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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er sett fram greining á launum forstjóra hjá skráðum íslenskum 

fyrirtækjum og samband launanna við stærð fyrirtækjanna og rekstrarárangur þeirra. 

Þetta samband hefur talsvert verið rannsakað erlendis og hefur sjónum þá sérstaklega 

verið beint að árangurstengingum launa. Hér heima hefur lítið verið skrifað um málefnið, 

þó það hafi talsvert verið rætt og þá sérstaklega fyrstu árin eftir aldamót og í tengslum 

við efnahagshrunið 2008. Hér verður leitað svara við þremur rannsóknartilgátum.  1) Laun 

forstjóra eru hærri eftir því sem fyrirtækin sem þeir stjórna eru stærri. 2) Því betri sem 

rekstrarárangur fyrirtækja er, því hærri eru laun forstjóra þeirra. 3) Laun forstjóra hækka 

(lækka) með batnandi (versnandi) rekstri. Byggt er á upplýsingum sem fyrirtækin gefa í 

starfskjarastefnum sínum og þeim upplýsingum sem birtar eru í ársreikningum þeirra. Til 

skoðunar eru fimm rekstrarár, 2014 til og með 2018. Af þeim átján fyrirtækjum sem eru 

skráð í kauphöll voru tólf skráð á árinu 2014 eða fyrr. Niðurstöður þessara rannsókna voru 

þær helstar að nokkuð sterk tengsl eru á milli heildarlauna forstjóra og stærðar 

fyrirtækjanna ef litið er til veltu og starfsmannafjölda. Lítil sem engin tengsl eru á milli 

launa og stærðar efnahagsreikninga. Ekki fundust heldur mikil tengsl á milli launanna og 

rekstrarárangurs, hvort sem um er að ræða reikningshaldslegan árangur eða 

markaðslegan árangur. Höfundi er ekki kunnugt um að gerð hafi verið rannsókn á því fyrr 

hvort samband sé á milli launa forstjóra og árangurs fyrirtækja á Íslandi og rannsóknin er 

því fræðilegt framlag í umræðu um launakjör forstjóra og árangurstengingar þeirra þar 

sem beitt er aðferðum sem notaðar eru erlendis til að skoða samband launa og rekstrar 

fyrirtækja. Hagnýtt gildi hennar er að hún nýtist til umræðu um það með hvaða hætti 

fyrirtæka geta bætt upplýsingagjöf sína til markaðar til að auka gagnsæi reksturs síns og 

hjálpa fjárfestum og stjórnvöldum að meta rekstur þeirra og framtíðarmöguleika.  
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1  Inngangur 

Kjaramál eru sívinsælt umræðuefni fréttahauka sem og almennings. Árin fyrir hrunið 2008 

og næstu ár þar á eftir var mikið rætt um ofurlaun og ofurbónusa forsvarsmanna 

fyrirtækja.  Var mikilli áhættusækni og sér í lagi forsvarsmanna bankanna kennt um að illa 

fór fyrir hagkerfinu okkar. Um þetta má meðal annars lesa í skýrslu Rannsóknarnefndar 

Alþingis um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna (Páll Hreinsson, 

Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson (ritstjórar) 2010).  

Áhugavert er að skoða hver staðan er nú, rúmum áratug eftir hrun. Hvort 

árangurstengingar launa eru almennt mikið notaðir til að hvetja til betri árangurs í 

fyrirtækjarekstri og hvort samband er á milli launa forstjóra fyrirtækjanna og þess 

fjárhagslega árangurs sem þau skila í rekstri sínum. Efnið hefur talsvert mikið verið 

rannsakað erlendis en niðurstöður þeirra rannsókna hafa ekki allar verið á einn veg  

(Murphy 1986; Lilling 2006; Hall og Liebman 1997; Smirnova og Zavertiaeva 2016). 

Ekki hefur mikið verið ritað um efnið á Íslandi fram til þessa. Ein skýring kann að vera 

að mjög fá fyrirtæki eru skráð á markað og þar með virka verðmyndun á hlutabréfum 

sínum. Það er kannski fyrst núna sem hægt er að gera svona rannsókn þegar þó átján 

fyrirtæki eru skráð á markað og hafa nokkur verið skráð þar um nokkurra ára skeið. Hildur 

Grétarsdóttir skrifaði meistararitgerð árið 2018 um laun og hvatakerfi stjórnenda hjá 

skráðum íslenskum félögum (Hildur Grétarsdóttir 2018).  Benedikt Jóhannesson og fleiri 

settu einnig saman skýrslu um kaupauka hjá íslenskum fyrirtækjum árið 2018 þar sem 

meðal annars var gerð könnun á notkun þeirra (Benedikt Jóhannesson, Arnór Ingi 

Finnbjörnsson, Jón Benediktsson og Steinunn Benediktsdóttir 2018). Höfundi er ekki 

kunnugt um að gerð hafi verið rannsókn á því fyrr hvort samband sé á milli launa forstjóra 

og árangurs fyrirtækja og rannsóknin er því áhugavert innlegg í umræðu um launakjör 

forstjóra og árangurstengingar þeirra. 

Saga hlutabréfamarkaðar á Íslandi er tiltölulega stutt. Nokkur félög voru skráð á 

markað á síðustu öld en við hrunið 2008 má segja að hlutabréfamarkaðurinn hafi lognast 

út af um skeið. Nokkur ár tók að mynda stemmingu fyrir opnum hlutabréfaviðskiptum hjá 

stofnanafjárfestum og almenningi. Árabilið sem hér er valið kemur til af því að rekstur 
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fyrirtækja var að mörgu leyti farinn að nálgast jafnvægi eftir uppgjörstímabil hrunsins og 

fyrirtæki voru aftur farin að huga að skráningu hlutabréfa sinna.   

Rannsóknartilgátur sem hér eru settar fram eru þrjár: 

1. Laun forstjóra eru hærri eftir því sem fyrirtækin sem þeir stjórna eru stærri. 

2. Því betri sem rekstrarárangur fyrirtækja er, því hærri eru laun forstjóra þeirra. 

3. Laun forstjóra hækka (lækka) með batnandi (versnandi) rekstri. 

Til að staðfesta eða hafna rannsóknartilgátunum eru ársreikningar skráðra félaga á 

Íslandi fyrir árin 2014 til og með 2018 skoðaðir ásamt því að skoðaðar eru 

starfskjarastefnur félaganna. Heildarlaun forstjóra eru borin saman við stærð félaganna 

þar sem stærðin er mæld sem rekstrartekjur, fjöldi starfsmanna og heildareignir 

efnahagsreiknings. Til að meta rekstrarárangur er notast við ávöxtun heildarfjármuna, 

arðsemi eigin fjár og heildarafkomu hluthafa. Þar liggur ástæðan fyrir vali fyrirtækja.  

Áhugi var á því að skoða hvað hluthafar bera úr býtum með sinni fjárfestinu og ekki er til 

opinber verðlagning á öðrum fyrirtækjum en þeim sem eru skráð á virkan 

hlutabréfamarkað. 

Ritgerð þessi er þannig upp byggð að í kafla 2 um fræðilegt yfirlit er farið yfir nokkrar 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á árangurshvötum almennt og hvaða áhrif þeir geta haft 

á hegðun fólks.  Kynntar verða kenningar sem geta skýrt ástæður fyrir því að  tengja laun 

stjórnenda við árangur og hagsmuni eigenda fyrirtækja. Síðan eru kynntar nokkrar 

rannsóknir sem hafa verið unnar erlendis til að leita svara við því hvort samband sé á milli 

starfskjara forstjóra og rekstrarárangurs fyrirtækja og eru nokkrar þeirra kynntar til 

sögunnar. Einnig er fjallað um þær breytur sem notaðar hafa verið til að mæla árangur 

sem og rannsóknartilgáturnar. Þá tekur við kafli 3 en þar er fjallað um rannsóknaraðferð 

og því lýst hvernig unnið er með þau gögn sem safnað var. Í kafla 4 eru niðurstöður þar 

sem byrjað er á að fjalla um þýði rannsóknarinnar og síðan dregið saman það sem 

fyrirtækin segja um launakjör forstjóra sinna í starfskjarastefnum sínum og eins hvaða 

upplýsingar þau birta í ársreikningum sínum um launin. Einnig er samandregið yfirlit yfir 

helstu stærðir í rekstri og efnahag fyrirtækjanna fyrir rannsóknartímabilið. Í kafla 5 eru 

síðan umræður um niðurstöður rannsóknarinnar og þar er farið yfir fylgniútreikninga og 

lagt út af þeim. Kafli 6 inniheldur síðan lokaorð þar sem fjallað er um rannsóknina, 

lærdóm, takmarkanir og fleira. 
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla verða kynntar nokkrar rannsóknir sem hafa verið gerðar á árangurshvötum 

og hvaða áhrif þeir geta haft á hegðun fólks. Í fyrsta hlutanum er fjallað um árangurshvata 

almennt en síðan verður sjónum beint að árangurshvötum í tengslum við launakjör 

forstjóra. Kynntar verða nokkrar kenningar sem geta skýrt ástæður fyrir því að  tengja 

laun stjórnenda við árangur og hagsmuni eigenda fyrirtækja. Margar rannsóknir hafa 

verið unnar erlendis til að leita svara við því hvort samband sé á milli starfskjara forstjóra 

og rekstrarárangurs fyrirtækja og eru nokkrar þeirra kynntar til sögunnar. Þá er fjallað um 

þær breytur sem notaðar hafa verið til að mæla árangur og kaflinn endar svo á samantekt 

og rannsóknartilgátum. 

2.1 Árangurshvatar 

Í grein sem Uri Gneezy, Stephan Meier og Pedro Rey-Biel (2011) skrifuðu, segja þeir 

hagfræðinga oft leggja áherslu á að árangurshvatar séu mikilvægir, og að það sé 

grunnlögmál í hegðun að meiri árangurshvatar leiði af sér að fólk leggi harðar að sér og 

nái meiri árangri. Hin seinni ár hefur orðið æ vinsælla að hafa áhrif á hegðun með 

árangurshvötum, og fyrirtæki nota oft háa árangurshvata til að starfsmenn þeirra skili 

árangri. En gildir þetta almennt? Ætti að greiða nemum fyrir að mæta í skóla? Eða fyrir að 

læra að lesa? Hvetur það fólk til góðrar samfélagslegrar hegðunar, s.s. að gefa blóð fáist 

greitt fyrir það? Notkun árangurshvata hefur leitt til heitra umræðna meðal fræðimanna 

(Gneezy, Meier og Rey-Biel 2011). Hér á landi var talsverð umræða um árangurstengd 

laun fyrir efnahagshrunið 2008 og lesa má umfjöllun um þau í skýrslu Rannsóknarnefndar 

Alþingins um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna og tengdra 

atburða (Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson (ritstjórar) 2010). 

Í grein Uri Gneezy og félaga (2011) eru reifaðar ýmsar hliðar á viðbættum 

árangurshvötum, sem eru verðlaun veitt fyrir að ná tilteknum markmiðum eða að fara 

fram úr væntingum, og hvernig áhrif þeir geta haft á aðra hvata. Fjárhagslegir hvatar frá 

stjórnendum geta þannig haft áhrif á það hvernig starfsmenn líta á verkefni. Ef þeir eru of 

litlir getur það leitt til óæskilegra áhrifa á hegðun. Einnig geta skammtímaáhrif hvata verið 
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góð en ekki endilega  til langs tíma. Til að útskýra þetta má taka sem dæmi að hvatning til 

barna fyrir að læra að lesa gæti skilað lestrarkunnáttu en gæti unnið á móti ánægju 

nemans til að njóta lesturs fyrir alla lífstíð (Gneezy 2011). 

Peningalegir hvatar til að framkvæma hluti sem fólk annars framkvæmir af stolti geta 

dregið úr löngun þeirra til að framkvæma. Tilraun var gerð þar sem nemendur gengu í hús 

og söfnuðu styrkjum til góðgerðarmála. Prófað var að greiða þeim smá upphæð fyrir 

vinnuna. Í ljós kom að þegar nemarnir fengu ekkert greitt, lögðu þeir sig harðar fram 

heldur en ef þeir fengu greiðslu fyrir. Þannig getur breyting á hegðun verið þveröfug við 

það sem hvatningunni er ætlað (Gneezy 2000a). 

Rannsókn var einnig gerð á leikskóla í Ísrael þar sem farið var að krefjast jafnvirðis USD 

3 þegar fólk sótti börn sín of seint.  Í samningum sem foreldrar höfðu gert við leikskólann 

var kveðið á um hvenær sækja ætti börnin og fólk vissi ekki hvaða afleiðingar það hefði 

að koma of seint.  Þannig kann fólk að hafa gert sér í hugarlund að það hefði slæmar 

afleiðingar fyrir barnið að vera sótt of seint. Með upptöku sektarinnar var samningurinn 

orðinn skýr.  Þetta olli því að foreldrar fóru frekar að koma of seint og borga bara sektina 

því það var orðið ljóst að það var ekkert mjög alvarlegt að koma of seint. Í rannsókninni 

kom einnig fram að jafnvel eftir að hætt var að sekta var búið að festa þessa hegðun í 

sessi (Gneezy 2000b). Það þarf því að huga vel að því hvernig árangurshvatar eru hannaðir 

og á hvaða formi þeir eru veittir. Þeir geta skipt máli en áhrif þeirra geta orðið önnur en 

vænst var (Gneezy 2011). 

Greiðslur fyrir árangur eru algengar víða á vinnumarkaði. Algeng skoðun er að slíkar 

greiðslur skili sér í betri árangri og til eru rannóknarniðurstöður sem benda til að það geti 

verið raunin  (Lazear 2000). Væntingar um að viðbótar árangurshvatar muni bæta árangur 

byggja á tveimur ályktunum (Ariely 2009):   

1.  Viðbættir árangurshvatar skila sér í hvatningu og fólk leggur harðar að sér.   

2.  Hvatningin og hinn aukni dugnaður skilar sér í betri árangri.   

Fyrri ályktunin er almennt viðurkennd þó hægt sé að finna undantekningar á henni eins 

og nefnt hefur verið hér að ofan, til að mynda að það getur verið betra að borga ekkert 

heldur en að borga lítið. Hér á eftir verður fjallað um ályktun 2 (Ariely 2009). 

Þó að samband greiðslna og hvatningar/dugnaðar hafi verið talsvert rannsakað, gildir 

það sama ekki um samband hvatningar/dugnaðar á frammistöðu, kannski vegna þess hve 
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það þykir sjálfsagt. Þrátt fyrir það hafa rannsóknir sýnt að auknir árangurshvatar geta 

dregið úr frammistöðu, til að mynda ef fólk brotnar undan álagi (Baumeister 1984). Þó 

hefðbundin hagfræði geri ráð fyrir að það sé jákvætt samband á milli dugnaðar og 

árangurs, eru til staðar ýmsir sálfræðilegir áhrifavaldar sem geta haft neikvæð áhrif á 

þetta samband, s.s. aukið spennustig, tilfærslu huglægra aðgerða frá sjálfvirkum í 

meðvitaðar, þrengri fókus, og áherslu á árangurshvatana sjálfa (Ariely 2009). 

Tilraun var framkvæmd með þátttöku íbúa í Indversku þorpi, þar sem framkvæma 

þurfti ýmsar þrautir sem reyndu á líkamlegt atgervi, minni og sköpunargáfu.  Þátttakendur 

voru verðlaunaðir fyrir að leysa hverja þraut. Sumir fengu lítil verðlaun, aðrir verðlaun í 

meðallagi og enn aðrir stór verðlaun. Stóru verðlaunin námu nærri mánaðar 

meðalframfærslukostnaði fólks á svæðinu fyrir hverja þraut. Meðal verðlaunin voru tíundi 

hluti þess og litlu verðlaunin voru tíundi hluti þeirra meðalstóru. Þátttakendum sem 

greidd voru stór verðlaun gátu með því að leysa allar þrautirnar unnið sér inn um hálfs árs 

framfærslu fyrir einstakling. Þegar niðurstöðurnar komu í ljós var ekki mikill munur á 

frammistöðu milli þeirra sem fengu verðlaun sem töldust lítil eða í meðallagi, en þeir sem 

gátu fengið stór verðlaun stóðu sig verr en hinir. Gilti þetta um allar þrautirnar. Gallar við 

þessa tilraun voru helstir að fólkið var sett í að framkvæma þrautir sem það þekkti ekki 

vel og kann það að hafa haft áhrif á niðurstöður (Ariely 2009). 

Önnur tilraun var framkvæmd með þátttöku 24 nema við MIT þar sem þátttakendur 

framkvæmdu þrautir sem tengdust þeirra umhverfi betur en í fyrri tilraun. Hér var um að 

ræða þrautir sem kröfðust líkamlegrar færni og þjálfunar. Hér varð niðurstaðan engu að 

síður sú sama, að hærri árangurshvatar leiddu til lakari árangurs (Ariely 2009). 

Margar skipulagsheildir bjóða mjög stóra árangurshvata fyrir verkefni sem krefjast 

sköpunargáfu, úrlausnar vandamála og minnis. Niðurstöður framangreindra tilrauna og 

einnar enn sem framkvæmd var, benda ekki til þess að hærri árangurshvatar leiði til betri 

árangurs, jafnvel að árangurinn verði verri. Bent er á að það að greiða hóflega 

árangurshvata getur verið til góðs, og jafnvel nokkuð háa, en ekki er hægt að fullyrða að 

það muni skila betri árangri. Það virðist vera að ef hvatarnir verða of stórir skili það sér í 

verri árangri (Ariely 2009). 

Í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls 

íslensku bankanna og tengdra atburða er fjallað um launa- og hvatakerfi. Þar kemur fram 
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að Íslendingar þekki vel til slíkra launakerfa ekki síst í sjávarútvegi þar sem laun áhafna 

byggja almennt á aflahlut og telja margir að það sé mikilvægur þáttur í velgengni íslenskra 

sjávarútvegsfyrirtækja. Einnig er nefnt að starfsmenn sem vinni í þekkingariðnaði hafi oft 

nokkuð sterka stöðu til að krefjast hlutdeildar í verðmætum þeirra verkefna sem þeir 

vinna að. Árangurstenging launa er aðferð sem tengir saman hag starfsmanna og eigenda. 

Fram kemur að ef árangurstenging launa er mjög há sem hlutfall af heildarlaunum kann 

það að hafa áhrif á ákvarðanir stjórnenda og starfsmanna, þannig að skammtímahagur 

ráði fremur en langtímahagur. (Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi 

Gunnarsson (ritstjórar) 2010). Eins og nafn skýrslu rannsóknarnefndarinnar gefur til kynna 

endaði þessi saga ekki vel.    

2.2  Launakjör forstjóra 

Hversu há laun forstjóra eiga að vera er spurning sem menn hafa velt vöngum yfir í mörg 

ár, og sýnist sitt hverjum. Laun forstjóra hafa víða hækkað meira en laun annarra síðustu 

ár og áratugi. Til að mynda voru meðallaun forstjóra 350 stærstu fyrirtækjanna í 

bandaríkjunum árið 2017 að meðtöldum bónusum og öðrum árangurstengdum 

hlunnindum ígildi 310 verkamannalauna þar. Þetta hlutfall var 20 árið 1965 og 58 árið 

1989 (Mishel 2018). Þeir sem verja há laun forstóra hafa bent á að til að stýra fyrirtækjum 

sínum þannig að þau nái framúrskarandi árangri þurfi hæfa forstjóra og þeim þurfi að 

greiða há laun. Það sé í raun góð fjárfesting að ráða hæfan forstjóra þó að launakröfur 

hans séu háar, ef snúa á slökum rekstri fyrirtækis í góðan. Þessu til stuðnings hefur verið 

bent á háar greiðslur til Steve Jobs fyrrum forstjóra Apple sem leiddi félagið úr miklum 

erfiðleikum í framúrskarandi árangur (Davis, DeBode, Ketchen Jr. 2013). Gagnrýnendur 

hárra forstjóralauna hafa aftur á móti bent á að þau séu oft úr öllum takti og skýrist af 

öðru en hæfni forstjóra, og hafa einnig bent á dæmi um há laun þrátt fyrir að rekstur 

viðkomandi fyrirtækja hafi farið hnignandi (Davis ofl. 2013). 

Launakjör forstjóra skiptast í megindráttum í þrjá flokka. Í fyrsta lagi er um að ræða 

laun í formi peningagreiðslu, sem skiptist í föst laun annarsvegar og árangurstengd laun 

hins vegar. Í öðru lagi eru árangurshvatar til lengri tíma sem geta samanstaðið af 

kaupréttum að hlutabréfum, eða árangurstengdum greiðslum tengdum langtímaárangri 

félags. Í þriðja lagi er um að ræða annarskonar hlunnindi s.s. lífeyrisgreiðslur, 
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bílahlunnindi, húsnæðishlunnindi, tryggingaiðgjöld eða annarskonar hlunnindi sem ekki 

eru í formi beinharðra peninga. 

