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Útdráttur 

Rannsókn á launahlutfalli forstjóra og annarra starfsmanna árin 1999 til 2018 byggir á 

ítarlegu gagnasafni sem nær til starfsmanna og fyrirtækja á Íslandi (með 50 starfsmenn 

eða fleiri) og teljast til almenns vinnumarkaðar. Niðurstöður gefa til kynna að laun 

forstjóra í íslenskum fyrirtækjum hafi hækkað umfram laun annarra starfsmanna á 

tímabilinu 2002 til 2007 en lækkað árin 2008 og 2009. Síðan þá hefur launahlutfall 

forstjóra og annarra starfsmanna verið svipað. Ef hins vegar er horft til forstjóra í stórum 

fyrirtækjum (með 250 starfsmenn eða fleiri) hafa laun þeirra hækkað meira en annarra 

starfsmanna yfir tímabilið, þrátt fyrir lækkun á hlutfallinu árin 2008 og 2009. Sama gildir 

um laun forstjóra í fyrirtækjum skráð á markað. Launahlutfall forstjóra í meðalstórum 

fyrirtækjum (50 til 249 starfsmenn) hefur aftur á móti haldist nokkuð stöðugt yfir allt 

tímabil rannsóknar. Á árunum 2016 til 2018 var launahlutfall forstjóra og annarra 

starfsmanna í íslenskum fyrirtækjum rúmlega 4 sem gefur til kynna að forstjórar hafi verið 

með rúmlega 4 sinnum hærri laun en aðrir starfsmenn. Sambærilegt launahlutfall 

forstjóra í stórum fyrirtækjum var rúmlega 6 og í fyrirtækjum á markaði var launahlutfallið 

rúmlega 8. Í alþjóðlegu samhengi er launahlutfall forstjóra mun lægra á Íslandi en í öðrum 

löndum sem helst í hendur við niðurstöður rannsókna um hvað hefur áhrif á hlutfallið. 

Niðurstöður greininga á launahlutfalli forstjóra yfir tímabilið 2014 til 2018 gefa ekki til 

kynna að launahlutfall forstjóra sé hærra því meira vald sem forstjóri hefur. Af fjórum 

þáttum sem mældu vald og innihéldu meðal annars mælingar á stjórnarháttum 

fyrirtækja, hafði einungis starfsreynsla forstjóra lítil en marktæk áhrif á launahlutfall 

forstjóra. Lagt er til að þróaðar verði nýjar mælingar á valdi á sviði tengslamyndunar. Þessi 

rannsókn hefur þann kost að hún byggir á yfirgripsmiklum gögnum og nær til stærri hluta 

fyrirtækja en almennt tíðkast í rannsóknum á launum forstjóra.  

 

Lykilorð: Forstjórar, æðstu framkvæmdastjórar, launagreiðslur, laun, laun forstjóra í 

fyrirtæki, laun annarra starfsmanna í fyrirtæki, hlutfall launa forstjóra af launum annarra 

starfsmanna, launahlutfall forstjóra, stjórnunarvald. 
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Abstract  

This analysis on CEO compensation in relation to worker compensation is based on 

detailed matched employer-employee data from 1999 to 2018 in Icelandic firms with 50 

employees or more in the private sector. The main results are that the compensation of 

CEOs grew more than the compensation of other workers in firms during the period from 

2002 to 2007, but less in the years 2008 and 2009 after the financial crisis. Since then the 

CEO-to-worker ratio has been stable. However, in large firms with more than 250 

employees the compensation of CEOs has increased more than compensation of workers 

during the period 1999 to 2018. The same trend can be seen for listed firms in Iceland. 

But in medium-sized firms with employees between 50 and 249 the trend over twenty 

years has been status quo. For the years 2016 to 2018 the CEO-to-worker ratio was on 

average over 4, suggesting that CEOs have over 4 times the median of the workers’ pay. 

Comparable CEO-to-worker ratio was over 6 for large firms and 8 for listed firms. In 

worldwide context the CEO-to-worker ratio is lower in Iceland than other countries which 

is consistent with results on the impact of country level institutions on the CEO pay ratio. 

Analysis estimating the managerial power on the CEO-worker ratio do not suggest that 

the ratio is higher with more powerful CEO and as such do support the managerial power 

view. The analysis was based CEO tenure and typical measure of corporate governance. 

The CEO tenure was the only factor that had a small but significant effect on the CEO-to-

worker ratio. Exploring new measurements of power embody CEO networking is 

proposed. The advantage of this analysis is the comprehensive data, often lacking in 

research on CEO compensation. 

 

Keywords: CEO, Chief Executive Officer, compensation, salaries, CEO compensation, 

worker compensation, CEO-to-worker ratio, CEO pay ratio, managerial power. 
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Inngangur 

Á síðustu áratugum hafa laun forstjóra verið áberandi í opinberri umræðu og fangað 

athygli fræðimanna, löggjafans, fjölmiðla og almennings. Launakjör forstjóra eru umdeild 

og hverfist umræðan oft um hvort að forstjórar séu virði launa sinna og hvað ákvarði laun. 

Hækkun launa forstjóra síðustu áratugina hefur sætt gagnrýni á heimsvísu, ekki síst í 

kjölfar umdeildra viðskiptahátta einstakra fyrirtækja á fyrsta áratug 21. aldar sem 

tengdust launakjörum forstjóra (Freyr Rögnvaldsson, 2018; Matthews, 2016; Bebchuk og 

Fried, 2006). Aukin meðvitund um áhrif ójöfnuðar á samfélög hefur beint sjónum að 

hlutfalli milli launa forstjóra og annarra starfsmanna og því hefur verið haldið fram að 

laun forstjóra hafi hækkað meira en laun annarra starfsmanna á heimsvísu og eru 

Bandaríkin þar í sérflokki (Makortoff, 2019; Fernandes, Ferreira, Matos og Murphy, 2012).  

Í sumum löndum hafa verið settar á laggirnar nefndir til að meta hvort aðgerða er þörf 

til að stemma stigu við óhóflegum launagreiðslum forstjóra en uppi eru ólík sjónarmið 

hvort yfirhöfuð eigi að ráðast í slíkar aðgerðir. Til að mynda var samþykkt í 

þjóðaratkvæðagreiðslu í Sviss árið 2013 að veita hluthöfum aukið vald til að hafa áhrif á 

laun forstjóra í félagi en á sama tíma hafnað að setja þak á mánaðarlaun forstjóra sem 

nam lægstu árslaunum starfsmanna í fyrirtæki (Edmans og Gabaix, 2016). Þá eru fyrirtæki 

á markaði til dæmis í Bandaríkjunum og Bretlandi skyldug til að birta launahlutfall 

forstjóra og annarra starfsmanna í uppgjörum sínum (U.S. Securities and Exchange 

Commission, 2017; Gov.uk, e.d.). Stjórnvöld í borg einni í Bandaríkjunum gengu hins vegar 

enn lengra og samþykktu refsiskatt á leyfisgjöld fyrirtækja á grundvelli launahlutfalls 

forstjóra og annarra starfsmanna (Anderson og Pizzigati, 2019).  

Til eru margar rannsóknir um laun forstjóra þvert á fræðasvið og meðal fræðimanna 

má greina almennan samhljóm þess efnis að hækkun launa forstjóra hafi verið hröð 

síðustu áratugina (Morse, Nanda og Seru, 2011; Murphy og Zábojník, 2004). Enn er þó 

óútkljáð hvað liggur að baki þeim hækkunum og takast á ólík sjónarmið um launamyndun 

forstjóra eða hvernig laun og kjör eru ákveðin. Algengasta sjónarmiðið gengur út á að 

hækkun á launum forstjóra sé tilkomin vegna launahvata í launasamningum til að sporna 

við umboðsvanda meðan aðrir telja að launasamingar séu gerðir undir áhrifum forstjóra 
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sem geta haft áhrif á eigin launamyndun. Þá er uppi sjónarmið að hækkunin skýrist fyrst 

og fremst af því að fyrirtæki hafa orðið stærri og flóknari sem kallar á hæfileikaríkari 

stjórnendur til að ná árangri (Shin, 2016; Bebchuk og Fried, 2006; Edmans og Gabaix, 

2016). Frekari rannsóknir eru því mikilvægar til að fá skýrari niðurstöður.  

 Framlag rannsóknar 

Rannsóknir á launum og launamyndun forstjóra eru af skornum skammti á Íslandi og er 

þessi rannsókn er framlag í það þekkingarskarð.  

Hagnýtt framlag rannsóknarinnar er mat á launahlutfalli forstjóra og annarra 

starfsmanna í fyrirtækjum á Íslandi fyrir tímabilið 1999 til 2018. Slíkar upplýsingar hafa 

ekki legið fyrir áður og geta gefið vísbendingar um hvort að launaþróun forstjóra hafi verið 

samskonar á Íslandi og annars staðar í heiminum. Fyrri rannsóknarspurning er 

eftirfarandi: Hafa laun forstjóra hækkað meira en laun annarra starfsmanna í íslenskum 

fyrirtækjum árin 1999 til 2018? 

Fræðilegt framlag rannsóknarinnar lýtur að launamyndun forstjóra eða hvernig laun 

forstjóra eru ákveðin til að geta varpað ljósi á hvað liggur að baki hækkun þeirra. Sú 

greining er unnin út frá sjónarhorni stjórnunarvalds (e. managerial power view) þar sem 

gert er ráð fyrir að launasamningar séu gerðir undir áhrifum valdamikilla forstjóra sem 

geta þannig hækkað laun sín jafnvel óháð eigin frammistöðu og afkomu fyrirtækis. Seinni 

rannsóknarspurning er eftirfarandi: Er launahlutfall forstjóra hærra eftir því sem forstjóri 

hefur meiri völd?  

 Skipulag ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Í köflum tvö til fjögur er fjallað fræðilega um fyrirtæki, 

launamyndun forstjóra og launahlutfall forstjóra. Í fimmta kafla er greint frá aðferðum 

rannsóknar og niðurstöðum í þeim sjötta. Sjöundi og síðasti kaflinn inniheldur umræður 

um niðurstöður rannsóknar, túlkun þeirra og takmarkanir. Einnig lokaorð um verkefnið. 
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 Skilgreiningar  

Helstu atriði sem koma fram í ritgerðinni eru hér skilgreind í stuttu máli.  

 

Rannsóknargögn innihalda öll fyrirtæki á Íslandi sem greiða að meðaltali 50 eða fleiri 

starfsmönnum laun á viðmiðunarári og eru í eftirfarandi rekstrarformum: Hlutafélög (þar 

með talin ohf. félög), einkahlutafélög, samvinnufélög (svf) og sjálfseignarstofnanir í 

atvinnurekstri. Stærstur hluti fyrirtækja í rannsókninni eru hluta- og einkahlutafélög og 

nær rannsóknin til fyrirtækja á almennum vinnumarkaði. Upplýsingar byggja á 

fyrirliggjandi stjórnsýsluskrám, það er launamiða-, staðgreiðslu- og fyrirtækjaskrá.  

 

Forstjóri í fyrirtæki er skilgreindur sem æðsti stjórnandi fyrirtækis (e. CEO - Chief 

Executive Officer) og vísað til hans sem forstjóra. Aðrir framkvæmdastjórar í 

framkvæmdastjórn fyrirtækja teljast með öðrum starfsmönnum fyrirtækja.  

 

Aðrir starfsmenn í fyrirtæki eru allir starfsmenn fyrirtækja, að forstjóra undanskildum, 

sem eru 18 ára eða eldri og fá laun yfir lágmarkslaun. Til að aðgreina forstjóra frá öðrum 

starfsmönnum í fyrirtæki voru notaðar upplýsingar um skráða framkvæmdastjóra í 

fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra.  

 

Laun starfsmanna í fyrirtæki eru skilgreind sem allar tegundir greiddra launa eða þóknana 

sem og metin hlunnindi og fríðindi starfsmanna eins og bifreiðaafnot, fæði og húsnæði 

sem fyrirtæki gefa upp til skattayfirvalda. Hlutir og valréttarsamningar sem starfsmenn í 

fyrirtækjum fá vegna starfa sinna eru ekki metin til launa nema þau ár sem starfsmenn 

innleysa hagnað vegna þeirra.  

 

Launahlutfall forstjóra (og annarra starfsmanna) er reiknað þannig að fyrst er fundið 

miðgildi launa annarra starfsmanna en forstjóra í hverju fyrirtæki. Launahlutfall forstjóra 

í fyrirtæki (e. ceo pay ratio) er reiknað sem  laun forstjóra deilt með miðgildi launa annarra 

starfsmanna (e. ceo-to-worker ratio).  

 

Launamyndun er það sem ákvarðar laun eða hvernig laun og kjör eru ákveðin.  
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2 Fyrirtæki og laun  

Laun sem þóknun er helsti hvati starfsmanna til að láta af hendi vinnu fyrir fyrirtæki auk 

þess sem launakostnaður getur verið stór kostnaðarliður í rekstri fyrirtækja (Milkovich, 

Newman og Gerhart, 2014). Launagreiðslur til starfsmanna í fyrirtæki geta tekið mið af 

ýmsum þáttum, eins og hvaða starfi starfsmaður gegnir ásamt hæfni, reynslu og menntun 

hans. Lagaumhverfið sem fyrirtækið starfar getur einnig haft áhrif sem og kjarasamningar, 

hvaða geira fyrirtæki tilheyrir, stærð fyrirtækis, rekstrarform þess og stjórnarhættir 

(Barkema og Gomez-Mejia, 1998; Werner og Ward, 2004).  

 Fyrirtæki í atvinnurekstri 

Rannsóknin takmarkast við fyrirtæki sem stunda atvinnurekstur og greiða starfsmönnum 

laun. Atvinnurekstur er skilgreindur af skattayfirvöldum sem reglubundin rekstur á 

sjálfstæðri starfsemi í nokkru umfangi í þeim efnahagslega tilgangi að skila hagnaði 

(Ríkisskattstjóri, e.d.-a). Fyrirtæki í atvinnurekstri geta verið í eigu einstaklings eða félag 

um rekstur fyrirtækis. Þau geta haft ólík rekstrarform og það eru stofnaðilar sjálfir sem 

velja rekstrarform við hæfi þegar stofnað er til reksturs. Við valið er tekið mið af umfangi 

starfseminnar auk áhættu og ábyrgð á skuldbindingum en mismunandi skattareglur gilda 

eftir rekstrarformum (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Sérlög gilda um félagsform, til að mynda 

þarf að minnsta kosti tvo aðila til að stofna hlutafélag en einn aðila ef stofna á 

einkahlutafélag. Þá er lágmarkshlutafé lægra í einkahlutafélögum en hlutafélögum og 

ýmsar reglur einfaldari þótt lagarammi þeirra félagsforma sé áþekkur (Lög um hlutafélög 

nr. 2/1995; Lög um einkahlutafélög nr. 138/1994).  

Á síðustu tuttugu hefur árum hefur fjöldi fyrirtækja aukist nokkuð sé tekið mið af þeim 

rekstrarformum sem eru algengust í atvinnurekstri á Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.-a). 

Fjölgunina má að mestu rekja til einkahlutafélaga en tekjuskattur fyrirtækja var lækkaður 

á tímabilinu til að stuðla af eflingu atvinnulífsins (Lög um tekjuskatt og eignarskatt nr. 

90/2003). 
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Tafla 1. Fjöldi skráðra fyrirtækja og félaga eftir nokkrum rekstrarformum 

 
Einstaklingur í 
atvinnurekstri 

(A) 

Sameignar-, 
samvinnu- og 
samlagsfélög 

(B/C/F/G) 

Hlutafélög (D) 
Einkahluta- 

félög (E) 

Sjálfseignar- 

stofnanir (H) 

1999 1.558 2.390 882 12.031 225 

2003 1.614 2.644 898 19.262 292 

2007 1.641 2.781 858 27.557 362 

2011 1.615 3.511 669 30.040 542 

2015 1.579 4.604 684 33.642 606 

2018 2.148 5.177 628 37.544 654 

(Hagstofa Íslands, e.d.-a) 

Í reglugerð Evrópuráðsins nr. 696/1993 um hagskýrslueiningar (e. statistical units) eru 

lögaðilar (e. legal unit) minnsta eining fyrirtækja, hvort sem um er að ræða 

einstaklingsfyrirtæki eða félag um rekstur. Lögaðilar eru lögpersónur sem að uppfylltum 

ákveðnum skilyrðum njóta rétthæfis og mynda þeir, annað hvort einir og sér eða með 

öðrum lögaðilum, fyrirtæki (e. enterprise). Lögaðilar teljast vera tengdir og mynda 

fyrirtæki ef um er að ræða móður- og dótturfélag og ef félög eru með sama móðurfélag. 

Á Íslandi skortir upplýsingar um eignarhald og tengsl fyrirtækja og hvernig þeim er háttað. 

Hins vegar gefa opinberar rannsóknir til kynna að á Íslandi geta fyrirtæki verið tengd 

flóknum eignartengslum en í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og 

orsakir falls íslensku bankanna árið 2008 kemur fram að flókin eignartengsl og skuldsettar 

fyrirtækjasamsteypur spiluðu stórt hlutverk í falli bankanna (Margrét V. Bjarnadóttir og 

Guðmundur Axel Hansen, 2010).  

Rannsóknir gefa til kynna að eignarhald fyrirtækja í atvinnurekstri ásamt stærð og 

starfsemi þeirra geta haft áhrif launamyndun forstjóra (Hartzell og Starks, 2003; Werner, 

Tosi og Gomez-Mejia, 2005; Tosi, Werner, Katz og Gomez_Mejia, 2000). Skipulag 

fyrirtækja er yfirleitt háð stærð þar sem stærri fyrirtæki eru oft flóknari og samskiptin 

formlegri. Þá geta ólík regluverk milli atvinnugreina haft áhrif á launamyndun í 

fyrirtækjum (Sapp, 2008).  

 Stjórnarhættir fyrirtækja 

Stjórnarhættir fyrirtækja (e. corporate governance) er hugtak sem hefur verið notað til 

að lýsa hvernig fyrirtækjum er stjórnað þar sem sambandið á milli hluthafa, stjórnar og 

framkvæmdastjórnar fyrirtækja er í forgrunni. Shleifer og Vishny (1997) skilgreina 
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stjórnarhætti sem aðferðir sem tryggja hagsmuni eigenda fyrirtækja svo arður af 

fjármagni skili sér til þeirra en ekki til þeirra sem þeir framselja valdið. Í víðari skilningi ná 

stjórnarhættir einnig til sambands fyrirtækis við aðra aðila sem þau hafa áhrif á, þar með 

talið starfsmenn og samfélagið (Lilja Rún Ágústsdóttir og Runólfur Smári Steinþórsson, 

2010; Hermalin, 2005). Rannsóknir og áhersla á stjórnarhætti hefur aukist mikið síðustu 

áratugina og auknar rannsóknir hafa þegar skilað sér í stefnumótun, reglugerðum og 

leiðbeiningum um góða stjórnarhætti víðsvegar um heiminn, þó mismikið eftir löndum 

(Bebchuk og Weisback, 2010; Edmans og Gabaix, 2016). Á Íslandi hafa Viðskiptaráð 

Íslands, Nasdaq Iceland og Samtök atvinnulífsins (2015) gefið út reglulega uppfærðar 

leiðbeiningar um stjórnarhætti sem miða að því að treysta hag hluthafa, fjárfesta og 

annarra haghafa. Eftir fall íslensku bankanna árið 2008 voru leiðbeiningarnar 

endurskoðaðar og meðal annars gerðar auknar kröfur um óháða stjórnarmenn og 

samfélagslega ábyrgð fyrirtækja. Í leiðbeiningunum kemur fram að góðum 

stjórnarháttum fylgja styrkari innviðir og aukið almennt traust gagnvart íslensku 

viðskiptalífi sem skiptir miklu máli fyrir samkeppnihæfni fyrirtækja. Vísbendingar eru um 

að íslensk fyrirtæki hafi tileinkað sér leiðbeiningar í nokkru mæli og hefur áhersla á góða 

stjórnarhætti aukist á Íslandi (Lilja Rún Ágústsdóttir og Runólfur Smári Steinþórsson, 

2010). Sama þróun hefur átt sér stað almennt á heimsvísu (Holmström og Kaplan, 2003; 

Bebchuk og Weisback, 2010; Conyon og Muldoon, 2006). 

 Rekstrarform 

Stjórnarhættir geta verið mismunandi eftir rekstrarformum fyrirtækja. Þannig er til 

dæmis nokkur munur á stjórnun einkahlutafélaga og hlutafélaga sem felst einkum í 

skyldum, til dæmis hvað varðar stærð og samsetningu stjórna. Í hlutafélögum þurfa 

stjórnarmenn að vera að lágmarki þrír en í einkahlutafélögum getur stjórnarmaður verið 

einn ef hluthafar eru fjórir og færri. Hluthafar hafa vald eða áhrif á hluthafafundum og 

sækir stjórn félags umboð sitt þangað. Milli hlutahafafunda er það á ábyrgð stjórnar að 

stýra fyrirtækinu. Stjórn ræður framkvæmdastjóra sem ber ábyrgð á daglegum rekstri og 

skal hann fara eftir stefnu stjórnar. Þannig takmarkast vald og áhrif eiganda við 

hluthafafundi. Í hlutafélögum þarf ávallt að vera að lágmarki einn framkvæmdastjóri en í 

einkahlutafélögum þarf ekki að ráða framkvæmdastjóra. Einkahlutafélag með einum 

eiganda getur því verið stjórnað af eigandanum sjálfum. Í einkahlutafélögum mega 
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framkvæmdastjórar sitja í stjórn félags, en mega ekki vera í meirihluta nema ef um er að 

ræða einkahlutafélag þar sem einn eða tveir menn sitja í stjórn. Fjárhagsleg ábyrgð 

eigenda nær einungis til þess hlutafjár sem þeir eiga í félaginu hvort sem um ræðir 

hlutafélög eða einkahlutafélög (Lög um hlutafélög nr. 2/1995; Lög um einkahlutafélag nr. 

138/1994).  

Önnur rekstrarform atvinnurekstrar hafa einfaldari lagaumhverfi og form en hluta- og 

einkahlutafélög. Í samvinnufélögum bera félagsmenn ekki persónulega ábyrgð á 

heildarskuldbindingum, en kjósa þarf stjórn með minnsta kosti þremur stjórnarmönnum 

og ræður stjórn framkvæmdastjóra sem er ekki heimilt að sitja í stjórn félagsins (Lög um 

samvinnufélög nr. 22/1991). Sjálfseignarstofnun í atvinnurekstri er hins vegar stofnun 

sem er sett upp með ákveðið stofnfé og með hagsmuni félagsins fer sérstök stjórn, að 

lágmarki þrír stjórnarmenn sem bera ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins. Heimilt er 

að ráða framkvæmdastjóra en ekki nauðsynlegt (Lög um sjálfseignarstofnanir sem stunda 

atvinnurekstur nr. 33/1999). 

 Stjórnir 

Á 19. öldinni var mikið vaxtaskeið fyrirtækja og eignarhaldið varð dreifðara. Til að tryggja 

hagsmuni eigenda voru settar á laggirnar stjórnir yfir fyrirtæki sem eru lagalega séð æðsta 

stjórn fyrirtækisins (Eyþór Ívar Jónsson, 2004-a). Rannsóknir hafa einkum beinst að 

þríhliða sambandinu á milli hlutahafa, stjórnar og framkvæmdastjórnar, einkum æðsta 

framkvæmdastjóra (Adams, Hermalin, Weisbach, 2010; Bebchuk og Weisbach, 2010). 

Lengi vel voru fræðimenn ekki sammála um tilgang og hlutverk stjórnar og sumir efuðust 

um nauðsyn þess yfirhöfuð að hafa stjórn yfir fyrirtæki (Shivdasani, 1993).  

Cannella, Finkelstein, Hambrick (2009) skiptu hlutverki stjórnar í tvennt. Í fyrsta lagi að 

hafa áhrif á stefnu og ákvarðanir fyrirtækja og í öðru lagi að sinna eftirlitshlutverki eins og 

að gæta að hagsmunum eiganda, setja launastefnu og fylgja eftir stjórnun. Skilgreining 

þeirra félaga er í takti við það sem er almennt viðurkennt í dag sem hlutverk stjórnar þótt 

hlutverkið sé breytilegt eða allt eftir því hvernig stjórnin skilgreinir sjálf hlutverk sitt. 

Uppbygging stjórnar getur einnig haft mikil áhrif á það hvernig stjórnarhættir eru eða 

hvernig stjórnin starfar. Það er að segja hvort að stjórnin sé fyrst og fremst eftirlitsstjórn, 

ráðgjafarstjórn, stefnumótandi stjórn eða tekur öll hlutverk í senn. Jafnframt er 

mismunandi hvernig valdsvið og ábyrgð eru skilgreind á milli stjórnar og 
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framkvæmdastjóra. Það er áskorun fyrir stjórn að sinna eftirlitshlutverki sínu og samhliða 

því að viðhalda trausti í þríhliðasambandinu með framkvæmdastjóra og hluthöfum 

(Bebchuk og Weisbach, 2010; Adams o.fl., 2010).  

Það hlutverk stjórnar að ákvarða laun forstjóra er nokkuð umdeilt og þrátt fyrir margar 

rannsóknir sem tengjast stjórnarháttum og launum er enn takmörkuð þekking á því 

hvernig skipulag stjórna og hvatningakerfi í formi umbunar hefur áhrif á laun (Core, Guay 

og Larcker, 2003; Murphy, 1999). Niðurstöður rannsókna gefa þó til kynna að 

stjórnarhættir geti haft áhrif á launamyndun forstjóra (Core, Holthausen og Larcker, 1999; 

Bebchuk og Fried, 2003) þótt niðurstöður rannsókna séu misvísandi (Sapp, 2008; Dalton, 

Daily, Ellstrand og Johnson, 1998). Nánari umfjöllun niðurstöður rannsókna er varðar 

stjórnir og launamyndun má finna í kafla 3.3 um stjórnunarvald. 

