfestingarbankastarfsemi í landinu. Bankinn var fyrstur íslenskra fjármálastofnanna 

til að stofna fjármálafyrirtæki á erlendri grundu nánar tiltekið í Lúxemborg ásamt því 

að stofna fyrsta alþjóðlega verðbréfasjóðinn í landinu.  

Árið 2007 fékk bankinn nafnið Kaupþing banki hf. en þá var fjárfestingafélagið Exista 

hf. eitt stærsta fjárfestingafélag landsins orðinn stærsti hluthafi bankans með um 20% 

eignarhlut, en á sama tíma einnig langstærsti skuldari bankans (Rannsóknarnefnd 

Alþingis, 2010). Líkt með hina bankana þá tók fjármálaeftirlitið yfir rekstur bankans 

sem þá hét Nýi Kaupþing banki. Bankinn hlaut nafnið Arion banki í nóvember 2009 í 

kjölfar endurskipulagningar.  
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3.2 Kreppur og Bankahrun 

Eflaust er seinnipartur ársins 2008 brenndur í minni margra Íslendinga og vafalaust 

einnig margra í okkar helstu viðskiptalöndum á þeim tíma. Margar breytur spiluðu stórt 

hlutverk í hruninu og upptökum þess en verður aðeins minnst á brot af þeim hér.  

3.2.1 Alþjóða fjármálamarkaðir í krísu 

Heimskreppan mikla eins og hún er þekkt í sögubókunum hófst með verðbréfahruni á 

Wall Street kauphöllinni í október árið 1929, upptökin þá sem og í alþjóðakreppunni 

2008 má rekja til Bandaríkjanna. Fasteignalánamarkaðurinn brast þar á endanum og því 

þurfti Seðlabanki Bandaríkjanna að grípa inn í með neyðaraðstoð, en svo kom að því 

að neyðin var of umfangsmikil. Fjárfestingarbankinn Lehman Brothers, fjórði stærsti 

fjárfestingarbanki Bandaríkjanna, lýsti yfir gjaldþroti í september 2008. Einstaklingar 

ruku til með það að markmið að ná út innistæðum sínum þar og víðar, þeir gerðu 

„áhlaup” eins og það var kallað. Lánsfjárkreppan sem þá skapaðist í heiminum voru 

alveg „óviðráðanlegar” aðstæður samkvæmt ýmsum íslenskum ráðamönnum og 

„útrásarvíkingum”. Aðrir vildu meina að Ísland hafi riðað til falls vegna afleiðinga EES 

samningsins (1993) og kvótakerfisins (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010).  

3.2.2 Bankahrunið á Íslandi 2008 

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar árið 1995 var áhersla 

lögð á einkavæðingu fjárfestingarlánasjóða og viðskiptabankanna í eigu ríkisins. 

Óhagkvæmni í rekstri hafði einkennt mörg ríkisfyrirtæki, meðal annars vegna pólitískra 

afskipta, enda lenti tilheyrandi kostnaður af því þá á ríkinu og þar af leiðandi 

almenningi í landinu (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). Sá agi og ábyrgð sem átti að 

ríkja á hinum frjálsa markaði átti að knýja fram breytingar í rekstri á fyrrum 

ríkisfyrirtækjum. Ansi margir benda nú á þennan tíma og þær aðgerðir sem ríkisstjórnin 

stóð fyrir meðal annarra aðila, sem vísir að hruninu (Guðni Th. Jóhannesson, 2009). 

Einkavæðing bankanna hófst fyrst árið 1997 þegar að íslenska ríkisstjórnin ætlaði að 

lokka að erlenda fjárfesta. Þá hafði verið vikið frá mikilvægum verklagsreglum líkt og 

að selja hlut bankanna í hægum skrefum og ekki á sama tíma, en raunin var önnur, 

bankarnir voru að fullu einkavæddir á aðeins fimm árum (Rannsóknarnefnd Alþingis, 

2010).  
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Aðrir vilja kenna útrásinni um enda voru umsvif bankamanna, fjárfestingafélaga og 

fjárglæframanna slík að þeir og oft þjóðin sjálf gengu undir viðurnefninu 

útrásarvíkingarnir. Á aðeins örfáum árum hafði bankakerfið í landinu orðið það 

risavaxið að það var orðið meira en tíu sinnum umfangsmeira en sjálft ríkið og það var 

grundvallarvandi (Guðni Th. Jóhannesson, 2009). Í lok júní um þremur mánuðum áður 

en bankarnir féllu hver af öðrum þá voru samanlagðar eigur þeirra þriggja á við 

fjórtánfalda þjóðarframleiðslu á Íslandi (Bibler, 2010).  

Glitnir/Íslandsbanki var fyrstur í þrotaröðinni eftir að Seðlabankinn var aðeins tilbúinn 

til að gefa eftir með því að ríkissjóður legði bankanum til nýtt hlutfé og við það yrði 

hlutur ríkisins í bankanum 75%. Glitnisleiðin kom verulega illa við aðra hluthafa 

bankans sem sátu eftir með nánast verðlausan eignarhlut. Meðal annars Stoðir 

fjárfestingarfélag (áður FL Group) sem átti um þriðjung í bankanum (Guðni Th. 

Jóhannesson, 2009), en lánastaða þess innan bankans var að sama skapi svimandi há 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). Starfsmenn bankans höfðu þó áður fengið loforð 

um „aðstoð” vegna lána sem þeir hefðu tekið fyrir nánast verðlausum hlut þeirra, hið 

sama átti ekki við um hinn almenna hlutfjáreiganda.  

Glitnisleiðin hafði ekki þau áhrif á efnahagskerfi þjóðarinnar sem til var ætlast, staða 

landsins og krónunnar versnaði enn frekar. Davíð Oddsson fyrrum seðlabankastjóri 

talaði um að aðstæður væru að skapast fyrir þjóðstjórn og að „útrásarvíkingarnir hafa 

skuldsett landið svo landráðum líkist” (Guðni Th. Jóhannesson, 2009). Á meðan sagði 

Jón Ásgeir aðaleigandi Baugs Group „Þetta er stærsta bankarán Íslandssögunnar og 

augljóslega hluti af stærri átökum sem hafa ekki farið fram hjá neinum. Nú hafa menn 

náð ákveðnum hefndum og hljóta að vera ánægðir” (Fréttablaðið, 2008). Sama kvöld 

hinn afdrifaríka 29. september lét Geir H. Haarde forsætisráðherra hafa eftir sér að 

Landsbankinn og Kaupþing þyrftu ekki að fylgja Glitni á ógæfubrautinni þar sem þeir 

státuðu af Icesave og Edge, en raunin varð önnur (Guðni Th. Jóhannesson, 2009). 

3.2.3 Neyðarlög  

Ísland naut ekki trausts lengur eftir Glitnisleiðina og sást það berlega á stórauknum 

úttektum erlendis í útibúum eða dótturfélögum íslensku bankanna (Guðni Th. 

Jóhannesson, 2009). Ljós var að komið var upp neyðarástand og ríkistjórn landins 

riðaði einnig til falls (24 stundir, 2008). Erfiðlega gekk að ná sáttum um hvernig 

aðkomu ríkis og markaðarins skyldi háttað. Ekkert gekk með að fá lán erlendis, pressan 
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erlendis frá á bankana harðnaði enn frekar vegna áhlaups og tilheyrandi skorts á lausafé, 

ríkið var krafið um aðgerðir og vöruskortur í landinu var orðin staðreynd „Stóra plan” 

íslensku ríkisstjórnarinnar leit dagsins ljós mánudaginn 6. október þar sem ríkið hugðist 

slá skjaldborg um heimilin í landinu og íslenska sparifjáreigendur. Planið var að 

ábyrgjast allan sparnað og innlend innlán í landinu sem og annast innlendan rekstur 

bankanna ef sú staða kæmi upp (Guðni Th. Jóhannesson, 2009), reyna átti að hjálpa 

Íslendingum en öðrum ekki. Forsætisráðherra ávarpaði þjóð sína þennan dag og sagði 

meðal annars:  

Sú hætta er raunveruleg, góðir landsmenn, að íslenska þjóðarbúið myndi, 

ef allt færi á versta veg sogast með bönkunum inn í brimrótið og afleiðingin 

yrði þjóðargjaldþrot. Engin ábyrg ríkisstjórn teflir framtíð þjóðar sinnar í 

slíka tvísýnu, jafnvel þótt sjálft bankakerfi þjóðarinnar sé í húfi. Til slíks 

höfum við, ráðamenn þjóðarinnar, ekki leyfi. Íslenska þjóðin og framtíð 

hennar gengur framar öllum öðrum hagsmunum (Guðni Th. Jóhannesson, 

2009).  

Geir H Haarde endaði þetta harmþrungna ávarp með orðunum „Guð blessi Ísland”, sem 

að hefur orðið eitt af táknum hrunsins (Eyjan, 2015). Stuttu fyrir miðnætti fyrrnefndan 

dag voru neyðarlög samþykkt á Alþingi um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna 

sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði, ásamt því að veita Fjármálaeftirlitinu aukið 

vald til inngripa. Strax morguninn eftir þann 7. október tók sérstök skilanefnd yfir 

rekstri Landsbankans á grundvelli laganna. Kaupþing fór sömu leið aðfaranótt 9. 

október vegna sömu laga (Rannsóknarnefnd Alþingis, e.d.), þá voru allir bankarnir 

orðnir ríkisbankar (Guðni Th. Jóhannesson, 2009). Starfsemi þeirra var skipt í tvennt 

nýju og gömlu bankarnir, ríkið tók yfir innlendan rekstur og þeir gömlu héldu eftir 

erlenda hlutanum (Ingimundur Friðriksson, 2009). 