Nokkrar kenningar hafa verið settar fram um áskoranir sem stjórnir félaga standa 

frammi fyrir þegar ákvarða þarf laun forstjóra og hér verða nokkrar þeirra kynntar. 

2.2.1 Umboðskenningin 

Umboðskenningin (e. Agency theory) er lykilkenning til að varpa ljósi á samband stjórna 

og eigenda við forstjóra fyrirtækja. Stjórnir fyrirtækja hafa það hlutverk að gæta 

hagsmuna eigenda og sem fulltrúar þeirra deila þeir valdi sínu til athafna til eins fulltrúa 

síns, forstjóra (Young og Buchholtz 2002). Þegar markmið, hagsmunir eða áhættuvilji 

eigenda og fulltrúa þeirra fara ekki saman verða til hagsmunaárekstrar milli þeirra. Félög 

geta orðið fyrir miklum kostnaði við að greiða úr slíkum árekstrum og hafa margar 

rannsóknir verið gerðar á áhrifum fulltrúakenningar á launakjör forstjóra með mjög 

ólíkum niðurstöðum (Kang, Karim og Rutledge 2002; Coles, Daniel og Naveen 2006; 

Cambini, Rondi og Masi 2015). 

Sem dæmi um þennan vanda mætti nefna að ef forstjóri fer í að kaupa fyrirtæki og 

sameina því fyrirtæki sem hann fer fyrir gæti hann farið fram á að laun sín verði hækkuð 

vegna meiri ábyrgðar og flóknari reksturs. Hluthafar gætu velt því fyrir sér hvort 

forstjórinn hafi farið í fyrirtækjakaupin til að auka sinn persónulega hag eða hag 

hluthafanna. Hlutverk stjórna er að gæta þess að athafnir forstjóra fari saman við 

hagsmuni eigenda. Stjórnir hafa það hlutverk að hafa eftirlit með forstjóra og að greiða 

honum þóknun fyrir sín störf sem samræmir hagsmuni hans sem best við hagsmuni 

eigenda.  Algengt er að stjórnir tengi launakjör forstjóra við  árangur fyrirtækis til að binda 

saman þessa hagsmuni (Davis og fleiri 2013). 

Umræður um skyldur stjórnenda og fyrirtækja eru áralangar en hafa verið að taka 

breytingum síðustu ár. Milton Friedman skrifaði grein um samfélagsábyrgð fyrirtækja árið 

1970 þar sem hann færði rök fyrir því að skylda fyrirtækja væri fyrst og fremst að skila 

eigendum sínum hagnaði innan gildandi laga og reglna (Friedman 1970). Þessi nálgun 

hefur verið kölluð hluthafakenningin (e. Shareholder Theory). Sú kenning sem stangast 

helst á við þessa kenningu er kölluð haghafakenningin (e. Stakeholder Theory) en hún 

gengur út á að fyrirtæki beri skyldur við mun fleiri en bara hluthafa sína.  Fyrirtæki verði 

að haga sinni starfsemi þannig að hún sé til hagsbóta fyrir aðra hagaðila þeirra í þröngri 
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skilgreiningu og einnig víðri og nái þar til stjórnvalda og samfélagsins alls. Þessi kenning 

byggir á skrifum Edwards Freeman (Freeman 1984). Haghafakenningin nýtur vaxandi 

fylgis og í dag er rætt um umboðsskyldu í mjög víðum skilningi sem meðal annars felur í 

sér samfélagsábyrgð, siðfræði, sjálfbærni fyrirtækja, ábyrgar fjárfestingar og 

umhverfismál. (Óli Freyr Kristjánsson 2017). 

2.2.2 Kenning um félagslegan samanburð 

Samkvæmt kenningu um félagslegan samanburð (e. Social comparison theory) metur fólk 

stöðu sína með samanburði við aðra í svipaðri stöðu (Festinger 1954). Þó að líkindi við 

stöðu annarra miðist oft við stöðu á vinnumarkaði, hæfni eða búsetu, er algengt að velja 

til samanburðar þá sem hafa það aðeins betra en viðkomandi (Fredrickson, Davis-Blake 

og Sanders 2010). Starfskjaranefndir fyrirtækja eru líklegar til að líta til launakjara annarra 

sambærilegra fyrirtækja þegar launakjör forstjóra eru til ákvörðunar, bæði hvað varðar 

föst laun og einnig árangurstengda þætti. Forstjórar eru einnig líklegir til að líta til annarra 

forstjóra þegar þeir reyna að semja um laun sem eru að minnsta kosti sambærileg við sinn 

samanburðarhóp. Á móti gætu stjórnir beint samanburði við aðra forstjóra í átt til 

frammistöðu annarra fyrirtækja til að draga úr væntingum forstjóra við 

starfskjaraákvarðanir (Davis og fleiri 2013). Í úrskurði kjararáðs frá júní 2018 kemur til að 

mynda fram að starfskjör þeirra sem kjararáð ákveði skuli vera í samræmi við starfskjör   

þeirra sem sinna sambærilegum störfum og ábyrgð í þjóðfélaginu (Kjararáð 2018). 

2.2.3 Kenning um eigið framlag 

Samkvæmt kenningu um eigið framlag (e. Equity theory) ber fólk saman framlag sitt, svo 

sem hæfileika og endurgjald, til að mynda laun, við sambærileg hlutföll hjá öðrum (Adams 

1963). Ef þessi hlutföll eru í ójafnvægi reynir fólk að ná þeim í jafnvægi. Ef einhverjum 

finnst aðrir fá betri samning, er hann líklegur til að bæta hlutföllin með því að draga úr 

fyrirhöfn en halda sömu launum. En einstaklingur sem líður þannig að hann sé að fá meira 

en aðrir fyrir sambærilegt framlaggæti lagt harðar að sér til að bæta fyrir það. Stjórnir 

þurfa að vera meðvitaðar um að starfsmenn munu kanna hvort þeim finnst þeir vera að 

fá sanngjarna meðferð þegar kemur að launum. Þeir munu bera sig saman við mest 

áberandi starfsmann fyrirtækisins, þ.e forstjórann. Starfsánægjutengd vandamál geta 

komið upp ef starfsmönnum finnst forstjórinn vera með of há laun miðað við aðra 

starfsmenn fyrirtækisins (Davis og fleiri 2013). 
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Fólk er mismunandi þegar kemur að eigin sjálfsmynd. Sumum finnst óþægilegt að vera 

annaðhvort undirlaunaðir eða yfirlaunaðir en öðrum er alveg sama. Þeir sem eru 

skilningsríkir (e. Benevolent) hafa mikið þol fyrir því að vera undirlaunaðir, á meðan 

sjálfmiðaðir einstaklingar (e. Entitles) eru fullkomlega sáttir við að vera oflaunaðir en taka 

því mjög illa ef þeir telja sig undirlaunaða (King, Miles og Day 1993).   

2.2.4 Auðlindakenningin 

Samkvæmt auðlindakenningunni (e. Resource-based theory) ættu fyrirtæki að byggja 

stefnu sína sem mest á stefnumiðuðum auðlindum sínum sem eru verðmætar og/eða 

fágætar, þar sem eftirgerð og staðkvæmd er einnig erfið. Markmiðið væri að uppskera af 

þessum stefnumiðuðu auðlindum til að bjóða einstaka vöru eða þjónustu á markaði og 

þannig ná samkeppnisforskoti á markaði (Barney 1991). Með sama hætti og að eiga 

einkaleyfi eða vörumerki getur forstjóri verið stefnumiðuð auðlind. Sumir forstjórar eru 

óvenjulega verðmætir og fágætir vegna hæfni sinnar til að taka góðar ákvarðanir, reynslu 

sinnar, orðspors eða virðingar. Samspil þeirra og fyrirtækja sem þeir stýra getur verið 

mjög farsælt og fært fyrirtækið á háan stall. Stjórnir þurfa að átta sig á því þegar þannig 

háttar og greiða forstjóranum í samræmi við það (Davis og fleiri 2013). 

2.2.5 Stofnanakenningin 

Í fullkomnum heimi eru viðskiptalegar ákvarðanir byggðar á góðum rökum. Stundum er 

það nú samt þannig að fyrirtæki villast af leið og taka ákvarðanir sem eru teknar til að 

halda í við keppinauta, án þess að verða fyrirtækinu til góða (DiMaggio og Powell 1983).  

Nýlegt Íslenskt dæmi um þetta gæti verið fall WOW Air, þar sem teknar voru ákvarðanir 

um að breyta viðskiptalíkani félagsins úr hreinu lággjaldaflugfélagi (Mbl 2019). Þegar 

stofnanakenningin (e. Institutional theory) er sett í samhengi við launakjör forstjóra er 

ljósi varpað á þá hættu að stjórnir fari þá leið við ákvörðun launakjara að taka einfaldlega 

mið af launakjörum forstjóra keppinauta, og þá kannski sér í lagi farsælla forstjóra. Þó 

stjórnir freistist þannig til að herma eftir launakjörum annarra forstjóra er alls ekki mælt 

með því. Þess í stað ættu stjórnir að klæðskerasníða launakjör forstjóra síns þannig að 

horft sé til þess sem gengur og gerist en að sama skapi endurspegla sérstöðu viðkomandi 

fyrirtækis.  (Davis og fleiri 2013). 
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2.2.6 Tengslanetskenningin 

Tengslanetskenningin (e. Social network theory) er notuð til að greina með hvaða hætti 

persónuleg tengsl stjórnenda hafa áhrif á ákvarðanir sem teknar eru í fyrirtækjum og 

hverju þær skila.  Vinátta og viðskiptatengsl sem forstjórar hafa utan fyrirtækisins geta 

verið verðmæt uppspretta upplýsinga, valda og virðingar. Umfangsmikið tengslanet 

forstjóra getur þannig haft mikið virði fyrir fyrirtækið ef það er nýtt til að draga hagfelld 

viðskipti til þess (Brass, Galaskiewicz, Greve og Tsai 2004). 

Tafla 1. Kenningar um launakjör forstjóra 

 

(Davis o.fl., 2013 bls. 539). 

2.3 Rannsóknir á sambandi launa forstjóra og frammistöðu fyrirtækja 

Matthew Lilling (2006) rannsakaði samband launa forstjóra og frammistöðu fyrirtækja.  

Hann taldi að þegar stjórnir ákvarða launakjör forstjóra þurfi þær að hafa í huga að 

hagsmunir eigenda séu varðir með fullnægjandi hætti. Verkefnið er að greiða 

forstjóranum með sanngjörnum hætti þannig að hann gæti hagsmuna félagsins í hvívetna. 

Kenning Meginályktanir Nytsamlegar ábendingar við ákvörðun 

launakjara forstjóra

Umboðskenningin Forstjórar geta tekið ákvarðanir sem bæta 

launakjör sín án þess að vera til hagsbóta 

fyrir fyrirtækið

Æskilegt er að stjórn ákvarði launakjör forstjóra 

sem fela í sér hvatningu fyrir hann að gæta 

hagsmuna fyrirtækisins og hagsmunaaðila í 

hvívetna.

Kenning um félagslegan 

samanburð

Einstaklingar meta stöðu sína með hliðsjón 

af stöðu annarra í svipaðri stöðu.

Hafa í huga að launakjör og frammistöðumat 

forstjóra taki mið af því sem gerist hjá farsælum 

keppinautum.

Kenning um eigið 

framlag

Einstaklingar grípa til aðgerða til að jafna 

stöðu sína ef launakjör annarra eru ólík 

þeirra.

Almennir starfsmenn gætu dregið úr framlag sínu 

ef þeim finnst forstjórinn vera oflaunaður.  

Stjórnir þurfa að meta og bregðast við viðhorfi 

forstjóra til framlags.

Auðlindakenningin Fyrirtæki geta náð samkeppnisforskoti og 

frammúrskarandi árangri með því að byggja 

stefnu sína á stefnumiðuðum auðlindum 

sínum og aðföngum sem eru verðmæt, 

fágæt og er ekki auðvelt að endurgera.

Ef þekking, hæfni og geta forstjóra gera hann að 

stefnumiðaðri auðlind þarf að greiða laun í 

samræmi við það.  Bjóða 

langtímaárangurstengingar við laun ef 

frammistaða forstjóra við stjórnun fyrirtækisins 

er framúrskarandi.

Stofnanakenningin Fyrirtæki eiga það til að herma eftir hegðun 

keppinauta, sérstaklega þeim sem náð hafa 

góðum árangri.

Stjórnir standist þá freistingu að herma eftir 

launakjörum leiðandi fyrirtækja, og ákvarði þess í 

stað launakjör sem taka mið af stöðu 

fyrirtækisins.

Tengslanetskenningin Vinátta og tengsl stjórnenda hafa áhrif á 

ákvarðanir sem fyrirtæki taka og 

frammistöðu þeirra.

Þegar nýr forstjóri er ráðinn til starfa er ekki nóg 

að horfa til fyrri reynslu hans heldur hafa líka í 

huga hvaða tengslanet hann hefur.  Til að koma í 

veg fyrir að missa forstjóra með gott tengslanet 

þurfa launakjör hans að vera samkeppnishæf á 

markaði.

Kenningar um launakjör forstjóra dregnar saman
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Forstjórinn (fulltrúinn) gætir eigin hagsmuna og vill fá eins há laun og hann getur á meðan 

eigandinn, sem hefur lagt fé í fyrirtækið, vill hámarka frammistöðu þess. Stjórnin þarf því 

að finna leið til að greiða forstjóranum þannig að frammistaða fyrirtækisins leiði til góðra 

launa fyrir forstjórann.  Ein leið til að gera þetta er að halda grunnlaunum forstjóra lágum 

en að greiða síðan árangurstengdar greiðslur ef vel gengur. Þessar greiðslur geta verið í 

formi peningagreiðslna, hlutabréfa, eða kauprétta (Lilling 2006). 

Á síðustu áratugum hefur orðið mikil þróun í rannsóknum á því hvort árangurstengdar 

greiðslur skila árangri. Kevin Murphy skrifaði eina fyrstu greinina um efnið árið 1986. 

Hann lýsir umboðsvandanum þannig að stjórnendur leggi sig fram í hlutfalli við þau áhrif 

sem það hafi á árangurstengdar greiðslur sem þeir hafi aðgang að. Hann setur fram þá 

tilgátu að laun forstjóra fari eftir frammistöðu fyrirtækjanna í fortíðinni. Hann setur einnig 

fram þá tilgátu að árangurshvatar skipti ekki máli og að framleiðni stjórnenda fari eftir 

stjórnunargetu sem er óþekkt í upphafi en komi fram eftir því sem tíminn líður.  

Niðurstaða hans er að launakjör og frammistaða fyrirtækja fari saman (Murphy 1986). 

Árið 1990 gerðu Jensen og Murpy rannsókn á sambandi launa og frammistöðu 

fyrirtækja. Þeir komust að því að eignir forstjóra jukust um USD 3,25 fyrir hverja USD 1.000 

sem virði fyrirtækja jókst. Þrátt fyrir að tölfræðilegt samband þessara talna hafi verið 

staðfest í rannsókninni telja höfundar fjárhæðirnar óverulegar og því dugi þær ekki til að 

staðfesta að árangurstengingar skipti máli fyrir frammistöðu (Jensen og Murphy 1990). Í 

mörg ár var talið að í raun væri ekki samband á milli forstjóralauna og frammistöðu 

fyrirtækja (Lilling 2006). Aftur á móti komst Sherwin Rosen að því árið 1992 að 

frammistaða fyrirtækja breyti launum forstjóra sem nemur 10-15%. Þessar niðurstöður 

þýða að laun forstjóra þar sem fyrirtækið skilar 20% ávöxtun eiginfjár, hækka um 1% 

meira en laun forstjóra þar sem ávöxtunin nam 10%.  Ef þetta er rétt þá hafa skráð 

fyrirtæki eytt milljörðum dollara með óskilvirkum hætti í árangurstengdar greiðslur sem 

leystu ekki úr hagsmunaárekstrum á milli stjórnenda og eigenda fyrirtækja (Hall og 

Liebman 1997).  

Hall og Liebman endurgerðu rannsókn Jensen og Murphy árið 1997 og komust að því 

að það væri meira samhengi á milli forstjóralauna og frammistöðu fyrirtækja en fyrri 

rannsókn gaf til kynna. Ástæðan er talin sú að fyrri rannsóknin byggði á gögnum frá 

árunum 1969-1983, sem er frá því áður en sprenging varð í notkun hlutafjárkauprétta hjá 
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fyrirtækjum, sem hófst á níunda áratugnum. Rannsókn Hall og Liebman byggði á síðari 

tíma gögnum, frá níunda áratugnum og fram á þann tíunda. Á milli áranna 1980 og 1984 

var miðgildi kaupauka frá núlli og til USD 325 þúsund. Árið 1980 fengu 30% forstjóra 

kauprétti, en árið 1994 hafði fjöldinn aukist í 70% (Hall og Liebman 1997). Þegar 

heildarlaun forstjóra voru skoðuð kom í ljós að velgengni forstjóra fór saman við velgengni 

fyrirtækjanna sem þeir stýrðu. Þar kom fram að 1% bati í afkomu fyrirtækjanna leiddi til 

eignaaukningar forstjóranna um USD 43.000  (Hall og Liebman 1997). 

Lilling gerði rannsókn á sambandi forstjóralauna og frammistöðu fyrirtækja árið 2006.  

Hann notaði upplýsingar frá 24.000 skráðum félögum í Bandaríkjunum fyrir árin 1993 til 

2003 uppúr gagnagrunnum Compustat. Niðurstaða hans var sú að það væri jákvæð fylgni 

á milli launa og árangurs fyrirtækja og að fylgnin væri meiri en til að mynda í rannsókn 

Rosen frá 1992. Einnig komst hann að því að forstjóralaun eru tengdari árangri 

fyrirtækjanna á líðandi ári en árangri fyrri ára. Lilling telur að markaðsvirði fyrirtækja hafi 

mikil áhrif á launakjör forstjóra og tengslin séu meiri en fyrri rannsóknir leiddu í ljós (Lilling 

2006). 

Í rannsókn sem Zoltan Matolcsy og Anna Wright gerðu og skrifuðu grein um árið 2011 

voru skoðuð 500 stærstu fyrirtæki Ástralíu fyrir árin 1999-2005 og leitað var svara við því 

hvort munur væri á frammistöðu eftir því hvort þau greiddu árangurstengd laun eða ekki.  

Árangur félaganna var meðal annars mældur sem ávöxtun heildareigna, arðsemi eigin fjár 

og heildarávöxtun hluthafa. Niðurstaða þeirra var sú að það væri fylgni milli 

árangurstengdra launa og frammistöðu fyrirtækja þó hún væri ekki mikil (Matolcsy og 

Wright 2011). 

Í rannsókn sem Fang Sun, Xiangjing Wei og Xue Huang gerðu árið 2012 leituðu þeir 

svara við því hvort samband væri milli heildarlauna forstjóra bandarískra 

vátryggingafyrirtækja og rekstrarframmistöðu fyrirtækjanna, sem mæld var sem 

hagkvæmni tekna og kostnaðar. Ástæða þess að vátryggingafyrirtæki voru skoðuð var að 

þau eru nokkuð einsleit. Þýði rannsóknarinnar voru 322 rekstrarár fyrir árin 2000-2006.  

Niðurstaða þeirra var að það er jákvæð fylgni á milli heildarlauna forstjóra og 

rekstrarframmistöðu fyrirtækja (Sun, Wei og Huang 2013). 

Aleksandra Smirnova og Marina Zavertiaeva rannsökuðu samband launa og 

rekstrarárangurs 330 stórra evrópskra fyrirtækja fyrir tímabilið 2009-2013. Þær settu 
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meðal annars fram rannsóknartilgátuna að forstjóralaun fylgdu frammistöðu fyrirtækja á 

hverjum tíma, þar sem frammistaða fyrirtækja var mæld sem arðsemi eigin fjár og 

heildarafkomu hluthafa. Þær komust að því að að hærri laun forstjóra, laun og bónusar,  

skila betri frammistöðu félaganna mælt sem ávöxtun heildareigna. Árangurstengdar 

greiðslur til forstjóra hjálpa til við að auka rekstrarlega frammistöðu. Minna samband 

reyndist við markaðslega frammistöðu og ennfremur er það þeirra niðurstaða að ekki 

væru tengsl á milli hlutabréfatengdra þóknana og markaðslegs árangurs félaganna  

(Smirnova og Zavertiaeva 2016). 