 Framkvæmdastjórar 

Í stærri fyrirtækjum er framkvæmdastjórn sem vinnur að sameiginlegum markmiðum 

fyrirtækisins, mótar stefnu og er ábyrg fyrir afkomu fyrirtækisins. Í hverri 

framkvæmdastjórn er framkvæmdastjóri sem er æðsti stjórnandi fyrirtækisins eða 

forstjórinn (e. CEO - Chief Executive Officer). Forstjórinn annast daglegan rekstur 

fyrirtækisins og er ráðinn af stjórn fyrirtækisins og heyrir því undir hana. Í smærri 

fyrirtækjum er oft ekki framkvæmdastjórn, einungis forstjóri sem getur jafnvel verið 

eigandi ef fyrirtækið er í eigu einstaklings. Helsta hlutverk forstjórans er að leiða stefnu 

stjórnar fyrirtækis og skipuleggja aðgerðir með hagsmuni fyrirtækisins að leiðarljósi 

(Finkelstein, Hambrick og Cannella, 2009). Í íslensku atvinnulíf er æðsti stjórnandi 

fyrirtækis ýmist kallaður forstjóri eða framkvæmdastjóri. Í reglum um kaupaukakerfi 

samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki nr. 388/2016 er framkvæmdastjóri skilgreindur 

sem: „Einstaklingur sem stjórn fyrirtækis ræður til þess að standa fyrir rekstri þess í 

samræmi við ákvæði hlutafélagalaga eða laga um fjármálafyrirtæki, burtséð frá 

starfsheiti að öðru leyti“. Í þessari rannsókn er einungis horft til æðsta framkvæmdastjóra 

og vísað til hans sem forstjóra. Aðrir framkvæmdastjórar í framkvæmdastjórn fyrirtækja 

teljast með öðrum starfsmönnum fyrirtækja.  

Æðsti stjórnandi í fyrirtæki er oft talinn einn af mikilvægustu starfsmönnum í fyrirtæki 

og getur haft mikil áhrif á afkomu þess (Ueng, Wells og Lilly, 2000). Niðurstaða rannsóknar 

Bennedsen, Perez-Gonzalez og Wolfenzon (2006) gefur til kynna að forstjóri er 
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mikilvægur fyrir góðar framtíðarhorfur fyrirtækja svo framlega sem hann sé réttur 

einstaklingur í starfið. Almennt þykir forstjóri mikilvægur fyrir afkomu fyrirtækja þótt 

einstaka rannsóknir hafi sýnt fram á hið gagnstæða (Chintrakarn, Chatjuthamared, Tong 

og Jiraporn, 2018) og því ætti mikilvægi hans að kristallast í góðum launakjörum. 

Vísbendingar eru þó um að launakjör forstjóra endurspegla ekki alltaf mikilvægi hans 

heldur geta þær endurspeglað hversu mikil völd forstjórar hafa til ákvarða sjálfir laun sín 

(Hill, Lopez og Reitenga, 2016) eða að laun þeirra stafi að heppni, til dæmis ef laun eru 

tengd hlutabréfaverði og allur markaðurinn í heild er á uppleið óháð gengi fyrirtækisins 

(Bertrand og Mullainathan, 2001). Einnig getur skipt máli hversu þekktur forstjórinn er, 

en staða og umfjöllun um einstaka forstjóra getur leitt til þess að þeir verði að stórstirni 

(e. superstar) og laun þeirra taki mið af því en ekki framlagi þeirra til fyrirtækis 

(Malmendier og Tate, 2009). Rannsóknir á launum framkvæmdastjóra hafa einkum beinst 

að æðsta framkvæmdastjóra, þó er algengara nú en áður að rannsóknir beinist að allri 

framkvæmdastjórninni, til dæmis þegar skoðað er launahlutfall æðsta framkvæmdastjóra 

og annarra í framkvæmdastjórn (Bebchuk, Cohen og Ferrel, 2008).  

 Samfélagsleg ábyrgð 

Áhersla fyrirtækja á samfélagslega ábyrgð (e. corporate social responsibility) hefur aukist 

mikið síðustu misseri um allan heim (Snjólfur Ólafsson, Brynhildur Davíðsdóttir og Lára 

Jóhannsdottir, 2014). Barnea og Rubin (2010) skilgreina samfélagslega ábyrgð fyrirtækja 

sem þjónustu við fólk, samfélög og umhverfið umfram það sem lög og reglur skylda 

fyrirtæki. Þannig eigi fyrirtæki að taka ábyrgð á þeim áhrifum sem þau hafa á umhverfi 

sitt og skipuleggja starfsemi sína á þann hátt að þau skaði ekki samfélagið og hafi jákvæð 

áhrif á þróun á þess. Á sviði stjórnunar hafa rannsóknir einkum beinst að tengslum á milli 

afkomu fyrirtækja og samfélagslegrar ábyrgðar sem gefa til kynna jákvæð tengsl, þó 

mismikil eftir rannsóknum (Ambec og Lanoie, 2008; Pfeffer, 2010; Nelling og Webb, 

2008). Enn er óplægður akur í rannsóknum á tengslum launa forstjóra og 

samfélagaslegrar ábyrgðar fyrirtækja og eru niðurstöður úr þeim rannsóknum sem nú 

liggja fyrir misvísandi (Rekker, Benson og Faff, 2014; Karim, Lee og Suh, 2018).  

Líklegt er að aukin áhersla fjárfesta á samfélagslega ábyrgð fyrirtækja muni hafa áhrif 

á alla þætti í starfsemi fyrirtækja á næstu misserum en þessi aukna áhersla endurspeglast 

meðal annars í fjölda þeirra aðila sem hafa undirritað viðmiðunarreglur Sameinuðu 
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þjóðanna um samfélagslega ábyrgar fjárfestingar (PRI-Principles of Responsible 

Investments, e.d.). 

 Launagreiðslur fyrirtækja 

Launagreiðslur fyrirtækja geta verið margs konar þótt algengast er að fyrirtæki greiði 

starfsmönnum endurgjald fyrir vinnu í formi peninga. Laun eru skilgreind í 

kjarasamningum sem endurgjald fyrir vinnu í hvaða formi sem greitt er (Alþýðusamband 

Íslands, e.d.). Í lögum um tekjuskatt nr. 90 frá árinu 2003 teljast allar launagreiðslur til 

skattskyldra launa og geta laun verið í mismunandi formi eins og peningum, hlunnindum, 

hlutum, valréttarsamningum og viðbótarlífeyrisgreiðslum. Þótt almennt teljist allar 

launagreiðslur til skattskyldra launa óháð formi fyrirfinnast launagreiðslur í samfélaginu 

sem erfitt er að taka tillit til í rannsóknum og tengjast undanskoti frá tekjuskatti.  

 Peningar, hlunnindi og viðbótarlífeyrir 

Laun í formi peninga eru allar tegundir greiddra launa eða þóknana í peningum sem 

launamaður fær fyrir starf sem hann innir af hendi á ábyrgð launagreiðanda. Laun í formi 

hlunninda eða fríðinda geta hins vegar verið fatnaður, fæði, húsnæði, bifreið til einkanota, 

greiðslur í vörum og jafnvel gjafir ef verðmæti þeirra er hærra en almennt gerist um 

tækifærisgjafir. Fyrirtækjum ber að meta hlunnindi og fríðindi sem þau láta starfsmanni í 

té til eigin nota til peningaverðs og skila þeim upplýsingum til skattayfirvalda. Þannig eru 

öll hlunnindi og fríðindi tengd starfi launafólks lögð að jöfnu við laun óháð því hvort 

starfsmaður fái eitthvað til eignar, afnota, láns eða neyslu (Ríkisskattstjóri, e.d.-b).  

Laun í formi viðbótarlífeyrisgreiðslna er mótframlag umfram lög- og 

kjarasamningsbundin mótframlög. Samkvæmt lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða ber launagreiðendum skylda til að greiða fyrir 

alla launamenn á aldrinum 16 til 70 ára ákveðið hlutfall af launum eða iðgjaldsstofni sem 

inniheldur öll laun að hlunnindum og akstursgreiðslum undanskildum. Að auki er kveðið 

á um skyldu atvinnurekanda að greiða mótframlag í lífeyrissjóð samkvæmt 

kjarasamningum og því getur mótframlag launagreiðanda verið breytilegt eftir 

starfsgrein. Það þekkist hérlendis að launafólk semji um viðbótarlífeyrisgreiðslur sem eru 

umfram lágmarksmótframlag sem kveðið er á um í lögum og kjarasamningum. Til dæmis 

viðgengust slíkar greiðslur í þremur stærstu bönkum á Íslandi fyrir hrun og gátu verið stór 
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hluti launa einstakra lykilmanna (Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi 

Gunnarsson, 2010). Hins vegar liggur ekki fyrir hversu algengt það er að launafólk á Íslandi 

fái laun í formi viðbótarlífeyrisgreiðslna. Rannsókn á bandarískum forstjórum í stærstu 

fyrirtækjum á hlutabréfamarkaði gaf til kynna að um 70% launasamninga innihéldu 

viðbótarlífeyrisgreiðslur í formi launa (Bebchuk og Jackson, 2005). Lífeyriskerfi í 

Bandaríkjunum og Íslandi eru hins vegar mjög ólík og fá fyrirtæki á Íslandi sambærileg og 

stærstu fyrirtæki á hlutabréfamarkaði í Bandaríkjunum.  

Viðbótagreiðslur í lífeyrissjóð eru í raun frestaðar launagreiðslur til starfsmanns og eru 

tekjur í framtíðinni eða þegar starfsmaður fer á eftirlaun, nema ef um er að ræða 

séreignalífeyrissparnað þá getur starfsmaður tekið hann út við 60 ára aldur. Launaumbun 

í formi viðbótargreiðslna í lífeyrissjóð er hagkvæm þar sem einungis er greiddur 

tekjuskattur af upphæðinni en ekki fjármagnstekjuskattur af vöxtum þó að stór hluti þess 

sem til ráðstöfunar er megi rekja til fjármagnstekna (Gylfi Magnússon, 2003).  

 Hlutir og valréttarsamningar 

Starfsmenn í lykilstöðum félaga geta fengið í einhverju tilfellum laun í formi hluta og 

valrétta sem þóknun fyrir störf í þeim tilgangi að tengja saman hagsmuni félags og 

starfsmanns. Þegar starfsmenn fá hlutabréf án endurgjalds í fyrirtæki sem þeir starfa hjá 

vegna starfa sinna telst það til launagreiðsla. Laun í formi hluta fylgja oft ákveðin skilyrði 

um sölu, eins og að starfa fyrir fyrirtækið í ákveðin tíma eða að fyrirfram ákveðnir 

fjárhagslegir mælikvarðar séu uppfylltir. Verðmæti hluta er háð gengi hlutabréfa á þeim 

tímapunkti sem starfsmaður ákveður að selja þau. Laun í formi valrétta eru hins vegar 

samningar um kaup- og sölurétt hlutabréfa sem starfsmenn hafa rétt á að kaupa eða selja 

en ber ekki skyldu til að ganga að samningi. Samningar um kauprétt hlutabréfa (e. call 

option) veitir starfsmönnum rétt til að kaupa ákveðin fjölda hluta á umsömdu verði sem 

hann getur selt í framtíðinni. Verðmæti hluta miðast við verðþróun á hlutabréfum þangað 

til kaupréttur er nýttur, ef gengi hlutabréfa hækkar myndast hagnaður en ef þau lækka er 

samningurinn einskis virði. Samningar um sölurétt hlutabréfa (e. put option) veitir hins 

vegar starfmönnum rétt til að selja ákveðin fjölda hluta á fyrirfram umsömdu verði innan 

tilgreinds tímamarka. Ákveðin tímapunktur á sölurétt er oft settur til að tryggja að 

starfsmenn starfi hjá fyrirtæki þangað til rétturinn rennur úr gildi. Ólíkt kaupréttasamningi 

myndast hagnaður í söluréttasamningi ef gengi hlutabréfa hefur lækkað en samningur er 
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einskis virði ef gengið er hærra en umsamið verð hluta (Aðalsteinn Egill Jónasson, 2009). 

Starfsmenn sem þiggja laun í formi hluta eða valréttarsamninga taka enga áhættu og 

þurfa ekki að nýta kaup- eða sölurétt nema þeir hagnist á því. Fyrirtæki eru hins vegar 

skuldbundin til að ganga að samningum starfsmanna (Sanders og Hambrick, 2007; Hall og 

Murphy, 2002). Nánar er fjallað um hluti og valréttarsamninga í tengslum við 

launamyndun forstjóra í kafla 3.1. um hvata og árangurstengd laun. 

Í rannsóknum á launum forstjóra er hlutabréfaeign og valréttarívilnun oft metin til 

launa þó að starfsmenn hafi ekki innleyst hagnað vegna bréfanna og greiðslur því ekki 

fastar í hendi. Við slíkt mat er notast við ákveðnar verðformúlur eða reiknilíkön til að 

ákvarða verð hluta eða samninga sem er svo metið til launa. Slíkar aðferðir eru ekki hafnar 

yfir gagnrýni en geta þó engu að síður verið gagnlegar til að sýna þann launakostnað sem 

fyrirtækið hefur hugsanlega stofnað til með launasamningum (Jensen og Murphy, 1990; 

Murphy, 2002; Aboody og Kasznik, 2000).  

 Ótaldar launagreiðslur  

Ótaldar launagreiðslur geta verið laun og fríðindi sem fyrirtæki hirða ekki um að skila 

upplýsingum um til skattayfirvalda þrátt fyrir lögbundna skyldu. Þar má nefna svokallaða 

svarta atvinnustarfsemi og ótaldar risnur eins og líf- og sjúkratryggingu eða aðgang að 

mat og líkamsræktaraðstöðu á vegum fyrirtækisins. Í einhverjum tilfellum getur verið að 

hluti launa sé talin með vörukostnaði fyrirtækja í stað launakostnaðar til að komast undan 

skattlagningu. Slíkt getur átt sér stað þegar eigandi fyrirtækis (eða starfsmaður með mikið 

sjálfræði við stjórnun fyrirtækis eða fjölskylda eiganda) sem er einnig launamaður kaupir 

vörur sem eru ætlaðar til persónulegra nota en í stað þess að nota eigin útborguð laun 

lætur hann fyrirtækið kaupa vörurnar. Freistingin er til staðar því það getur verið 

hagkvæmara fyrir eigendur að láta fyrirtækið kaupa vörur sem eru ætlaðar til 

persónulegra nota. Þá er hægt að fá endurgreiddan virðisaukaskatt af vörum, lækka 

hagnað fyrirtækisins með því að setja vörur sem kostnaðarlið hjá fyrirtækinu og greiða 

ekki tekjuskatt af launum. Þá getur forstjóri sem er jafnframt eigandi greitt sjálfum sér lág 

laun en hærri arðgreiðslur í staðinn.   

Í skýrslu um sanngjarna dreifingu skattbyrðar kemur fram að breytingar á skattkerfi á 

Íslandi og umgjörð atvinnustarfsemi síðustu áratugi hafi opnað leiðir til að komast undan 

skattlagningu meðal annars með því að stofna eignarhaldsfélag án atvinnurekstrar. Það 
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sé freistandi að láta hagnað myndast í eignarhaldsfélaginu og nýta óskattlagt eigið fé til 

að fjárfesta í persónulegum eigum. Þannig geta verið miklar persónulegar eignir faldar í 

einkahlutafélögum eins og einbýlishús, innbú, sumarhús, málverk og fleira (Stefán 

Ólafsson og Indriði H. Þorláksson, 2019). Þá hefur Alþingi Íslands hefur gert úttekt á 

umfangi skattsvika, nú síðast á 131. löggjafarþingi árin 2004-2005. Samkvæmt úttektinni 

eru vísbendingar um að tekjutap ríkis og sveitarfélaga vegna skattsvika geti numið 8,5% 

til 11,5% af heildarskatttekjum ríkis og sveitarfélaga (þingskjal nr. 664/2004-2005).  

 Launamyndun í fyrirtæki 

Milkovich og félagar (2014) halda því fram að launamyndun eða það hvernig laun eru 

ákvörðuð skipti ekki síður máli en upphæð launagreiðslna. Máli sínu til stuðnings taka þeir 

raundæmi um kennara í skóla í Bandaríkjunum sem var lofað vænum kaupauka ef 

einkunnir nemenda hækkuðu. Síðar þurfti að segja nokkrum kennurum upp þar sem þeir 

höfðu látið nemendum í té svör við prófum til að fá kaupaukann. Einnig tóku þeir 

raundæmi úr fyrirtæki þar sem upp höfðu komið tilvik þar sem forstjórar hagræddu 

afkomutölum til að fá árangurstengda kaupauka. Í hagfræðikenningum er gert ráð fyrir 

að launamyndun taki mið af því að launafólk fái greidd laun í samræmi við framleiðni (e. 

marginal productivity) sína eða virði þeirra fyrir fyrirtækið. Þar sem samkeppni ríkir ættu 

að vera greidd sömu laun fyrir sömu störf. Þær kenningar hafa hins vegar átt undir högg 

að sækja einkum vegna þess að forsendan um samkeppni á vinnumarkaði er ekki alltaf til 

staðar auk þess sem horfa þarf á áhrif vinnuaflsins í stærra samhengi vegna framboðs 

ólíkra fyrirtækja og starfa (Finkelstein o.fl., 2009; Milkovich o.fl., 2014).  

Werner og Ward (2004) kortlögðu rannsóknir á launum og niðurstaða þeirra var að 

launamyndun væri háð mörgum þáttum. Til að mynda þáttum eins í hvaða umhverfi og 

geira fyrirtæki starfar í, einkenni vinnumarkaðar eins og lagaumhverfi, einkenni fyrirtækja 

eins og stéttarfélagsaðild auk einkenna starfsins og eftirspurn eftir því. Einnig hafa 

rannsóknir sýnt fram á að lýðfræðilegir þættir eins og kyn og uppruni getur haft áhrif á 

launamyndun auk hæfni einstaklingsins, menntun, starfsreynsla og frammistaða í starfi. 

Meðan launamyndun í almennum störfum tengist oft eftirspurn eftir störfum, í hvaða 

geira þau eru og kjarasamningum er launamyndun stjórnenda oft flóknari og með sterkari 

tengsl við samkeppni og afkomu fyrirtækis. Það er mun algengara að forstjórar fái 

launagreiðslur í formi hluta eða valréttarsamninga en aðrir starfsmenn sem gerir laun 
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forstjóra ógegnsærri en ella (Finkelstein o.fl., 2009). Til dæmis ef forstjóri hefur gert 

kaupréttasamning um ákveðna hluti í fyrirtækinu þá getur verið erfitt að meta launakjör 

hans yfir tíma þar sem verð á hlutabréfum geta tekið miklum breytingum. Sama gildir um 

kaupauka sem eru greiddir út með ákveðinni tímatöf eins og lífeyrisgreiðslur og 

árangurstenging launa sem byggja á langtímamælikvörðum. Langtímasamningar í formi 

hluta eru oft ekki innleystir fyrr en fimm til tíu árum seinna sem gerir samanburð á launum 

erfiðan. Einnig má nefna að starfsmenn í forstjórastarfi fá fleiri tækifæri en aðrir 

starfsmenn að fá ófjárhagslega umbun sem getur verið fyrir marga enn verðmætari en 

fjárhagsleg umbun, eins og staða og virðing. Laun ein og sér gefa því ekki fulla mynd af 

því sem forstjóri getur fengið úr starfi sínu (Finkelstein og Hambrick, 1988). 

Barkema og Gomez-Mejia (1998) gerðu greiningu á niðurstöðum rannsókna á 

tengslum milli launa forstjóra og rekstrarárangurs fyrirtækja. Þeir komust að því að 

almennt skorti í rannsóknum mikilvæga þætti sem geta haft áhrif á launamyndun 

forstjóra. Samantekt yfir þá þætti má finna á mynd 1 og þrátt fyrir að niðurstöður séu 

rúmlega tuttugu ára gamlar eiga þær enn við í dag. 

 

Mynd 1. Skýringarmynd Barkema og Gomez-Mejia (1998) á launamyndun forstjóra 
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3 Helstu sjónarhorn á launamyndun forstjóra 

Rannsóknir á launum forstjóra eiga sér langa sögu einkum á sviði hagfræði þar sem 

samband á milli launa forstjóra og rekstrarárangurs fyrirtækja var áberandi. Seinna komu 

inn aðrar áherslur eins og launamyndun eða hvernig laun og kjör forstjóra eru ákveðin 

(Finkelstein og Boyd, 1998). Þrátt fyrir fjölmargar rannsóknir þá takast enn á ólík 

sjónarmið um launamyndun forstjóra og hvað skýrir hækkun launa þeirra (Morse o.fl., 

2011; Edmans og Gabaix, 2016; Song og Wan, 2019). Algengasti útgangspunktur í 

rannsóknum á launamyndun forstjóra eru hagkvæmir samningar þar sem gert er ráð fyrir 

innbyggðu hvatakerfi í formi launa í samningum sem er ætlað að leysa umboðsvanda. 

Hins vegar hafa komið upp efasemdaraddir um að hagkvæmir samningar skýri nógu vel 

launamyndun forstjóra þar sem niðurstöður rannsókna gefa almennt til kynna lítil tengsl 

á milli launa forstjóra og rekstrarárangurs fyrirtækja. Það má merkja í annarri nálgun, 

stjórnunarvald, sem skýrir lítil tengsl á milli launa forstjóra og rekstrarárangurs fyrirtækja 

með því að forstjórar geti í krafti valds haft áhrif á eigin launasamninga. Þá eru hugmyndir 

um að launamyndun forstjóra skýrist fyrst og fremst af einkennum fyrirtækja og forstjóra, 

eins og stærð og fjölbreytileika fyrirtækja.  

Vert er að nefna í samhengi við þróun forstjóralauna að á síðustu áratugum hefur 

samsetning launa forstjóra breyst mikið þar sem hvatar og árangurstengd laun, oft í formi 

hluta og valréttarsamninga, hafa orðið töluvert algengari. Sú samsetningabreyting hefur 

haft áhrif á launaþróun og því hefst umfjöllun á því efni. 

 Hvatar og árangurstengd laun 

Algeng skipting á launagreiðslum er skiptingin í föst- og breytileg laun. Föst laun forstjóra 

eru skilgreind sem föst launakjör þar sem upphæð er föst í hendi fyrirfram meðan 

breytileg laun eru tengd árangri þar sem endanleg upphæð launa liggur ekki fyrir með 

nákvæmum hætti fyrirfram. Hvatar og árangurstengd laun er algeng leið til að hvetja 

starfsmenn til dáða í starfi sem og að tryggja að hagsmunir starfsmanna séu í takt við 

hagsmuni eigenda fyrirtækja (Wiseman og Gomez-Mejia, 1998).  

Á íslenskum vinnumarkaði hafa lengi tíðkast hvatar í formi kaupauka á borð við 

bónuskerfi í sjávarútvegi og sölustörfum, uppmælingu hjá iðnaðarmönnum og árlegar 

bónusgreiðslur tengdar frammistöðu starfsmanna. Um þær launagreiðslur ríkir almenn 
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sátt í samfélaginu (Ingvi Þór Elliðason, 2012). Hins vegar eru launahvatar tengdir 

ávinnsluskilyrðum (e. vesling criteria) um afkomu fyrirtækja eins og arðsemi eiginfjár, 

tekjum eða heildareignum umdeildari og mun algengari meðal stjórnenda en annarra 

starfsmanna (Duru, Lyengar og Zampelli, 2012). Þrátt fyrir að vera umdeild þá eru slíkar 

launagreiðslur engu að síður mjög mikilvægar. Til dæmis hjá sprotafyrirtækjum sem eru 

oft ekki fjárhagslega sterk þegar þau hefja starfsemi. Það getur ráðið úrslitum fyrir 

starfsemina að halda föstum launum lágum en geta boðið starfsmönnum í staðinn hluti 

og valréttarsamninga (Baker, Jensen og Murphy, 1988).  

 Hlutabréfamarkaður og laun í formi hluta og valréttarsamninga 

Laun í formi hluta og valréttarsamninga hafa verið áberandi í rannsóknum á launum 

forstjóra síðan Jensen og Meckling (1976) komu fram með þau rök að æskilegt væri að 

auka eignarhluta stjórnenda í fyrirtækjum til að sporna við umboðsvanda. Flestar 

rannsóknirnar eru sem fyrr segir bandarískar þar sem fyrir er rótgróinn 

hlutabréfamarkaður sem hefur stækkað ört síðustu ár og samhliða hafa launahvatar í 

formi hlutabréfa og valréttarsamninga aukist verulega meðal forstjóra (Hall og Murphy, 

2002). Á níunda áratug síðustu aldar fengu um 30% forstjóra fyrirtækja á markaði í 

Bandaríkjunum nýja kauprétti í formi launa meðan hlutfallið var komið upp í 70% árið 

1994 (Hall og Liebman, 1998; Hall og Murphy, 2002). Laun í formi hluta og 

valréttarsamninga eru misalgeng eftir atvinnugrein og eru til dæmis algengari í fjármála- 

og tæknigeira en eldri atvinnugreinum eins og iðnaði (Core o.fl., 2003).  