3.2.4 Höftin 

Kreppan skall á Íslendingum eins og þruma úr heiðskíru lofti. Fjöldinn allur af 

fjölskyldum og einstaklingum misstu bróðurpart af eignum sínum. Þó svo innistæður 

Íslendinga í bönkunum ættu að vera tryggðar, upp að því marki sem lögin sögðu til um, 

þá voru þeir sem til dæmis áttu peningamarkaðsbréf og hlutabréf ekki svo heppnir. Á 

skömmum tíma jókst atvinnuleysið í landinu gífurlega, fyrirtækin urðu gjaldþrota í 

hrönnum þar sem ekkert lausafjármagn var til staðar. Fjöldi fólks gat ekki borgað af 

myntkörfulánum sínum, sem það hafði fengið án vandkvæða og fólk fór að hamstra 

þurrvörur, enda var óvissan algjör (Guðni Th. Jóhannesson, 2009).  
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Gjaldeyrishöft voru sett á í landinu eða eins og aðgerðirnar voru orðaðar „tímabundin 

temprun á útflæði gjaldeyris”. Við útdeilingu gjaldeyris áttu kaup á mat, olíu, lyfjum 

og annarri nauðsynjavörum að ganga fyrir. Erlendur gjaldeyrir var einungis fáanlegur 

gegn framvísun farseðils háð takmörkunum (Guðni Th. Jóhannesson, 2009). Krónan 

hafði lækkað gríðarlega og trúin á fjármagnsmarkaði landsins var komin á heljarþröm. 

Þá taldi Seðlabankinn að líkurnar á auknu útstreymi fjármagns væru ansi miklar og það 

þyrfti að stöðva, til að koma í veg fyrir enn frekara fall krónunnar og enn meiri 

verðbólgu. Þar sem skuldsetning heimilanna í landinu var mjög mikil og hátt hlutfall 

þeirra í erlendum gjaldmiðlum var búist við enn meiri vanskilum en ella, sem er alltaf 

slæmt fyrir þjóðarbúskapinn (Seðlabanki Íslands, e.d.).  

Það var smátt og smátt slakað á höftunum, en ástæðan fyrir því hvað það tók langan 

tíma voru meðal annars vandræði með aflandskrónur. Sem dæmi má nefna námu 

aflandskrónur 327 milljörðum króna í mars árið 2014 (Viðskiptablaðið, 2014). Höftin 

voru að lokum afnumin að fullu þennan sama mánuð árið 2017 (Rúv, 2017). 

3.2.5 Icesave  

Samkvæmt neyðarlögunum áttu innistæður Íslendinga á bankareikningum innanlands 

að vera tryggðar en ekkert kom fram um innistæður útlendinga í íslensku bönkunum. 

Þá sér í lagi á Icesave reikningum Landsbankans og Edge reikningum Kaupþings. 

Megin munur þessara reikninga fyrir íslenska ríkið var sá að Edge reikningar 

Kaupþings voru í dótturfyrirtækinu Singer og Friedlander, sem var skráð í Bretlandi og 

innistæður þar féllu því á tryggingasjóð Bretlands en ekki Íslands (Viðskiptablaðið, 

2011). Icesave var annað mál og átti að vera á ábyrgð íslenska ríkisins að tryggja þær 

innistæður. 

Hryðjuverkalög Breta voru eins og sprengja á skjaldborg íslenskra ráðamanna, en 

ráðamenn í Bretlandi sögðu þau nauðsyn til varnar efnahagi landsins. Þar með var 

Landsbankinn kominn á sama lista og hryðjuverkasamtök á borð við Al-Kaída (Guðni 

Th. Jóhannesson, 2009). Valdhafar á Íslandi þurftu að bregðast við en hvernig það 

skyldi gert var mikið og hávært deiluefni í langan tíma, með tilheyrandi tilburðum til 

samninga og lagasetninga sem ekki er þarft að rekja hér til hlítar (Björn Þór 

Sigbjörnsson, 2010). Ríkisstjórnin neyddist til að semja við Breta um uppgjör vegna 

Icesave. Nýtt frumvarp til laga var samþykkt á Alþingi en Forseti Íslands synjaði þeim 

í febrúar árið 2011, málið endaði í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem Íslendingar skyldu 
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kjósa Já eða Nei við Icesave. Icesave var áberandi í umfjöllun erlendis og innanlands 

var mótmælt. Íslendingar sögðu Nei við skyldum ekki borga Icesave með þeim 

skilmálum sem lögin hljóðuðu upp á (Alþingi, e.d.).  

Málið endaði fyrir EFTA dómstólnum þar sem íslenska ríkinu var borið að sök að hafa 

brotið gegn lögum um innlánatryggingakerfi. Í byrjun árs 2013 var Ísland sýknað sem 

var mikið gleðiefni fyrir þjóðina (Mbl.is, 2013). Það var þó ekki svo að íslenska ríkið 

hafi ætlað að sleppa við að greiða nokkuð til baka. Enda var alltaf reiknað með því að 

gamli Landsbankinn ætti eignir fyrir stórum hluta endurgreiðslunnar, sem 

tryggingasjóður Bretlands og Hollands enduðu með að standa undir. Þremur árum síðar 

2016 var Icesave greitt að fullu en þá voru allar samþykktar forgangskröfur sem eftir 

stóðu greiddar upp (Mbl.is, 2016).  

Svo virðist sem að fókusinn hjá stjórnendum bankanna hafi snúist um að græða sem 

mest, sama hvað afleiðingar það hefði í för með sér. Lítið virðist hafa verið hugað að 

ábyrgð bankanna gagnvart samfélaginu á tímum útrásarinnar, hvorki innan bankanna 

né hjá íslenska ríkinu þegar allir áttu að vera að græða. Þar sem vikið hafði verið frá 

eftirliti ríkisins að miklu leiti þá gátu bankarnir vaðið áfram í áhættustarfsemi sinni. Ef 

bankarnir hefðu staðið við takmörkuð yfirlýst samfélagsleg markmið sín, þá hefði 

íslenska ríkið mögulega ekki þurft að „slá skjaldborg” um landið og þjóðnýta bankana, 

atburðarás sem hafði djúpstæð áhrif á íslenskt samfélag í langan tíma.  

3.3 Ímynd bankanna fyrir hrun  

Samfara alþjóðavæðingu bankanna og gríðarlegum vexti þeirra á skömmum tíma voru 

bankarnir afar áberandi í samfélaginu. Þá gilti engu hvort um íþrótta- eða 

menningarviðburð var að ræða, bankarnir gáfu fúlgur fjár enda snerist ábyrgð þeirra 

gagnvart samfélaginu um góðgerðastarfsemina (Davíð Sigurþórsson, 2012). Með því 

áttu bankarnir að vera ein traustasta stoð samfélagsins. Samkvæmt tölum sem birtar 

voru í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis og byggðu á uppgjörum bankanna árið 2007 

voru góðgerðamál innifalin í uppgefnum risnukostnaði bankanna. Í eftirfarandi töflu 

(tafla 1) sést heildar risnukostnaður bankanna þriggja í milljónum króna. Það er hverju 

var eytt í góðgerðamál og mismunurinn sem eftir stendur var eyðsla bankanna í 

gestamóttökur, boðsferðir, veiði og annað, oft kallað lúxuslífið. 
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Tafla 1, risnukostnaður (höfundur). 

Taka ber fram að erfitt reyndist að nálgast haldbær gögn í þessum málaflokki og því 

geta tölur og mismunur milli banka hlaupið á milljónum (Rannsóknarnefnd Alþingis, 

2010). 

Hér að framan hefur aðeins verið snert á broti af því sem dundi yfir íslenskt samfélag í 

eftirköstum hrunsins, en af nægu er að taka. Hörmungarnar sem dundu yfir þjóðina með 

neyðarlögum og höftum komu þorra þjóðarinnar í opna skjöldu. Á meðan neyslupartýið 

stóð sem hæst í landinu þá tóku stjórnendur bankanna vægast sagt áhættumiklar og 

vafasamar ákvarðanir á bak við tjöldin, sem eru enn að koma upp á yfirborðið. 

Bankarnir áttu að vera leiðandi afl í samfélaginu enda gáfu þeir fúlgur fjár til 

samfélagsins að þeirra mati, sem var þó aðeins skiptimynt miðað við sukkið sem þar 

var í gangi. Góðgerðamálin snerust um jákvæða ímyndasköpun hjá bönkunum, á meðan 

ábyrg ákvarðanataka gagnvart samfélaginu virðist varla hafa verið til staðar. Þar sem 

bankarnir ætluðu sér að vaxa enn frekar á alþjóðamörkuðum þá var takmörkuð 

stefnumótun í SÁF til staðar fyrir hrun. Hér á eftir verður því SÁF stefnumótun 

bankanna árið fyrir hrun eða 2007 skoðuð og til samanburðar árið 2015 eftir hrun, þar 

sem helstu áherslur bankanna verða dregnar fram.  

4 Samfélagsábyrgð íslensku bankanna 

Í gangverki efnahagslífs hverrar þjóðar gegna fjármálastofnanir lykilhlutverki. 

Starfsemi fjármálalífs og banka þar með byggist á trausti samfélagsins í heild. Til að 

meta hvernig stefnur bankanna birtast og hvort áherslubreytingar hafi átt sér stað, ef 

einhverjar, fyrir og eftir hrun þá verður hér á eftir fjallað um árskýrslur bankanna, en 

fyrst aðeins að siðferði og trausti, þessum veigamikla þætti í bankastarfsemi. 

4.1 Siðferði 

Fjármálastofnunum er treyst fyrir þeim fjármunum sem einstaklingar, fyrirtæki og 

opinberar stofnanir sýsla með til skemmri og lengri tíma, í formi innlána og útlána í 
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grunninn. Innlánsstofnanir taka að sér vörslu á fjármunum annarra og þeim er treyst til 

að ávaxta þá sem best, ásamt því að aðgengi að þeim skuli vera tryggt innan þeirra 

marka sem um er samið (Rannsóknarnefnd Alþingis-a, e.d.). 