Hwei Cheng Wang, Howard Lawrence og Chia-Hui Chen rannsökuðu samband 

forstjóralauna 2.448 forstjóra hjá 1.622 fyrirtækjum, og voru upplýsingarnar fengnar úr 

gangabönkum Standard og Poors og Compustat fyrir árin 1997-2002. Meðal annars var til 

skoðunar samband milli forstjóralauna og reikningshaldslegs árangurs fyrirtækjanna sem 

mældur var sem EBIT (hagnaður fyrir vexti og skatta) og markaðslegs árangurs sem 

mældur var sem heildarávöxtun hluthafa. Niðurstaða þessarar rannsóknar var að það er 

jákvætt samband á milli forstjóralauna og markaðslegs árangurs fyrirtækjanna, og 

ennfremur að jákvætt samband var á milli forstjóralauna og reikningshaldslegs árangurs  

(Wang, Lawrence og Chen 2012). 

Mahmoud Nourayi og Frank Daroca rannsökuðu samband forstjóralauna, 

peningalegra og heildarstarfskjara, við stærð í tekjum og starfsmannafjölda og 

rekstrarárangur, bæði markaðslegan og reikningshaldslegan. Markaðsleg frammistaða 

var mæld sem heildarávöxtun hluthafa og reikningshaldsleg frammistaða sem ávöxtun 

heildareigna. Skoðuð voru 455 bandarísk fyrirtæki úr 25 atvinnugreinum fyrir árabilið 

1996-2002. Sterk fylgni fannst á milli forstjóralauna og stærðar fyrirtækjanna, bæði mæld 

sem tekjur og fjöldi starfsmanna. Ennfremur fannst sterk fylgni milli forstjóralaunanna og 

reikningshaldslegs árangurs fyrirtækjanna. Fylgnin milli launanna og markaðslegs 

árangurs var mismikil eftir eðli fyrirtækjanna í rannsókninni (Nourayi og Daroca 2008). 

Catherine Jeppson, Wayne Smith og Ronald Stone rannsökuðu samband forstjóralauna 

og ýmissa mælikvarða á rekstrarframmistöðu fyrirtækja með því að skoða 200 skráð 

bandarísk fyrirtæki fyrir rekstrarárið 2007. Launum var skipt í grunnlaun, fjárhagslega 

bónusa, hlunnindi og hlutabréfatengd verðmæti. Frammistaða fyrirtækjanna var mæld 

sem tekjur, breyting á hagnaði milli ára og breyting á heildarávöxtun hluthafa. Niðurstaða 
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þeirra var að það var ekkert samband á milli heildarlauna forstjóranna og breytinga á 

hagnaði eða heildarávöxtun hluthafa. Aftur á móti fannst sterkt samband á milli 

heildarlauna forstjóranna og tekna fyrirtækjanna, svo því meira sem félögin veltu, því 

hærri laun greiddu þau forstjórum sínum. Sama niðurstaða kom þegar aðeins grunnlaunin 

voru skoðuð. Mjög ákveðin fylgni var á milli árangurstengdra greiðslna til forstjóranna og 

rekstrartekna, breytinga á hagnaði og breytinga á heildarávöxtun hluthafa. Ekki fannst 

samt fylgni milli hlutfallslegrar breytingar á bónusum við hlutfallslega breytingu á 

rekstrarframmistöðu (Jeppson, Smith og Stone 2009). 

Rajiv Banker, Masako Darrough, Rong Huang og Jose Plehn-Dujowich (2013) 

rannsökuðu tengsl forstjóralauna við fyrri árangur fyrirtækja. Byggt var á gögnum frá 

Compustat fyrir árið 2006, CRSP monthly 2006 og ExecuComp 2006. Sleppt var gögnum 

þegar um forstjóraskipti var að ræða og skoðaðir voru forstjórar sem sinnt höfðu starfi í 

að minnsta kosti 2 ár. Rekstrarárangur var mældur sem arðsemi eigin fjár og 

heildarávöxtun hluthafa. 2.498 fyrirtæki voru skoðuð. Þeirra niðurstaða var að 

rekstrarframmistaða í fortíð hefur mismunandi áhrif á laun forstjóra og bónusa. Bæði 

arðsemi eigin fjár og heildarávöxtun hluthafa í fortíðinni hefur áhrif á launin, en 

niðurstaða þessarar rannsóknar var að það væri neikvætt samband milli arðsemi eigin fjár 

og bónusa. Þeir komust að því að þegar laun og bónusar eru teknir saman er ekki fylgni 

við frammistöðu í fortíð (Banker, Darrough, Huang og Plehn-Dujowich 2013). 

 Hildur Grétarsdóttir skrifaði meistararitgerð árið 2018 um laun og hvatakerfi 

stjórnenda hjá skráðum íslenskum félögum.  Hún rannsakaði meðal annars upplýsingagjöf 

frá félögum um launakjör og komst að því að hún var mjög takmörkuð (Hildur 

Grétarsdóttir 2018). Benedikt Jóhannesson og fleiri settu einnig saman skýrslu um 

kaupauka hjá íslenskum fyrirtækjum árið 2018 þar sem meðal annars var gerð könnun 

meðal fyrirtækja um notkun þeirra. Af 19 fyrirækjum sem svöuðu sögðus ríflega 2/3 

greiða kaupauka. Niðurstaða þeirra er að kaupaukar séu því nokkuð algengir hér á landi 

en að þeim sé stillt mun meira í hóf en nokkur dæmi er um frá því fyrir hrun (Benedikt 

Jóhannesson, Arnór Ingi Finnbjörnsson, Jón Benediktsson og Steinunn Benediktsdóttir 

2018). 
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2.4 Breytur sem notaðar hafa verið til að skýra mismunandi launakjör 

Eins og fram kemur í kaflanum hér að framan notast rannsakendur við ýmsar breytur 

þegar skýra á mismunandi launakjör forstjóra. Lykilbreyta er fjárhagsleg frammistaða 

fyrirtækja.  Til að mæla frammistöðu fyrirtækja er mögulegt að nota bókhaldslega ávöxtun 

eigin fjár eða markaðslega ávöxtun hlutafjár (Rose og Shepard 1994). Önnur breyta er 

stærð fyrirtækjanna. Það eru margar aðferðir til að meta stærð fyrirtækja, en algengt er 

að miða við tekjur og fjölda starfsmanna. Rose og Shepard nota þá aðferð í sinni rannsókn 

og komast að því að fylgnin sé umtalsverð (Rose og Shepard 1994). Í rannsókn sem 

Anderson og Bizjak framkvæmdu árið 2003 var stærð einnig breyta sem þeir notuðu. Þeir 

notuðu bókfært virði eigna til að meta stærð og komust einnig að því að jákvæð fylgni 

væri milli stærðar og launakjara forstjóra (Anderson og Bizjak 2003). 

2.5 Samantekt og rannsóknartilgátur 

Eins og fram kemur í umfjöllun um rannsóknir sem hafa verið gerðar á launum forstjóra 

og rekstrar fyrirtækja er algengt að niðurstöður séu þær að samband er á milli launa 

forstjóra og stærðar fyrirtækjanna sem þeir leiða. Flestar af þeim rannsóknum sem 

skoðaðar voru leiddu í ljós að einnig var jákvætt samband á milli launanna og þeirrar 

fjárhagslegu frammistöðu sem þau skiluðu þó það sé ekki einhlítt. Ekki komu fram 

afgerandi niðurstöður sem sýndu fram á að frammistaða í fortíð skilaði sér í hærri launum 

til forstóra í nútíð. Samandregnar niðurstöður þeirra rannsókna sem voru til skoðunar má 

sjá í töflu 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

Tafla 2. Samantekt erlendra rannsókna 

 

(Framsetning höfundar) 

Samband forstjóralauna og árangurs hefur ekki verið rannsakað hér á landi og verður 

hér leitast við að svara því hvort þrjár algengar rannsóknartilgátur erlendra rannsókna um 

efnið standast hér á landi.  Þessar rannsóknartilgátur eru:  

1. Laun forstjóra eru hærri eftir því sem fyrirtækin sem þeir stjórna eru stærri. 

2. Því betri sem rekstrarárangur fyrirtækja er, því hærri eru laun forstjóra þeirra. 

3. Laun forstjóra hækka (lækka) með batnandi (versnandi) rekstri. 

Í næsta kafla verður fjallað um það með hvaða hætti leitað verður svara. 
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1986 Murphy Bandaríkin Jákvætt Jákvætt

1990 Jensen og Murphy Bandaríkin Blandað

1994 Rose og Shepard Bandaríkin Jákvætt

1997 Hall og Liebman Bandaríkin Jákvætt Jákvætt

2003 Anderson og Bizjak Bandaríkin Jákvætt

2006 Lilling Bandaríkin Jákvætt Blandað

2008 Nourayi og Daroca Bandaríkin Jákvætt Jákvætt

2009 Jeppson, Smith og Stone Bandaríkin Jákvætt Blandað

2011 Matolcsy og Wright Ástralía Jákvætt

2012 Wang, Lawrence og Chen Bandaríkin Jákvætt

2013 Sun, Wei og Huang Bandaríkin Jákvætt

2013 Banker, Darrough, Huang og Plehn-Dujowich Bandaríkin Blandað

2016 Smirnova og Zavertiaeva Evrópa Jákvætt



 

17 

3 Rannsóknaraðferð 

Rannsókn þessi er megindleg þar sem borin eru saman heildarlaun forstjóra fyrirtækja 

með hlutabréf skráð á aðallista Nasdaq Iceland í árslok 2018 við stærð fyrirtækjanna og 

rekstrarárangur þeirra. Fyrirtæki í kauphöllinni gera ekki að fullu grein fyrir því hvernig 

heildarlaun forstjóra þeirra skiptast í fastar launagreiðslur og árangurstengdar greiðslur 

eða hlunnindi og því er stuðst við heildarlaun hér. Fjögur fyrirtækjanna gefa ekki upp 

mótframlag til lífeyrissjóðs forstjóra í ársreikningum sínum. Haft var samband við 

fjárfestatengsl eða fjármálasvið þeirra til að afla upplýsinga um hve hátt hlutfall launa 

væri lagt til lífeyrissjóðs. Svör bárust frá þremur af fyrirtækjunum og eru launakjör lagfærð 

til samræmis. Ekki tókst að fá svar frá Festi og er í því tilfelli miðað við hámarksframlag til 

skattfrelsis auk viðbótarframlag á móti framlagi forstjóra.  

Fimm rekstrarár eru rannsökuð, árin 2014 til og með 2018.  Heildarfjöldi rekstrarára 

sem var til rannsóknar var 77. Þau rekstrarár sem forstjóraskipti áttu sér stað hjá 

félögunum eru felld út úr útreikningum þar sem ekki er hægt að greina heil árslaun 

forstjóra út frá fyrirliggjandi gögnum, en þau rekstrarár voru 7 talsins, svo fylgnireikningar 

náðu til 70 rekstrarára. Þegar heildarávöxtun hluthafa er reiknuð eru skráningarár 

félaganna einnig felld út þar sem markaðsvirði í ársbyrjun liggur ekki fyrir.  

Fylgnireikningar náðu í þessum útreikningum til 63 rekstrarára. 

Stærð fyrirtækjanna er mæld sem rekstrartekjur, heildareignir og fjöldi stöðugilda og 

frammistaða er einnig í grunnin mæld með tvennum hætti. Annars vegar 

reikningshaldsleg frammistaða, mæld sem ávöxtun af eignum (e. ROA) þar sem hagnaður 

eftir skatta af rekstri án einskiptisliða er reiknaður sem hlutfall af meðaltali heildareigna í 

ársbyrjun og árslok, og einnig sem arðsemi eigin fjár (e. ROE) þar sem hagnaður eftir 

skatta af rekstri er reiknaður sem hlutfall af meðaltali eigin fjár í ársbyrjun og árslok. Hins 

vegar er markaðsleg frammistaða mæld sem ávöxtun eigenda (e. TRS) sem er reiknað sem 

markaðsverð hluta í félaginu í árslok auk arðgreiðslna og endurkaupa hlutabréfa deilt með 

lokaverði hlutabréfa í lok ársins á undan. Til að rannsaka áhrif rekstrar í fortíð á launakjör 

forstjóra í nútíð, er borin saman breyting á frammistöðu hvers árs á laun forstjóra árið 

eftir. Þau fyrirtæki sem hafa verið skráð á hlutabréfamarkað öll fimm árin sem eru til 

skoðunar og hafa ekki skipt um forstjóra á tímabilinu eru ekki nema fimm talsins. Þau eru 

Eimskipafélag Íslands, Hagar, Marel, Origo og Tryggingamiðstöðin. 
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Í þeim tilfellum þar sem félög birta reikninga sína í erlendum gjaldmiðlum eru tölur 

færðar yfir í íslenskar krónur. Miðað er við miðgengi frá Seðlabanka Íslands um hver 

áramót.  Efnahagsliðir eru miðaðir við lokagengi árs en rekstrarliðir miðaðir við meðaltal 

upphafsgengis og lokagengis hvers árs. Stuðst var við Pearson fylgnipróf sem reiknað var 

með data analysis viðbótarvirkni í Excel, en fylgni talnaruna liggur á bilinu +1 þar sem 

fullkomin jákvæð línuleg fylgni er til staðar og niður í -1 þar sem neikvæð línuleg fylgni er 

fullkomin. Ef ekkert línulegt samband er á milli talnaruna er niðurstaðan 0. 

Stærð stuðulsins segir til um styrk sambands breytanna. Burns og Bush (2006) tala í 

bók sinni „Market Research“ þannig um styrk sambandsins: 

+/- 0,00-0,20 = Engin tengsl 

+/- 0,21-0,40 = Mjög veik tengsl 

+/- 0,41-0,60 = Veik tengsl 

+/- 0,61-0,80 = Í meðallagi 

+/- 0,81-1,00 = Sterk tengsl 

(Burns og Bush 2006). 
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4 Niðurstöður 

4.1 Þýði rannsóknarinnar 

Eins og áður sagði eru hér til rannsóknar fyrirtæki sem skráð voru á aðallista Nasdaq 

Iceland í árslok 2018. Ástæða þess að þau fyrirtæki eru eingöngu til skoðunar er sú að 

upplýsingar um rekstrarstærðir og markaðsvirði annarra félaga liggja ekki fyrir með sama 

hætti og skráðra félaga. Í árslok 2018 voru 18 íslensk fyrirtæki skráð í kauphöll á Íslandi. 

Tímabil skoðunarinnar eru 5 ár, árin 2014 til og með 2018. Öll félögin gera upp rekstur 

sinn miðað við almanaksárið nema Hagar sem gerir upp miðað við 28. febrúar ár hvert. 

Tafla 3. Fyrirtæki til rannsóknar 

 

(Mbl 1992; Mbl 1997; Hagar 2012; Eimskipafélag Íslands 2013; Mbl 2012; Ríkisútvarpið 

2012; Festi 2014; Tryggingamiðstöðin 2013; Vátryggingafélag Íslands 2013; HB Grandi 

2015; Sjóvá-Almennar tryggingar 2015; Eik fasteignafélag 2016; Reitir fasteignafélag 

2016; Síminn 2016; Skeljungur 2017; Vísir 2018; Heimavellir 2018c;  framsetning er 

höfnundar sem og skipting í meginstarfsemi) 

Eins og sjá má í töflu 2 er saga fæstra félaganna í Kauphöll löng. Einungis Icelandair, 

Marel og Origo hafa verið skráð frá því fyrir efnahagshrunið 2008 og raunar voru þau öll 

Nafn Meginstarfsemi Skráð í kauphöll

Arion banki Fjármálaþjónusta 2018

Eik fasteignafélag Leiga atvinnuhúsnæðis 2015

Eimskipafélag Íslands Vöruflutningar 2012

Festi Smásala 2013

Hagar Smásala 2011

HB Grandi Sjávarútvegur og fiskvinnsla 2014

Heimavellir Leiga atvinnu og íbúðarhúsnæðis 2018

Icelandair Group Fólksflutningar 1992

Marel Framleiðsla búnaðar fyrir matvinnslu 1992

Origo Ráðgjafastarfsemi upplýsingatækni 1997

Reginn Leiga atvinnuhúsnæðis 2012

Reitir fasteignafélag Leiga atvinnuhúsnæðis 2015

Síminn Fjarskipti 2015

Sjóvá-Almennar tryggingar Vátryggingar 2014

Skeljungur Smásala 2016

Sýn Fjarskipti 2012

Tryggingamiðstöðin Vátryggingar 2013

Vátryggingafélag Íslands Vátryggingar 2013
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þrjú skráð á markað fyrir síðustu aldamót. Önnur félög hafa skráð hlutabréf sín á árunum 

2011 til 2018. Eitt félag fór á markað 2011, þrjú árið 2012, þrjú árið 2013, tvö árið 2014, 

þrjú árið 2015, eitt árið 2016 og tvö árið 2018. Einungis tíu af félögunum voru með virka 

verðmyndun hlutabréfa öll árin sem eru til skoðunar. 

Félögin eru ólík að eðli og uppbyggingu. Sum hafa miklar tekjur sem hlutfall af 

efnahagsreikningi, s.s. Eimskip, Hagar, Origo og Skeljungur sem öll veltu meira 2018 en 

sem nam heildareignum efnahagsreiknings (Eimskipafélag Íslands 2019; Hagar 2019; 

Origo 2019a; Skeljungur 2019). Önnur félög höfðu rekstrartekjur sem námu mun lægra 

hlutfalli af efnahagsreikningi, t.a.m. höfðu fasteignafélögin rekstrartekjur sem voru innan 

við 10% af heildareignum efnahagsreiknings fyrir árið 2018. (Eik fasteignafélag 2019; 

Reginn 2019; Reitir fasteignafélag 2019a). Stærð þeirra er einnig mjög ólík, hvort sem 

miðað er við rekstrartekjur, starfsmannafjölda eða efnahagsreikning. 

4.2 Umfjöllun fyrirtækjanna um launakjör forstjóra og æðstu stjórnenda 

4.2.1 Arion banki hf. 

Í starfskjarastefnu Arion banka frá því í mars 2019 kemur fram að meginsjónarmið sem 

gilda um kjör starfsmanna eru að bankinn bjóði á hverjum tíma samkeppnishæf laun til 

að hægt sé að laða til sín framúrskarandi starfsfólk, en einnig að tryggja að störf innan 

bankans séu eftirsóknarverð fyrir hæfa einstaklinga. Við mörkun stefnunnar skal hafa í 

huga að hún hvetji ekki til óþarfa áhættutöku heldur styðji við það að langtímasjónarmiða 

sé gætt sem stuðli að heilbrigðum rekstri. Stefnan sé liður í að gæta langtímahagsmuna 

starfsfólks, viðskiptavina, eigenda og annarra hagsmunaaðila með skipulögðum og 

gegnsæjum hætti. Starfskjör bankastjóra eiga að vera tilgreind í skriflegum 

ráðningasamningi og skiptast í föst laun, lífeyrisréttindi, orlof og aðrar starfstengdar 

greiðslur, uppsagnarfrest og greiðslur vegna starfsloka. Um starfslok og 

eftirlaunagreiðslur er gert ráð fyrir að ákvæði ráðningasamnings gildi en þó er heimilt að 

víkja frá þeim og gera sérstakan starfslokasamning. Heimilt er að greiða starfsmönnum 

og stjórnendum kaupauka á grundvelli sérstaks kaupaukakerfis með samþykki stjórnar og 

að fengnu áliti starfskjaranefndar og áhættunefndar. Samtala kaupauka má ekki vera 

hærri en sem nemur 25% af árslaunum viðkomandi, í samræmi við lög og reglur sem gilda 

um slík kerfi (Arion banki 2019b). 
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Í skýringu 12 með ársreikningi félagsins fyrir árið 2018 er gerð grein fyrir launakjörum 

forstjóra. Þar koma fram laun annarsvegar og árangurstengdar greiðslur hins vegar. Ekki 

er getið um mótframlag í lífeyrissjóð (Arion banki 2019a). Í svari frá bankanum við 

fyrirspurn um málið kom fram að lífeyrisframlag bankans til starfsmanna og 

stjórnarmanna var að meðaltali 14,3% á árinu 2018 og að stjórnendur hafi ekki notið 

neinna sérkjara varðandi lífeyrisgreiðslur svo heitið geti (Theódór Friðbertsson Investor 

relations, munnleg heimild, tölvupóstur 10. maí 2019). Hér er reiknað með að 

lífeyrisframlag forstjóra hafi verið 14,3% á árinu 2018. Félagið var skráð á 

hlutabréfamarkað 15. júní 2018 (Vísir 2018). 