Á Íslandi urðu kaupaukar í formi hluta og valréttarsamninga hins vegar ekki algengir 

fyrr en upp úr síðustu aldamótum enda er hlutabréfamarkaður á Íslandi mjög ungur 

samanborið við markaði nágrannaríkja. Upphaf kauphallar á Íslandi, þar sem aðilar geta 

keypt og selt hlutabréf í íslenskum fyrirtækjum, má rekja til stofnun Verðbréfaþings 

Íslands árið 1985 og voru fyrstu hlutabréfin skráð á markað árið 1990 (Gylfi Magnússon, 

2007). Hlutabréfamarkaður þróaðist hratt í framhaldinu en sveiflur hafa einkennt 

íslenskan hlutabréfamarkað frá stofnun hans. Fjöldi félaga náði hámarki árið 2001 þegar 

skráð félög voru orðin 75 talsins. En í kjölfarið fækkaði þeim verulega meðal annars vegna 

sameininga og breytinga á eigarhaldi fyrirtækja og í árslok 2003 voru þau 48 talsins 

(Kauphöll Íslands, 2004). Íslenskur hlutabréfamarkaður varð fyrir miklu áfalli í alþjóðlega 

fjármálahruninu árið 2008 þegar þrír stærstu viðskiptabankar Íslands sem voru allir 
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skráðir á markað féllu. Eftir hrunið voru einungis fá félög skráð á markað þar sem félög 

urðu gjaldþrota, afskráðu sig af markaði eða lækkuðu verulega. Árið 2010 var fjöldi 

fyrirtækja á markaði einungis 10 talsins. Fyrir fjármálahrunið mátti rekja verðmæti allra 

skráðra félaga að stærstum hluta til fjármálafyrirtækja svo um var að ræða stórfellt áfall 

fyrir íslenskan hlutabréfamarkað. Vísitala aðallista Kauphallarinnar (OMXIPI og OMXIGI) 

sem mælir verðbreytingar allra skráðra fyrirtækja í kauphöll á Íslandi sýnir að 

hlutabréfaverð hækkaði mikið á árunum fyrir fjármálahrunið. Vísitala aðallista náði þá 

hæsta gildi sínu í júlí 2007 og hafði hækkað um 132% frá árslokum 1999. Einu og hálfu ári 

síðar eða í árslok 2008 hafði hlutabréfaverð á Íslandi hríðfallið og vísitala aðallista hafði 

lækkað um 93%. Endurreisn íslensk hlutabréfamarkaðs frá hruni hefur tekið tíma, en 

gengið ágætlega og hefur hlutabréfamarkaður á Íslandi stækkað jafnt og þétt. Í árslok 

2018 voru skráð fyrirtæki á markaði alls 23 talsins og hefur hlutabréfaverð hækkað 

talsvert eða um rúm 9% á ári frá ársbyrjun 2009 til ársloka 2018. Þegar lengra tímabil er 

skoðað, eða frá ársbyrjun 1999 til ársloka 2018 má sjá að hækkun á innlendum 

hlutabréfamarkaði nemur um 45% sem gera rúmlega 2% á ári að jafnaði (Nasdaq, e.d.-a, 

Nasdaq, e.d.-b). Í alþjóðlegum samanburði er íslenskur hlutabréfamarkaður ekki stór 

umfangs og ungur að árum. 

Síðustu áratugi hafa hlutabréfavísitölur almennt hækkað mikið á heimsvísu og þar sem 

kaupaukar í formi hluta og valréttarsamninga hafa orðið töluvert algengari hafa laun 

forstjóra hækkað nokkuð vegna þess (Core o.fl., 2005; Bertrand og Mullainathan, 2001; 

Kotnik, Sakinç og Guduras,̌ 2018). Samhliða hafa vaknað upp þær spurningar hvort það 

eigi yfirhöfuð að tengja laun forstjóra við hlutabréf á tímum þar sem allur markaður er á 

uppleið þar sem það leiðir til hækkunar á launakjörum forstjóra óháð gengi fyrirtækis sem 

þeir starfa hjá. Hlutabréfaverð getur til dæmis rokið upp vegna eftirspurnar eftir 

hlutabréfum ef aðgengi að lánsfé eykst sem hefur ekkert með rekstur tiltekins fyrirtækis 

að gera. Einnig má nefna að því meira sem forstjórar fá greitt í formi hluta eða 

valréttarsamninga því meira þarf fyrirtækið að kaupa af eigin hlutabréfum sem getur leitt 

til hækkunar á hlutabréfum. Oft lána fyrirtæki forstjórum fyrir hlutabréfakaupum og geta 

slíkir lánasamningar verið ansi umfangsmiklir (Frydman og Jenter, 2010; Bertrand og 

Mullainathan, 2001; Páll Hreinsson o.fl., 2010). En þótt árangurstenging launa í formi 

hluta og valréttarsamninga hafi aukist og hækkað laun forstjóra þá hafa aðrir launaliðir 

forstjóra þeim ótengt einnig hækkað einnig umtalsvert (Murphy og Zábojník, 2004).  
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 Kostir og gallar við árangurstengingu launa 

Launahvatar forstjóra hafa fengið mikla athygli og ekki síst í þeim tilfellum þar sem 

framkvæmd þeirra virkar ekki sem skyldi. Forstjórar með árangurstengd laun í formi 

valréttarsamninga hafa til dæmis möguleika á því að taka mikla áhættu í rekstri fyrirtækis 

án þess að taka áhættu sjálfir, en forstjóri þarf ekki að nýta kaup- eða sölurétt á 

hlutabréfum nema að hann hagnist sjálfur. Fyrirtæki eru hins vegar skuldbundin til að 

standa við samninga við forstjóra og þegar fyrirtæki gefa út nýja hluti til að standa straum 

af hvötum í formi hlutabréfa og valréttarsamninga rýrir það eignarhlut annarra eiganda 

(Duru o.fl., 2012). Rannsóknir hafa sýnt að launahvatar tengdir afkomu fyrirtækja geta 

leitt til áhættusamrar og jafnvel vafasamrar hegðunar forstjóra. Dæmi um slíkt er þegar 

forstjórar freistast til að hagræða árangursmælikvörðum og/eða markaðsvirði fyrirtækja 

til skemmri tíma svo þeir geti hagnast sjálfir, jafnvel þótt það skaði fyrirtækið sjálft 

(Bebchuk og Fried, 2006; Yemack, 1997; Coles, Daniel og Naveen, 2006; Aboody og 

Kasznik, 2000). Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir falls 

íslensku bankanna 2008 má finna sérstakan kafla sem fjallar um áhrif launa- og hvatakerfis 

bankanna á fjármálahrunið á Íslandi. Þar kemur fram að hvatakerfi launa í rekstri 

bankanna hafi ýtt undir áhættuhegðun, stuðlað að skammtímahugsun og hafi án efa átt 

stóran þátt í falli bankanna. Í skýrslunni var einnig ályktað að varasamt væri að 

árangurstengja laun forstjóra í banka við mælikvarða sem þeir sjálfir geta haft mikil áhrif 

á og þekkja mun betur en hluthafar (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Fram til ársins 2010 giltu 

engar reglur á Íslandi sem takmörkuðu kaupaukagreiðslur tengt hvata og 

árangurstengingu launa. En árið 2010 voru settar skorður við kaupaaukagreiðslur 

fjármálafyrirtækja og það með umfangsmeiri hætti en þekkist í ríkjum á Evrópska 

efnahagssvæðinu. Ástæður þess voru þær að óhóflegir kaupaukar eru taldir ýta undir 

áhættusækni (Andrés Þorleifsson og Gísli Örn Kjartansson, 2017). Fyrir fjármálahrunið 

2008 voru dæmi um að stjórnir fjármálafyrirtækja á Íslandi gerðu valréttarsamninga við 

stjórnendur þar sem samnings- og viðmiðunargengi á samningsdegi var það sama. Þannig 

gafst stjórnendum kostur á að kaupa á gömlu gengi meðan slíkt var ekki í boði fyrir aðra 

hluthafa (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Sambærilegar niðurstöður hafa einnig komið fram í 

erlendum rannsóknum og sýnt hefur verið fram á að í einhverjum tilfellum hafa laun í 

formi hluta verið dagsett í fortíðinni til að fela launagreiðslur (Lie, 2005; Heron og Lie, 

2007). 
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Þótt sýnt hafi verið fram á að launahvatar geti leitt til áhættusamrar og jafnvel 

vafasamrar hegðunar forstjóra í einhverjum tilfellum þá eru rannsóknir misvísandi 

varðandi hvort að launahvatar auki almennt áhættusækni forstjóra eða ekki. Ef engin 

hvati er fyrir hendi er hætta á því að forstjóri taki ekki viðeigandi áhættu til að hámarka 

hagnað fyrirtækisins (Mehran, 1995). Grossman og Hart (1983) sýndu fram á að í jafnvel 

einföldum aðstæðum er erfitt að byggja inn launahvata í samninga vegna margra 

óvissuþátta. Þeir ályktuðu sem svo áhrifaríkast væri að hafa launahvata í samningum 

einfalda og án tillits til áhættu þar sem niðurstöður rannsókna um tengsl launahvata og 

áhættu eru ekki skýrar (Edmans og Gabaix, 2009; Grossman og Hart, 1983). En þrátt fyrir 

augljós vandkvæði við launahvata eru þeir almennt taldir gagnlegir svo framlega sem 

hvatakerfin eru skynsamlega útfærð. Skynsamleg útfærsla getur til dæmis falist í því 

lengja þann tíma sem árangurstenging byggir á til að sporna við áhættu vegna 

skammtímahagsmuna, takmarka árangurstengingu launa við arðsemi eiginfjár og taka 

mið af árangri fyrirtækis í samhengi við önnur fyrirtækja í sömu grein. Þá ætti ekki að nota 

hvatakerfi ef erfitt er að meta árangur af vinnu forstjórans (Ingvi Þór Elliðason, 2012; 

Jensen og Murphy, 1990; Cullen og Guðrún Johnsen, 2015; Holström, 2005). Hvata- og 

árangurskerfi launa ættu einnig að innihalda fjölbreyttari mælikvarða en bara sem varðar 

afkomu fyrirtækja og hagsmuni eigenda, til dæmis mælikvarða tengda hagsmunum 

starfsmanna og samfélagsins (Guay o.fl., 2001).  

 Hagkvæmir samningar  

Algengasta nálgunin til að skýra launamyndun forstjóra má rekja til rannsókna í 

samningsfræðum (e. contract theory) sem komu fram á áttunda og níunda áratug 20. 

aldar og höfðu umboðskenningu (e. agency theory) sem útgangspunkt. Umboðskenning 

getur nýst vel til að fá innsýn og betri skilning á óvissu, áhættu og árekstrum sem kunna 

að koma upp þegar einn aðili vinnur í umboði annars aðila (Eisenhardt, 1989).  

Á grundvelli rannsókna í samningsfræðum setti Holmström (1979) fram líkan um 

hagkvæma samninga (e. optimal contracting) eða hagkvæmustu leiðina til að gera 

samninga í umhverfi þar sem misvægi er í upplýsingum og samningaaðilar hafa ekki 

endilega sömu hagsmuni. Það líkan hefur síðan verið þróað áfram (Grossman og Hart, 

1983; Edmans og Gabaix, 2016). Umboðsvandi (e. agency problem) getur komið upp 

þegar forstjóra er falið að gæta hagsmuna eigenda fyrirtækja en hann misnotar aðstöðu 
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sína og hámarkar eigin hagsmuni í staðinn. Meðan hagsmunir eigenda fyrirtækja geta 

falist í því að auka virði fyrirtækis og hagnað geta hagsmunir forstjóra falist í því að í því 

að öðlast vald, auð og virðingu. Ef eignarhald fyrirtækis er dreift þá getur verið mjög 

kostnaðarsamt fyrir eigendur að hafa eftirlit með að forstjórinn sé að vinna að þeirra hag 

þar sem þeir hafa hvorki sama aðgengi að upplýsingum né eins mikla þekkingu á 

fyrirtækjarekstri eins og forstjórinn (Jensen og Meckling, 1976; Fama og Jensen, 1983).  

Til að sporna við umboðsvanda og hugsanlegri sjálftöku tækisfærissinnaðra forstjóra 

er gert ráð fyrir innbyggðum hvata og árangurstengingu launa í hagkvæmum samningum. 

Stjórnir eða eigendur fyrirtækja framselja vald til forstjóra með launasamningi þar sem 

forstjórar fá sérstaka umbun ef þeir ná fyrirfram skilgreindum árangri í rekstri 

fyrirtækisins. Í því felst hvatning fyrir forstjóra að starfa í umboði eigenda fyrirtækja og 

auka virði fyrirtækis (Holmström, 1979; Duru o.fl., 2012; Lyngar og Zampelli, 2012). 

Hækkun launa forstjóra er skýrð með kaupaukum sem forstjórar fá í samræmi við 

verðmæti fyrirtækja og rekstrarárangurs sem miðar að því sameina hagsmuni beggja 

(Holmström, 1979; Kaplan 2008).  

Afleiðing hagkvæmra samninga ætti því að koma fram í rannsóknum sem sterk jákvæð 

tengsl á milli launa forstjóra og rekstrarárangurs fyrirtækja, en það samband er eitt mest 

rannsakaða efni þegar kemur að launum forstjóra. En þrátt fyrir fjölmargar rannsóknir eru 

niðurstöður ekki skýrar og ekki hefur verið sýnt fram á það samband með afgerandi hætti. 

Niðurstöður gefa til kynna lítil jákvæð tengsl á milli launa forstjóra og árangurs fyrirtækja 

(Murphy, 1986; O‘Reilly og Main, 2010; Tosi o.fl., 2000) og virðast tengslin örlítið sterkari 

ef laun forstjóra innihalda hluti og valréttarsamninga (Hall og Liebman, 1998; Core, o.fl., 

2005). Hins vegar eru vísbendingar í þá átt að sambandið sé veikara hjá fyrirtækjum með 

dreift eignarhald og ef mikil áhætta er í rekstri fyrirtækis (Gomez-Mejia, Tosi og Hinkin, 

1987; Werner, Tosi og Gomez-Mejia, 2005). Árið 1998 töldu fræðimennirnir Barkema og 

Gomez-Mejia að rannsóknir á sambandi launa forstjóra og frammistöðu fyrirtækja væri 

komið í öngstræti og mikilvægt væri að skoða afkomu fyrirtækja í breiðara samhengi 

(Barkema og Gomez-Mejia, 1998). Balkin, Markman og Gomez-Mejia (2000) sýndu til 

dæmis fram á að í hátæknifyrirtækjum eru laun forstjóra meira háð nýsköpun heldur en 

fjárhagslegum árangri fyrirtækis. Það getur verið mikil áskorun fólgin í því að hanna 

skynsamlegt hvatakerfi í launasamningum eins og kom fram í kafla 3.1 og halda Gompers, 
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Ishii og Metrick (2003) því fram að launahvatar einir og sér dugi ekki til að sameina 

hagsmuni forstjóra og eigenda fyrirtækja og því þurfi samhliða að beita öðrum aðferðum 

eins og öflugu eftirliti með störfum forstjóra. 

Hagkvæmir samningar eru enn í dag algengasti útgangspunktur í rannsóknum á 

launamyndun forstjóra og hafa niðurstöður á tengslum launa og árangurs fyrirtækja verið 

skýrðar þann á hátt að það séu launaviðmið (e. benchmarking) á samkeppnismarkaði sem 

knýi áfram hækkun launa forstjóra (Kaplan, 2008; Murphy, 2002; Faulkender og Yang, 

2010). Einnig hefur nálgunin verið útvíkkuð með því að taka inn félagslega þætti 

(Wiseman og Gomez_Meijia, 1998; Baker o.fl., 1988; Edmans og Gabaix, 2016).  

 Launaviðmið og samkeppni  

Himmelberg og Hubbard (1999) gerðu rannsókn sem styður nálgun hagkvæmra 

samninga. Þeir komust að þeirri niðurstöðu að lítið samband á milli launa forstjóra og 

árangurs fyrirtækja skýrist af því að árangursríkir forstjórar sem geta stýrt stórum og 

flóknum fyrirtækjum séu takmörkuð auðlind. Því þurfa fyrirtæki að borga há laun til að fá 

þá til starfa og halda þeim. Jafnvel þegar illa árar hjá fyrirtæki getur verið hagkvæm 

ráðstöfun að borga háa kaupauka til að halda góðum forstjóra. Holmström (2004) heldur 

því fram að vinnumarkaður forstjóra sé óhefðbundinn og það sjónarmið að margir geti 

unnið starf forstjóra fyrir lægri laun sé misskilningur. Það getur verið kostnaðarsamt fyrir 

fyrirtæki að ráða nýjan forstjóra ef sá sem fyrir er starfar ágætlega og nýtur trausts. Því sé 

launaviðmið (e. benchmarking) notað af góðri ástæðu. Magnan og Martin (2019) velta því 

hins vegar upp hvort það sé ekki ástæðulaust að horfa launamyndun forstjóra á annan 

hátt en annarra starfsmanna og hvort með því sé ekki verið að réttlæta launakjör 

forstjóra. En Bizjak, Lemmon og Naveen (2008) komust að því að launaviðmið eru notuð 

til að réttlæta launakjör forstjóra og standast samkeppni. 

Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að ákvörðun launa forstjóra byggja í auknum 

mæli á launaviðmiðum samkvæmt könnunum og ráðleggingum frá ráðgjafafyrirtækjum 

(Faulkender og Yang, 2010; DiPrete, Eirich og Pittinsky, 2010). Við notkun launaviðmiða 

er forstjóra oft tryggð að lágmarki laun sem nemur miðgildi af launum annarra forstjóra 

sem viðmiðið nær til. Það veldur tröppugangi í viðmiðinu og þau hækka sífellt sem sumir 

fræðimenn telja að skýri að stórum hluta hækkun launa forstjóra síðustu áratugi 

(Faulkender og Yang, 2010; Diprete o.fl., 2010). Þá hafa rannsóknir sýnt að forstjórar geti 
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haft áhrif á viðmiðunarhóp og eru meiri líkur á að fyrirtæki velji viðmiðunarhóp sem hefur 

hærri laun en forstjóri í fyrirtæki er þegar með. Þær niðurstöður geta bæði bent til áhrifa 

stjórnunarvalds en geta einnig gefið til kynna að vinnumarkaður forstjóra sé lítill og 

eftirspurn eftir árangursríkum forstjórum sé mikil (Shin, 2016; Faulkender og Yang, 2010). 

Dæmi eru um að fyrirtæki velji viðmiðunarhóp hjá fyrirtækjum sem eru stærri með hærri 

laun til svo forstjórinn í þeirra fyrirtæki líti út fyrir að vera með lægri laun en almennt 

gengur og gerist (Bizjak o.fl., 2011). 

Eftirspurn eftir forstjórum hefur tekið breytingum yfir tíma þar sem fyrirtæki eru orðin 

fjölbreyttari en áður sem endurspeglast í aukinni eftirspurn eftir forstjórum með almenna 

stjórnunarhæfileika í stað sértækrar þekkingu á ákveðnum fyrirtækjarekstri (Murphy og 

Zábojník, 2004). Forstjórar með almenna stjórnunarhæfileika geta starfað í hvað geira 

sem er, sem sumir telja sýni aukna eftirspurn eftir forstjórum og af hverju það er 

algengara í dag að ráðnir eru utanaðkomandi forstjórar (Mobbs, 2013). Niðurstöður 

rannsókna gefa til kynna að utanaðkomandi forstjórar séu með hærri laun að jafnaði 

heldur en þeir forstjórar sem fengu framgang innan fyrirtækis (Brockman, Lee og Salas, 

2016; Sapp, 2008). Það felst mikil áskorun í því rannsaka og sannreyna að það sé 

eftirspurn eftir árangursríkum forstjórum með almenna stjórnunarhæfileika enda erfitt 

að aðgerðbinda slíkt í rannsóknum (Edmans og Gabaix, 2011). Dæmi um nálgun á 

árangursríkum forstjóra í rannsóknum er sýnileiki hans í fjölmiðlum og gengi fyrirtækja 

sem hann hefur stýrt (Rajgopal, Shevlin og Zamora, 2006).  

 Stjórnunarvald  

Efasemdir um að hagkvæmir samningar dugi til að skýra launamyndun kemur fram í 

hugmyndinni um stjórnunarvald (e. managerial power view). Í báðum sjónarhornum felst 

hugsanlegur hagsmunaárekstur milli eigenda fyrirtækja og forstjóra, en meðan 

hagkvæmir samningar miða að því að útrýma umboðsvanda er umboðsvandi talinn 

órjúfanlegur hluti þríhliða sambandsins á milli eigenda, stjórnar og forstjóra í 

stjórnunarvaldi (Adams o.fl., 2010). Í stjórnunarvaldi er gert ráð fyrir að valdamiklir 

forstjórar geti haft áhrif á launasamninga og tekið þannig til sín hluta hagnaðar fyrirtækis 

í formi launa og hækkað laun sín óháð eigin frammistöðu og árangurs fyrirtækja (Bebuck 

og Fried, 2006; van Essen, Otten og Carberry, 2015; Morse o.fl., 2011). Dahl (1957) 

skilgreinir vald sem tengsl á milli fólks þannig að einstaklingur A hefur vald yfir einstaklingi 
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B á þann hátt að hann getur fengið einstakling B til að gera eitthvað sem einstaklingur B 

myndi ella ekki gera. Því meira vald sem einstaklingur A hefur því meiri líkur eru á að 

einstaklingur B geri það sem A vill að hann geri. Í valdi felst þannig möguleiki á að hafa 

áhrif á hegðun annarra og byggir stjórnunarvald á þeirri hugmynd, það er að forstjórar 

hafi það mikið vald yfir þeim sem ákvarða launin að þeir geti haft áhrif á eigin 

launamyndun.  

Í stjórnunarvaldi er gert ráð fyrir litlu sambandi á milli launa forstjóra og 

rekstrarárangurs fyrirtækis, þó ekki endilega neikvæðu sambandi þar sem ekki er hægt að 

útiloka að heppni geti haft áhrif á laun forstjóra, til dæmis ef allur hlutabréfamarkaður er 

á uppleið (Bertrand og Mullainathan, 2001). Veikara samband á milli launa forstjóra og 

rekstrarárangurs hjá fyrirtækjum með dreift eignarhald er talið benda til þess að forstjórar 

beiti áhrifum sínum svo kaupaukar séu minna tengdir rekstrarárangri en meira við 

mælikvarða sem þeir geta stjórnað betur (Werner, Tosi, Gomez-Mejia, 2005). Þá eru 

vísbendingar um að forstjórar séu áhugasamari að stækka fyrirtæki heldur en að hámarka 

hagnað, jafnvel þótt stækkun sé á kostnað fjárfestingu eigenda fyrirtækja. Stærri fyrirtæki 

auðveldar forstjórum að auka auð sinn, vald og orðspor (Agarwal, 1981; Wright, Kroll og 

Elenkov, 2002). Alþjóðavæðing fyrirtækja og fjölbreyttur rekstur gerir það að verkum að 

það er erfiðara og kostnaðarsamara fyrir stjórnir að hafa eftirlit með rekstri fyrirtækis, þar 

með talið störfum forstjórans. Til að tryggja að forstjóri starfi með hagsmuni eigenda í 

huga hafa sumar stjórnir farið þá leið að hækka laun forstjóra og setja upp árangurstengd 

launakerfi (Finkelstein o.fl., 2009).  

Hugmyndin að baki stjórnunarvaldi er ekki ný af nálinni en árið 1932 bentu Berle og 

Means á að stjórnendur hefðu það mikið frelsi við rekstur fyrirtækja að þeir gætu nýtt það 

til að ná fram eigin markmiðum í stað þess að hámarka markaðsvirði fyrirtækja fyrir 

eigendur (Berle og Means, 1932). Á fyrsta áratug 21. aldar varð stjórnunarvald áberandi í 

kjölfar hneykslismála, einkum í Bandaríkjunum, sem komu upp og tengdust launakjörum 

forstjóra (Bebchuk og Fried, 2006; van Essen o.fl., 2015). Árið 2004 gáfu Bebchuk og Fried 

út bók þar sem þeir tóku saman fjölda fræðigreina um stjórnunarvald og stjórnarhætti. 

Niðurstaða þeirra var að ef forstjórar fyrirtækja á hlutabréfamarkaði hafa of mikið vald 

yfir stjórnarmönnum eða starfskjaranefndum sem ákvarða laun þeirra þá geta þeir haft 

áhrif á eigin launamyndun og samið um hærri laun sem eru ekki eins næm fyrir 
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rekstrarárangri fyrirtækja. Einnig að launasamningar sem kveða á um ógegnsæjar 

launagreiðslur í formi lífeyrisgreiðslna, starfslokasamninga og flókinna hvatakerfa um 

árangurstengingu launa gefi vísbendingu um stjórnunarvald eða áhrif forstjóra (Bebchuk 

og Fried, 2004). Það er í samræmi við niðurstöður Chintrakarn og félaga (2018) sem gefa 

til kynna að valdamikilir forstjórar geta haft áhrif á samsetningu launa sinna. Niðurstöður 

rannsókna á stjórnunarvaldi hafa vakið mikla athygli og leitt til nýrra reglna og viðmiða 

um stjórnarhætti fyrirtækja sem geta haft áhrif á ferli við ákvörðun launa. Dæmi um það 

er skyldubirting fyrirtækja á markaði á hlutfalli launa forstjóra af launum annarra 

starfsmanna í Bandaríkjunum, réttur hluthafa til að kjósa um launakjör forstjóra í Sviss og 

Frakklandi og skorður á kaupaaukagreiðslur í fjármálafyrirtækjum í Evrópu. Þau inngrip 

löggjafans hugnast þó ekki öllum og ekki síst þar sem enn er óútkljáð hvort hækkun launa 

forstjóra megi í raun rekja til þess að þeir séu að taka til sín hluta hagnaðar fyrirtækja 

vegna valda (Correa og Lel, 2016; Edmans og Gabaix, 2016). 