Flestir einstaklingar læra sem börn að ekki megi ljúga, stela eða meiða og er það kjarni 

mannlegs siðferðis. Raunin er oft sú í hinum margbreytilegu aðstæðum lífsins, þar sem 

peningar og völd spila stórt hlutverk, að það getur verið þrautinni þyngra að gæta 

siðferðis í hvívetna. Það breytir því þó ekki að samfélagið þarf að geta treyst því að 

fjármálastofnanir og stjórnvöld geri einmitt það (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010).  

Líkt og Rannsóknarnefnd Alþingis og fleiri hafa leitt í ljós þá brugðust bankarnir þessu 

umrædda trausti, þar sem fram hefur komið að starfsemi bankanna hafi í mörgum 

tilfellum vægast sagt verið siðferðilega vafasöm árin fyrir hrun. Með tilheyrandi 

afleiðingum sem meðal annars var lýst hér í fyrri kafla. Mistök eiga að vera til að læra 

af þeim og því væri eðlilegast að vona að siðferðileg breytni bankanna sé ekki sú sama 

og árin fyrir hrun. Til þess þarf að vera hægt að greina með skilvirkum hætti hvort slík 

breyting hafi átt sér stað. 

Þar sem hrunið braut blað í Íslandssögunni þá verður í umfjöllun hér á eftir gert grein 

fyrir því hvernig stefnur bankanna í samfélagsábyrgð birtust í árskýrslum og öðru 

útgefnu efni þeirra árið 2007 (fyrir hrun) og árin 2015/2016 (eftir hrun). Þar sem byrjað 

verður að fjalla um árið 2007 og þar á eftir árið 2015 hjá hverjum banka fyrir sig. 

4.2 Samfélagsábyrgð Landsbanka  

2007.  

Eftirfarandi SÁF markmið er að finna í árskýrslu bankans og er stefnan á 

alþjóðagrundvelli enda var þensla bankans orðin mikil. Haghafahópar bankans voru 

orðnir fleiri og fjölbreyttari en þeir voru aðeins örfáum árum áður. Í skýrslunni er fjallað 

um helstu markmið, stefnur og því helsta sem að bankinn telur sig hafa gert á sviði 

samfélagsábyrgðar.  

Megin stefnumál Landsbankans í samfélagsábyrgð: 

➢ Gagnsæir stjórnarhættir 

➢ Öflug fjárfestingarstefna, byggð á siðferðilegum viðmiðum 

➢ Rausnarlegar skattgreiðslur  

➢ Mikill fjárhagslegur stuðningur við samfélagið 

➢ Áhrifaríkar innanhússreglur um samfélagsábyrgð 
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➢ Forsjál náttúru- og auðlindastefna auk virkar þátttöku í samstarfi um 

samfélagsábyrgð fyrirtækja á alþjóðavettvangi (Landsbankinn, 2008). 

Viðskiptamarkmið bankans í skýrslunni voru einna helst: Góð ávöxtun fyrir hluthafa 

og framúrskarandi fjármálaþjónusta, á meðan unnið væri eftir góðum stjórnunarháttum 

og markmiðum um samfélagslega ábyrgð. Þeim verðmætum sem bankinn skapaði 

skyldi miðlað út í samfélagið þar sem starfsemi hans næði til. „Bankinn hefur verið 

framarlega í flokki þeirra sem hafa ýtt undir mikil lífsgæði á Íslandi“, segir á einum 

stað í skýrslunni. Samfara vexti bankans hafa fjárhagsleg aðstoð og styrkveitingar 

bankans aukist. Jafnframt styður bankinn sjálfbæra þróun með því að sjá til þess að 

starfsemin sé umhverfisvæn, félags- og siðferðilega ábyrg. 

Efnd loforð samkvæmt árskýrslunni 2007: 

• Stofnaðili að alþjóðlegri yfirlýsingu fjármálastofnanna (UNEP-FI) 

• Virkur þáttakandi í UN Global Compact  

• Virkur þáttakandi í norrænu tengslaneti Global Compact 

• Eitt 153 fyrirtækja sem undirrituðu „Caring for Climate” yfirlýsinguna árið 

2007 

• Hefur lýst yfir stuðningi við tilmæli OECD til fjölþjóðlegra fyrirtækja 

(Landsbankinn, 2008). 

Hnattvæðing og umhverfisstefna: Bankinn stefnir á að umhverfisvernd verði sífellt 

mikilvægari hluti í stefnuskránni. Í samvinnu við Landsvirkjun stofnaði bankinn 

HydroKraft Invest, en tilgangur þess var fjárfesting í erlendum orkuverkefnum einna 

helst á sviði vatnsaflsorku.  

Aðgerðir gegn loftslagsbreytingum: Bankastjórar bankans voru meðal talsmanna þeirra 

153 fyrirtækja sem undirrituðu yfirlýsingu sem hvatti ríkisstjórnir að koma sér saman 

og vinna að heildarúrræðum í loftslagsmálum, þegar Kyoto-bókunin myndi renna út 

2012.  

Ábyrg fjárfestingastefna: Vegna vaxandi umsvifa bankans á alþjóðlegum mörkuðum er 

enn mikilvægara að marka ábyrga og skýra fjárfestingarstefnu. Fram að þessu höfðu 

helstu fjárfestingar átt sér stað á Íslandi sem var jafnframt aðalstarfsvettvangur bankans, 

„þar hafði þörfin fyrir reglur um ábyrgar fjárfestingar hafi ekki verið til að tala um“, 

segir á öðrum stað í skýrslunni. Ábyrg fjárfestingarstefna bankans á alþjóðlegum 

markaði kallar á stöðuga skoðun innan bankans á siðareglum, viðmiðum og ferlum.  
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Skattgreiðslur og styrkveitingar: Samfara auknum vexti og hagnaði bankans innanlands 

sem og erlendis hafa skattgreiðslur bankans og starfsfólks hans aukist til muna. Með 

auknum skatttekjum vænkast hagur ríkissjóðs sem er beinn hagur samfélagsins.  

Af samfélagslegum verkefnum bankans hafa styrkveitingar verið einna mikilvægasti 

hlutinn. Bankinn var í fararbroddi í styrkjum á hinum ýmsu verkefnum og viðburðum 

í samfélaginu. „Á 120 ára afmæli Landsbankans 2006-2007 var stuðningur bankans við 

samfélagsmál meiri en hjá nokkru öðru fyrirtæki í Íslandsögunni” (Landsbankinn, 

2008).  

2015. 

Þetta árið státar bankinn af 10 ára aðild að UN Global Compact og gefur út 

samfélagsskýrslu árlega samkvæmt viðmiðum GRI, fyrst fyrirtækja á Íslandi 

(Landsbankinn, 2015). Í ársskýrslu bankans þetta árið var einna helst minnst á: 

Áhersla á ábyrgar fjárfestingar: Bankinn vinnur markvisst að innleiðingu stefnu fyrir 

ábyrgar fjárfestingar. Árið 2013 fékk bankinn aðild að United Nations Principles for 

Responsible Investments (UN PRI) og miðar stefna bankans að reglum þess. Stefnan í 

ábyrgum fjárfestingum veitir greiningarramma sem gerir bankanum kleift að tengja 

saman fjárfestingarákvarðanir og samfélagsábyrgð.  

Öflug jafnréttisstefna: Með markvissri stefnu í jafnréttismálum leggur bankinn áherslu 

á að allir eigi sömu möguleika óháð aldri, kynferði, uppruna, trúarbrögðum og fleira. 

Konur jafnt sem karlar eigi rétt á stjórnunarstöðum. Bankinn hlaut þetta árið gullmerki 

á Jafnlaunaúttekt PwC fyrstur bankanna í landinu.  

Umhverfismál: Pappírsnotkun bankans hefur minnkað um 63% frá árinu 2013. 

Raforkunotkun hefur minnkað um 38,6% frá árinu 2012. Kolefnislosun hefur minnkað 

um 25,4% og hefur heildarlosun gróðurhúsalofttegunda minnkað um 25% frá árinu 

2014. Samgöngusamningar voru gerðir við starfsmenn þar sem bankinn endurgreiðir 

starfsmönnum allt að 84.000 á ári, ef þeir nýta annan ferðakost en einkabílinn í og úr 

vinnu í 60% tilvika (Landsbankinn, 2016).  

GRI skýrsla: Skýrslan er umfangsmikil þar sem nánar er farið ofan í saumana á þeim 

þáttum sem tilteknir eru í árskýrslu bankans ásamt fleiru. Þar kemur meðal annars fram 

og er áberandi líkt og í árskýrslunni að bankinn leggur mikla áherslu á ábyrga 

útlánastefnu og öfluga áhættustýringu. Á sama tíma vill bankinn vera hreyfiafl innan 

samfélagsins með þátttöku í uppbyggingu þess til dæmis með styrkveitingum og 
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fræðslu. Þar kemur fram að efnahagslegt framlag bankans af tekjum sé hlutfallslega 

82% og beinir styrkir til samfélagsins jukust um 10 milljónir króna á milli ára, úr 205 

milljónir árið 2014 í 215 milljónir árið 2015 (Landsbankinn-a, 2016). 

4.3 Samfélagsábyrgð Glitnis/Íslandsbanka 

2007. 

Ekki var mikið efni að finna fyrir þetta ár þar sem í árskýrslu bankans er lítið sem ekkert 

minnst á SÁF. Stuttlega er minnst á sjálfbæran vöxt innan fyrirtækisins og bankinn er 

stoltur af þátttöku sinni í samfélagslegum verkefnum og góðgerðamálum, þá 

sérstaklega af Glitnir maraþon (Glitnir, 2008).  

