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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var tvíþætt. Fyrst var að skoða fyrirbærið 

kennitöluflakk í ljósi siðfræðikenninga. Kennitöluflakk er misnotkun á reglu 

um takmarkaða ábyrgð í hlutafélögum og felur yfirleitt í sér að eignum er 

komið undan í nýtt félag áður en það gamla fer í gjaldþrot.  

Siðfræðileg greining staðfesti með óyggjandi hætti að kennitöluflakk er 

siðlaust. Frekari greining leiddi einnig í ljós að hagsmunaaðilar, þar á meðal 

aðilar atvinnulífsins, bera óbeina siðferðilega ábyrg og ættu að leggja áherslu 

á að stoppa athæfið. 

Seinna markmiðið var að kanna viðhorf og reynslu stjórnenda leiðandi 

fyrirtækja í atvinnulífi á Íslandi, til að skoða hvort þeir væru of 

umburðarlyndir gagnvart kennitöluflakki. Spurningalisti var sendur til 

stjórnenda þeirra fyrirtækja sem tilheyrðu hvort tveggja; lista Creditinfo yfir 

framúrskarandi fyrirtæki og lista 300 stærstu fyrirtækja. Meginniðurstöður 

voru þær að stjórnendur hafa mjög neikvæð viðhorf til kennitöluflakks, um 

þriðjungur þeirra taldi fyrirtækin hafa borið skaða vegna samkeppni við 

fyrirtæki í kennitöluflakki og yfir 70% sögðu fyrirtækin hafa tapað 

viðskiptakröfum vegna þess. Yfir helmingur fyrirtækjanna höfðu neitað 

viðskiptasambandi vegna gruns um kennitöluflakk, oftast vegna fyrri reynslu 

af sama aðila. 

Samkvæmt gögnum hafa ýmsir hagsmunaaðilar mótmælt opinberlega og 

þannig reynt að þrýsta á yfirvöld að gera viðeigandi lagabreytingar til að 

stemma stigum við kennitöluflakki. Meðal þeirra eru Samtök atvinnulífsins 

og Samtök iðnaðarins. Því væri ósanngjarnt að álykta að fyrirtæki hafi átt að 

gera meira til að hindra kennitöluflakk með opinberum mótmælum. Aftur á 

móti, þá mætti skoða leiðir til að sniðganga almennt fyrirtæki og stjórnendur 

sem tengjast kennitöluflakki, þá yrði það ef til vill minna eftirsóknarvert.  

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Abstract 

The purpose of this study was twofold. The first was to make a theoretical 

link between ethical theories and illegal phoenix activity, a common 

phenomenon in Iceland. Phoenix activity is a misuse of the rule of limited 

liability and happens typically when ownership of  assets is transferred to a 

new company before banckruptcy.  

Ethical analysis results in a definite confirmation that phoenix activity is 

immoral. Further analysis also indicates that stakeholders, other  companies 

included, have an undirect ethical responsibility, and should put effort into 

trying to stop this activity. 

The second purpose was to research the attitudes and experience of 

managers of leading companies  in Iceland, in order to find out if they have 

too much tolerance toward illegal phoenix activity. A questionnaire was sent 

to all companies that belonged to both; the strongest in Iceland list by 

Creditinfo and a list of 300 largest companies.  Primary results indicate that 

managers have very negative attitudes towards phoenix activity, about third 

of the managers said that their company had been competitively impaired by 

it, more than 70% said that they had lost receivables because of it. More than 

half of the companies have denied business on the basis of suspicion of 

phoenix activity, most often because of experience of the same company or 

person. 

According to data, then various stakeholders have protested publicly, 

trying to push government to make appropriate law changes to prevent 

phoenix activity. Amongst those are the Federation of Icelandic Industries, 

and the Confederation of Icelandic Enterprice, a service organization for 

Icelandic businesses. It is therefor unfair to draw the conclusion that 

companies should have done more to stop the activity by public protest. On 

the other hand, it could be considered to ignore businessess or owners in 

general that are related to phoenix activity and make it less desirable.  
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1 Inngangur 

Kennitöluflakk er meinsemd sem hefur viðgengist á Íslandi um nokkurt 

skeið. Margvíslegir hagsmunahópar bíða skaða af vegna þess, má þar nefna 

ríkissjóð, almenning og fyrirtæki. Nokkur umræða hefur verið undanfarin ár 

um kennitöluflakk og snýr hún oftast nær að gagnrýni á yfirvöld. Margir 

velta eflaust fyrir sér hvers vegna kennitöluflakk getur liðist hér á landi til 

fjölda ára án þess að nokkuð sé að gert. Eflaust er svarið ekki einfalt, þar sem 

málefnið er flókið og margþætt.   

Atvinnulífið á mikið undir þegar kemur að kennitöluflakki. 

Kennitöluflakk skaðar önnur fyrirtæki með margvíslegum hætti, bæði beint 

og óbeint. Tvo þætti má skoða þegar viðkemur beinum skaða. Annars vegar 

þar sem fyrirtæki tapa viðskiptakröfum sem þau eiga á hendur aðilum sem 

fara í gjaldþrot vegna kennitöluflakks. Þegar félag hefur verið tekið til 

gjaldþrotaskipta eru lánadrottnar yfirleitt ráðalausir og þurfa jafnvel að sjá 

vörur sínar til sölu hjá nýja fyrirtækinu án þess að geta nokkuð að gert. Hins 

vegar skaðar kennitöluflakk samkeppnisstöðu fyrirtækja. Sá ósanngjarni 

aðstöðumunur sem myndast vegna þess að sum fyrirtæki í atvinnugreininni 

geta losnað undan fjárhagsskuldbindingum sínum með þessum hætti, getur 

skaðað hin fyrirtækin sem eru að keppa á sama markaði. Ennfremur má nefna 

óbeinan skaða í formi hærri opinberra gjalda, þar sem heildarkostnaður 

ríkissjóðs lendir á færri aðilum, sem og að atvinnulífið í heild tapar trausti.  

Í þessari rannsókn er sjónum beint að viðhorfi og afstöðu atvinnulífsins til 

kennitöluflakks, þ.e. stjórnenda þeirra fyrirtækja sem starfa að öllu jöfnu með 

heiðarlegum hætti hér á landi. Meginmarkmiðið er tvíþætt, annars vegar að 

skoða kennitöluflakk í ljósi siðfræðikenninga og hins vegar kanna hversu 

mikið umburðarlyndi fyrirtæki í íslensku atvinnulífi hafa gagnvart 

kennitöluflakki. Sérstaklega er horft til stórra og stöndugra fyrirtækja sem eru 

leiðandi í íslensku atvinnulífi. Sá hópur fyrirtækja og stjórnendur þeirra ættu 

að hafa afl og völd til að beita þrýstingi og hafa áhrif í samfélaginu. 

Í leit að svörum er stuðst við eftirfarandi rannsóknarspurningar: 
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• Hvaða ljósi varpa siðfræðikenningar og kenningar um samfélagslega 

ábyrgð fyrirtækja, á siðferðilega stöðu kennitöluflakks? Hér er leitast 

við að staðsetja kennitöluflakk í litrófi siðfræðikenninga og kenninga 

um samfélagslegt hlutverk fyrirtækja í samfélaginu.  
 

• Hvernig viðhorf hafa stjórnendur stórra og stöndugra fyrirtækja á 

Íslandi til kennitöluflakks? Hér er jafnframt skoðað með hvaða hætti 

viðhorfin tengjast fyrri reynslu, stefnu um samfélagsábyrgð og 

bakgrunni stjórnenda. Ennfremur er skoðað hversu mikið 

stjórnendurnir láta sig málefnið varða. 
 

• Með hvaða hætti hefur fyrri reynsla af kennitöluflakki áhrif á 

ákvarðanir fyrirtækjanna? Hér er fyrst skoðað hvort fyrirtækin hafa 

beðið skaða af völdum kennitöluflakks og síðan hvernig og hvort fyrri 

reynsla hafi áhrif á ákvarðanir um viðskipti. 
 

• Hvernig leggja fyrirtækin áherslu á siðferði þegar kemur að 

samfélagsábyrgð? Hér er skoðað hvort fyrirtækin eru með stefnu um 

samfélagslega ábyrgð og hvernig tengsl slíkrar stefnu eru við 

ákvarðanir um viðskipti og stærð fyrirtækjanna.  

Til að svara fyrstu rannsóknarspurningunni, þá verða fyrst settar fram 

vinsælar siðfræði- og viðskiptasiðfræðikenningar. Síðan verður sett fram 

greining, þar sem kennitöluflakk er skoðað í ljósi siðfræðikenninga. Annars 

vegar er verknaðurinn sem slíkur skoðaður í samhengi við viðkomandi 

kenningar en einnig verður tekin ólík nálgun, þ.e. út frá umburðarlyndi 

hagsmunaaðila. Í því sambandi verður fjallað um hvernig óbein siðferðileg 

ábyrgð hagsmunaaðila gæti legið og hvers vegna kennitöluflakk virðist 

viðgangast nokkuð óáreitt í samfélaginu. Megináherslan verður á einn hóp 

hagsmunaaðila, þ.e. önnur fyrirtæki. Skoðað verður hvort og með hvaða hætti 

atvinnulífið hefur reynt að hafa áhrif í samfélaginu og gagnvart stjórnvöldum 

til að þrýsta á nauðsynlegar lagabreytingar til að stemma stigum við 

kennitöluflakki. Ennfremur verður því velt upp hvort fyrirtæki hafi gert 

nægjanlega mikið til að koma í veg fyrir að þessi meinsemd viðgengst og 

hvort þau gætu lagt meira af mörkum. 

Til að leita svara við síðari rannsóknarspurningum, varðandi viðhorf til 

kennitöluflakks, ákvarðanir og áherslu á samfélagslega ábyrgð, þá var 

framkvæmd rannsókn í formi spurningakönnunar hjá leiðandi fyrirtækjum í 

íslensku atvinnulífi, þ.e. stærstu fyrirtækjum landsins, sem jafnframt höfðu 

hlotið nafnbótina framúrskarandi fyrirtæki hjá Creditinfo. Rannsókn sem 

þessi er frekar víðtæk og gefur umfangsmiklar en ónákvæmar upplýsingar. 
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Framhaldsrannsóknir gætu falið í sér djúpviðtöl við valda stjórnendur, þar 

sem hægt væri að fá nákvæmari upplýsingar um hvers konar umræða og 

aðgerðir hafa átt sér stað vegna kennitöluflakks innan fyrirtækjanna, hversu 

mikið stjórnendur telja sig málið varða og hvaða hugmyndir þeir hafa um 

aðgerðir. 

Lítið er til af eldri rannsóknum á kennitöluflakki á Íslandi og engar virtar 

rannsóknir fundust um viðhorf stjórnenda til kennitöluflakks. Handbær gögn 

til að meta umfang og afleiðingar hérlendis eru heldur ekki til staðar. Í 

skýrslunni eru tiltekin ýmis gögn sem hagsmunaaðilar hafa tekið saman og 

síðan nokkur nemendaverkefni.  

Uppbygging þessarar skýrslu er með þeim hætti að í öðrum kafla er 

fræðileg greining þar sem fyrst er fjallað um vinsælar siðfræðikenningar, 

viðskiptasiðferði og ávinning þess. Jafnframt er fjallað um kennitöluflakk, 

það skilgreint, fjallað meðal annars um orsakir og afleiðingar þess, 

rannsóknir og hvað atvinnulífið hefur gert til að þrýsta á yfirvöld. Í lok þess 

kafla er kennitöluflakk í víðtækum skilningi skoðað út frá áðurnefndum 

siðfræðikenningum og leitast við að staðsetja það með tilliti til þeirra. Í þriðja 

kafla er fjallað um fyrirtækjarannsóknina sjálfa, þ.e. aðferðafræði, 

framkvæmd og niðurstöður. Í fjórða kafla eru umræður og ályktanir þar sem 

fyrrnefndar niðurstöður eru skoðaðar í samræmi við siðfræðikenningarnar og 

að lokum er samantekt í fimmta kafla.  

Benda má á að framsetning þessarar rannsóknarskýrslu er ekki með 

hefðbundnu sniði, þar sem hún fjallar annars vegar um rannsókn á viðhorfi 

stjórnenda fyrirtækja, en hins vegar er beitt rökgreiningaraðferð 

heimspekilegrar siðfræði, þar sem leitast er við að staðsetja kennitöluflakk í 

siðfræðilegu tilliti og tengja við kenningar þar að lútandi. 
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2 Siðfræðileg greining 

Hér verður fyrst fjallað stuttlega almennt um vinsælar kenningar í siðfræði, 

þar sem nokkur algeng hugtök verða sett fram. Næst kemur fræðileg 

umfjöllun um viðskiptasiðferði sérstaklega og kenningar um hegðun 

fyrirtækja í samfélaginu, út frá samfélagslegri ábyrgð, 

hagsmunaaðilakenningum og fyrirtækinu í formi samfélagsþegns. Í þriðja 

lagi verður fjallað um kennitöluflakk íslenskra fyrirtækja, birtingarmynd þess 

og rannsóknir á því sviði, ásamt því að skoða svipaðar aðstæður erlendis. Að 

lokum verður sett fram greining, þar sem kennitöluflakk verður tengt við 

siðfræðikenningarnar,  bæði útfrá fyrirtækjum og einstaklingum sem stunda 

athæfið, en einnig frá sjónarhóli hagsmunaaðila. Sérstaklega verður litið til 

eins hóps hagsmunaaðila eða atvinnulífsins. 

2.1 Siðfræðikenningar 

Það er sérhverjum einstaklingi hollt að hugsa um eigið siðferði, samskipti 

fólks sem og hlutverk og hegðun í samfélaginu. Almennt er þó ekki auðvelt 

að skilgreina hvað er gott siðferði eða slæmt, einnig er verulegur munur á 

siðferði eftir menningarheimum. Það sem telst sjálfsagt í einu samfélagi, telst 

jafnvel fáránlegt eða mjög óviðeigandi á öðrum stað. Siðferði virðist einnig 

vera mismunandi eftir sviðum þjóðfélagsins eða jafnvel atvinnugreinum. 

Siðferði, þegar kemur að viðskiptaháttum, er jafnvel sér á báti og er litróf 

þess mjög víðtækt. Einnig virðist þessi atvinnugrein stundum kalla fram það 

versta í fólki og má nefna dæmi þar sem einstaklingar, sem að öllu jöfnu 

myndu teljast siðlegir og heiðarlegir, framkvæma eða taka ákvarðanir sem 

valda gífurlegum skaða fyrir aðra. Má þar nefna sem dæmi Enron og 

bankahrunið fræga, en ljóst þykir að viðskiptamenn hafi gengið þar útfyrir öll 

velsæmismörk án þess að þykja nokkuð við það að athuga. 

Siðferði tengist þeim venjum, gildum og þeirri trú sem innbyggð er í þá 

félagslegu ferla sem skilgreina muninn á réttu og röngu fyrir einstakling eða 

samfélag. Siðfræði fjallar síðan um rannsóknir á siðferði og rökfærslu við að 
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lýsa sérstökum reglum og viðmiðunum sem ákvarða hvort athöfn er siðleg. 

Siðfræðikenningar eru síðan kóðun á þessum reglum og viðmiðunum, sjá 

mynd 1 (Crane og Matten, 2016). 

 

 

Mynd 1. Tengsl milli siðferðis, siðfræði og siðfræðikenninga (Crane og Matten, 

2016). 

 

Siðfræði snýst almennt um það sem við eigum að gera. Nánast öll 

siðakerfi hvetja til óeigingjarnar hegðunar. Síðan má velta fyrir sér hvort við 

erum fær um að gera það sem við eigum að gera. Einnig getur verið erfitt að 

áætla hvaða athöfn er rétt í sérhverju tilviki, við ákveðnar aðstæður og í því 

samfélagi sem við á. 

Í gegnum tíðina hafa verið settar fram margvísilegar siðfræðikenningar, 

sem einblína á athafnir frá mismunandi sjónarhornum. Kenningarnar fjalla 

um hvaða hagsmuna bæri að gæta og hvort skoða skyldi athæfi út frá 

afleiðingum þess, almennum stöðlum um framkomu eða með hvaða hætti sátt 

næðist um hvernig samfélagið gæti byggst upp út frá hegðun fólks.  

Hér á eftir er fjallað stuttlega um helstu strauma í siðfræðikenningum, þá 

sérstaklega boðandi (e. normative) kenningar sem eiga við í umræðu um 

viðskipti, svo sem afleiðingasiðfræði,  skyldusiðfræði og dygðasiðfræði.   

Afleiðingasiðfræðikenningar byggjast á því að sjá hvort athafnir eru 

siðferðilega réttar eða rangar út frá afleiðingum þeirra. Vinsælustu 

kenningarnar í þessum flokki eru sérhyggja og nytjastefna. Aðrar 

siðfræðikenningar taka til greina aðra þætti en afleiðingar til að ákvarða mun 

á réttu og röngu (Shaw, 1991). Þar verður til skoðunar skyldusiðfræði og 

sáttmálakenningar og jafnframt dygðasiðfræði.  

Sérhyggja 

Sérhyggja (e. egoism) er afleiðingakenning þar sem gjörðir teljast réttar ef 

þær stuðla að eiginhagsmunum (Shaw, 1991). Tvo mismunandi vinkla er 

hægt að skoða út frá sérhyggju, þ.e. sálfræðilega og siðfræðilega sérhyggju; 
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Sálfræðileg sérhyggja er sú kenning að allt sem mannfólkið gerir ráðist 

af eiginhagsmunum. Þetta á við hvort heldur sem er um að ræða athöfn sem 

er eigingjörn í eðli sínu eða jafnvel þegar svo lítur út fyrir að fólk sé að gera 

góðverk. 

Hobbes reyndi að styðja við kenninguna með því að útskýra mannlega 

breytni sem leit út fyrir að vera af óeigingjörnum toga og finna útskýringar á 

þeirri breytni, sem byggðu á eigingjörnum hvötum í raun. Hann sagði meðal 

annars í bók sinni Leviathan að allt sem sérhver maður gerir sjálfviljugur, er 

með markmið sem felur að einhverju leyti í sér gæði fyrir hann sjálfan 

(Hobbes, 1651/2014).  

Þrátt fyrir einfaldleika kenningarinnar, þá hefur hún fengið mikla 

gagnrýni. Hún ruglar meðal annars saman eigingirni og eiginhagsmunum. 

Augljóst er að oft er breytni manna af óeigingjörnum toga, þrátt fyrir að hægt 

sé að búa til tilgátur um að hægt sé að finna mögulega eigingjarna ástæðu 

fyrir þeim. Í öðru lagi ruglar kenningin saman breytni í eigin þágu og 

nautnum, þ.e. því að sækjast eftir ánægju. Síðast en ekki síst telst kenningin 

óhrekjanleg vegna þess að hún byggir að mestu á túlkun og skortir því 

raunverulegt innihald. Kenningin á ekki upp á pallborðið hjá fræðimönnum í 

dag (Rachels, 1997). 

Siðfræðileg sérhyggja er sú kenning að athafnir manna ættu að ráðast af 

eiginhagsmunum. Sérhver manneskja eigi eingöngu að efla sinn hag, til langs 

tíma litið. Sérhyggja í þessu tilliti er því afleiðingasiðfræðikenning byggð á 

einstaklingshyggju (Burgess-Jackson, 2013). 

Ýmis rök eru til sem styðja við kenninguna. Sem dæmi má nefna voru rök 

sett fram af Ayn Rand á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar, en að hennar 

mati virðir kenningin hina mannlegu reisn einstaklingsins. Aftur á móti væri 

siðfræði byggð á óeigingirni hreinlega skaðleg þar sem hún leiddi til 

afneitunar á gildi einstaklingsins. Fleiri rök hafa komið fram sem sýna fram á 

að með góðri framkomu gagnvart öðrum geti fólk búið í haginn fyrir sjálft sig 

og því hvetji kenningin til góðrar breytni, þrátt fyrir að um sérhyggju sé að 

ræða (Rachels, 1997). 

Aftur á móti getur kenningin ekki tekið á því ef upp koma 

hagsmunaárekstrar. Ef gengið er út frá því að allir séu jafn réttháir, þá koma 

upp vandkvæði þegar hagsmunir aðila stangast á, þ.e. slíkt vandamál á sér 

enga lausn samkvæmt siðfræðilegri sérhyggju. Kenningin hvetur fólk einnig 

til að setja sig sjálft í annan flokk en aðra og byggist því á óréttmætum 
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geðþótta (Rachels, 1997). Ennfremur má gagnrýna að kenningin sé hreinlega 

ekki raunhæf, í eðli sínu ekki siðfræðikenning og að hún hunsi ranggjörðir 

(Shaw, 1991).   

Þrátt fyrir mikla umræðu um stefnuna, þá hefur hún ekki notið vinsælda og 

mikilvægustu heimspekingarnir hafa hafnað henni alfarið.   

Nytjastefna 

Nytjastefnan (e. utilitarianism) er mjög vinsæl kenning í flokki 

afleiðingasiðfræði.  Hliðstætt við sérhyggju, þá er nytjastefnan í því tilliti 

afleiðingasiðfræðikenning byggð á alheimshyggju (Burgess-Jackson, 2013). 

Hún kom fram fyrst á 18. öld hjá Hume og Bentham. Frægasti málsvari 

hennar var þó John Stuart Mill á nítjándu öld. Þarna kom fram nýtt viðhorf á 

þeim tíma, þ.e. Guð og almenn siðalögmál voru tekin út úr jöfnunni (Rachels, 

1997).  

Kenningin fjallar um að hámarka jákvæðar afleiðingar eða hamingju fyrir 

sem flesta. John Stuart Mill setti fram að trú á nytsemi sem grundvöll 

siðferðis, fæli í sér að athafnir væru réttar ef þær stuðla oftast að hamingju og 

rangar ef þær hefðu í för með sér óhamingju. Með hamingju er þá átt við 

ánægju eða sársaukaleysi, en með óhamingju vansæld og sársauka. Alltaf 

skyldi velja þann kost sem hefði bestu heildarafleiðingar og hamingju fyrir 

alla þá er málið snerti. Rétt breytni væri þá ekki mæld út frá eigin hamingju 

gerandans, heldur hamingju allra sem hlut eiga að máli, stefnan krefðist þess 

að gerandi gerði ekki upp á milli eigin hamingju og annarra (Mill, 

1871/1998). 