En þrátt fyrir að hugmyndir um stjórnunarvald hafi haft mikil áhrif þá eru niðurstöður 

rannsókna misvísandi (Hill og Phan, 1991; Dalton o.fl., 1998). Það hefur verið túlkað á 

móti stjórnunarvaldi að laun forstjóra hafi haldið áfram að hækka þrátt fyrir að síðustu 

áratugi hafi stjórnarhættir batnað og starfsreynsla forstjóra minnkað (Conyon og 

Muldoon, 2006; Hall og Murphy, 2002; Holmström og Kaplan, 2003). Core, Guay og 

Thomas (2005) telja að niðurstöður Bebchuk og Fried (2004) séu einungis áhugaverð 

dæmi um skemmd epli í eplatunnu, eins og þegar forstjórar fá háa kaupauka þó mikið tap 

sé á rekstri fyrirtækis, en sýni ekki fram á með afgerandi hætti að öll tunnan sé skemmd 

og þannig falli sjónarhornið um stjórnunarvald um sjálft sig. Misvísandi niðurstöður úr 

rannsóknum var innblástur fræðimannanna van Essen, Otten og Carberry (2015) sem 

gerðu safngreiningu (e. meta analysis) á niðurstöðum alls 219 rannsókna sem mátu áhrif 

stjórnunarvalds bæði á laun forstjóra og sambandsins á milli launa forstjóra og 

rekstrarárangurs fyrirtækis. Niðurstöður þeirra gefa til kynna að stjórnunarvald spái vel 

fyrir um laun forstjóra. Því valdameiri forstjórar því hærri laun og að sama skapi því meira 

vald hjá stjórnum fyrirtækja því lægri voru laun forstjóra. Þeir sýndu einnig fram á 

sambandið var sterkara á milli launa forstjóra og rekstarafkomu fyrirtækja ef stjórnir voru 

valdamiklar.  



25 

 Einkenni stjórna og tengslamyndun 

Uppbygging stjórna fyrirtækja getur haft áhrif á vald forstjóra og hafa rannsóknir sýnt að 

þegar ákveðin einkenni stjórna eru til staðar í fyrirtæki þá eru laun forstjóra hærri að 

jafnaði. Þegar stjórnir hafa þau einkenni er oft vísað til veikra stjórnarhátta andstætt 

góðum stjórnarháttum. Vísbendingar eru um að laun forstjóra eru hærri því stærri sem 

stjórn er, ef stjórnarmenn sitja jafnframt í öðrum stjórnum, ef forstjórar eru tengdir með 

því að sitja í stjórn fyrirtækis hvors annars, ef forstjóri situr einnig í stjórn fyrirtækis, ef 

forstjóri er jafnframt stjórnarformaður fyrirtækis, ef margir stjórnarmenn eru tilnefndir 

af forstjóra og ef fáir stjórnarmenn eru óháðir fyrirtækinu (Bebchuk og Weisbach, 2010; 

Eyþór Ívar Jónsson, 2004-b; Core o.fl., 1999; Sapp, 2008).  

Þrátt fyrir að eftirlitshlutverk stjórna geti verið mannaflafrek, þá eru vísbendingar um 

að stærri stjórnir séu ekki eins áhrifaríkar að takmarka vald forstjóra. Því stærri stjórnir 

því erfiðara er að byggja upp samstöðu og samheldni stjórnarmanna sem getur aukið vald 

forstjóra (Bebchuk og Fried, 2004; van Essen o.fl., 2015; Yermack, 1996). Á Íslandi eru 

forstjórar almennt ekki jafnframt stjórnarformenn fyrirtækja þar sem frá árinu 2006 var 

það óheimilt samkvæmt lögum um einka- og hlutafélög (Lög um hlutafélög nr. 2/1995; 

Lög um einkahlutafélög nr. 138/1994) en ef forstjóri er jafnframt stjórnarmaður í fyrirtæki 

getur það gefið honum meira vald við ákvörðun launa sinna (Cyert, Kang og Kumar, 2002). 

Þá hafa komið fram vísbendingar um að ef stjórnarmenn sitja í mörgum stjórnum geti þeir 

ekki sinnt störfum sínum í stjórninni með fullnægjandi hætti (Shivdasani, 1993; Reddy, 

Abdin og You, 2015) og að óháðir stjórnarmenn hafi minni hagsmuni að gæta og verði 

síður fyrir áhrifum innherja. Óháðir stjórnarmenn eru þeir sem hafa ekki unnið áður hjá 

fyrirtækinu og hafa ekki annað samband við fyrirtæki (Bebchuk og Fried, 2004; Main, 

O'Reilly og Wade 1995).  

Morse og félagar (2011) sýndu fram á að árangurstenging launa í launasamningum 

væru einungis að hluta til áhrifaríkir ef stjórnarhættir eru veikir. Niðurstaða þeirra var að 

um 10% launa forstjóra vegna árangurs mætti rekja til þess að forstjórar hagræddu 

mælikvörðum í eigin þágu og því meiri vald sem forstjóri hafði því meiri líkur voru á því að 

hann reyndi að hafa áhrif á mælikvarða. Í stjórnunarvaldi er gert ráð fyrir að í þeim 

tilfellum sem stjórnir gera launasamninga sem eru hagstæðir forstjórum en ekki 

hluthöfum megi rekja það að hluta til félagslegra tengsla stjórnarmanna og forstjóra. 
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Stjórnarmenn vilja halda góðum tengslum við forstjórann enda getur forstjórinn í 

einhverjum tilfellum haft áhrif á stöðu þeirra í stjórninni (Bebchuk og Fried, 2004; Main 

o.fl., 1995). Einnig er þekkt að í fámennum hópi eins og í stjórn fyrirtækja verður til 

kunningja- og vinskapur auk hollustu veldur því að stjórnarmenn eru ólíklegri til að fara á 

móti forstjóra eða setja honum skorður (O‘Reilly og Main, 2010). Það er erfiðara fyrir 

stjórnarmenn að taka stöðu gegn forstjóra til dæmis ef stjórnarmenn eru sjálfir tilnefndir 

af forstjóra (Adams, Almeida og Ferreira, 2005; Core og fl., 1999) og þá getur myndast 

samkennd ef stjórnarmenn eru jafnframt forstjórar í öðrum fyrirtækjum (Cremers, 2005). 

Bebchuk og Fried (2006) halda því fram að það sé eðlislæg þörf stjórnarmanna að forðast 

ágreining í stjórninni og jafnvel þótt stjórnarmenn eigi hlut í fyrirtækinu þá séu þeir 

hagsmunir of veikir til að standa á móti launakjörum sem forstjórar leita eftir. Þá benda 

þeir á tímaskortur og mannafli hafa gert stjórnarmönnum erfitt fyrir að fylgjast með 

launasamningum við forstjóra, jafnvel þótt þeir séu allir af vilja gerðir. Þá eru vísbendingar 

um að samsetning og tengslamyndun í sérstökum starfskjaranefndum sem starfa í 

umboði stjórnar geti einnig haft áhrif á laun forstjóra (Main o.fl., 1995; Cremers og Nair, 

2005).  

Starfsreynsla forstjóra er talin geta gefið vísbendingu um vald forstjóra og hefur mikið 

verið notað í rannsóknum í stjórnunarvaldi. Því meiri starfsreynslu sem forstjóri hefur því 

meiri líkur eru á að hann hafi áhrif á stjórnarmenn þar sem starfsreynslan stendur fyrir 

stöðu og reynslu í fyrirtækinu. Því meiri starfsreynsla og því eldri sem forstjóri er því meiri 

tíma hefur forstjórinn haft til að styrkja tengsl og ná meiri áhrifum (Hill og Phan, 1991; 

Finkelstein og Hambrick, 1989; Bebchuk og Fried, 2006). Niðurstöður íslenskrar 

rannsóknar sem greindi viðskipta- og atvinnulífselítuna á Íslandi árin 2014 og 2015 út frá 

tengslum gefur til kynna að séu mikil innbyrðis tengsl á milli á milli einstaklinga sem 

mynda viðskipta- og atvinnulífselítuna á Íslandi (Magnús Þór Torfason, Þorgerður 

Einarsdóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Sigrún Sigurðardóttir, 2017). 

 Eignarhald fyrirtækja og óræðar greiðslur 

Vísbendingar eru um að eignarhald fyrirtækja geti haft áhrif á launamyndun forstjóra. Ef 

stór hlutafi er meðal eigenda þá getur það dregið úr áhrifum stjórnunarvalds (Shleifer og 

Vishny, 1997; Werner, Tosi og Gomez-Mejia, 2005; Tosi o.fl., 2000) og þá benda 

niðurstöður rannsókna til þess að stofnanafjárfestar, til dæmis lífeyrissjóðir, séu líklegri 
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til að hafa meiri eftirlit með forstjóra og stjórn fyrirtækja (Hartzell og Starks, 2003). Sumir 

telja það ástæðuna fyrir því að af hverju forstjórar í Japan fá lægri laun en forstjórar í 

Bandaríkjunum en stórir stofnanafjárfestar eru algengir í japönskum fyrirtækjum (Prowse 

1990). Það getur verið mismunandi eftir löndum hversu mikið vald hluthafar hafa, til 

dæmis eru til staðar reglur í Bretlandi og Sviss sem gefa hluthöfum þar meira vald heldur 

en hluthöfum í Bandaríkjunum (Bebchuk og Weisbach, 2010; Gompers o.fl., 2003). 

Buigut, Sio og Koskei (2015) telja enn mikil sóknarfæri í rannsóknum á sambandi á milli 

einkenna hluthafa og launa forstjóra. Þar þyrfti að ná fram til dæmis betri skilningi á 

áhrifum eignarhalds fjölskyldu á fyrirtæki en niðurstöður benda til þess að laun forstjóra 

í slíkum fyrirtækjum eru minna tengdari afkomu fyrirtækis en ella (Gomez-Mejia, Larraza-

Kintana og Makri, 2003). 

Í stjórnunarvaldi er gert ráð fyrir að launasamningar við forstjóra einkennist af því að 

vera ógegnsæir og þannig geta valdamiklir forstjórar fengið hærri laun án þess að það 

vekji athygli hlutahafa. Bebchuk og Fried (2004) halda því fram að mælikvörðum vegna 

árangurstengdra launa forstjóra sé í einhverjum tilfellum hagrætt í skjóli veikra 

stjórnarhátta þar sem stjórnin lítur framhjá því að hagsmunir forstjóra séu hafðir að 

leiðarljósi. Það nær þó einungis upp að því marki að veikleikar stjórnar verði ekki gerðir 

opinberir sem getur vakið reiði eigenda fyrirtækja og kallað á opinbera umfjöllun sem 

getur skaðað fyrirtækið. Á móti því hefur verið haldið á lofti að þótt stjórnir verði fyrir 

áhrifum frá forstjóra þá séu regluverk það sterk að þau bindi hendur stjórnarmanna og 

forstjóra sem veldur því að áhrif forstjóra á eigin launakjör séu ekki eins mikil og gefið 

gefið sé til kynna í stjórnunarvaldi (Holmström og Kaplan, 2003). Bebchuk og Fried (2006) 

eru því ósammála þótt þeir viðurkenni að regluverð setji einhver mörk á vald forstjóra 

enda skiptir það máli fyrir fyrirtæki að fá ekki of mikla gagnrýni á launakjör til að skaða 

ekki fyrirtækið. Hins vegar sé hægt að forðast að lenda í umtali með því að gera 

launakjörin óræð (e. camouflace). Dæmi um óræðar launagreiðslur eru laun í formi 

lífeyrisgreiðslna eða aðrar frestaðar greiðslur eins og samningur um fríðindi eftir starfslok, 

en slíkar upplýsingar eru oft ekki gegnsæjar í ársreikningum og eru að aukast (Bebchuk og 

Fried, 2006; Gompers o.fl., 2003). Tilhneiging að hafa launagreiðslur óræðar eða fela þær 

endurspeglast í ummælum eins bankastjóra á Íslandi sem bar því við í skýrslutöku 

rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna 2008 „að 

birting launaupplýsinga í tímaritum á Íslandi hafði valdið því að hann hafi viljað fresta 
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innlausn kauprétta þangað til að hann hætti að vinna fyrir bankann“. Í skýrslunni kom 

einnig fram að stór hluti launa umrædds bankastjóra var í formi 

viðbótarlífeyrislaunagreiðslna (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Jensen og Meckling (1976) 

sýndu fram á að lífeyrisgreiðslur eða aðrar seinkaðar launagreiðslur geta verið stór hluti 

launa forstjóra þrátt fyrir að hafa fengið litla ahygli. Ástæður ósýnileika má rekja til þess 

að um er að ræða skuldbindingar sem fyrirtæki þarf að standa við í framtíðinni og einnig 

að birting á slíkum greiðslum voru ekki opinberar lengi vel né heldur gjaldfærðar sem 

kostnaður hjá fyrirtækjum (Bebchuk og Jackson, 2005). Einnig eru vísbendingar um að 

valdamiklir forstjórar hafi haft áhrif á ávinnsluskilyrði launa í formi hluta til að fela 

launagreiðslur eða tryggja kaupauka (Qu, Percy og Hu, 2018).  

Háar starfslokagreiðslur hafa verið tengdar við vald forstjóra yfir stjórnum við gerð 

launasamninga þar sem starfslokagreiðslur geta ekki haft áhrif á framtíðarárangur 

fyrirtækis (Finkelstein og Boyd, 1998). Á móti kemur að um eftirágreidda umbun getur 

verið að ræða þar sem stjórn metur framlag forstjóra og verðlaunar hann fyrir vel unnin 

störf (Fama, 1980). Einnig geta háar starfslokagreiðslur verið nauðsynlegar ef ekki er hægt 

að losna við forstjóra á annan hátt vegna tengsla við aðrar stjórnarmenn (Bebchuk og 

Jakson, 2005). Rannsóknir hafa sýnt að starfslokagreiðslur eru oft ekki í samræmi við 

launasamninga heldur er um að ræða ákvörðun stjórnar og þá eru starfslokagreiðslur 

hærri ef forstjóri var rekinn (Yermack 2006; Chang, Dasgupta og Hilary, 2010).  

 Aðgerðabinding á valdi 

Það felst mikil áskorun í því að aðgerðabinda vald, eða finna þætti sem hægt er að mæla 

og geta staðið fyrir vald. En ekki er hægt að mæla þá hugsmíð beint þar sem fyrirbærið er 

afstætt (e. relational). Í rannsóknum á stjórnunarvaldi hefur því að mestu verið notast við 

einkenni stjórnarhátta sem vísbendingu um vald, starfsreynslu forstjóra og eignarhalds 

fyrirtækja (Sapp, 2008). Það getur verið vandkvæðum háð að túlka þær breytur og til 

dæmis er bæði hægt að leggja starfsreynslu forstjóra að jöfnu við aukið vald forstjóra en 

einnig að hann sé verðmætari starfskraftur vegna reynslu sinnar.  

Winter og Michels (2019) halda því fram að ekki sé hægt að sannreyna með 

vísindalegum hætti að vald hafi áhrif á laun. Þeir hafna því ekki að vald hafi jákvæð áhrif 

á laun en halda því fram að það sé ekki mælanlegt þar sem erfitt sé að aðgerðabinda vald. 

Þeir telja að ólíkar skilgreiningar á valdi í fræðunum sýni að það er ekki samstaða um 
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hvernig eigi að mæla vald. Í raun er sé það þannig að vald forstjóra sé í eðli sínu það sama 

og aukið tækifæri forstjóra til að hafa áhrif sem geti haft jákvæð áhrif á margt og ekki bara 

vilja forstjóra til að fá hærri laun. Þeir greindu fjölmargar rannsóknir um efnið og töldu sig 

finna mynstur þess efnis að ef rannsóknir sýndu jákvætt samband milli launa forstjóra og 

breyta sem standa fyrir vald þá var það túlkað sem að vald hafi áhrif á laun en ef 

sambandið var lítið eða ekki jákvætt þá voru þær niðurstöður skýrðar á þann hátt að 

breytan sem vald væri samsett úr væri ekki nógu góð eða ekki fjallað frekar um þær 

niðurstöður. Misvísandi niðurstöður úr rannsóknum á stjórnunarvaldi geta endurspeglað 

að mælingar á stjórnarháttum dugi ekki til að útskýra stjórnunarvald vegna 

hugtaksréttmæti (e. construct validity) og því er mikilvægt að finna nýjar nálganir til að 

mæla vald (Larcker, Richardson og Tuna, 2007; Finkelstein o.fl., 2009).  

 Einkenni fyrirtækja og forstjóra 

Það er engum vafa undirorpið að margir þættir geta haft áhrif á launamyndun forstjóra 

(Werner og Ward, 2004; Milkovich o.fl., 2014) og ein nálgun byggir á því að hækkun launa 

forstjóra skýrist fyrst og fremst af samspili milli einkenna fyrirtækja og forstjóra. Einkenni 

fyrirtækja geta verið stærð fyrirtækis, í hvaða grein fyrirtæki starfar auk þess hversu 

flókinn og fjölbreyttur rekstur fyrirtækisins er. Einkenni forstjóra eru til dæmis aldur og 

fyrri störf, menntun og stjórnunarhæfileikar, en stærri og fjölbreyttari fyrirtæki þurfa 

forstjóra sem hafa almenna stjórnunarhæfileika (Bertrand og Schoar, 2003; Gabaix og 

Landier, 2008; Graham, Li, og Qiu, 2012). Sýnt hefur verið fram á að stærð fyrirtækja getur 

haft áhrif á laun forstjóra og því stærri fyrirtæki því hærri laun (Sapp, 2008; Frydman og 

Saks, 2010; Tosi o.fl., 2000; Finkelstein og Hambrick 1989; Ueng o.fl., 2000). Þá getur 

atvinnugrein einnig haft áhrif á laun sem og regluverk sem fyrirtæki falla undir (Sapp, 

2008). Stærri fyrirtæki eru oft flóknari og með fleiri stjórnunarlög sem getur hækkað laun 

æðsta stjórnanda og hafa rannsóknir sýnt fram á að stór fyrirtæki hafa fjölbreyttari 

uppbyggingu sem gerir forstjórastarfið flóknara (Murphy, 1999; Gabaix, Landier og 

Sauvagnat, 2014).  

Niðurstöður Agarwal (1981) benda til þess að ákveðnir þættir forstjórastarfsins og 

möguleiki fyrirtækja til að greiða hærri laun hafi meiri áhrif á launamyndun forstjóra en 

persónuleg einkenni forstjóra. Í rannsókninni voru þættir forstjórastarfsins metnir út frá 

starfsmannafjölda, fjölda deilda, fjölda stjórnunarlaga og fjölbreytileika í staðsetningu 
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fyrirtækis. Möguleiki fyrirtækis til að greiða hærri laun var byggt á hagnaði fyrirtækis og 

arðsemishlutfalli fjárfestinga. Einkenni forstjóra voru mæld út frá menntun og 

starfsreynslu. Þótt allir upptaldir þættir höfðu áhrif á laun þá voru áhrifin ekki jafn mikil 

og benda til þess að launamyndun forstjóra sé meira háð einkennum fyrirtækis en 

einkennum forstjórans. Hins vegar er ekki hægt að útiloka að önnur einkenni forstjóra en 

menntun og starfsreynsla geti haft áhrif. Song og Wan (2019) sýndu fram á að laun 

valdamikilla forstjóra væru hærri en annarra en eftir að þeir höfðu leiðrétt fyrir því hvort 

forstjóri væri nýr í starfi eða ekki þá kom í ljós að hærri laun forstjóra væru vísbending um 

hæfileika forstjóra frekar en að um stjórnunarvald væri að ræða. Þá eru vísbendingar um 

að sambandið á milli launa forstjóra og árangurs fyrirtækja er sterkara ef hæfileikaríkur 

forstjóri er við stjórnvöllinn (Banker, Darrough, Huang og Plehn-Dujowich, 2013).  

Rannsókn Song, Price, Guvenen, Bloom og von Wachter (2019) um launaójöfnuð hjá 

fyrirtækjum yfir tímabilið 1978 til 2013 gefur til kynna að hækkun á hlutfalli á milli hæstu 

og lægstu launa megi rekja til stórra fyrirtækja (og þá skipti ekki máli hvort mælt eftir 

stærð, markaðsvirði, sölutekjum eða fjölda starfsmanna) og til fyrirtækja sem voru 

efnahagslega mjög sterk. Þeir sáu þróun þess efnis að fyrirtæki urðu ólíkari yfir tíma hvað 

varðar samsetningu starfsmanna þar starfsmenn á háum launum fóru í auknum mæli að 

vinna hjá efnahagslega sterkum fyrirtækjum sem borguðu há laun og öfugt. Þótt rannsókn 

Song og félaga (2019) fjalli ekki um laun forstjóra þá gefur hún til kynna að hækkun launa 

þeirra sem eru í efsta launastigi megi rekja til þess að ákveðin yfirburðarfyrirtæki hafa 

stækkað og orðið fjölbreyttari. Fleiri rannsóknir hafa sýnt svipaðar niðurstöður (Card, 

Heining og Kline, 2013).  
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4 Launahlutfall forstjóra og annarra starfsmanna 

Peter Drucker, þekktur stjórnunarfræðingur, ráðlagði fyrirtækjum á 9. áratug 20. aldar að 

laun þess starfsmanns sem gegnir forstjórastarfi ætti ekki að vera hærri en sem nemur 

20-földum meðallaunum annarra starfsmanna í fyrirtæki. Ef launahlutfall forstjóra og 

annarra starfsmanna færi yfir 20 væri hætta á aukinni óánægju starfsmanna og verri 

vinnustaðamenningu. Skoðun hans var óbreytt þegar hann lést árið 2005 eftir langa og 

farsæla starfsævi (The Drucker Institute, 2011).  

Launahlutfall forstjóra af launum annarra starfsmanna er gagnleg mæling til að skoða 

launaþróun forstjóra í samhengi við aðra starfsmenn í fyrirtæki og hefur verið notuð í 

rannsóknum til dæmis á launamyndun forstjóra og ójöfnuð (Faleye, Reis og 

Venkateswaran, 2013). Einnig hefur hlutfallið verið notað í tengslum við lagasetningar 

sem svar við því ákalli að há laun forstjóra brjóti í bága við félagsleg viðmið sem kalli á 

aðgerðir til að stemma stigum við of háum launum (Rost og Weibel, 2013). 

 Mat á hlutfallinu 

Útreikningur eða mat á hlutfalli milli launa forstjóra og annarra starfsmanna hefur ýmsar 

áskoranir í för með sér. Mjög oft skortir ítarleg gögn og oftast liggja einungis fyrir 

upplýsingar um laun forstjóra í stærstu fyrirtækjum sem eru á hlutabréfamarkaði en ekki 

upplýsingar um laun annarra starfsmanna í sama fyrirtæki. Því eru laun annarra 

starfsmanna oftast metin með öðrum hætti, til dæmis fengin úr könnunum eða hagtölum 

í ákveðnum greinum eins og meðallaun eða miðgildi starfsmanna í sömu atvinnugrein og 

forstjóri starfar við (Uygur, 2019; Mishel og Schieder, 2018). Launaupplýsingar úr 

könnunum geta verið ónákvæmar því þær byggja á minni og viðhorfum svarenda og þá 

getur það skekkt hlutfallið að nota almennar hagtölur eftir geirum (Chamberlain, 2015). 

Almennar hagtölur gefa auk þess ekki færi á nákvæmari greiningum í rannsóknum eins og 

hvort hlutfallið sé fyrst og fremst hátt í ákveðnum fyrirtækjum með ákveðin einkenni. 

Einnig skortir upp á alhæfingargildi rannsókna þar sem flestar rannsóknir byggja á 

gögnum frá stærstu fyrirtækjum markaði. Almennt er gott aðgengi að gögnum um laun 

forstjóra stærstu fyrirtækja á hlutabréfamarkaði og rannsóknir byggja mjög oft á 500 

stærstu fyrirtækjum á markaði í Bandaríkjunum miðað við markaðsvirði Standard og 

Poor´s 500 verðvísitölunnar (Schieder og Michel, 2012; Chamberlain, 2015; Edmans og 

Gabaix, 2016).  
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Rannsóknir geta verið ólíkar þegar kemur að því að mæla hvaða launahugtak liggur til 

grundvallar. Einfaldasta leiðin er að nota einungis laun í formi peninga og hlunninda en 

þar sem flestar rannsóknir byggja á fyrirtækjum á hlutabréfamarkaði er algengt að 

launagreiðslur í formi hluta, valréttarsamninga og lífeyrisgreiðslna séu metin til launa 

(Finkelstein og Hambrick, 1989). Slíkt mat byggir á reiknilíkönum eða verðformúlum eins 

og Black-Scholes mati eða með því að meta meta ávinning af virði hlutabréfa hvers árs 

(Aboody og Kasznik, 2000). Slíkt mat er ekki yfir gagnrýni hafið og ekki er fast í hendi að 

forstjórar hagnist vegna hlutabréfa sem hafa ekki verið innleyst. Þá hafa eldri rannsóknir 

gefið til kynna að mæling á launum í formi peninga sé góð nálgun á heildarlaun forstjóra 

(Agarwal, 1981; Finkelstein og Boyd, 1998).  