Tafla 4. Töluleg gögn um Arion banka 

 

(Arion banki 2019a; Keldan 2019a) 

 

Arion banki 2018

Laun forstjóra 67,5

Árangurstengdar greiðslur 7,2

Lífeyrisframlag 10,7

Heildarlaun forstjóra með lífeyrisframlagi 85,4

Meðalfjöldi stöðugilda 928

Rekstrartekjur 70.974

Eigið fé 1.1. 225.734

Eigið fé 31.12. 200.859

Heildareignir 1.1. 1.147.754

Heildareignir 31.12. 1.164.327

Hagnaður eftir skatta 7.777

Ávöxtun heildareigna (ROA) 0,7%

Ávöxtun eigin fjár (ROE) 3,6%

Gengi hlutafjár 1.1. n/a

Fjöldi hluta 1.1. 2.000

Markaðsverð hluta 1.1. n/a

Gengi hlutafjár 31.12. 70,50

Fjöldi hluta 31.12. 1.814

Markaðsverð hluta 31.12. 127.887

Arðgreiðslur 16.183

Endurkaup hlutabréfa 16.851

Ávöxtun eigenda (TRS) n/a
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4.2.2 Eik fasteignafélag hf. 

Starfskjarastefna Eikar fasteignafélags sem er frá mars 2018 miðar að því að auka virði 

fyrir hluthafa, viðhafa góða stjórnarhætti og gæta að hag viðskiptavina. Henni er ætlað 

að stuðla að uppbyggingu félagsins og að gera félaginu kleift að hafa í vinnu hæfa og 

öfluga einstaklinga.  Starfskjör taki mið af markaðsaðstæðum hverju sinni, og hjá félaginu 

ríki launajafnræði og starfsmenn fái hvatningu fyrir góða frammistöðu og stutt sé við 

endurmenntun. Starfskjör forstjóra eiga að koma fram í ráðningarsamningi og skulu vera 

samkeppnishæf á íslenskan mælikvarða. Kjör stjórnenda skulu ennfremur taka mið af 

starfskjörum annarra starfsmanna félagsins til að tryggja samræmda stefnu innan þess.  

Starfslokagreiðslur miðast við ráðningarsamninga nema ef við sérstakar aðstæður reynist 

nauðsynlegt að gera starfslokasamninga, en það er ekki gert nema með samþykki 

stjórnar. Við sérstakar aðstæður er stjórn heimilt er að umbuna starfsfólki til viðbótar 

föstum launum, og skal sú umbun taka mið af frammistöðu og ábyrgð, sem og 

mikilvægum áföngum í rekstri og starfsemi félagsins. Árangurstengdar launagreiðslur 

skulu að hámarki nema 10% af árslaunum viðkomandi starfsmanns. Árangurstengdar 

launagreiðslur koma aðeins til með ákvörðun hluthafafundar (Eik fasteignafélag 2018b). 

Í ársreikningi félagsins fyrir árið 2018 kemur fram í skýringu 23 að laun og hlunnindi 

forstjóra hafi numið 38 milljónum króna árið 2018. Ekki er getið um að greiddar hafi verið 

árangurstengdar greiðslur til forstjóra á árinu (Eik fasteignafélag 2019). Félagið var skráð 

á hlutabréfamarkað 20. apríl 2015 (Eik fasteignafélag 2016). 
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Tafla 5. Töluleg gögn um Eik Fasteignafélag 

 

(Eik fasteignafélag 2016; Eik fasteignafélag 2017; Eik fasteignafélag 2018a; Eik 

fasteignafélag 2019; Keldan 2019b) 

4.2.3 Eimskipafélag Íslands hf. 

Markmið starfskjarastefnu Eimskipafélags Íslands sem samþykkt var í mars 2018 er að 

gera félagið að eftirsóttum vinnustað fyrir hæft starfsfólk og þannig að tryggja 

samkeppnishæfni félagsins, framtíðarþróun þess og ásættanlega arðsemi. Til að þetta sé 

hægt þarf félagið að bjóða samkeppnishæf laun á öllum starfsstöðvum þess. Starfskjör 

forstjóra og annarra lykilstarfsmanna þurfa að taka mið af starfskjörum annarra 

starfsmanna félagsins og tryggja þannig sanngjarna skiptingu starfskjara innan félagsins.  

Það er nauðsynlegt að geta boðið kjör sem taka mið af umfangi, árangri og ábyrgð 

viðkomandi starfsmanns. Starfskjör forstjóra eru tilgreind í ráðningarsamningi hans, og 

skulu taka mið af menntun hans, reynslu og fyrri störfum. Kaupaukar og kaupréttir skulu 

ennfremur tilgreindir í ráðningarsamningi, en þar koma einnig fram skilmálar starfsloka. 

Eik fasteignafélag 2015 2016 2017 2018

Laun forstjóra með lífeyrisframlagi 33 34 36 38

Meðalfjöldi stöðugilda 23 62 62 64

Rekstrartekjur 5.907 6.746 7.616 8.108

Eigið fé 1.1. 19.488 23.539 26.369 29.238

Eigið fé 31.12. 23.539 26.369 29.238 30.898

Heildareignir 1.1. 66.149 69.687 79.562 91.100

Heildareignir 31.12. 69.687 79.562 91.100 96.723

Hagnaður eftir skatta 4.629 3.647 3.702 2.515

Ávöxtun heildareigna (ROA) 6,8% 4,9% 4,3% 2,7%

Ávöxtun eigin fjár (ROE) 21,5% 14,6% 13,3% 8,4%

Gengi hlutafjár 1.1. 7,95 10,70 10,20

Fjöldi hluta 1.1. 3.456 3.456 3.456 3.456

Markaðsverð hluta 1.1. 27.475 36.979 35.251

Gengi hlutafjár 31.12. 7,95 10,70 10,20 8,30

Fjöldi hluta 31.12. 3.456 3.456 3.456 3.456

Markaðsverð hluta 31.12. 27.475 36.979 35.251 28.685

Arðgreiðslur 579 818 928 913

Endurkaup hlutabréfa 0 0 0 0

Ávöxtun eigenda (TRS) 37,6% -2,2% -16,0%

Breyting ávöxtunar heildareigna frá fyrra ári -28% -11% -38%

Breyting ávöxtunar eigin fjár frá fyrra ári -32% -9% -37%

Breyting ávöxtunar eigenda frá fyrra ári -106% -641%

Breyting launa forstjóra frá fyrra ári 3% 6% 6%
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Við árlega endurskoðun starfskjara forstjóra skal taka mið af frammistöðu forstjóra, 

þróun starfskjara sambærilegra starfa og árangri félagsins. Við sérstakar aðstæður má 

víkja frá ráðningarsamningi við starfslok, en þó ekki þannig að starfslokagreiðslur fari yfir 

tveggja ára laun forstjóra. Forstjóra er haldið skaðlausum af kröfum sem kunna að skapast 

af störfum hans fyrir félagið. Stjórn er heimilt að umbuna forstjóra, öðrum stjórnendum 

og lykilstarfsmönnum með peningagreiðslum eða kaupréttum, í samræmi við 

kaupaukaáætlun sem stjórn hefur samþykkt. Umbun skal vera tengd frammistöðu 

einstakra starfsmanna, og taka mið af stöðu þeirra og ábyrgð, fjárhagslegum árangri 

félagsins, og markmiðum. Ef stjórn tekur ákvörðun um að bjóða hlutafjárkauprétti til 

ákveðinna starfsmanna þarf hluthafafundur að samþykkja áætlunina (Eimskipafélag 

Íslands 2018b). 

Í skýringu 21 með ársreikningi ársins 2018 kemur fram að forstjóri félagsins hafi haft 

64,3 milljónir króna í grunnlaun árið 2018 og 13,7 milljónir króna í önnur laun. Fram kemur 

að þar sé um sé að ræða greiðslur í peningum, greiðslur fyrir ferðalög, framlag í lífeyrissjóð 

auk húsnæðis og ökutækjastyrks (Eimskipafélag Íslands 2019a). Félagið var skráð á 

hlutabréfamarkað 16. nóvember 2012 (Eimskipafélag Íslands 2013). 
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Tafla 6. Töluleg gögn um Eimskipafélag Íslands 

 

(Eimskipafélag Íslands 2015; Eimskipafélag Íslands 2016; Eimskipafélag Íslands 2017; 

Eimskipafélag Íslands 2018a; Eimskipafélag Íslands 2019; Keldan 2019c) 

4.2.4 Festi hf. 

Starfskjarastefnu Festis sem samþykkt var í september 2018 er ætlað að setja 

málsmeðferðarreglur félagsins sem varða starfskjör stjórnenda og stjórnarmanna sem 

tryggir hluthöfum innsýn í framkvæmd hennar hjá félaginu. Markmið er að félagið og 

dótturfélög þess séu tryggja að félagið og dótturfélög geti ráðið til sín frammúrskarandi 

stjórnendur og starfsfólk. Til þess þarf félagið að geta boðið laun og aðrar greiðslur sem 

eru í takti við það sem tíðkast hjá sambærilegum fyrirtækjum og um leið að hlúa vel að 

kjörum starfsmanna. Markmiðunum er ætlað að styðja við framtíðarsýn félagsins um 

sókn og að gildi þess séu höfð að leiðarljósi. Starfskjör skulu taka mið af ábyrgð og árangri 

og jafnréttissjónarmiðum. Stefnan skal að auki taka mið af virði viðskiptavina, siðareglum 

félagsins, stefnu þess um samfélagsábyrgð og starfsmannastefnu, og henni er ætlað að 

Eimskipafélag Íslands 2014 2015 2016 2017 2018

Grunnlaun forstjóra 56,6 62,1 68,0 67,4 64,3

Önnur laun forstjóra, með lífeyrisframlagi 17,1 15,5 26,3 35,2 13,7

Heildarlaun forstjóra með lífeyrisframlagi 73,7 77,6 94,3 102,6 78,0

Meðalfjöldi stöðugilda 1.397 1.512 1.598 1.737 1.791

Rekstrartekjur 70.616 73.836 66.925 81.064 88.997

Eigið fé 1.1. 32.615 33.395 32.238 29.041 30.588

Eigið fé 31.12. 33.395 32.238 29.041 30.588 31.832

Heildareignir 1.1. 49.827 51.224 50.191 46.662 57.462

Heildareignir 31.12. 51.224 50.191 46.662 57.462 64.789

Hagnaður eftir skatta 2.128 2.631 2.851 2.052 956

Ávöxtun heildareigna (ROA) 4,2% 5,2% 5,9% 3,9% 1,6%

Ávöxtun eigin fjár (ROE) 6,4% 8,0% 9,3% 6,9% 3,1%

Gengi hlutafjár 1.1. 262,00 237,00 235,50 322,50 250,50

Fjöldi hluta 1.1. 185 180 165 139 146

Markaðsverð hluta 1.1. 48.379 42.595 38.772 44.759 36.494

Gengi hlutafjár 31.12. 237,00 235,50 322,50 250,50 228,00

Fjöldi hluta 31.12. 180 165 139 146 155

Markaðsverð hluta 31.12. 42.595 38.772 44.759 36.494 35.389

Arðgreiðslur 489 1.531 1.121 1.292 1.338

Endurkaup hlutabréfa 0 0 0 0 0

Ávöxtun eigenda (TRS) -10,9% -5,4% 18,3% -15,6% 0,6%

Breyting ávöxtunar heildareigna frá fyrra ári 23% 13% -33% -60%

Breyting ávöxtunar eigin fjár frá fyrra ári 24% 16% -26% -55%

Breyting ávöxtunar eigenda frá fyrra ári 51% 441% -185% 104%

Breyting launa forstjóra frá fyrra ári 5% 22% 9% -24%
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tryggja sem best að hagsmunir stjórnar, stjórnenda og annarra starfsmanna fari saman 

við árangur félagsins og hagsmuni eigenda til lengri tíma. Starfskjör forstjóra koma fram í 

ráðningarsamningi. Ekki er gert ráð fyrir að frekari greiðslur komi til við starfslok og skal 

að hámarki gera ráð fyrir 12 mánaða uppsagnarfresti. Starfskjör skulu taka mið af hæfni, 

menntun, reynslu, ábyrgð og umfangi starfsins en að auki skal horft til innri þátta og 

launadreifingar innan félagsins og þess að heildarlaun séu samkeppnishæf á þeim 

markaði sem félagið starfar á. Stjórn er heimilt að greiða forstjóra og öðrum 

starfsmönnum kaupauka samkvæmt starfskjarastefnu og sérstakrar kaupaukaáætlunar 

sem stjórn setur og endurskoðar árlega. Tilgangur kaupaukakerfisins er að bæta hag 

hluthafa og verðlauna árangur sem er umfram áætlanir og þegar metnaðarfullum árangri 

er náð. Kaupaukaáætlunin skal innihalda fyrirfram skilgreind árangursviðmið sem byggja 

á hagsmunum félagsins til lengri tíma fyrir það og eigendur. Viðmiðin skulu ekki hvetja til 

óhóflegrar áhættutöku og ekki til hagsmunaárekstra og skulu vera blanda af 

fjárhagslegum, rekstrarlegum, strategískum og persónulegum árangri. Annarsvegar er um 

að ræða EBITDA markmið og hins vegar bæði fjárhagsleg og ófjárhagsleg markmið, meðal 

annars ávöxtun heildarfjármuna, fjárbindingu í birgðum, starfsánægju og viðhorfi 

viðskiptavina til félagsins. Fjárhæð kaupauka getur að hámarki numið 25% af árlegum 

grunnlaunum viðkomandi starfsmanns  (Festi 2018b). 

Í skýringu 8 við ársreikning félagsins fyrir árið 2018 kemur fram að forstjóri félagsins 

hafði 46,9 milljónir króna í grunnlaun árið 2018, 3,4 milljónir króna í hlunnindi og 11,4 

milljónir króna í árangurstengd laun, eða samtals 61,7 milljónir króna. Fram kemur að 

árangurstengdu launin eru vegna rekstrar 2017, en ekki er skýrt hvort framlag í 

lífeyrissjóði er innifalið í hlunnindum (Festi 2019). Þrátt fyrir ítrekaðar beiðnir um 

skýringar, bæði í síma og tölvupósti hafa ekki borist svör frá félaginu um hvort 

lífeyrisframlag er meðtalið eða ekki. Hér er gert ráð fyrir að svo sé ekki. Hér er reiknað 

með að mótframlag sé hámarksframlag miðað við skattfrelsi auk viðbótarframlags. Árið 

2018 er það þá 12,75%, árið 2017 11,25%, árið 2016 10,25% og 10,0% fyrri ár (SA 2016). 

Félagið var skráð á hlutabréfamarkað 19. desember 2013 (Festi 2014). 
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Tafla 7. Töluleg gögn um Festi 

 

*Árið 2015 var skipt um forstjóra. 

(Festi 2015; Festi 2016; Festi 2017; Festi 2018a; Festi 2019; Keldan 2019d) 

4.2.5 Hagar hf. 

Í starfskjarastefnu Haga frá því í júní 2018 kemur fram að starfskjör starfsmanna og 

stjórnenda félagsins skuli vera samkeppnishæf við það sem gerist hjá sambærilegum 

fyrirtækjum. Búa eigi þannig að stjórnendum að félagið njóti starfskrafta þeirra og 

hæfileika sem best til að tryggja að þeirra hagur og hagur félagsins fari saman. Horfa skuli 

til ábyrgðar, og árangurs og gæta að jafnréttissjónarmiðum. Starfskjarastefnunni er ætlað 

að tryggja langtímahagsmuni eigenda, stjórnenda og annarra haghafa með skipulegum, 

einföldum og gagnsæjum hætti. Félagið veitir stjórnendum ekki hlutabréfaréttindi og 

mun ekki gera nema með samþykki hluthafafundar. Kjör forstjóra koma fram í 

ráðningarsamningi og kjör hans skulu vera samkeppnishæf.  Fjárhæð launa tekur mið af 

Festi 2014 2015* 2016 2017 2018

Grunnlaun forstjóra 55,9 n/a 58,4 70,5 47

Önnur laun forstjóra n/a 15

Lífeyrisframlag 5,6 n/a 6,0 7,9 7,9

Heildarlaun forstjóra með lífeyrisframlagi 61,5 n/a 64,4 78,4 69,6

Meðalfjöldi stöðugilda 560 521 532 545 1.724

Rekstrartekjur 56.960 49.018 33.768 34.608 58.932

Eigið fé 1.1. 15.152 11.259 7.731 12.572 13.812

Eigið fé 31.12. 11.259 7.731 12.572 13.812 25.970

Heildareignir 1.1. 26.798 22.790 18.785 25.622 27.656

Heildareignir 31.12. 22.790 18.785 25.622 27.656 77.799

Hagnaður eftir skatta 1.628 1.860 3.378 2.071 2.059

Ávöxtun heildareigna (ROA) 6,6% 8,9% 15,2% 7,8% 3,9%

Ávöxtun eigin fjár (ROE) 12,3% 19,6% 33,3% 15,7% 10,4%

Gengi hlutafjár 1.1. 18,90 23,20 52,00 129,00 114,00

Fjöldi hluta 1.1. 1.000 700 350 250 250

Markaðsverð hluta 1.1. 18.900 16.240 18.200 32.250 28.500

Gengi hlutafjár 31.12. 23,20 52,00 129,00 114,00 115,50

Fjöldi hluta 31.12. 700 350 250 250 330

Markaðsverð hluta 31.12. 16.240 18.200 32.250 28.500 38.115

Arðgreiðslur 1.650 840 1.050 750 0

Endurkaup hlutabréfa (- hlutafjárhækkun) 3.860 4.503 1.286 0 -10.066

Ávöxtun eigenda (TRS) 15,1% 45,0% 90,0% -9,3% -1,6%

Breyting ávöxtunar heildareigna frá fyrra ári 36% 70% -49% -50%

Breyting ávöxtunar eigin fjár frá fyrra ári 59% 70% -53% -34%

Breyting ávöxtunar eigenda frá fyrra ári 198% 100% -110% 83%

Breyting launa forstjóra frá fyrra ári n/a n/a 22% -11%
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ábyrgð, menntun, reynslu og fyrri störfum, og einnig er heimilt að greiða upphafsgreiðslu 

vegna ráðningar hans. Heimilt er að greiða forstjóra árangurstengdar greiðslur umfram 

föst laun sem tengjast árangri í rekstri félagsins, og er gert ráð fyrir að slíkar greiðslur verði 

ákveðnar út frá skýrum viðmiðum og taki mið af langtímahagsmunum félagsins. 

Sérstaklega er tekið fram að greiðslur þessar hvetji til árangurs í samræmi við 

rekstrarmarkmið félagsins og tengist góðum viðskiptaháttum.  Ekki er gert ráð fyrir frekari 

greiðslum við starfslok en koma fram í ráðningarsamningi, en þó tekið fram að heimilt sé 

við sérstakar aðstæður að gera starfslokasamning við forstjóra  (Hagar 2018b). 

Í skýringu 27 við ársreikning félagsins fyrir tímabilið 1. mars 2018 til 28. febrúar 2019 

kemur fram að laun og hlunnindi forstjóra voru 72,7 milljónir króna auk 13,9 milljóna 

króna framlags í lífeyrissjóð. Ekki koma fram upplýsingar um árangurstengdar greiðslur  

(Hagar 2019). Félagið var skráð á hlutabréfamarkað 16. desember 2011 (Hagar 2012). 

Vegna þess að uppgjörstímabil félagsins er upphaf mars til loka febrúar eru tölur sem 

unnið er með aðeins nýrri en annarra félaga og miðast lokatímabil rannsóknar við 28. 

febrúar 2019. 