Í inngangi bókar Mill um Nytjastefnuna, nefnir Roger Crisp að hægt sé að 

flokka nytjastefnuhugmyndir í athafnanytjastefnu (e. act utilitarianism) og 

reglunytjastefnu (e. rule utilitarianism). Athafnanytjastefnan er bein kenning, 

þ.e. hvort breytni er rétt eða röng ræðst beint af því hvort hún hámarkar 

hamingju. Reglunytjastefnan er aftur á móti óbein, þ.e. breytni telst rétt ef 

hún er í samræmi við reglur sem myndu hámarka nytsemi ef þær væru 

viðteknar af öllum eða almennt (Mill, 1998). 

Nytjastefnan nýtur mikillar hylli, þrátt fyrir að hún hafi einnig verið 

harðlega gagnrýnd. Gagnrýnin beinist þá helst að því að það getur ýmislegt 

annað skipt máli þegar breytni er ákvörðuð heldur en afleiðingar, sumar 

athafnir geta hreinlega verið rangar þó að þær hafi jákvæðar afleiðingar í för 



 

23 

með sér fyrir einhverja. Í því sambandi getur til dæmis réttlæti og sanngirni 

skipt máli, en einnig réttindi fólks sem og fortíðarástæður, svo sem loforð, 

skuldbindingar og þess háttar. Stefnan leggur áherslu á framtíðina, en tekur 

ekki tillit til fortíðarinnar (Rachels, 1997).  

Margir hafa síðan reynt að verja nytjastefnuna eða útfæra hana til að hún 

geti samt sem áður átt við. Erfitt er að hafna stefnunni með öllu, þar sem 

afleiðingar eru vitanlega mikilvægar. Aftur á móti þarf einnig að huga að 

verðleikum einstaklinga, fortíðarástæðum og hvað hver á skilið vegna þeirra. 

Bernard Williams, enskur siðfræðiheimspekingur, benti á og gagnrýndi 

árið 1973 nytjastefnu vegna þess að hann taldi hana tengjast um of neikvæðri 

ábyrgð (e. negative responsibility). Hann útskýrði tengslin þarna á milli með 

því að ef að einhver væri ábyrgur fyrir afleiðingum, þá væri ábyrgðin jafn 

mikil ef sá hinn sami leyfði eða kæmi ekki í veg fyrir að eitthvað gerðist 

(Harris, 1974). 

Skyldusiðfræði  

Skyldusiðfræði (e. deontology) Kant er dæmi um vinsæla og mikilvæga 

kenningu sem byggir ekki á afleiðingum, heldur hélt hann því fram að athöfn 

framkvæmd af skyldu hefði siðferðilegt gildi, að góður vilji væri það eina 

sem væri gott í sjálfu sér (Shaw, 1991). 

Immanuel Kant var mjög áhrifamikill heimspekingur. Hann taldi að 

siðferði snérist um að fylgja undantekningalaust algildum reglum. Til að lýsa 

aðferð við að ákvarða hvort athöfn væri siðferðilega rétt, þá setti Kant fram 

og orðaði skilyrðislausa skylduboðið þannig: „Breyttu einungis eftir þeirri 

lífsreglu sem þú getur jafnframt viljað að verði að almennu lögmáli“ (Kant, 

1785/2003). 

Grunnhugmyndin byggðist á því að siðferðilegur dómur verður að vera 

studdur góðum rökum. Ef það á að breyta með ákveðnum hætti, þá eru til rök 

fyrir því hvers vegna eða hvers vegna ekki. Þá skal slíkt líka vera í öllum 

tilfellum og gilda fyrir allt fólk. Þarna er krafa um samkvæmni og Kant sagði 

að engin skynsöm manneskja gæti hafnað henni (Rachels, 1997). Kant tók 

þannig ágiskunina út úr siðferðilegri ákvarðanatöku, það fól í sér húmanískt 

viðhorf og lagði áherslu á mikilvægi þess að athafnir byggi á meginreglum 

(e. principles) og skyldurækni (Shaw, 1991).  
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Kant taldi að menn hefðu sérstöðu í sköpunarverkinu. Hann setti fram 

aðra útgáfu af skilyrðislausa skylduboðinu, þ.e. hann sagði að túlka mætti hið 

siðferðilega lögmál með þessum hætti: „Breyttu þannig að þú komir aldrei 

fram við manneðlið, hvort sem það er í persónu þín sjálfs eða persónu allra 

annarra, einungis sem tæki heldur ávallt um leið sem markmið“ (Kant, 

1785/2003). Einföld túlkun á orðum Kants væri að okkur beri rík skylda til að 

gera öðrum gott, virða skynsemi fólks, ráðskast ekki með það eða nota það til 

að ná markmiðum okkar. 

Kant setti jafnframt fram þriðju framsetningu siðalögmálsins: „Því hæfði 

sú frumregla  að sérhver mannlegur vilji sé vilji sem í öllum lífsreglum sínum 

setji sér algild lögmál“ (Kant, 1785/2003). Guðmundur Heiðar 

Frímannsson ritar í inngangi þýðingar sinnar á Kant að þessi framsetning 

leiði af hinum tveimur og sé yfirleitt tengd við ríki markmiða og sjálfræði og 

merki að lögmálið sem við hljótum að hlýða sé afrakstur eigin vilja (Kant, 

2003). 

En veikleikar kenningar Kant koma berlega fram ef skoðað er hvað gerist 

ef tvær algildar reglur stangast á. Ef til dæmis valið stendur á milli tveggja 

kosta, sem báðir eru rangir samkvæmt algildum siðareglum, hvað væri þá til 

ráða. Ef Kant hefði slakað á því að siðareglurnar væru algildar, þá væri samt 

hægt að notast við grunnhugmyndina, þ.e. að brjóta mætti reglu ef við 

gerðum það af ástæðu sem við gætum viljað að allir aðrir viðurkenndu ef þeir 

væru í sömu aðstæðum. 

Frekari gagnrýni á kenningu Kant voru að a) sýn hans á siðferðilegt virði 

væri of takmarkandi, b) að skilyrðislausa skylduboðið væri hreinlega ekki 

nægjanlegt próf til að ákvarða rétt og rangt, c) að greina á milli að nota fólk 

sem tæki eða koma fram við það sem markmið geti verið erfitt í sjálfu sér. 

(Shaw, 1991). 

Samfélagssáttmáli 

Samfélagssáttmáli (e. social contract) er hugtak sem tengir saman siðferði, 

samfélag og ríkisvald. Heimspekingar hafa margir hverjir talið að siðferði 

verði til þegar fólk kemur sér saman um þær reglur sem búa til samfélag sem 

hægt er að lifa saman í. Hugtakið er notað til að lýsa kenningum sem fela í 

sér að skyldur og réttindi manna byggist á samkomulagi eða sáttmála.  
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Rekja má þá hugmynd að skyldur manna hvíla á samkomulagi jafnvel 

aftur til Platon, sem var uppi á fjórðu öld fyrir Krist. Af frægum 

kennismiðum samfélagssáttmála eða tengdum kenningum í seinni tíð, má 

nefna Englendingana Thomas Hobbes (1588–1679) og John Locke (1632–

1704), Frakkann Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Skotann David Hume 

(1711-1776) og Bandaríkjamanninn John Rawls (1921-2002) (Atli 

Harðarsson, 2006). 

Thomas Hobbes setti fram kenningu um að fólk gæti ekki lifað í 

svokölluðu náttúrulegu ástandi, þar sem engin stjórnvöld eða reglur væru til 

staðar. Í þannig ástandi væri meðal annars sífelldur ótti og hætta á dauða og 

líf mannsins einangrað, óhamingjusamt, grimmt og stutt (Hobbes, 

1651/2014). 

Hobbes benti á fjórar staðreyndir: 

1. Í grunninn eru allir með jafnar þarfir, þ.e. við þurfum sömu þætti 

til að geta lifað af. 

2. Skortur er fyrir hendi, þ.e. lífsnauðsynleg gæði eru í takmörkuðu 

magni í heiminum. 

3. Grundvallarjöfnuður mannlegrar getu, þ.e. enginn stendur öllum 

öðrum svo miklu framar að viðkomandi geti haft ótakmarkað 

vald yfir þeim. 

4. Síðast en ekki síst, þá er góðvild manna takmörkuð, þ.e. þrátt 

fyrir að fólk sé ekki algerlega eigingjarnt, þá mun það einnig 

hugsa um eigin hagsmuni (Rachels, 1997). 

Samkeppni um grundvallargæði myndi valda varanlegu stríðsástandi, allir 

væru á móti öllum (Hobbes, 1651/2014). Til að yfirgefa náttúrulegt ástand 

þyrfti fólk að vinna saman og tvennt að koma til, þ.e. það þyrfti annars vegar 

að vera tryggt að fólk myndi ekki skaða hvort annað og hins vegar þyrfti að 

vera hægt að treysta því að fólk héldi gerða samninga. Til að tryggja þetta 

þyrfti ríkisstjórn ásamt lagakerfi, lögreglu og dómstólum. Slíkt samkomulag 

allra þegna um að samþykkja að reglur gildi um samskipti þeirra á milli og 

„ríki“ til að framfylgja þeim nefnist samfélagssáttmálinn. Samkvæmt 

Hobbes, þá væri tilgangur ríkis að framfylgja mikilvægustu reglunum sem 

eru samlífi fólks nauðsynlegar. 

 Siðferði er fólgið í reglum sem kveða á um hvernig fólk eigi að koma 

fram hvert við annað, reglum sem skynsamt fólk samþykkir að fylgja sér til 

gagnkvæmra hagsbóta, að því tilskildu að aðrir fylgi þeim líka. 
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Ef þetta er skoðað út frá því að allir hegði sér annað hvort af eigingirni 

eða góðgirni, þar sem góðgirni felst í því að hugsa og framkvæma einnig út 

frá hagsmunum annarra, þá næðist aldrei jafnvægi nema allir myndu hegða 

sér af góðgirni (eins og samfélagssáttmálinn byggir í raun á). Ef ákveðinn 

einstaklingar myndi vera eigingjarn og hunsa hag annarra, þá væri 

viðkomandi ekki að vinna samkvæmt sáttmálanum, heldur væri svokallaður 

laumufarþegi eða free rider. Þar sem slíkt kæmi ójafnvægi á kerfið, þá ætti 

það ekki að geta tíðkast að öllu jöfnu án afleiðinga eða refsingar (Rachels, 

1997).  

Arnar Þór Jónsson (2015) benti á að frelsi okkar væri ekki án ábyrgðar, 

heldur væru réttindi veitt með skilyrðum, samfélagið og lögin væru háð því 

að allir þátttakendur í lagaframkvæmd axli ábyrgð. 

Dygðasiðfræði 

Samkvæmt Aristóteles og fleiri fornum hugsuðum er hinn góði maður 

dygðugur. Áherslan var þá á hvaða persónueiginleikar gerðu mann að góðum 

manni (Rachels, 1997).  

Dygð er afburða- og aðdáunarverð persónueinkenni, ekki bara í þröngu 

samhengi, heldur einnig í stærra samfélagssamhengi. Dygð er eiginleiki sem 

hjálpar okkur að passa inn í og gefa til samfélagsins (Solomon, 1992b). 

Þrátt fyrir að þessi tegund siðfræði hafi á sínum tíma fallið í gleymsku, þá 

hafa nokkrir heimspekingar nýlega sett fram þá skoðun að það ætti að taka 

hana upp aftur. Þeir telja að siðfræði nýaldar sé gjaldþrota. G.E.M. Anscome 

hélt því meira að segja fram að samtímasiðfræðin byggði á mótsagnakenndri 

hugmynd um „lög“ án löggjafa (Rachels, 1997).  

Ef dygðasiðfræði er skoðuð þarf fyrst að leita svara við því hvernig skuldi 

skilgreina dygðir. Dygðir hafa meðal annars verið skilgreindar sem 

eiginleikar í fari manns sem birtast í vanabundinni breytni og er gott fyrir 

hann að hafa. Dygðir eru til að mynda réttlæti, hugrekki, sjálfstjórn, örlæti og 

heiðarleiki. Tilgangur og mikilvægi dygðanna er án efa mismunandi eftir eðli 

þeirra, en  Aristóteles hélt því fram að hinum dygðuga manni myndi farnast 

betur í lífinu. Samfélagið okkar og félagsleg staða styður við þetta, þ.e. að 

dygðirnar séu eiginleikar sem hjálpi okkur að lifa vel (Rachels, 1997). 

Eðlilegt gæti þó talist að fólk með mismunandi áherslur og í mismunandi 

aðstæðum gæti þurft á mismunandi dygðum að halda. Samt sem áður mætti 
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segja að sumar þeirra eigi við í flestum aðstæðum og samfélögum og snúi að 

grunngildum. Þarna mætti nefna hugrekki, örlæti, heiðarleika og trúmennsku. 

Dygðasiðfræði býður upp á eðlilega og viðkunnanlega skýringu á því 

hvað séu siðferðilegar ástæður athafna. Þetta er einnig kenning sem leggur 

áherslu á persónulega eiginleika eins og vináttu, ást og trúnaðartraust. 

Kenningin leggur ekki áherslu á óhlutdrægni og er femínískari en margar 

aðrar siðfræðikenningar, þar sem hún tekur mið af dygðum einkalífsins, en 

ekki bara dygðum sem hið opinbera líf krefst.   

Meginvandi kenningarinnar er ósjálfstæði hennar, þ.e. hún nýtist ekki 

sérlega vel við að ákveða rétta breytni í ákveðnum aðstæðum. Mögulega 

gerði kenningin mest gagn ef hún væri tengd við kenningar sem fjalla um 

réttar athafnir. Þannig væri líklega best að líta á dygðasiðfræðina sem hluta af 

allsherjarsiðfræðikenningu frekar en sjálfstæða kenningu (Rachels, 1997).  

2.2 Viðskiptasiðferði 

Almennt um viðskiptasiðferði  

Siðferði í viðskiptum snýr að siðlegri hegðun í rekstri fyrirtækja og hvernig 

stjórnendur taka á siðferðilegum álitamálum sem upp koma við að stunda 

viðskipti. Mikilvægi viðskiptasiðferðis í nútíma heimi er ótvíræð vegna þátta 

eins og; 

 fyrirtæki hafa mikil völd innan samfélagsins; 

 fyrirtæki hafa tækifæri til að láta gott af sér leiða til samfélagsins; 

 skaðleg hegðun fyrirtækja getur haft mjög skaðleg áhrif á 

einstaklinga, samfélög og umhverfið; 

 kröfur sem ýmsir hagsmunaaðilar setja á fyrirtæki um að vera 

siðleg, eru orðnar flóknari og í þeim felast meiri áskoranir; 

 oft er þrýst á starfsmenn að láta undan varðandi siðferðilega þætti 

og 

 viðskipalífið stendur frammi fyrir minnkandi trausti (Crane og 

Matten, 2016). 

Í gegnum tíðina hefur viðskiptasiðferði í miklum mæli borið á góma sem 

mikilvægur liður í góðum fyrirtækjarekstri. Þar hafa þó skarast hugmyndir 

viðskiptasiðfræðinga, sem í einhverjum tilfellum telja að skuldbinding 

fyrirtækis gagnvart samfélaginu sé óumdeilanleg og eigi að vera óháð 

arðsemi og hins vegar þeirra sem sem halda því fram að grundvallarábyrgð 
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fyrirtækja liggi ávallt í því að hámarka arðsemi eigenda og taka tillit til 

hagsmunaaðila. Því er algengt að vandamál komi upp þegar hámörkun 

hagnaðar er sett á móti því að samfélagið í heild njóti góðs af velgengni 

fyrirtækis. Lausnir viðskiptasiðfræðinga hafa valdið stjórnendum erfiðleikum 

því þær eru í fyrsta lagi of almennar, í öðru lagi of fræðilegar en síðast en 

ekki síst eru þær oft óhagstæðar lausnir fyrir fyrirtækin (Þröstur 

Sigurjónsson, 1994). 

Platon fjallaði um verslunar- og kaupsýslufólk fyrir rúmum tvö þúsund 

árum. Hann var jákvæður gangvart þeim og taldi að þetta fólk gæti stuðlað að 

vexti og þróun samfélagsins. Sköpunargáfan og krafturinn sem virkjaðist 

kæmi samfélaginu til góða. En Platon hafði einnig áhyggjur af þessu sama 

fólki, þ.e. að það yrði gráðugt og sókn þeirra í meiri hagnað gæti einnig 

valdið samfélaginu skaða. Því þyrfti að hafa stíft eftirlit með þeim (Kvalnes, 

2016). 

Adam Smith, skoskur hagfræðingur og heimspekingur, hélt því fram að 

skilvirkast og best væri fyrir samfélagið að athafnafólk hefði önnur markmið 

en að gera það sem samfélaginu væri fyrir bestu. Hann taldi að þegar 

einstaklingurinn hefði frelsi til vinna að eigin hagsmunum án þess að hugsa 

um samfélagið, þá hefðu athafnir hans mest gildi fyrir heildina. Gagnvirk 

tengsl eiginhagsmuna, samkeppni, framboðs og eftirspurnar myndu tryggja 

velferð samfélagsins. Þessar fullyrðingar eru af svipuðum toga og sumir 

nytjasiðfræðingar hafa haldið fram, þ.e. að þeir efist um að boða eigi 

nytjasiðfræði sem víðast. Afleiðingar þess geti hreinlega orðið verri heldur en 

ef fólk breyti samkvæmt skyldusiðfræði eða sjálfhyggjusjónarmiðum. 

Trúlega gerði Smith sér samt grein fyrir að þörf fyrir eftirlit yfirvalda með 

starfsemi fyrirtækja væri mjög nauðsynlegt við þessar kringumstæður 

(Kvalnes, 2016). 

Milton Friedman (1970) sagði að fyrst og fremst bæru stjórnendur 

fyrirtækja ábyrgð gagnvart eigendum eða hluthöfum þeirra. Samt sem áður 

gæti stjórnandinn haft sterka siðferðiskennd og jafnvel neitað að starfa hjá 

ákveðnum fyrirtækjum, en siðferðiskenndin væri óháð starfi hans í 

fyrirtækinu. Samkvæmt Friedman felur samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja 

einungis í sér að nota auðlindir sínar og gera það sem þarf til að auka hagnað, 

svo lengi sem það heldur sig innan ramma, þ.e. í opinni og frjálsri samkeppni 

án blekkinga og svindls.   

En það eru ekki allir sammála að þetta sé nægjanlegt. Mikil umræða hefur 

verið um það hvort og hvernig eigi að reka fyrirtæki með frekara tilliti til 

siðferðis- og samfélagslegra þátta. Einnig þarf að huga að því hvort skoða 
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eigi siðferði eigenda og stjórnenda aðallega eða athafnir fyrirtækjanna í heild. 

Getur fólk með lágan siðferðisþröskuld rekið fyrirtæki sem sýnir af sér gott 

siðferði og getur fólk sem hegðar sér almennt á siðlegan hátt tekið þátt í 

siðlausum athöfnum í fyrirtækjarekstri? Samkvæmt DeGeorge (2000) sýnir 

reynslan að siðleg fyrirtæki krefjast siðlegra stjórnenda. Lykilfólkið í þessu 

tilliti eru forstjóri og framkvæmdastjóri sem setja tóninn fyrir fyrirtækið og 

starfsmenn þess.  

Joanne B. Ciulla (1995) setti fram skilgreiningu á góðum leiðtoga, en það 

er sá sem er árangursríkur í starfi en gerir einnig siðferðilega rétta hluti. Hann 

þarf að ná ávinningi fyrir fyrirtækið á sama tíma og hann hagar sér 

siðferðilega rétt. Ciulla (2010) fullyrðir einnig að framtíð viðskiptasiðferðis 

hvíli á rannsóknum á viðskiptasiðferði og endurhönnun kennslu í 

viðskiptafræði, en síðast en ekki síst að horfa á hið endanlega markmið, þ.e. 

siðferðileg fyrirtæki og fólk með góða siðferðisvitund til að stjórna þeim. Það 

þarf því að samtvinna hvort tveggja.  

Einn þáttur sem vert er að nefna og er veruleg áskorun þegar meta þarf 

siðferði og siðlega hegðun er fjölbreytileiki mismunandi þjóð-, trú- og 

samfélaga. Fjölbreytileiki samfélaga endurspeglast oft í mismunandi 

viðhorfum og stöðlum og byggist á þróun margvíslegra samfélagslegra og 

trúarlegra málefna. Þannig getur athöfn sem telst viðeigandi og eðlileg í einu 

samfélagi verið talin algjörlega siðlaus annars staðar.  

Þessi mismunur á menningarsvæðum getur gert stjórnendum alþjóðlegra 

fyrirtækja erfiðara fyrir að taka ákvarðanir byggðar á siðferðilegum gildum 

(Cadbury, 1987). Áhersluatriði í viðskiptasiðferði eru einnig mismunandi 

eftir svæðum og aðstæðum. Sem dæmi má nefna er að í Bandaríkjunum er 

áhersla á réttindi launþega, í Evrópu er áhersla á félagslega þætti og í Asíu er 

oft einblínt á stjórnsýslu og ábyrgð stjórnenda, t.d. varðandi mútuþægni 

(Crane og Matten, 2016).   

Siðfræðikenningar og viðskiptasiðferði  

Hagfræðingar og kennismiðir hagfræðinnar eru oftast að skoða kerfi eða 

kerfiskenningar, á meðan siðfræðingar horfa oft á einstaklingsbundna 

hegðun, ástæður og afleiðingar hennar. Solomon (1992b) taldi að hvorug 

þessara aðferða ætti við þegar viðskiptasiðferði er skoðað. 

Rökrétt gæti talist að tengja viðskipti og viðskiptasiðferði við 

afleiðingasiðfræði. Ef horft til sérhyggjusjónarmiða, þá mun svo sannarlega 
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teljast viðeigandi að fyrirtæki hugsi um eigin hag og geri það sem þarf til að 

búa til hagnað. Með upplýstri sérhyggju (e. enlightened egoism) er horft til 

langtíma eiginhagsmuna en með jafnvel óeigingjarnri sýn á velferð annarra. 

Þetta þýðir að með góðri hegðun sé hægt að bæta ímynd og ná þannig meiri 

frama (Petrick og Quinn, 1997).   

Markaðssérhyggja (e. market egoism) kallast það þegar aðilar á markaði 

hugsa fyrst og fremst um eigin hag og sýna ekki sérstaka góðvild og fórnfýsi 

(e. altruism) út á við og það er jafnvel talið siðferðilega réttlætanlegt og 

jafnvel nauðsynlegt. Annars vegar er hægt að horfa út frá 

nytjastefnuviðhorfum, sem réttlæta  markaðssérhyggju útfrá því sjónarmiði 

að hún geri þjóðfélagið að meðaltali ríkara en ella, í anda Adam Smith og 

Milton Friedman. Hins vegar höfum við sjónarmið tengt skyldusiðfræði, sem 

segir að fyrirtæki hafi einfaldlega rétt á að sníða hjá góðvild og fórnfýsi, það 

byggist á siðfræðilegu frelsi (Lynch, 2009).  