 Mat samkvæmt reglum og viðmiðum 

Síðustu ár hefur það aukist að launahlutfall forstjóra sé notað í reglum og viðmiðum, 

meðal annars sem aðgerð til að stemma stigum við of háum launum og sem hluti af 

bættum stjórnarháttum (Rost og Weibel, 2013). Ekki eru allir sammála um gildi þess að 

setja í reglur skyldu á slíkri birtingu og það tók til dæmis verðbréfaeftirlit Bandaríkjanna 

(e. U.S. Securities and exchange commission) um tvö ár að koma fram með endanlega 

útgáfu af reglugerð sem kvað á um hvernig meta skyldi hlutfallið milli launa forstjóra og 

annarra starfsmanna vegna fjölda umsagna sem bárust meðan reglugerðin var í vinnslu. 

Algeng gagnrýni var að erfitt væri að meta laun forstjóra vegna þess hversu flókin og óræð 

þau voru og að við birtingu skapaðist áhætta á að niðurstöður yrðu mistúlkaðar (U.S. 

Securities and Exchange Commission, 2017). Í reglugerðinni er kveðið á um að fyrirtæki á 

markaði skuli birta árslaun forstjóra, miðgildi annarra starfsmanna og hlutfallsins á milli 

þeirra frá og með árinu 2018 (fyrir uppgjörsárið árið 2017). Ekki er um að ræða árlega 

skyldu nema ef fyrirtæki hafi vísbendingar um að hlutfallið hafi breyst verulega, en að 

lágmarki skal birta hlutfallið á þriggja ára fresti. Í reglugerðinni kemur fram að fyrirtæki 

hafa ákveðin sveigjanleika hvernig þau reikna hlutfallið, til dæmis hvort þeir noti alla 

starfsmenn eða taki úrtak. Fyrirtækjum er jafnvel heimilt að gera skynsamlegt mat á 

launum annarra starfsmanna ef greint er frá hvernig matið var framkvæmt. Hins vegar er 

ekki leyfilegt nota hagtölur sem viðmið fyrir aðra starfsmenn. Í einhverjum tilfellum er 

fyrirtækjum heimilt að útiloka starfsmenn sem vinna ekki í Bandaríkjunum og þá má 

útiloka starfsmenn sem eru á vegum starfsleigu og verktaka. Hlutfallið skal reiknað á 
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grundvelli árslauna forstjóra og miðgildi árslauna annarra starfsmanna á hvaða degi sem 

er innan síðustu þriggja mánaða á uppgjörsári. Útreikningar skulu taka mið af öllum 

launum, einnig breytingum á lífeyrisgreiðslum og hlunnindum. Sömu aðferðum skal beita 

við útreikning árslauna forstjóra og annarra starfsmanna. Fyrirtækjum er heimilt útiloka 

nýja starfsmenn á árinu eða umreikna laun þeirra miðað við fullt starf á árinu. Hins vegar 

er óheimilt samkvæmt reglugerðinni að umreikna laun hlutastarfsfólks í laun fyrir fullt 

starf né gera aðrar aðlaganir vegna starfsfólks sem er tímabundið ráðið eins og 

árstíðarvinnuafl (U.S. Securities and Exchange Commission, 2017).  

Frá og með 1.1.2020 þurfa fyrirtæki á hlutabréfamarkaði í Bretlandi með fleiri en 250 

starfsmenn að birta launahlutfall forstjóra af launum annarra starfsmanna (fyrir 

uppgjörsárið 2019). Hlutfallið er reiknað sem heildarlaun forstjóra af launum annarra 

starfsmanna þar sem miðað er við neðri fjórðung launa þeirra, miðgildi og efri fjórðung. 

Laun hlutastarfsmanna eru umreiknuð til launa miðað við fullt starf. Fyrirtæki þurfa 

samhliða birtingu að rökstyðja þann mun kemur fram á launum forstjóra og annarra 

starfsmanna. Birtingin er hluti af stærri aðgerðum stjórnvalda sem tengjast 

stjórnarháttum í Bretlandi (Gov.uk, e.d.). Evrópusambandið hefur einnig sett reglugerðir 

sem kveður á um að fyrirtæki á hlutabréfamarkaði í aðildarríkjum birti hlutfallið (Kotnik 

o.fl., 2018).  

Mat á hlutfalli launa forstjóra af launum annarra starfsmanna getur verið hluti af 

viðmiðum eða leiðbeiningum. Launahlutfall forstjóra er til dæmis hluti af valfrjálsum 

leiðbeiningum kauphalla Nasdaq á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum um 

samfélagsábyrgð. Fyrsta útgáfa árið 2017 náði einungis til fyrirtækja á markaði en árið 

2019 voru leiðbeiningar uppfærðar og náðu þá til skráðra og óskráðra fyrirtækja. 

Leiðbeiningarnar eru hugsaðar til stuðnings fyrir fyrirtæki sem vilja birta upplýsingar er 

varða samfélagslega ábyrgð - umhverfismál, félagslega þætti og stjórnarhætti (e. EGS – 

Environmental, Social, Governance). Viðmiðið um launahlutfall forstjóra (e. CEO pay 

ratio) á að varpa ljósi á kostnað fyrirtækis og þar með verðmæti þess, með því að bera 

saman laun forstjóra við laun annarra starfsmanna (miðgildi launa ígildi fullvinnandi). 

Með því að birta hlutfallið gefur fyrirtækið til kynna að það vilji stuðla að betri félagslegum 

jöfnuði og að það taki ábyrgð á ákvörðum sem tengist kostnaði og launum (Nasdaq, 2019). 
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 Hlutfallið í alþjóðlegu samhengi 

Þó að því sé almennt haldið fram að laun forstjóra hafi hækkað umtalsvert umfram laun 

annarra starfsmanna síðustu áratugi á heimsvísu og að þróunin í Bandaríkjunum hafi verið 

í sérflokki (Schieder og Mishel, 2012) gefa niðurstöður Fernandes og félaga (2012) til 

kynna að munurinn á milli Bandaríkjanna og annarra landa sé ekki eins mikill og áður hafi 

verið áætlað, þó að enn skeri Bandaríkin sig úr. Sú niðurstaða var fengin með því að gera 

samanburðarrannsókn byggða á skyldubirtingu á launum í alls 14 löndum þar sem leiðrétt 

var fyrir einkennum fyrirtækja, eignarhaldi og einkennum stjórnar. Niðurstöður gáfu 

einnig til kynna að forstjórar í Bandaríkjunum fá hærra hlutfall launa í formi hlutabréfa og 

valrétta en forstjórar í öðrum löndum.  

Árið 1965 var launahlutfall forstjóra og annarra starfsmanna í 350 stærstu fyrirtækjum 

á markaði í Bandaríkjunum 20 en var komið upp í 271 árið 2015 (Mishel og Schieder, 

2018). Sé horft til annarra landa árið 2015 var launahlutfall forstjóra og annarra 

starfsmanna 211 á Írlandi , 113 í Frakkalandi, 105 í Bretlandi, 99 í Hollandi, 84 í Þýskalandi, 

90 á Spáni, 78 í Danmörku, 70 í Svíþjóð, 60 í Finnlandi, 54 á Ítalíu og 51 í Belgíu. Hæstu 

laun forstjóra voru í þeim löndum þar sem hlutfallið var hæst og þeir forstjórar voru einnig 

með stærstan hluta launa í formi hluta og valrétta. Eins og í Bandaríkjunum byggja 

niðurstöður á stærstu fyrirtækjum á hlutabréfamarkaði. Við samanburð á milli landa 

verður að taka tillit til þess að lönd geta verið ólík, til dæmis hvað varðar regluverk á 

skattlagningu launa í formi hluta, félagsleg viðmið, stjórnarhætti og vinnumarkaðslöggjöf 

(Kotnik o.fl., 2018; Conyon og Murphy, 2000).  

Launahlutfall forstjóra í samhengi við ósérhæft starfsfólk (laun forstjóra í fyrirtæki 

borin saman við laun ósérhæfðs starfsfólks) var viðfangsefni rannsóknar Kiatpongsan og 

Norton (2014). Þeir notuðu upplýsingar úr alþjóðlegri viðhorfskönnun, sem náði einnig til 

Íslands, til að meta launahlutfall forstjóra og ósérhæfðra starfsmanna. Könnunin náði til 

rúmlega 40 landa þar sem spurt var um huglægt mat þátttakenda á fimm störfum, þar á 

meðal forstjóra í stórfyrirtæki og ósérhæft starfsfólk (International Social Survey 

Programme, 2009). Í könnuninni var meðal annars spurt um hversu mikil laun 

þátttakendur teldu að starfsmenn í umræddum störfum ættu að hafa í laun. Kiatpongsan 

og Norton (2014) notuðu þær upplýsingar auk þess sem þeir reiknuðu launahlutfall 

forstjóra og ósérhæfðs starfsfólks árið 2012 í þeim löndum sem upplýsingar lágu fyrir. 
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Með því gátu þeir borið saman eftir löndum hvað fólk telur vera æskilegt hlutfall launa 

milli forstjóra og ósérhæfðs starfsfólks og hvert launahlutfallið er í raun og veru.  

Mat á æskilegu launahlutfalli forstjóra og ósérhæfðs starfsfólks var meðaltali 4,6 sé 

horft til allra landa í könnuninni. Það gefur til kynna að fólk telur að forstjóri í stórfyrirtæki 

ætti að hafa 4,6 sinnum hærri laun en ósérhæft starfsfólk. Reiknað hlutfall var hins vegar 

mun hærra, hæst í Bandaríkjunum eða 354 en lægst í Póllandi eða 28 (Gavett, 2014; 

Kiatpongsan og Norton, 2014). Ísland var einungis hluti af niðurstöðum um viðhorf til 

launa og því voru notaðar upplýsingar úr þessari rannsókn til að reikna launahlutfall 

forstjóra og ósérhæfðra starfsmanna. Til að gæta samræmis voru notaðar upplýsingar um 

laun forstjóra í fyrirtækjum sem voru skráð á markað og opinberar hagtölur um 

heildarlaun fullvinnandi launafólks í ósérhæfðum störfum á almennum vinnumarkaði 

(Hagstofa Íslands, e.d.-b). Tafla 2 sýnir samanburð metnu æskilegu hlutfalli og reiknuðu 

launahlutfalli forstjóra og ósérhæfðra starfsmanna. Árið 2012 voru forstjórar með 13 

sinnum hærri laun en ósérhæfðir starfsmenn á Íslandi.  

Tafla 2. Mat á æskilegu og reiknuðu launahlutfalli forstjóra og ófaglærðs starfsfólks árið 2012 

Land 

 

Launahlutfall forstjóra og ófaglærðs starfsfólks 

Mat á æskilegu launahlutfalli Reiknað launahlutfall 

Austurríki 5,0 36 

Ástralía 8,3 93 

Bandaríkin 6,7 354 

Bretland 5,3 84 

Danmörk 2,0 48 

Frakkland 6,7 104 

Ísland* 3,2 13 

Ísrael 3,6 76 

Japan 6,0 67 

Noregur 2,3 58 

Portúgal 5,0 53 

Pólland 5,0 28 

Spánn 3,0 127 

Sviss 5,0 148 

Svíþjóð 2,2 89 

Tékkland 4,2 110 

Þýskaland 6,3 147 

(Gavett, 2014; Kiatpongsan og Norton, 2014) 

* Reiknað launahlutfall  fyrir Ísland byggir á gögnum úr þessari rannsókn (laun forstjóra í fyrirtæki skráð á markað) auk 
hagtalna um laun ósérhæfðs starfsfólks (Hagstofa Íslands, e.d.-b). 
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Í töflu 2 má sjá að það er umtalsverður munur á reiknuðu launahlutfalli forstjóra og 

ósérhæfðra starfsmanna og viðhorfi fólks til þess hvert launahlutfallið ætti að vera. 

Athygli vekur að hlutfallið er áberandi lægst á Íslandi. Við samanburð þarf að hafa í huga 

að í launum forstjóra á Íslandi er ekki lagt mat á hlutabréf og valréttarsamninga forstjóra 

þótt hagnaður vegna þeirra eru hluti launa þau ár sem hann er innleystur. Þá byggja 

erlendar niðurstöður á stærstu fyrirtækjum á hlutabréfamarkaði sem er oft stór og 

rótgróinn á meðan íslenskur hlutabréfamarkaður er smár og ungur. Árið 2012 þegar 

rannsóknin var gerð var auk þess einungis fjögur ár liðin síðan íslenskur 

hlutabréfamarkaður varð fyrir miklu áfalli í fjármálakreppunni 2008. Loks má nefna að í 

alþjóðlegum samanburði eru laun Íslandi há, sem lækkar launahlutfall forstjóra. Árið 2012 

voru laun á Íslandi hæst meðal OECD-ríkja eftir að búið var að taka tillit til mismunandi 

verðlags í ríkjunum (OECD, e.d.). Nánari umfjöllun um niðurstöður á launahlutfalli 

forstjóra og annarra starfsmanna í íslenskum fyrirtækjum má finna í kafla 7 um 

niðurstöður rannsóknar.  

Greckhamer (2016) gerði alþjóðlega rannsókn á launahlutfalli forstjóra og annarra 

starfsmanna í 54 löndum í vegferð sinni til að skilja betur áhrif stofnanavalds (e. 

institutional power structures) á breytileika hlutfallsins á milli landa. Þó að rannsókn hans 

væri ýmsum takmörkunum háð voru niðurstöður hans áhugaverðar og benda til þess að 

hlutfallið sé lægra ef um er að ræða þróað land með góðu velferðarkerfi, ef fjármálageiri 

hefur skýr regluverk, ef góð vinnulöggjöf er til staðar og verkalýðsfélög með mikil ítök. 

Hins vegar er hlutfallið hærra í þeim löndum sem hafa rótgróinn hlutabréfamarkað, dreift 

eignarhald fyrirtækja og mikið af alþjóðlegu fjármagni í umferð í hagkerfinu.  

 Áhrif hlutfallsins 

Í umræðu vegna skyldubirtingar fyrirtækja á hlutfalli launa forstjóra af launum annarra 

starfsmanna voru uppi áhyggjur af áhrifum birtingar á vinnustaðamenningu þegar 

helmingur starfsmanna kemst að því að þeir eru með laun undir miðgildi. Það var talið 

getað leitt til verri starfsánægju, helgun og frammistöðu í starfi. Þeir sem voru fylgjandi 

birtingu bentu hins vegar á að birting hlutfallsins gerði fjárfestum kleift að meta hvort 

forstjóralaunin væru of vegleg auk þess sem birting væri hvetjandi fyrir stjórnir til að 

skoða laun forstjóra í samhengi við laun annarra starfsmanna. Þá geta upplýsingar um 
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hlutfallið gefið mikilvægar vísbendingar um hvaða fyrirtæki fjárfesta í mannauði sínum og 

gefa þannig til baka til samfélagsins (Institute for Policy Studies, 2011).  

Vísbendingar eru um að há laun forstjóra og gagnrýni á þau geti haft áhrif á orðstír 

fyrirtækja. Benedetti og Chen (2018) sýndu fram á að hlutfallið hefur áhrif bæði á 

starfsmenn og neytendur í tilraun sem þeir gerðu. Þeir komust að því að neytendur vilja 

frekar eiga í viðskiptum við fyrirtæki með lægra hlutfall og fyrirtæki sem voru með lágt 

hlutfall voru hærra metin bæði frá hugsanlegum starfsmönnum og neytendum. Einnig var 

meiri áhugi hjá starfsmönnum að vinna hjá þeim fyrirtækjum. Mohan, Schlager og 

Deshpandé (2018) gerðu tilraun þar sem þau komust að því að svarendur voru ólíklegri til 

að kaupa vörur frá fyrirtækjum með hátt launahlutfall forstjóra og annarra starfsmanna, 

jafnvel þó um var að ræða sömu gæðavöruna á mun lægra verði hjá fyrirtækinu með hátt 

hlutfall. Pfeffer (2010) komst að því að hátt launahlutfall forstjóra og annarra starfsmanna 

hafi neikvæð áhrif á starfsánægju og starfsmannaveltu sem getur leitt til minni framleiðni 

og árangurs fyrirtækja. Hins vegar benda niðurstöður Faleye og félaga (2013) ekki til þess 

að hátt hlutfall hjá fyrirtækjum skili sér í minni framleiðni eða verri árangri fyrirtækis.  

Áhrif launahlutfalls forstjóra gæti aukist þar sem skyldubirting er að verða algengari og 

því gæti fólk orðið meðvitaðra um hvert hlutfallið er í raun og veru. Einnig ef sú vegferð 

heldur áfram að nota hlutfallið til að stemma stigu við óhóflegum launagreiðslum til 

handa forstjóra. Stjórnvöld í bandarísku borginni Portland hafa nú þegar samþykkt 

refsiskatt á leyfisgjöld fyrirtækja á grundvelli launahlutfalls forstjóra. Refsiskatturinn 

hljóðar upp á 10% viðbótarskatt ef launahlutfallið fer yfir 100. Ef hlutfallið fer yfir 250 er 

um að ræða 25% viðbótarskatt. Bráðabirgðaniðurstöður fyrir árið 2018 gefa til kynna að 

45% fyrirtækja sem þegar höfðu skilað inn upplýsingum þurftu að borga refsiskatt. Önnur 

fylki í Bandaríkjunum eru að skoða svipaðar aðgerðir og frumvörp liggja fyrir um aðra 

skattlagningu á grundvelli hlutfallsins (Anderson og Pizzigati, 2019).  



38 

5 Aðferð rannsóknar 

Um er að ræða megindlega rannsókn (e. quantitative research) þar launahlutfall forstjóra 

og annarra starfsmanna var metið í íslenskum fyrirtækjum fyrir tímabilið 1999 til 2018. 

Einnig var kannað hvort launahlutfall forstjóra væri hærra eftir því sem hann hefur meiri 

völd. Gagnasafnið inniheldur starfsmenn í öllum fyrirtækjum á Íslandi með 50 eða fleiri 

launamenn að meðaltali á ári í eftirfarandi rekstrarformum: Hlutafélög (þar með talin ohf. 

félög), einkahlutafélög, samvinnufélög (svf) og sjálfseignarstofnanir í atvinnurekstri. 

Stærsti hluti fyrirtækja eru hluta- og einkahlutafélög. Fyrirtæki í gagnasafni teljast til 

almenns vinnumarkaðar. Í endanlegu gagnasafni lá fyrir launahlutfall forstjóra í 500 

fyrirtækjum, eða um 240 að jafnaði á ári. 

 Um gögnin 

Rannsóknargagnasafnið er samsett úr stjórnsýsluskrám sem ríkisskattstjóri ber ábyrgð á 

og Hagstofa Íslands hefur safnað inn til hagskýrslugerðar. Um er að ræða launamiða-, 

staðgreiðslu- og fyrirtækjaskrá. Upplýsingum er safnað af skattayfirvöldum í þeim tilgangi 

að ákvarða álagningu opinberra gjalda í samræmi við tekjur og eignir (Ríkisskattstjóri, 

2018). Í þeim tilfellum sem Hagstofa hefur auðgað stjórnsýsluskrár til hagskýrslugerðar er 

sú útgáfa notuð. Kostir þess að nota stjórnsýslugögn er að fyrirtækjum er skylt að skila inn 

upplýsingum svo gögn eru nálægt því að vera þýðisgögn þar sem gögnin er safnað um alla 

starfsmenn sem fá greidd laun frá fyrirtækjum. Gögnin eru ítarleg og koma úr bókhaldi 

fyrirtækja þannig að ekki þarf að treysta á minni eða viðhorf svaranda. Hins vegar er 

gögnum safnað í þeim tilgangi að ákvarða álagningu opinberra gjalda í samræmi við tekjur 

og eignir svo gögn takmarkast við þann tilgang. Með stjórnsýslugögnum voru notuð 

lýðfræðiupplýsingar úr mennta- og mannfjöldagögnum Hagstofunnar auk upplýsinga frá 

kauphöllinni á Íslandi (Nasdaq Iceland) um skráð fyrirtæki á markaði.  

  Fyrirtækjaskrá 

Sá sem ætlar að stofna til atvinnurekstrar, stunda sjálfstæða starfsemi með 

reglubundnum hætti að nokkru umfangi og í þeim tilgangi að hagnast þarf áður en rekstur 

hefst þarf að tilkynna reksturinn til skattayfirvalda. Þær upplýsingar fara í fyrirtækjaskrá 

sem er samheiti yfir þær skrár sem haldnar eru um atvinnurekstur í landinu og er á ábyrgð 
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ríkisskattstjóra (Ríkisskattstjóri, e.d.-a). Í lögum um fyrirtækjaskrá nr. 17/2003 kemur fram 

að fyrirtækjaskrá skal geyma upplýsingar um:  

1. Einstaklinga, félög og aðra aðila sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða 
starfsemi.  

2. Stofnanir og fyrirtæki í eigu ríkisins.  
3. Stofnanir og fyrirtæki í eigu sveitarfélaga.  
4. Félög, samtök og aðila, aðra en einstaklinga, sem hafa með höndum 

eignaumsýslu, eru skattskyldir eða bera aðrar skattalegar skyldur.  
5. Aðra starfsemi sem ríkisskattstjóri sér ástæðu til að skrá í fyrirtækjaskrá. 

 
Í lögunum er einnig kveðið á um að halda skuli sérstaka skrá yfir hlutafélög, 

einkahlutafélög, samvinnufélög og sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, oft 

nefnd hlutafélagskrá. Atvinnurekendur í þeim rekstrarformum þurfa að skila inn 

upplýsingum bæði í upphafi rekstrar og við breytingar á félögum, eins og hver er í stjórn 

félagsins, í varastjórn, hver er framkvæmdastjóri, prókúruhafi og endurskoðandi. 

Sektaheimild er að finna í lögum um fyrirtækjaskrá nr. 17/2003 ef aðilar vanrækja 

tilkynningarskyldu en hins vegar er ekki búið að setja reglugerð hvernig eigi að beita 

heimild.  

 Launamiða- og staðgreiðsluskrá 

Þeir sem stunda atvinnurekstur og teljast launagreiðendur er skylt að halda eftir 

staðgreiðslu af tekjum launamanna og skila mánaðarlega til innheimtumanns samkvæmt 

lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987. Launagreiðendur teljast þeir sem 

láta af hendi greiðslur sem teljast vera laun og aðrar staðgreiðskyldar greiðslur ásamt 

reiknuðu endurgjaldi vegna eigin vinnu við reksturinn. Skilagreinar frá launagreiðendum 

vegna staðgreiðsluskila (RSK 5.06 og RSK 5.12) mynda staðgreiðsluskrá sem inniheldur 

meðal annars staðgreiðsluskyldar launagreiðslur um hvern móttakanda greiðslu eins og 

upphæð launagreiðslu, ökutækjastyrk, dagpeninga og iðgjald launamanns í lífeyrissjóð 

ásamt merkingu hvort launamaður fær greidd bifreiðhlunnindi eða ekki. Um er að ræða 

allar staðgreiðsluskyldar tekjur, ekki einungis laun eða endurgjald vegna vinnu, starfs eða 

þjónustu. Í staðgreiðsluskrá eru ekki upplýsingar hvort um er að ræða launagreiðslur eða 

aðrar staðgreiðsluskyldar greiðslur og því hefur Hagstofan smíðað úrvinnslukerfi sem 

meðal annars greinir launagreiðslur frá öðrum greiðslum og er sú útgáfa af gögnum notuð 

í þessari rannsókn (Hagstofa Íslands, 2019). Ásamt því að skila inn mánaðarlegri skilagrein 

um laun og staðgreiðslu þurfa launagreiðendur að skila árlega inn launamiðum (RSK2.01) 
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fyrir hvern launamann sem myndar launamiðaskrá. Í launamiðaskrá eru samandregnar 

upplýsingar um laun sem launagreiðandi var þegar búinn að skila í mánaðarlegum 

staðgreiðsluskilum um launamann auk upplýsinga um laun sem voru greidd á árinu og 

falla utan staðgreiðslu (Ríkisskattstjóri, e.d.-c).  

 Önnur gögn 

Hlutafélög og einkahlutafélög eru skyldug til að skila inn til skattayfirvalda upplýsingum 

um hlutfjáreign allra hluthafa í árslok og greiddum arði á árinu (Lög um staðgreiðslu skatts 

á fjármagnstekjum nr. 94/1996; Lög um tekjuskatt og eignarskatt nr. 90/2003). 

Upphaflega stóð til að nota upplýsingar um hlutafjáreign til að meta hvort forstjóri væri 

jafnframt eigandi fyrirtækis. Það gekk ekki eftir þar sem eigandi fyrirtækis var oft ekki 

skráður sjálfur sem eigandi heldur var eignarhaldsfélag í hans eigu skráð eigandi eða 

jafnvel nokkur félög sem gátu verið tengd saman með flóknu eignarhaldi. Þá gat verið 

misbrestur á því hvort fyrirtæki skiluðu inni hlutafjármiðum, sérstaklega minni fyrirtæki 

sem jafnvel skiluðu bara inn hlutafjármiðum þau ár sem greiddar voru út arðgreiðslur. 

Upplýsingarnar voru því einungis notaðar til að meta tengsl fyrirtækja og við túlkun 

niðurstaðna.  