  



 

29 

Tafla 8. Töluleg gögn um Haga 

 

(Hagar 2015; Hagar 2016; Hagar 2017; Hagar 2018a; Hagar 2019; Keldan 2019e) 

4.2.6 HB Grandi hf. 

Markmið starfskjarastefnu HB Granda frá því í maí 2018 er að gera störf hjá HB Granda 

að eftirsóknarverðum kosti fyrir framúrskarandi starfsfólk til að tryggja félaginu stöðu í 

fremstu röð sjávarútvegsfyrirtækja á alþjóðavettvangi, en til að svo megi verða þarf stjórn 

þess að bjóða samkeppnishæf laun. Horfa skal til ábyrgðar og árangurs og gæta að 

jafnréttissjónarmiðum þegar ákveða á kjör starfsmanna. Starfskjör forstjóra koma fram í 

ráðningarsamningi og skulu kjörin vera samkeppnishæf við launakjör forstjóra 

sambærilegra fyrirtækja en jafnframt að taka mið af afkomu félagsins. Grunnlaun skulu 

taka mið af ábyrgð, hæfni og umfangi starfsins og heimilt er að greiða upphafsgreiðslu við 

ráðningu. Uppsagnarfrestur taki mið af starfstíma. Launakjör forstjóra eru endurmetin 

árlega og þar skal haft í huga árangur hans í starfi, þróun launakjara í sambærilegum 

fyrirtækjum og afkoma félagsins. Stjórn er heimild, að tillögu starfskjaranefndar, að 

Hagar 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Laun forstjóra 35,3 36,9 76,6 70,5 72,7

Önnur laun forstjóra, með lífeyrisframlagi 48,8 48,8 12,8 13,3 13,9

Heildarlaun forstjóra með lífeyrisframlagi 84,1 85,7 89,4 83,8 86,6

Meðalfjöldi stöðugilda 1.160 1.195 1.221 1.180 1.583

Rekstrartekjur 77.143 78.366 80.521 73.895 84.179

Eigið fé 1.3. 12.098 14.764 16.368 17.412 17.957

Eigið fé 28.2. 14.764 16.368 17.412 17.957 24.279

Heildareignir 1.1. 26.605 27.609 29.705 30.109 29.384

Heildareignir 28.2. 27.609 29.705 30.109 29.384 50.851

Hagnaður eftir skatta 3.838 3.596 4.036 2.394 2.317

Ávöxtun heildareigna (ROA) 14,2% 12,5% 13,5% 8,0% 5,8%

Ávöxtun eigin fjár (ROE) 28,6% 23,1% 23,9% 13,5% 11,0%

Gengi hlutafjár 1.3. 41,20 44,10 46,90 48,50 43,55

Fjöldi hluta 1.3. 1.172 1.172 1.172 1.153 1.103

Markaðsverð hluta 1.3. 48.286 51.685 54.967 55.921 48.036

Gengi hlutafjár 28.2. 44,10 46,90 48,50 43,55 42,95

Fjöldi hluta 28.2. 1.172 1.172 1.153 1.103 1.213

Markaðsverð hluta 28.2. 51.685 54.967 55.921 48.036 52.098

Arðgreiðslur 1.172 1.992 1.992 0 1.129

Endurkaup hlutabréfa (- hlutafjáraukning) 0 0 1.000 1.849 -5.134

Ávöxtun eigenda (TRS) 9,5% 10,2% 7,2% -10,8% 0,1%

Breyting ávöxtunar heildareigna frá fyrra ári -11% 8% -40% -28%

Breyting ávöxtunar eigin fjár frá fyrra ári -19% 3% -43% -19%

Breyting ávöxtunar eigenda frá fyrra ári 8% -30% -250% 101%

Breyting launa forstjóra frá fyrra ári 2% 4% -6% 3%



 

30 

umbuna starfsmönnum með afhendingu hluta, árangurstengdum greiðslum, kauprétti, 

forkaupsrétti og annars konar greiðslum. Helstu skilmálar slíkra greiðslna skulu þó lagðir 

fyrir hluthafafund til samþykktar. Við ákvörðun um viðbótar laun starfsmanns ber að taka 

mið af frammistöðu hans, en einnig stöðu, ábyrgð og framtíðarmöguleika hans í starfi fyrir 

félagið. Á aðalfundi skal upplýsa um kjör forstjóra þar sem fram skal koma skipting 

heildarlauna meðal annars í grunnlaun og aðrar greiðslur (HB Grandi 2018b). 

Í skýringu 32 með ársreikningi félagsins fyrir árið 2018 eru upplýsingar um laun og 

hlunnindi forstjóra. Þar eru laun og hlunnindi tekin saman í eina tölu. Ekki eru upplýsingar 

um hvað eru föst laun og hvað eru árangurstengdar greiðslur. Ekki er þess heldur getið 

hvort fjárhæðin inniheldur framlag í lífeyrissjóð eða ekki. Á árinu 2018 voru forstjóraskipti 

svo ekki er hægt að greina hver launin voru fyrir heilt starfsár (HB Grandi 2019a). Í svari 

við fyrirspurn um lífeyrisframlag kom fram að lífeyrisframlag vegna launa forstjóra árið 

2018 hafi verið 18,5% (Jón Þór Andrésson starfsmaður fjármálasviðs, munnleg heimild, 

tölvupóstur, 13. maí 2019). Hér er gert ráð fyrir því að lífeyrisframlag hafi hækkað í 

samræmi við lagabreytingar vegna mótframlags og hafi árið 2017 verið 16%, árið 2016 

14,5%, og 14% fyrri ár. Félagið var skráð á Nasdaq OMX Iceland 25. apríl 2014, en hafði 

áður verið skráð á First North hlutabréfamarkað (HB Grandi 2015). 
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Tafla 9. Töluleg gögn um HB Granda 

 

*Árið 2018 var skipt um forstjóra. 

(HB Grandi 2015; HB Grandi 2016; HB Grandi 2017; HB Grandi 2018a; HB Grandi 2019; 

Keldan 2019f) 

4.2.7 Heimavellir hf. 

Í starfskjarastefnu Heimavalla sem samþykkt var í mars 2018 kemur fram að henni sé 

ætlað að styðja við markmið félagsins um aukinn vöxt þess og að veita viðskiptavinum 

góða þjónustu og húsnæðisöryggi, en einnig að leiða til sín hæfustu stjórnendur og 

starfsmenn á hverjum tíma. Félagið geti boðið samkeppnishæf kjör og starfsumhverfi í 

hliðstæðum störfum hér á landi. Stefnan á að stuðla að því að starfskjör séu hvetjandi, 

hjálpi til við að rekstrar- og þjónustumarkmiðum félagsins sé náð og að samræmi sé í 

launamálum þess. Horfa skuli til ábyrgðar og árangurs og einnig að gætt sé að 

jafnréttissjónarmiðum. Ennfremur skal hún hvetja til ábyrgðar í rekstri og þannig að styðja 

HB Grandi 2014 2015 2016 2017 2018*

Laun forstjóra 38,8 43,5 45,4 51,4 n/a

Önnur laun forstjóra, með lífeyrisframlagi 5,4 6,1 6,6 8,2 n/a

Heildarlaun forstjóra með lífeyrisframlagi 44,2 49,5 52,0 59,6 n/a

Meðalfjöldi stöðugilda 920 880 859 839 773

Rekstrartekjur 33.609 33.329 26.195 26.525 27.209

Eigið fé 1.1. 32.252 33.759 34.743 29.795 32.159

Eigið fé 31.12. 33.759 34.743 29.795 32.159 37.236

Heildareignir 1.1. 53.297 56.568 55.873 53.614 62.286

Heildareignir 31.12. 56.568 55.873 53.614 62.286 88.873

Hagnaður eftir skatta 5.680 6.576 3.415 3.031 4.161

Ávöxtun heildareigna (ROA) 10,3% 11,7% 6,2% 5,2% 5,5%

Ávöxtun eigin fjár (ROE) 17,2% 19,2% 10,6% 9,8% 12,0%

Gengi hlutafjár 1.1. 22,00 33,80 41,10 26,00 35,00

Fjöldi hluta 1.1. 3.063 2.981 2.731 2.302 2.417

Markaðsverð hluta 1.1. 67.386 100.767 112.244 59.857 84.581

Gengi hlutafjár 31.12. 33,80 41,10 26,00 35,00 33,70

Fjöldi hluta 31.12. 2.981 2.731 2.302 2.417 2.575

Markaðsverð hluta 31.12. 100.767 112.244 59.857 84.581 86.766

Arðgreiðslur 2.754 2.749 2.876 1.995 1.338

Endurkaup hlutabréfa 0 0 0 0 0

Ávöxtun eigenda (TRS) 53,6% 14,1% -44,1% 44,6% 4,2%

Breyting ávöxtunar heildareigna frá fyrra ári 13% -47% -16% 5%

Breyting ávöxtunar eigin fjár frá fyrra ári 12% -45% -8% 23%

Breyting ávöxtunar eigenda frá fyrra ári -74% -412% 201% -91%

Breyting launa forstjóra frá fyrra ári 12% 5% 15% n/a
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við langtímahagsmuni hluthafa, viðskiptavina, starfsfólks og annarra haghafa. Kjör 

framkvæmdastjóra skulu tilgreind í ráðningasamningi og skulu föst laun og önnur 

launakjör vera samkeppnishæf á markaði og taka mið af hæfni, ábyrgð og umfangi 

starfsins. Fram kemur að framkvæmdastjóra er heimilt að taka upp árangurstengingu á 

launum starfsfólks til að mynda með gerð kaupréttarsamninga, en að leita skuli samþykkis 

hluthafa við innleiðingu slíkra samninga (Heimavellir 2018b). 

Í skýringu 27 með ársreikningi félagsins fyrir árið 2018 kemur fram að laun og hlunnindi 

forstjóra voru 35,0 milljónir króna fyrir árið 2018. Mótframlag í lífeyrissjóð nam 5,7 

milljónum króna á árinu (Heimavellir 2019). Félagið var skráð á hlutabréfamarkað 24. maí 

2018 (Heimavellir 2018c). 

Tafla 10 Töluleg gögn um Heimavelli 

 

(Heimavellir 2019; Keldan 2019g) 

 

Heimavellir 2018

Laun forstjóra 35,0

Lífeyrisframlag 5,7

Heildarlaun forstjóra með lífeyrisframlagi 40,7

Meðalfjöldi stöðugilda 17

Rekstrartekjur 3.685

Eigið fé 1.1. 17.587

Eigið fé 31.12. 18.796

Heildareignir 1.1. 55.991

Heildareignir 31.12. 56.827

Hagnaður eftir skatta 48

Ávöxtun heildareigna (ROA) 0,1%

Ávöxtun eigin fjár (ROE) 0,3%

Gengi hlutafjár 1.1. 0,00

Fjöldi hluta 1.1. 10.282

Markaðsverð hluta 1.1. 0

Gengi hlutafjár 31.12. 1,13

Fjöldi hluta 31.12. 11.251

Markaðsverð hluta 31.12. 12.714

Arðgreiðslur 0

Endurkaup hlutabréfa (- hækkun hlutafjár) -1.161

Ávöxtun eigenda (TRS) n/a
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4.2.8 Icelandair Group hf. 

Markmið starfskjarastefnu Icelandair Group er að gera starf hjá félagasamstæðunni að 

spennandi kosti fyrir framúrskarandi starfsfólk til að tryggja félaginu stöðu í fremstu röð, 

og til að gera það mögulegt þarf að greiða samkeppnishæf laun og aðrar greiðslur. 

Starfskjör forstjóra eru í samræmi við ráðningarsamning hans, og skulu fjárhæðir kjaranna 

taka mið af menntun hans, reynslu og fyrri störfum og skulu ávallt standast samanburð á 

þeim markaði sem félagið starfar. Greiðslur vegna starfsloka eiga að taka mið af starfstíma 

og ekki er gert ráð fyrir að þær greiðslur skuli verða hærri en sem nemur tveggja ára 

launum. Árlega skulu starfskjör metin og skal þar hafa til hliðsjónar frammistöðu forstjóra, 

þróun starfskjara almennt hjá sambærilegum fyrirtækjum og afkomu félagsins. Heimilt er 

að greiða kaupauka, bæði í formi reiðufjár og hlutafjár í samræmi við áætlanir sem stjórn 

setur. Kaupaukar skulu miðast við frammistöðu starfsmanns, afkomu félagsins og 

mikilvæga áfanga í rekstri og starfsemi þess. Breytilegir kaupaukar eiga að tengjast 

árangursmælikvörðum sem eru fyrirfram ákveðnir og mælanlegir og tengist 

langtímahagsmunum félagsins. Kaupaukar geta ekki orðið hærri en sem nemur 25% af 

árslaunum starfsmanns (Icelandair Group 2019b). 

Í skýringu 38 með ársreikningi félagsins fyrir árið 2018 eru tilgreind launakjör forstjóra.  

Þar er tekin saman fjárhæð heildarlauna og innifela einnig framlag í lífeyrissjóð. Ekki er 

tekið fram hvort hluti þeirra eru árangurstengdar greiðslur. Á árinu 2018 voru 

forstjóraskipti (Icelandair Group 2019a). Félagið hefur verið skráð á hlutabréfamarkað frá 

árinu 1992 (Mbl 1992). 
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Tafla 11. Töluleg gögn um Icelandair Group 

 

*Árið 2018 var skipt um forstjóra. 

(Icelandair Group 2015; Icelandair Group 2016; Icelandair Group 2017; Icelandair Group 

2018; Icelandair Group 2019a; Keldan 2019h) 

4.2.9 Marel hf. 

Í starfskjarastefnu Marel frá mars 2017 kemur fram að henni er ætlað að laða að, hvetja 

og halda framúrskarandi starfsmönnum á alþjóðlegum samkeppnismarkaði. Stefnan á að 

endurspegla markmið félagsins um góða stjórnarhætti og styðja við langtíma 

verðmætaaukningu hluthafa. Launakjör æðstu stjórnenda eru endurmetin árlega og 

miðað skal við árangur og kjaraþróun hjá sambærilegum fyrirtækjum. Við matið skal 

byggja á upplýsingum frá viðurkenndum starfskjaragreinendum. Launakjörin 

samanstanda af fimm liðum. Föstum launum sem taka skulu mið af faglegri og 

persónulegri hæfni til að leiða frammistöðu félagsins. Skammtíma umbunum sem 

byggðar eru á fyrirfram ákveðnum fjárhagslegum og ófjárhagslegum markmiðum sem 

samþykkt eru af stjórn og getur forstjóri fengið greiðslur sem nema 50-70% af árslaunum. 

Icelandair Group 2014 2015 2016 2017 2018*

Laun forstjóra ásamt lífeyrissjóðsframlagi 45,8 53,6 54,0 55,5 n/a

Meðalfjöldi stöðugilda 3.109 3.384 3.900 4.263 4.606

Rekstrartekjur 134.670 146.161 155.818 154.189 115.905

Eigið fé 1.1. 39.810 46.325 59.162 64.106 62.291

Eigið fé 31.12. 46.325 59.162 64.106 61.768 54.836

Heildareignir 1.1. 95.806 107.766 125.959 145.819 148.678

Heildareignir 31.12. 107.766 125.959 145.819 147.764 170.321

Hagnaður eftir skatta 8.044 14.264 10.795 4.090 -6.134

Ávöxtun heildareigna (ROA) 7,9% 12,2% 7,9% 2,8% -3,8%

Ávöxtun eigin fjár (ROE) 18,7% 27,0% 17,5% 6,5% -10,5%

Gengi hlutafjár 1.1. 18,20 21,40 35,40 23,10 14,71

Fjöldi hluta 1.1. 4.667 5.149 5.258 4.578 4.128

Markaðsverð hluta 1.1. 84.948 110.191 186.142 105.747 60.722

Gengi hlutafjár 31.12. 21,40 35,40 23,10 14,71 9,58

Fjöldi hluta 31.12. 5.149 5.258 4.578 4.128 4.543

Markaðsverð hluta 31.12. 110.191 186.142 105.747 60.722 43.522

Arðgreiðslur 2.298 2.301 3.269 548 801

Endurkaup hlutabréfa 0 0 0 1.654 826

Ávöxtun eigenda (TRS) 32,4% 71,0% -41,4% -40,5% -25,6%

Breyting ávöxtunar heildareigna frá fyrra ári 54% -35% -65% -238%

Breyting ávöxtunar eigin fjár frá fyrra ári 45% -35% -63% -261%

Breyting ávöxtunar eigenda frá fyrra ári 119% -158% 2% 37%

Breyting launa forstjóra frá fyrra ári 17% 1% 3% n/a
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Langtímaumbun í formi hlutafjárkauprétta, sem eru til þess fallnir að hnýta saman 

langtímahagsmuni stjórnenda við hag félagsins og hluthafa.  Lífeyrisgreiðslur í samræmi 

við lög og reglur og ráðningarsamninga. Starfslokagreiðslur sem skulu vera í samræmi við 

ákvæði ráðningarsamninga og viðkomandi lagaumhverfi (Marel 2017a). 

Í skýringu 28 með ársreikningi félagsins 2018 eru tilgreind launakjör forstjóra. Þar eru 

starfskjör sundurliðuð í laun, árangurstengdar greiðslur, lífeyrisframlag og kauprétti 

(Marel 2019). Félagið hefur verið skráð á hlutabréfamarkað frá árinu 1992 (Mbl 1992). 

Tafla 12. Töluleg gögn um Marel 

 

(Marel 2015; Marel 2016; Marel 2017b; Marel 2018; Marel 2019; Keldan 2019i) 

 

Marel 2014 2015 2016 2017 2018

Laun forstjóra 64,7 77,3 70,2 70,9 81,9

Árangurstengdar greiðslur 0,0 4,9 26,4 24,2 35,9

Lífeyrisframlag 5,2 7,8 9,5 10,1 14,3

Heildarlaun forstjóra 69,9 90,0 106,1 105,2 132,1

Meðalfjöldi stöðugilda 4.115 3.886 4.599 4.912 5.794

Rekstrartekjur 111.433 120.985 126.275 126.754 154.697

Eigið fé 1.1. 66.465 65.950 63.133 62.615 67.765

Eigið fé 31.12. 65.950 63.133 62.612 67.765 74.729

Heildareignir 1.1. 133.072 131.352 132.580 165.877 180.147

Heildareignir 31.12. 131.352 132.580 165.880 180.147 208.625

Hagnaður eftir skatta 1.835 8.379 9.877 11.831 15.820

Ávöxtun heildareigna (ROA) 1,4% 6,3% 6,6% 6,8% 8,1%

Ávöxtun eigin fjár (ROE) 2,8% 13,0% 15,7% 18,1% 22,2%

Gengi hlutafjár 1.1. 133,00 138,00 253,50 243,00 323,00

Fjöldi hluta 1.1. 1.066 1.028 911 774 788

Markaðsverð hluta 1.1. 141.809 141.872 230.890 188.166 254.464

Gengi hlutafjár 31.12. 138,00 253,50 243,00 323,00 370,00

Fjöldi hluta 31.12. 1.028 911 778 788 813

Markaðsverð hluta 31.12. 141.872 230.890 189.063 254.464 300.700

Arðgreiðslur 0 515 1.472 1.868 3.732

Endurkaup hlutabréfa 847 4.946 -1.391 7.228 8.743

Ávöxtun eigenda (TRS) 0,6% 66,6% -18,1% 40,1% 23,1%

Breyting ávöxtunar heildareigna frá fyrra ári 358% 4% 3% 19%

Breyting ávöxtunar eigin fjár frá fyrra ári 369% 21% 16% 22%

Breyting ávöxtunar eigenda frá fyrra ári 10271% -127% 322% -42%

Breyting launa forstjóra frá fyrra ári 29% 18% -1% 26%
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4.2.10 Origo hf. 

Markmið starfskjarastefnu Origo frá mars 2019 er að gera félaginu kleift að laða til sín og 

halda í mjög hæft starfsfólk. Föst laun miðast við starfið sem gegnt er og markaðslaunum 

sambærilegra starfshópa á almennum vinnumarkaði. Launaþróun tekur mið af þróun 

starfsins, þróun markaðslauna og frammistöðu starfsmanns. Kyn og aðrir 

persónueiginleikar skulu ekki hafa áhrif á launakjör og til að tryggja sanngirni og samræmi 

hafa stjórnendur aðgang að miðlægum viðmiðum um launauppbyggingu. Starfskjör 

forstjóra koma fram í ráðningarsamningi, og skulu kjörin taka mið af menntun, hæfni, 

reynslu, ábyrgð og umfangi starfsins. Ekki er gert ráð fyrir öðrum greiðslum við starfslok 

en fram koma í ráðningarsamningi, en við sérstök skilyrði er þó heimilt að gera við hann 

starfslokasamning. Stjórn félagsins er heimilt að veita stjórnendum og starfsmönnum 

aukagreiðslur og fríðindi.  Kaupaukar eru heimilir sem taka mið af árangri stjórnenda eða 

starfsmanna, og tengjast þá ýmist árangri samstæðunnar í heild, beinum árangri 

starfsmanns eða afkomu þeirrar deildar sem hann starfar innan, og skal kaupaukinn 

byggjast á árangurs- og frammistöðuviðmiðum sem ákveðin eru fyrirfram. Einnig er stjórn 

heimilt að veita kauprétti í hlutabréfum félagsins (Origo 2019b). 