Ef horft er til skipulagsheilda, þá býr nytjastefna til hlutlæga leið til að 

leysa ágreining vegna eiginhagsmuna og hvetja til að siðferðileg 

ákvarðanataka byggist á raunhæfum og árangursmiðuðum grunni (Shaw, 

1991). Röklegar markmiðskenningar einblína á lokaútkomuna, þ.e. afkomu 

fyrirtækisins og að hún sé sem mest og tengjast því beint hugsun sem vísar í 

afleiðingasiðfræði.   

Jafnframt má segja að nytjastefna sé náskyld hagfræðihugmyndum, svo 

sem kostnaðar- og ábatagreiningu, auk þess sem hún horfir út frá því að 

hámarka nytjar fyrir hagsmunaaðila (Petrick og Quinn, 1997). 

Reglunytjastefna ætti þá frekast við, þar sem hún leggur áherslu á reglur sem 

reyna að auka heildarhamingju allra og tæki því tillit til allra hagsmunaaðila, 

ólíkt kenningu Friedman, sem leggur áherslu á hámörkun hamingju hluthafa 

fyrst og fremst.  

Út frá sjónarmiði skyldusiðfræði þá er hægt að tengja við stjórnunarlíkan 

sem leggur áherslu á innri ferla. Slík líkön leggja áherslu á að halda fast við 

fyrirframákveðna staðla til að ná framleiðni. Þá er hlutverk stjórnenda að sjá 

til þess að unnið sé í samræmi við staðla og verðlauna skal fyrir að halda sig 

við samninga og að samræming sé mikil. Slíkir stjórnendur taka ákvarðanir 

„eftir bókinni“ óháð afleiðingum (Petrick og Quinn, 1997).   

Solomon (1992a) hélt því fram að það væri takmarkandi að horfa til 

viðskiptasiðferðis út frá þeim takmörkuðu kenningum sem hér að ofan eru 

nefndar. Hann benti á að sú áhersla á meginreglur og kerfishagræðingar sem 

þessar kenningar byggja á, væru ekki að hjálpa stjórnendum að taka siðlegar 
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ákvarðanir eða til að meta viðskiptasiðferð. Heldur vildi hann líta til fólksins 

í fyrirtækjunum og viðskiptasiðferðis í ljósi dygða. Með því að setja fram 

kenningu um viðskiptasiðferði í anda Aristótelesar, þá yrði lögð áhersla á 

ábyrgð einstaklinganna og að rækta einstaklingseðli. Þá væri fyrsta 

meginreglan sú að skipulagsheild er ekki lagaskáldskapur eða fjárhagsveldi, 

heldur samfélag, fólk að vinna saman að sameiginlegum markmiðum. Með 

þessari áherslu á heiðarleika og samfélag kemur sú sýn að uppfylla ekki 

eingöngu óskir hluthafa, heldur framleiða gæði, geta verið stoltur af 

framleiðsluvöru, útvega góð störf og verðlauna starfsmenn fyrir vel unnin 

störf og auðgun samfélagsins (Solomon, 1992b). 

Solomon (1992a) setti fram sex víddir dygðasiðfræði í anda Aristótelesar;   

 skipulagsheildin sem samfélag (e. community); 

 að leitast við að vera framúrskarandi, að gera sitt besta og hvetja aðra 

til að gera einnig sitt besta (e. excellence); 

 einstaklingurinn sem hluti af skipulagsheildinni (e. role identity); 

 heilindi, áhersla á siðferðilegt hugrekki og vilja til að gera rétt, fylgja 

reglum sem eru í anda eigin gilda og dygða (e. integrity); 

 góð dómgreind og ákvarðanataka byggð á henni (e. judgement) og 

 heildarhyggja, þ.e. að sjá kerfið sem heild og hugsa út frá heildinni 

(e. holism).  

Solomon (1992b) setti einnig fram grunn viðskiptadygðir, sem hann sagði 

að væru heiðarleiki, sanngirni, traust og seigla (e. toughness). 

Það er samt sem áður mikilvægt að skoða fyrirtækin í heild, það er út frá 

ferlum og fyrirtækjamenningu og horfa þá ekki endilega beint út frá siðferði 

einstakra eigenda eða stjórnenda, heldur út frá því sem fyrirtækið gerir.  

Fjölmörg hugtök og rammar hafa verið settir fram til að reyna að 

skilgreina siðferðilega þætti sem fyrirtæki eru að gera eða ættu að gera 

umfram það að búa til hagnað fyrir eigendur. Hafsjór kenninga og hugtaka 

hafa komið fram frá mismunandi fræðimönnum, auk mismunandi tegunda 

aðferðafræði þegar kemur að viðskiptasiðferði og ábyrgð og hegðun 

fyrirtækja í samfélögum (Lindgreen og Swaen, 2010). Kenningarnar eru 

fjölmargar, misjafnar að uppbyggingu og umfjöllunarefni, horfa út frá 

mismunandi sjónarhornum. Stundum hafa jafnvel verið tengdar mismunandi 

aðferðir, notuð sömu hugtök, en með mismunandi merkingu (Garriga og 

Melé, 2004).  

Hér verður fjallað um tvö áhrifamikil og vinsæl hugtök; samfélagsábyrgð 

fyrirtækja (e. corporate social responsibility) og hagsmunaaðilakenninguna 
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(e. stakeholder theory) auk þess sem skoðað verður nýlegt hugtak, sem hefur 

samt náð miklum vinsældum, það er fyrirtækið sem samfélagsþegn (e. 

corporate citizenship). 

Samfélagsábyrgð fyrirtækja 

Samfélagsábyrgð fyrirtækja er skilgreind sem flokkar af hagfræðilegum, 

lagalegum, siðferðilegum og valkvæðum framkvæmdaþáttum í rekstri 

fyrirtækja, sem aðlagaðir hafa verið að gildum og væntingum þjóðfélagsins 

(Carroll, 1979). 

Hugtakið samfélagsábyrgð fyrirtækja á sér langa sögu, aftur í aldir, þrátt 

fyrir að lítið hafi verið skrifað um það fyrr en á síðustu öld og þá sérstaklega 

á síðustu hálfri öld. Útgáfa Howard R. Bowen á bókinni Social 

Responsibilities of the Businessman árið 1953 er talin upphafið á 

bókmenntum um efnið. Bowen gekk út frá þeim punkti að nokkur hundruð 

stærstu fyrirtækin væru miðpunktur áhrifa og ákvarðanatöku og gjörðir þeirra 

hefðu áhrif á líf fólks í mörgum tilvikum. Hann setti fram skilgreiningu á 

samfélagslegri ábyrgð manna í viðskiptum, þar sem kom fram skylda þeirra 

til að setja fram stefnu, taka ákvarðanir og framkvæma í samræmi við 

markmið og gildi samfélagsins  (Carroll, 1999). 

Á næstu áratugum á eftir var mikið skrifað um samfélagsábyrgð og þá 

komu fram ýmsar skilgreiningar á því hvað í henni fælist. Má þar nefna að 

samfélagsábyrgð fæli í sér að horfa ekki eingöngu á hagrænar og lagalegar 

skyldur heldur einnig á skyldur til samfélagsins. Jafnframt kom fram að menn 

í viðskiptum ættu að huga að þörfum og hagsmunum annarra sem ákvarðanir 

þeirra hefðu áhrif á, umfram hag fyrirtækisins sjálfs. Þegar nálgaðist 

aldamótin þróuðust skilgreiningarnar og tilraunir voru gerðar við rannsóknir 

og mælingar á samfélagsábyrgð (Carroll, 1999). 

Með einföldun, þá má segja að fyrirtæki séu samfélagslega ábyrg ef þau 

bæta starfshætti og leggja meira til samfélagsins en þeim er skylt samkvæmt 

gildandi lögum (Regína Ásgeirsdóttir, 2012). Viðskiptasiðferði og ábyrgir 

stjórnunarhættir teljast til lykilþátta, ásamt samfélagsmálum, umhverfisvernd, 

vinnuvernd og mannréttindum. 

Carroll (1979) setti fram þrívítt líkan um samfélagslega ábyrgð sem mikið 

hefur verið notað, víddir þess eru eftirfarandi; 

1. Skilgreining á samfélagsábyrgð; samfélagsábyrgð er skipt upp í 

fjögur ábyrgðarsvið; efnahagslega ábyrgð, lagalega ábyrgð, 
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siðferðilega ábyrgð og valkvæða ábyrgð. Þessir flokkar eiga sér 

ekki skýr skil eða stefnu, þó þeir séu taldir upp í þróunarröð, sjá 

mynd 2. 

2. Upptalning á viðfangsefnum samfélagsábyrgðar, þ.e. þáttum sem 

hún þarf að taka á, hér má nefna t.d. neytendaviðmið, 

umhverfismál, mismunun, vöruöryggi, atvinnuöryggi og málefni 

hagsmunaaðila. 

3. Aðferðafræði við svörun í viðkomandi þætti, þ.e. hvort fyrirtækið 

vinnur að viðkomandi samfélagsþætti með frumkvæði, 

málamiðlun, vörn eða með því að bregðast eingöngu við því sem 

orðið er.  

Líkanið er hægt að nota með fræðilegum hætti, en einnig til að skoða og 

meta frammistöðu fyrirtækja. Jafnframt getur líkanið hjálpað stjórnendum að 

fara með kerfisbundnum hætti í gegnum þá samfélagsþætti sem fyrirtækið 

stendur frammi fyrir með það fyrir augum að meta stöðu eða vinna að 

umbótum. 
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Mynd 2. Skilgreining á samfélagsábyrgð (Carroll, 1979). 

 

Ef þessi fjögur ábyrgðarsvið, stundum nefnd píramídi, í skilgreiningu 

Carroll eru skoðuð nánar, þá er efnahagslega ábyrgðin fyrsti stólpinn. Hann 

felur í sér að samfélagið ætlast til að fyrirtæki búi til hagnað í takti við 

hvernig kapítalísk efnahagskerfi virka. Jafnframt ætlast samfélagið til að 
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fyrirtæki fari eftir lögum og fylgi þannig reglum leiksins. Fyrirtækjum er því 

ætlað að búa til hagnað innan þess lagaramma sem settur hefur verið og í því 

felst næsta ábyrgðasvið. Síðustu tvö ábyrgðarsviðin, þ.e. efstu lög 

píramídans, standa fyrir þeim framkvæmdaþáttum sem falla umfram 

lagaskyldu fyrirtækjanna. Í fyrsta lagi, það sem samfélagið skilgreinir sem 

eðlilega siðferðilega þætti og falla undir siðferðilega ábyrgð, þ.e. sú siðlega 

hegðun fyrirtækja sem fellur undir eðlilegar væntingar neytenda og að lokum 

valkvæð ábyrgð. Valkvæða ábyrgðasviðið tekur á stefnumótandi þáttum sem 

fyrirtækið ákveður að taka fyrir og eru umfram venjubundnar lagalegar og 

siðferðilegar skyldur. Undir þetta svið myndu t.d. mannréttindabarátta, 

styrkveitingar og önnur sértæk hjálp til hópa samfélagsins falla.         

Hagsmunaaðilakenningin  

Kenningin er stjórnunarleg skilgreining á stefnumótun og siðfræði 

skipulagsheildar. Meginhugmyndin byggir á þeirri afstöðu að árangur 

fyrirtækisins byggi á hversu vel það stýri tengslum við hagsmunahópa, s.s. 

viðskiptavini, starfsmenn, birgja, samfélagið, fjármögnunaraðila og aðra sem 

geta haft áhrif á tilgang þess (Freeman og Philips, 2002). 

Á meðan kenningar um samfélagslega ábyrgð leggja aðallega áherslu á 

fyrirtækið sjálft og ábyrgð þess, þá byrjar hagsmunaaðilakenningin að skoða 

hagsmunahópa sem fyrirtækið hefur áhrif á. Útgangspunkturinn er því að 

fyrirtækið sé rekið í þágu margvíslegra hagsmunaaðila, en ekki eingöngu 

hluthafa. Í stað þess að horfa með beinum hætti á hámörkun hagnaðar, þá er 

sú tilgáta sett fram að ekki sé hægt að fullnægja þörfum hluthafa án þess að 

fullnægja að einhverju leyti þörfum annarra hagsmunaaðila. Sumir halda því 

jafnvel fram að kenningin hámarki hagnað hluthafa, en auki einnig 

heildarvirðisauka í kerfinu (Jamali, 2008).  

Hagsmunaaðilakenningin hefur þróast og áherslur mismunandi 

fræðimanna koma til dæmis fram í því hverjir eigi að teljast hagsmunaaðilar 

og eru þeir mismunandi eftir hvaða fyrirtæki á í hlut. Dæmi um skilgreiningar 

á hagsmunaaðilum eru þeir hagsmunahópar sem fyrirtækið er háð til að geta 

haldið velli, þeir sem geta haft áhrif á eða verða fyrir áhrifum af framgangi 

markmiða fyrirtækis og aðilar með einhvers konar samningsstöðu gagnvart 

fyrirtækinu  (Crane og Matten, 2016).  

Þróun kenningarinnar hefur meðal annars verið í þá átt að lögð er áhersla 

á tvíhliða tengsl við hagsmunaaðila, sem eiga einnig tvíhliða tengsl við sína 
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hagsmunaaðila, þannig að úr verður þétt tengslanet beinna og óbeinna 

hagsmunaaðila, sjá mynd 3 (Rowley, 1997 og Crane og Matten, 2016) 

 

 

Mynd 3. Hefðbundið stjórnunarlíkan, hagsmunaaðila-líkan og tengslanets-líkan 

(Rowley, 1997 og Crane og Matten, 2016). 

 

Vönduð greining á hagsmunaaðilum getur hjálpað stjórnendum að meta 

hvaða aðilum fyrirtækið ber samfélagsleg skylda gagnvart í sérhverju tilviki.  

Kenningar um hagsmunaaðila tengjast mörgum greinum, s.s. lögfræði, 

stjórnun og stjórnmálafræði, en á svo sannarlega einnig við í siðfræðilegu 

tilliti. Að taka tillit til og bæta tengsl við hagsmunaaðila er ekki bara gott 

stjórnunartæki, heldur einnig siðferðilega rétt, þ.e. felur í sér tillitssemi, 

sanngirni, virðingu, heilindi og nytjastefnuhugsun.    
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Fyrirtækið sem samfélagsþegn 

Fyrirtækið sem samfélagsþegn (e. corporate citizenship) er skilgreint sem 

athafnir fyrirtækja og framkvæmdaþættir sem snúa að því hvernig þau 

lágmarka skaða og hámarka hag allra hagsmunaaðila, þar á meðal fjárfesta, 

neytenda, starfsmanna og viðskiptavina, auk náttúrulegs umhverfis og 

samfélags (Mirvis og Googins, 2006).  

Kenningin gengur þvert á það sem Friedman hélt fram um að það eigi að 

vera stíf mörk milli þeirra ábyrgðar sem fellur í hlut fyrirtækja annars vegar 

og ríkisstjórnar hins vegar. Víðtæk hlutskipti fyrirtækja í nútímasamfélagi eru 

mun flóknari. Oft á tíðum hafa fyrirtæki gengið í störf ríkisstjórna og 

yfirtekið verkefni sem yfirvöld ráða ekki við eða geta ekki stjórnað, sem 

dæmi má nefna stjórnun umhverfismála, fjármálamarkaðir og netöryggi 

(Crane og Matten, 2016).  

Mirvis og Googins (2006) settu fram 5 þróunarstig fyrirtækja sem 

samfélagsþegns: 

1. Grunnstig: fyrirtæki vinna að einstökum verkefnum og eru vanþróuð 

m.t.t. samfélagsmálefna. Yfirstjórn er jafnvel áhugalaus, yfirleitt með 

markmið um að halda sig innan lagaramma og þeirra staðla sem 

atvinnugreinin setur en lítið meira. 

2. Þátttökustig: á þessu stigi eru stjórnendur oft að ranka við sér 

varðandi hvað um ræðir, svara og setja fram nýtt hlutverk fyrir 

fyrirtækið í samfélaginu. 

3. Nýsköpunarstig: breiðara svið samfélagsþátttöku, yfirstjórnendur eru 

til fyrirmyndar, mikil nýsköpun og lærdómur á sér stað.  

4. Samþættingarstig: Hér fer fram innleiðing á öllum  sviðum 

fyrirtækisins, árangur er mældur með tilliti til samfélagslegra-, 

umhverfis- og fjármálaþátta. 

5.  Umbreytingarstig: Fyrirtæki eru leiðandi í stað þess að bregðast við, 

stjórnendurnir  hafa skýra framtíðarsýn. Gagnsæi er algert.   

Hægt er að rökræða hvort gáfulegt eða gott sé að fyrirtæki og stjórnendur 

þeirra séu settir í þá stöðu að taka þátt í ákvörðunum um almenna velferð 

íbúa samfélagsins í gegnum hlutverk þeirra sem samfélagsþegns. Ætla má að 

slík völd ættu að vera eingöngu á ábyrgð þess aðila sem íbúar hafa kosið til 

þess, þ.e.a.s. ríkisvalds og áhersla á að lýðræðið virki eins og þörf er á. 

Áhersla á ábyrgð og gagnsæi er hér lykilatriði (Crane og Matten, 2016). 
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En nú er svo komið að mörg stórfyrirtæki eru mjög valdamikil og eru 

orðnir  þátttakendur í mikilvægum samfélagsmálefnum nú þegar og mörg 

hver hafa látið gott af sér leiða. Þá liggur það beinast við að leggja áherslu á 

og gera kröfu á að fyrirtæki fari með slíkt vald á réttan hátt og verði þannig til 

að bæta þjóðfélagið og auka  hagsæld og velferð, en forðist að valda skaða.  

     Hertz (2001) hélt því fram að fólk væri búið að gefast upp á seinagangi 

stjórnmálamanna og teldi sig frekar geta haft áhrif í gegnum fyrirtæki. Þetta 

byggði hann á minnkandi kosningaþátttöku og rannsóknum sem gerðar voru 

meðal neytenda og gáfu mjög afgerandi niðurstöður þar sem fólk sagðist vera 

tilbúið að sniðganga fyrirtæki vegna siðferðilegra þátta. Hertz benti einnig á 

að þegar umræða um barnaþrælkun við framleiðslu fatnaðar kom fram, þá 

hefðu yfirvöld brugðist hægt og illa við, en stórfyrirtæki hefðu strax farið í 

aðgerðir til að breyta framleiðsluferlum sínum.  

Margir fræðimenn hafa samt dregið úr því að raunveruleg völd liggi hjá 

neytendum í gegnum kaupval sitt  (Crane og Matten, 2016).   

Ávinningur af góðu viðskiptasiðferði  

Ýmis rök er hægt að finna gegn því að fyrirtæki eigi að leggja áherslu á 

viðskiptasiðferði og samfélagsábyrgð (Carroll og Shabana, 2010). Í fyrsta 

lagi má nefna rök í anda Friedman hér að ofan, það er að fyrirtæki eigi 

eingöngu að leggja áherslu á hámörkun hagnaðar. Í öðru lagi má nefna þau 

rök að fyrirtæki séu hreinlega ekki með það sem þarf til að leggja slíka 

áherslu, stjórnendur kunni fyrst og fremst á fjármála- og rekstrarþætti en séu 

ekki sérhæfðir í samfélagslegum þáttum. Í þriðja lagi má nefna hættuna á að 

áhersla á samfélagsábyrgð þynni út hinn upprunalega og raunverulega tilgang 

fyrirtækisins. Í fjórða lagi er sú staðreynd að fyrirtæki eru nú þegar mjög 

valdamikil og óþarfi að fela þeim einnig samfélagslegt vald. Að lokum má 

nefna að fyrirtæki gætu skekkt alþjóðlega samkeppnisstöðu sína.  

En hver eru þá rökin með því að lögð sé aukin áhersla á viðskiptasiðferði 

og samfélagsábyrgð fyrirtækja? Þar er hægt að byrja á því að nefna þá trú að 

það sé betra fyrir fyrirtækin sjálf til lengri tíma að sýna gott viðskiptasiðferði 

og vera samfélagslega ábyrg. Önnur rök felast í því að hægt sé að fyrirbyggja 

lagasetningu eða afskipti yfirvalda í framtíðinni ef innri staðlar fyrirtækisins 

eru nægjanlega sterkir, þá sé jafnframt ódýrara ef fyrirtæki eru í sókn í 

samfélagslegum þáttum frekar en að þurfa að bregðast við breyttum kröfum 

þegar þær koma upp. Ennfremur hafa verið færð rök fyrir því að fyrirtæki 
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hafi tækifæri og fjármagn til að bæta samfélagið og því eigi þau að gera það. 

Að lokum má nefna þau rök að fyrirtæki eigi að sýna samfélagsábyrgð 

hreinlega vegna þess að almenningur styður það og jafnvel ætlast til þess. 

Þrátt fyrir að það sé ekki alltaf hægt að sýna fram á fjárhagslegan ávinning 

fyrir fyrirtæki sem leggja áherslu á samfélagsábyrgð, þá geta fyrirtæki valið 

leiðir sem munu skila því. Þar má nefna að hægt væri að draga úr kostnaði og 

áhættu, styrkja staðfestu og orðspor, byggja upp samkeppnisforskot og skapa 

gagnkvæman ávinning  (Carroll og Shabana, 2010).  

McWilliams og Siegel (2001) settu fram þá kenningu að fólk treysti betur 

og teldi meiri trúverðugleika í fyrirtækjum sem væru samfélagslega ábyrg. 

Slíkt traust væri sérstaklega mikilvægt þegar velja ætti vörur þar sem þarf að 

prófa vöruna til að geta ákvarðað gæði hennar (e. experience goods). Því 

þyrfti samfélagsábyrgð fyrirtækja að vera sýnileg, þ.e. hluti af 

markaðssetningu. Einnig var talið að aukin samfélagsábyrgð gæti laðað að 

sér tekjuhærri neytendur.  

Árin 2013-2014 var gerð íslensk rannsókn í 29 fyrirtækjum sem öll voru 

félagar í Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð (Snjólfur Ólafsson, Brynhildur 

Davíðsdóttir og Lára Jóhannsdóttir, 2014). Þar kom fram að fyrirtækin virtust 

öll upplifa einhver jákvæð áhrif af því að leggja áherslu á samfélagslega 

ábyrgð. Ávinningurinn var að mestu talinn fjárhagslegur og bætt ímynd, sem 

og jákvæð áhrif á starfsfólk og fyrirtækið í heild. Flest atriðin snéru þó að 

innri þáttum í fyrirtækjunum, þau upplifðu gagnkvæman ávinning, en þó fyrst 

og fremst út frá þeirra eigin hagsmunum. 