Með gögnum frá árinu 2006 var gefinn út bæklinginn Glitnir í samfélaginu árið 2007. 

Þar var fjallað um hinar og þessar styrkveitingar til tómstunda, félagasamtaka og 

viðburða. Þar sem bankinn var kominn með starfstöðvar í tíu löndum þá gefur bankinn 

út í ritinu að hann ætli að vinna heildrænni stefnu um samfélagsábyrgð. Stefnumótun í 

málefnum samfélagsins, umhverfisins, starfsmannamálum og markaðsins.  

Framtíðarmarkmið bankans í bæklingnum: 

➢ Innleiða SÁF í stefnumótun bankans 

➢ Stunda heiðarleg, gegnsæ og siðferðisleg viðskipti 

➢ Taka tillit til hagsmuna samfélags og umhverfis þegar kemur að 

viðskiptaákvörðunum  

➢ Starfrækja umhverfisþenkjandi rekstur þar sem farið er eftir alþjóðlegum 

viðmiðum, o. fl. (Glitnir, 2007). 

Umfjöllun um „Glitnishlaupið” þar sem að starfsfólk bankans var áberandi er að finna 

bæði í árskýrslu bankans sem og í bæklingnum. Glitnir undirritaði UN Global Compact 

í byrjun árs 2007, stendur þar en annað kemur síðar fram. Bankinn stofnaði 

fjárfestingafélagið Geysir Green Energy ásamt fleirum og stefndi félagið á fjárfestingar 

í verkefnum tengdum sjálfbærri orkuframleiðslu (Glitnir, 2007). Með áherslu á 

jarðvarmaorkuver ætlaði bankinn að færa út kvíarnar á orkumarkaði á nýjum 

vígstöðvum (Davíð Sigurþórsson, 2012).  

2015/2016. 

Samkvæmt Íslandsbanka, fékk höfundur eftir mikla leit þær upplýsingar að þau hafi 

verið að rétta sig af í skýrslugerð árið 2015 og þar af leiðandi væri samfélagsskýrslan 

2016 fyrir bæði árin (Edda Hermannsdóttir, samskiptastjóri Íslandsbanka, tölvupóstur, 
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2. nóvember 2017). Því verður stuðst við þá skýrslu, þó svo að aðeins sé talað um árið 

2016 í skýrslunni.  

Í annað sinn gefur bankinn út GRI G4 skýrslu sem uppfyllir kjarnaskilyrði (reyndar 

stendur í skýrslunni annað árið í röð). Skýrslan er yfirgripsmikil og spannar stóran hluta 

af dagsdaglegri starfsemi bankans. Með útgáfu skýrslunnar reynir bankinn að greina, 

mæla og meta áhrif starfseminnar á umhverfi og samfélag þess. Þar kemur fram að 

bankinn sé búinn að vera aðili að UN Global Compact síðan árið 2010, jafnframt státar 

bankinn af ISO 27001 vottun í upplýsingaöryggi. 

Í GRI skýrslunni fyrir árið 2016 gaf bankinn út fimm nýjar stoðir samfélagsábyrgðar: 

• Viðskipti: Bankinn leggur áherslu á hagkvæmni og góða stjórnarhætti. Með 

skýru regluverki, gagnlegum upplýsingum og jafnræðis meðal 

viðskiptavina.  

• Fræðsla: Markmið bankans er að auka færni, þekkingu og áhuga á 

fjármálum með því að bjóða upp á fræðslu. 

• Samfélag: Bankinn veitir nærumhverfi sínu stuðning í formi stuðnings við 

íþrótta-, félags- og menningarstarf ásamt því að styðja verkefni til 

nýsköpunar og frumkvöðla.  

• Umhverfi: Áhersla er lögð á að vinna í takt við umhverfið og lágmarka 

neikvæð áhrif starfseminnar á umhverfið. 

• Vinnustaður: Markmið bankans er að ráða, halda í og efla ábyrgt og 

hæfileikaríkt starfsfólk (Íslandsbanki-aa, e.d.).  

Í framhaldi af nýrri stefnumörkun var ráðist í níu lykilverkefni skilgreind árlega, fyrir 

árið 2015 voru verkefnin: 

➢ Samgöngustefna 

➢ Upplýsingaröryggi  

➢ Fræðsla viðskiptavina 

➢ Ábyrg lánastarfsemi 

➢ Ábyrg innkaupastefna 

➢ Stefna um ábyrgar fjárfestingar 

➢ Mótun skýrrar styrkjastefnu 

➢ Hjálparhönd Íslandsbanka  

➢ Ný styrkjastefna (Íslandsbanki-aa, e.d.).  

Stefnupíramídi bankans er fimm laga: Grunnurinn er lykilverkefnin, þar ofan á koma 

stefnuáherslur til 3-5 ára, næst framtíðarsýn, ofan á það kemur gildi og loks efst er 

hlutverk.  
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Haghöfum bankans er skipt upp í 4 hópa: Innri hagaðila, nærumhverfi, samfélag og 

alþjóðasamfélagið.  

Stefnuáherslur eru Margföldun, einföldun og heildun en hið síðarnefnda er 

samfélagsverkefni bankans.  

Í viðskiptum leggur bankinn áherslu á að heilbrigður rekstur sé grunnur að 

samfélagsstefnu. Ásamt því að þjónusta einstaklinga, fagfjárfesta og fyrirtæki þá kemur 

bankinn einnig að uppbyggingu íslensk atvinnulífs með fjárveitingum. Í því hlutverki 

vill bankinn vera ábyrgur og ýta undir góða viðskiptahætti. Með langtíma-, mannúðar 

og umhverfisjónarmið fyrir augum, en það muni skila sér í betri viðskiptum til 

langframa.  

Ábyrgar lánaveitingar í samræmi við eina af stefnum bankans í samfélagsmálum þetta 

árið var unnið að breytingum á lánastefnu bankans. Við mat á lánaumsókn eru 

umhverfis-, siðferðileg og samfélagsleg ábyrgð skoðuð, þar sem fyrirtæki þurfa að 

fylgja settum reglum um starfsemi fyrirtækja. Sem lánaveitandi hefur bankinn stutt 

verkefni varðandi nýtingu á vistvænni orku. 

Ábyrgar fjárfestingar unnið er að því að innleiða reglur Sameinuðu þjóðanna um 

ábyrgar fjárfestingar en bankinn er í umsóknarferli um aðild að því regluverki. Áhersla 

er lögð á að þau fyrirtæki sem fjárfest er í styðjist við UN Global Compact eða önnur 

alþjóðleg viðmiðið í stefnumálum samfélagsábyrgðar. Slík stefna bankans hefur 

samfélagslega jákvæð áhrif enda telur bankinn áhrif þess að tvinna saman ábyrgðar- og 

arðsemissjónarmið skapi jákvæða verðmætasköpun í hagkerfinu til lengri tíma litið, þó 

svo að það geti þýtt neikvæð áhrif til skemmri tíma.  

Jöfn tækifæri starfsmanna þar sem lögð er áhersla á jafnræði og jafnrétti. Bankinn hefur 

hlotið gullmerki Jafnlaunavottunar PwC. Íslandsbanki leggur áherslu á þróun í starfi. 

Líkt og mótun samfélagsstefnu og verkefninu Hjálparhönd þar sem starfsmenn bankans 

verja 1 vinnudegi eða fleiri á ári í stuðning við gott málefni. 

Umhverfismál til að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum rekstursins hafa verið 

gerðar ýmsar breytingar. Sorpflokkun hefur verið metin, sparnaður á pappír og ábyrg 

gagnaeyðing. Helmingur bíla bankans eru grænir bílar og ekki eru notuð nagladekk, 

sem og nýting samgöngusamnings bankans við starfsmenn hefur aukist en styrkur 

bankans er 7.000 kr. á starfsmann. Á undanförnum árum hefur bankinn haslað sér völl 

á sviði umhverfisvænna orkugjafa og endurnýjanlegrar orku.  
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Til samfélagsmála veitti bankinn 168 milljónum króna í styrki til ýmissa málefna innan 

samfélagsins og þá söfnuðust 97,3 milljónir í hlaupastyrki til góðgerðarfélaga í 

Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka. Arðgreiðsla til ríkisins þetta árið var 37 milljarðar 

króna (Íslandsbanki, 2016). 

4.4 Samfélagsábyrgð Kaupþing/Arion banka 

2007. 

Í árskýrslu Kaupþings árið 2007 var að finna nokkuð yfirgripsmikila SÁF 

stefnumörkun. Bankinn telur sig spila stórt hlutverk innan þeirra samfélaga sem hann 

var með starfsstöðvar, þar sem athafnir bankans og dótturfyrirtækja hafi áhrif á 

nærumhverfið. Bankinn gerir sér einnig grein fyrir því að grundvöllurinn að góðu 

fyrirtæki er traust og að samfélagið búist aðeins við því besta frá þeim þegar 

samfélagsábyrgð og siðferði sé annarsvegar.  

Traust langtímasambönd við alla hagahafa bankans er grundvöllurinn að rekstri 

bankans. Góðir stjórnarhættir og hagnaður hluthafa sem stendur undir sér til langframa 

er lykillinn að þessu trausti. Þá skulu SÁF markmið bankans tryggja sameiginlega 

verðmætasköpun fyrir hópinn (samfélagið), hluthafa og starfsmenn þess. 

Jafnrétti starfsmanna: Starfsmenn skulu eiga jafna möguleika samkvæmt hæstu gildum 

samfélagsins og leitast bankinn við að veita starfsmönnum sínum framúrskarandi og 

fjölbreytt starfsumhverfi. 

Hluthafar: Sem leiðandi fjármálafyrirtæki er verðmætasköpun til langframa eitt 

meginmarkmið þess. Fyrir hvaða fyrirtæki sem er þá veltur sjálfbær vöxtur og 

fjárfestingartækifæri þess á því að ganga skrefinu lengra en lög og reglur segja til um.  