Í skýringu 30 með ársreikningi félagsins fyrir árið 2018 eru laun forstjóra tilgreind. Þar 

eru veittar upplýsingar um laun og hlunnindi annarsvegar og mótframlag í lífeyrissjóð hins 

vegar. Ekki er greint frá því hvort um kaupaukagreiðslur er að ræða (Origo 2019a). Félagið 

hefur verið skráð á hlutabréfamarkað frá árinu 1997 (Mbl 1997). 
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Tafla 13. Töluleg gögn um Origo 

 

(Origo 2015; Origo 2016; Origo 2017; Origo 2018; Origo 2019a; Keldan 2019j) 

4.2.11 Reginn hf. 

Markmið starfskjarastefnu Regins sem samþykkt var í mars 2018 er að laða til sín hæfustu 

stjórnendur og starfsmenn á hverjum tíma og þannig að viðhalda samkeppnisstöðu 

félagsins. Til að þetta sé mögulegt telur félagið nauðsynlegt að stjórn hafi heimild til að 

bjóða stjórnendum og starfsmönnum samkeppnishæf laun og aðrar greiðslur, þar sem 

tekið er mið af sambærilegum félögum á markaði. Horfa skal til ábyrgðar og árangurs og 

gæta að jafnréttissjónarmiðum, og stefnan skal einnig hvetja til ábyrgðar í rekstri og 

þannig að gæta að langtímahagsmunum hluthafa, viðskiptavina, starfsfólks og annarra 

haghafa. Forstjóri á samkvæmt stefnunni að fá laun og aðrar greiðslur í samræmi við 

ráðningarsamning, og skulu fjárhæðir taka mið af hæfni, ábyrgð og umfangi starfsins og 

ávallt vera samkeppnishæf við sambærileg félög og félög skráð á markaði. Ekki er gert ráð 

fyrir að frekari greiðslur komi til við starfslok. Stjórn hefur heimild til að greiða starfsfólki 

Origo 2014 2015 2016 2017 2018

Laun og hlunnindi forstjóra 25,5 37,2 43,2 45,7 48,1

Lífeyrisframlag 4,2 6,1 7,3 8,9 9,5

Heildarlaun forstjóra 29,7 43,3 50,5 54,6 57,5

Meðalfjöldi stöðugilda 453 482 520 551 567

Rekstrartekjur 11.572 13.332 14.788 15.064 15.717

Eigið fé 1.1. 665 963 1.931 2.329 2.928

Eigið fé 31.12. 963 1.931 2.329 2.928 8.194

Heildareignir 1.1. 6.031 5.771 6.907 6.911 7.035

Heildareignir 31.12. 5.771 6.907 6.911 7.035 12.349

Hagnaður eftir skatta 242 346 372 433 5.440

Ávöxtun heildareigna (ROA) 4,1% 5,5% 5,4% 6,2% 56,1%

Ávöxtun eigin fjár (ROE) 29,7% 23,9% 17,5% 16,5% 97,8%

Gengi hlutafjár 1.1. 3,65 5,18 18,50 20,40 26,80

Fjöldi hluta 1.1. 400 410 450 450 459

Markaðsverð hluta 1.1. 1.460 2.123 8.323 9.178 12.290

Gengi hlutafjár 31.12. 5,18 18,50 20,40 26,80 25,35

Fjöldi hluta 31.12. 410 450 450 459 463

Markaðsverð hluta 31.12. 2.123 8.323 9.178 12.290 11.735

Arðgreiðslur 0 0 0 0 0

Endurkaup hlutabréfa -39 -640 -15 -166 -103

Ávöxtun eigenda (TRS) 42,8% 261,9% 10,1% 32,1% -5,4%

Breyting ávöxtunar heildareigna frá fyrra ári 33% -1% 15% 804%

Breyting ávöxtunar eigin fjár frá fyrra ári -19% -27% -6% 494%

Breyting ávöxtunar eigenda frá fyrra ári 512% -96% 218% -117%

Breyting launa forstjóra frá fyrra ári 46% 17% 8% 5%
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árangurstengdar greiðslur á grundvelli kaupaukakerfis sem stjórn samþykkir. Kaupaukar 

skulu byggjast á fyrirfram skilgreindum mælanlegum og sannreyndum 

árangursviðmiðum, sem samrýmast langtímahagsmunum félagsins og eru takmörkuð við 

starfskjör annarra sambærilegra fyrirtækja og félaga á markaði (Reginn 2018b). 

Í skýringu 23 með ársreikningi félagsins fyrir árið 2018 eru laun forstjóra tilgreind. Þar 

eru veittar upplýsingar um laun og hlunnindi annarsvegar og mótframlag í lífeyrissjóð 

hinsvegar. Ekki kemur fram hvort um árangurstengdar greiðslur er að ræða (Reginn 2019). 

Félagið var skráð á hlutabréfamarkað 2. júlí 2012 (Mbl 2012). 

Tafla 14. Töluleg gögn um Reginn 

 

(Reginn 2015; Reginn 2016; Reginn 2017; Reginn 2018a; Reginn 2019; Keldan 2019k) 

 

Reginn 2014 2015 2016 2017 2018

Laun og hlunnindi forstjóra 31,4 31,4 39,6 33,2 41,5

Lífeyrisframlag 4,3 4,3 5,5 4,5 5,8

Heildarlaun forstjóra 35,7 35,7 45,1 37,7 47,3

Meðalfjöldi stöðugilda 50 53 32 28 43

Rekstrartekjur 4.765 5.545 6.643 7.124 8.288

Eigið fé 1.1. 13.542 17.888 22.264 29.341 34.652

Eigið fé 31.12. 17.888 22.264 29.341 34.652 42.024

Heildareignir 1.1. 41.060 54.731 66.609 84.976 99.567

Heildareignir 31.12. 54.731 66.609 84.976 99.567 132.877

Hagnaður eftir skatta 2.229 4.376 4.243 3.789 3.226

Ávöxtun heildareigna (ROA) 4,7% 7,2% 5,6% 4,1% 2,8%

Ávöxtun eigin fjár (ROE) 14,2% 21,8% 16,4% 11,8% 8,4%

Gengi hlutafjár 1.1. 15,55 13,63 19,60 26,20 25,65

Fjöldi hluta 1.1. 1.300 1.429 1.429 1.555 1.555

Markaðsverð hluta 1.1. 20.215 19.470 28.008 40.741 39.886

Gengi hlutafjár 31.12. 13,63 19,60 26,20 25,65 21,10

Fjöldi hluta 31.12. 1.429 1.429 1.555 1.555 1.826

Markaðsverð hluta 31.12. 19.470 28.008 40.741 39.886 38.529

Arðgreiðslur 0 0 0 0 0

Endurkaup hlutabréfa -2.117 0 -2.834 0 -4.146

Ávöxtun eigenda (TRS) -14,2% 43,9% 35,3% -2,1% -13,8%

Breyting ávöxtunar heildareigna frá fyrra ári 55% -22% -27% -32%

Breyting ávöxtunar eigin fjár frá fyrra ári 54% -25% -28% -29%

Breyting ávöxtunar eigenda frá fyrra ári -19% -106% -557%

Breyting launa forstjóra frá fyrra ári 0% 26% -16% 25%
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4.2.12 Reitir fasteignafélag hf. 

Í starfskjarastefnu Reita fasteignafélags sem samþykkt var í mars 2019 kemur fram að 

henni sé ætlað að stuðla að því að félagið nái markmiðum sínum um að veita 

viðskiptavinum sínum góða þjónustu af öryggi og ábyrgð með arðsömum rekstri. 

Markmið hennar sé að tryggja að félagið geti boðið stjórnendum og öðru starfsfólki kjör 

og starfsumhverfi sem stenst samanburð við það sem býðst í hliðstæðum störfum hér á 

landi.  Stefnan skal byggja á eðlilegu samræmi i samsetningu launakjara og hún skal 

þannig hvetja og styðja við rekstrar- og þjónustumarkmið félagsins.  Stefnunni er ætlað 

að treysta langtímahagsmuni eigenda, starfsmanna og annarra hagsmunaaðila með 

skipulegum, einföldum og gagnsæjum hætti. Varðandi laun forstjóra kemur fram að 

starfskjör skulu vera tilgreind í ráðningarsamningi og þau skuli standast samanburð á 

markaði og taka mið af hæfni, ábyrgð og umfangi starfsins. Ekki er gert ráð fyrir greiðslum 

umfram ráðningarsamning við starfslok. Stjórn félagsins hefur samþykkt tillögu forstjóra 

og starfskjaranefndar um heimildir til að umbuna föstu starfsfólki með greiðslum umfram 

ráðningarsamninga vegna sérstakra aðstæðna eða árangurs. Umbunin skal taka mið af 

frammistöðu, ábyrgð og framtíðarmöguleikum viðkomandi starfsmanns og byggja á því 

að tiltekin rekstrarleg og persónuleg markmið hafi náðst á undangengnu ári. Hlutdeild 

árangurstengdra greiðslna fari þó ekki umfram 10% af heildarlaunum. Heimilt er að taka 

upp árangurstengingu launa til að mynda með kaupréttarkerfi, með samþykki 

hluthafafundar (Reitir fasteignafélag 2019b). 

Í skýringu 19 með ársreikningi félagsins fyrir árið 2018 eru laun forstjóra tilgreind.  

Launagreiðslur, hlunnindi og mótframlag í lífeyrissjóð eru þar birt í einni tölu og ekki er 

getið um árangurstengdar greiðslur (Reitir fasteignafélag 2019a). Félagið var skráð á 

hlutabréfamarkað 9. apríl 2015 (Reitir fasteignafélag 2016). 
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Tafla 15. Töluleg gögn um Reiti fasteignafélag 

 

(Reitir fasteignafélag 2016; Reitir fasteignafélag 2017; Reitir fasteignafélag 2018; Reitir 

fasteignafélag 2019a; Keldan 2019l) 

4.2.13 Síminn hf. 

Markmið starfskjarastefnu Símans sem samþykkt var á aðalfundi hans 2018 er að lgera 

félaginu kleift að laða að sér hæfa stjórnendur sem gæta að hagsmunum fyrirtækisins í 

hvívetna og styðja við rekstrar- og árangursmarkmið þess til langs tíma. Gera á félagið að 

eftirsóknarverðum vinnustað og tryggja þannig stöðu í fremstu röð á Íslandi, en til að gera 

það vill félagið bjóða samkeppnishæf laun og aðrar greiðslur og einnig að samræmi sé 

milli stjórnenda og annarra starfsmanna þegar kemur að starfskjörum. Starfskjör forstjóra 

eru samkvæmt ráðningarsamningi og skulu vera samkeppnishæf, og taka mið af 

menntun, reynslu, fyrri störfum, ábyrgð og umfangi starfsins. Heimilt er að semja um 

greiðslu við upphaf ráðningar, en einnig er heimilt að umbuna forstjóra til viðbótar 

grunnlaunum. Greiðslur vegna starfsloka skulu vera í samræmi við ráðningarsamning en 

Reitir fasteignafélag 2015 2016 2017 2018

Laun forstjóra ásamt framlagi í lífeyrissjóð 35,7 39,6 44,4 46,7

Meðalfjöldi stöðugilda 19 20 21 21

Rekstrartekjur 8.927 10.035 10.781 11.421

Eigið fé 1.1. 39.948 46.736 46.156 49.281

Eigið fé 31.12. 46.736 46.156 49.281 46.914

Heildareignir 1.1. 102.299 112.802 134.034 140.555

Heildareignir 31.12. 112.802 134.034 140.555 143.696

Hagnaður eftir skatta 7.397 2.417 5.671 110

Ávöxtun heildareigna (ROA) 6,9% 2,0% 4,1% 0,1%

Ávöxtun eigin fjár (ROE) 17,1% 5,2% 11,9% 0,2%

Gengi hlutafjár 1.1. 83,90 93,50 86,00

Fjöldi hluta 1.1. 751 744 721 706

Markaðsverð hluta 1.1. 62.422 67.414 60.716

Gengi hlutafjár 31.12. 83,90 93,50 86,00 73,40

Fjöldi hluta 31.12. 744 721 706 690

Markaðsverð hluta 31.12. 62.422 67.414 60.716 50.646

Arðgreiðslur 0 1.036 1.045 1.060

Endurkaup hlutabréfa 609 1.960 1.501 1.417

Ávöxtun eigenda (TRS) 12,8% -6,2% -12,5%

Breyting ávöxtunar heildareigna frá fyrra ári -72% 111% -98%

Breyting ávöxtunar eigin fjár frá fyrra ári -70% 128% -98%

Breyting ávöxtunar eigenda frá fyrra ári -148% -103%

Breyting launa forstjóra frá fyrra ári 11% 12% 5%
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þó er heimilt að víkja frá honum við sérstakar aðstæður. Forstjóra er heimilt að leggja til 

við stjórn að æðstu stjórnendum sé greidd umbun til viðbótar launum í formi 

árangurstengdra starfskjara eða annarskonar umbunar sem tengd er þróun 

hlutabréfaverðs hjá félaginu, og styðja við rekstrar- og árangursmarkmið þess til langs 

tíma. Við ákvörðun um kaupauka skal taka mið af stöðu stjórnandans, ábyrgð, 

frammistöðu og framtíðarmöguleikum hans hjá félaginu.  Árangurstengdar greiðslur sem 

tengdar eru hlutafé skal leggja fyrir hluthafafund til samþykktar. Stjórn félagsins er heimilt 

að gera kaupréttaráætlun, með samþykki hluthafafundar (Síminn 2018b). 

Í skýringu 27 með ársreikningi félagsins fyrir árið 2018 eru launakjör forstjóra tilgreind.  

Þar eru laun og hlunnindi gefin upp, og einnig mótframlag í lífeyrissjóð. Ekki er greint frá 

árangurstengdum greiðslum (Síminn 2019). Félagið var skráð á hlutabréfamarkað 15. 

október 2015 (Síminn 2016). 
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Tafla 16. Töluleg gögn um Símann 

 

(Síminn 2016; Síminn 2017; Síminn 2018a; Síminn 2019; Keldan 2019m) 

4.2.14 Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 

Starfskjarastefna Sjóvá-Almennra trygginga sem samþykkt var í mars 2019 miðar að því 

að félagið sé samkeppnishæft og geti ráðið til sín fyrirmyndar einstaklinga til að tryggja 

velgengni félagsins. Hún skal ná yfir helstu atriði starfskjara og einnig á að fara eftir 

jafnréttisstefnu félagsins. Starfskjör forstjóra eru tilgreind í ráðningarsamningi þar sem 

fram koma helstu þættir kjaranna. Ekki er reiknað með að við starfslok komi til greiðslna 

utan ráðningarsamnings nema við sérstök skilyrði, og skal það bókað á stjórnarfundi. 

Stjórn félagsins er heimilt að greiða stjórnendum og starfsmönnum árangurstengdar 

greiðslur byggðar á sérstöku kaupaukakerfi, í samræmi við kröfur 51. gr. laga nr. 100/2016 

um vátryggingastarfsemi, og skulu helstu ákvæði kaupaukakerfis lögð fyrir hluthafafund 

til samþykktar (Sjóvá-Almennar tryggingar 2019b). 

Síminn 2015 2016 2017 2018

Laun og hlunnindi forstjóra 40,2 42,9 48,2 55,6

Lífeyrisframlag 3,7 4,2 5,1 6,6

Heildarlaun forstjóra 43,9 47,1 53,3 62,2

Meðalfjöldi stöðugilda 846 805 727 699

Rekstrartekjur 29.868 29.037 27.992 27.925

Eigið fé 1.1. 29.931 32.801 34.260 36.281

Eigið fé 31.12. 32.801 34.260 26.281 35.202

Heildareignir 1.1. 48.636 62.127 63.979 60.612

Heildareignir 31.12. 50.392 63.979 60.612 58.834

Hagnaður eftir skatta 2.875 2.755 3.076 282

Ávöxtun heildareigna (ROA) 5,8% 4,4% 4,9% 0,5%

Ávöxtun eigin fjár (ROE) 9,2% 8,2% 10,2% 0,8%

Gengi hlutafjár 1.1. 3,62 3,13 4,13

Fjöldi hluta 1.1. 9.650 9.650 9.444 9.247

Markaðsverð hluta 1.1. 34.933 29.560 38.144

Gengi hlutafjár 31.12. 3,62 3,13 4,13 3,74

Fjöldi hluta 31.12. 9.650 9.444 9.247 9.033

Markaðsverð hluta 31.12. 34.933 29.560 38.144 33.783

Arðgreiðslur 3 575 275 311

Endurkaup hlutabréfa -63 647 767 1.050

Ávöxtun eigenda (TRS) -11,9% 32,6% -7,9%

Breyting ávöxtunar heildareigna frá fyrra ári -25% 13% -90%

Breyting ávöxtunar eigin fjár frá fyrra ári -10% 24% -92%

Breyting ávöxtunar eigenda frá fyrra ári 374% -124%

Breyting launa forstjóra frá fyrra ári 7% 13% 17%
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Í skýringu 36 með ársreikningi félagsins fyrir árið 2018 eru launakjör forstjóra tilgreind.  

Greint er frá launum og hlunnindum annarsvegar og mótframlagi í lífeyrissjóð hinsvegar.  

Ekki er getið um árangurstengdar greiðslur (Sjóvá-Almennar tryggingar 2019a). Félagið 

var skráð á hlutabréfamarkað í apríl 2014 (Sjóvá-Almennar tryggingar 2015). 

Tafla 17. Töluleg gögn um Sjóvá-Almennar tryggingar 

 

(Sjóvá-Almennar tryggingar 2015; Sjóvá-Almennar tryggingar 2016; Sjóvá-Almennar 

tryggingar 2017; Sjóvá-Almennar tryggingar 2018; Sjóvá-Almennar tryggingar 2019a; 

Keldan 2019n) 

4.2.15 Skeljungur hf. 

Markmið starfskjarastefnu Skeljungs sem samþykkt var í mars 2018 er að gera störf hjá 

félaginu að spennandi kosti fyrir fyrsta flokks starfsfólk og tryggja með því félaginu stöðu 

í fremstu röð, en til að það megi verða þarf félagið að bjóða samkeppnishæf laun og aðrar 

greiðslur. Starfskjör forstjóra eru samkvæmt ráðningarsamningi, og skulu launakjör taka 

Sjóvá-Almennar tryggingar 2014 2015 2016 2017 2018

Laun og hlunnindi forstjóra 39,3 40,6 46,9 49,8 49,7

Lífeyrisframlag 5,4 5,4 6,4 7,4 8,2

Heildarlaun forstjóra 44,7 46,0 53,3 57,2 57,9

Meðalfjöldi stöðugilda 183 178 178 178 182

Rekstrartekjur 13.605 14.076 15.399 16.383 18.165

Eigið fé 1.1. 16.781 20.003 16.291 17.454 15.206

Eigið fé 31.12. 17.810 16.291 17.454 15.206 13.827

Heildareignir 1.1. 42.705 44.208 41.435 43.303 43.365

Heildareignir 31.12. 44.251 41.435 43.303 43.365 44.195

Hagnaður eftir skatta 1.029 657 2.690 1.746 652

Ávöxtun heildareigna (ROA) 2,4% 1,5% 6,3% 4,0% 1,5%

Ávöxtun eigin fjár (ROE) 5,9% 3,6% 15,9% 10,7% 4,5%

Gengi hlutafjár 1.1. 11,96 12,67 15,00 16,45

Fjöldi hluta 1.1. 1.592 1.592 1.562 1.505 1.425

Markaðsverð hluta 1.1. 19.040 19.791 22.575 23.441

Gengi hlutafjár 31.12. 11,96 12,67 15,00 16,45 13,85

Fjöldi hluta 31.12. 1.592 1.562 1.505 1.425 1.389

Markaðsverð hluta 31.12. 19.040 19.791 22.575 23.441 19.238

Arðgreiðslur 0 3.997 657 2.594 1.496

Endurkaup hlutabréfa 0 372 871 1.400 535

Ávöxtun eigenda (TRS) 26,9% 21,8% 21,5% -9,3%

Breyting ávöxtunar heildareigna frá fyrra ári -35% 314% -37% -63%

Breyting ávöxtunar eigin fjár frá fyrra ári -39% 340% -33% -58%

Breyting ávöxtunar eigenda frá fyrra ári -19% -1% 143%

Breyting launa forstjóra frá fyrra ári 3% 16% 7% 1%
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mið af menntun, reynslu og fyrri störfum og standast samanburð á þeim markaði sem 

félagið starfar á, en einnig skulu aðrar greiðslur og hlunnindi vera samanburðarhæf við 

það sem tíðkast hjá sambærilegum fyrirtækjum. Við starfslok skal miða við 

ráðningarsamning og skal greiða uppsagnarfrest sem tekur mið af starfstíma en þó aldrei 

lengri en 12 mánuði.  Launakjör skulu endurskoðuð árlega og taka mið af mati stjórnar á 

frammistöðu forstjóra, þróun starfskjara almennt í sambærilegum fyrirtækjum sem og 

afkomu félagsins. Stjórn félagsins getur ákveðið að greiða æðstu stjórnendum félagsins 

kaupauka í formi reiðufjár, og skal þá taka mið af frammistöðu viðkomandi stjórnanda, 

afkomu félagsins og mikilvæga áfanga í rekstri og starfsemi þess, til að mynda hvort 

settum markmiðum hafi verið náð. Kaupaukar eiga að vera í eðlilegu hlutfalli við 

heildarlaun og hagsmuni félagsins, sem og í samræmi við góða viðskiptahætti.  