Viðskiptasiðferði dagsins í dag 

Þau hugtök sem fjallað hefur verið um hér á undan taka að nokkru leyti 

ólíkan vinkil á ábyrgð fyrirtækja gagnvart samfélaginu og beinum og 

óbeinum  hagsmunaaðilum. Kenningarnar skarast þó verulega, enda er 

lokamarkmiðið í meginatriðum það sama. Að finna leið til að meta og styðja 

við fyrirtæki sem vilja ekki eingöngu hugsa um hámörkun hagnaðar fyrir 

hluthafa, heldur taka einnig tillit til annarra hagsmunaaðila og samfélagsins.  

Duane Windsor (2006) setti fram samþætta kenningu til að tengja 

mismunandi sýn á samfélagslega ábyrgð fyrirtækja. Mynd 4 sýnir tengsl 

þriggja sjónarmiða. Kenningar sem einblína á samfélagshugsun og 

samfélagsábyrgð vinstra megin skarast ekki á við hagkvæmni- og 

hluthafakenningar hægra megin. Bilið á milli er svæðið þar sem þarf að búa 
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til fræðilega tengingu út frá nytjastefnusjónarmiðum samfélagsábyrgðar, út 

frá bæði hagkvæmni og siðfræðilegri sýn. 

  

 

Mynd 4. Tengsl mismunandi aðferða við samfélagsábyrgð (Windsor, 2006). 

 

Skortur á samstöðu um ólíkar kenningar innan siðfræðinnar gerir röðun 

eða mat á þeim mjög erfitt. Einungis er hægt að bera saman aðferðir. 

Í ljósi siðferðis eiga fyrirtæki að leggja áherslu á samfélagslega kosti þess 

að stýra tengslum við hagsmunaaðila á siðlegan hátt og vera með víðtæka 

opinbera stefnu. Hægt er að notast við samsetningu af mismunandi 

siðfræðihugtökum, s.s. Kant, Rawls og hagsmunaaðilakenningum, en 

óhlutdræga siðfræðilega sýn gagnvart því að láta sig hafa það að vera með 

víðtæka opinbera stefnu, og umfangsmikla sjálfstjórn og ósérhlífni. 

Ósérhlífni getur falið í sér framlag til samfélags og hagsmunaaðila án 

nokkurs endurgjalds, sjálfstjórn í þessu tilviki á við um þá siðferðilegu 

ákvörðun að forðast það að misnota markaðstækifæri sem byggja á glufum í 

lagakerfi. 

Í ljósi hagkvæmni, þá er áherslan á nytjastefnuviðhorf sem felur í sér 

áherslu á neyslu og neytandann. Efnislegur ávinningur samfélagsins skiptir 

máli og því markmiði er náð gegnum skilvirka samkeppnismarkaði. Þessi 

sjónarmið má rekja beint aftur til Adam Smith, sem taldi að best væri að hafa 

frjálsa markaði, samkeppni og lágmarks opinbera stefnu. Friedman hafnaði 

einnig, eins og áður hefur komið fram, valkvæðri þátttöku í samfélagsábyrgð 

og lagði áherslu á fjárhaldslega ábyrgð og að best væri fyrir almenna velferð 

að fyrirtæki legðu áherslu á hagræna verðmætamyndun (Windsor, 2006). 
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Solomon (1992a) sagði að þá, undir aldamótin, hafi umræðan um 

viðskiptasiðferði verið komin á annað plan, áhuginn hafði aukist og farið frá 

grófri umræðu í anda „viðskipta sem pókerspils“  upp á plan þar sem 

siðfræðikenningar voru ekki lengur óviðeigandi, heldur þvert á móti 

eftirsóttar.   

Wood (2017) reyndi að kortleggja umbætur í viðskiptasiðferði á árunum 

1992 til 2017. Hann taldi vissulega að ákveðin þróun hefði átt sér stað í 

viðskiptasiðferði og fræðimenn væru samstíga í því að halda því fram að 

viðhorf gagnvart viðskiptasiðferði hafi orðið jákvæðari með tímanum og 

efnisþættir þeirra eins og hegðunarreglur (e. codes) séu orðnar algengari í 

fyrirtækjum. En þrátt fyrir þetta þá eru alvarlegar og siðlausar misgjörðir 

ennþá að eiga sér stað. Dæmi sem heimurinn kannast við eru til að mynda 

Barings Bank (árið 1995), HIH Insurance, WorldCom og Enron (árið 2001), 

Arthur Andersen (árið 2002), Parmalat (árið 2003), Lehman Brothers (árið 

2008) og mjög nýleg dæmi eins og Volkswagen og Panama skjölin (árið 

2015), Wells Fargo (árið 2016) og Samsung og Google (árið 2017). 

Samnefnari í þessum tilvikum virðist vera að gerðar voru ráðstafanir til að 

hámarka, með eigingjörnum hætti, persónulegan ávinning eða ávinning 

fyrirtækis, reynt að hylja yfir með sviksemi, en að lokum komst þetta upp. 

Þrátt fyrir aukna umræðu um viðskiptasiðferði og samfélagsábyrgð, þá þykir 

því miður alls ekki ljóst að viðskiptasiðferði fyrirtækja hafi í raun batnað á 

undanförnum áratugum. 

Wood setti einnig fram og benti á þá staðreynd að þrátt fyrir að 

Volkswagen hafi á árinu 2015 gerst uppvíst af alvarlegri sviksemi er varðar 

hreinsun á afgasi, þá náðu þeir í lok 2016 að verða söluhæsti bílaframleiðandi 

heims.  

Sir Adrian Cadbury (1987) sagði að þjóðfélagið þyrfti að setja fram þann 

siðferðilega ramma sem stjórnendur fyrirtækja þurfa að halda sig innan. Því 

væri ábyrgð á ákvörðunum tvístefnu þáttur sem virkaði í báðar áttir. Fyrirtæki 

eiga að taka til greina ábyrgð gagnvart samfélaginu við ákvarðanatöku, en 

þjóðfélagið verður að axla ábyrgð við að setja þá staðla sem þessar 

ákvarðanir styðjast við.  
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2.3 Kennitöluflakk 

Hér að framan hefur verið fjallað um siðfræðikenningar, viðskiptasiðferði og 

hlutverk fyrirtækja í samfélaginu, kenningar þar að lútandi og ávinning af 

góðu viðskiptasiðferði. Í þessum kafla verður skoðað hugtakið 

kennitöluflakk, sem oft er nefnt í þjóðfélaginu þegar siðferðis- og lagalegir 

brestir koma til umræðu. Fjallað verður um hvernig það kemur fram í 

íslensku samfélagi, orsakir þess og afleiðingar, rannsóknir og samsvörun í 

öðrum samfélögum.  

Skilgreining og birtingarmynd í íslensku samfélagi 

Kennitöluflakk hefur löngum fylgt atvinnurekstri á Íslandi og er sá ósiður 

býsna útbreiddur (Skúli Eggert Þórðarson og Ingvar J. Rögnvaldsson, 2015). 

Rekstraraðili kemst af einhverjum ástæðum í vandræði og á réttu augnabliki 

er snarlega skipt um kennitölu og atvinnurekstrinum haldið áfram undir 

nýjum auðkennum en skuldir eru skildar eftir í gamla félaginu. 

Því má skilgreina kennitöluflakk sem skipulagða aðgerð eigenda eða 

forsvarsmanna fyrirtækis við að flytja eignir og verðmæti úr einu félagi yfir í 

annað, en skuldir og skuldbindingar verða eftir í gamla félaginu, sem síðan er 

sett í gjaldþrot (Alþýðusamband Íslands, 2013).  

Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins (2017a) settu fram og 

skiptu gjaldþrotum fyrirtækja í þrjá aðalflokka: 

 Hefðbundið gjaldþrot, þar sem ásetningur er að standa við lagalegar 

skuldbindingar eftir bestu getu og eignum er ráðstafað upp í skuldir 

eftir reglum gjaldþrotaskiptalaga. 

 Kennitöluflakk, ásetningur á síðari stigum, þar sem félag í 

fjárhagserfiðleikum er sett í gjaldþrot og stofnað nýtt félag, jafnvel 

undir sama viðskiptanafni. Þá eru eignir færðar að hluta eða öllu leyti 

yfir í nýja félagið á undirverði eða jafnvel án endurgjalds og 

reksturinn heldur áfram í nýja félaginu. Skuldir eldra félagsins eru 

hreinsaðar. 

 Kennitöluflakk, ásetningur frá upphafi, er alvarlegasta tegund 

kennitöluflakks, þar sem oft eru litlar sem engar eignir og 

tilgangurinn að misnota hlutafélagaformið með ólöglegum hætti. Hér 

er oft um að ræða kerfisbundin gjaldþrot félaga, sjá dæmi á mynd 5.   
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Mynd 5. Ein birtingarmynd skattsvika á grundvelli kennitöluflakks (RSK, 2015). 

 

Kennitöluflakk er algengt í fyrirtækjum þar sem eigendur bera takmarkaða 

ábyrgð á skuldbindingum þess, svo sem hlutafélögum og einkahlutafélögum. 

Slík misnotkun á félögum með takmarkaða ábyrgð hefur víðtæk og alvarleg 

áhrif og veldur samfélagslegu tjóni víða, svo sem á starfsmenn, fyrirtæki í 

hliðstæðum rekstri sem standa skil á sínu og búa við skekkta 

samkeppnisstöðu, birgja og einstaklinga í viðskiptum við félögin og síðast en 

ekki síst á sameiginlega sjóði landsmanna (ASÍ, 2013). Áhrifa þessara svika 

gætir því víða.  

Þegar félag fer í gjaldþrot eftir að búið er að flytja allar eignir í annað 

félag, þá er ekkert eftir til að greiða skuldir og standa við skuldbindingar. 

Lánadrottnar félagsins, þ.e. þeir sem hafa ekki tryggt sig með 

sjálfskuldarábyrgðum gagnvart eigendum, standa því uppi með sárt enni, þar 

sem enginn ber ábyrgð, nema félagið sjálft sem farið er í þrot. Þetta geta til 

dæmis verið kröfuhafar, birgjar, önnur fyrirtæki, ríkissjóður og starfsmenn. 

Alvarlegustu tilvikin geta valdið því að birgjar eða verktakar, sem eiga háar 
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viðskiptakröfur sem tapast vegna kennitöluflakks, geti ekki staðið við sínar 

eigin skuldbindingar og endi með því að fara sjálfir í gjaldþrot.  

Reglan um takmarkaða ábyrgð eigenda hefur í gegnum tíðina verið 

hugsuð til hjálpar þeim sem vilja vera varkárir og eru ekki tilbúnir til að 

leggja sinn eigin fjárhag að veði í fyrirtækjarekstri. Reglan á því að efla og 

stuðla að fjölhæfu atvinnulífi. Með tilkomu laga um einkahlutafélög árið 

1994 geta einstaklingar stofnað einir íslenskt hlutafélag með takmarkaðri 

ábyrgð og eina fjármagnið sem leggja þarf fram er 500.000 kr. hlutafé (Lög 

um einkahlutafélög nr. 138/1994).   

Á Íslandi virðist löggjöf varðandi þætti sem snúa að kennitöluflakki frekar 

veikbyggð.  Miklar líkur eru á því að oft hafi verið viðhöfð ólögleg háttsemi í 

formi kennitöluflakks án þess að það hafi haft nokkrar lagalegar afleiðingar 

fyrir þann sem framdi brotið. Guðmundur H. Guðmundsson (2016) tók 

saman tölur um stjórnendur í fyrirtækjum sem höfðu farið í gjaldþrot og þar 

kom fram að mjög oft var um sömu aðila að ræða, þ.e. upplýsingarnar gáfu 

ótvírætt til kynna að kerfisbundið kennitöluflakk ætti sér stað hér á landi í 

talsverðum mæli.  

Varðandi veika löggjöf, þá má nefna að enga heimild er til dæmis að finna 

í gildandi rétti til að dæma menn í atvinnurekstrarbann, ráðherra hefur aldrei 

beitt heimild sinni til að slíta félögum skv. lögum um hlutafélög eða lögum 

um einkahlutafélög og mjög fá riftunar-, skaðabóta- eða refsimál hafa gengið 

vegna háttsemi sem telst til kennitöluflakks. Ennfremur er kennitöluflakk 

hvorki skilgreint í löggjöfinni né tekið fram að það sé ólöglegt (Guðmundur, 

2016). Aftur á móti þýðir það ekki að það sé löglegt, þar sem háttsemin getur 

brotið á ýmsum þáttum sem tekið er á í löggjöfinni. En á meðan ekki er tekið 

á því þegar brotið er á þessum lagaákvæðum, þá munu refsingar ekki geta 

haft forvarnargildi þegar kemur að því að hræða aðila frá því að stunda 

athæfið. 

 Þrjú embætti gegna meginhlutverki hér á landi við eftirlit sem gæti snúið 

að kennitöluflakki. Í fyrsta lagi má nefna embætti ríkisskattstjóra sem sér um 

skráningarþáttinn og eftirlit með bókhaldi, í öðru lagi er skiptastjóri, hann 

getur til dæmis höfðað skaðabótamál gegn stjórnarmönnum vegna brots á 64. 

grein gjaldþrotalaga. Sú grein fjallar um að skuldara sé skylt að gefa bú sitt 

upp til gjaldþrotaskipta þegar hann getur ekki staðið í fullum skilum við 

lánadrottna sína þegar kröfur þeirra falla í gjalddaga og ekki verður talið 

sennilegt að greiðsluörðugleikar hans muni líða hjá innan skamms tíma (Lög 

um gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21/1991). Í þriðja lagi er ákæruvaldið sem hefur 

það hlutverk að höfða refsimál (Guðmundur, 2016). 
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Þó lítið af rannsóknum og gögnum liggi til grundvallar útreikningi á skaða 

af völdum kennitöluflakks, þá er líklegt að samfélagið verði af tugum 

milljarða króna vegna þess á ári hverju (Guðmundur, 2016). Þá eru ótalin 

áhrif vegna skekktrar samkeppnisstöðu, þar sem önnur fyrirtæki lenda í 

rekstrarvanda vegna áhrifa af samkeppni við fyrirtæki í kennitöluflakki. 

Jafnframt eru minni líkur á að nýir aðilar komi inn í atvinnugreinar þar sem 

þetta er við lýði. 

Svo virðist við fyrstu sýn sem ýmsir hagsmunaaðilar og fleiri tengdir 

aðilar horfi hljóðir á, til dæmis almenningur og önnur fyrirtæki, sem og 

opinberir aðilar og sveitarfélög í formi þess að eiga viðskipti við fyrirtæki eða 

aðila í kennitöluflakki. Sveitarfélög og ríkisreknar stofnanir hafa verið 

gagnrýnd fyrir að halda útboð og taka síðan lægsta tilboði, þrátt fyrir að það 

sé langt undir raunhæfri kostnaðaráætlun og tilboðsgjafi augljóslega 

kennitöluflakkari. Almenningur og fyrirtæki virðast einnig halda áfram að 

kaupa vörur og þjónustu af þessum fyrirtækjum og því halda þau velli í 

viðskiptaheiminum. 

Úrræðaleysið gagnvart þeim einstaklingum sem ganga ítrekað aftur í 

atvinnurekstri eftir að hafa skilið eftir sig sviðna jörð í hverju fyrirtækinu á 

fætur öðru er alvarlegt (Skúli Eggert Þórðarson og Ingvar J. Rögnvaldsson, 

2015). 

Rannsóknir á kennitöluflakki 

Lítið hefur verið um beinar rannsóknir sem snúa að kennitöluflakki á Íslandi, 

jafnframt virðist lítið liggja fyrir af upplýsingum um umfang, kostnað og 

afleiðingar kennitöluflakks á Íslandi (Guðmundur, 2016). Ýmsir 

hagsmunaaðilar, s.s. Ríkisskattstjóri, Samtök atvinnulífsins, Samtök 

iðnaðarins og Alþýðusamband Íslands hafa þó tekið saman gögn til að nota til 

rökstuðnings í umræðu um alvarleika og umfang kennitöluflakks.  ASÍ og SA 

hafa meðal annars tekið saman þessi yfirlitsgögn sem þeir hafa nýverið notað 

í átaki gegn kennitöluflakki. Þar kom fram að í upplýsingum frá Creditinfo 

kom fram að tjón íslensks samfélags er umfangsmikið. Á hverju ári eru lýstar 

kröfur í þrotabú félaga að upphæð hundruð milljarða króna og innheimta oft 

einungis í kringum 1-4%, sjá töflu 1. Í upplýsingum frá Hagstofu Íslands kom 

fram að 789 framkvæmdastjórar og 1.474 stjórnarmenn komu við sögu í fleiri 

en einu gjaldþroti á tímabilinu 2008 til 2015, tölulegar upplýsingar benda til 
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að kerfisbundin gjaldþrot séu býsna umfangsmikil hér á landi 

(Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins, 2017b).  

 

Tafla 1. Lýstar kröfur í þrotabú félaga og innheimta úr þeim (ASÍ og SA, 2017b). 

 
 

Nokkur nemendaverkefni í háskólum hérlendis fjalla einnig um 

kennitöluflakk og mögulegar lausnir og þá sérstaklega út frá lagalegu 

sjónarmiði. Rafrænt gagnasafna háskóla á Íslandi, skemman.is, geymir hátt í 

30.000 nemendaverkefni úr háskólum hér á landi og leit í gagnagrunni þar 

skilar 5 niðurstöðum, sjá mynd 6.  

 

 

Mynd 6. Nemendaverkefni tengd kennitöluflakki í Skemmunni 15.04.2018. 

 

Samkvæmt mbl.is, þá gerðu tveir nemendur í Háskólanum í Reykjavík 

könnun árið 2005 hjá 600 fyrirtækjum og þar kom fram að rúmlega 73% 

fyrirtækja höfðu borið skaða af kennitöluflakki, samtals um 1,5 milljarð frá 

árinu 2000 og ríflega þriðjungur fyrirtækjanna hafði orðið fyrir tjóni oftar en 

sex sinnum. Einnig kom fram að mikill meirihluti stjórnenda fyrirtækjanna 

taldi að grípa þyrfi til frekari reglu- og/eða lagasetningar vegna 

kennitöluflakks (Töpuðu 1,5 milljörðum vegna kennitöluflakks, 2005).  

Engar rannsóknir fundust sem snéru að viðhorfi stjórnenda fyrirtækja til 

kennitöluflakks, heldur ekki rannsóknir sem tengdust siðferðilegri greiningu 

á því útfrá mismunandi sjónarmiði. 

Tímabil:

1. mars 2011 til 29. febrúar 2012 236 2,7 1,17%

1. mars 2012 til 24. janúar 2013 166 5,2 3,14%

1. janúar 2015 - 31. desember 2015 90,7 2 2,2%

1. janúar 2016 - 31. desember 2016 325,5 13 4%

Lýstar kröfur í 

milljörðum kr

Innheimta í 

milljörðum kr

Innheimtu-

hlutfall
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Kennitöluflakk í öðrum löndum 

Þrátt fyrir að kennitöluflakk eins og það tíðkast hér á landi eigi sér kannski 

ekki fullkomna samsvörun erlendis, þá hafa önnur lönd glímt við svipuð og 

sambærileg vandamál. Hvarvetna sem hlutafélagaform með takmarkaðri 

ábyrgð er til staðar eru líkur á misnotkun með svipuðu sniði. Roach (2010) 

bendir á að vandamálið, þar nefnt Fönix fyrirbærið (e. phoenix phenomenon), 

sé vaxandi í alþjóðlegu tilliti. Phoenix nafnið vísar þá í fuglinn Fönix sem rís 

úr öskunni. Einnig er notuð skilgreiningin ástefnt gjaldþrot (e. strategic 

bankruptcy), en sú skilgreining er tilraun til að gera greinarmun á þeim 

fyrirtækjum sem vaxa upp aftur með nokkuð eðlilegum og löglegum hætti og 

þeim tilvikum þar sem sviksemi viðgengst. Sviksamlegur flutningur eigna (e. 

fraudulent conveyance) er hugtak sem notað er þegar eignum er komið undan 

áður en aðili fer í gjaldþrot og á því oftast við í kennitöluflakki. Hugtakið á 

þó við í mun víðara samhengi, þ.e. það á einnig við þegar eignum er komið 

undan beint til eigenda eða annarra í tengslum við gjaldþrot, ekki bara þegar 

eignir eru fluttar yfir í annað fyrirtæki. Hægt er að taka á sviksamlegum 

flutningi eigna í gegnum ákvæði gjaldþrotalaga eða í gegnum sérlög eins og 

til dæmis er gert í Bandaríkjunum með UFCA (Uniform Fraudulent 

Conveyance Act) eða UFTA (Uniform Fraudulent Transfer Act) (Carlino, 

2011). 

Roach bendir einnig á að það sé engin tilviljun að tilvikum hafi fjölgað 

hratt á síðasta hluta tuttugustu aldar þegar einkahlutafélög fóru að koma til 

sögunnar. Ekki hefur verið sett fram nein algild eða alþjóðleg lausn á þessum 

vanda. Einstaka lönd hafa þó reynt með hjálp eigin dómstóla að endurhanna 

eða setja reglur sem stemma stigu við vandamálinu án þess þó að brjóta niður 

þá frumkvöðlastarfsemi sem lög um einkahlutafélög og takmarkaða ábyrgð 

hluthafa eiga að hvetja til. Kennitöluflakk er jafnframt flókið og eflaust ekki 

til nein einföld lausn sem stöðvar athæfið án þess að skaða upprunalegan 

tilgang með fyrirtækjum þar sem eigendur bera takmarkaða ábyrgð. 

Ýmsar aðferðir eru notaðar í öðrum löndum til að reyna að stemma stigu 

við kennitöluflakki. Í Ástralíu til að mynda er reynt að nýta lög sem fjalla um 

ábyrgð stjórnenda fyrirtækja. Önnur lönd hafa reynt að stöðva athæfið í 

gegnum gjaldþrotalög, t.d. Bandaríkin og Canada. Árangur er misjafn og 

umdeilanlegur, oft seinvirkur og jafnvel á ábyrgð lánveitenda, sem sækja rétt 

sinn sjálfir í gegnum dómskerfið (Roach, 2010).  
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Nokkuð algengt er að lönd hafi nýtt sér að setja fram löggjöf um 

atvinnurekstrarbann til að vernda samfélagið fyrir aðilum sem stunda 

kennitöluflakk með síendurteknum hætti. Þessi leið hefur verið farin á 

Norðurlöndunum en einnig í Bretlandi og fleiri ríkjum (Guðmundur, 2016). 