Haghafar: Markmið Kaupþings er að byggja upp starfsemi og þjónustu á heimsvísu, 

sem og í samfélögunum þar sem starfsemin fer fram. Fólk treystir bankanum fyrir 

fjármálum sínum sem og metnaði þess gagnvart fyrirtækjum og fjölskyldum þeirra.  

Umhverfið og skuldbindingar bankans: Áhersla er lögð á að stefnumörkun í SÁF sé 

sjálfviljug. Bankinn telur að aukin hagsæld í samfélaginu sé vísir að auknum hagnaði í 

fyrirtækjarekstri. Með stuðningi bankans við góðgerðarmál, menningu og menntun þá 

er bankinn að ýta undir vöxt einstaklinganna í samfélaginu og þar með græða allir.  

Bankinn styrkti Kolvið (e. Icelandic Carbon Fund) þar sem bankinn reiknaði 

kolefnisfótspor hvers starfsmanns á akstri og í flugi. Kolviður nýtti síðan styrkinn til 
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gróðursetningar. Frumkvæði sem þessi gera bæði almenning og starfsmenn meira 

meðvituð um umhverfi sitt og þau áhrif sem þau geta haft þar á.  

Siðferði og aðgerðir gegn peningaþvætti: Bankinn styður við sjálfbæra þróun með 

fjárframlögum til aukinna hagsældar í samfélaginu sem eykur lífsgæði heildarinnar. Til 

þess leggur bankinn áherslu á að vinna að upprætingu peningaþvættis á heimsvísu og 

hefur bankinn markar sér stefnu í þeim málum og unnið ötullega að því í samstarfi við 

aðra (Kaupþing, 2008). 

2015. 

Töluvert er lagt upp úr samfélagsábyrgð í árskýrslu bankans árið 2015, en engin sér 

SÁF skýrsla er gefin út hjá Arion banka. 

Góðir viðskiptahættir: Bankinn leggur áherslu á að vera til fyrirmyndar og meta hina 

margskonar undirliggjandi hagsmuni, til skemmri og lengri tíma. Hagsmunir hluthafa, 

viðskiptavina, starfsfólks og samfélagsins í heild eru teknir með í reikninginn þegar 

kemur að mati á ábata og áhættu. Markmið bankans síðustu ár hefur verið að efla 

atvinnulífið á Íslandi með hinum ýmsu fjárfestingarverkefnum, ásamt því að ýta undir 

endurreisn innlenda hlutabréfamarkaðarins og fjölgun fjárfestingarkosta.  

Ábyrgir stjórnarhættir: Lykillinn að ábyrgum stjórnarháttum er gagnsæ 

ákvörðunartaka. Til þess hefur bankinn sett stefnu og siðareglur varðandi 

upplýsingagjöf, jafnréttismál og peningþvott. Arion banki fékk þetta árið 

viðurkenningu sem fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum frá 

Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti.  

Jafnréttismál: Bankinn ætlar sér að tryggja jöfn kjör og tækifæri starfsfólks. Bankinn 

er aðili að Jafnréttissáttmála UN Global Compact og UN Women. Arion banki var 

fyrstur íslenskra banka til að hljóta Jafnlaunavottun VR.  

Nýsköpun: Bankinn veitir stuðning við frumkvöðla með fjármagni og ráðgjöf, bankinn 

vinnur fyrir og með frumkvöðlum, sprotafyrirtækjum og fjárfestum. Arion banki 

stendur fyrir Startup Energy Reykjavík ásamt fleiri aðilum í orkutengdri starfsemi. 

Umhverfismál: Bankinn hefur sett þau markmið að spara orku, auka pappírslaus 

viðskipti og umhverfisvænan kost við prentun. Samgöngustefna bankans stuðlar að 
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notkun vistvænni og hagkvæmari ferðamáta starfsfólks, þetta bæði bætir umhverfið og 

heilsu starfsfólksins. Hluti af bílafloti bankans var rafvæddur. 

Samfélags stuðningur: Efling fjármálalæsis með fræðslu og fundum og stuðningi. 

Arion studdi við ýmis góðgerðamál og félagasamtök (Arion banki, 2016), bankinn 

tiltekur engar upphæðir í þessum efnum.  

Arion banki var síðastur bankanna til að gerast aðili að UN Global Compact en það var 

gert undir lok árs 2016. Bankinn hefur fram að þessu ekki skilað sérstakri skýrslu um 

samfélagsábyrgð en birti þó sérstaka umhverfisskýrslu árið 2016 sem hluta af 

ársskýrslu sinni (Arion banki-a, 2016).  

Í yfirlitinu hér að ofan er nokkuð skýrt að allir bankarnir eru farnir að leggja aukna 

áherslu á samfélagsábyrgð í rekstrinum. Stefnumótun árið 2015 (eftir hrun) er mun 

meiri en árið 2007 (fyrir hrun). Einna helsti munurinn felst í því að árið 2015 er að finna 

mun meira af aðgerðaráætlunum, það er nánari útfærslur á því hvernig bankarnir ætli 

sér að ná settum markmiðum. Því má gera ráð fyrir að bankarnir hafi farið að vinna eftir 

einhverskonar verklagsramma sem stefnumótun í SÁF veitir. Hér á eftir verður farið 

nánar ofan í saumana á því hvort og þá hvað breyttist milli áranna 2007 og 2015, það 

er hvort að bankarnir hafi lært eitthvað af hruninu. 

5 Niðurstöður og greining  

Ekki er nóg að setja stefnur og markmið það þarf einnig að framfylgja þeim. Oft getur 

reynst erfitt að mæla árangur og áhrif í samfélagsábyrgð, þar sem oft getur verið erfitt 

að mæla óáþreifanlega hluti, líkt og breytingar á ábyrgð og siðferði. Því getur verið gott 

að nota verkfæri SÁF til þess. Til að auðvelda haghöfum að meta hvort fyrirtæki séu í 

raun að standa við sitt, það er þeirra sem gefa út einhverja stefnu í samfélagsábyrgð, að 

þau séu ekki bara að gefa út innantóm loforð, þá er gott að styðjast við greiningarramma 

við mat á þeim skýrslum sem gefnar eru út. Hér á eftir verða skýrslur bankanna metnar 

og bornar saman milli ára með greiningarramma, til að geta greint hvort áherslubreyting 

hafi átt sér stað eftir hrun.  

5.1 Ímynd bankanna eftir hrun 

Á svo til einni nóttu misstu bankarnir allt traust ekki bara á Íslandi heldur á heimsvísu. 

Þar sem bankastarfsemi grundvallast á trausti þá þurftu bankarnir að bregðast við og 
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það strax. Bankarnir þurrkuðust út af alþjóðamörkuðum þar sem þeir skildu aðeins eftir 

sig sviðna jörð og skuldahala. Á Íslandi þurfti bankastarfsemi samt að halda áfram með 

einhverju móti en bankarnir hafa þurft að vinna fyrir því. 

Íslenska ánægjuvogin er félag sem Stjórnvísi og Samtök iðnaðarins standa að og er 

markmið þess verkefnis að upplýsa fyrirtæki um samræmdar mælingar yfir ánægju 

viðskiptavina. Aðrir þættir eins og mat á gæðum, ímynd og tryggð viðskiptavina hefur 

einnig áhrif þar á. Árið 2009 hrundi ánægjuvog íslensku bankanna. Landsbanki féll úr 

72,6 stigum árið 2007 niður í 50,1 stig árið 2009, Glitnir féll úr 72,8 stigum árið 2007 

í 54,4  stig árið 2009 og Kaupþing úr 68,9 stigum niður í 49,6 árið 2009 (Stjórnvísi, 

2008; Stjórnvísi, 2010).  

Til samanburðar mældist ánægjuvog bankanna árið 2015: Landsbanki 60,6 stig, 

Íslandsbanki 62,7 stig og Arion banki 57,2 stig (Stjórnvísi, 2016). Því virðist bönkunum 

hafa tekist að vinna til baka hluta þess trausts sem þeir höfðu árið 2007 en ennþá er 

langt í land, þó svo að það eigi að vera „góðæri” í landinu. Mögulega hefur það eitthvað 

með samfélagsábyrgð þeirra að gera sem og aukna almenna siðferðisvitund í landinu. 

5.2 Greiningarrammi 

Líkt og áður hefur komið fram þá verður stuðst við greiningarramma fyrir SÁF skýrslur 

sem er að finna í bókinni Corporate Social Responsibility and Governance, í kaflanum, 

An Evaluation Framework for CSR Reporting (Frederiksen og Nielsen, 2015). Með því 

að styðjast við greiningarramma sem þennan er mögulegt að meta bæði áreiðanleika og 

gæði þeirra skýrslna sem bankarnir hafa gefið út á þeim tímabilum sem eru til skoðunar 

hér. Greining sem þessi fer ekki inn á árangur og efndir þeirra markmiða og ber að hafa 

það í huga.  

Siðferðislegar skyldur fyrirtækja sem ramminn nær til eru:  

1. Fyrirtæki skulu forðast aðgerðir sem skaða aðra, þar sem þeim ber að fara 

eftir grundvallarreglum siðferðis að a) valda ekki skaða og b) lágmarka 

neikvæð áhrif á samfélagið og umhverfið.  

2. Fyrirtæki sem gefa af sér til samfélagsins það er einstaklinga og 

umhverfisins með einhverju móti, eru að gera meira fyrir samfélagið en 

þau sem aðhafast ekkert.  

