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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS gráðu við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands árið 2018 

og er vægi hennar 6 ECTS einingar. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Svölu 

Guðmundsdóttur dósent, fyrir góða leiðsögn, gagnlegar ábendingar og stuðning við skrif 

ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka mínum nánustu aðstandendum fyrir þolinmæði og 

góðar ábendingar. 
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er farið yfir hvernig árangurstenging launa hjá íslensku bönkunum var 

háttað fyrir efnahagshrunið árið 2008. Fyrir efnahagshrunið var árangurstenging launa 

algeng á íslenskum fjármálamarkaði og kaupaukar vógu stórt hlutfall af heildarlaunum 

starfsmanna. Tekið var á þeim þætti með reglugerð um kaupaukakerfi sem sett var á eftir 

hrun og með tilkomu hennar minnkaði árangurstenging launa talsvert. Í fyrri hluta 

ritgerðarinnar er farið yfir fræðilega hlutann á hvatningu ásamt nokkrum þekktum 

hvatakenningum. Síðan er fjallað um laun og áhrif þeirra. Seinni hluti ritgerðarinnar er um 

hvatakerfi íslensku bankanna fyrir hrun. Þá er rýnt í rannsóknarskýrslu sem Alþingi gaf út 

árið 2010 og skoðað hvernig Kaupþings banki háttaði sínum launagreiðslum frá árunum 

2004 til 2008. Ný reglugerð um kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja er síðan skoðuð. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða nánar hvernig launagreiðslum var háttað fyrir 

efnahagshrunið árið 2008 og hvað breyttist eftir það.  
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1  Inngangur 

Árangurstenging launa er eitt skilvirkasta vopn hvatningar í starfi. Hún er þekktust hjá 

framleiðslufyrirtækjum eða í afgreiðslustörfum en er einnig notuð á ýmsum öðrum 

starfsvettvangi. Eftir efnahagshrunið árið 2008 urðu árangurstengdar launagreiðslur til 

starfsmanna bankanna umtalaðar. Þær eru jafnvel taldar hafa átt þátt í falli bankanna. 

Launagreiðslur fóru langt yfir skynsemismörk og voru grunnlaunin hjá mörgum einungis 

sáralítil prósenta af heildarlaunum. 

Í fræðilega hluta þessarar ritgerðar verður farið yfir skilgreiningar um hvatningu og 

árangurstengingu launa. Farið verður almennt yfir hvatningu og hvað það er sem hvetur 

einstakling áfram í starfi, einnig verður fjallað um innri og ytri þætti hvatningar. Fjórar 

þekktar hvatakenningar í stjórnun verða skoðaðar. Fjallað verður almennt um laun og 

hvernig hægt er að beita árangurstengdum launagreiðslum. Að lokum í fræðilega  

hlutanum verður skoðað hvort laun eru líkleg til að hvetja til sérstakrar hegðunar. 

Fjallað verður almennt um hvatakerfi íslensku bankanna fyrir hrun. Kaupaukakerfi 

Kaupþings banka frá árunum 2004 til 2008 verður skoðað sérstaklega og farið verður yfir 

hvatakerfi og árangurstengingu launa starfsmanna Kaupþings. Eftir það verður starfsemi 

fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands kynnt. Síðan verður farið yfir hvað breyttist eftir 

efnahagshrunið,  með nýjum reglum um kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja. 
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2 Hvatning 

Sumir einstaklingar eru drifnir áfram af árangri. Sami námsmaður getur átt erfitt með að 

lesa námsbók í meira en tuttugu mínútur en átt auðvelt með að lesa Harry Potter bók á 

einum degi. Munurinn er talinn vera hvatinn. Þegar við greinum hugtakið hvatning er gott 

að hafa í huga að stig hvatningar er talið breytilegt bæði hjá einstaklingum og á milli 

einstaklinga á mismunandi tímum. Hvatning er skilgreind af Robbins og Judge sem ferli 

sem gerir grein fyrir framlagi einstaklings, mögulegu hegðunarmynstri og seiglu hans til 

að ná settu markmiði.  Framlag einstaklings lýsir sér í hversu mikið hann leggur á sig og er 

það sá liður sem við einbeitum okkur hvað mest að þegar við tölum um hvatningu. Þó svo 

að starfsmaður leggi sig fram er ólíklegt að það leiði til árangursríks starfsframa nema það 

haldist í hendur við hag fyrirtækisins. Framlegð einstaklings sem samræmist markmiðum 

fyrirtækis er það sem leitast er eftir. Að lokum hefur hvatning viðvarandi vídd. Hún mælir 

hversu lengi einstaklingur getur haldið sér við viðfangsefnið. Líklegra er að einstaklingur 

haldist í starfi ef hann fær stöðuga hvatningu til að ná settu markmiði (Robbins og Judge, 

2012).  

Rannsóknir benda til þess að þegar einstaklingur finnur fyrir hvatningu í starfi sínu þá 

hagnast bæði fyrirtæki og starfsmaður. Ánægja í starfi leiðir til hvatningar og auknum 

skilningi á starfinu. Fræðimenn hafa ekki sömu sýn á hvað felst í hvatningu í starfi (Ingunn 

Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín Gustavsdóttir, 1999). Áður en Robbins og Judge 

skilgreindu hvatningu sem ferli sem gerir grein fyrir framlagi einstaklings, mögulegu 

hegðunarmynstri og seiglu hans til að ná settu markmiði hafði Robbins (1993) skilgreint 

hvatningu sem vilja einstaklings til að leggja mikið á sig til þess að uppfylla markmið 

fyrirtækisins og á sama tíma þá uppfyllast þarfir einstaklingsins. Því er talið gott fyrir 

fyrirtæki að ná að samræma markmið fyrirtækis við markmið einstaklings (Araimi, 2013). 

Starfshvatning er líkleg til að hvetja starfsmann til að haga sér á þann hátt að útkoman 

verði betri frammistaða og þar af leiðandi aukin framleiðni (Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010). 

Starfshvatning samanstendur af sálfræðilegum öflum sem hafa áhrif á hegðun 

starfsmanna á vinnustað, hversu vel starfsmenn leggja sig fram og hversu þrautseigir 

starfsmenn eru. Starfshvatning segir til um hvað það er sem fær einstaklinga til að vilja 

fara í vinnuna og leggja sig fram við starf sitt (Robbins og Judge, 2012). Þrír þættir eru 

taldir hafa áhrif á skilning einstaklings á hegðun annarra. Fyrst er það hvað knýr fram 
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mannlega hegðun, næst hvað það er sem stjórnar þeirri hegðun og að lokum hvernig 

þessari hegðun er haldið við (Porter, Bigley og Steers, 2003). Fræðimaðurinn Gellerman 

(1996) sagði peninga vera það form starfshvatningar sem ekki er hægt að komast hjá því 

að nota, einfaldlega vegna þess að við komumst ekki af án þeirra. Þá telur hann peninga 

sem starfshvatningu vera flókna, dýra, ofmetna og óskilvirka, þó þeir geti leitt til góðs 

árangurs ef þeir eru notaðir á raunhæfan hátt.  