Sem dæmi má nefna lögfesti Danmörk árið 2014 ákvæði um 

atvinnurekstrarbann, en þar hafði verið í gangi umræða og gagnrýni á 

stjórnvöld fyrir að láta kennitöluflakk viðgangast (Ejlertsen, 2011a og 

2011b). Lengra er síðan Svíar (árið 1980), Norðmenn (árið 1984) og Bretar 

(árið 1986) lögfestu atvinnurekstrarbann (ASÍ og SA, 2017a).   

Þrýstingur hagsmunaaðila  

Það er ekki hægt að segja að hagsmunaaðilar, þar á meðal atvinnulífið, hafi 

ekki gert neitt í gegnum tíðina til að sporna við kennitöluflakki. Af og til 

hefur myndast umræða og samkennd sem hefur ýtt af stað baráttu. Hér á eftir 

er tæpt á nokkrum mikilvægum dæmum þar að lútandi: 

Samtök iðnaðarins hafa ósjaldan í gegnum tíðina vakið máls á alvarleika 

kennitöluflakks og áhrifum sem það hefur á önnur fyrirtæki. Samtökin höfðu 

á árinu 2004 þá þegar hafið herferð gegn kennitöluflakki og beindu sjónum 

meðal annars að opinberum innkaupum, en hvöttu einnig seljendur vöru og 

þjónustu til að afla sé upplýsinga um viðsemjendur sína (Sveinn Hannesson, 

2004). Hluti af þessari herferð var í formi auglýsinga, sjá mynd 7.  

 

 

Mynd 7. Auglýsingaherferð Samtaka iðnaðarins gegn kennitöluflakki (Samtök 

iðnaðarins, 2005). 
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Í janúar 2005 lagði þáverandi þingmaður, Jóhanna Sigurðardóttir fram 

fyrirspurn til viðskiptaráðherra, hvort ráðherra teldi ástæðu til að grípa til 

aðgerða eða lagasetningar til að sporna við kennitöluflakki í atvinnurekstri. Í 

febrúar 2005 kom svar frá Valgerði Sverrisdóttur, þáverandi ráðherra, þar 

sem meðal annars kom fram að 1994 stóð til að setja inn í hlutafélagalöggjöf 

ákvæði um atvinnurekstrarbann, þ.e. að þeir sem hefðu tvisvar orðið 

gjaldþrota á síðastliðnum þremur árum gætu ekki setið í stjórn eða verið 

framkvæmdastjórar næstu þrjú árin. Tillagan fór ekki í gegnum þingið, því 

Alþingi þótti þetta ekki nógu traust, þar sem saklausir menn, sem gætu farið 

inn í stjórn félaga með það að markmiði að bjarga þeim frá gjaldþroti, gætu 

lent í erfiðleikum. Samkvæmt svarinu kom einnig fram að þess í stað hefðu 

ákvæði um refsidóma verið sett í lög um einkahlutafélög og hlutafélög, 

gallinn væri hins vegar sá að fáir eða engir hefðu hirt um að kæra viðkomandi 

til refsingar þannig að opinber rannsókn færi fram. Í svari ráðherra er 

viðurkenning á því að vandamál sé líklega til staðar, en ekki koma fram 

hugmyndir að lausnum eða hvort standi til að gera breytingar á löggjöf til að 

sporna við kennitöluflakki (Þingskjal nr. 766/2004-2005). 

Í leiðara Íslensks iðnaðar í júní 2006 er kafli um opinber innkaup og 

kennitöluflakk. Þar er fjallað um að ASÍ og SA vilji láta breyta lögum um 

opinber innkaup þannig að hæfi tilboðsgjafa sé metið meðal annars út frá 

viðskiptasögu, þar segir jafnframt að „Það er tímabært að sporna við svartri 

atvinnustarfsemi, kennitöluflakki, skattsvikum og brotum á kjarasamningum. 

Heiðarlega rekin fyrirtæki geta ekki keppt við slíka starfsemi og eiga ekki 

heldur að þurfa að búa við slíkt ástand.“ (Sveinn Hannesson, 2006). 

Á árinu 2008 lét Jón Steindór Valdimarsson, þáverandi framkvæmdastjóri 

Samtaka iðnaðarins, í ljós áhyggjur sínar af því að í verra árferði kæmi 

gjaldþrotahrina og jafnframt aukning á kennitöluflakki. Kom þá einnig fram 

að samtökin hefðu haft áhuga á að búa til lista yfir þá sem hefðu óorð á sér, 

en Persónuvernd hefði bannað það (Óttast aukið kennitöluflakk, 2008).  

Í tengslum við gerð kjarasamninga á almennum vinnumarkaði í maí 2011, 

gaf þáverandi ríkisstjórn út yfirlýsingu um ýmis atriði sem snéru að 

efnahagsmálum og kjaramálum. Þetta var framlag stjórnvalda til að ýta undir 

að kjarasamningarnir yrðu gerðir til þriggja ára. Yfirlýsingin fjallaði meðal 

annars um bætta viðskiptahætti, þ.e. að ríkisstjórnin myndi beita sér fyrir 

lagabreytingum til sporna við kennitöluflakki. Annars vegar ætti að breyta 

lögum um félög til að stemma stigu við misnotkun félaga með takmarkaða 
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ábyrgð og einnig ætti að gera breytingar á lögum um skráningu félaga í því 

skyni að koma í veg fyrir starfsemi aðila sem hafa ítrekað, af ásetningi eða 

vanrækslu, rekið félög í þrot (Forsætisráðuneytið, 2011). 

Þrátt fyrir að ekki yrði afrakstur af þeirri vinnu, þá varð hún þó 

grundvöllur að því að Samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands 

hafa af og til átt viðræður um sameiginlegar tillögur um leiðir til að sporna 

við kennitöluflakki (ASÍ og SA, 2017b). 

Árið 2013 setti ASÍ fram skýrslu um aðgerðir gegn kennitöluflakki og 

samfélagslegt tjón af þess völdum. Í inngangi skýrslunnar kemur fram um 

gagnrýni ASÍ varðandi sinnu- og framtaksleysi stjórnvalda og löggjafans 

varðandi kennitöluflakk að: „Alþýðusambandið telur að ekki verði lengur 

unað við það ástand sem ríkir í þessum efnum, og að þau fáu og smáu skref, 

sem stigin hafa verið af hálfu löggjafans nú að undanförnu, breyti þar litlu.“ 

(ASÍ, 2013, bls. 3). Í skýrslunni var komið með ýmsar tillögur að lausnum.  

Þann 23. október 2013 var skipaður starfshópur um kennitöluflakk í 

atvinnurekstri til að greina umfang kennitöluflakks, rót vandans og gera 

tillögur um leiðir til að sporna við kennitöluflakki í atvinnurekstri og treysta 

lagaramma félaga með takmarkaðri ábyrgð (Þingskjal nr. 1197/2015–2016). Í 

framhaldi af því var gerð smávægileg breyting á lögum um hlutafélög og 

einkahlutafélög. Samkvæmt formanni starfshópsins, þá hefur hann lokið 

störfum (Sigríður Stella Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 27. mars 2018). 

Í framhaldi af fyrrnefndu samstarfi SA og ASÍ, þá var síðla árs 2016 

skipaður starfshópur með aðilum frá Samtökum atvinnulífsins, Samtökum 

iðnaðarins, Samtökum fjármálafyrirtækja (SFF), Samtökum verslunar og 

þjónustu (SVÞ) og Alþýðusambandi Íslands (ASÍ og SA, 2017b). Afrakstur 

vinnu starfshópsins var kynntur með framsetningu á ýmsum tillögum sumarið 

2017. Tillögurnar voru eftirfarandi: 

1. Atvinnurekstrarbannsheimild.  

2. Lífeyrissjóðsiðgjöld verði betur vernduð. 

3. Nefnd skipuð um hvernig megi styrkja stöðu kröfuhafa. 

4. Heimild ráðherra til að slíta félögum skv. 107. gr. hlutafélagalaga 

færð yfir til ríkisskattstjóra. 

5. Ríkisskattstjóri fái upplýsingar um refsidóma í tengslum við 

atvinnurekstur. 

6. Opinberir aðilar marki sér heildstæða stefnu um aðkomu að 

þrotabúum félaga. 
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7. Hæfisskilyrði hlutafélaga nái til skuggastjórnenda. 

8. Fræðsla.  

Í niðurstöðum að tillögunum kemur fram að þær feli í sér að hér á landi 

verði kröfuhöfum og almenningi veitt svipuð réttarvernd gegn 

kennitöluflakki og tíðkast í nágrannalöndum og að málefnið sé brýnt til að 

jafna samkeppnisstöðu og tryggja heilbrigt rekstrarumhverfi íslenskra 

fyrirtækja (ASÍ og SA, 2017a). 

Fyrirhugað er, í apríl 2018, að ferðamála-, iðnaðar- og 

nýsköpunarráðherra leggi til frumvarp til laga, þar sem taka skal á 

hæfisskilyrðum og atvinnurekstrarbanni: „Endurskoðun á hæfisskilyrðum til 

að stofna einkahlutafélög og hlutafélög. Lagt er til að skorður verði settar við 

kennitöluflakki þannig að heimilt verði að setja einstaklinga, sem teljast 

vanhæfir vegna sviksamlegra viðskiptahátta, í atvinnurekstarbann“ 

(Þingmálaskrá 148. löggjafarþings 2017–2018). 

Af ofangreindu má sjá að ýmis hagsmunasamtök atvinnulífsins hafa reynt 

að þrýsta opinberlega á aðgerðir til að sporna við kennitöluflakki. Af og til 

hefur komið fram umræða í þjóðfélaginu, sem fordæmir athæfið og jafnvel 

hafa hagsmunaaðilar lagt í vinnu við að leita að og setja fram mögulegar 

lausnir. Það bendir til að nokkur umræða og vinna að málefninu eigi sér stað 

meðal samtaka hagsmunaaðila. Ekki virðist þessi þrýstingur þó hafa borið 

tilætluð áhrif varðandi lagasetningu, þó svo virðist í hvert sinn sem átak fer af 

stað komi einhvers konar umræða eða þreifingar í þinginu eða nýr 

starfshópur settur á laggirnar. Síðan virðist málefnið daga uppi aftur innan 

stjórnsýslunnar.  

2.4 Kennitöluflakk í ljósi siðfræðikenninga 

Tengsl siðferðis og laga eru óumdeilanleg. Í anda samfélagssáttmála þá hafa 

samfélög byggt upp réttarkerfi sem eiga að hjálpa fólki að lifa saman í sátt og 

samlyndi við traust í stað ótta. Þróuð samfélög nútímans lúta reglum í 

víðtækum skilningi. Trúarreglur, háttsemis- og siðareglur, venjur og að 

lokum réttarreglur eru sprottnar af sama meiði, viðleitni til að koma á friði og 

varðveita hann (Arnar Þór Jónsson, 2015). 

Líklega hefur mönnum ætíð greint á um hvað er gott, æskilegt eða hafi 

gildi fyrir manninn, en ekki hefur heldur tekist að leiða til lykta, með 
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fræðilegri umræðu eða rannsóknum, ágreining um siðferðileg efni. Þrátt fyrir 

það, þá gildir að ef hægt er að fallast á að til séu lífsgæði, þá standa rök til 

þess að einungis verði hægt að njóta þeirra í samfélagi við aðra menn að 

athafnir þeirra lúti reglum. Ef að hægt er að setja í samhengi og samhæfa 

háttsemi manna, þannig að háttsemi eins rekist ekki á við annars, þá þarf 

reglur til (Skúli Magnússon, 2001).  

Sérhver lagasetning ætti því að byggja á því að ríkisvaldið telji sig vera að 

auka frið, sanngirni og réttlæti í samfélaginu. Siðferðilegt réttlæti væri því 

forsenda nauðsynlegra breytinga á lögum. Það gæti átt við í tilfelli 

kennitöluflakks, þ.e. umfjöllun um siðferðilega þætti og sú niðurstaða að 

ástandið sé óásættanlegt fyrir aðra samfélagsþegna og þjóðfélagið í heild, er 

forsenda nauðsynlegrar lagasetningar til að sporna við þeirri sviksemi sem 

felst í kennitöluflakki og óæskilegum afleiðingum þess. 

Í viðskiptalífi er stundum til umræðu hvort siðlaust sé að leika sér á gráu 

svæði laganna og nýta sér glufur í kerfinu. Oft heyrist „viðskipti eru 

viðskipti“ og „í viðskiptum eru engar reglur, bara frjáls markaður sem ræðst 

af framboði og eftirspurn“, stundum er jafnvel notað orðatiltækið „siðlaust en 

löglegt“. Mörkin og ábyrgð eru oft óskýr og erfitt að finna einföld svör við 

flóknum spurningum sem vakna um siðferði. Fræðin um viðskiptasiðferði eru 

margvísleg og bjóða upp á mismunandi kenningar og fjölmörg sjónarhorn.  

Hér á eftir fer fram greining þar sem fyrst er ályktað um gott 

viðskiptasiðferði, síðan er kennitöluflakk skoðað í ljósi þeirra 

siðfræðikenninga sem settar voru fram í síðustu köflum. Horft er annars 

vegar til kennitöluflakks sem athæfis, en einnig er settur fram siðferðilegur 

vinkill gagnvart öðrum í atvinnulífinu, þ.e. þeim sem ekki stunda 

kennitöluflakk sjálfir, en búa í sama viðskiptasamfélagi og eiga jafnvel 

viðskipti við þessa aðila. 

Gott viðskiptasiðferði  

Kenningarnar um viðskiptasiðferði út frá fyrirtækjum og skipulagsheildum 

sem fjallað var um í kafla 2.2, þ.e. samfélagsleg ábyrgð, 

hagsmunaaðilakenning og fyrirtækið sem samfélagsþegn, geta þjónað 

tilgangi sem matslíkön og verkfæri stjórnenda fyrirtækja til að staðsetja 

fyrirtæki sitt og skipuleggja umbætur í samfélagslegu tilliti. Aftur á móti þá 

munu dygðir og siðferði eigenda, stjórnenda og starfsmanna og jafnframt 
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fyrirtækjamenningin vera það sem raunverulega skiptir máli varðandi 

siðferðilega frammistöðu. Þessir þættir hafa líklega mest um það að segja 

hver niðurstaðan verður þegar þarf að taka erfiðar ákvarðanir um siðferðileg 

álitamál í rekstri. 

Fyrirtæki eru valdamikil og mikilvægur hluti af samfélaginu. Ef fyrirtæki 

hugsa eingöngu um eigin hag, þá mun til lengri tíma ekki ríkja gagnkvæmt 

traust og ójafnvægi gæti myndast. Líkja mætti því ástandi við stríðsástand, 

þar sem allir væru ávallt varir um sig. Í gagnsæu og opnu nútímaþjóðfélagi 

eiga stjórnendur fyrirtækja erfitt með að firra sig siðferðilegri ábyrgð og 

hugsa eingöngu út frá hagnaði og hluthöfum.  

Fjarhagslegur ávinningur í rekstri er samt nauðsynlegur, því ellegar myndi 

fyrirtækið ekki eiga rekstrargrundvöll og hverfa af sjónarsviðinu. Siðferði og 

samfélagsábyrgð fer ekki alltaf saman við hagnaðarvon og stjórnendur 

fyrirtækja geta þurft að taka erfiðar og dýrkeyptar ákvarðanir ef settar eru 

háar siðferðiskröfur eða ef þarf að takast á við krefjandi og erfið málefni. Því 

er nauðsynlegt og hagkvæmt fyrir fyrirtæki að reyna að staðsetja sig í 

jafnvægi, þ.e. að rækja hlutverk sitt í samfélaginu ásamt því að stunda 

hagkvæman rekstur. Þátttaka fyrirtækja í verkefnum sem varða mannréttindi, 

vinnuvernd, sjálfbærni og fleiri samfélagsþætti hefur verið að aukast og þó 

hún sé algerlega valkvæð, þá gefur hún von um að fyrirtæki verði sífellt 

stærri hluti af réttlátu samfélagi, í formi samfélagsþegns. 

Það má sannarlega færa rök fyrir því að fyrirtæki ættu að haga sér 

siðferðilega rétt og taka tillit til samfélagsins og hagsmunaaðila ef 

gagnkvæmt traust á að myndast í samfélaginu, því þá mun það auka 

heildarvirði og hamingju allra þátttakenda. Samlegðaráhrif hefðu sitt að segja 

og þegar allir leggjast á eitt um að skapa gott samfélag, þá munu heildargæði 

án efa aukast. Ef sátt myndast um siðferðilega hegðun og að óskrifaðar reglur 

hafi gildi til að styðja við lög og reglugerðir þar sem við á. Gagnsæi á þeirri 

upplýsingaöld sem fyrirtæki lifa við í dag mun styðja við þessa niðurstöðu, 

því heildræn þátttaka í samfélaginu hefur þá einnig jákvæð áhrif á ímynd 

fyrirtækisins og góð tengsl við hagsmunaaðila liðkar fyrir tilvist fyrirtækja.  

En eins og áður sagði, þá verða fyrirtæki að tryggja sér rekstrargrundvöll, 

með sama hætti og nauðsynlegt er að setja fyrst súrefnisgrímu á sjálfan sig en 

síðan á barn sitt, ef loftþrýstingur fellur í flugvél.  Ný fyrirtæki gætu því þurft 

að leggja meiri áherslu á efnahagsþætti fyrst um sinn, til að tryggja rekstur 
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sinn, en færa sig síðan ofar í píramída Carroll þegar líður á og leggja meiri 

áherslu á valkvæð verkefni.  

 Við ákvarðanir og val á verkefnum ættu fyrirtæki samt sem áður ávallt að 

gæta hagkvæmnisjónarmiða. Heildarvirðisauki fyrir samfélagið skiptir þar 

máli. Hrein fórnfýsi er ekki það sem við er átt, heldur jafnvægi þar sem 

eigingirni er viðhöfð innan laga- og siðferðiramma samfélagsins. 

Þessar áherslur sem nefndar voru hér á undan er einnig mikilvægt að 

skoða sérstaklega með tilliti til óbeinna þátttakenda, þ.e. samfélagsins og 

hagsmunaaðila.  

Ef gert er ráð fyrir að einhver fyrirtæki og stjórnendur hunsi siðferðilega 

þætti og leitist fyrst og fremst við að bæta rekstur og hámarka hagnað, jafnvel 

á kostnað annarra, þá hlýtur að myndast krafa á siðferðileg viðbrögð 

samfélagsins. Siðferðilegi þátturinn snýr þá að aðhaldi samfélagsins og 

hagsmunaaðila, þar á meðal yfirvalda, annarra fyrirtækja og neytenda. Ef það 

er siðlaust að nota barnaþrælkun við framleiðslu á fatnaði, þá vitanlega liggur 

aðalábyrgðin hjá þeim sem framkvæmir ódæðið, þ.e. fyrirtækinu sem leitast 

við að lágmarka kostnað til að geta selt meira af ódýrri vöru og ná meiri 

hagnaði fyrir hluthafa, þrátt fyrir að það komi niður á öðrum. En samt sem 

áður er mikilvægt að benda á siðferðilega ábyrgð neytenda, þ.e. þeirra sem 

kaupa ódýru vöruna, þrátt fyrir að þeir viti að lágt verð hennar komi til vegna 

þess að framleiðslukostnaði var haldið í lágmarki með misnotkun á ódýru 

vinnuafli barna. Í anda neikvæðrar ábyrgðar, þá felst ábyrgðin í því að 

mótmæla ranglætinu ekki. Sama mætti segja um aðra ólöglega eða siðlausa 

hegðun, eins og til dæmis kennitöluflakk. Með því að senda röng skilaboð, 

þ.e. með því að eiga viðskipti við aðila sem stunda athæfið, í stað þess að 

sniðganga þá, er í raun verið að samþykkja það sem eðlilegan hluta af 

samfélaginu.    

Ef skoðað er út frá atvinnulífinu, þá mætti leiða líkum að því að fyrirtæki 

þurfi því ekki eingöngu að huga að eigin siðferði, heldur einnig birgja sinna 

og viðskiptaaðila, þ.e. út frá aðfangakeðjunni í heild. Það þýðir að rétt væri 

að fyrirtæki myndu sýna siðlega hegðun með því að sniðganga aðila sem 

stunda lögbrot eða aðra siðferðilega ranga hegðun. Aðhald samfélagsins getur 

þannig gert ódæðið minna eftirsóknarvert.  

Ef að aðili brýtur á þeim siðareglum og gildum sem samfélagið hefur 

byggist upp á (t.d. laumufarþegi eins og fjallað var um í kafla 2.1 um 

samfélagssáttmálann), þá mega hagsmunaaðilar og yfirvöld ekki láta það 
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viðgangast, heldur skal leggja áherslu á að stöðva það með einhverjum hætti. 

Heildarábyrgð á samfélaginu þarf ávallt að byggja á sameiginlegu átaki allra 

þátttakenda. Hér skal tekið fram að ekki er verið að gera lítið úr ábyrgð 

afbrotamannanna sjálfra. 

 Stjórnendur fyrirtækja þurfa að spyrja sig erfiðra spurninga, leggja 

áherslu á eigin heilindi og staðla, meðal annars í anda dygðasiðfræði og 

gleyma því aldrei að maður sjálfur er sá einstaklingur sem maður mun þurfa 

að lifa með alla ævi.  

Siðferði þeirra sem stunda kennitöluflakk 

Í köflum 2.1 og 2.2 hér að framan var umfjöllun um nokkrar vinsælar 

siðfræði- og stjórnunarkenningar. Þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á að 

kennitöluflakk eins og það almennt er skilgreint sé ávallt ólöglegt að 

einhverju marki, þá verður nú stuttlega fjallað um það í ljósi þessarra 

siðfræðikenninga, óháð lagalegu tilliti.  

Ef nytjastefnan er skoðuð í sinni einföldustu mynd, þá væri kennitöluflakk 

án efa siðlaust, þar sem brotið er á hagsmunum heildarinnar, þ.e. samfélagið, 

ríkissjóður og aðrir aðilar tapa. Sá sem stundar athæfið er ekki að hugsa um 

að hámarka jákvæðar afleiðingar fyrir þá sem hlut eiga að máli. 