Kyn og aldur starfsmanna voru fengin úr mannfjöldagögnum Hagstofunnar sem byggja 

í grunninn á upplýsingum frá Þjóðskrá Íslands. Hæsta menntun starfsmanna var sótt í 

menntagögn Hagstofunnar sem er gagnasafn í þróun hjá Hagstofunni og upphaflega 

skipulagt í tengslum við manntal 2011. Helstu annmarkar eru vöntun á upplýsingum um 

þá sem hafa menntað sig erlendis utan Norðurlandanna og eru ekki í öðrum heimildum 

eins og starfsleyfum. Upplýsinga var aflað frá íslensku kauphöllinni, Nasdaq Iceland um 

öll félög skráð á íslenskan hlutabréfamarkað frá upphafi til ársloka 2018.   

 Gerð gagnasafns 

Gögnin sem rannsóknin byggir á eru mjög umfangsmikil, ná yfir langt tímabil og innihalda 

mikið af upplýsingum sem nýtast ekki tilgangi rannsóknar. Því var lögð umtalsverð vinna 

við að búa til gagnasafn sem nýtist tilgangi rannsóknar. Ársett stjórnsýslugögn á ólíku sniði 

voru samræmd, gagnasafnið takmarkað og upplýsingar tengdar saman til að hanna 

rannsóknarbreytur. Auk þess þurfti að framkvæma mikla greiningarvinnu á fyrirtækjum 

til ná fram ásættanlegum gæðum gagna, einkum þegar kom að því að finna hver er 
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forstjóri fyrirtækis á hverju viðmiðunarári. Að mestu var notast við SQL stefjur við gerð 

gagnasafns en einnig tölfræðiforritið R. Greint er frá gerð gagnasafns í næstu þremur 

undirköflum en yfirlit yfir breytur í endanlegu gagnasafni og lýsingar má finna í kafla 5.4 

um yfirlit yfir breytur.  

 Tegund og stærð fyrirtækja  

Þar sem tilgangur rannsóknarinnar er að greina launahlutfall forstjóra og annarra 

starfsmanna eru upplýsingar takmarkaðar við fyrirtæki í atvinnurekstri sem greiða 

starfsmönnum laun. Notaðar voru upplýsingar um fyrirtæki í launamiðaskrá 

ríkisskattstjóra sem höfðu skilað inn launamiðum um starfsmenn sem þeir greiddu laun. 

Til launa teljast allar tegundir launa eða þóknana, greidd eða ógreidd, sem launþegi fær 

fyrir starf sem hann innir af hendi á ábyrgð launagreiðanda. Upplýsingar um hver af 

starfsmönnum fyrirtækis er forstjóri voru sóttar í hlutafélagaskrá sem er hluti af 

fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Þær upplýsingar ná aftur til ársins 1999 sem ákvað 

rannsóknartímabilið. Þá þarf ekki að skila inn upplýsingum um framkvæmdastjóra fyrir öll 

rekstrarform einungis ef um er að ræða hlutafélög (þar með talin ohf. fyrirtæki), 

einkahlutafélög, samvinnufélög og sjálfseignastofnanir í atvinnurekstri (Lög um 

fyrirtækjaskrá nr. 17/2003). Önnur rekstrarform voru því útilokuð eins og sjá má í töflu 3. 

Gagnasafn nær einungis til sjálfseignastofnana í atvinnurekstri og erlendra útibúa sem eru 

ekki með tímabundna starfsemi á landinu. Hins vegar eru ekki mörg erlend útibú hluti af 

gagnsafni þar sem forstjórinn fékk oft ekki greitt laun á Íslandi. Yfir rannsóknartímabilið, 

1999 til 2018, voru tæplega 70% fyrirtækja (launagreiðenda) á Íslandi í þeim 

rekstrarformum sem gagnasafn nær til.  
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Tafla 3. Yfirlit yfir rekstrarform fyrirtækja á Íslandi og hvort hluti af rannsókn 

Rekstrarform tákn Lýsing Hluti af rannsókn? 

A1, A5, AX Einstaklingar í atvinnurekstri Nei 

B1, B2, BX, C1, C2 Sameignarfélög Nei 

D1, D4, DX Hlutafélög (hf. og ohf.) Já 

E1 Einkahlutafélög Já 

F1, G1, G2 Samlagshlutafélög og samvinnufélög Já 

H1, H2, HX Sjálfseignastofnanir (í atvinnurekstri)* Já 

K1, K2, K3, K4, K5, KX Opinberir aðilar, ríki og sveit Nei 

L1, LX, M1 Sparisjóðir og lífeyrissjóðir Nei 

N1, N2, NX, P1, P2, P3, P5 Félags- og áhugamannasamtök Nei 

R1, R2 Erlend útibú* Já 

Z1, Z3, Z9 Erlend félög Nei 

* að hluta til 

Í rannsóknargögnum er stærstur hluti fyrirtækja hlutafélög eða einkahlutafélög eða 

tæplega 97% fyrirtækja. Fyrirtæki í rekstrarformum sem rannsókn nær til teljast til 

almenns vinnumarkaðar þó að þau innihalda opinber hlutafélag (ohf.) sem eru að öllu 

leyti í eigu hins opinbera sem og samvinnufélög og sjálfseignastofnanir sem stunda 

atvinnurekstur. Sú skilgreining er í samræmi við Evrópska þjóðhagsreikningastaðalinn ESA 

2010, en þar kemur fram að opinber hlutafélög og sjálfseignarstofnanir teljast til almenns 

vinnumarkaðar svo framlega uppruni tekna þeirra og sé að meirihluta vegna af sölu á vöru 

eða þjónustu sem á við um flest opinber hlutafélög á Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.-c).  

Í gagnasafninu eru fyrirtæki skráð sem lögaðilar (e. legal unit) sem er minnsta eining 

fyrirtækja. Lögaðili einn og sér eða tengdir lögaðilar (e. associated company) mynda 

fyrirtæki (e. enterprise), það er að segja þegar einn eða fleiri lögaðilar (dótturfyrirtæki) er 

undir stjórn annars lögaðila (móðurfyrirtæki). Ekki liggja fyrir aðgengilegar upplýsingar um 

tengsl og eignarhald lögaðila á Íslandi (Margrét V. Bjarnadóttir og Guðmundur Axel 

Hansen, 2010) og í hagskýrslugerð er algengt að einn lögaðili sé nálgun á fyrirtæki jafnvel 

þótt um nokkra tengda lögaðila sé að ræða (Munnleg heimild Magnús Kári Bergman, 6. 

september 2019). Í þessari rannsókn er fyrirtæki því almennt skilgreint sem einstakur 

lögaðili en með undantekningum þó. Stórar og þekktar fyrirtækjasamstæður sem 

samanstanda af nokkrum lögaðilum voru sameinaðar í eitt fyrirtæki við vinnslu 

gagnasafns auk þess sem tengdir lögaðilar voru sameinaðir ef hægt var að staðfesta tengsl 

þeirra. Til dæmis ef sami forstjóri var skráður sem slíkur hjá nokkrum lögaðilum eða ef 
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forstjóri lögaðila fékk greidd laun frá öðrum lögaðila. Í gagnasafni yfir rannsóknartímabilið 

voru um 9% fyrirtækja sameinaðir lögaðilar, það er að segja voru sameinaðir við vinnslu 

gagnasafns. Hins vegar er fyrirkomulagi tengdra fyrirtækja oft þannig háttað að launum 

starfsmanna er skilað inn til skattayfirvalda á einu auðkenni þó að önnur bókhaldsuppgjör 

séu á öðrum auðkennum tengdra fyrirtækja. Í þeim tilfellum eru tengd fyrirtæki þegar 

sameinuð í göngum án þess að grípa þurfi til sérstakra aðgerða vegna þess. Engu að síður 

er gagnasafn rannsóknar þeim takmörkunum háð að forstjóri fyrirtækis getur verið 

framkvæmdastjóri dótturfélags þar sem æðsta stjórn fer fram í móðurfélagi. 

Stærð fyrirtækis er skilgreind sem árlegur meðalfjöldi starfsmanna í fyrirtæki. Talning 

byggir á staðgreiðslugögnum sem inniheldur mánaðarlegar uppýsingar um 

launagreiðendur og starfsmenn þeirra. Árlegur meðalfjöldi starfsmanna í fyrirtæki var 

reiknaður þannig að fyrst var fundinn fjöldi starfsmánaða fyrir hvern starfsmann í 

fyrirtæki á viðmiðunarári. Því næst var sá fjöldi lagður saman fyrir allt fyrirtækið á 

viðmiðunarári og að lokum deilt með fjölda starfsmánaða sem fyrirtækið greiddi laun á 

viðmiðunarárinu. Fyrirtækjum er skipt upp í örfyrirtæki, lítil, meðalstór og stór fyrirtæki í 

samræmi við skiptingu Evrópusambandsins í árlegum greiningum um lítil og meðalstór 

fyrirtæki (Hope, 2018). 

Tafla 4. Skipting fyrirtækja í stærðarflokka 

Stærðarflokkur Lýsing 

Örfyrirtæki (e. micro enterprises) Fyrirtæki með fjölda starfsmanna færri en 10 

Lítil fyrirtæki (e. small enterprises) Fyrirtæki með fjölda starfsmanna á milli 10 og 49 

Meðalstór fyrirtæki (e. medium-sized enterprises) Fyrirtæki með fjölda starfsmanna á milli 50 og 249 

Stór fyrirtæki (e. large enterprises) Fyrirtæki með fjölda starfsmanna fleiri en 249 

 

Alls voru um 3.500 fyrirtæki yfir allt rannsóknartímabilið þar sem meðalfjöldi starfsmanna 

var ekki tiltækur og voru þau fyrirtæki útilokuð úr gagnasafni. Í yfir 99% tilfella var um að 

ræða fyrirtæki sem greiddu 50 eða færri starfsmönnum vinnulaun á ári samkvæmt 

launamiðaskrá.  

Í launamiðaskrá yfir tímabilið 1999 til 2018 voru að meðaltali 11.500 fyrirtæki í 

rekstrarformum hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög og sjálfseignastofnanir í 

atvinnurekstri sem greiddu laun og meðalfjöldi starfsmanna var þekktur. Örfyrirtækin 
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voru hlutfallslega langflest á rannsóknartímabilinu eða rúmlega 84% allra fyrirtækja að 

meðaltali, hins vegar var sambærilegt hlutfall launa sem þau greiddu einungis um 18%.  

Tafla 5. Fjöldi fyrirtækja og hlutfall þeirra af heilarfjölda starfsmanna og heildarlaunagreiðslum eftir 
árum 

Ár 
Fjöldi 

fyrirtækja 

Örfyrirtæki 

(1-9 stm) 
 

Lítil fyrirtæki 

(10-49 stm) 
 

Meðalstór 
fyrirtæki 

(50-249 stm) 

 
Stór fyrirtæki 

(> 249 stm) 

Fjöldi 
(%) 

Laun 
(%) 

 
Fjöldi 

(%) 
Laun 
(%) 

 
Fjöldi 

(%) 
Laun 
(%) 

 
Fjöldi 

(%) 
Laun 
(%) 

1999 6.389 76,0 15,5  19,8 28,6  3,5 27,9  0,7 28,0 

2000 7.086 77,4 16,2  18,6 27,2  3,3 28,4  0,7 28,2 

2001 7.407 78,6 16,4  17,6 27,1  3,2 29,9  0,6 26,6 

2002 8.675 82,1 18,3  14,8 26,3  2,6 27,3  0,5 28,1 

2003 9.099 83,0 19,1  14,1 26,6  2,5 27,5  0,5 26,9 

2004 9.924 84,1 19,7  13,2 25,9  2,2 27,4  0,4 27,0 

2005 10.912 84,8 19,5  12,5 24,8  2,3 26,3  0,5 29,4 

2006 11.642 84,4 19,1  12,9 24,9  2,3 26,1  0,5 29,9 

2007 12.251 84,5 17,8  12,7 24,9  2,4 26,2  0,5 31,2 

2008 12.315 85,0 18,2  12,1 25,1  2,4 28,0  0,5 28,7 

2009 12.261 86,6 19,0  10,9 24,3  2,0 27,4  0,5 29,2 

2010 12.161 87,0 20,0  10,5 23,7  2,0 24,5  0,5 31,8 

2011 12.147 86,5 18,1  11,0 24,2  1,9 24,1  0,5 33,5 

2012 12.370 86,5 17,8  11,0 23,7  2,0 24,3  0,5 34,2 

2013 12.708 86,7 17,8  10,8 23,9  2,0 24,5  0,5 33,8 

2014 13.036 86,4 17,6  11,0 24,5  2,1 26,7  0,5 31,2 

2015 13.705 86,4 17,6  11,0 24,7  2,2 27,8  0,4 29,9 

2016 14.615 86,3 17,0  11,0 24,5  2,2 27,7  0,5 30,7 

2017 15.341 86,1 16,9  11,3 25,4  2,1 25,9  0,5 31,8 

2018 16.023 86,3 17,0  11,1 24,8  2,1 26,5  0,5 31,7 

Meðaltal 11.503 84,2 17,9  12,9 25,2  2,4 26,7  0,5 30,1 

Einungis eru talin fyrirtæki í launamiðaskrá sem greiða laun og eru í eftirfarandi rekstrarformum: Hlutafélög, 
einkahlutafélög, samvinnufélög (svf) og sjálfseignarstofnanir í atvinnurekstri. Sama fyrirtækið getur flakkað milli 
stærðarflokka á milli ára. Laun eru summa vinnulauna sem fyrirtæki greiða á ári.  

 

Tilgangur rannsóknar er að greina launahlutfall forstjóra og annarra starfsmanna og ef 

um fámenn fyrirtæki er að ræða geta niðurstöður verið ónákvæmar vegna áhrifa 

jaðargilda. Sama gildir um áhrif stjórnunarvalds þar sem í litlum fyrirtækjum er algengt að 

forstjórar séu jafnframt eigendur. Í stærri fyrirtækjum er venjulega stjórn sem setur laun, 

en í smærri fyrirtækjum getur stjórnin verið einn aðili sem er jafnframt forstjóri eða 

stjórnin samanstendur af forstjóra og ættingjum hans. Í þeim tilfellum ákveður í raun 
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forstjórinn sjálfur launin sín (Cole og Mehran, 2010). Ef forstjórar fyrirtækja eru jafnframt 

eigendur eða fyrirtækið í eigu fjölskyldu þeirra er er líklegra að hluti  launagreiðsla þeirra 

séu í öðrum kostnaði fyrirtækis en launakostnaði. Gagnasafnið var því takmarkað við 

meðalstór (50-249 starfsmenn) og stór (250 starfsmenn eða fleiri) fyrirtæki. Yfir allt 

rannsóknartímabilið voru um 33 þúsund fyrirtæki alltaf undir stærðarmörkum (með færri 

en 50 starfsmenn) eða um 10 þúsund á ári að meðaltali. Þá voru 464 fyrirtæki útilokuð 

yfir rannsóknartímabilið ef þau fóru einstök ár undir stærðarmörk eða voru eitt eða tvö 

ár rétt yfir stærðarmörkum og ekki var hægt að greina hver væri forstjóri. Endanlegt 

gagnasafn byggir á 500 fyrirtækjum yfir allt rannsóknartímabilið eða að jafnaði 240 

fyrirtækjum á ári. 

 Forstjóri og stjórnarhættir fyrirtækja 

Stærsta áskorunin við gerð gagnasafns var að finna út hvaða starfsmaður í fyrirtæki væri 

forstjóri á hverju viðmiðunarári. Einkum vegna þess að upplýsingar um eignarhald og 

tengd fyrirtæki voru ekki aðgengileg og þá gat skráningu verið ábótavant einstök ár hjá 

fyrirtæki. En notaðar voru upplýsingar um skráða framkvæmdastjóra samkvæmt 

fyrirtækjaskrá í árslok hvers árs á rannsóknartímabilinu. Launahlutfall forstjóra byggir 

þannig á launum forstjóra sem voru við störf í árslok í hverju fyrirtæki. Helstu áskoranir 

við að finna út hvaða starfsmaður í fyrirtæki væri forstjóri voru:  

 Skráningu ábótavant einstök ár hver er forstjóri fyrirtækis 

 Forstjóri fékk ekki launagreiðslur frá því fyrirtæki sem hann var skráður forstjóri 

 Fleiri en einn forstjóri skráður á sama fyrirtækið á sama tíma 

 Forstjóri skráður sem forstjóri á fleiri en eitt fyrirtæki  

Sama ferlið var notað til að staðsetja forstjóra í fyrirtæki óháð áskornum. Ferlið fólst í 

því að greina fyrirtækið allt rannsóknartímabilið með tilliti til launaröðunar starfsmanna í 

fyrirtæki, fjölda starfsmánaða og stöðu þeirra sem voru skráðir forstjórar eins og hvaða 

fyrirtæki greiddi þeim laun. Ef vísbendingar voru um að fyrirtæki væru tengd til dæmis ef 

forstjóri var skráður sem slíkur hjá nokkrum fyrirtækjum eða forstjóri fékk ekki greidd laun 

frá fyrirtækinu þótt hann væri skráður forstjóri þess voru fyrirtækin meðhöndluð 

sérstaklega sem gat kallað á sameiningu lögaðila eins og áður var greint frá. Í 

greiningarvinnunni var notast við vísbendingar um tengingar fyrirtækja með upplýsingum 
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úr hlutafjármiðum, upplýsinga leitað á veraldarvefnum og haft samband við aðila sem 

þekktu til fyrirtækis. Fyrirtæki voru sameinuð ef hægt var að staðfesta tengsl þeirra og 

þekkt var að rekstur þeirra væri á einhvern hátt tengdur. Mikil vinna var lögð í að takast 

á við helstu áskoranir en engu að síður þurfti að útiloka ákveðin fyrirtæki vegna þess að 

upplýsingar um forstjóra vantaði eða ekki var hægt að staðfesta upplýsingar. Til dæmis 

átti það við um erlend útibú og í einhverjum tilfellum fengu skráðir forstjórar íslenskra 

fyrirtækja ekki greidd laun á Íslandi.  

Upplýsingar um stjórnarhætti fyrirtækja og starfsreynslu forstjóra voru sóttar í 

hlutafélagaskrá sem er hluti af fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Í lögum um fyrirtækjaskrá 

nr. 17/2003 er kveðið á um að halda skuli utan sérstakar skrár yfir hlutafélög, 

einkahlutafélög, samvinnufélög og sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur þar 

sem fyrirtækjum með þau rekstrarform er meðal annars skylt að skila inn upplýsingum 

um hverjir eru skráðir framkvæmdastjórar, hverjir eru stjórnum fyrirtækisins og hvaða 

stöðu þeir gegna í stjórninni. Í rannsókninni var notast við skráningu fyrirtækja í árslok 

hvers árs. Algengt var að stjórnarmenn og framkvæmdastjórar væru áfram skráðir sem 

slíkir þótt fyrirtækið væri hætt rekstri. Það má rekja til þess að ef breytingar verða á rekstri 

þá þarf fyrirtæki að skila inn nýrri skráningu til ríkisskattstjóra um stjórnarmenn eða 

tilkynna þá út, annars teljast þeir skráðir sem slíkir áfram (Ríkisskattstjóri, e.d.-d). Til að 

bregðast við því var talning á stjórnum og stjórnarmönnum takmörkuð við virk fyrirtæki, 

það er að segja fyrirtæki sem greiddu laun á viðmiðunarári þá voru einungis taldir í stjórn 

fyrirtækis þeir sem voru stjórnarformenn eða meðstjórnendur en ekki varamenn, 

prókúruhafar eða aðrir skráðir tengdir fyrirtækinu. Við mat á starfsreynslu forstjóra var 

eingöngu miðað við fyrirtæki sem greiddu laun en að auki bara talið til starfsreynslu ef 

fyrirtækið sem forstjórinn starfaði hjá var með 50 starfsmenn eða fleiri. Það var gert til að 

koma í veg fyrir að telja sem starfsreynslu forstjóra ef forstjóri ætti sjálfur félag og greiddi 

sjálfum sér og/eða fámennum hópi laun. Engar stærðartakmarkanir á fyrirtæki voru til 

staðar í tilfelli stjórnarmanna þar sem meðal annars var verið að fanga tengslamyndun. 

Upplýsingar um hvort fyrirtæki greiddi laun og fjölda launamanna þeirra voru sótt í 

staðgreiðslugögn. Talningar náðu til rannsóknartímabilsins eða frá 1999 til 2018.  

Í þeim tilfellum sem lögaðilar voru sameinaðir í eitt fyrirtæki var stjórn allra sameinaðra 

lögaðila greind sérstaklega og lagfærð til að forðast tvítalningar. Algeng lagfæring gagna 
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átti sér stað í sameinuðum tengdum fyrirtækjum þegar framkvæmdastjórn var skráð sem 

stjórnarmenn í dótturfyrirtækjum og stundum voru sömu stjórnarmenn í stjórn allra 

lögaðila sem voru sameinaðir. Talning sem gefur til kynna hvort stjórnarmenn séu 

samhliða í öðrum stjórnum eða í hversu mörgum stjórnum getur verið ofmetin í þeim 

tilfellum sem fyrirtæki eru tengd en voru ekki sameinuð í gagnasafni. Til dæmis getur 

forstjóri fyrirtækis í gagnasafni verið stjórnarmaður í öðru fyrirtæki sem er hluti af 

tengdum fyrirtækjum þar sem er ein aðalstjórn (móðurfyrirtækið) og framkvæmdastjórn 

situr í stjórn dótturfyrirtækis. 

Upplýsingar um kyn, aldur og menntun forstjóra voru sóttar í mannfjölda- og 

menntagögn Hagstofunnar og miðast við árslok hvers árs. Menntun forstjóra var skipt í 

tvennt, annars vegar var forstjóri merktur sérstaklega ef hæsta menntun hans var 

framhaldsskóli- eða viðbótarstig (ISCED 30-44) og hins vegar ef hæsta menntun hans var 

háskólastig (ISCED 50-80). Menntun er flokkuð samkvæmt alþjóðlegri menntaflokkun 

ISCED 2011 (Hagstofa Íslands, 2017). Upplýsingar um hvort forstjóri hafi fengið framgang 

í starfi, það er að segja var starfsmaður fyrirtækis áður en hann varð forstjóri var metið út 

frá staðgreiðslugögnum. Fyrir hvern nýjan forstjóra hjá fyrirtæki var athugað hvort hann 

hafi fengið launagreiðslur frá sama fyrirtæki árið áður og ef svo er þá taldist hann hafa 

fengið framgang í starfi. Í þeim tilfellum sem auðkenni forstjóra og stjórnarmanna voru 

ógild, sem gat komið upp sérstaklega eldri gögnum var reynt að finna út auðkennið út frá 

öðrum heimildum. Örfá fyrirtæki voru útilokuð úr gagnasafni vegna þess.  

 Launagreiðslur fyrirtækja 

Laun í þessari rannsókn byggja á stjórnsýsluskrám sem verða til við skylduskil fyrirtækja 

eða launagreiðenda um starfsmenn sína til skattayfirvalda og eru árslaun fyrir hvern 

starfsmann sótt í launamiðaskrá. Um er að ræða allar tegundir launa eða þóknana sem 

starfsmaður fær greitt fyrir starf sem hann sinnir á ábyrgð launagreiðanda og fyrirtæki 

telja fram til skattayfirvalda. Þær greiðslur kallast vinnulaun í launamiðaskrá. Einnig eru 

upplýsingar um metin hlunnindi til peningaverðs sem fyrirtæki skila inn til skattayfirvalda 

skilgreind hluti launa í rannsókninni. Laun í formi hlunninda geta verið fatnaður, fæði, 

húsnæði, bifreið til einkanota, greiðslur í vörum og jafnvel gjafir ef verðmæti þeirra er 

hærra en almennt gerist um tækifærisgjafir. Fyrirtækjum ber að meta hlunnindi og fríðindi 

sem hann lætur starfsmanni í té til eigin nota til peningaverðs og skila þeim upplýsingum 
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til skattayfirvalda. Þannig eru öll hlunnindi og fríðindi tengd starfi launafólks lögð að jöfnu 

við laun óháð hvort starfsmaður fái eitthvað til eignar, afnota, láns eða neyslu. Fyrirtæki 

þarf að meta hlunnindi til tekna á markaðsverði nema við eigi sérstakt skattmatsverð sem 

ríkisskattstjóri gefur út. Til dæmis ef starfsmaður fær full afnot af bensínbifreið sem kostar 

17 milljónir árið 2019 eru hlunnindi vegna þess metin rúmlega fjórar milljónir kóna á ári 

(Ríkisskattstjóri, e.d.-e). Hins vegar eru dagpeningar sem starfsmenn fá vegna ferðalaga 

tengda vinnu er ekki tekin með í þessari rannsókn þó að þær upplýsingar liggi fyrir í 

gagnasafni. Það er gert til að tryggja samræmi en uppgjör fyrirtækja vegna ferðakostnaðar 

starfsmanna er mismunandi. Sum fyrirtæki greiða starfsmönnum sínum dagpeninga og 

starfsmenn nota þá til að greiða ferðakostnað og uppihald sjálfir. Önnur fyrirtæki gera 

upp ferðakostnað á þann hátt að fyrirtækið greiðir allan kostnað sem er þá ekki talinn 

fram til skatts sem dagpeningar starfsmanna. 

Laun í formi viðbótarlífeyrisgreiðslna eða greiðslur umfram lög- og 

kjarasamningsbundin mótframlög eru ekki hluti skilgreindum launum í rannsókninni. Þær 

upplýsingar liggja fyrir í gagnasafni en vegna ágalla voru þær ekki notaðar. Heldur er ekki 

metið til launa eignarhald starfsmanna á hlutum og réttur til að selja og kaupa hluti 

(valréttur) þar sem þær upplýsingar liggja ekki fyrir. Til launa í rannsókninni telst hins 

vegar sá hluti launa sem tilheyrir hagnaði vegna slíkra launasamninga þau ár sem 

starfsmenn innleysa hagnað vegna þeirra.  