2.1 Innri og ytri hvatning 

Starfsmenn hafa þörf fyrir að finna bæði fyrir ytri og innri hvötum. Innri þættir hvatningar 

teljast til starfsins sjálfs og ánægju starfsmanns af framkvæmd starfsins. Hegðunin er 

framkvæmd fyrir eigin sakir og líklegt er að einstaklingur vilji láta gott af sér leiða. Innri 

hvatning varir til lengri tíma en sú ytri. Ytri þættir hvatningar teljast til félagslegrar og 

efnislegrar umbunar. Félagsleg umbun getur líka verið hegðun sem er ætlað til að hjálpa 

öðrum (Robbins og Judge, 2012; Hoy og Miskel, 2012).  

Störf sem þykja áhugaverð og krefjandi leiða frekar til innri hvatningar heldur en minna 

áhugaverð störf sem reyna lítið á færni einstaklings. Innri þættir geta verið hrós, 

eftirsóknarverð störf og meiri ábyrgð í starfi. Ytri hvati hjá starfsmönnum getur verið ýmis 

fríðindi, laun, stöðuhækkun og starfsöryggi (Jones og George, 2008). Þegar fyrirtæki 

ákveða að veita umbun með ytri hvatningu þá bætast þau ekki alltaf ofan á þau innri. 

Stundum ryðja þau innri hvatningunni í burtu og kallast það ruðningsáhrif. Ytri hvatning 

getur dregið úr innri hvatningu hjá starfsmanni sem fannst starfið í upphafi áhugavert 

(Kári S. Friðriksson, 2009a). 

2.2 Hvatakenningar 

Starfshvatningu er hægt að nota til að virkja mannauð fyrirtækis betur. Gríðarlegt magn 

af hvatakenningum eru þekktar í stjórnunarfræði og valdi höfundur fjórar af þeim til að 

fjalla stuttlega um í þessum kafla. Þær eru þarfapýramídi Abraham Maslow, tveggja þátta 

kenning Frederick Herzberg, sanngirniskenning Stacey Adams og væntingakenning Victor 

Vroom. 

2.2.1 Þarfapýramídi Maslow 

Þarfapýramídi Maslow kom fram árið 1943 og var fyrsta kenning hvatningar sem var 

kennd við einstaklinga í vinnu. Kenningin snýst um hvernig persónuleiki einstaklinga 
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kemur til með að lýsa sér í mannlegri hegðun (Porter, Bigley og Steers, 2003).  Pýramídinn 

er byggður upp sem fimm þrep. Neðsta þrepið er líkamleg þörf og er það jafnframt talið 

mikilvægasta þrepið. Síðan kemur öryggisþörf, félagsleg þörf, þörf fyrir viðurkenningu og 

efst er sjálfsþroska þörf. Fyrstu þrjú þrepin eru grunnþarfir og síðan koma efstu tvær sem 

eru vaxtarþarfir. Því ofar sem farið er í pýramídann því erfiðara er að fullnægja þörfunum 

(Burnes, 2009). Kenning Maslow er víða þekkt og sérstaklega meðal þeirra sem læra 

stjórnun. Hún er talin vera rökrétt og auðskilin (Robbins og Judge, 2012). Kenningin segir 

að þörf er aldrei fullkomlega fullnægt, en þegar einstaklingur er verulega sáttur þá hefur 

hann ekki lengur hvata til að uppfylla þá þörf. Til þess að hvetja einstakling áfram þarf að 

kanna hverjar þarfir hans eru og vinna að því að uppfylla þær (Robbins og Coulter, 2014).  

2.2.2 Tveggja þátta kenning Frederick Herzberg 

Sálfræðingurinn Frederick Herzberg velti því fyrir sér hvað það er sem einstaklingur vill fá 

út úr starfi sínu. Að hans mati eru tengsl einstaklings við starf sitt aðeins undirstaða og 

viðhorf hans til starfsins getur haft áhrif á velgengi og mistök. Herzberg bað einstaklinga 

um að lýsa ýtarlega aðstæðum þar sem þeim leið vel eða illa í starfi sínu. Svörin voru mjög 

mismunandi og leiddu þau Herzberg að tveggja þátta kenningu sinni sem skiptist í 

hvatningu og viðhald (Pinder, 2018). 

Kenning Herzberg byggir á því að þeir þættir sem leiddu til starfsánægju væru aðskildir 

og ólíkir þeim sem leiddu til starfsóánægju. Stjórnendur sem leituðu eftir að útrýma þeim 

þáttum sem leiddu til starfsóánægju gátu haldið starfsmönnum sínum frá því að vera 

óánægðir, þó ekki endilega hvatt þá áfram. Ytri þættir sem valda starfsóánægju eru 

kallaðir viðhaldsþættir. Þegar þessum þáttum hefur verið fullnægt, verða einstaklingar 

hvorki ánægðir né óánægðir og finna ekki fyrir hvatningu. Til að hvetja einstaklinga áfram, 

benti Herzberg á að leggja þyrfti áherslu á hvatningu með innri þáttum sem snertu starfið 

sjálft (Robbins og Coulter, 2014). 

2.2.3 Sanngirniskenning Stacey Adams 

Sanngirniskenninguna setti John Stacey Adams fram árið 1963. Kenningin fjallar um 

skynjun einstaklings á jafnrétti á vinnustað sínum, bæði út frá framlagi og launum. 

Kenningin segir að starfsmenn beri saman hvað þeir fá í laun við framlag þeirra til vinnu. 

Þá bera þeir laun sín saman við vinnufélaga sína og þeirra framlag. Ef starfsmanni líður 
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eins og hann hafi það betra en aðrir, þá er hann sáttur. Ef honum finnst launamunur ekki 

vera sanngjarn, þá er hann líklegri til að gera eitthvað í því. Byggt á sanngirniskenningunni 

munu starfsmenn sem upplifa óréttlæti sýna það með meiri eða minni framleiðni, draga 

úr eða auka gæði í framleiðslu, aukinni fjarveru frá vinnu eða uppsögn (Robbins og 

Coulter, 2014). 

Starfsmenn eru vísir til að bera sig saman við vini, nágranna, samstarfsfélaga eða 

starfsmenn í öðrum fyrirtækjum eða að bera núverandi starf saman við fyrri störf. Það 

gefur til kynna að val starfsmanna byggist á þeim upplýsingum sem þeir hafa um viðmið 

sín sem og hvað þeim finnst áhugaverð viðmið. Þar að auki eru fjórar aðrar breytur sem 

hafa áhrif á upplifun einstaklings. Þær eru kyn, tími fastráðningar, staður í skipuriti 

fyrirtækisins og hvaða menntun eða sérfræðiþekking er til staðar (Robbins og Judge, 

2012). 