Sama er að segja um skyldusiðfræði og boðskap Kant. Kennitöluflakk 

gæti aldrei verið athöfn sem  einhver gæti viljað að yrði að almennu lögmáli, 

því það gengi aldrei upp. Jafnframt mætti segja að verið sé að nota aðra aðila 

til að ná fram markmiðum sínum, þá hugsanlega kröfuhafa eða sameiginlega 

sjóði. Í bók sinni Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni fjallar Kant um 

dæmi þar sem skoðuð er sú athöfn að maður fær peninga að láni, þó svo að 

hann viti að hann muni ekki geta greitt til baka. Maðurinn gæti séð að þessi 

sjálfselsku- eða eiginhagsaðgerð myndi auka velferð hans, en ef hann prófaði 

að breyta sjálfselskureglunni í algilt lögmál, þá sæist á augabragði að þessi 

lífsregla gæti aldrei orðið algilt náttúrlögmál og sjálfri sér samkvæm heldur í 

mótsögn við sjálfa sig (Kant, 1785/2003). Kennitöluflakk, þá sérstaklega þar 

sem ásetningur er frá upphafi, er sama athöfn og sú sem Kant nefndi, þ.e. að 

aðilar fá lánað þó svo að þeir viti að þeir muni ekki greiða til baka.    

Út frá siðfræðilegri sérhyggju þá mætti ætla að sá sem stundaði 

kennitöluflakk gæti fallið undir þá skilgreiningu, þar sem hann gerir 

eingöngu það sem hann hagnast sjálfur á til skemmri eða lengri tíma litið. En 
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veikleikar kenningarinnar eiga vel hér við, þ.e. hér er um klára 

hagsmunaárekstra að ræða.  Síðan mætti velta fyrir sér langtímaafleiðingum 

kennitöluflakks, til dæmis hvort það muni ekki rýra traust og mannorð 

viðkomandi og hafa þannig einhver neikvæð áhrif að lokum. 

Dygðastefnan metur mikils persónueinkenni viðkomandi. Hún horfir ekki 

beint á skyldur eða afleiðingar. Heiðarleiki er mikils metin dygð og ætti að 

eiga við í öllum samfélögum, þar á meðal okkar. Sá sem viðhefur 

kennitöluflakk er óheiðarlegur gagnvart öðru fólki, fyrirtækjum, öðrum 

kröfuhöfum og yfirvöldum. Hann gæti vitanlega sýnt af sér aðrar dygðir með 

einhverjum hætti, en ólíklegt er að þær nái að vega upp á móti óheiðarleika 

og sviksemi og þeirri ósanngirni sem af verknaðinum hlýst.  

Samkvæmt kenningunni um samfélagssáttmálann, þá væri sá sem stundar 

kennitöluflakk svokallaður laumufarþegi (e. free rider), þ.e. hann er 

eigingjarn á meðan aðrir eru góðgjarnir. Því teldist athöfnin siðlaus og ekki í 

samræmi við samfélagssáttmálann. Ef allir stunduðu kennitöluflakk, þá gæti 

ekkert traust verið í viðskiptum og venjulegt viðskiptakerfi gengi því ekki 

upp. 

Ef kennitöluflakk er skoðað út frá kenningum um viðskiptasiðferði og 

byrjað á að staðsetja það í píramída Carroll, þá myndu fyrirtæki í 

kennitöluflakki vera neðst í píramídanum eða jafnvel falla hreinlega utan 

hans. Markmið eru fyrst og fremst innan efnahagslegs ramma og þá eingöngu 

með þeim hætti að halda viðskiptahugmyndinni gangandi og verðmætum í 

vasa eigenda þegar eðlilegt gjaldþrot myndi skila því sem skipta mætti milli 

kröfuhafa. Þar sem kennitöluflakk telst bæði ólöglegt og siðlaust, þá brýtur 

það gegn forsendum þess að fyrirtæki komist hærra í píramídanum eða gegn 

lagalegri, siðferðilegri og hvað þá valkvæðri ábyrgð. 

Sama niðurstaða fæst ef kennitöluflakk er skoðað með tilliti til 

hagsmunaaðilakenningar og fyrirtækis í formi samfélagsþegns. 

Kennitöluflakk brýtur á siðferðilegum og lagalegum réttindum fjölda 

hagsmunaaðila og augljóst er að ekki er lögð áhersla á að hámarka hag þeirra 

og auka velferð í samfélaginu, síður en svo.  

Siðferði atvinnulífsins sem hagsmunaaðila 

Þegar talið er fullyrt að kennitöluflakk sé hvort tveggja ólöglegt og siðlaust 

og eigi ekki heima í samfélaginu, þá er nauðsynlegt að skoða ástæður þess að 
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meinsemdin hefur viðgengist svona lengi að því er virðist óáreitt og of lítið 

verið gert í að reyna að koma í veg fyrir það. Margir óbeinir og beinir 

hagsmunaaðilar ættu að berjast fyrir því að útrýma kennitöluflakki og 

betrumbæta með því samfélagið. Þrátt fyrir að nokkur umræða og barátta eigi 

sér stað, þá virðist sem samfélagið haldi áfram að eiga viðskipti við þessa 

aðila, telji sig kannski ekki bera ábyrgð eða er jafnvel úrræðalaust.  

Aftur er horft út frá siðfræðikenningum og í þetta skiptið skoðað hvort 

eðlilegt gæti talist að taka óbeinan þátt í kennitöluflakki með því að loka 

augunum fyrir því og stunda jafnvel viðskipti við kennitöluflakkara.  

Út frá afleiðingasiðfræði, þá eru tveir möguleikar. Í anda sérhyggju væri 

eðlilegt að fyrirtækið myndi eingöngu neita viðskiptum ef miklar líkur væru á 

að þau myndu valda beinum fjárhagslegum skaða fyrir viðkomandi fyrirtæki. 

Þá væri fyrirtækið fyrst og fremst að leggja áherslu á eigin hag.  

Í anda nytjastefnu, þá væri horft á sameiginlegan heildarhag allra. Ef 

fyrirtæki stunda viðskipti við kennitöluflakkara, þá græðir 

kennitöluflakkarinn, en hagsmunaaðilar tapa, aftur á móti ef fyrirtækið neitar 

viðskiptunum, þá tapar kennitöluflakkarinn og samfélagið tapar ekki eins 

miklu og ella. Því er erfitt að reikna út heildaráhrif og áhrif á 

heildarhamingju. Út frá reglunytjastefnu mætti þó segja að ef að öll fyrirtæki 

eða viðskiptaaðilar höguðu sér með slíkum hætti, þ.e. neita viðskiptum, þá 

myndi kennitöluflakk minnka og slíkt myndi auka gæði margra og líklega 

einnig heildarhag. Einnig er hægt að vísa beint til neikvæðrar ábyrgðar, þ.e. 

að ábyrgð liggur í því að gera ekki það sem hægt er til að koma í veg fyrir 

neikvæðar afleiðingar gjörða annarra.   

Skyldusiðfræði í anda Kant myndi hafna viðskiptum við aðila í 

kennitöluflakki, því sú athöfn sem yrði að almennu lögmáli myndi þýða að 

meinsemdinni yrði aldrei útrýmt með þrýstingi frá viðskiptasamfélaginu. Þó 

þarf að tala hér af varfærni, því stjórnendur fyrirtækja bera fjölmargar aðrar 

skyldur og ein þeirra, sem sjálfsögðust er, snýr að arðbærum rekstri. Því væri 

erfiðara fyrir stjórnendur að hafna viðskiptum ef þau teldust mjög hagkvæm 

út frá rekstrarsjónarmiðum, til dæmis ef fyrirtæki í kennitöluflakki væri að 

bjóða vöru eða íhlut í framleiðslu á mjög hagstæðu verði. 

Í anda dygðasiðfræði, þá mætti ætla að stjórnendur ættu að sýna þá 

staðfestu og siðferði að taka alls ekki þátt í viðskiptum við aðila sem stunda 

kennitöluflakk jafnvel þó að athæfið hefði ekki bein áhrif á fyrirtækin. Af sex 

víddum dygðasiðfræði í anda Aristótelesar sem Solomon setti fram og 
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nefndar voru hér fyrir framan, þá myndu heilindi og heildarhyggja eiga hér 

við. Dygðin heilindi vísar þá í áherslu á siðferðilegt hugrekki og vilja til að 

gera rétt, mótmæli og afstaða gegn kennitöluflakki fer þar vel saman við. 

Heildarhyggja snýst svo um að sjá kerfið í heild og hugsa út frá heildinni. 

Meðal almennra dygða sem eru mikilvægar í þessu samhengi eru t.d. 

heiðarleiki, traust og réttlæti.  

Ef skoðað er afskiptaleysi og umburðarlyndi annarra fyrirtækja gagnvart 

kennitöluflakki með tilliti til viðskiptasiðferðikenninga, þá vandast málið að 

vissu leyti. Ef horft er til píramída Carroll, þá er í þessi tilviki að mestu leyti 

verið að horfa á efri hluta hans, því að taka afstöðu gegn og taka þátt í virkri 

baráttu gegn kennitöluflakki myndi tilheyra valkvæðri ábyrgð eða vera á 

mörkum valkvæðrar- og siðferðilegrar ábyrgðar. Ein undantekning sem má 

nefna í þessu samhengi er að þegar fyrirtæki tapa viðskiptakröfum vegna 

kennitöluflakks, þá hefur slíkt ávallt neikvæðar efnahagslegar afleiðingar. 

Með nokkuð víðtækum hætti væri hægt að tengja við 

hagsmunaaðilakenningar, að ef það er mjög gott og nauðsynlegt fyrir 

samfélagið, neytendur, atvinnulíf og aðra hagsmunaaðila að útrýma 

kennitöluflakki, þá væri siðferðilega rétt af fyrirtækjum að leggja sitt af 

mörkum og bæta þannig heildarhag allra. Sams konar tengingu er hægt að 

skoða með fyrirtækið í hlutverki samfélagsþegns, þá gæti opinber afstaða 

gegn kennitöluflakki og viðskiptum við slíka aðila vera hluti af því að 

hámarka hag allra hagsmunaaðila. 

    En jafnvel þótt hægt sé að tengja flestar kenningar siðfræðinnar og 

viðskiptasiðferðis og segja að það sé á ábyrgð fyrirtækja og annarra 

hagsmunaaðila að gera það sem hægt er til að gera samfélagið betra, þá er 

slíku ávallt takmörk sett. Ekki er auðvelt að halda því fram að sá sem hugsar 

fyrst og fremst um sinn eigin daglega rekstur og leggur áherslu á að standa 

sig sjálfur vel gagnvart öllum hagsmunaaðilum og brjóta ekki gegn 

grundvallarlögmálum í eigin rekstri, sé siðlaus eða hafi lélegt siðferði. Það 

má ekki gleyma að fyrirtæki bera fyrst og fremst efnahagslega ábyrgð, skyldu 

til að fara eftir lögum og uppfylla að minnsta kosti grunn-siðfræðireglur 

samfélagsins. Í anda Friedman, þá gæti verið hættulegt að gleyma 

grundvallarmarkmiðunum vegna þess að fyrirtæki væri að vinna að 

langsóttum jaðarmálefnum.  

Siðlegir stjórnendur gætu með einföldum hætti reynt að færa rök fyrir því 

að leggja áherslu á fjölmarga aðra mikilvæga þætti í rekstri sínum og benda á 
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að það væri einhver annar, til dæmis ríkisvaldið, sem ætti að bera ábyrgð á að 

passa upp á að glufur í lögum og reglum búi ekki til ósanngirni, lögbrot og 

skakka samkeppnisstöðu. Þessi rök standast þó alls ekki ef horft er út frá 

umfjöllun hér að framan um ávinning viðskiptasiðferðis, en þar var ályktað 

að samfélag sem byggði á heiðarlegum viðskiptum og gagnkvæmu trausti 

væri ákjósanlegasti kosturinn og einnig fælist ábyrgð í því að mótmæla ekki 

ranglæti eða siðleysu.  Með því að senda röng skilaboð, þ.e. með því að eiga 

viðskipti við aðila sem stunda kennitöluflakk, í stað þess að sniðganga þá, er í 

raun verið að samþykkja það sem eðlilegan hluta af samfélaginu. Þarna sést 

sá skýri greinarmunur sem felst í því að vera ekki vondur eða vera góður. Sá 

sem ber ábyrgð á eigin rekstri og fylgir sjálfur þeim lögum og reglum sem 

samfélagið setur telst ekki vondur. Sá sem leggur sig fram um að sýna 

framúrskarandi siðferði og gera meira heldur en grunnkrafan snýr að, hann er 

góður.  
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3 Rannsókn á viðhorfum stjórnenda til 

kennitöluflakks 

Hér á undan var fyrst fjallað um siðfræðikenningar, viðskiptasiðferði og 

ávinning af því. Næst var fjallað um kennitöluflakk í siðferðilegi ljósi, hvort 

tveggja út frá athöfninni, en einnig út frá óbeinni ábyrgð annarra í 

samfélaginu. Þá var sérstaklega skoðað og rætt um atvinnulífið í þessu tilliti.  

Í þessum kafla er fjallað um rannsókn sem gerð var í fyrirtækjum sem 

teljast leiðandi í atvinnulífi hér á landi. Markmið rannsóknarinnar var að 

rannsaka umburðarlyndi og viðhorf stjórnenda þessara fyrirtækja til 

kennitöluflakks með það fyrir augun að geta sett það í heildarsamhengi við 

siðferðilega stöðu kennitöluflakks í samfélaginu. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Val á rannsóknaraðferð 

Til að ná fram markmiði rannsóknar, var ákveðið að reyna að nálgast svör frá 

sem flestum þeirra fyrirtækja sem teldust samkvæmt skilgreiningunni vera 

leiðandi í atvinnulífi hér á landi. Því var ákveðið að notast við megindlegar 

rannsóknaraðferðir. Megindleg aðferð er vel við hæfi við að setja fram 

lýsandi niðurstöður og draga fram ályktanir um tengsl á milli breyta 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Með því að safna upplýsingum frá sem 

flestum þeirra fyrirtækja á landinu sem falla undir þá skilgreiningu að vera 

stór og stöndug, þá væri hægt að leiða líkum að því að rannsóknin gæti gefið 

góða vísbendingu um viðhorf stjórnenda fyrirtækjanna til kennitöluflakks. 

Talið var að þetta þjónaði þessari grunnrannsókn betur og tilviljanabundinni 

skekkju var einnig útrýmt með þessum hætti.   

Til að afla viðeigandi gagna var sendur út spurningalisti, sem beint var til 

framkvæmdastjóra eða fjármálastjóra fyrirtækja. Báðir aðilar teljast til 

stjórnenda og talið var að þessir aðilar ættu frekast að hafa upplýsingar um 



60 

hvort fyrirtækið hefði beðið skaða af kennitöluflakki og hvort það hefði haft 

áhrif á ákvarðanatöku. Viðhorf þeirra er því vel við hæfi að kanna. 

Val á úrtaki 

Ákveðið var að senda spurningalistann á leiðandi fyrirtæki í íslensku 

atvinnulífi, nánar skilgreind sem stór og stöndug fyrirtæki. Rökstuðningur 

fyrir því vali á fyrirtækjum byggist á því að þessi fyrirtæki eru mikilvægur 

stólpi í samfélaginu auk þess sem þau eiga meiri möguleika á að hafa áhrif á 

samfélagið í gegnum samtök sem þau starfa með eða jafnvel í gegnum 

fjölmiðla. Þau ættu að jafnaði að hafa meiri stöðu og virðingu í samfélaginu. 

Ekki var talið eftirsóknarvert að hafa inni í svörum þá aðila og fyrirtæki sem 

gætu hugsanlega stundað kennitöluflakk sjálfir og studdi það einnig við þá 

ákvörðun að velja fyrirtæki með góðan rekstur og fjárhag. Að síðustu má 

nefna að val úrtaks má einnig hugsa á þeim grunni að í flestum tilvikum ættu 

þessi fyrirtæki að vera komin af allra fyrsta lífsskeiði (yngsta kennitalan í 

úrtakinu var frá árinu 2011) og því líklegri til að hafa ígrunduð viðhorf til 

fyrirbærisins.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Til að ákvarða úrtak voru því samkeyrðir tveir listar af fyrirtækjum. 

Annars vegar listi Creditinfo yfir 300 stærstu fyrirtæki á landinu og hins 

vegar listi Creditinfo yfir framúrskarandi fyrirtæki. Til að komast á lista yfir 

framúrskarandi fyrirtæki, þá þarf að uppfylla kröfur varðandi ýmsa fjárhags- 

og rekstrarþætti; 

 Hefur skilað ársreikningi til RSK síðastliðin 3 ár. 

 Er í lánshæfisflokki 1-3. 

 Rekstrarhagnaður (EBIT) hefur verið jákvæður þrjú ár í röð. 

 Ársniðurstaða hefur verið jákvæði þrjú ár í röð. 

 Eiginfjárhlutfall 20% eða meira þrjú rekstrarár í röð. 

 Eignir hafa numið 80 milljónum eða meira þrjú ár í röð. 

 Framkvæmdastjóri er skráður í hlutafélagaskrá. 

 Fyrirtækið er virkt skv. skilgreiningu Creditinfo (www.creditinfo.is). 

Grunnlisti framúrskarandi fyrirtækja árið 2016 innihélt 624 fyrirtæki. 

Sniðmengi beggja lista voru 123 fyrirtæki. Notaðir voru nýjustu tiltæku listar 

frá Creditinfo sumarið 2017 þegar rannsóknarvinna hófst. Listarnir byggja á 



 

61 

gögnum úr ársreikningum fyrirtækja fyrir 2015 og efnahagsstöðum 

31.12.2015.  

Tæplega 85% fyrirtækjanna teljast stór fyrirtæki en rúmlega 15% teljast 

meðalstór samkvæmt skilgreiningu Creditinfo. Stór fyrirtæki teljast þau sem 

eru með heildareignir kr. 1.000 milljónir eða meira og meðalstór eru með 

eignir á bilinu 200 – 1.000 milljónir kr. (Ása Birna Ólafsdóttir, munnleg 

heimild, 07.05.2018). 53% fyrirtækjanna eru einkahlutafélög, 42% hlutafélög 

og 5% tilheyra öðrum félagaformum. Eiginfjárhlutfall félaganna er 49% að 

meðaltali, en spannar frá 22% til 84%.  

Gagnaöflun og greining 

Spurningalistinn var samtals 11 spurningar, þar af 4 spurningar um bakgrunn. 

Bakgrunnsspurningar snéru að stærð og umfangi fyrirtækis annars vegar, þ.e. 

veltu og starfsmannafjölda og svo upplýsingum um svaranda, þ.e. aldur og 

kyn. Til að leita svara um kennitöluflakk, samfélagslega ábyrgð og viðhorf 

voru notaðar spurningar með tveimur eða fleirum valmöguleikum og ein opin 

spurning. Spurningalistann í heild má sjá í viðauka A. 

Mikil áhersla var lögð á það að hafa spurningarnar hnitmiðaðar og að það 

ætti að taka stuttan tíma að svara þeim. Gert var ráð fyrir að stjórnendur 

stórfyrirtækja væru með frekar stíft tímaskipulag og því meiri líkur á því að 

fá góða svörun ef þeir þyrftu ekki að gefa of mikið af sínum mikilvæga tíma í 

verkefnið. Sent var þriðjudag-fimmtudag, og fyrripart dags til að auka 

líkurnar á því að aðilar myndu fá póstinn beint inn á borð til sín. 

Forprófun mælitækis 

Auk höfundar, sem sjálfur hefur unnið starf framkvæmda- og fjármálastjóra, 

þá voru spurningar einnig bornar undir tvo aðra framkvæmda- og 

fjármálastjóra sem ekki voru í úrtakinu. Þetta var gert til að athuga hvort hægt 

væri að misskilja spurningarnar, sem og til að athuga hversu langan tíma það 

tæki stjórnendur að svara. Í framhaldi af því var spurningum breytt lítillega. 

Framkvæmd 

Gögnum frá stjórnendum var safnað á tímabilinu 6. desember 2017 til 5. 

febrúar 2018. Notast var við netforrit, surveymonkey.com. Þann 6.12.2017 

var sendur út tölvupóstur á netfangalistann eða samtals á 117 netföng. 
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Tölvupósti var vísað til framkvæmdastjóra eða fjármálastjóra. Kynningarbréf 

sem fylgdi tölvupósti er í viðauka B. 25 svör bárust eftir fyrstu útsendingu.  

Næsta skref var að fara yfir þau fyrirtæki sem ekki höfðu svarað og skoða 

sérstaklega hvort hægt væri að finna viðkomandi aðila innan fyrirtækja og 

senda beint á þá. Ákveðið var að senda á fjármálastjóra ef upplýsingar  

fyndust um hann, annars framkvæmdastjóra. Það fundust 48 netföng og var 

sent beint á þessa aðila þann 11.01.2018. Í ljós kom að sum fyrirtækin höfðu 

eignatengsl og þá var ekki hægt að vita frá hvoru fyrirtæki svar myndi berast. 

Þá var ákveðið að láta hvert slíkt netfang einungis telja einu sinni og ekki var 

ítrekað aftur hjá þeim aðilum. Þetta fækkaði netföngum um 7. Aftur á móti 

fundust netföng hjá 4 aðilum í viðbót sem sent var á. Aldrei fannst netfang 

hjá tveimur fyrirtækjum af upprunalega listanum. Eitt fyrirtæki sendi svar um 

að þau teldu ekki viðeigandi að taka þátt í rannsókninni, þar sem 

spurningarnar ættu ekki við í viðkomandi rekstri. Í lokin voru 114 virk 

netföng til staðar af heildarlistanum. Lokaáminning var send á þau fyrirtæki 

sem ekki höfðu svarað þann 31.1.2018. 

Samtals bárust 55 svör eða frá 48,2% af virkum netföngum eða 44,7% af 

upprunalega úrtakinu. Í fimm tilvikum höfðu stjórnendur ekki klárað að svara 

listanum í heild, en ákveðið var að hafa samt öll svörin með í úrvinnslu.      

Í tilraunaútsendingu kom í ljós að í einhverjum tilvikum barst 

tölvupósturinn frá surveymonkey í ruslpóstsíu, eða í svokallað óreiðuhólf. 

Ekki reyndist hægt að finna lausn sem kæmi í veg fyrir þetta.   

Takmarkanir 

Megindleg rannsóknaraðferð var valin vegna þess að hún var talin meira 

viðeigandi til að ná markmiðum rannsóknar. Ókostir aðferðar eru að hún 

gefur umfangsmeiri upplýsingar á kostnað nákvæmni og gefur ekki 

möguleika á að spyrja frekar um vafaatriði, leiðrétta misskilning og dýpka 

þekkingu á einstökum stjórnendum og viðhorfum.  