Þá var bætt við einum ramma: Skuldbindingar og félagasamtök, þar sem mörg fyrirtæki 

eru aðilar að hinum ýmsu hagsmunasamtökum, alþjóðaviðmiðum og stöðlum sem þeim 

ber þá að fylgja eftir, oftar en ekki með skýrslugerð. 
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Til greiningar eru undirflokkarnir:  

➢ Staðan í heiminum 

➢ Stefnur 

➢ Aðgerðir 

➢ Niðurstöður 

Sjá nánar í töflu 2. Hafa ber í huga að erfitt getur reynst að bera saman árangur til dæmis 

á milli umhverfis- og samfélagsmarkmiða. Því getur verið erfitt að komast að 

samkomulagi um einhverja eina ákveðna útkomu.  

 

Tafla 2, greiningarrammi (Frederiksen og Nielsen, 2015) 

Stuðst verður við ofangreindan ramma í samanburðinum sem hér fer á eftir. Með því 

að meta hvern lið fyrir sig á þeim stefnum og áherslum sem skoða á hverju sinni þá 

verður samanburðurinn auðveldari og skýrari. Ramminn hentar því vel til að bera 

saman íslensku bankana þar sem auðvelt reyndist að nýta hann beint til greiningar á 

þeim (Frederiksen og Nielsen, 2015). 

5.3 Samanburður milli ára  

Þegar árin 2007 og 2015 eru borin saman og greind bæði eftir gæðum ársskýrslna sem 

og stefnumarkmiðum er í fljótu bragði ekki mjög mikill munur á og mun minni en búist 

var við. Landsbanki og Kaupþing (Arion banki) tileinkuðu SÁF sér kafla í árskýrslum 

sínum bæði árin en Íslandsbanki fjallaði lítið sem ekkert um SÁF árið 2007 í árskýrslu 

sinni, ekkert frekar en árið 2015, en megin munur milli ára hjá Íslandsbanka (Glitni) 

var útgáfa GRI G4 skýrslu.  

Árið 2007 var ákaflega mikil áhersla lögð á stöðu bankanna á alþjóðagrundvelli 

sérstaklega hjá Landsbanka og Kaupþing, samfara því var stefna þeirra að styrkja þau 

ólíku samfélög þar sem starfsemi þeirra fór fram. Ekkert efni var að finna því til 
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staðfestingar að bankarnir hafi framkvæmt nokkuð á erlendri grundu, fyrir utan 

Glitnishlaupið sem hafði engin áhrif á ábyrgð. Staða bankanna er önnur árið 2015 þar 

sem starfsemi þeirra er ekki lengur á alþjóðagrundvelli enda í eigu íslenska ríkisins að 

miklu leyti. 

Valda ekki skaða. Í skýrslu Landsbankans árið 2007 er að finna eftirfarandi yfirlýsingu 

sem fjallað var um í fyrri kafla. „Öflug fjárfestingarstefna, byggð á siðferðilegum 

viðmiðum“ en þessar siðferðilegu yfirlýsingar eru greynilegt merki um innantóm orð 

bankanna. Sama er einnig upp á teningnum þá hjá Kaupþing þar sem bankinn „tileinkar 

sér siðferðilega viðskiptahætti” í alþjóðaumhverfinu. Í bæklingi Íslandsbanka er ein af 

stefnum bankans að „Stunda heiðarleg, gegnsæ og siðferðisleg viðskipti”. Aftur á móti 

fylgdi ekki sögunni hvaða siðferðilegu viðmiðum átti að fylgja eða hvernig þeim skyldi 

framfylgt. Eftir hrun hefur orðið breyting á þar sem áherslu á orðið siðferði hefur skipt 

út fyrir orðið ábyrgð. Þar sem allir bankarnir hafa mótað einhverskonar stefnu í 

ábyrgum lánaveitingum og fjárfestingum. Því má velta fyrir sér hvort að bankarnir séu 

einungis orðnir ábyrgir eftir hrun en ekki siðferðislega réttsýnir eða meðvitaðir. 

Íslandsbanki var með ábyrgar lánaveitingar sem eitt af lykilverkefnum sínum seinna 

árið og samfara því réðust þeir í breytingar á lánastefnu sinni. Líklega er þessi áberandi 

áhersla á siðferði árið 2007 samtvinnuð alþjóðavæðingu bankanna, þar sem þeir hafi 

talið þörf á að leggja áherslu á siðferði líkt og tíðkaðist meira erlendis. Vissulega er 

ekki hægt að halda því fram að það hafi ríkt algert siðleysi innan bankanna en í það 

minnsta þá var siðferðisvitund lykilmanna bankanna á árunum fyrir hrun í hæsta máta 

óþroskuð. Þar fyrir utan var sjálfstraust þeirra hreint út sagt ótrúlegt, í bland við 

barnalegan hroka, blinda trú á eigin viðskiptasnilld ásamt hreinum skorti á heilbrigðri 

sjálfsgagnrýni (Steingrímur J. Sigfússon, 2010). Velta má upp þeirri spurningu hvað 

hafi orðið um siðferðið í tengslum við hrunið. Þar sem bönkunum bar í það minnsta 

siðferðisleg skylda til að upplýsa opinberlega um stöðu mála, sem var ekki gert í lengstu 

lög, ekki fyrr en það var orðið of seint. Þá voru ýmsir menn innan bankana sem gengdu 

lykilstöðum sem og aðrir tengdir þeim farnir að ráðstafa fjármunum sínum og koma 

þeim undan þegar ljóst var hvert stefndi (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010).  

Ábyrg fjárfestingarstefna er ein megináhersla Landsbankans árið 2007 vegna vaxandi 

umsvifa á alþjóðlegum mörkuðum. Í árskýrslu bankans var því haldið fram að „fram að 

þessu höfðu helstu fjárfestingar átt sér stað á Íslandi sem var jafnframt 

aðalstarfsvettvangur bankans, þar hafði þörfin fyrir reglur um ábyrgar fjárfestingar ekki 
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verið til að tala um”. Þarna segir bankinn orðrétt að þörfin fyrir ábyrgð í fjárfestingum 

á Íslandi hafi ekki verið til staðar. Hvað það var sem olli þessum hugsunarhætti og lét 

stjórnendur bankanna haga sér líkt og þeir gerðu er stórt spurningarmerki. Líklegast er 

að heiðurinn megi að mörgu leiti rekja til hugmyndafræði afskiptaleysis sem hafði 

skotið rótum á Íslandi upp úr síðustu aldamótum. Það sást til dæmis vel í 

stefnuyfirlýsingum ríkisstjórna á árunum fyrir hrun, þar sem lögð var áhersla á 

einkavæðingu á þeim fyrirtækjum og stofnunum í eigu ríkisins sem voru í samkeppni 

við einkaaðila. Bankarnir fengu einfaldlega að vaxa eins og þeim sýndist enda áttu 

eftirlitsstofnanir ekki að íþyngja þeim að óþörfu og á sama tíma átti að draga úr 

skrifræði í samskiptum við ríkisvaldið (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). Í stefnum 

allra bankanna átti að stunda ábyrg og heiðarleg viðskipti, allt saman mjög siðferðilega 

rétt á pappír. Aðgerðirnar í þeim málum voru þveröfugar og niðurstaðan varð 

efnahagslegt hrun. Annað var upp á teningnum árið 2015 þar sem bankarnir voru með 

skýrari stefnur í lána og fjárfestingamálum, sem og hvernig þeir ætli að framfylgja 

þeim, að hluta í það minnsta.  

Lágmarka neikvæð áhrif. Ef meta ætti aðgerðir stjórnenda bankanna mánuðina fyrir 

hrun, það sem kom fram við rannsókn á aðdraganda hrunsins og er enn að koma upp á 

yfirborðið þá eru áhrif þeirra allt annað en jákvæð fyrir samfélagið. Neikvæðra áhrifa 

gætir bæði á Íslandi sem og erlendis og lítið sem ekkert var gert í að draga úr þeim 

nema með innantómum yfirlýsingum á pappír. Þar sem til dæmis er stefnt að aukinni 

umhverfisvernd, en hvernig það skuli framkvæmt kemur ekki fram. Samfara 

alþjóðavæðingunni þá var eitthvað fjallað um umhverfismál í skýrslum bankanna fyrir 

hrun, en eins og áður hefur verið komið inn á þá snéru SÁF markmið bankanna í þeim 

málaflokki einna helst að fjárfestingum í verkefnum á sviði orkuframleiðslu erlendis. 

Þar sem Asía var til dæmis spennandi nýr leikvöllur með nýjum haghöfum (Davíð 

Sigurþórsson, 2012). Með því að stuðla að frekari sjálfbærni á sviði endurnýtanlegrar 

orku þá voru bankarnir vissulega að uppfylla brot af UN Global Compact viðmiðum 

varðandi umhverfisþáttinn, þar sem kemur fram að: „Fyrirtæki hafi frumkvæði að því 

að hvetja til aukinnar ábyrgðar gagnvart umhverfinu og hvetji til þróunar og nýtingar á 

umhverfisvænni tækni”. Bankarnir voru í samvinnu við önnur fyrirtæki á Íslandi líkt og 

Landsvirkjun og Geysir Green Energy þar sem þeir komu að fjármögnunarhliðinni. Það 

var svo í höndum þeirra sem fóru höndum um fjármagnið að framfylgja SÁF viðmiðum 

og ekki að finna neinar reglur varðandi eftirfylgni á því hjá bönkunum árið 2007. Árið 
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2007 var Landsbankinn kominn lengst á veg í umhverfismálum og stefnumörkum þar 

að lútandi, einna helst með undirritun og aðild að sáttmálum.  