2.2.4  Væntingakenning Victor Vroom 

Væntingakenninguna setti Victor Vroom fram árið 1964. Kenningin segir að hvatning sé 

mikil þegar starfsmaður hefur trú á því að ef hann leggi mikið á sig muni það skila árangri 

sem leiðir til eftirsóttari útkomu (Robbins og Judge, 2012). Þrír þættir skilgreina 

væntingakenninguna. Fyrst eru það væntingar sem er skynjun einstaklings á að ef hann 

leggur sig fram þá muni það skila ákveðnum árangri. Næst kemur tilstyrkur sem segir til 

um að hvað miklu leyti einstaklingur trúir því að frammistaða á ákveðnu stigi sé hjálpleg 

til að ná góðri útkomu. Seinast kemur virði það er hversu miklu máli það skiptir 

viðkomandi einstakling að ná mögulegri útkomu eða umbun fyrir starfið. Virðið á við bæði 

markmið og þarfir einstaklings (Robbins og Coulter, 2014).  

Lykilatriði í væntingakenningunni er að skilja markmið einstaklings og tenginguna á 

milli viðleitni og frammistöðu, frammistöðu og umbunar og að lokum á milli umbunar og 

ánægju einstaklings við að ná settu markmiði. Það undirstrikar umbun eða endurgjald. 

Við verðum að trúa því að niðurstaðan verði þannig að umbunin sem fyrirtæki gefur 

einstakling sé í samræmi við það sem hann vill (Robbins og Coulter, 2014). Ef fyrirtæki 

myndu umbuna einstaklingum fyrir frammistöðu frekar en starfsreynslu, viðleitni, hæfni 

eða erfiðleikastuðli vinnu er væntingakenningin talin eiga betur við. Þessi gagnrýni getur 

útskýrt hvers vegna stór hluti vinnuafls hefur lítinn metnað fyrir starfi sínu (Robbins og 

Judge, 2012).   
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3 Laun og áhrif launa 

Laun eru ekki það eina sem veldur starfsánægju, þó hvetja þau einstaklinga áfram og 

vanmeta fyrirtæki oft mikilvægi þeirra til að halda í bestu starfsmennina. Til eru margar 

mismunandi leiðir til að greiða starfsmönnum laun. Þegar í upphafi er verið að ákveða 

launagreiðslur þarf að reikna út hvers virði starfið er fyrirtækinu sem er ákveðið út frá 

tæknilegu ferli sem kallast starfsmat. Einnig er reiknað út frá hvernig samkeppnisaðilar í 

sömu atvinnugrein borga sínum starfsmönnum laun. Augljóslega er besta launakerfið 

þegar borgað er eftir virði starfsins ásamt því að borga í takt við vinnumarkaðinn (Robbins 

og Judge, 2012).  

Það eru takmörk fyrir því hversu mikið fyrirtæki getur borgað starfmönnum sínum til 

að halda sér samkeppnishæfu samanborið við launagreiðslur hjá öðrum fyrirtækjum. 

Einnig þarf að huga að neðri mörkum launa. Ef laun eru of lág er nær ómögulegt fyrir 

fyrirtæki að halda eða ná í starfsmenn með reynslu og rétta hæfni (Torrington, Hall, 

Atkinson og Taylor, 2017). Með því að borga hærri laun eru auknar líkur á því að fá hæfari 

starfsmenn til starfa sem eru áhugasamari og líklegri til að starfa lengur hjá fyrirtækinu. 

Launakostnaður er einn hæsti staki rekstrarkostnaður fyrirtækis sem gerir það að verkum 

að ef þú borgar of há laun getur það valdið því að vöru- eða þjónustukostnaður verði of 

hár. Þetta er stefnumótandi ákvörðun sem fyrirtæki verða að taka með skýrri hugsun 

(Robbins og Judge, 2012). 

Mörg fyrirtæki eru að hverfa frá því að borga einungis laun eftir starfsaldri eða 

starfsheiti. Hluti af launum starfsmanna fer þá eftir kostum einstaklings eða frammistöðu 

hans hjá fyrirtækinu sem veldur því að launagreiðslan er ekki alltaf sú sama (Robbins og 

Judge, 2012). Bent hefur verið á að hæfileikaríkir starfsmenn eru líklegri til að velja 

fyrirtæki sem eru með sterkt samband á milli launa og frammistöðu (Milkovich, Newman 

og Gerhart, 2011). Þegar einstaklingur finnur þessi sterku tengsl á milli frammistöðu og 

launa þá nær fyrirtæki að hámarka hvatningu starfsmanna (Robbins og Coulter, 2014). 

Stjórnendum finnst sá óstöðugleiki sem fylgir árangurstengdum launum 

eftirsóknarverður. Það breytir hluta af föstum kostnaði fyrirtækis í breytilegan og þannig 

dregur úr kostnaði þegar frammistaða er ekki eins góð. Þegar laun eru tengd við afköst 

þá stuðlar það að betri rekstri. Með tímanum veldur léleg frammistaða stöðnun launa á 

meðan góð frammistaða veldur hækkun launa sem samsvarar framlagi starfsmanns. 
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Mismunandi árangurstengdar launagreiðslur fara eftir frammistöðu sem byggjast á magn 

framleiðslu (e. piece-rate pay), frammistöðu einstaklings (e. merit-based pay), árs bónus 

(e. bonuses), kunnáttu (e. skill-based plan), hagnaðarhlutdeild (e. profit share), 

hagræðingarhlutdeild (e. gainsharing) og hlutabréfaeign (e. employee stock ownership 

plans) (Robbins og Judge, 2012).  

Þegar borgað er eftir árangri eru miklar líkur á að starfsmenn og fyrirtækið séu betur 

sett. Árangurstengd laun eru talin hvetja starfsmenn áfram og ýta undir að góðar 

ákvarðanir séu teknar. Þau minnka líkur á því að yfirmenn geti valið þá starfsmenn sem 

þeim líkar vel við og gert betur við þá. Árangurstengd laun eru talin koma í veg fyrir 

mismunun eftir kynþætti, kyni eða þess háttar. Ánægja starfsmanna í starfi er líklegri til 

að vera meiri og geta árangurstengd laun gert starfsandann betri (Kári S. Friðriksson, 

2008b).  

Hector Sants (2008), sem var forstjóri breska fjármálaeftirlitsins í fimm ár, varaði við 

því að stjórnendur fjármálafyrirtækja fengju greidd árangurstengd laun. Þegar tímarammi 

árangurstengdra launa er skammur verða launin hvati fyrir starfsmenn til að taka mikla 

áhættu. Þá njóta stjórnendur góðs af áhættunni en eigendurnir eða hluthafar bera hana. 

Þó getur of langur tímarammi lágmarkað hvatann.  

Starfsmenn eiga erfitt með að vinna lengi að sama markmiði án þess að uppskera 

nokkuð. Árangurinn þarf að vera mælanlegur og starfsmenn þurfa að hafa aðgang að 

mælingunum. Hægt er að nota launabil á milli þrepa í metorðastiganum til að búa til 

réttan hvata. Það er þó aðeins hægt ef fyrirtæki ráða ekki einungis utanaðkomandi aðila 

í valdameiri stöður. Þegar bilið er mikið eru starfsmenn líklegri til að leggja meira á sig í 

von um að komast í hærra þrep, þó má ekki gleyma því að samkeppni milli starfsmanna 

getur haft áhrif á starfsandann (Kári S. Friðriksson, 2008b). 