Reynt var að hafa listann stuttan og spurningarnar hnitmiðaðar og náðist 

þannig það markmið að hægt var að fullyrða að eingöngu tæki 2-3 mínútur að 

svara. Þetta var gert með það að markmiði að fleiri stjórnendur myndu gefa 

sér tíma til að svara. Ítarlegri spurningalisti hefði gefið betri og nákvæmari 

upplýsingar, en líklega lægra svarhlutfall. 
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Ekki er vitað til að rannsókn sem þessi hafi verið framkvæmd áður og því 

eru ekki til upplýsingar til samanburðar. Því er ekki hægt að skoða hvort að 

viðhorf stjórnendanna og aðrir þættir sem skoðaðir voru hafi breyst yfir tíma.  

Hægt er að velta upp þeim möguleika að þeim sem málefnið skiptir litlu 

máli, þeir taki síður þátt í könnuninni, en þeir taki frekar þátt sem málefnið 

brennur á. Ein leið til að koma í veg fyrir slíka bjögun er að spurningarnar 

séu hluti af stærra spurningasetti. Fjölmargar aðrar ástæður en áhugaleysi 

geta samt legið að baki því að aðilar svari ekki, svo sem fjarvera, tímaskortur 

og jafnvel að viðkomandi hafi ekki fengið tölvupóstinn. Til að kanna 

áreiðanleika gagnanna frekar var gerður samanburður á hópunum tveimur, 

þ.e. þeim sem tóku þátt í rannsókninni og þeim sem tóku ekki þátt, sjá nánar í 

kafla 3.2.5.  

Vert er að benda á að þar sem þýði rannsóknarinnar var ekki byggt á 

slembiúrtaki fyrirtækja er ekki hægt að yfirfæra niðurstöður yfir á allt 

atvinnulíf á Íslandi. Niðurstöðum var ætlað að gefa mynd af viðhorfum 

fyrirtækja sem eru leiðandi í íslensku atvinnulífi. Viðhorf og breytni haldast 

ekki alltaf í hendur, heldur er jafnvel líklegra að viðhorf lýsi hegðun sem 

viðkomandi vildi viðhafa, en gerir ekki alltaf í raun. 

 

3.2 Niðurstöður 

Hér fyrir neðan koma niðurstöður rannsóknar hjá fyrirtækjunum. Fyrst eru 

bakgrunnsupplýsingar settar fram, síðan eru settar fram niðurstöður þeirra 

spurninga sem snúa að rannsóknarspurningum sem settar voru fram í 

inngangi. Að lokum er settur fram samanburður á þeim sem fyrirtækjum sem 

tóku þátt í rannsókninni og þeim sem svöruðu ekki. Þetta er gert til að kanna 

áreiðanleika þeirra niðurstaðna sem rannsóknin gefur. 

Þar sem um óstikaðar breytur er að ræða, þá eru notuð Kí-kvaðrat próf til 

að kanna hvort tölfræðilega marktækur munur er á hópum eða um marktæk 

tengsl að ræða. 

Bakgrunnsupplýsingar  

Eins og fram kom hér að framan, þá voru fyrirtæki valin útfrá 

fjárhagsupplýsingum þeirra. Grunnlistarnir gefa ýmsar upplýsingar, svo sem 
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heildartekjur, félagaform, stærð og atvinnugrein. Í rannsókninni var ákveðið 

að afla frekari upplýsinga um fyrirtækið, þ.e. spurt var um heildartekjur í 

rekstrarreikningi 2016 og fjölda starfsmanna. Einnig var ákveðið að kanna 

einstaklingsbundna þætti, nánar tiltekið aldur og kyn, þeirra sem myndu svara 

spurningunum. 

Bakgrunnsupplýsingar um fyrirtækin 

Af þeim 55 sem svöruðu, þá voru 48 sem gáfu upp veltu, flest fyrirtækin, eða 

tæp 70% þeirra sem svöruðu voru með veltu frá  2,5 milljörðum og allt að 15 

milljörðum, sjá nánar töflu 2. 

  

Tafla 2. Spurning: Hver var ársvelta fyrirtækis þíns í milljónum króna árið 2016? 

 
 Fjöldi Hlutfall 

Hlutfall 
svarenda 

0 - 1.999 milljónir kr. 5 9,1% 10,4% 

2.000-2.499 milljónir kr. 3 5,5% 6,3% 

2.500-4.999 milljónir kr. 17 30,9% 35,4% 

5.000-14.999 milljónir kr. 16 29,1% 33,3% 

15.000 milljónir kr. eða meiri 6 10,9% 12,5% 

Veit ekki 1 1,8% 2,1% 

Svarar ekki 7 12,7% 

 Alls: 55 100% 100% 

 

50 stjórnendur gáfu upp starfsmannafjölda og féllu flest fyrirtækin eða um 

50% í flokkinn 50-249 starfsmenn, sem teljast meðalstór fyrirtæki samkvæmt 

skilgreiningu ESB (Viðskiptaráð Íslands, 2009).  

  

Tafla 3. Spurning: Hversu margir starfsmenn vinna í fyrirtækinu þínu? 

  Fjöldi Hlutfall 
Hlutfall 

svarenda 

1-9 1 1,8% 2% 

10-29 7 12,7% 14% 

30-49 5 9,1% 10% 

50-249 24 43,6% 48% 

250 eða fleiri 13 23,6% 26% 

Svarar ekki 5 9% 
 Alls: 55 100% 100% 
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Bakgrunnsupplýsingar svarenda 

Alls 50 aðilar svöruðu spurningunni um kyn en af þeim voru 37 karlar (74%) 

en einungis 13 konur (26%). Flestir voru á aldrinum 35-64 ára, einungis tveir 

féllu í yngri eða eldri aldurshóp, sjá nánar í töflu 4. 

 

Tafla 4. Spurning: Hversu gamall/gömul ert þú? 

  Fjöldi Hlutfall 
Hlutfall 

svarenda 

0-24 ára 1 1,8% 2,0% 

25-34 ára 0 0,0% 0,0% 

35-44 ára 12 21,8% 24,5% 

45-54 ára 14 25,5% 28,6% 

55-64 ára 21 38,2% 42,9% 

65 ára + 1 1,8% 2,0% 

Svarar ekki 6 11% 

 Alls: 55 100% 100% 

Viðhorf stjórnenda til kennitöluflakks 

Spurt var beint um viðhorf stjórnendanna til kennitöluflakks. Niðurstöðurnar 

voru mjög afgerandi. Allir svarendur telja viðhorf sitt neikvætt, þar af 94% 

telja það mjög neikvætt og einungis 3 stjórnendur eða 6% telja það frekar 

neikvætt, sjá töflu 5. Eins og kannski mátti búast við, þá sagði enginn viðhorf 

sitt jákvætt, en enginn virtist heldur hafa hlutlaust viðhorf.   

 

Tafla 5. Spurning: Hvert er viðhorf þitt til kennitöluflakks? 

  Fjöldi Hlutfall 
Hlutfall 

svarenda 

Mjög neikvætt 47 85% 94,0% 

Frekar neikvætt 3 5% 6,0% 

Hvorki né 0 0% 0,0% 

Frekar jákvætt 0 0% 0,0% 

Mjög jákvætt 0 0% 0,0% 

Svarar ekki 5 9% 

 Alls: 55 100% 100% 
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Til að nálgast upplýsingar sem gætu gefið til kynna hvort að 

kennitöluflakk væri málefni sem brennur á stjórnendum, þá var sett fram opin 

spurning, sem hljómaði svona: 

Hefur þú rætt kennitöluflakk við einhvern á síðustu 12 mánuðum, við hvern 

og með hvaða hætti? 

 40 svör skiluðu sér við spurningunni, sjá töflu 6. 16 svöruðu neitandi, en 

meirihluti eða 23 aðilar svöruðu játandi, þar af þrír án frekari útskýringar. Í 

tólf svörum kom fram að viðkomandi hafði átt samtal við samstarfsfólk innan 

fyrirtækisins og þá oft í sambandi við innheimtu eða varúðarráðstafanir í 

tengslum við reikningsviðskipti. Jafnframt voru nefndir ytri aðilar, svo sem 

Creditinfo, sérstakur saksóknari, Samtök atvinnulífsins, Samtök iðnaðarins 

og kollegar. 

 

Tafla 6. Spurning: Hefur þú rætt kennitöluflakk við einhvern á síðustu 12 

mánuðum? 

    Fjöldi Hlutfall 
Hlutfall 

svarenda 

Já eða sambærilegt svar 23 41,8% 57,5% 

Nei eða sambærilegt svar 16 29,1% 40,0% 

Vill ekki svara 1 1,8% 2,5% 

Svarar ekki 15 27,3% 

 Alls: 55 100% 100% 

 

Þar sem enginn breytileiki var í svörum um viðhorf, þjónaði ekki tilgangi 

að kanna tengsl við aðrar breytur. Krosstöflur og útreikninga á p-gildum er 

þó hægt að skoða í viðauka C.  

Þeir þrír stjórnendur sem sögðust hafa frekar neikvætt viðhorf til 

kennitöluflakks voru stjórnendur í fyrirtækjum sem hafa öll hvort tveggja 

tapað viðskiptakröfum vegna kennitöluflakks og beðið skaða vegna 

samkeppni við fyrirtæki sem tengjast því. 

Áhrif kennitöluflakks á ákvarðanir stjórnenda 

Til að finna út áhrif kennitöluflakks á ákvarðanir stjórnenda, þá var í upphafi 

spurt hvort fyrirtækin hefðu beðið skaða af völdum kennitöluflakks. 
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Fyrst var spurt hvort fyrirtækið hefði tapað viðskiptakröfum vegna 

kennitöluflakks viðskiptamanna. Mikill meirihluti svarenda, eða 71%, 

svöruðu játandi, sjá töflu 7. 

 

Tafla 7. Spurning: Hefur fyrirtækið þitt tapað viðskiptakröfum vegna 

kennitöluflakks viðskiptamanna? 

  Fjöldi Hlutfall 
Hlutfall 

svarenda 

Já 39 71% 71% 

Nei 14 25% 25% 

Veit ekki 2 4% 4% 

Svarar ekki 0 0% 
 Alls: 55 100% 100% 

 

Næst var spurt hvort fyrirtækin hefðu beðið skaða vegna 

samkeppnisaðstæðna sem tengdust fyrirtækjum í kennitöluflakki. Í ljós kom 

að helmingur þeirra sem svöruðu töldu fyrirtæki sín ekki hafa beðið slíkan 

skaða, 10% vissi ekki til þess en 40% eða 20 stjórnendur svöruðu játandi, sjá 

töflu 8. 

 

Tafla 8. Spurning: Hefur fyrirtækið þitt beðið beinan eða óbeinan skaða vegna 

samkeppni við fyrirtæki sem tengjast kennitöluflakki? 

  Fjöldi Hlutfall 
Hlutfall 

svarenda 

Já 20 36% 40,0% 

Nei 25 45% 50,0% 

Veit ekki 5 9% 10,0% 

Svarar ekki 5 9% 

 Alls: 55 100% 100% 

 

Til að komast að því hvort kennitöluflakk hefði áhrif á ákvarðanir 

stjórnenda var spurt hvort fyrirtæki hefði neitað viðskiptasambandi vegna 

gruns um kennitöluflakk og þá af hverju. 31 stjórnandi eða 60,8% þeirra sem 

svöruðu þessari spurningu höfðu hafnað slíku viðskiptasambandi, 23,5% 

höfðu ekki gert það og 15,7% vissu hreinlega ekki hvort slík neitun hafi átt 

sér stað í fyrirtækinu, sjá töflu 9. 
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Tafla 9. Spurning: Hefur fyrirtækið þitt neitað að eiga viðskiptasamband við 

annað fyrirtæki vegna gruns um kennitöluflakk? 

  Fjöldi Hlutfall 
Hlutfall 

svarenda 

Já 31 56,4% 60,8% 

Nei 12 21,8% 23,5% 

Veit ekki 8 14,5% 15,7% 

Svarar ekki 4 7,3% 

 Alls: 55 100% 100% 

 

Þeir sem svöruðu já við ofangreindri spurningu voru ennfremur spurðir 

um aðalástæðu neitunarinnar, sjá niðurstöður í töflu 10, og höfðu langflestir 

(25 stjórnendur, 83,3%) neitað vegna fyrri reynslu af viðskiptum við sama 

aðila, þrír eða 10% sögðu að það væri vegna fyrri reynslu af viðskiptum við 

aðra aðila og tveir nefndu annað; hafa ekki áhuga á að tapa fjármunum og 

viðskiptasiðferði/áhætta. 

 

Tafla 10. Spurning: Hver var aðalástæða þess að fyrirtæki þitt neitaði 

viðskiptasambandi vegna gruns um kennitöluflakk? 

  Fjöldi Hlutfall 
Hlutfall 

svarenda 

Vegna fyrri reynslu af viðskiptum við sama aðila 25 80,6% 83,3% 

Vegna fyrri reynslu af viðskiptum við aðra aðila 3 9,7% 10,0% 

Annað: 2 6,5% 6,7% 

Svarar ekki 1 3,2% 

 Alls: 31 100% 100% 

 

Svörin benda til þess að oftast hafi fyrirtækin neitað viðskiptum vegna 

þess að þau óttist að tapa fjármunum, þar sem þau hafi áður brennt sig á 

viðskiptum við sama aðila. Aðeins einn aðili nefndi viðskiptasiðferði í svari 

sínu, en hann nefndi einnig áhættu.  

Skoðað var jafnframt hvort fyrirtæki sem hefðu tapað viðskiptakröfum 

væru líklegri til að neita viðskiptasambandi við annað fyrirtæki vegna gruns 

um kennitöluflakk. 80% þeirra sem höfðu tapað kröfum höfðu einnig neitað 

viðskiptasambandi en einungis 55% þeirra sem ekki höfðu tapað kröfum 

höfðu neitað slíku sambandi, sjá tíðnitöflur í viðauka C. Ekki var þó hægt að 

staðfesta tölfræðilegan mun á milli hópa (p=0,09). 
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Stefna varðandi samfélagslega ábyrgð 

Stjórnendur fyrirtækjanna voru spurðir að því hvort fyrirtækið væri með 

stefnu varðandi samfélagslega ábyrgð. Af þeim 51 sem svöruðu þessari 

spurningu, þá voru 70,6% sem svöruðu játandi, fjórðungur neitaði og tveir 

aðilar töldu sig ekki vita hvort fyrirtækið væri með stefnu varðandi 

samfélagslega ábyrgð, sjá töflu 11. 

 

Tafla 11. Spurning: Er fyrirtækið með stefnu varðandi samfélagslega ábyrgð? 

  Fjöldi Hlutfall 
Hlutfall 

svarenda 

Já 36 65,5% 70,6% 

Nei 13 23,6% 25,5% 

Veit ekki 2 3,6% 3,9% 

Svarar ekki 4 7,3% 
 Alls: 55 100% 100% 

 

Því næst var skoðað hvort tengsl væru milli þess að fyrirtæki hefðu neitað 

viðskiptasambandi vegna gruns um kennitöluflakk og stefnu um 

samfélagslega ábyrgð, en slík tengsl reyndust ekki vera til staðar (p=0,95). 

Að lokum var stefna um samfélagslega ábyrgð skoðuð með tilliti til 

bakgrunnsupplýsinga um fyrirtækin. Engin tengsl fundust þegar stefna um 

samfélagslega ábyrgð var skoðuð með tilliti til starfsmannafjölda (p=0,74). 

Aftur á móti var greinilegur munur þegar skoðað var út frá ársveltu (p=0,01) 

miðað við upprunalegu flokkunina. Þar sem minnstu flokkar eru fámennir og 

niðurstöður skarast aðeins, þá var prófað að endurflokka og setja fyrirtækin í 

tvo stærðarflokka í stað fimm og þá varð munurinn ennþá augljósari 

(p=0,002), sjá töflu 12. Fyrirtæki með veltu meiri en fimm milljarða voru 

mun líklegri til að hafa stefnu um samfélagslega ábyrgð, eða í 95% tilvika, 

heldur en þau sem voru með minni veltu (54% tilvika).  
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Tafla 12. Er fyrirtækið með stefnu varðandi samfélagslega ábyrgð? 

Miðað við upprunalega stærðarflokka:     Hlutfall 
þeirra sem 

svara já Ársvelta í milljónum króna árið 2016: Já Nei 

0 - 1.999 milljónir kr. 4 1 80% 

2.000-2.499 milljónir kr. 2 1 67% 

2.500-4.999 milljónir kr. 7 9 44% 

5.000-14.999 milljónir kr. 14 1 93% 

15.000 milljónir kr. eða meiri 6 0 100% 

Alls: 33 12 73% 

Eftir sameiningu á stærðarflokkum:     Hlutfall 
þeirra sem 

svara já Ársvelta í milljónum króna árið 2016: Já Nei 

0 - 4.999 milljónir kr. 13 11 54% 

5.000 milljónir kr. eða meiri 20 1 95% 

Alls: 33 12 73% 

Samanburður á þeim sem tóku þátt og þeim sem tóku ekki þátt 

Til að kanna áreiðanleika niðurstaðna, þá var sérstaklega skoðaður munur á 

þessum tveimur hópum fyrirtækja, þ.e. annars vegar þeim sem tóku þátt og 

svöruðu spurningakönnuninni og hins vegar þeim sem tóku ekki þátt. Þeir 

þættir sem voru aðgengilegir voru bornir saman, þ.e. stærð, félagsform og 

eiginfjárhlutfall. 

Fyrirtækin sem voru í úrtakinu féllu öll í tvo stærðarflokka samkvæmt 

lista Creditinfo yfir framúrskarandi fyrirtæki, þ.e. stór og meðalstór fyrirtæki. 

80% fyrirtækja sem tóku þátt í rannsókninni féllu í flokkinn stór fyrirtæki, en 

87,7% þeirra sem tóku ekki þátt, sjá töflu 13. Munurinn er ekki tölfræðilega 

marktækur (p=0,25). 

 

Tafla 13. Stærð fyrirtækja eftir þátttöku 

Stærð: tók þátt tók ekki þátt 

Stórt 44 80,0% 57 87,7% 

Meðalstórt 11 20,0% 8 12,3% 

Alls: 55 100% 65 100% 

 



 

71 

Þegar félagsform fyrirtækjanna var skoðað þá kom í ljós að af þeim 55 

fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókn voru 30 einkahlutafélög, 24 hlutafélög 

og 1 samvinnufélag. Af þeim 65 sem tóku ekki þátt voru 32 einkahlutafélög, 

28 hlutafélög, 1 samlagsfélag, 2 samvinnufélög og ein sjálfseignarstofnun. 

Hlutföllin eru nánar tilgreind í töflu 14, en ekki reyndist marktækur 

tölfræðilegur munur á hópunum eftir félagsformi (p=0,33). 

 

Tafla 14. Félagsform eftir þátttöku 

Form: tók þátt tók ekki þátt 

Ehf 30 54,5% 32 49,2% 

Hf 24 43,6% 28 43,1% 

Annað 1 1,8% 5 7,7% 

Alls: 55 100% 65 100% 

 

Að lokum var gerður samanburður á eiginfjárhlutfalli fyrirtækjanna. 

Fyrirtækin sem tóku þátt voru að spanna frá 22% til 74% eiginfjárhlutfall, en 

þau sem ekki tóku þátt voru að spanna frá 26% til 84% eiginfjárhlutfall. Aftur 

á móti ef tekið var meðaltals eiginfjárhlutfall, þá var það eins í báðum hópum 

eða 49%. 

Þessar niðurstöður benda eindregið til þess að þeir stjórnendur sem tóku 

þátt í könnuninni komi úr svipuðum fyrirtækjum og þeir sem ekki tóku þátt í 

könnuninni. Það styður við þá skoðun að rannsóknin gefi áreiðanlegar 

upplýsingar um heildarhópinn.  
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4 Umræða og ályktanir 

Í inngangi þessarar skýrslu voru settar fram rannsóknarspurningar sem snéru 

að því að skoða kennitöluflakk í siðferðilegu tilliti annars vegar og að leita 

svara varðandi viðhorf og afstöðu stjórnenda fyrirtækja sem eru leiðandi í 

íslensku atvinnulífi til kennitöluflakks hins vegar. 

 

4.1 Siðfræðileg greining og kennitöluflakk 

Varðandi siðferðilega þætti, þá er óhætt að segja að kennitöluflakk sem 

athöfn er bæði ólöglegt og siðlaust, sama út frá hvaða siðfræðikenningum 

skoðað er og brot á sáttmála þeim sem samfélagið byggir á. Jafnframt er hægt 

að staðsetja það neðst í píramída Carroll, þ.e. eingöngu er hugað að 

efnahagslegum þáttum og þá jafnvel út frá sjónarmiði eigenda sérstaklega. 

Jafnvel mætti færa rök fyrir því að þessi fyrirtæki féllu hreinlega utan ramma 

píramídans.  Kennitöluflakk í þeim skilningi sem hér var fjallað um á því 

engan rétt í samfélaginu okkar og því ættu ríkisvald og hagsmunahópar að 

gera allt það sem hægt er til að útrýma því.  

Ennfremur var til umfjöllunar annar siðferðilegur vinkill á kennitöluflakk,  

hvort að óbein ábyrgð á kennitöluflakki gæti legið að einhverju leyti hjá 

samfélaginu eða öðrum hagsmunaaðilum, sem væru of umburðarlyndir og 

væru ekki nægjanlega duglegir að krefjast breytinga. Sérstaklega var horft til 

atvinnulífsins í þessu tilviki. Önnur fyrirtæki gætu að minnsta kosti gert 

tvennt til að stemma stigum við kennitöluflakki. Í fyrsta lagi gætu þau beitt 

þrýstingi í samfélaginu og á yfirvöld að breyta og herða lagaramma til að 

stöðva athæfið. Stór og valdamikil fyrirtæki og stjórnendur þeirra gætu 

þannig vakið máls á þessu og einnig barist í gegnum hagsmunasamtök. Í öðru 

lagi gætu fyrirtæki sniðgengið þessa aðila þegar þeir væru að velja sér 

viðskiptaaðila. Með þeim hætti væri ekki eins eftirsóknarvert að stunda 

kennitöluflakk. 
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Þegar kenningar um samfélagsleg hlutverk fyrirtækja er skoðað í þessu 

tilliti, þá má án efa fullyrða að þau eru ekki ábyrgðarlaus og þurfa að taka 

hluta af sameiginlegri ábyrgð allra þeirra sem lifa og hrærast í þessum heimi. 