Kaupaukum er þannig ætlað að samræmast tilgangi og hagsmunum félagsins til lengri 

tíma. Kaupaukakerfið tengist reiknuðum raunhagnaði félagsins umfram fyrirfram ákveðin 

viðmið, og við úthlutun til stjórnenda skal tekið tillit til frammistöðu, annarsvegar tengdri 

framkvæmd á stefnu félagsins og hins vegar árangri og frammistöðu viðkomandi 

starfsmanns. Starfskjaranefnd er heimilt að leggja til við stjórn að hlutabréf verði seld til 

starfsmanna eða stjórnendum sé umbunað með veitingu kauprétta, með samþykki 

hluthafafundar  (Skeljungur 2018b). 

Í skýringu 34 með ársreikningi félagsins fyrir árið 2018 eru launakjör forstjóra tilgreind.  

Greint er frá launum og hlunnindum annarsvegar og mótframlagi í lífeyrissjóð hinsvegar.  

Ekki er getið um árangurstengdar greiðslur (Skeljungur 2019). Félagið var skráð á 

hlutabréfamarkað 9. desember 2016 (Skeljungur 2017). 
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Tafla 18. Töluleg gögn um Skeljung 

 

*Árið 2017 var skipt um forstjóra. 

(Skeljungur 2017; Skeljungur 2018a; Skeljungur 2019; Keldan 2019o) 

4.2.16 Sýn hf. 

Ekki kemur fram í starfskjarastefnu Sýnar hvenær hún er samþykkt en í heiti skjalsins á 

vef félagsins  kemur fram ártalið 2018. Markmið hennar er að laða að félaginu og halda í 

hæfa stjórnendur sem gæta hagsmuna fyrirtækisins að leiðarljósi, og til þess þarf félagið 

að bjóða laun og aðrar greiðslur sem standast samanburð við sambærileg fyrirtæki 

innanlands sem og erlendis. Starfskjör forstjóra eru tilgreind í ráðningasamningi og skulu 

kjör hans standast samanburð við kjör sem boðin eru af öðrum fyrirtækjum á markaði, og 

skal taka mið af menntun, reynslu og fyrri störfum. Ekki er gert ráð fyrir greiðslum umfram 

ráðningasamning við starfslok en þó er við sérstök skilyrði hægt að gera sérstakan 

starfslokasamning við forstjóra. Forstjóra er heimilt að leggja til við stjórn að æðstu 

Skeljungur 2016 2017* 2018

Laun og hlunnindi forstjóra 44,5 n/a 57,0

Lífeyrisframlag 3,6 n/a 7,0

Heildarlaun forstjóra 48,1 n/a 64,0

Meðalfjöldi stöðugilda 208 205 200

Rekstrartekjur 45.911 55.564 47.619

Eigið fé 1.1. 7.478 7.112 7.881

Eigið fé 31.12. 7.112 7.881 9.004

Heildareignir 1.1. 18.406 18.299 20.999

Heildareignir 31.12. 18.299 20.999 24.751

Hagnaður eftir skatta 1.262 1.143 1.573

Ávöxtun heildareigna (ROA) 6,9% 5,8% 6,9%

Ávöxtun eigin fjár (ROE) 17,3% 15,2% 18,6%

Gengi hlutafjár 1.1. 0,00 6,65 6,57

Fjöldi hluta 1.1. 2.502 2.100 2.077

Markaðsverð hluta 1.1. 0 13.965 13.636

Gengi hlutafjár 31.12. 6,65 6,57 7,21

Fjöldi hluta 31.12. 2.100 2.077 2.053

Markaðsverð hluta 31.12. 13.965 13.636 14.802

Arðgreiðslur 0 0 500

Endurkaup hlutabréfa 1.000 375 27

Ávöxtun eigenda (TRS) 0,3% 12,4%

Breyting ávöxtunar heildareigna frá fyrra ári -15% 18%

Breyting ávöxtunar eigin fjár frá fyrra ári -12% 22%

Breyting ávöxtunar eigenda frá fyrra ári 3712%

Breyting launa forstjóra frá fyrra ári n/a n/a



 

46 

stjórnendum sé umbunað til viðbótar við grunnlaun, árangurstengdar greiðslur, hlutafé, 

kauprétti eða aðrar greiðslur og er stjórn að sama skapi heimilt að leggja til sambærilega 

umbun til forstjóra. Við ákvörðun um umbun til handa æðstu stjórnendum skal taka mið 

af afkomu félagsins og árangri en einnig þeim árangri sem einstaka starfsmenn hafa náð, 

en að auki skal taka mið af stöðu stjórnanda, umfangi og ábyrgð starfs, frammistöðu og 

framtíðarmöguleikum hans hjá félaginu. Hagsmunir félagsins skulu hafðir að leiðarljósi 

við ákvörðun um árangursgreiðslur og þess gætt að þær hvetji til árangurs í samræmi við 

rekstrarmarkmið félagsins og samrýmist góðum viðskiptaháttum, og samræmist þannig 

tilgangi og hagsmunum félagsins til lengri tíma. Miða skal við að ákveðnum hluta 

hagnaðar félagsins verði ráðstafað til kaupaukagreiðslna. Einnig kemur fram að félagið 

hefur ekki gert kaupréttarsamninga við starfsmenn (Sýn 2018b). 

Í skýringu 31 með ársreikningi félagsins fyrir árið 2018 eru launakjör forstjóra tilgreind.  

Greint er frá föstum launum forstjóra og einnig breytilegum launum hans. Birtar eru tölur 

án launatengdra gjalda.  (Sýn 2019). Í svari við fyrirspurn um hvert mótframlag í 

lífeyrissjóð forstjóra væri tilgreint kom fram að ekki sé gefið upp meira en það sem fram 

kemur í ársreikningi þar sem ekki sé hægt að mismuna með upplýsingar (Guðfinnur 

Sigurvinsson samskiptastjóri, munnleg heimild, tölvupóstur 13. maí 2019). Hér er reiknað 

með að mótframlag sé hámarksframlag miðað við skattfrelsi auk viðbótarframlags. Árið 

2018 er það þá 12,75%, árið 2017 11,25%, árið 2016 10,25% og 10,0% fyrri ár. Félagið var 

skráð á hlutabréfamarkað 18. desember 2012 (Ríkisútvarpið 2012). 
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Tafla 19. Töluleg gögn um Sýn 

 

*Árið 2014 var skipt um forstjóra. 

(Sýn 2016; Sýn 2017; Sýn 2018a; Sýn 2019; Keldan 2019p) 

4.2.17 Tryggingamiðstöðin hf. 

Starfskjarastefna Tryggingamiðstöðvarinnar sem samþykkt var í febrúar 2018 miðar að 

því að félagið sé samkeppnishæft og geti ráðið til sín framúrskarandi fólk til þess að tryggja 

áframhaldandi uppbyggingu og velgengni félagsins. Stefnan skal stuðla að því að kjör 

starfsmanna og stjórnenda séu með þeim hætti að félagið geti nýtt starfskrafta þeirra sem 

allra best. Skal horft til ábyrgðar og árangurs og gætt að jafnlaunasjónarmiðum. Einnig 

skal gætt að langtímahagsmunum eigenda, starfsfólks og annarra hagaðila með 

skipulegum, einföldum og gegnsæjum hætti. Ennfremur skal vinna eftir innri reglum TM 

til að auka gegnsæi og gæði ákvarðana sem teknar eru varðandi starfskjör. Um starfskjör 

forstjóra segir að grunnlaun hans eigi að vera samkeppnishæf miðað við forstjóra 

Sýn 2014* 2015 2016 2017 2018

Laun forstjóra n/a 50,0 58,4 56,2 45,3

Breytileg kjör forstjóra og lífeyrisframlag n/a 5,0 6,0 6,3 5,8

Heildarlaun forstjóra n/a 55,0 64,4 62,5 51,1

Meðalfjöldi stöðugilda 363 369 349 353 582

Rekstrartekjur 13.236 13.724 13.655 14.268 21.951

Eigið fé 1.1. 7.584 8.503 9.079 6.987 10.131

Eigið fé 31.12. 8.503 9.079 6.987 10.131 10.707

Heildareignir 1.1. 0 15.536 15.474 14.686 25.496

Heildareignir 31.12. 15.536 15.474 14.686 25.376 27.011

Hagnaður eftir skatta 1.094 1.287 1.007 1.086 473

Ávöxtun heildareigna (ROA) 14,1% 8,3% 6,7% 5,4% 1,8%

Ávöxtun eigin fjár (ROE) 13,6% 14,6% 12,5% 12,7% 4,5%

Gengi hlutafjár 1.1. 27,25 35,00 47,35 51,00 67,68

Fjöldi hluta 1.1. 0 3.362 3.270 2.640 2.964

Markaðsverð hluta 1.1. 117.670 154.835 134.640 200.604

Gengi hlutafjár 31.12. 35,00 47,35 51,00 67,68 41,80

Fjöldi hluta 31.12. 0 3.270 2.640 2.964 2.964

Markaðsverð hluta 31.12. 154.835 134.640 200.604 123.895

Arðgreiðslur 0 219 0 0 0

Endurkaup hlutabréfa 0 414 2.899 -2.111 0

Ávöxtun eigenda (TRS) 32,1% -11,2% 47,4% -38,2%

Breyting ávöxtunar heildareigna frá fyrra ári -41% -20% -19% -67%

Breyting ávöxtunar eigin fjár frá fyrra ári 8% -14% 1% -64%

Breyting ávöxtunar eigenda frá fyrra ári -135% 525% -181%

Breyting launa forstjóra frá fyrra ári 17% -3% -18%
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sambærilegra félaga í íslenskum markaði og taka einnig mið af starfskjörum annarra 

starfsmanna félagsins til að tryggt sé að starfskjarastefna þess sé sanngjörn.  Einnig skal 

miða við að starfskjör forstjóra taki mið af árangri hans við rekstur félagsins og stöðu þess 

á hverjum tíma, og tekur sá þáttur breytingum í samræmi við kaupaukakerfi félagsins. 

Starfskjör skulu tilgreind í ráðningarsamningi, en þar koma einnig fram greiðslur vegna 

starfsloka. Kaupauki forstjóra samanstendur af hlutlægum sem og huglægum þáttum sem 

eru endurskoðaðir árlega og metnir í frammistöðusamtali, en starfskjaranefnd gerir síðan 

tillögu til stjórnar um útfærslu árangurstengdra launagreiðslna til forstjóra. Hjá félaginu 

er í gildi kaupaukakerfi sem byggir á tengingu við arðsemi, afkomu og árangur félagsins í 

heild sinni, sem og árangur einstakra sviða þess. Kaupauki starfsmanns má ekki nema 

hærri fjárhæð en sem nemur 25% af föstum árslaunum hans  (Tryggingamiðstöðin 

2018b). 

Í skýringu 42 með ársreikningi félagsins fyrir árið 2018 eru launakjör forstjóra tilgreind.  

Greint er frá launum og hlunnindum annarsvegar og mótframlagi í lífeyrissjóð hinsvegar.  

Þess er getið að ógreiddar séu kaupaukagreiðslur vegna lykilstjórnenda en ekki hve mikið 

af því tilheyri forstjóra (Tryggingamiðstöðin 2019). Félagið var skráð á hlutabréfamarkað 

8. maí 2013 (Tryggingamiðstöðin 2013). 
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Tafla 20. Töluleg gögn um Tryggingamiðstöðina 

 

(Tryggingamiðstöðin 2015; Tryggingamiðstöðin 2016; Tryggingamiðstöðin 2017; 

Tryggingamiðstöðin 2018a; Tryggingamiðstöðin 2019; Keldan 2019q) 

4.2.18 Vátryggingafélag Íslands hf. 

Meginmarkmið starfskjarastefnu Vátryggingafélags Íslands sem samþykkt var í mars 2018 

er að félagið sé eftirsóttur vinnustaður og í fremstu röð á íslenskum tryggingamarkaði.  

Félagið skal bjóða laun og aðrar greiðslur og skal miða við það sem tíðkast í starfsumhverfi 

félagsins og taki mið af umsvifum, ábyrgð og árangri, en einnig skal taka mið af 

jafnlaunakerfi félagsins. Stefnunni er ætlað að veita hluthöfum upplýsingar um stefnu 

félagsins varðandi starfskjör stjórnenda og starfsmanna, tryggja að starfskjör og 

kaupaukar styðji við markmið félagsins sem og að stuðla að ábyrgri áhættustýringu og 

hvetja ekki til áhættusækni umfram áhættuþol. Ennfremur að tryggja að starfskjör 

samræmist gildum félagsins og árangursmælikvörðum, stöðu þess, lögum og reglum, 

góðum viðskiptaháttum og traustum rekstri og ennfremur að hún leiði ekki til 

Tryggingamiðstöðin 2014 2015 2016 2017 2018

Laun og hlunnindi forstjóra 43,7 43,7 51,0 51,4 55,0

Lífeyrisframlag 4,0 4,0 4,8 5,3 6,4

Heildarlaun forstjóra 47,7 47,7 55,8 56,7 61,4

Meðalfjöldi stöðugilda 129 124 122 122 125

Rekstrartekjur 11.954 13.336 14.813 15.616 16.373

Eigið fé 1.1. 13.820 13.960 12.159 12.479 14.102

Eigið fé 31.12. 13.960 12.159 12.479 14.102 13.303

Heildareignir 1.1. 30.411 31.078 31.720 32.350 34.659

Heildareignir 31.12. 31.078 31.720 32.350 34.659 34.651

Hagnaður eftir skatta 2.074 2.827 2.597 3.123 701

Ávöxtun heildareigna (ROA) 6,7% 9,0% 8,1% 9,3% 2,0%

Ávöxtun eigin fjár (ROE) 14,9% 21,6% 21,1% 23,5% 5,1%

Gengi hlutafjár 1.1. 32,05 26,30 23,65 28,05 32,70

Fjöldi hluta 1.1. 760 742 714 678 678

Markaðsverð hluta 1.1. 24.358 19.515 16.886 19.018 22.171

Gengi hlutafjár 31.12. 26,30 23,65 28,05 32,70 26,05

Fjöldi hluta 31.12. 742 714 678 678 678

Markaðsverð hluta 31.12. 19.515 16.886 19.018 22.171 17.662

Arðgreiðslur 1.452 4.000 1.500 1.500 1.500

Endurkaup hlutabréfa 483 628 776 0 0

Ávöxtun eigenda (TRS) -11,9% 10,2% 26,1% 24,5% -13,6%

Breyting ávöxtunar heildareigna frá fyrra ári 33% -10% 15% -78%

Breyting ávöxtunar eigin fjár frá fyrra ári 45% -3% 11% -78%

Breyting ávöxtunar eigenda frá fyrra ári 186% 155% -6% -155%

Breyting launa forstjóra frá fyrra ári 0% 17% 2% 8%
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hagsmunaárekstra. Starfskjarastefnan skal byggja á reglum um góða stjórnarhætti og er 

ætlað að stuðla að því að félagið veiti góða þjónustu og leggi grunn að góðri arðsemi með 

langtíma hagsmuni félagsins og haghafa þess að leiðarljósi. Starfskjör forstjóra koma fram 

í ráðningarsamningi og skulu vera samkeppnishæf á íslenskan mælikvarða.  Starfskjör eiga 

að taka mið af menntun, reynslu, hæfni, ábyrgð og umfangi starfsins. Einnig kemur fram 

að heimilt sé að semja við forstjóra um upphafsgreiðslu vegna ráðningar hans til félagsins. 

Stjórn félagsins er heimilt að greiða forstjóra og tilteknum lykilstarfsmönnum kaupauka, 

sem byggja skal á kaupaukakerfi. Kaupaukakerfið skal tengja saman hagsmuni hluthafa og 

stjórnenda til lengri tíma.  Einnig er því ætlað og stuðla að því að félagið nái fjárhagslegum 

og stefnumarkandi markmiðum sínum, og er ætlað að efla og umbuna fyrir góðan rekstur 

og faglega vinnu. Kaupaukar skiptast niður á fyrirfram ákveðin árangursmarkmið sem taka 

mið af fjárhagslegum árangri, strategískum árangri, persónulegum árangri viðkomandi 

starfsmanns og reglufylgni og úrbótum, og geta hæst numið 25% af árslaunum 

viðkomandi starfsmanns. Einnig eru ákvæði um að greiðslu hluta kaupaukans skuli frestað 

ef hann nemur hærra hlutfalli en 10% af heildarlaunum (Vátryggingafélag Íslands 2018b). 

Í skýringu 9 með ársreikningi félagsins fyrir árið 2018 eru launakjör forstjóra tilgreind.  

Greint er frá launum og hlunnindum annarsvegar og mótframlagi í lífeyrissjóð hinsvegar.  

Ekki er getið um kaupaukagreiðslur (Vátryggingafélag Íslands 2019). Félagið var skráð á 

hlutabréfamarkað 24. apríl 2013 (Vátryggingafélag Íslands 2013). 
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Tafla 21. Töluleg gögn um Vátryggingafélag Íslands 

 

*Árið 2016 og árið 2017 var skipt um forstjóra. 

(Vátryggingafélag Íslands 2015; Vátryggingafélag Íslands 2016; Vátryggingafélag Íslands 

2017; Vátryggingafélag Íslands 2018a; Vátryggingafélag Íslands 2019; Keldan 2019r) 

4.2.19 Samantekt 

Almennt má segja að starfskjarastefnur félaganna séu nokkuð almennt orðaðar. Talað er 

um að launakjör þurfi að vera samkeppnishæf og er þá talað um innanlandsmarkað 

(Heimavellir 2018b), eða að það þurfi að vera hægt að laða að og halda framúrskarandi 

starfsfólki á alþjóðlegum samkeppnismarkaði (Marel 2017a). Eitt félag talar um að laun 

stjórnenda eigi að taka mið af starfskjörum annarra starfsmanna (Eik fasteignafélag 

2018b). Stjórnir hafa í mörgum tilfellum heimildir til að greiða árangurstengd laun. Hins 

vegar er upplýsingagjöf félaganna um hvernig launakjör forstjóranna eru samsett í raun 

mjög mismunandi. Einungis fimm þeirra láta þess getið hvort greidd eru árangurstengd 

Vátryggingafélag Íslands 2014 2015 2016* 2017* 2018

Laun og hlunnindi forstjóra 36,3 39,4 n/a n/a 52,5

Lífeyrisframlag 5,0 5,5 n/a n/a 8,7

Heildarlaun forstjóra 41,3 44,9 n/a n/a 61,2

Meðalfjöldi stöðugilda 195 191 192 197 212

Rekstrartekjur 16.023 16.597 18.319 20.528 22.709

Eigið fé 1.1. 16.624 19.180 17.552 16.371 16.766

Eigið fé 31.12. 15.956 17.552 16.371 16.766 14.910

Heildareignir 1.1. 46.368 46.330 44.874 46.323 46.405

Heildareignir 31.12. 46.466 44.874 46.323 46.405 47.150

Hagnaður eftir skatta 1.710 2.076 1.459 1.326 2.061

Ávöxtun heildareigna (ROA) 3,7% 4,6% 3,2% 2,9% 4,4%

Ávöxtun eigin fjár (ROE) 10,5% 11,3% 8,6% 8,0% 13,0%

Gengi hlutafjár 1.1. 10,79 9,05 9,07 9,08 10,45

Fjöldi hluta 1.1. 2.502 2.438 2.296 2.223 2.207

Markaðsverð hluta 1.1. 26.997 22.064 20.825 20.185 23.063

Gengi hlutafjár 31.12. 9,05 9,07 9,08 10,45 10,13

Fjöldi hluta 31.12. 2.438 2.296 2.223 2.207 1.910

Markaðsverð hluta 31.12. 22.064 20.825 20.185 23.063 19.339

Arðgreiðslur 1.831 2.488 2.067 1.023 1.322

Endurkaup hlutabréfa 547 1.216 574 191 2.311

Ávöxtun eigenda (TRS) -9,5% 11,2% 9,6% 20,3% -0,4%

Breyting ávöxtunar heildareigna frá fyrra ári 24% -30% -11% 54%

Breyting ávöxtunar eigin fjár frá fyrra ári 8% -24% -7% 63%

Breyting ávöxtunar eigenda frá fyrra ári 218% -14% 111% -102%

Breyting launa forstjóra frá fyrra ári 9% n/a n/a n/a
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laun (Arion 2019a; Eimskipafélag Íslands 2019; Festi 2019; Hagar 2019; Marel 2019; Sýn 

2019). Engin félög gefa út hvernig árangurstengd laun eru byggð upp eða reiknuð. Þegar 

upplýsingar úr starfskjarastefnum eru bornar saman við kenningar um launakjör forstjóra 

sem kynntar voru í kafla 2.2. mætti horfa til nokkurra þeirra:  

 Umboðskenningin. Verið er að reyna að tryggja sameiginlega hagsmuni forstóra 

og eigenda. Starfskjarastefnurnar eru gjarnan miðaðar við hag hluthafa en minna 

er rætt um hagsmuni annarra haghafa. 