Annað er upp á teningnum seinna árið þar sem áherslubreytingar til batnaðar hafa átt 

sér stað. Í GRI skýrslum Landsbanka og Íslandsbanka er að finna útlistun, framkvæmd 

og niðurstöður á hinum ýmsu umhverfismarkmiðum þeirra. Sama má segja um sérstaka 

umhverfisskýrslu Arion banka sem er reyndar frá árinu 2016 og á því ekki beint við en 

þar er reyndar að finna gögn frá árinu 2015 sem eru til samanburðar. Bankarnir hafa 

allir tekið sig verulega á í bæði markmiðasetningu, framkvæmd og úrlausnum á sviði 

umhverfismála. Sýnt er fram á hvernig markvisst hafi verið dregið úr pappírsnotkun, 

raforkunotkun og kolefnislosun og greinilegt er að stefna bankanna í umhverfismálum 

er að lágmarka neikvæð áhrif, til dæmis með samgöngustyrkjum starfsmanna og minni 

pappírsnotkun. Jafnframt leggja allir bankarnir mikla áherslu á ýmsa stefnumótun í 

þessum efnum.  

Gefa til samfélagsins. Á árunum fyrir hrun þar sem árið 2007 sprengdi skalann, 

kepptust bankarnir við að gefa sem mest til samfélagsins í formi hverskonar 

góðgerðarstarfsemi. Varla var haldinn viðburður á Íslandi eða þar sem bankarnir voru 

með starfsstöðvar öðruvísi en að nafn einhvers þeirra kom fyrir, enda virðist túlkun 

þeirra á SÁF hafa takmarkast einna helst við fjárframlög til samfélagsins sem var 

nokkuð öflug markaðsbrella. Við græðum og þá græða allir, var mottóið eins og kom 

fram í ársskýrslu Kaupþings „með stuðningi bankans við góðgerðamál, menningu og 

menntun þá er bankinn að ýta undir vöxt einstaklinganna í samfélaginu og þar með 

græða allir”. Þar kom einnig fram að SÁF markmið bankans ættu að tryggja 

sameiginlega verðmætasköpun fyrir allan hópinn. Hvernig því átti að vera framfylgt 

aftur á móti var annað mál og fylgdi ekki sögunni og niðurstaðan í hruninu var allt 

önnur þar sem hluthafar og innistæðueigendur sátu eftir með ekki neitt.  

Þau verðmæti sem Landsbankinn skapaði skyldi miðlað út í samfélagið þar sem 

bankinn var með starfsemi, kom fram í árskýrslunni árið 2007. Innistæðueigendur 

Icesave reikninga til dæmis hefðu væntanlega viljað fá snefil af þeim verðmætum sem 

þeir töpuðu, þó svo að það hafi tekist á endanum þá leit ekki út fyrir það í langan tíma. 

Bankinn sagði með stolti í árskýrslu sinni árið 2007 að hann hafi verið „framarlega í 

flokki þeirra sem hafi ýtt undir mikil lífsgæði á Íslandi” en þar er einnig áberandi hversu 

mikla áherslu bankinn leggur á skattagreiðslur sínar, eins og það sé eitthvað til að monta 

sig af, það er að fara eftir lögum og borga lögbundna skatta. Landsbankinn montaði sig 
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einnig af því að hafa verið í fararbroddi í styrkjum á hinum ýmsu verkefnum og 

viðburðum í samfélaginu. „Á 120 ára afmæli Landsbankans 2006-2007 var stuðningur 

bankans við samfélagsmál meiri en hjá nokkru öðru fyrirtæki í Íslandsögunni”.  

Í umfjöllun Íslandsbanka í samfélagsbæklingnum frá árinu 2007 kemur fram að 

bankinn gefið ríflega 150 milljónir til um 200 aðila. Bankarnir voru áberandi stoltir af 

gjafmildi sinni til góðgerðamála eða til samfélagsins eins og þeir orðuðu það sjálfir, en 

með þessu voru bankarnir ötullega að vinna að því að styrkja markaðstöðu sína sem 

veitti þeim svo skattaafslátt í ofanálag.  

Munur á milli ára í þessum málaflokki er ekki svo ýkja mikill þar sem bankarnir minnast 

enn á gjafmildi sína, þó svo að eigendur þeirra sé íslenska ríkið sjálft að mestu. Helsti 

munurinn er sá að hér áður féllu góðgerðamálin undir risnukostnað bankanna og voru 

þau bara dropi í hafið miðað við kostnað bankanna af gestamóttökum, boðs- og 

veiðiferðum. Bæði Landsbanki og Íslandsbanki tiltaka upphæðirnar sem beina styrki til 

samfélagsins í GRI skýrslum sínum árið 2015 og þar kemur fram að Landsbankinn hafi 

veitt 215 milljónir og Íslandsbanki 168 milljónir, fyrir utan það sem safnaðist í 

hlaupastyrki. Kaupþing/Arion banki er hófsamastur bæði árin og er lítið fyrir að 

minnast á tölur í þessum efnum og því þarf bankinn að fá að njóta vafans þar á. 

Jafnrétti. Eitt af grundvallarviðmiðum UN Global Compact snýr að því að fyrirtæki 

styðji afnám misréttis til vinnu og starfsvals og einnig snýr einn af málaflokkum ISO 

26000 staðalsins að vinnuvernd og starfsöryggi. Með því að stuðla að jafnrétti þá geta 

fyrirtæki dregið úr neikvæðum og skaðlegum áhrifum í samfélaginu. Í þeim efnum 

miðað við skýrslur bankanna stendur Arion upp úr árið 2007 þar sem hann var einn um 

stefnumörkun í þeim efnum það árið. Árið 2015 aftur á móti eru allir bankarnir með 

skýra stefnu í jafnréttis- og jafnlaunmálum starfsmanna. Jafnframt gera bankarnir sér 

mun betur grein fyrir áhrifum og hagsmunum hinna ýmsu haghafa. Í þessum 

málaflokkum eru bankarnir með skýrar stefnur, hvernig þeir ætli sér að vinna að þeim 

og hvað þeir hafa áorkað nú þegar líkt og jafnlaunavottun, þjálfun starfsfólks og fræðslu 

í samfélaginu svo eitthvað sé nefnt. 

Skuldbindingar og félagasamtök. Líkt og áður hefur komið fram hefur mikil 

vitundavakning á málefnum SÁF átt sér stað, í kjölfar efnahagskreppunnar sérstaklega 

og er íslenskt samfélag engin undantekning. Til að sýna fram á að skuldbindingar og 

stefnumótun í samfélagsábyrgð séu ekki bara innantóm orð, þá gera fyrirtæki sér grein 



 

42

 

fyrir mikilvægi þess að þau skuldbindi sig til nýta sér hin ýmsu verkfæri SÁF, til að 

mynda með aðild að hinum ýmsu félagasamtökum. Með því getur verðmætasköpun 

aukist til langframa þar sem neytandinn ber meira traust til fyrirtækisins, á það ekki 

síður við bankana þar sem starfsemi þeirra er byggð á trausti. Landsbankinn hefur verið 

aðili að UN Global Compact frá árinu 2005 og hefur bankinn skilað framvinduskýrslu 

árlega síðan þá, árið 2011 hóf bankinn að skila GRI skýrslu í samræmi við C stig þar 

sem bankinn fylgir G3 viðmiðum. Árið 2007 telur Landsbankinn einnig til að hann hafi 

staðið við gefin loforð með því að tiltaka stuðning og aðild að hinum og þessum 

sáttmálum. Svo djarfir voru hinir bankarnir ekki en í umfjöllun þeirra kom einna helst 

fram að þeir væru að vinna ötullega að innleiðingu SÁF. Var mesta áherslan á þann 

punkt en heldur minna, ef eitthvað, um framkvæmdina. Íslandsbanki tilgreindi þó í 

samfélags bæklingi sínum að hann hafi gerst aðili að UN Global Compact árið 2007 en 

ekki virðist það hafa gengið upp enda tiltekur bankinn annarsstaðar að hann hafi orðið 

aðildameðlimur árið 2010. Bankarnir þrír státa nú loks allir af aðild að UN Global 

Compact og Festu. Landsbankinn hefur nýtt sér ISO 26000 staðalinn til viðmiðunar 

sem og ISO27001 um upplýsingaöryggi líkt og Íslandsbanki. Allir bankarnir hafa 

undirritað Jafnréttissáttmála UN Women og Landsbankinn jafnframt UN PRI um 

ábyrgar fjárfestingar sem Íslandsbanki vinnur að innleiðingu á. 

Í greiningunni hér að framan kemur fram að eftir hrun fylgja orðum í meira mæli efndir 

hjá bönkunum. Bankarnir eru misjafnlega vel á veg komnir í innleiðingu á 

samfélagsábyrgð og mestu munar hjá Arion banka. Fyrir hrun gaf bankinn út nokkuð 

yfirgripsmiklar stefnur í ársskýrslu sinni en útfærsla og eftirfylgni var ekki til staðar. 

Staðan var svipuð hjá Landsbankanum sem var kominn lengst í ferlinu til dæmis með 

aðild að UN Global Compact en svo stóð ekki steinn yfir steini þegar allt hrundi. Í dag 

virðast bankarnir vera farnir að gera sér grein fyrir því að til að ná og halda trausti 

markaðarins þurfi þeir að standa við yfirlýst markmið og sýna fram á á ábyrgan hátt 

hvernig og hverju þeir hafi áorkað. Þar er Íslandsbanki engin undantekning en fyrir 

hrun var lítið gert varðandi samfélagsábyrgð þó svo að bankinn hafi ekki sparað fagrar 

yfirlýsingar um siðferði og gagnsæi í stjórnarháttum. Þó svo að bankinn hafi gefið 

verulega í þá standast upplýsingar þeirra ekki alveg, líkt og kom fram áður þá er því 

haldið fram árið 2016 að GRI skýrsla hafi verið gefin út tvö ár í röð en svo vantaði 

skýrsluna fyrir árið 2015, gögn þess árs áttu víst samkvæmt fengnum upplýsingum að 

vera inn í árinu 2016 sem kom ekki fram í skýrslunni. Sama má segja um aðild bankans 
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að UN Global Compact þar sem á einum stað stóð að bankinn hafi orðið aðili 2007 en 

annarsstaðar árið 2010. Til þess að hægt sé að treysta þeim upplýsingum sem koma 

fram þurfa þær að vera réttar og því þarf að fylgja eftir.  