Upphæð launa og launauppbygging hefur áhrif á áhuga umsækjanda á starfi hjá 

fyrirtæki. Laun eru talin einn mikilvægasti þáttur í áhuga einstaklinga á starfi. Bent var á 

að þegar einstaklingar eru að sækja um starf þá leita þeir eftir fyrirtæki sem býður upp á 

umbunarkerfi sem hæfir persónuleika þeirra. Því ættu fyrirtæki að hanna umbunarkerfi 

sem laðar að sér einstaklinga með ákveðinn persónuleika og gildi sem henta því starfi. Ef 

þörf er á einstaklingum sem leitast eftir því að taka áhættu væri gott að hanna 
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umbunarkerfi sem hefur áhættuþætti byggða á þeim gildum (Milkovich, Newman og 

Gerhart, 2011).  

Bent var á að lakari starfsmenn eru líklegri að yfirgefa fyrirtæki heldur en góðir 

starfsmenn. En hvernig hafa laun áhrif á þetta samband? Sanngirniskenning Adams 

sannaði að hluta til að starfsmenn sem finnst þeir ekki fá rétt laun fyrir starf sitt bregðast 

við með því að yfirgefa fyrirtækið og leita á aðrar slóðir. Þetta á sérstaklega við þegar um 

hvatakerfi er að ræða (Milkovich, Newman og Gerhart, 2011). Milkovich, Newman og 

Gerhart (2011) hafa bent á að þegar laun eru byggð á frammistöðu einstaklings er 

starfsmannavelta miklu meiri hjá hópi lakari starfsmanna. Þetta getur hins vegar haft öfug 

áhrif á hvatningarkerfi hópa þar sem meiri líkur eru á að metnaðarfullir starfsmenn hverfi 

til annarra starfa. 

Laun geta verið þáttur í ákvörðun starfsmanns um að vera eða fara frá fyrirtæki. Gögn 

benda til að óánægja með laun sé oft lykilatriði í starfsmannaveltu. Of lág laun geta valdið 

því að starfsmönnum líði eins og þeir séu vanmetnir. Ef aftur á móti starfsmönnum finnst 

þeir fá sanngjörn laun þá minnkar starfsmannavelta. Gögn benda til að sumum 

starfsmönnum þykir óþægilegt að hafa launakerfi sem stofnar framtíðartekjum þeirra í 

hættu eða launakerfi sem byggist minna á árangri einstaklingsins og frekar á árangri 

hópsins. Bent var á að framúrskarandi starfsmenn væru ólíklegri til að yfirgefa fyrirtæki 

ef þeir fengju bónusa. Sú niðurstaða fékkst þó ekki með launahækkun (Milkovich, 

Newman og Gerhart, 2011).  

Ekki er vitað hvort laun hafi áhrif á þátttöku starfsmanna í símenntun en starfsmenn 

sækja sér aukna menntun ef þeir eiga þess kost að fá launahækkun fyrir vikið. Það er 

óhagkvæmt að starfsmaður geti hækkað laun sín með ótakmarkaðri endurmenntun ef 

ekki telst þörf á þeirri endurmenntun. Kannanir benda til þess að þegar laun eru ákvörðuð 

eftir færni kalli það ekki endilega á meiri framlegð frá starfsmanni en styrkir hins vegar 

trú starfsmanns á mikilvægi þess að sinna starfi sínu (Milkovich, Newman og Gerhart, 

2011). 

Fjöldi rannsókna benda á að laun hvetja til árangurs. Til að ná fram betri framleiðni 

einstakra starfsmanna og fyrirtækis í heild er mikilvægt að leggja áherslu á vel unna 

áætlun sem tengir saman laun og frammistöðu. Gífurlegt magn af könnunum sem gerðar 
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hafa verið um virðistengd laun leiða í ljós að afköst aukast þegar laun eru tengd við afköst 

(Milkovich, Newman og Gerhart, 2011).  
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4 Hvatakerfi íslensku bankanna fyrir hrun 

Hagnýt og fræðileg sjónarmið benda til þess að gott sé að tengja saman hag starfsmanna 

fyrirtækja og atvinnurekenda eða hluthafa. Slík launakerfi eru vel þekkt á Íslandi og þá sér 

í lagi hjá íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum. Í framleiðslufyrirtækjum er árangurstenging 

launa algeng og á vel við en svigrúm til þess hjá bankastarfsmönnum er minni. Með 

aukinni skuldsetningu fyrirtækja ættu laun starfsmanna að vera að mestu föst laun og í 

minna mæli tengd rekstrarárangri, sama á við um banka. Rannsóknarnefnd Alþingis taldi 

nauðsynlegt að skoða hvatakerfi bankanna í kjölfar hrunsins til að kanna hvort þessi 

þáttur rekstrarins hafi haft áhrif á fall bankanna. Bankarnir voru afar skuldsettir og voru 

bónusgreiðslur til starfsmanna gífurlega háar (Páll Hreinsson o.fl., 2010).  

Við rannsókn á falli íslensku bankanna kom í ljós að stærstu eigendur höfðu greiðan 

aðgang að lánsfé frá þeim banka sem þeir áttu hlut í. Einnig fengu eigendur bankanna 

gríðarlegar fyrirgreiðslur í gegnum peningamarkaðssjóði dótturfélaga bankanna. Þetta á 

við um Landsbankann, Glitni, Kaupþing og Straum-Burðarás. Bankarnir eru taldir hafa 

stutt meira en eðlilegt var við eigendur sína. Mikil áhersla var lögð á að gera sem mest úr 

hag stærri hluthafanna. Var því eins og gleymst hafi að reka traustan banka sem setti 

hagsmuni allra hluthafa í forgrunn og sýndi ábyrgð í garð kröfuhafa (Samtök 

fjármálafyrirtækja, 2010a). 

Rannsóknarnefnd Alþingis skoðaði launaliði bankanna og voru þeir allt frá 77 upp í 271. 