 Kenning um félagslegan samanburð. Gjarnan er vísað til samkeppni og 

sambærilegra launa. 

 Auðlindakenningin. Fyrirtæki vilja getað greitt nægjanlega til að tryggja sér 

starfskrafta forstjóra sem tryggir frammúrskarandi árangur. 

 Stofnanakenningin. Fyrirtækin þurfa að gæta þess að ákvarða laun forstjóra með 

sjálfstæðum hætti. Vera kann að í sumum tilfellum séu starfskjarastefnur skrifaðar 

með því að herma að hluta til eftir öðrum, þó það segi ekki til um hvernig 

starfskjörin sjálf séu sett saman. 
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5 Umræður 

Fyrsta rannsóknartilgátan sem hér er leitast við að staðfesta eða hafna er að laun forstjóra 

séu hærri eftir því sem fyrirtækin sem þeir stjórna eru stærri. Til að meta stærð fyrirtækja 

er miðað við rekstrartekjur, heildareignir efnahagsreiknings í lok hvers uppgjörsárs og 

meðalfjölda stöðugilda. Eins og sjá má í tölulegum gögnum fyrirtækjanna hér að framan 

er mikill munur á stærð félaganna. Árið 2018 voru rekstrartekjur veltuminnsta félagsins 

3,7 milljarðar króna (Heimavellir 2019) en þess veltumesta 155 milljarðar króna (Marel 

2019), en meðalrekstrartekjur félaganna árið 2018 voru 41,2 milljarður króna. Að sama 

skapi er mikill munur á starfsmannafjölda félaganna. Fæst stöðugildi voru 17 (Heimavellir 

2019) á árinu 2018 en flest tæplega 5.800 (Marel 2019). Meðalfjöldi starfsmanna var 908 

á árinu 2018. Heildareignir efnahagsreikninga í árslok 2018 voru einnig mjög mismiklar. 

Heildareignir minnsta félagsins voru 12,3 milljarðar króna (Origo 2019a) en hjá því stærsta 

námu heildareignir 1.164 milljörðum króna (Arion banki 2019a).  

Laun forstjóranna eru hér skoðuð að meðtöldu mótframlagi í lífeyrissjóði og 

árangurstengdum greiðslum. Mjög mismunandi er hvernig félögin greina frá starfskjörum 

sinna forstjóra og til að tölur milli félaga séu samanburðarhæfar eru því heildarlaun 

skoðuð. Meðallaun forstjóra fyrirtækjanna á tímabilinu 2014-2018 hækkuðu um 23,6% og 

þróuðust eins og sjá má á mynd 1. Til samanburðar má nefna að meðalvísitala launa fyrir 

árin 2014-2018 hækkaði um 35,8% (Hagstofa Íslands 2019). 
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Mynd 1. Meðallaun forstjóra 

(Framsetning höfundar)  

Fylgni milli heildarlauna forstjóra annarsvegar og rekstrartekna hinsvegar má sjá á 

mynd 2. Fylgnin mældist á bilinu 0,58 til 0,96, eða frá meðalsterkum tengslum upp í mjög 

sterk tengsl. Árið 2018 sker sig nokkuð úr, en á því ári er Icelandair ekki með í 

samanburðinum vegna forstjóraskipta og inn koma Arion banki og Heimavellir. Annað 

þessara félaga er stórt með laun yfir meðaltali og hitt lítið með laun undir meðaltali. Þegar 

fylgnin er reiknuð fyrir allt tímabilið saman fæst 0,67 í fylgnistuðul sem telst í meðallagi. 

 

Mynd 2. Fylgni milli heildarlauna og rekstrartekna 
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Fylgni milli heildarlauna og fjölda stöðugilda má sjá á mynd 3. Fylgnin fer frá 0,43 árið 

2014 í 0,91 árið 2018, eða frá því að vera veik í nokkuð sterk síðasta árið sem er til 

skoðunar. Fylgni allra áranna saman mælist 0,65 sem telst vera meðal sterk fylgni. 

 

Mynd 3. Fylgni milli heildarlauna og fjölda stöðugilda 

(Framsetning höfundar)  
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efnahagsreiknings sem forstjórar bera ábyrgð á.  Þegar allar tölur eru dregnar saman fæst 

út fylgnistuðull 0,22 sem telst mjög veik tengsl. Þetta má sjá á mynd 4.  
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Mynd 4. Fylgni milli heildarlauna og heildareigna 

(Framsetning höfundar) 

Byggt á framansögðu er svar við rannsóknartilgátu 1  ekki einhlítt. Það má leiða líkur 

að því að nokkuð ákveðið samband sé á milli þess hve mikið félög greiða forstjórum sínum 

og þeirra rekstrartekna sem félögin afla og fjölda starfsmanna sem starfa hjá 

fyrirtækjunum, en lítið sem ekkert á milli launanna og verðmætis þeirra eigna sem félögin 

nýta til tekjuöflunar. Í rannsókn Rose og Shepard var stærð fyrirtækja metin sem tekjur 

annarsvegar og fjöldi starfsmanna hinsvegar og fannst talsverð fylgni við laun (Rose og 

Shepard 1994). Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við það. Anderson og 

Bizjak notuðu heildareignir og fundu fylgni við laun (Anderson og Bizjak 2003). Það er ólík 

niðurstaða og fram kemur í þessari rannsókn. 

Rannsóknartilgáta 2 er, að því betri sem rekstrarárangur fyrirtækja er, því hærri eru 

laun forstjóra þeirra. Til að meta rekstrarárangurinn er notast við tvær meginaðferðir. Í 

fyrsta lagi er skoðaður reikningshaldslegur árangur. Hann er hér mældur á tvennan hátt, 

annarsvegar sem arðsemi heildareigna (ROA) sem er mælikvarði á hversu vel tekst til að 

ávaxta þau verðmæti sem félögin búa yfir. Hins vegar er arðsemi eigin fjár (ROE) mæld, 

en hún segir til um hvernig rekstri félagsins tekst að ávaxta þá fjármuni sem eigendur 

leggja til rekstrarins.  

Fyrri hluta tímabilsins má segja að sjá megi einhver tengsl á milli launa og arðsemi 

heildareigna þegar fylgni liggur á bilinu 0,24 til 0,41 og sjá má á mynd 5. Árið 2018 hverfur 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2014 2015 2016 2017 2018 Alls

Fylgni milli heildarlauna og heildareigna



 

57 

þessi fylgni nær algerlega og ekkert samband er á milli stærðanna. Fylgni allra áranna 

saman er aðeins 0,1 og mælast því engin tengsl. 

 

Mynd 5. Fylgni milli ávöxtunar heildareigna og heildarlauna 

(Framsetning höfundar)  

Eins og sjá má á mynd 6, verður ekki séð að um neitt samband sé að ræða milli 

forstjóralauna og hlutfallslegrar ávöxtunar eigin fjár sem félögin skila. Fylgnin mældist frá 

-0,16 og upp í 0,19. Samandregin fylgni mældist 0,01. 

 

Mynd 6. Fylgni milli arðsemi eigin fjár og heildarlauna 

(Framsetning höfundar)  
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Til að mæla heildarávöxtun hluthafa þarf hlutabréfaverð félaganna í ársbyrjun að liggja 

fyrir og það leiðir til þess að það ár sem félag er skráð á hlutabréfamarkað fellur niður í 

rannsókninni. Undir þennan hluta rannsóknarinnar falla því alls 63 rekstrarár. Árið 2018 

mældist fylgnin á milli heildarlauna forstjóra og þeirrar heildarávöxtunar sem rekstur 

félaganna skilaði hluthöfum í meðallagi. Það ár hafði það talsverð áhrif að heildarávöxtun 

hluthafa hjá Marel var mjög góð á árinu, eða 23%. Það félag greiðir hæstu launin til 

forstjóra síns. Hin árin sem voru til skoðunar mældist engin fylgni. Fylgnistuðull fyrir tölur 

allra áranna er -0,09 eins og sjá má á mynd 7 og er því ekki um neina fylgni að ræða. 

 

Mynd 7. Fylgni milli heildarávöxtunar hluthafa og heildarlauna 

(Framsetning höfundar) 
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með þeim gögnum sem hægt er að nálgast frá fyrirtækjunum. Þýðið er svo lítið að 

ómögulegt er að fullyrða um almennt samband á milli launa forstjóra og fyrri árangurs 

fyrirtækjanna. Hér verður þó gerð tilraun til að svara því sem hægt er, byggt á þeim 

gögnum sem fyrir liggja. Þau fyrirtæki sem hafa verið skráð á hlutabréfamarkað öll fimm 

árin sem eru til skoðunar og hafa ekki skipt um forstjóra á tímabilinu eru ekki nema fimm 

talsins. Þau eru Eimskipafélag Íslands, Hagar, Marel, Origo og Tryggingamiðstöðin. 

Reiknuð eru meðalgildi þessara fimm félaga árin 2015 til 2017, fyrir breytingu 

ávöxtunar heildareigna frá fyrra ári, breytingu arðsemi eigin fjár og breytingu á ávöxtun 

eigenda. Niðurstöður eru síðan bornar saman við breytingu launa að meðaltali fyrir árin 

2016 til 2018. Með þessu er gerð tilraun til að sýna hvaða áhrif af rekstrarbreytingu milli 

ára 1 og 2 hefur á launabreytingar forstjóra. Fylgni milli breytingar á ávöxtun heildareigna 

og launa forstjóra ári síðar er 0,98 sem þýðir að um mjög sterk tengsl sé að ræða. Fylgni 

milli breytingar á arðsemi eigin fjár og launa forstjóra ári síðar er einnig mjög mikil, eða 

0,98. Fylgni milli breytingar á heildarávöxtun hluthafa og launa forstjóra ári síðar er 

ennfremur mjög mikil eða 0,99. Hjá þessum fimm fyrirtækjum er því mjög sterkt samband 

á milli rekstrarárangurs og launa forstjóra næsta árs, en vegna þess hve um fá fyrirtæki er 

að ræða er ekki hægt að fullyrða um að svo sé almennt hjá skráðum íslenskum 

fyrirtækjum. Í rannsókn Bankers og fleiri voru notuð gögn sem byggðu á tveggja ára 

lágmarkstíma forstjóra í starfi, en þeir fundu ekki samband á milli fortíðar árangurs og 

núverandi launa (Banker, Darrough, Huang og Plehn-Dujowich 2013).  Höfundi finnst það 

full stuttur tími til að skoða og var hér því notast við þrjú ár.  Lilling komst að því að meira 

samband er á milli núverandi árangurs og núverandi launa (Lilling 2006). Þó ekki sé hægt 

að fullyrða um stöðuna hér þar sem þýðið er svo lítið kann þó vel að vera að mun meira 

samband sé á milli forstjóralauna og fortíðar árangurs en árangurs í nútíð. 

Af þeim erlendu rannsóknum sem skoðaðar voru við vinnslu ritgerðarinnar var í 

flestum tilfellum verið að rannsaka hópa fyrirtækja sem töldu hundruð eða þúsundir 

fyrirtækja og gögn sótt í stóra gagnabanka. Áhugavert er að mjög ítarlegar upplýsingar 

um launauppbyggingu forstjóra hafa verið fáanlegar í gegnum þessa gagnabanka, sem 

gerir alla vinnslu og ályktanir sem dregnar eru skýrari og öruggari. Erlendir rannsakendur 

geta í mörgum tilfellum greint á milli margra þátta í starfskjörum stjórnenda, s.s. 

grunnlaun, ýmisskonar hlunnindi, árangurstengdar greiðslur, eftirlaunaréttindi og 
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hlutabréfatengd hlunnindi (Jeppson, Smith og Stone 2009; Banker, Darrough, Huang og 

Plehn-Dujowich 2013). Þegar þetta er borið saman við þær upplýsingar sem íslensk 

fyrirtæki gefa er munurinn sláandi. Aukin upplýsingagjöf um starfskjör stjórnenda og 

uppbyggingu þeirra á hverjum tíma hefur hagnýtt gildi fyrir stjórnvöld og eftirlitsaðlia sem 

og fjárfesta því gleggri mynd af markmiðasetningu og umbunum til stjórnenda vegna 

árangurs stuðlar að því að aðilar geti myndað sér skoðun á rekstri félaganna og 

framtíðarmöguleikum. 

Þó í þessari rannsókn hafi tengsl starfskjara forstjóra og stærðar og fjárhagslegrar 

frammistöðu fyrirtækja verið til skoðunar má ekki gleyma því að það er ýmislegt annað 

sem skiptir máli í rekstri fyrirtækja en eingöngu fjárhagslegir mælikvarðar.  Fyrirtæki bera 

mikla ábyrgð og sú ábyrgð snýr ekki eingöngu að hagsmunum eigenda og því hverju þeir 

bera úr býtum, heldur bera fyrirtæki samfélagslega ábyrgð. Þau þurfa að búa vel að 

starfsfólki sínu og rækta þau vermæti sem felast í hæfni starfsmanna. Þau þurfa einnig að 

huga að stöðu sinni í samfélaginu og að vera þar ábyrgir þátttakendur (Sullivan 2015; Óli 

Freyr Kristjánsson 2017) 

Þróun síðustu ára hvað varðar upplýsingagjöf fyrirtækja til fjárfesta hefur verið á þá 

leið að upplýsingagjöf um stjórnarhætti og ýmsa ófjárhagslega liði í rekstri félaganna 

hefur vaxið mjög. Nú er birt sérstök stjórnarháttayfirlýsing sem hluti af ársreikningi ásamt 

yfirliti um framkvæmd jafnréttisáætlana og stjórntæki til að verjast spillingu og ýmsu 

öðru. Alþingi gerði breytingar á hlutafélagalögum árið 2016 þar sem mjög var aukið á 

kröfur um ófjárhagslega upplýsingagjöf (Alþingi 2016). Viðskiptaráð Íslands hefur um 

nokkurra ára skeið gefið út leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja sem mörg stærri 

fyrirtæki taka mið af við upplýsingagjöf sína (Viðskiptaráð Íslands 2015). Félögin birta 

jafnframt starfskjarastefnur. Þær eru nokkuð almennt orðaðar um að launakjör taki mið 

af einhverju svo sem launakjörum á markaði. Heimavellir segja í sinni starfskjarastefnu að 

launakjör starfsmanna taki mið af því sem almennt gerist í sambærilegum störfum á 

Íslandi (Heimavellir 2018b). Marel talar um að launakjör þurfi að hvetja, laða að og halda 

framúrskarandi starfsmönnum á alþjóðamarkaði (Marel 2017a). Í starfskjarastefnum allra 

félaganna er getið um að heimilt sé að greiða árangurstengd laun til stjórnenda og/eða 

starfsmanna. Eitt félag talar um að árangurstengd laun séu greidd til að bæta hag hluthafa 

(Festi 2018b).  Annað segir að árangurstengingar geti miðast við hlutabréfaverð (Síminn 
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2018b). Það er aftur á móti undir hælinn lagt hvernig félögin skýra frá framkvæmd 

stefnunnar. Fimm félaganna greina frá því í ársreikningum sínum hvort um 

árangurstengdar greiðslur var að ræða, ýmist með lífeyrisframlagi eða ekki (Arion 2019a; 

Eimskipafélag Íslands 2019; Festi 2019; Hagar 2019; Marel 2019; Sýn 2019). Ekki er greint 

frá því hvernig árangurstengdur hluti launa er fundinn. Almennt er framsetning 

launaupplýsinga  mjög misjöfn.     

Nasdaq Iceland gefur út reglur fyrir útgefendur fjármálagerninga. Þar koma fram kröfur 

sem gerðar eru til upplýsinga um launakjör (Nasdaq Iceland 2018). Að mati höfundar 

mætti stíga mikið fastar niður og gefa skýrari fyrirmæli um það hvernig upplýsingar um 

starfskjör lykilstjórnenda eru settar fram í reikningum félaganna. Hin síðustu ár hafa orðið 

miklar framfarir í upplýsingagjöf varðandi stjórnarhætti félaganna en launaþátturinn er 

enn hulinn talsverðu myrkri, þrátt fyrir að um sé að ræða upplýsingar sem varða hluthafa 

félaganna og aðra fjárfesta.  Það ætti að liggja ljóst fyrir hvernig árangur félaganna er 

mældur og hvernig árangurinn, ef hann næst, er verðlaunaður. Meiri upplýsingagjöf að 

þessu leyti mundi hjálpa fjárfestum að leggja mat á starfsemi fyrirækjanna og 

framtíðarhorfur. 

Skoðun á launaþróun forstjóranna í rannsókn þessari leiðir ekki í ljós að um sé að ræða 

meira launaskrið en almennt gerist og launin sveiflast ekki mikið á milli ára (Hagstofa 

Íslands 2019). Það kann að benda til þess að sá hluti launa sem er árangurstengdur sé ekki 

umtalsverður. Sex af félögunum átján skiptu um forstjóra á tímabilinu, og eitt þeirra 

tvisvar, og þrengdi það þýðið talsvert, sum árin (Festi 2016; HB Grandi 2019; Icelandair 

Group 2019a; Skeljungur 2018a; Sýn 2016; Vátryggingafélag Íslands 2017; 

Vátryggingafélag Íslands 2018a). 
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6 Lokaorð 

Höfundi er ekki kunnugt um að gerð hafi verið rannsókn á því fyrr hvort samband sé á 

milli launa forstjóra og árangurs fyrirtækja og þessari rannsókn ætlað að vera fræðilegt 

framlag í umræðu um launakjör forstjóra og árangurstengingar þeirra. Það er vafasamt 

að hægt hefði verið að gera svona rannsókn fyrr þar sem afar fá félög voru skráð á markað 

fyrir örfáum árum. Hér voru til rannsóknar fimm rekstrarár, en einungis þrjú af skráðu 

félögunum hafa langa sögu á markaði. Flest skráðu félögin fóru á markað eftir 2012. Fyrir 

þann tíma var efnahagsástandið tæplega í eðlilegu horfi þar sem stutt var frá hruninu 

2008 og því erfitt að draga almennar ályktanir af rekstrarskilyrðum frá þeim tíma. 

Rannsóknin er innlegg í umræðu um launakjör stjórnenda á Íslandi og hvort sjá megi 

samhengi þeirra við þann fjárhagslega árangur sem fyrirtæki ná í rekstri sínum. 

Rannsókninni er einnig ætlað að hafa hagnýtt gildi fyrir umæðu fjárfesta og eftirlitsaðila 

um upplýsingagjöf fyrirtækja á markaði.  Þeir sem setja fyrirtækjum reglur um 

upplýsingagjöf, svo sem löggjafarvaldið og Nasdaq, mættu gera auknar kröfur því aukin 

upplýsingagjöf hefur hagnýtt gildi fyrir þá líka til að meta heilbrigði rekstrar félaganna. 

Aukið gagnsæi í launakjörum stjórnenda hjálpar fjárfestum að leggja mat á rekstur 

félaganna og framtíðarmöguleika þeirra, en ekki er síður mikilvægt að hafa í huga að 

fyrirtæki eru ekki bara til fyrir hluthafa þess, heldur þarf einnig að líta til þess að velgeingni 

þeirra byggir á því að þau starfi í sátt við samfélag sitt og umhverfi. 

Rannsóknin takmarkast af þeim fáu fyrirtækjum sem hafa virka verðmyndun á 

hlutabréfum sínum. Þó hér sé um að ræða mörg af stærstu fyrirtækjum landsins er ekki 

hægt að segja að sömu niðurstöður fengjust ef fleiri fyrirtæki væru rannsökuð.  

Upplýsingagjöf íslenskra skráðra félaga á launakjörum forstjóra sinna er mjög takmörkuð 

og gerir það ekki auðvelt að átta sig á umfangi árangurstengda launa. Sláandi munur 

virðist vera á aðgengi upplýsinga um launakjör hér á landi og í nágrannalöndum okkar.  

Fróðlegt væri að sjá niðurstöður sams konar rannsóknar eftir nokkur ár til að fá fyllri 

mynd af stöðu og þróun, þegar hægt væri að hafa lengra tímabil til skoðunar. Einnig gæti 

verið áhugavert að rannsaka þróun launa annarra starfsmanna félaganna, t.a.m. laun 

lykilstjórnenda og jafnvel mætti kanna meðallaun allra starfsmanna og bera saman 

launagap þeirra og forstjóra annarsvegar og árangur félaganna hinsvegar. Áhugavert væri 



 

63 

einnig að rannsaka tengingar launakjara stjórnenda við aðra þætti starfsemi 

fyrirtækjanna, s.s. áhrif á aðra haghafa þess og samfélagið í stóru samhengi. 
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