Árslaun hvers starfsmanns í hverju fyrirtæki voru umreiknuð til mánaðarlauna með því 

að deila árslaunum með fjölda starfsmánaða sem starfsmaður vann hjá fyrirtæki 

ársgrundvelli. Upplýsingar um fjölda starfsmánaða var sóttur í staðgreiðslugögn. Ef 

starfsmaður í fyrirtæki var með laun í launamiðaskrá en það fannst ekki fjöldi starfmánaða 

á hann í staðgreiðslugögnum var hann útilokaður úr gagnasafni. Umreikningur launa til 

mánaðarlauna hefur þann tilgang að gera laun starfsmanna samanburðarhæf og þannig 

er leiðrétt fyrir því ef starfsmenn unnu bara hluta úr ári hjá fyrirtæki. Hæstu og lægstu 

gildi mánaðarlauna á ári voru skoðuð sérstaklega hjá forstjórum og ef upp komu 

óvenjuleg frávik voru upplýsingar staðreyndar. Lág gildi, eða laun, forstjóra hjá 

einhverjum fyrirtækjum vöktu athygli en almennt gilti að þær athuganir voru ekki 

útilokaðar nema forstjóri væri undir lágmarkslaunum eða ef grunur væri um villur í 

gögnum. Lág laun forstjóra mátti rekja til í einhverjum tilfellum að hann var jafnframt 
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eigandi fyrirtækis. Útreikningur á launum var sambærilegur milli allra starfsmanna, óháð 

því hvort um var að ræða forstjóra eða aðra starfsmenn. Um er að ræða brúttólaun eða 

heildarlaun, það er að segja launagreiðslur áður en lög- og samningsbundnar greiðslur 

hafa verið dregnar frá, svo sem skattar. 

 Önnur einkenni fyrirtækja 

Upplýsingar um aðalatvinnugrein fyrirtækja voru sóttar sótt í fyrirtækjaskrá 

Hagstofunnar. Atvinnugrein er flokkuð samkvæmt ÍSAT2008 sem byggir á alþjóðlegu 

flokkunarkerfi NACE, rev2. Nánari upplýsingar um ÍSAT2008 má finna í handbók um 

íslenska atvinnugreinaflokkunarkerfið ÍSAT2008 (Hagstofa Íslands, 2009). Til að hindra 

rekjanleika við birtingu niðurstaðna voru atvinnugreinar sameinaðar, samanber töflu 6.  

Tafla 6. Atvinnugreinaflokkun í rannsókninni (ISAT2008) 

Tákn Ísatnúmer (ISAT2008) flokkuð saman Lýsing á flokkun 

A_C_utg_fisk 03111 til 03220 / 10200 til 10209 Fiskveiðar og fiskvinnsla 

C_an_fisk 10110 til 10130 / 10310 til 33200 Framleiðsla án fiskvinnslu 

F 41100 til 43990 Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

G 45110 til 47990 Heild- og smásöluverslun; viðgerðir á vélknúnum 
ökutækjum 

H_I 49100 til 53200 / 55101 til 56300 Flutningur og geymsla ásamt rekstri gististaða og 
veitingarekstri 

K 64110 til 66300 Fjármálastarfsemi 

J_L_N_M 58110 til 63990 / 68100 til 82990 Upplýsingar og fjarskipti, fasteignaviðskipti, 
sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi auk 
sérhæfðrar þjónustu 

Annad Önnur ísatnúmer ekki talin upp af ofan Aðrar atvinnugreinar 

 

Þau fyrirtæki sem voru skráð á íslenskan hlutabréfamarkað á rannsóknartímabilinu 

voru merkt sérstaklega. Sú skráning byggir á lista frá kauphöllinni Nasdaq Iceland um 

skráð fyrirtæki og innihélt upplýsingar um upphafs- og lokadagsetningu skráningu 

fyrirtækja. Í þeim tilfellum sem skráning breyttist innan árs var fyrirtækið merkt skráð á 

markað svo framlega sem það var skráð að lágmarki helming af mánuðum ársins. 

Gagnasafnið sjálft sem niðurstöður byggja á innihalda ekki öll fyrirtæki sem hafa verið á 

markaði þar sem sum þeirra höfðu verið útilokuð til dæmis vegna stærðartakmarkana 

samanber umfjöllun í fyrri köflum.  
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 Úrvinnsla gagna 

Sama gagnasafn var notað til að meta launahlutfall forstjóra og annarra starfsmanna og í 

greiningu á stjórnunarvaldi. Úrvinnsla gagna fór fram í R forriti og gerð lýsandi tölfræði til 

að meta hlutfallið en meginhluta- og aðhvarfsgreining var framkvæmd til að meta áhrif 

stjórnunarvalds. 

 Mat á launahlutfalli forstjóra og annarra starfsmanna 

Til að svara rannsóknarspurningunni hvort laun forstjóra á Íslandi hafi hækkað meira en 

laun annarra starfsmanna á árunum 1999 til 2018 var hlutfallið reiknað milli launa 

forstjóra og annarra starfsmanna í fyrirtæki. Launahlutfall forstjóra og annarra 

starfsmanna var reiknað þannig að fyrst var fundið miðgildi mánaðarlauna annarra 

starfsmanna en forstjóra í hverju fyrirtæki á hverju ári. Því næst var árlegt hlutfall í hverju 

fyrirtæki fundið með því að deila mánaðarlaunum forstjóra í fyrirtæki með miðgildi 

mánaðarlauna annarra starfsmanna í sama fyrirtæki. Að því loknu var tekið meðaltal af 

hlutfalli fyrirtækja fyrir hvert ár. Auk þess að reikna hlutfallið fyrir allt gagnasafnið eftir 

árum var hlutfallið reiknað eftir stærð fyrirtækja, atvinnugrein og hvort fyrirtæki skráð á 

markað eður ei.  

Mánaðarlaun forstjóra og annarra starfsmanna voru reiknuð á sama hátt þar sem 

árslaun þeirra á viðmiðunarári voru umreiknuð í mánaðarlaun með því að nota fjölda 

starfsmánaða á ársgrundvelli sem hver starfsmaður vann hjá fyrirtæki. Þannig voru gögn 

gerð samanburðarhæf og leiðrétt fyrir því ef starfsmaður vann einungis hluta úr ári í 

fyrirtæki. Þar sem einungis er um árslokagögn að ræða í tilfelli forstjóra var leiðrétt fyrir 

skekkju ef forstjóri vann ekki heilt ár eða ef fyrirtæki hætti rekstri á árinu og var 

endurreistur með öðru auðkenni. Aðferðin lágmarkar einnig áhrif starfsloka- og 

uppgjörsgreiðsla fráfarandi forstjóra á árinu. Í launum forstjóra og annarra starfsmanna 

voru allar launagreiðslur, þar með talið hlunnindi og hagnaður vegna kaupréttasamninga 

þau ár sem hann var innleystur. 

Í gagnasafni liggja ekki fyrir upplýsingar um vinnutíma starfsmanna og því ekki hægt að 

greina sérstaklega þá sem unnu ekki fullt starf í mánuði. Til að bregast við því voru í fyrsta 

lagi allir 17 ára og yngri starfsmenn útilokaðir úr gagnasafni og í öðru lagi þeir sem voru 

með lægri mánaðarlaun (vinnulaun, laun án hlunninda) en sem nam mánaðarlegri 

lágmarkstekjutryggingu. Miðað var við lágmarkstekjutryggingu sem kveðið er á um í 
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kaupgjaldsskrám Samtaka atvinnulífsins og gildir fyrir fullt starf starfsmanna sem hafa náð 

18 ára aldri og starfað hjá sama vinnuveitanda í að minnsta kosti sex mánuði (Samtök 

atvinnulífsins, e.d.). Þessar aðgerðir duga þó ekki til að útiloka allt hlutastarfsfólk úr 

gagnasafni, eins og ef starfsfólk í hlutastarfi er með hærri laun í hlutastarfinu en sem 

nemur lágmarkstryggingu fyrir fullt starf.  

Miðgildi laun var þannig reiknað fyrir aðra starfsmenn í fyrirtæki en forstjóra á hverju 

ári hjá þeim sem voru 18 ára og eldri og laun ekki undir lágmarkstekjutryggingu. Miðgildi 

er notað í stað meðaltals við útreikning á launum annarra starfsmanna í fyrirtæki þar sem 

jaðargildi í gagnasafni hafa frekar tilhneigingu til að hafa áhrif á meðaltal heldur en 

miðgildi. Bæði til að minnka áhrif hlutastarfsfólks en einnig til að takmarka áhrif mjög 

hárra launagreiðsla eins og í tilfelli starfsloka- og uppgjörsgreiðsla. Eftir að miðgildi launa 

lá fyrir hjá fyrirtækjum voru þau skoðuð eftir árum. Í einhverjum tilfellum gat miðgildi 

launa annarra starfsmanna verið mjög hátt hjá fyrirtækjum. Oftast var hægt að rekja það 

til þess að í fyrirtækinu voru að stærstum hluta hálaunastörf og/eða forstjóri eigandi. 

Samanburður á meðaltali miðgildis annarra starfsmanna í fyrirtækjum í gagnasafni 

(vinnulaun án hlunninda) við opinberar hagtölur gefur til kynna að sú nálgun að takmarka 

athuganir við 18 ára og eldri og laun yfir lágmarkstekjutryggingu til að fanga þá sem voru 

í fullu starfi hafi heppnast vel þar sem meðaltal miðgildis í gagnasafni eftir árum var á 

bilinu 75% til 86% af meðaltali heildarlaunum fullvinnandi launamanna á almennum 

vinnumarkaði. 

Sú aðferð sem hér er beitt til að finna hlutfallið á milli forstjóra og annarra starfsmanna 

tók mið af fyrri rannsóknum (Mishel og Schieder, 2018) og gagnrýni sem kom fram í 

umsóknum um reglugerð vegna birtingar á hlutfallinu í Bandaríkjunum (U.S. Securities 

and Exchange Commission, 2017). Ítarleg gögn í þessari rannsókn gefa færi á að reikna 

hlutfallið niður á hvert fyrirtæki áður en niðurstöður eru teknar saman. 

 Greining á áhrifum stjórnunarvalds 

Til að svara rannsóknarspurningunni hvort launahlutfall forstjóra væri hærra eftir því sem 

hann hefur meiri völd voru þættir sem standa fyrir stjórnunarvald settir inn í línulega 

aðhvarfsgreiningu (e. linear regression). Í líkanið voru staðkvæmdabreytur fyrir vald 

settar í líkan þar sem háða breytan var launahlutfall forstjóra og annarra starfsmanna. Í 

líkanið voru auk þess settar inn skýribreytur sem rannsóknir hafa áður sýnt fram á að geta 
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haft áhrif á laun til að leiðrétta fyrir áhrifum þeirra. Greiningin var takmörkuð við stór 

fyrirtæki, fyrirtæki með 250 starfsmenn eða fleiri að meðaltali á tímabilinu 2014 til 2018. 

Alls voru 83 fyrirtæki á tímabilinu hluti af greiningunni eða að meðaltali 66 fyrirtæki á ári.  

Hugsmíðin vald er fræðileg breyta (e. latent variable) og því þarf að draga ályktun um 

þá breytu út frá öðrum mælibreytum, svokölluðum staðkvæmdabreytum (e. 

substitutional variable). Í þessari rannsókn voru 11 staðkvæmdabreytur notaðar til að 

draga ályktun um vald forstjóra og eru þær listaðar upp í töflu 7. Um er að ræða þætti 

sem hafa verið notaðar í fyrri rannsóknum fyrir vald forstjóra (Hill og Phan, 1991; Core 

o.fl., 1999; Main o.fl., 1995; Yermack, 1997; Bebchuk og Weisbach, 2010; Reddy o.fl., 

2015; Cyert o.fl., 2002).  
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Tafla 7. Staðkvæmdabreytur fyrir vald 

Tákn breytu Lýsing á breytu Ályktun 

sta_for_ft  

 

sta_for_alls 

Starfsreynsla forstjóra 

Starfsreynsla forstjóra í fyrirtæki sem 
hann er forstjóri á viðmiðunarári 
(sta_for_ft) og starfsreynsla alls sem 
forstjóri óháð fyrirtæki (sta_for_alls) 

Með aukinni starfsreynslu forstjóra er gert ráð fyrir að 
hann hafi öðlast vald yfir tíma. Það gefur forstjóra  meiri 
möguleika á því að hafa áhrif á stjórn fyrirtækis sem 
ákvarðar laun hans. Forstjórinn getur því í krafti valds 
gert betri launasamning sem hækkar laun hans.  

for_aldur 

Starfsreynsla forstjóra 

Aldur forstjóra er nálgun á starfsreynslu 
forstjóra á vinnumarkaði (for_aldur) 

Með auknum aldri forrstjóra er gert ráð fyrir að hann 
hafi öðlast vald yfir tíma. Það gefur forstjóranum meiri 
möguleika á því að hafa áhrif á stjórn fyrirtækis sem 
ákvarðar laun hans. Forstjórinn getur því í krafti valds 
gert betri launasamning sem hækkar laun hans.  

ft_stjorn 

_staerd_bin 

Stjórn  

Stærð stjórnar í fyrirtæki mælt í fjölda 
stjórnarmanna skipt í tvo stærðarflokka 
(ft_stjorn_staerd) 

Með aukinni stærð stjórnar er gert ráð fyrir 
ábyrgðarþynningu meðal stjórnarmanna í störfum 
sínum. Það gefur forstjóra meiri möguleika á því að hafa 
áhrif á stjórn fyrirtækis sem ákvarðar laun hans. 
Forstjórinn getur því í krafti valds gert betri 
launasamning sem hækkar laun hans.  

stjorn_for 

_dual  

Stjórn   

Forstjóri situr jafnframt í stjórn fyrirtækis 
(stjorn_for_dual) 

Með því að gegna tveimur hlutverkum í fyrirtæki, stöðu 
æðsta framkvæmdastjóra og meðstjórnanda í fyrirtæki 
er gert ráð fyrir að forstjóri hafi meiri möguleika á að 
hafa áhrif á stjórn fyrirtækis sem ákvarðar laun hans.  
Forstjórinn getur því í krafti valds gert betri 
launasamning sem hækkar laun hans.  

stjorn_stm 

_ann_hl  

 

stjorn_stjorn 

_ann_hl 

Stjórnarmenn í öðrum stjórnum 

Hlutfall stjórnarmanna í fyrirtæki sem 
sitja einnig í stjórnum annarra fyrirtækja 
(stjorn_stm_ann_hl) og fjöldi stjórna sem 
stjórnarmenn sitja einnig í stjórnum 
annarra fyrirtækja að teknu tiliti til stærð 
stjórnar fyrirtækis (stjorn_stjorn_ann_hl) 

Með hærra hlutfalli stjórnarmanna í stjórn fyrirtækis 
sem  situr í stjórnum annarra fyrirtækja er meiri 
möguleiki er á að stjórnarmenn geti ekki sinnt störfum 
sínum á fullnægjandi hátt. Með því getur forstjóri haft 
meiri möguleika á að hafa áhrif á stjórn fyrirtækis sem 
ákvarðar laun hans. Forstjórinn getur því í krafti valds 
gert betri launasamning sem hækkar laun hans.  

stjorn_stm 

_for_ann_hl  

 

stjorn_stm_for 

_ann_hl_alls 

Tengsl forstjóra 

Hlutfall stjórnarmanna sem forstjóri í 
fyrirtæki situr með í stjórnum annarra 
fyrirtækja (stjorn_stm_for_ann_hl) og 
hlutfall stjórnarmanna sem forstjóri 
hefur setið með í stjórnum annarra 
fyrirtækja fyrri ár fyrir utan viðmiðunarár 
(stjorn_stm_for_ann_hl_alls) 

Ef forstjóri í fyrirtæki situr eða hefur setið áður með 
stjórnarmönnum fyrirtækis í stjórnum annarra 
fyrirtækja eru líkur á meiri tengslamyndun á milli 
forstjóra og stjórnarmanna. Með því getur forstjóri haft 
meiri möguleika á að hafa áhrif á stjórn fyrirtækis sem 
ákvarðar laun hans. Forstjórinn getur því í krafti valds 
gert betri launasamning sem hækkar laun hans.  

for_stjorn 

_ann  

 

stjorn_for 

_ann_fj 

Tengsl forstjóra 

Forstjóri í fyrirtæki situr jafnframt í 
stjórnum annarra fyrirtækja 
(for_stjorn_ann) og fjöldi stjórna annarra 
fyrirtækja sem forstjóri situr í 
(stjorn_for_ann_fj) 

Ef forstjóri í fyrirtæki situr í stjórnum annarra fyrirtækja 
getur hann aukið vald sitt með tengslamyndun. Með því 
getur forstjóri haft meiri möguleika á að hafa áhrif á 
stjórn fyrirtækis sem ákvarðar laun hans. Forstjórinn 
getur því í krafti valds gert betri launasamning sem 
hækkar laun hans.  
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Meginhlutagreiningu (e. principal componant analysis) var beitt til að komast að 

tengslum milli staðkvæmdabreyta eða breyta sem mældu vald og búa til meginhluta (e. 

component). Meginhlutar eru fræðilegar breytur þar sem fylgni milli mældra breyta í 

gagnasafninu er skýrð af meginhlutum sem svo má setja upp sem nýjar breytur í 

gagnasafninu. Helsti tilgangur meginhlutagreiningar er að fækka breytum í gagnasafni. 

Helsti kostur er að þannig má koma í veg fyrir brot á forsendu aðhvarfsgreiningar um að 

frumbreytur líkansins tengist ekki sín á milli. Í slíkri greiningu er tengslum á milli breyta 

lýst með einum eða fleiri meginhlutum sem eiga að endurspegla sömu vídd eða hugsmíð. 

Til að ákveða hversu marga meginhluta skuli draga út á grundvelli staðkvæmdabreyta var 

notuð hliðlæg greining (e. parallel analysis) en sú aðferð gefur nákvæmustu mynd af því 

hversu marga þætti skal draga úr meginhlutagreiningu (Fabrigar og Wegner, 2012). 

Niðurstaða úr hliðlægri greiningu gaf fjóra þætti. Í viðauka 1 má að finna myndræna 

niðurstöðu úr hliðlægri greiningu.  

Samkvæmt niðurstöðu hliðlægrar greiningar voru fjórir meginhlutar dregnir út. Til að 

ná fram einfaldri formgerð var hornskökkum snúningi (e. orthogonal axes) beitt til að 

skýra lausnina. Hornskakkur snúningur leyfir fylgni milli meginhluta og hentaði því betur í 

þessu tilfelli heldur en hornréttur snúningur sem gengur út frá þeirri forsendu að engin 

tengsl séu til staðar milli meginhlutanna. En rannsóknir hafa sýnt að meginhlutagreining 

með hornréttum snúningi gefur nákvæmustu niðurstöðu (Fabrigar og Wegner, 2012). 

Niðurstöður úr meginhlutagreiningu má finna í töflum 8 og 9.   
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Tafla 8. Niðurstöður hleðslu meginhlutagreiningar með hornréttum snúningi 

Tákn breytu 

Hleðsla 

Starfsreynsla 
forstjóra 

(meginhluti 1) 

Stjórn  

(meginhluti 2) 

Stjórnarmenn í 
öðrum stjórnum 

(meginhluti 3) 

Tengsl forstjóra 
(meginhluti 4) 

sta_for_ft  0,93    

sta_for_alls 0,96    

for_aldur 0,79    

ft_stjorn_staerd_bin  -0,82   

stjorn_for_dual   0,71   

stjorn_stm_ann_hl    0,94  

stjorn_stjorn_ann_hl   0,90  

stjorn_stm_for_ann_hl    0,73 

stjorn_stm_for_ann_hl_alls    0,63 

for_stjorn_ann    0,76 

stjorn_for_ann_fj    0,81 

 

Úr meginhlutagreiningunni fékkst nokkuð skýr lausn og hleðslur allar frekar háar á 

hverjum meginhluta. Á meginhluta 1 féllu breytur sem lýstu starfsreynslu forstjóra og á 

meginhluta 2 og 3 féllu breytur um stjórnarhætti fyrirtækja. Á meginhluta 2 féllu breytur 

hvort forstjóri væri jafnframt í stjórn fyrirtækis og stærð stjórnar fyrirtækis. Þær hleðslur 

voru með öfug formerki sem gefur til kynna að ef forstjóri var í stjórn fyrirtækisins þá er 

líklegt að stjórnin hafi ekki verið stór og öfugt. Á meginhluta 3 féllu breytur sem segja til 

hlutfall stjórnarmanna í fyrirtæki í öðrum stjórnum og fjöldi stjórna sem þeir sátu í. Báðar 

breyturnar voru með mjög háa hleðslu sem segir til um að þær tengist sterklega. Á fjórða 

meginhluta féllu alls fjórar breytur með nokkuð góða hleðslu og lýstu tengslamyndun 

forstjóra. Það voru breytur sem gáfu til kynna hlutfall stjórnarmanna sem forstjóri sat með 

í stjórnum annarra fyrirtækja á viðmiðunarári og hlutfall stjórnarmanna sem forstjóri 

hafði setið með í stjórnum fyrri ár. Einnig hlóðst á meginhluta 4 tengdar breytur sem gáfu 

til kynna hvort forstjóri situr í öðrum stjórnum samhliða forstjórastarfi á viðmiðunarári og 

fjöldi stjórna sem forstjóri sat í á viðmiðunarári. 
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Tafla 9. Fylgni milli meginhluta  

 
Starfsreynsla 

forstjóra 
(meginhluti 1) 

Stjórn  

(meginhluti 2) 

Stjórnarmenn í 
öðrum stjórnum 

(meginhluti 3) 

Tengsl forstjóra 
(meginhluti 4) 

Starfsreynsla forstjóra 
(meginhluti 1) 

1,00 -0,17 0,06 0,32 

Stjórn (meginhluti 2) -0,17 1,00 -0,03 0,02 

Stjórnarmenn í öðrum 
stjórnum (meginhluti 3) 

0,06 -0,03 1,00 0,03 

Tengsl forstjóra 
(meginhluti 4) 

0,32 0,02 0,03 1,00 

 

Eins og sést í töflu 9 var lítil fylgni á milli ólíkra meginhluta sem er góður styrkleiki fyrir 

lausn úr meginhlutagreiningu því annars er hætta á að meginhlutarnir séu að blandast 

saman (Fabrigar og Wegner, 2012). Mesta fylgnin var 0,32 á milli meginhluta sem standa 

fyrir starfsreynslu forstjóra annars vegar og tengsl forstjóra hins vegar, það er að segja 

þegar forstjóri situr í stjórnum annarra fyrirtækja með eða án stjórnarmanna. Það kemur 

ekki á óvart því líklegt er að því meiri starfsreynslu sem forstjóri hefur því líklegri er hann 

til að sitja eða hafa setið í stjórnum annarra fyrirtækja.  

Meginhlutarnir fjórir sem komu fram í meginhlutagreiningu voru settir í líkan, línulega 

aðhvarfsgreiningu, ásamt skýribreytum og háðu breytunni, launahlutfalli forstjóra og 

annarra starfsmanna. Skýribreytur í líkaninu voru þættir sem rannsóknir hafa sýnt fram á 

að geta haft áhrif á laun og voru stærð fyrirtækja (Sapp, 2008; Cole og Mehran, 2010; Tosi 

o.fl., 2000), í hvaða atvinnugrein fyrirtækið var (Yermack, 1997), hvort fyrirtæki var á 

markaði eða ekki (Ueng o.fl., 2000), menntun og kyn forstjóra, (Cole og Mehran, 2010) og 

hvort forstjóri hafði unnið hjá fyrirtæki áður en hann var ráðinn forstjóri þess (Brockman 

o.fl., 2016). Þá var ár einnig sett inn í líkanið til að leiðrétta fyrir áhrifum breytinga eftir 

árum en tímabilið náði sem áður sagði til áranna 2014 til 2018.  

Í greiningu á stjórnunarvaldi var gagnasafn takmarkað við stór fyrirtæki til að minnka 

líkurnar á því að forstjóri sé jafnframt ekki eigandi fyrirtækisins þar sem þær upplýsingar 

liggja ekki fyrir. Stærðartakmörkun útilokar þó ekki að forstjóri í fyrirtæki geti jafnframt 

verið eigandi fyrirtækisins þótt líkurnar á því minnki. Val á tímabili sem greining byggir á 

tók mið að því að mikilvægar upplýsingar til að meta stjórnunarvald eins og starfsreynsla 

forstjóra var fengin úr gögnum sem nær yfir tímabilið 1999 til 2018. Þannig því nýrri ár því 

meiri gæði upplýsinga. Valið var tímabil til að gera greiningu á í stað þess að gera greiningu 
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einungis á nýjasta árinu. Það var gert svo athuganir yrðu fleiri til að auka nákvæmni 

niðurstaðna. Við val á tímabili var einnig horft til þess að taka nýlegt tímabil sem var án 

mikilla efnahagssviptinga.  

 Yfirlit yfir breytur 

Í töflu 10 á má finna yfirlit yfir breytur í gagnasafni, lýsingu og úr hvaða heimild breyta er 

fengin. Táknið ① við breytu gefur til kynna að breyta er notuð í fyrri rannsóknarspurningu 

eða hvort laun forstjóra á Íslandi hafi hækkað meira en laun annarra starfsmanna. Táknið 

② við breytu gefur til kynna að breyta er notuð í seinni rannsóknarspurningu hvort 

launahlutfall forstjóra sé hærra eftir því sem forstjóri hefur meiri völd. 