Þeir voru dregnir saman í fjóra meginliði. Sá fyrsti var grunnlaun. Undir þann lið féllu fastar 

mánaðargreiðslur, aðrar fastar viðbótargreiðslur eins og hlunnindi starfsmanna, 

bifreiðastyrkur og aðrar aukagreiðslur sem ekki voru bónusgreiðslur. Næst komu 

bónusgreiðslur sem skiptust upp í árangurstengdar greiðslur byggðar á árangri fyrra árs, 

greiðslur vegna starfsafmælis eða ýmsar aðrar greiðslur sem gerðar voru til að halda í 

starfsmann og koma í veg fyrir að hann yfirgæfi fyrirtækið. Sá þriðji var innleystir 

kaupréttir. Við innlausn kaupréttarsamninga var átt við skattskyldar tekjur sem féllu til við 

innlausn eða af uppgjöri samninganna. Fjórði og síðasti liðurinn var lífeyrisgreiðslur. Það 

var sá kostnaður sem atvinnurekandi greiddi í nafni starfsmanns í ríkissjóð vegna 

lífeyrisgreiðslna (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 



 

17 

4.1  Hvatakerfi Kaupþings banka hf. 

Tímabilið sem var til skoðunar hjá rannsóknarnefnd Alþingis náði frá árinu 2004 til ársins 

2008 þegar fall bankanna átti sér stað. Launadreifing hjá Kaupþing breyttist lítið á þessu 

tímabili. Nær helmingur launa árið 2004 eða 48% voru greidd til 10% starfsmanna og náði 

það upp í 50% árið 2007. Eins og nærri má geta var launamunur milli hæst launaðra 

starfsmanna og þeirra lægst launuðu mikill. Hjá þeim launahópum innan bankans var vægi 

launaliða mjög misjafnt. Þeir launalægstu voru með að meðaltali 88% af mánaðarlaunum 

sem grunnlaun, 7% lífeyrisgreiðslur, 4% innleystir kaupsamningar og að lokum 1% 

bónusar. Eftir því sem laun starfsmanna hækkuðu, urðu grunnlaunin lægri og bónusarnir 

urðu stærri hluti af heildarlaunum. Árið 2007 voru grunnlaun um 35% af heildarlaunum 

hjá þeim launahæstu (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

Í starfsmanna- og launastefnu Kaupþings var ákveðinn hluti starfsmanna kallaður 

lykilstarfsmenn. Laun þeirra skiptust í föst laun og kaupauka. Kaupaukinn var ákveðinn út 

frá árangri síðastliðinna sex eða tólf mánaða og var greiddur út einu sinni á ári til 

starfsmanna stoðsviða en tvisvar á ári til starfsmanna tekjusviða. Þegar tekin var ákvörðun 

um bónusgreiðslur var skoðaður rekstrarárangur bankans í heild ásamt viðkomandi 

deildar. Til að greiðsla bónusar ætti sér stað þurfti að ná 15% arðsemi eigin fjár bankans 

(Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

4.1.1 Árangurstenging launa starfsmanna Kaupþings 

Fyrir utan lánafyrirgreiðslu til kaupa á hlutabréfum í Kaupþingi voru bónusgreiðslur 

algengasta tegund árangurstengdra launa starfsmanna Kaupþings. Þeir sem tóku 

ákvarðanir um bónusgreiðslur voru stjórnarformaður, forstjóri, framkvæmdastjóri 

ákveðins sviðs og starfsmannastjóri. Það virðist vera sem bónusgreiðslur hafi verið 

ákveðnar eftir huglægu mati stjórnenda en ekki tengdar við rekstrarárangur bankans með 

markvissum hætti. Athyglisvert þótti að árið 2008 voru bónusgreiðslur hvað hæstar til 

stjórnenda. Það sama ár gekk rekstur bankans brösuglega. Árið 2007 voru bónusgreiðslur 

á mánuði að meðaltali 1,3 milljón króna en fóru upp í 2,1 milljónir króna árið 2008. Þegar 

kannaður var munur á bónusgreiðslum fyrri hluta árs 2007 og 2008, fóru þær úr 15 í 25 

milljónir króna hjá helstu lykilstjórnendum. Það sama átti þó ekki við um alla. Hjá Hreiðari 

Má Sigurðsson forstjóra, lækkuðu bónusgreiðslurnar úr 6,2 milljónir króna niður í 3,5 

milljónir króna að meðaltali á mánuði. Árshlutauppgjör Kaupþings sýndi að afkoma 
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bankans fór hrakandi á þessu tímabili. Hagnaður á hlut fyrri hluta árs 2007 var 34,6 krónur 

á hlut en fór niður í 21,5 krónur á hlut fyrri hluta árs 2008 (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

4.1.2  Laun bankastjóra Kaupþings 

Heildarlaun forstjóra Kaupþings, Hreiðars Más Sigurðssonar, rúmlega fjórfölduðust að 

meðaltali á mánuði frá árunum 2004 til 2006. Mánaðarlaun hans voru rúmar 80 milljónir 

króna árið 2006. Eftir það fóru heildarlaun Hreiðars lækkandi og árið 2008 voru þau komin 

niður í 50 milljónir króna á mánuði. Þó er athyglisvert að sjá að grunnlaun hans voru 

einungis 8 milljónir króna að meðaltali á mánuði árið 2005 og voru þá lægst. Árið 2007 

urðu grunnlaunin hæst rúmar 12 milljónir króna og það sama ár náðu bónusgreiðslur 

Hreiðars hámarki og námu rúmum 6 milljónum króna á mánuði. Bónusgreiðslur voru 

önnur ár að meðaltali á mánuði í kringum 4 til 5 milljónir króna hjá bæði Hreiðari og Ingólfi 

bankastjóra Kaupþings. Árið 2004 var hlutfall grunnlauna af heildarlaunum 54% hjá 

Hreiðari en féll niður í 13% árið 2006 en fór svo aftur upp og var 20% árið 2008. 

Bónusgreiðslur af heildarlaunum lækkuðu úr hlutfallinu tæp 30% árið 2005 niður í tæp 

5% árið 2006. Hlutfallið var í kringum 8% frá 2007 til 2008. Frá 2004 til 2006 fóru innleystir 

kaupréttir hækkandi hjá Hreiðari. Hreiðar innleysti að meðaltali á mánuði rúmar 60 

milljónir króna árið 2006 en innlausnir fóru minnkandi árin á eftir (Páll Hreinsson o.fl., 

2010). 

Heildarlaun Ingólfs Helgasonar bankastjóra Kaupþings voru þau sömu á árunum 2004 

til 2008, um 10 milljónir króna á mánuði að meðaltali.  Grunnlaun Ingólfs náðu hámarki 

árið 2006, þá voru þau rúmlega 7 milljónir króna og það sama ár voru bónusgreiðslur hans 

í hámarki. Þær voru á mánuði að meðaltali um 4,5 milljónir króna. Árið 2005 var hlutfall 

grunnlauna af heildarlaunum 32% sem var það lægsta hjá Ingólfi en önnur ár var það um 

50%. Hlutfall bónusgreiðslna af heildarlaunum hjá Ingólfi nam rúmlega 35% árið 2004 en 

lækkaði í tæp 25% árið eftir. Árin eftir varð hækkun á hlutfallinu og árið 2008 hafði það 

náð rúmum 45%. Árið 2005 innleysti Ingólfur að meðaltali á mánuði rúmlega 5 milljónir 

króna í kaupréttum og árið 2007 rúma hálfa milljón króna á mánuði (Páll Hreinsson o.fl., 

2010). 
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4.2 Niðurstaða rannsóknarnefndar Alþingis á kaupaukakerfi Kaupþings 

Niðurstaða rannsóknarnefndar Alþingis var sú að kaupaukakerfi Kaupþings leiddi 

stjórnendur og starfsmenn til mikillar áhættutöku með hvatningu frá stærstu hluthöfum 

og stjórn. Launamunur starfsmanna Kaupþings var meiri en hjá Glitni og Landsbankanum. 