Fyrir utan það þá virðist sú samfélagslega stefna sem bankarnir studdust við fyrir hrun 

hafi verið að einhverju leiti gölluð og bankarnir hafi nýtt sér það til framdráttar (Davíð 

Sigurþórsson, 2012). Íslensku bankarnir einfaldlega nýttu sér hversu vítt hugtakið er, 

sem er jafnframt einn helsti veikleiki hugtaksins. 

5.3.1 Samantekt á niðurstöðum 

Þau atriði sem hér hafa komið fram í fyrri kafla eru þau sem helst má telja vera 

veigamestu málefnin til að svara rannsóknarspurningunni: 

Hvernig birtist samfélagsábyrgð íslensku bankanna fyrir og eftir hrun?  

Stefnur bankanna í samfélagsábyrgð sem vissulega voru til staðar fyrir hrun birtast sem 

innantómar yfirlýsingar á pappír, slík háttsemi var ekkert annað en misnotkun á 

hugtakinu samfélagsábyrgð og auglýsingaskrum til að reyna að líta vel út á 

alþjóðamarkaði og í alþjóðlegu samhengi. Enda hefði bankahrunið að öllum líkindum 

ekki farið eins illa og raun bar vitni ef stjórnendur bankanna hefðu verið samfélagslega 

ábyrgir. Bankahrunið virðist því hafa opnað augu stjórnenda bankanna fyrir verkfærum 

samfélagsábyrgðar og hvernig megi nýta þau til að skapa traust með gagnsæjum 

viðskiptaháttum. Í kjölfar hrunsins má sjá talsverða breytingu á SÁF stefnum allra 

bankanna og því að nú eru frekar sett markmið og útfærðar leiðir til að ná þeim 

markmiðum sem gefur fyrirheit um efndir. Enn virðist þó vanta upp á sjálfsskoðun 

bankanna á því hvernig þeir hafi staðið sig á hverju tímabili í framfylgd á SÁF stefnu 

sinni og eigin einkunnagjöf á opinberan hátt í viðeigandi skýrslugjöf. Hafa ber þó í 

huga að þar sem sú greining sem hér hefur farið fram fjallar ekki um árangur eða efndir 

á markmiðum bankanna þá þarf það að fá að liggja á milli hluta.  

6 Lokaorð 

Í köflunum hér á undan hefur verið farið yfir hinar ýmsu skilgreiningar og kenningar 

um samfélagsábyrgð fyrirtækja. Helstu alþjóðlegu viðmið og verkfæri voru reifuð sem 

og staða SÁF á Íslandi. Þar á eftir var fjallað um bankana og efnahagshrunið 2008 sem 

og lítið brot af afleiðingum þess. Bankahrunið markaði skýr skil milli tímabila á Íslandi 

enda er talað um fyrir og eftir hrun í Íslandssögunni og því var bankahrunið notað sem 
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skil milli tímabila til samanburðar. Þrátt fyrir nokkuð skýrar niðurstöður í samanburði 

á samfélagslegri ábyrgð bankanna vakna óneitanlega aðrar áleitnar spurningar er varða 

siðferðislega ábyrgð, gagnsæi, ábyrga stjórnunar- og viðskiptahætti á Íslandi. 

Kröfurnar um gagnsæi í stjórnarháttum fyrirtækja hefur orðið sífellt háværari í kjölfar 

hrunsins, enda skal það engan undra miðað við það sem hefur komið upp úr krafsinu 

við rannsóknir á aðdraganda þess. Í Búsáhaldabyltingunni árið 2009 heimtuðu 

Íslendingar meira gagnsæi, þessu fína orði sem bankarnir notuðu í SÁF markmiðum 

sínum fyrir hrun. Niðurstöður greiningarinnar hér á undan gefa til kynna að gagnsæi í 

stjórnarháttum hafi vart þekkst á einkavæðingaárunum, þá allavega ekki innan 

bankanna eða hjá yfirvöldum.  

Stjórnendur bankanna gátu farið gríðarlega frjálslega með fjármuni einstaklinga og 

fyrirtækja þar sem afskipti og eftirlit ríkisins var nánast ekki til staðar, enda hafði það 

verið markmið þeirra ríkisstjórna þegar einkavæðingarpartýið stóð sem hæst. 

Útrásarvíkingarnir fengu að leika lausum hala án þess að mikið væri spáð í því og á 

aðeins fimm árum eftir að bankarnir voru að fullu einkavæddir voru samanlagðar eignir 

þeirra á við fjórtánfalda þjóðarframleiðslu á Íslandi. Slík áhættustarfsemi er langt frá 

því að vera eðlileg fyrir svo lítið hagkerfi. Sérstaklega þegar litið er til þess að 

innistæðutryggingarnar eru á forræði og ábyrgð þess lands sem fjármálastofnunin er 

skráð í. Þessi staðreynd virðist bara alveg hafa farið framhjá stjórnvöldum.  

Bankarnir máluðu af sér glansmynd og lofuðu öllu fögru enda boðuðu þeir innleiðingu 

á samfélagsábyrgð þar sem siðferði, gagnsæir viðskiptahættir, traust og ábyrgð var í 

hávegum höfð sem reyndist svo bara vera auglýsingaskrum. Ísland var ansi aftarlega á 

merinni í málefnum SÁF og því væntanlega hljómuðu þessi siðferðilegu boðorð 

bankanna einstaklega vel og þeir algjörlega traustsins verðir. Vöxur bankanna var þar 

af leiðandi af hinu góða þar sem bankarnir boðuðu betri viðskiptahætti samfara því að 

vera á alþjóðamarkaði og hagur Íslendinga blómstraði í góðærinu.  

Þegar allt var að hrynja hlupu lykilmenn bankanna til og lánuðu sjálfum sér og hinum 

ýmsu hluthöfum þeirra svimandi háar fjárhæðir, fjármagn sem var losað úr sjóðum og 

hlutabréfum var flutt úr landi í stríðum straumum og er þetta bara brot af því sem gekk 

á. Allt var gert í mestu leynd enda átti staðan að vera í himnalagi gagnvart samfélaginu, 

sem skilur eftir þá spurningu hvað hafi orðið um ábyrgðina og gagnsæið þegar að bjarga 

þurfti eigin skinni. Aðgerðir útvaldra ráðamanna sem og Seðlabankastjóra dagana fyrir 
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hrun Glitnis vekja upp óþægilegar spurningar sem mætti skoða nánar, hvort sú 

framkvæmd hafi alfarið verið gerð með hagsmuni samfélagsins í fyrirrúmi eða hvort 

vissir embættismenn hafi ætlað að ná fram hefndum, sem höfðu hörmulegar afleiðingar 

í för með sér. „Guð blessi Ísland” hefði kannski frekar átt að vera Guð blessi mig og 

mína. 

Einhverjir lykilmenn innan bankanna hafa þurft að taka út refsingar en svo virðist sem 

að ekki séu ennþá öll kurl komin til grafar, þar sem spillingin virðist hafa verið ansi 

víða og vera enn. Ákveðin stjórnamálaöfl spila þar stórt hlutverk þar sem langir armar 

þeirra virðast ná inn í dómskerfi landsins sem stangast algjörlega á við þrískiptingu 

valdsins. Viðkvæmum og vafasömum málum er einfaldlega sópað undir teppið í krafti 

laga. Til dæmis í tengslum við núverandi formann Sjálfstæðisflokks og sölu hans og 

fjölskyldumeðlima á bréfum í Glitni skömmu fyrir hrun. Þegar að siðferði á að vera í 

forgrunni og stjórnarhættir fyrirtækja og bankanna þar með gagnsæir hlýtur það að eiga 

að ganga yfir alla, sem virðist þó ekki vera raunin.  

Innleiðing á samfélagsábyrgð er stjórnendum fyrirtækja valkvæður kostur enn sem 

komið er en krafa samfélagsins um að fyrirtæki og stofnanir axli meiri ábyrgð umfram 

lagalegar skyldur hefur aukist til muna eftir hrunið. Sem er vissulega af hinu góða en 

hvað þá með lagalegu skyldurnar, þó þeim hafi vissulega verið breytt til batnaðar eftir 

hrun þá virðist sem slakinn sé mögulega aftur orðinn meiri. Samfara auknum hagvexti 

á Íslandi hafa hugmyndir um annað góðæri verið uppi, enda ástandið í samfélaginu 

nokkuð svipað og fyrir hrun. Lánastarfsemi og fjárfestingar bankanna hafa einnig aukist 

og þá getur Landsbankinn haldið áfram að státa sig af sínum lögboðnu skattgreiðslum 

í ríkissjóð. Pressan á ríksivaldið um að lögleiða í auknu mæli samfélagslega ábyrgð 

fyrir fyrirtæki, stofnanir og sjálft sig sem jókst mikið eftir hrun virðist hafa dalað aðeins 

aftur. 

Vonir standa þó til að hrunið hafi kennt mönnum lexíu enda benda markmið og efndir 

bankanna í þeim efnum til þess að svo sé að einhverju marki, en betur má ef duga skal 

til frambúðar. Í framhaldinu væri forvitnilegt að rannsaka breytingar á lögum og 

reglugerðum tengdum málefnum SÁF eftir hrun bæði á Íslandi sem og erlendis, með 

það að leiðarljósi að krafan um aukið gagnsæi sé í fyrirrúmi hjá félagasamtökum og 

ekki síður yfirvöldum. Þar sem betra samfélag er allra hagur, nema kannski fárra 

útvaldra, í dag og ekki síður til framtíðar.   
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