Í dag er orðin sjálfsögð krafa á fyrirtæki að þau hagi sér með þeim hætti að 

þau taki tillit til hagsmunaaðila og samfélagsins í heild. Ef kennitöluflakk er 

skoðað þá ættu fyrirtæki umsvifalaust að taka þátt í baráttu gegn því eins og 

hverri annarri meinsemd. Ávinningur fyrir fyrirtæki og stjórnendur er 

tvíþættur. Annars vegar að sýna af sér gott siðferði og vera dygðugur. Það er 

jafnframt í anda fyrirtækisins sem samfélagsþegns (e. corporate citizenship) 

sem er þá að stuðla að almennri velferð samfélagins. Hins vegar er beinn 

ávinningur, því ef kennitöluflakki verður útrýmt, þá verða fyrirtækin ekki 

fyrir skaða vegna tapaðra viðskiptakrafa eða ósanngjarnrar samkeppni við 

kennitöluflakkara. Heildarafleiðingar verða því góðar fyrir alla þá sem eru 

virkir og löglegir þátttakendur í atvinnulífinu og traust myndi aukast, bæði 

milli fyrirtækja hér á landi og gagnvart erlendum aðilum. 

4.2 Niðurstöður rannsóknar 

Niðurstöður rannsóknarinnar, sem framkvæmd var meðal stórra og 

stöndugra fyrirtækja hér á landi leiddi ótvírætt í ljós að stjórnendur þeirra 

hafa neikvætt viðhorf gagnvart kennitöluflakki. Enginn breytileiki reyndist í 

svörum þeirra. Einnig kom berlega í ljós að fyrirtækin hafa í miklum mæli 

borið skaða af viðskiptum við fyrirtæki í kennitöluflakki eða því að vera í 

samkeppni við slík fyrirtæki. Jafnframt kom í ljós að fyrirtæki hafa oft neitað 

viðskiptum við slík fyrirtæki, en oftast þó vegna þess að þau höfðu áður tapað 

fjármunum á slíkum viðskiptum. Svörin bentu því ekki til þess að almennt 

viðskiptasiðferði væri aðalástæða neitunar, þ.e. að fyrirtækin hafi það sem 

meginreglu að eiga ekki viðskipti við aðila sem tengjast kennitöluflakki. Þá 

benti eitt svar til þess að fyrirtæki hafi jafnvel snúið reikningsviðskiptum yfir 

í staðgreiðsluviðskipti án þess að loka alfarið á viðskipti við þann sem hafði 

orðið uppvís að kennitöluflakki. Neitun viðskipta virtist því byggja frekast á 

ótta við að tapa fjármunum, frekar en almennri siðferðisvitund. Samt sem 

áður er nauðsynlegt að líta til þess að beðið var um aðalástæðu neitunar, 

þannig að aðrir þættir eins og almennt viðskiptasiðferði gætu haft áhrif á 

ákvarðanir, án þess að það komi fram í svörunum. Málefnið virðist hvíla 
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nokkuð þungt á stjórnendum því flestum hafði þótt ástæða til að ræða það á 

síðustu 12 mánuðum. 

 Meira en tveir þriðju fyrirtækjanna í rannsókninni voru með stefnu um 

samfélagslega ábyrgð, en það bendir til þess að siðferðileg umræða og 

umfjöllun um framlag fyrirtækis og afleiðingar gjörða þess í samfélaginu 

hefur átt sér stað að einhverju leyti. Ekki kemur þó fram hvar fyrirtækið er 

statt í innleiðingu á verkefnum tengdum samfélagslegri ábyrgð eða hvers 

konar verkefni þau leggja áherslu á. Viðfangsefni samfélagsábyrgðar eru 

víðtæk og mögulegt að fyrirtæki leggi aðrar áherslur en hér er bent á í 

tengslum við kennitöluflakk.  

Kannað var hvort tengsl væru milli stefnu um samfélagslega ábyrgð og 

þess hvort fyrirtækin hefðu neitað viðskiptasambandi vegna gruns um 

kennitöluflakk. Fyrirtæki með stefnu um samfélagslega ábyrg voru því álíka 

líkleg til að neita slíku viðskiptasambandi og þau sem ekki voru með slíka 

stefnu. 

Stefna um samfélagsábyrgð er frekar til staðar hjá tekjumestu 

fyrirtækjunum í rannsókninni, eða hjá um 95% þeirra sem eru með meira en 5 

milljarða í veltu. Þó er einnig meira en helmingar minni fyrirtækjanna með 

slíka stefnu.  

4.3 Augljósir hagsmunir í húfi, óljós ábyrgð 

Með niðurstöður rannsóknarinnar að leiðarljósi telst ljóst að atvinnulífið, að 

minnsta kosti stjórnendur stærri og stöndugri fyrirtækja, er neikvætt gagnvart 

og jafnvel fordæmir kennitöluflakk og stór hluti telur sig hafa orðið fyrir 

skaða af þess völdum. Þá mætti túlka það þannig að lítið umburðarlyndi væri 

til staðar. Þá mætti jafnframt ætla að fyrirtækin ættu umsvifalaust að gera það 

sem í þeirra valdi stæði til að reyna að koma í veg fyrir kennitöluflakk. Slíkt 

væri einnig í anda þess að stór hluti fyrirtækjanna er stefnu um samfélagslega 

ábyrgð og hefur því hugað að málefnum viðskiptasiðferðis.  

Þá er næst til skoðunar hvað atvinnulífið er að gera til að reyna að sporna 

við þessari meinsemd. Hér fyrr í kaflanum voru nefndar tvær leiðir sem 

atvinnulífið getur farið til að hafa áhrif. Í fyrsta lagi var fjallað um þrýsting í 

samfélaginu. Eins og kom fram í kafla 2.3 þá hafa hagsmunasamtök 

atvinnulífsins í meira en áratug rætt kennitöluflakk sem alvarlegt vandamál 

og reynt að auka umfjöllun um og þrýsta á aðgerðir yfirvalda til að koma í 
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veg fyrir það. Erfitt er að meta hversu mikill þessi þrýstingur hefur verið, 

hvort hann er ásættanlegur eða hvort fyrirtæki hefðu getað gert meira á þessu 

sviði. Slíkar aðgerðir teldust að öllu jöfnu valkvæðar en ekki siðfræðileg eða 

lagaleg krafa.   

Hin leiðin sem atvinnulífið hefur möguleika á, er að neita því að eiga 

viðskipti við aðila eða fyrirtæki sem hafa orðið uppvís að kennitöluflakki. 

Slíkur þrýstingur myndi valda því að viðskipti við þessa aðila væru minni og 

því væri rekstur þeirra ekki eins arðbær. Einnig væri þá ljósara að athæfið 

væri fordæmt opinberlega og það gæti haft í för með sér mannorðshnekki 

stjórnenda sem stunduðu kennitöluflakk. Slíkt myndi fæla einhverja frá því 

að stunda athæfið. Samkvæmt rannsókninni höfðu margir neitað viðskiptum 

vegna gruns um kennitöluflakk, en flestir töldu aðalástæðu neitunar vera fyrri 

reynsla af kennitöluflakki sama aðila, þannig að það bendir ekki til þess að 

fyrirtækin hafi opinbera stefnu varðandi það að stunda ekki viðskipti við 

kennitöluflakkara. Áhugavert væri að gera einnig eigindlega rannsókn í formi 

viðtala við einstaka stjórnendur, og reyna að komast að því hvort þeir hafi 

yfirhöfuð hugleitt óbeina siðferðilega ábyrgð á því sem aðrir gera í 

samfélaginu, t.d. kennitöluflakk.  

Í kafla 2.3. kom einnig fram að áhugi hefur verið meðal atvinnulífsins að 

búa til svartan lista, en slíkt fékkst ekki samþykkt af Persónuvernd. Því er 

augljóst að erfitt er fyrir fyrirtæki og neytendur að nálgast upplýsingar um þá 

aðila sem eiga hlut að máli þegar kemur að kennitöluflakki, sem gerir þeim 

erfiðara fyrir að sniðganga þá. Í fyrrnefndum tillögum ASÍ og SA síðan 2017, 

kom einnig fram að oft er hefðbundnum gjaldþrotaskiptum og 

kennitöluflakki ruglað saman. Aukin fræðsla gæti því skilað meira aðhaldi.  

Í lokin er mikilvægt að setja sig í spor stjórnenda og íhuga hvar þeir telji 

að ábyrgð sín liggi. Þeir gætu starfað í ljósi beinna hagkvæmniþátta í anda 

Friedman og lagt fyrst og fremst áherslu á hluthafa og hagnað. Einnig gæti 

verið að stjórnendur telji sig ekki geta neitt að gert, að þrýstingur myndi hvort 

sem er ekki bera tilætlaðan árangur í þunglamalegu stjórnmálakerfi sem 

skiptir oft um foringja.  

Fyrirtæki eru sannarlega mikilvægur hluti af samfélaginu og bera því 

augljósa ábyrgð sem þátttakendur. En það er mjög erfitt að skilgreina og meta 

hvað er gott viðskiptasiðferði í fyrirtækjarekstri. Það getur til dæmis falið í 

sér; 

 að sýna ábyrgð í umhverfismálum og vera sjálfbær;  
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 að vera með sanngjarna og gagnsæja verðlagningu og vandaða 

framkomu gagnvart viðskiptavinum;  

 að starfa umfram laga- og almennan siðferðisramma og styrkja 

með valkvæðum hætti samfélagsverkefni, menningar- og 

íþróttafélög; 

  að berjast fyrir réttlæti og sanngirni og mannréttindum og 

 margt fleira. 

Stjórnendur fyrirtækja verða að finna jafnvægi sem hentar þeim rekstri og 

tilgangi sem fyrirtækin hafa.  

 Í ljósi þess sem kemur fram hér að framan er erfitt að fullyrða hvort og 

hversu mikið er hægt að ætlast til af stjórnendum í baráttunni gegn 

kennitöluflakki. Aftur á móti mætti benda á að ef kennitöluflakki væri 

útrýmt, þá myndu fyrirtæki að öllu jöfnu búa við heilbrigðara 

samkeppnisumhverfi og einnig áhættuminni rekstur því líkur á því að tapa 

viðskiptakröfum myndu minnka. Einnig er augljóst að samfélag sem leyfir 

kennitöluflakk uppsker það með þeim hætti að það rýrir traust og 

trúverðugleika atvinnulífs á svæðinu í heild, sem gerir það að verkum að 

stöndug og heiðarleg fyrirtæki gjalda einnig fyrir það.  

 

 

  



78 

  



 

79 

5 Samantekt 

Markmið þessarar rannsóknar var að beina sjónum að viðhorfi og afstöðu 

leiðandi fyrirtækja í íslensku atvinnulífi til kennitöluflakks.  

Fyrst var skoðað hvaða ljósi siðfræðikenningar og kenningar um 

samfélagslega ábyrgð varpa á siðferðilega stöðu kennitöluflakks. Helstu 

niðurstöður voru þær að kennitöluflakk sem athöfn er óumdeilanlega siðlaust 

auk þess að vera ólöglegt, og allar helstu siðfræðikenningar styðja þessa 

niðurstöðu. Ef óbein siðferðileg ábyrgð annarra fyrirtækja er skoðuð, þá 

vandast málið nokkuð, en samt má færa rök fyrir því að hvort tveggja út frá 

beinum siðfræðikenningum, en einnig út frá kenningum um samfélagslegt 

hlutverk fyrirtækja, þá ættu stjórnendur fyrirtækja að leggja áherslu á að taka 

þátt í því að sporna við kennitöluflakki. Beinn hagrænn ávinningur yrði 

einnig til staðar, því fyrirtæki bera oft mikinn skaða af viðskiptum og 

samkeppni við aðila í kennitöluflakki. 

Næst var leitað svara við því hvernig viðhorf stjórnendur leiðandi 

fyrirtækja á Íslandi hafa til kennitöluflakks, með hvaða hætti fyrri reynsla af 

kennitöluflakki hefði áhrif á ákvarðanir þeirra og hvernig fyrirtækin legðu 

siðferðilega áherslu þegar kemur að samfélagsábyrgð. Rannsókn hjá 

stjórnendum fyrirtækja leiddi í ljós að neikvætt viðhorf til kennitöluflakks var 

mjög afgerandi, 94% þeirra sem svöruðu spurningunni sögðust hafa mjög 

neikvætt viðhorf, 6% sögðust hafa frekar neikvætt viðhorf, enginn var með 

jákvætt eða hlutlaust viðhorf til kennitöluflakks. Um þriðjungur 

stjórnendanna sem tóku þátt töldu fyrirtækin hafa orðið fyrir skaða vegna 

samkeppni við aðila í kennitöluflakki og mikill meirihluti eða rúmlega 70% 

sagði fyrirtækin hafa tapað viðskiptakröfum vegna kennitöluflakks. 

Aðspurðir sögðust 31 stjórnandi hafa neitað viðskiptasambandi vegna 

gruns um kennitöluflakk eða rúm 60% þeirra sem svöruðu þeirri spurningu, 

þar af sögðu flestir, eða 90%, að aðalástæðan væri fyrri reynsla af viðskiptum 

við sömu aðila. Almennt viðskiptasiðferði eða meginreglur gætu því haft 

áhrif á ákvarðanir um viðskipti við aðila, en það væri þá að minnsta kosti 

ekki aðalástæða, og þar af leiðandi veitir þessi rannsókn ekki þær 

upplýsingar. 
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Meiri en tveir þriðju hluti fyrirtækjanna hafa lagt áherslu á 

viðskiptasiðferði í því formi að setja stefnu um samfélagsábyrgð, þá 

sérstaklega tekjumestu fyrirtækin sem eru langflest með slíka stefnu.    

Til að taka saman, þá benda niðurstöður rannsóknar og þau gögn sem 

aflað var, til þess að leiðandi fyrirtæki í íslensku atvinnulífi séu ekki mjög 

umburðarlynd gagnvart kennitöluflakki. Viðhorf eru mjög neikvæð, eins og 

fram kom hér fyrir ofan, mörg fyrirtæki neita viðskiptasambandi vegna gruns 

um kennitöluflakk, aðalástæðan yfirleitt fyrri reynsla af viðskiptum við aðila, 

þá langoftast sömu aðila. Jafnframt kom fram við rannsóknir á fyrirliggjandi 

gögnum að ýmis hagsmunasamtök atvinnulífsins hafa síðustu 15 ár reynt að 

vinna að því að sporna við þessari meinsemd með þrýstingi, umræðu og 

auglýsingum. Þar má nefna SI, SA og fleiri. Of lítill árangur virðist þessi 

viðleitni hafa borið, en ekki er þó fullljóst hvort átak SA, ASÍ og fleiri aðila 

sem hófst á síðasta ári muni skila nægjanlegum þrýstingi á yfirvöld til að 

nauðsynlegar lagabreytingar verði gerðar. 

Erfitt er að draga ályktanir varðandi það hvort atvinnulífið geri 

nægjanlega mikið til að berjast gegn kennitöluflakki. Ein forsenda fyrir því 

að sniðganga fyrirtæki í kennitöluflakki er að hafa vitneskju um hvaða aðila 

um ræðir og slíkar upplýsingar eru ekki fyrir hendi og verða það kannski 

aldrei, á grundvelli persónuverndar. Áframhaldandi viðleitni og þrýstingur er 

samt nauðsynlegur og að halda áfram að leita leiða til að koma í veg fyrir 

ólögmæt og siðlaus athæfi í samfélaginu, hvort sem um er að ræða 

kennitöluflakk eða aðra svipaða glæpi. 

Framlag rannsóknarinnar í heimi vísinda, viðskipta og siðfræði er fyrst og 

fremst tvíþætt. Í fyrsta lagi þá hefur nú verið sýnt fram á að viðhorf 

stjórnenda stærri og stöndugra fyrirtækja á Íslandi gagnvart kennitöluflakki er 

mjög neikvætt, stór hluti fyrirtækjanna hefur borið skaða vegna 

kennitöluflakks og oft hefur reynsla af kennitöluflakki áhrif á ákvarðanir um 

viðskiptaaðila. Jafnframt var mikilvægt að kortleggja óbeina ábyrgð og 

ábyrgð hagsmunaaðila og samfélagsins í heild þegar kemur að ólögmætum 

eða siðlausum athöfnum eins og kennitöluflakki. Þrátt fyrir að sá sem fremur 

ólöglegt athæfi sé alltaf sá sem ber beina ábyrgð, þá bera aðrir aðilar 

samfélagsins óbeina ábyrgð, þ.e. þeim ber að reyna að stöðva athæfið og 

bæta með því samfélagið. Yfirvöld bera vitanlega ábyrgð á lagasetningu, en 

aðrir hagsmunaaðilar geta beitt mikilvægum þrýstingi og haft þannig áhrif til 

að gera samfélagið betra. 
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Viðauki A – Spurningalisti 
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Viðauki B – Kynningarbréf með 

spurningalista 

 

SUBJECT:   Kennitöluflakk – berist til fjármálastjóra eða framkvæmdastjóra  
 
Góðan daginn  
 
Ég heiti Elín Dögg og er að skrifa meistararitgerð um kennitöluflakk í 
viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri. Kennitöluflakk  er hér 
skilgreint  sem aðgerð forsvarsmanna fyrirtækis við að flytja eignir úr einu 
félagi yfir í annað, en skuldir og skuldbindingar verða eftir í gamla félaginu, 
sem síðan er sett í gjaldþrot.  
 
Ég óska eftir að þú gefir þér tíma til að svara örfáum spurningum þar að 
lútandi. Það tekur einungis um þrjár mínútur að svara.  
 
Þátttakendur geta óskað eftir að fá að vita um niðurstöðu þessarar 
rannsóknar. Leiðbeiningar þar að lútandi koma fram þegar búið er að svara 
spurningum.  
 
Virðingarfyllst,  
Elín Dögg Gunnarsdóttir  
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Viðauki C – Krosstöflur og p-gildi 

 
 

 

p gildi:

Spurning 5:

Spurning 1: Frekar neikvætt Mjög neikvætt Samtals

Já 3 34 37 p=0,31

Nei 0 12 12

Samtals 3 46 49

Spurning 5:

Spurning 2: Frekar neikvætt Mjög neikvætt Samtals

Já 3 17 20 p=0,045

Nei 0 25 25

Samtals 3 42 45

Spurning 5:

Spurning 8: Frekar neikvætt Mjög neikvætt Samtals

1-9 0 1 1 p=0,88

10-29 0 7 7

30-49 0 5 5

50-249 2 21 23

250 eða fleiri 1 12 13

Samtals 3 46 49

Spurning 5:

Spurning 9: Frekar neikvætt Mjög neikvætt Samtals

0 - 1.999 milljónir kr. 0 5 5 p=0,78

2.000-2.499 milljónir kr. 0 3 3

2.500-4.999 milljónir kr. 2 15 17

5.000-14.999 milljónir kr. 1 14 15

15.000 milljónir kr. + 0 6 6

Samtals 3 43 46

Hvert er viðhorf þi tt ti l  kennitöluflakks?

Hefur fyri rtæki  þi tt tapað 

viðskiptakröfum vegna 

kennitöluflakks  

viðskiptamanna?

Hvert er viðhorf þi tt ti l  kennitöluflakks?

Hefur fyri rtækið þi tt beðið 

beinan eða óbeinan skaða 

vegna samkeppni  við 

fyri rtæki  sem tengjast 

kennitöluflakki?

Hvert er viðhorf þi tt ti l  kennitöluflakks?

Hversu margir s tarfsmenn 

vinna í fyri rtæki  þínu?

Hvert er viðhorf þi tt ti l  kennitöluflakks?

Hver var ársvel ta  fyri rtækis  

þíns  í mi l l jónum króna árið 

2016? (án vi rðisaukaskatts )
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Spurning 5:

Spurning 10: Frekar neikvætt Mjög neikvætt Samtals

0-24 ára 0 1 1 p=0,07

35-44 ára 0 12 12

45-54 ára 3 10 13

55-64 ára 0 21 21

65 ára + 0 1 1

Samtals 3 45 48

Spurning 5:

Spurning 11: Frekar neikvætt Mjög neikvætt Samtals

Karl 33 3 36 p=0,28

Kona 13 0 13

Samtals 46 3 49

Spurning 3:

Spurning 1: Já Nei Samtals

Já 25 6 31 p=0,09

Nei 6 5 11

Samtals 31 11 42

Spurning 6:

Spurning 3: Frekar neikvætt Mjög neikvætt Samtals

Já 23 8 31 p=0,95

Nei 9 3 12

Samtals 32 11 43

Spurning 6:

Spurning 8: Já Nei Samtals p=0,74

1-9 1 0 1

10-29 5 2 7

30-49 3 2 5

50-249 15 7 22

250 eða fleiri 11 2 13

Samtals 35 13 48

Hefur fyri rtæki  þi tt nei tað að eiga  

viðskiptasamband við annað fyri rtæki  

vegna gruns  um kennitöluflakk?

Hvert er viðhorf þi tt ti l  kennitöluflakks?

Hvert er kyn þi tt?

Er fyri rtækið með s tefnu varðandi  

samfélags lega  ábyrgð?

Hversu margir s tarfsmenn 

vinna í fyri rtæki  þínu?

Er fyri rtækið með s tefnu varðandi  

samfélags lega  ábyrgð?

Hefur fyri rtæki  þi tt tapað 

viðskiptakröfum vegna 

kennitöluflakks  

viðskiptamanna?

Hvert er viðhorf þi tt ti l  kennitöluflakks?

Hversu gamal l/gömul  ert 

þú?

Hefur fyri rtæki  þi tt nei tað 

að eiga  viðskiptasamband 

við annað fyri rtæki  vegna 

gruns  um kennitöluflakk?
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Spurning 6:

Spurning 9: Já Nei Samtals p=0,01

0 - 1.999 milljónir kr. 4 1 5

2.000-2.499 milljónir kr. 2 1 3

2.500-4.999 milljónir kr. 7 9 16

5.000-14.999 milljónir kr. 14 1 15

15.000 milljónir kr. + 6 0 6

Samtals 33 12 45

Spurning 6:

Spurning 9: Já Nei Samtals p=0,002

0-4.999 millj 13 11 24

5.000 millj kr eða meira 20 1 21

Samtals 33 12 45

Hver var ársvelta  fyri rtækis  

þíns  í mi l l jónum króna árið 

2016? (án vi rðisaukaskatts )

Er fyri rtækið með stefnu varðandi  

samfélags lega ábyrgð?

Er fyri rtækið með stefnu varðandi  

samfélags lega ábyrgð?

Hver var ársvelta  fyri rtækis  

þíns  í mi l l jónum króna árið 

2016? (án vi rðisaukaskatts )