Þeir 10% starfsmenn sem höfðu hæstu laun hjá Kaupþing voru með hæstu heildarlaun 

íslenskra banka á þessum tíma. Að meðaltali voru laun þessara starfsmanna 15 til 18 

sinnum hærri en laun starfsmanna með meðalhá laun hjá bankanum. Það sem 1% 

launahæstu starfsmennirnir fengu í heildarlaun á mánuði voru tekjur sem tók 10% 

launalægstu starfsmennina þrjú ár að afla (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

Hlutabréfalán til starfsmanna Kaupþings voru það há að það gaf augaleið að 

lántakendur hefðu ekki getu til að borga þau til baka ef hlutabréf Kaupþings kæmu til með 

að lækka gífurlega í verði eða Kaupþing færi í gjaldþrot og hlutabréfin þar með talin 

verðlaus. Á hluthafafundi Kaupþings í mars 2004 var samþykkt að lána starfsmönnum fyrir 

allt að 9% hlut af eigin bréfum Kaupþings. Að sögn formanns starfskjaranefndar, Ásgeirs 

Thoroddsen, voru þessi lán samþykkt til að tengja hag stjórnenda við hluthafa. Þó eru ekki 

sambærilegir hagsmunir fyrir starfsmenn og hluthafa. Hluthafar sátu uppi með áhættuna 

og þar að auki gífurlegt tap ef illa gekk en starfsmenn nutu alls hagnaðar ef vel gekk. 

Starfsmenn eru taldir hafa haft of mikil áhrif á beinan og óbeinan eignarhlut með launa- 

og starfssamningum sem þeir voru aðilar að. Það jók líkurnar á því að meiri áhætta væri 

tekin til skamms tíma sem gæti leitt til skaðlegrar útlánastefnu hjá bankanum (Páll 

Hreinsson o.fl., 2010). 
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5 Reglugerð um kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja 

Eftir efnahagshrunið 2008 voru óskynsamlegar bónusgreiðslur bankastarfsmanna mikið í 

umræðunni. Engin lög né reglur voru til staðar og eftirlitið var lítið sem ekkert með 

þessum kaupaukagreiðslum sem vógu þungt í heildarlaunum hjá æðstu starfsmönnum.  Í 

þessum kafla verður farið yfir starfsemi Fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands. Einnig 

verður farið yfir nýja reglugerð um kaupaukakerfi sem sett var á eftir hrun og tilgang 

hennar. 

5.1 Fjármálaeftirlitið og Seðlabanki Íslands 

Fjármálaeftirlitið sér um að hafa eftirlit með starfsemi fjármálafyrirtækja, lífeyrissjóða, 

vátryggingafélaga og annarra fyrirtækja á fjármálamarkaði og koma í veg fyrir að þau 

brjóti af sér, samanber lög nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. 

Fjármálaeftirlitið sér einnig um að veita starfsleyfi til fyrirtækja sem starfa á 

fjármálamarkaði. Hjá Fjármálaeftirlitinu starfa um hundrað og fimmtán manns og eru 

starfsmenn menntaðir á hinum ýmsu sviðum, svo sem lögfræði, kerfisfræði, hagfræði, 

viðskiptafræði og verkfræði. Fjármálaeftirlitið er með starfsreglur um viðskipti starfs- og 

stjórnarmanna og notkun trúnaðarupplýsinga. Í yfirstjórn Fjármálaeftirlitsins eru þrír 

aðilar. Það er í höndum þeirra að ráða forstjóra sem sér um daglega stjórnun eftirlitsins. 

Yfirstjórn sér um að hafa auga með rekstri og starfsemi ásamt því að þróa áherslur í starfi 

(Fjármálaeftirlitið, e.d.a).  

Í stefnu Fjármálaeftirlitsins (2014) segir: markmið fjármálaeftirlits á Íslandi eru að:  

➢ stuðla að fjármálastöðugleika og að fjármálamarkaðurinn sé skilvirkur og njóti 
trausts til að gegna þjóðhagslegu hlutverki sínu. 

➢ viðhalda löghlýðni, heilbrigði, öryggi og skilvirkni í rekstri fyrirtækja á 
fjármálamarkaði. 

➢ gæta hagsmuna viðskiptavina fyrirtækja á fjármálamarkaði og almennings.  

Til að ná þessum markmiðum þá er litið til tveggja meginþátta. Þeir eru áhættumiðað 

eftirlit og löghlýðni og heilbrigðir viðskiptahættir (Fjármálaeftirlitið, bls. 1, 2014b).  

Seðlabanki Íslands sér um að halda fjármálakerfinu öruggu, stöðugu og virku. Eftir hrun 

fann fólk fyrir þörf á auknu eftirliti og Seðlabankinn kom því með nýtt svið innan bankans. 

Hlutverk þess er að fylgjast með stöðugleika fjármála á Íslandi. Hlutverk þeirra er ekki að 
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hafa auga með einstaka fjármálastofnunum en þeir starfa náið með Fjármálaeftirlitinu 

sem fylgist þá með hverjum banka fyrir sig. Í ritinu Fjármálastöðugleiki eru birtar 

niðurstöður úr nákvæmri úttekt á þjóðhagslegu umhverfi, fjármálastofnunum og 

fjármálamörkuðum tvisvar á ári (Seðlabanki Íslands, e.d.). 

5.2 Reglugerð Fjármálaeftirlitsins 

Fjármálaeftirlitið setti fram reglur um kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja eftir hrun. Þær 

tóku í gildi 8. júlí 2011 og hlutu númerið 700/2011. Reglunum var ætlað að varpa ljósi á 

hvernig skuli haga hvatakerfi í fjármálafyrirtækjum, svokölluðum bónusgreiðslum. Sett 

var á mælieiningakerfi sem setur á hámark kaupauka. Kaupauki starfsmanns hvert ár má 

ekki nema meira en 25% af árslaunum viðkomandi án kaupauka (Fjármálaeftirlitið, 

2011c).  

Reglum um kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja var breytt þann 13. apríl 2016. Heiti 

þeirra er í dag reglur um kaupaukakerfi samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki nr. 

388/2016. Þegar þær tóku gildi féllu úr gildi fyrri reglur um kaupaukakerfi 

fjármálafyrirtækja nr. 700/2011. Í nýju reglunum má finna ýmsar breytingar. Sem dæmi 

má nefna að nýjum málsgreinum var bætt við 57. gr. a laganna þar sem kveðið er á um 

að óheimilt er að veita starfsmönnum og stjórnarmönnum kaupauka sem starfa á sviði 

innri endurskoðunar, áhættustýringar eða regluvörslu (Fjármálaeftirlitið, 2016d).  

Á Íslandi eru reglur sem varða kaupaukakerfi strangari en tilskipun Evrópusambandsins 

segir til um og gengur Ísland lengra en flestar aðrar Norðurlandaþjóðir í þeim efnum.   

Einnig eru reglur um fyrirgreiðslu og lánveitingar til stjórnenda fjármálafyrirtækja mun 

harðari og bera meiri viðurlög en hjá öðrum EES-ríkjum. Upp komu nokkur vandamál í 

íslensku reglunum og hér verða þau talin upp:  

➢ Starfsmenn: Tilskipunin frá Evrópusambandinu tekur að mestu til 
lykilstarfsmanna, yfirstjórnar og æðstu stjórnenda. Á Íslandi er henni beint til 
allra starfsmanna fjármálafyrirtækja.  

➢ 25% regla: 6. grein reglnanna kveður á að kaupaukar til starfsmanns mega ekki 
á ársgrundvelli vega meira en 25% af árslaunum aðilans án kaupauka. 

➢ Endurkrafa á starfsmenn: 11. grein reglnanna segir að endurkrefja megi 
starfsmann um kaupauka sem hann hefur þegar fengið fimm ár aftur í tímann 
ef niðurstaða er að árangur hans var ekki sá er gert var ráð fyrir.  
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➢ Kaupaukar starfsmanna eftirlitseininga: 13. grein reglnanna er séríslensk og 
kveður á að starfsmenn sem starfa við áhættustýringu, regluvörslu eða innri 
endurskoðun eigi ekki rétt á kaupauka (Samtök fjármálafyrirtækja, 2014b). 

Fjármálafyrirtæki voru afar ósátt við nýja frumvarpið og vildu eiga möguleika á að 

greiða fjórfalt hærri bónusa en frumvarpið gerir ráð fyrir. Þeir vilja jafnframt hafa til staðar 

heimild til að hækka hlutfallið í 200% af árslaunum á hluthafafundi. Karl Garðarsson 

þingmaður Framsóknarflokksins taldi þetta gjörsamlega galið hjá þeim og velti því fyrir 

sér hvort ekkert hefði lærst af hruninu 2008 (Þorbjörn Þórðarson, 2015). Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið telur það vera skaðlaust að heimila fjármálafyrirtækjum að greiða allt 

að 50% hærri bónusgreiðslur sem er tvöfalt hærri en núverandi reglur gefa heimild til. 

Einnig ættu minni fjármálafyrirtæki að eiga möguleika á að greiða hlutfallslega hærri 

kaupauka til starfsmanna heldur en stóru viðskiptabankarnir (Þórður Snær Júlíusson, 

2015).   

Í skýrslu Fjármála- og efnahagsráðnuneytis er rætt um skipulag bankakerfisins árið 

2018 og þar segir: 

Margir bentu á að eftir hrun hafi verið lögð mikil áhersla á, bæði hjá 
eftirlitsaðilum og fyrirtækjunum sjálfum, að stjórnarhættir, siðferði og 
viðskiptavenjur á fjármálamarkaði séu í góðu horfi. Þótt margt hafi breyst til 
batnaðar bentu sumir á að það væri fyrst undir álagi sem myndi reyna á hvaða 
árangur hefur raunverulega náðst hvað þetta varðar. Einn viðmælandi vildi 
meina að siðferðið hefði í raun lítið breyst frá því fyrir síðustu fjármálakreppu. 

(Bls. 8). 

Með þessu orðum er verið að benda á að eftir hrun jókst áherslan á að fjármálafyrirtæki 

stunda heiðarlega starfsemi. Margt hefur batnað til muna en var þó bent á að ekki væri 

augljóst hvaða árangur hafi náðst fyrr en fyrst undir álagi.
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6 Umræða 

Í þessari ritgerð var stefnt að því að skoða hvernig árangurstengdum launagreiðslum var 

háttað hjá íslensku bönkunum fyrir hrun ásamt því hvað breyttist eftir hrun. Kaupþing 

banki var skoðaður sérstaklega og farið ýtarlega yfir hvernig kaupaukagreiðslum var 

háttað hjá starfsmönnum bankans. Komið  var inn á reglugerð um kaupaukakerfi 

fjármálafyrirtækja sem sett var á eftir hrun. 

Það hversu mikið einstaklingur leggur á sig er framlag hans og er það einn mikilvægasti 

liður hvatningar. Starfshvatning er það sem hvetur starfsmann áfram í starfi sínu og fær 

hann til að vilja leggja sig fram eftir bestu getu (Robbins og Judge, 2012).  Hvatningu er 

hægt að skipta upp í innri og ytri hvata og hafa starfsmenn þörf fyrir að finna fyrir þeim 

báðum (Hoy og Miskel, 2012).  

Hvatakenningar hafa verið áberandi í stjórnunarfræði. Maslow hannaði fimm þrepa 

þarfapýramída. Fyrstu þrjú þrepin eru grunnþarfir og efstu tvö vaxtaþarfir. Eftir því sem 

ofar er komið í pýramídann, því erfiðara er að uppfylla þörfina. Herzberg setti fram tveggja 

þátta kenningu sem snýst um að finna þá þætti sem valda starfsánægju. Þar þarf að 

uppfylla bæði hvatningar- og viðhaldsþætti. Herzberg taldi að leggja ætti áherslu á 

hvatningu með innri þáttum sem snerta starfið sjálft. Stacey Adams setti fram 

sanngirniskenninguna sem fjallar um hvernig einstaklingur skynjar jafnrétti á vinnustað 

sínum út frá framlagi og launum. Kenningin fjallar um að starfsmenn beri sig saman við 

aðra sem geta verið vinnufélagar, vinir eða jafnvel starfsmenn í öðrum fyrirtækjum 

(Robbins og Coulter, 2014). Hugsanlega gæti verið að þessar gífurlegu bónusgreiðslur 

bankanna hafi verið afleiðingar af sanngirniskenningunni. Það er samkeppni um hæft 

starfsfólk vegna smæðar markaðarins og mikil tengsl þvert á banka vegna fárra 

menntastofnanna hér á landi. Hún gæti einnig hafa átt við innan hvers banka fyrir sig þar 

sem mikill munur var á launalægstu og launahæstu starfsmönnum. Þar gætu launalægstu 

starfsmenn hafa upplifað mikið óréttlæti og eflaust skapaðist umræða innan bankans á 

milli þeirra starfsmanna. 

Hægt er að greiða starfsmönnum laun á marga vegu. Mikilvægt er að finna milliveg þar 

sem allir eru sáttir bæði starfsmenn og fyrirtæki. Líkurnar á að finna hæfa starfsmenn sem 
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eru líklegri til að starfa lengur hjá fyrirtæki aukast ef launin eru hærri (Robbins og Judge, 

2012).  

Árangurstengd laun eru að verða vinsælli og eru fyrirtæki að færa sig frá því að borga 

einungis laun eftir starfsaldri eða starfsheiti. Þá er hluti af launum starfsmanna byggður á 

einstaklings og/eða frammistöðu fyrirtækis sem gerir launagreiðsluna ekki alltaf þá sömu 

(Robbins og Judge, 2012). Árangurstengd laun hvetja starfsmenn áfram og ýta undir að 

þeir taki góðar ákvarðanir. Árangurstenging launa hjá Kaupþing banka ýtti ekki undir 

góðar ákvarðanir heldur var þar hvati til að taka mikla áhættu í starfi fyrir starfsmenn. Ef 

hvati fyrir áhættutöku fylgir slíkri tengingu þá verður rekstur fyrirtækisins í meiri hættu  

sem er líklegra til að skaða fyrirtækið heldur en að koma því til góða til lengri tíma.  

Árangurstenging launa á vel við og er algeng hjá framleiðslufyrirtækjum en hjá 

bankastarfsmönnum er svigrúm til þess minni. Því skuldsettari sem fyrirtæki er því fastari 

ætti launaramminn að vera og laun í minna mæli tengd rekstrarárangri. Athyglisvert þótti 

að þrátt fyrir skuldsetningu bankanna voru bónusgreiðslur gífurlegar. Þær voru 

algengasta tegund árangurstengdra launa fyrir utan lánafyrirgreiðslur til kaupa á 

hlutabréfum (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Hægt er að spyrja sig hvort árangurstenging 

launa hafi átt við hjá bönkunum. Eins og fram kom í rannsóknarskýrslu Alþingis benti allt 

til að ákvörðun um bónusa hafi verið tekin út frá huglægu mati en ekki rekstrarárangri 

sem ætti að sjálfsögðu ekki að vera. Kaupauki hefði átt að vera tengdur við framlegð 

starfsmanns þ.e. afkastagetu og framkvæmd vinnu hans. Það virðist ekki hafa átt við um 

alla starfsmenn Kaupþings og virtust kaupaukar oftar en ekki fylgja engu sérstöku formi. 

Heildarlaun forstjóra Kaupþings, Hreiðars Más Sigurðssonar, voru hæst árið 2006 

rúmlega 80 milljónir króna á mánuði. Þó þykir athyglisvert að grunnlaun voru einungis 

rúmar 7 milljónir á mánuði það sama ár. Frá árinu 2004 til 2006 minnkaði hlutfall 

grunnlauna af heildarlaunum. Það fór úr því að vera 54% í 13% árið 2006. Sem þýðir að 

kaupaukar námu 87% af heildarlaunum. Innleystir kaupréttir árið 2006 voru hjá Hreiðari 

um 60 milljónir á mánuði (Páll Hreinsson o.fl., 2010).  

Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með starfsemi fyrirtækja á fjármálamarkaði ásamt því að 

koma í veg fyrir að þau brjóti af sér (Fjármálaeftirlitið, e.d.a). Eftir hrun fann fólk fyrir 

aukinni þörf fyrir ítarlegra eftirliti og þá kom Seðlabankinn með nýtt svið innan banka sem 
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hefur það hlutverk að fylgjast með stöðugleika fjármála á Íslandi. Þeir starfa náið með 

Fjármálaeftirlitinu sem fylgist með hverjum banka fyrir sig (Seðlabanki Íslands, e.d.).  

Eftir hrun var sett á reglugerð um kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja. Fyrir hrun hafði 

verið lítið sem ekkert eftirlit með kaupaukagreiðslum og voru engin lög né reglur til staðar 

til að miða við. Reglugerðin setur m.a. hömlur á kaupauka og má kaupauki hvers 

starfsmanns ekki nema meira en nemur 25% af árslaunum viðkomandi (Fjármálaeftirlitið, 

2011c). Reglugerð sem þessi hefði getað stuðlað að betri starfsemi bankanna og minni 

áhætta hefði þá eflaust verið tekin í útlánastarfsemi. Einnig hefði verið hægt að koma í 

veg fyrir hve stór hluti kaupauki af heildarlaunum var hjá ýmsum starfsmönnum íslensku 

bankanna. Eins og bent var hér á fyrr í ritgerðinni námu grunnlaun 13% af heildarlaunum 

árið 2006 hjá forstjóra Kaupþings sem var mjög óvanalegt miðað við almennan 

vinnumarkað.  

Reglur um kaupauka eru taldar vera mun strangari og ganga lengra á Íslandi en 

tilskipun Evrópusambandsins segir til um (Samtök fjármálafyrirtækja, 2014b). Það veldur 

því að yfirmenn fjármálafyrirtækja eru mjög ósáttir við frumvarpið. Þeir vilja hafa 

möguleika á að greiða hærri bónusa ásamt heimild til að hækka hlutfallið í 200% af 

árslaunum á hluthafafundi (Þorbjörn Þórðarson, 2015). Fjármála- og efnahagsráðuneytið 

segir að það sé skaðlaust að gefa leyfi til að greiða allt að 50% hærri bónusgreiðslur 

(Þórður Snær Júlíusson, 2015).
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7 Lokaorð 

Umræðan eftir hrun snerist að verulegu leyti um þær gríðarlegu launagreiðslur sem 

æðstu stjórnendur og stjórnarmenn fjármálafyrirtækja fengu og þá sérstaklega þeirra 

sem unnu í bönkum. Ljóst þykir að það var kominn tími til að setja reglur um 

kaupaukagreiðslur fjármálafyrirtækja. Kaupaukagreiðslur til starfsmanna eru taldar hafa 

átt þátt í falli bankanna. Því var nauðsynlegt að gera ráðstafanir. Reglugerð 

Fjármáleftirlitsins var sett á til að koma í veg fyrir að starfsmenn hafi hvata til að taka 

áhættu í starfi og með því stofna stöðugleika í hættu hjá því fyrirtæki sem þeir starfa hjá. 

Niðurstaða af þessu fyrirkomulagi ætti að vera sú að greiðslur bónusa og kaupauka 

verða að byggja á fyrirfram ákveðnum reglum sem ráðast ekki einungis af huglægu mati 

heldur einnig hlutlægu mati. Sú krafa ætti ávallt að vera til staðar að á bakvið þessar 

ákvarðanir lægju t.d. staðfestar afkomutölur skv ársreikningi. Hugsanlega mætti einnig 

auka biðtímann um eitt til tvö ár. Ef grunnur bónusgreiðslna er rökréttur, raunhæfur, 

skjalfestur og öllum ljós ætti ekki að vera þörf á að hafa reglu um fimm ára endurkröfu á 

kaupauka.  

Lausn þessa vandamáls gæti verið að setja upp einhverskonar bónusbanka. Með því 

að taka upp bónusbanka gætu fyrirtæki t.d. ákveðið að greiða bónus á fimm ára fresti í 

stað árlega. Það kæmi í veg fyrir að stjórnendur tækju ákvarðanir sem fæli í sér 

áhættusamar fjárfestingar með skammtíma gróða að leiðarljósi. Slíkt kerfi gæti aukið 

líkurnar á því að stjórnendur séu gerðir ábyrgir á gjörðum sínum.  
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