Tafla 10. Yfirlit yfir breytur í rannsókninni 

Tákn 
breytu 

Breyta Lýsing Heimild  

ar Viðmiðunarár 1999 - 2018  ① ② 

id_for Órekjanlegt 
auðkenni 
forstjóra 

Einkvæmt órekjanlegt auðkenni forstjóra 
í gagnasafni  

 ① ② 

id_ft Órekjanlegt 
auðkenni 
fyrirtækis 

Einkvæmt órekjanlegt auðkenni 
fyrirtækja í gagnasafni 

 ① ② 

sta_for_ft Starfsreynsla hjá 
núverandi 
fyrirtæki 

Starfsreynsla í árum hjá fyrirtæki sem 
forstjóri starfar hjá á viðmiðunarári. 
Talning byggir á árslokastöðu fyrir 
tímabilið 1999-2014 og telst 
viðmiðunarár til starfsreynslu.  

Fyrirtækjaskrá og 
staðgreiðslugögn 

②* 

sta_for 

_alls 

Starfsreynsla alls 
sem forstjóri 

Starfsreynsla í árum sem forstjóri hefur 
starfað alls sem forstjóri fyrirtækja með 
50 eða fleiri starfsmenn. Talning byggir á 
árslokastöðu fyrir tímabilið 1999-2018 og 
telst  viðmiðunarár til starfsreynslu. 

Fyrirtækjaskrá og 
staðgreiðslugögn 

②* 

ft_stjorn 

_staerd 

Stærð stjórnar 
fyrirtækis 

Tvíkosta breyta. Fær gildið 1 ef fjöldi 
stjórnarmanna í fyrirtæki í árslok á 
viðmiðunarári er einn til þrír og gildið 2 
ef fjöldi í stjórn fyrirtækis er fleiri en þrír 
stjórnarmenn.  

Fyrirtækjaskrá ②* 

stjorn_for 

_dual 

Forstjóri situr í 
stjórn fyrirtækis 

Tvíkosta breyta. Fær gildið 1 ef forstjóri 
er samtímis forstjóri og meðstjórnandi í 
stjórn fyrirtækisins í árslok á 
viðmiðunarári, annars 0.  

Fyrirtækjaskrá ②* 

stjorn 

_for_ann 

Forstjóri situr í 
stjórnum 
annarra 
fyrirtækja 

Tvíkosta breyta. Fær gildið 1 ef ef 
forstjóri situr samhliða forstjórastarfi í 
stjórnum annarra fyrirtækja, annars 0. 
Talning takmarkast við stjórnarsetu hjá 
fyrirtækjum sem eru virk (greiða laun) í 
árslok á viðmiðunarári. 

Fyrirtækjaskrá og 
staðgreiðslugögn 

②* 
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Tákn 
breytu 

Breyta Lýsing Heimild  

stjorn_for 

_ann_fj 

Fjöldi stjórna 
sem forstjóri 
situr í 

Fjöldi stjórna sem forstjóri situr í  
samhliða forstjórastarfi í stjórnum 
annarra fyrirtækja. Talning takmarkast 
við stjórnarsetu hjá fyrirtækjum sem eru 
virk (greiða laun) í árslok á 
viðmiðunarári.  

Fyrirtækjaskrá og 
staðgreiðslugögn 

②* 

stjorn_stm 

_ann_fj 

Fjöldi 
stjórnarmanna í 
fyrirtæki sem 
sitja í öðrum 
stjórnum 

Fjöldi stjórnarmanna í fyrirtæki sem sitja 
samhliða í  stjórnum annarra fyrirtækja. 
Talning takmarkast við stjórnarsetu hjá 
fyrirtækjum sem eru virk (greiða laun) í 
árslok á viðmiðunarári. 

Fyrirtækjaskrá og 
staðgreiðslugögn 

②** 

stjorn_stm 

_ann_hl 

Hlutfall 
stjórnarmanna 
sem sitja í öðrum 
stjórnum 

Hlutfall stjórnarmanna í fyrirtæki sem 
sitja samhliða í  stjórnum annarra 
fyrirtækja. Talning takmarkast við 
stjórnarsetu hjá fyrirtækjum sem eru virk 
(greiða laun) í árslok á viðmiðunarári.  

Reiknuð breyta: 
stjorn_stm_ann_fj 
deilt með 
stjorn_staerd 

②* 

Stjorn 

_stjorn 

_ann_fj 

Fjöldi stjórna 
sem 
stjórnarmenn í 
fyrirtæki sitja í 

Fjöldi stjórna samtals sem stjórnarmenn 
í fyrirtæki sitja samhliða í stjórnum 
annarra fyrirtækja. Talning takmarkast 
við stjórnarsetu hjá fyrirtækjum sem eru 
virk (greiða laun) í árslok á 
viðmiðunarári.  

Fyrirtækjaskrá og 
staðgreiðslugögn 

②** 

Stjorn 

_stjorn 

_ann_hl 

Fjöldi stjórna að 
teknu tilliti til 
fjölda 
stjórnarmanna 

Fjöldi stjórna samtals sem stjórnarmenn 
í fyrirtæki sitja samhliða í stjórnum 
annarra fyrirtækja að teknu tilliti til 
fjölda stjórnarmanna í stjórn. Talning 
takmarkast við stjórnarsetu hjá 
fyrirtækjum sem eru virk (greiða laun) í 
árslok á viðmiðunarári.  

Reiknuð breyta: 
stjorn_stjorn_ann_fj 
deilt með 
stjorn_staerd 

②* 

stjorn_stm 

_for_ann 

_fj 

Fjöldi 
stjórnarmanna 
sem forstjóri 
situr með í 
stjórnum 

Fjöldi stjórnarmanna sem forstjóri situr 
með í  stjórnum annarra fyrirtækja. 
Talning takmarkast við stjórnarsetu hjá 
fyrirtækjum sem eru virk (greiða laun) í 
árslok á viðmiðunarári. 

Fyrirtækjaskrá og 
staðgreiðslugögn 

②** 

stjorn_stm 

_for_ann 

_hl 

Hlutfall 
stjórnarmanna 
sem forstjóri 
situr með í 
öðrum stjórnum  

Hlutfall stjórnarmanna sem forstjóri situr 
með í  stjórnum annarra fyrirtækja á 
viðmiðunarári. Talning takmarkast við 
stjórnarsetu hjá fyrirtækjum sem eru virk 
(greiða laun) í árslok á viðmiðunarári.  

Reiknuð breyta: 
for_stjorn_hl_ft deilt 
með stjorn_staerd 

②* 

stjorn_stm 

_for_ann 

_fj_alls 

Fjöldi 
stjórnarmanna 
sem forstjóri 
hefur setið með í 
stjórnum  

Fjöldi stjórnarmanna sem forstjóri hefur 
setið með  í stjórnum annarra fyrirtækja, 
fyrri ár - ekki viðmiðunarár. Talning 
takmarkast við stjórnarsetu hjá 
fyrirtækjum sem eru virk (greiða laun) í 
árslok á viðmiðunarári. 

Fyrirtækjaskrá og 
staðgreiðslugögn 

②** 

stjorn_stm 

_for_ann 

_hl_alls 

Hlutfall 
stjórnarmanna 
sem forstjóri 
hefur setið með í 
stjórnum  

Hlutfall stjórnarmanna sem forstjóri 
hefur setið með  í stjórnum annarra 
fyrirtækja, fyrri ár - ekki viðmiðunarár. 
Talning takmarkast við stjórnarsetu hjá 
fyrirtækjum sem eru virk (greiða laun)  í 
árslok á viðmiðunarári. 

Reiknuð breyta: 
stjorn_stm_for_ann_fj
_alls deilt með 
stjorn_staerd 

②* 

for_men_ 
framhsk 

Menntun á 
framhalds- og 
viðbótarstigi 

Tvíkosta breyta. Fær gildið 1 ef hæsta 
menntun forstjóra í árslok á 
viðmiðunarári er framhalds- og 
viðbótarstig (ISCED 30-44), annars 0. 

Menntagögn 
Hagstofunnar 

① ② 
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Tákn 
breytu 

Breyta Lýsing Heimild  

for_men 

_hask 

Menntun á 
háskólastigi 

Tvíkosta breyta. Fær gildið 1 ef hæsta 
menntun forstjóra í árslok á 
viðmiðunarári er háskólastig (ISCED 50-
80), annars 0.  

Menntagögn 
Hagstofunnar 

② 

for_kyn Kyn Tvíkosta breyta. Fær gildið 0 ef forstjóri 
er karl en 1 ef forstjóri er kona.  

Mannfjöldagögn 
Hagstofunnar 

② 

for_aldur Aldur  Aldur forstjóra og annarra starfsmanna í 
árum í lok viðmiðunarárs. 

Mannfjöldagögn 
Hagstofunnar 

②* 

for_innan 

_ft 

Forstjóri 
innanbúðamaður 

Tvíkosta  breyta. Fær gildið 1 ef forstjóri 
var starfsmaður fyrirtækis árið áður en 
hann varð forstjóri þess, annars 0. 

Staðgreiðslugögn ② 

ft_staerd Stærð fyrirtækis Metið út frá árlegum meðalfjölda 
starfsmanna sem fá greidd laun. Árlegur 
meðalfjöldi byggir á fjölda starfsmánaða 
bæði fyrirtækja og starfsmanna.  

Staðgreiðslugögn ① ② 

ft_isat Aðalatvinnugrein 
fyrirtækisins 

Aðalatvinnugrein fyrirtækis, 5 stafa 
ÍSAT2008.  

Fyrirtækjaskrá 
Hagstofunnar 

①** ②** 

ft_isat_fl Aðalatvinnugrein 
fyrirtækisins  
flokkuð 

Sjá skýringar á atvinnugreinaflokkun í 
töflu 6. 

Fyrirtækjaskrá 
Hagstofunnar 

① ② 

ft 

_kaupholl 

Fyrirtæki skráð á 
markað 

Tvíkosta  breyta. Fær gildið 1 ef 
fyrirtækið var skráð í kauphöllina, 
Nasdaq Iceland á viðmiðunarári, annars 
0. 

Listi yfir skráð félög frá 
kauphöllinni Nasdaq 
Iceland 

① ② 

for_laun Laun forstjóra Árslaun forstjóra í fyrirtæki á 
viðmiðunarári umreiknuð í mánaðarlaun 
á grundvelli fjölda starfsmánaða. Allar 
launagreiðslur, þar með talið hlunnindi 
og hagnaður vegna hlutabréfa og 
valrétta þegar hann er innleystur.  

Launamiðaskrá og 
staðgreiðslugögn 

①** ②** 

stm_laun Laun annarra 
starfsmanna 

Árslaun annarra starfsmanna en 
forstjóra á viðmiðunarári umreiknuð í 
mánaðarlaun á grundvelli fjölda 
starfsmánaða. Allar launagreiðslur, þar 
með talið hlunnindi og hagnaður vegna 
hlutabréfa og valrétta þegar hann er 
innleystur.  

Launamiðaskrá og 
staðgreiðslugögn 

①** ②** 

stm 

_midgildi 

Miðgildi launa 
annarra 
starfsmanna 

Miðgildi árslauna annarra starfsmanna 
en forstjóra á viðmiðunarári. 
Undanskildir ef yngri en 18 ára og undir 
lágmarkstekjutryggingu á viðmiðunarári. 

Reiknuð breyta: 
miðgildi stm_laun 

①** ②** 

for 

_stm_hl 

Launahlutfall 
forstjóra og 
annarra 
starfsmanna 

Laun forstjóra í fyrirtæki á viðmiðunarári 
deilt með miðgildi laun annarra 
starfsmanna í sama fyrirtæki á sama ári.   

Reiknuð breyta: 
for_laun deilt með 
stm_midgildi 

① ② 

① Breyta notuð í greiningum á fyrri rannsóknarspurningu - launahlutfall forstjóra 1999-2018 

② Breyta notuð í greiningum á seinni rannsóknarspurningu - stjórnunarvald  2014-2018 

* Staðkvæmdabreyta fyrir vald notuð í greiningum á stjórnunarvaldi  

** Breyta notuð sem afleidd breyta fyrir aðrar breytur notaðar í greiningum  
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 Skyldur rannsakanda 

Í stefnu Hagstofu Íslands um meðferð trúnaðargagna kemur fram að rannsóknaraðilum 

er veittur aðgangur að gögnum til vísindarannsókna að ströngum skilyrðum uppfylltum 

(Hagstofa Íslands, 2014). Gagnasafnið var búið til af rannsakanda sem er jafnframt 

starfsmaður Hagstofu Íslands og því skylt að halda trúnað og viðhafa þagnarskyldu um 

gögnin í samræmi við lög um Hagstofu Íslands nr. 163/2007 og lög um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. Í lögunum kemur fram að brjóti starfsmaður gegn 

ákvæðum laga gildir um hann refsiábyrgð samkvæmt ákvæðum almennra hegningarlaga 

um brot í opinberu starfi. Endanlegt gagnasafn sem greiningar byggja á eru með 

órekjanlegum auðkennum, bæði fyrirtækja og einstaklinga.  
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6 Niðurstöður 

 Niðurstöður eru í tveimur hlutum. Í fyrsta lagi er greint frá niðurstöðum rannsóknar til að 

svara því hvort að laun forstjóra hafi hækkað meira en laun annarra starfsmanna. Þær 

niðurstöður byggja á launum starfsmanna í fyrirtækjum með 50 eða fleiri starfsmenn yfir 

tímabilið 1999 til 2018. Í öðru lagi er greint frá niðurstöðum rannsóknar til að svara því 

hvort að launahlutfall forstjóra og annarra starfsmanna hækki eftir því sem forstjórinn 

hefur meiri völd. Sú greining byggir á launum starfsmanna í stórum fyrirtækjum (250 

starfsmenn eða fleiri) yfir tímabilið frá 2014 til 2018. Einnig er greint frá helstu 

lýsistærðum í gagnasafni.  

 Hafa laun forstjóra hækkað meira en laun annarra starfsmanna? 

Samanburður á hlutfalli heildarlauna forstjóra af miðgildi heildarlauna annarra 

starfsmanna í sama fyrirtæki yfir tuttugu ára tímabil sýnir ólíka þróun eftir tímabilum og 

tegundum fyrirtækja, sjá mynd 2.  

 

 

Mynd 2. Launahlutfall forstjóra og annarra starfsmanna 1999 til 2018 

  

Launahlutfall forstjóra   
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Eins og sést á mynd 2 þá hækkuðu laun forstjóra í íslenskum fyrirtækjum ekki umfram 

laun annarra starfsmanna á tímabilinu 1999 til 2001. Hins vegar árin 2002 til 2007 

hækkuðu laun forstjóra meira, einkum þegar litið er til áranna 2005 til 2007. Í kjölfar 

fjármálahruns árið 2008 lækkuðu laun forstjóra meira en annarra starfsmanna og síðan 

þá hefur hlutfallið verið nokkuð stöðugt, launaþróun beggja svipuð. Hlutfallið milli launa 

forstjóra og annarra starfsmanna frá árinu 2011 er rúmlega 4, það er að segja laun 

forstjóra eru að jafnaði rúmlega fjórum sinnum hærri en laun annarra starfsmanna í 

íslenskum fyrirtækjum. 

Þróun launahlutfalls forstjóra og annarra starfsmanna hefur verið með öðru sniði í 

stórum fyrirtækjum og fyrirtækjum sem eru skráð á markað. Hjá stórum fyrirtækjum (með 

250 starfsmenn eða fleiri) hafa laun forstjóra hækkað meira en laun annarra starfsmanna, 

eða um tæplega 1% á ári yfir tuttugu ára tímabil. Ef eingöngu er horft til fyrirtækja sem 

eru skráð á markaði hækkuðu laun forstjóra meira eða tæplega 3% að jafnaði yfir sama 

tímabil. Laun forstjóra hækkuðu meira en laun annarra starfsmanna á fyrri hluta 

tímabilsins eða fram að fjármálahruni 2008 en síðustu ár hefur dregið úr hækkun launa 

forstjóra umfram laun annarra starfsmanna. Forstjórar í stórum fyrirtækjum voru með 

rúmlega 6 sinnum hærri laun en aðrir starfsmenn og forstjórar í fyrirtækjum sem eru skráð 

á markað voru með rúmlega 8 sinnum hærri laun ef horft er til áranna 2016 til 2018. 

Launahlutfall forstjóra í meðalstórum fyrirtækjum var að meðaltali 3,6 yfir tuttugu ára 

tímabil og hélst nokkuð stöðugt yfir allt tímabilið þrátt fyrir miklar efnahagssveiflur á 

árunum 2005 til 2009. Leiða má líkum að því að í meðalstórum fyrirtækjum sé algengara 

að forstjórar eru jafnframt eigendur fyrirtækja sem getur lækkað launahlutfallið. Ef 

forstjóri í fyrirtæki er jafnframt eigandi fyrirtækis er hætta á að hluti launa hans sé talin 

með öðrum kostnaði fyrirtækisins í stað launakostnaðar. Gerður var samanburður á 

fyrirtækjum þar sem var hægt var að staðfesta að forstjórar væru einnig eigendur 

fyrirtækja og öðrum fyrirtækjum með óþekkt eignarhald. Samanburður leiddi í ljós að 

launahlutfall forstjóra var lægra í fyrirtækjum þar sem lá fyrir að forstjóri væri jafnframt 

eigandi. Þó að þær niðurstöður staðfesti ekki að hluti launa forstjóra sem eru jafnframt 

eigendur fyrirtækja geta verið talin til annars kostnaðar en launa, þá eru þær vísbending 

um að svo geti verið.  
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Tafla 11 sýnir þróun á launahlutfalli forstjóra og annarra starfsmanna eftir einkennum 

fyrirtækja. Hjá stórum fyrirtækjum og fyrirtækjum skráð á markað má sjá miklar 

breytingar á hlutfallinu, einkum á tímabilinu 2005 til 2007 sem skýrist að hluta til af því 

að á þeim tíma var nokkuð um að forstjórar innleystu hagnað vegna hluta eða 

valréttarsamninga sem þeir höfðu fengið sem launagreiðslur. Laun vegna hluta og 

valréttarsamninga eru hluti af skilgreiningu launa í rannsókninni þau ár sem starfsmenn 

innleysa hagnað vegna þeirra. Hlutfallið lækkaði í kjölfar fjármálahrunsins en hækkaði 

aftur árin 2010 til 2012 hjá fyrirtækjum á markaði, en hafa ber í huga að það voru fá 

fyrirtæki á markaði á þeim tíma. Launahlutfall forstjóra hefur dregist saman á síðustu 

árum, óháð því hvort horft er til stórra fyrirtækja eða fyrirtækja á markaði þótt 

launahlutfallið sé hærra en á fyrstu árum rannsóknarinnar. Í útgerð og fiskvinnslu (sjá dálk 

A_C_utg_fisk í töflu 11) hefur launahlutfall forstjóra og annarra starfsmanna haldist 

nokkuð stöðugt allt tímabilið og þar er hlutfallið einna lægst, en í þeirri atvinnugrein er 

stór hluti starfsmanna með há laun sem gerir það að verkum að launahlutfallið er lægra. 

Hlutfall launa forstjóra af launum annarra starfsmanna er hæst í fjármálageira (K) og 

heild- og smásöluverslun; viðgerðir á vélknúnum ökutækjum (G). Árið 2018 voru laun 

forstjóra í þeim atvinnugreinum rúmlega 5 sinnum hærri laun annarra starfsmanna. Árið 

2007 var launahlutfall forstjóra hæst í fjármálastarfsemi (K) eða tæplega 56, það er að 

segja að forstjórar sem störfuðu í fjármálastarfsemi árið 2007 voru með tæplega 56-föld 

laun annarra starfsmanna það árið. Mikilvægt er að hafa í huga að jaðargildi ýkja hlutfallið 

eins og þegar einstaka forstjórar innleysa verðmæta valréttarsamninga. Þetta á 

sérstaklega við um atvinnugreinar þar sem eru fá fyrirtæki eða hjá fyrirtækjum. Fjöldi 

fyrirtækja sem launahlutfall forstjóra byggir á má finna í kafla 6.1.1 um lýsistærðir gagna. 
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Tafla 11. Launahlutfall forstjóra eftir einkennum fyrirtækja 1999 til 2018 

Ár 

Öll 
fyrirtæki 

Stærð fyrirtækja 
 

Atvinnugrein fyrirtækja Fyrirtæki 
á 

markaði Meðal-
stór 

Stór 
 A_C 

utg_ 
fisk 

C_an 
_fisk 

F G H_I K 
J_L_ 
N_M 

Ann-
ad  

1999 3,9 3,6 5,1  3,2 3,9 3,1 4,8 3,7 4,7 3,6 3,9 4,7 

2000 3,8 3,4 5,4  3,1 4,0 3,4 4,6 3,4 5,2 3,5 3,6 4,8 

2001 3,7 3,3 5,5  3,0 4,0 2,9 4,5 3,2 4,9 3,6 3,2 4,7 

2002 4,0 3,5 5,7  3,4 4,2 3,4 4,6 3,6 5,9 3,4 3,6 5,5 

2003 4,0 3,5 6,1  3,1 4,0 6,6 4,4 3,9 5,5 3,5 3,5 5,3 

2004 4,2 3,4 7,5  3,2 4,0 3,1 5,2 3,3 9,1 3,8 3,5 6,3 

2005 5,0 3,6 9,9  3,4 4,6 3,3 5,2 3,5 17,2 4,0 3,5 11,5 

2006 5,6 3,7 12,4  3,2 5,1 3,6 5,4 3,9 24,8 4,4 3,3 13,5 

2007 7,0 3,9 18,0  3,1 4,7 4,0 5,2 3,9 55,7 4,7 3,2 34,2 

2008 4,9 3,8 8,8  3,0 4,5 4,6 5,3 3,4 12,8 5,0 3,4 9,1 

2009 4,3 3,7 6,1  3,1 4,9 4,5 4,8 3,3 5,0 4,7 3,2 8,9 

2010 4,5 3,7 6,8  3,1 5,4 3,7 5,4 3,4 4,7 4,6 3,3 12,7 

2011 4,3 3,7 6,2  3,1 4,7 3,5 5,2 3,8 4,6 4,2 3,4 9,8 

2012 4,4 3,6 6,6  3,2 5,1 3,3 5,2 3,9 4,6 4,3 3,2 10,9 

2013 4,4 3,6 6,6  3,5 5,0 2,9 5,1 3,8 5,0 4,3 3,2 9,6 

2014 4,4 3,8 6,5  3,7 4,2 3,0 5,4 3,6 5,0 5,0 3,2 8,4 

2015 4,4 3,9 6,5  3,7 4,9 3,1 5,8 3,4 5,1 4,0 3,8 8,3 

2016 4,3 3,6 6,4  3,8 4,3 3,1 5,7 3,6 5,5 4,2 2,9 8,9 

2017 4,3 3,6 6,2  3,5 4,5 3,6 5,5 3,7 5,6 4,2 2,9 8,6 

2018 4,2 3,5 6,0  3,2 4,4 3,4 5,4 3,6 5,3 4,1 2,9 7,4 

Meðaltal 4,5 3,6 7,4  3,3 4,5 3,6 5,1 3,6 9,8 4,2 3,3 9,7 
 

Öll fyrirtæki (50 eða fleiri starfsmenn), meðalstór fyrirtæki (50 til 249 starfsmenn), stór fyrirtæki (fleiri en 249 starfsmenn), A_C_utg_fisk 
(fiskveiðar og fiskvinnsla), C_an_fisk (framleiðsla án fiskvinnslu), F (byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð), G (heild- og 
smásöluverslun; viðgerðir á vélknúnum ökutækjum), H_I (flutningur og geymsla ásamt rekstri gististaða og veitingarekstri), K 
(fjármálastarfsemi), J_L_N_M (upplýsingar og fjarskipti, fasteignaviðskipti, sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi auk 
sérhæfðrar þjónustu) og Annad (aðrar atvinnugreinar). 

 

Dreifing á launahlutfalli forstjóra eftir stærð fyrirtækja má finna í töflu 12. Sé horft til 

allra fyrirtækja var launahlutfall forstjóra árið 2018 á bilinu 2,4 til 5,2 hjá helmingi 

íslenskra fyrirtækja. Á sama tímabili voru um helmingur forstjóra í stórum fyrirtækjum 

með 4,1 til 6,9 sinnum hærri laun en aðrir starfsmenn.  
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Tafla 12. Dreifing á launahlutfalli forstjóra og annarra starfsmanna 1999 til 2018 

Ár 

 
Öll fyrirtæki 

 
Meðalstór fyrirtæki 

 
Stór fyrirtæki 

 
Meðal- 

tal 
1. 

fjórð. 
Mið-
gildi 

3. 
fjórð. 

 
Meðal- 

tal 
1. 

fjórð. 
Mið-
gildi 

3. 
fjórð. 

 
Meðal- 

tal 
1. 

fjórð. 
Mið-
gildi 

3. 
fjórð.    

1999  3,9 2,7 3,6 4,6  3,6 2,6 3,4 4,3  5,1 3,5 4,6 6,1 

2000  3,8 2,6 3,4 4,5  3,4 2,5 3,2 4,0  5,4 3,7 5,1 6,2 

2001  3,7 2,7 3,3 4,4  3,3 2,4 3,1 4,0  5,5 3,6 4,7 6,3 

2002  4,0 2,6 3,4 4,8  3,5 2,4 3,1 4,1  5,7 3,6 4,9 7,3 

2003  4,0 2,6 3,4 4,8  3,5 2,4 3,1 4,0  6,1 4,4 5,5 8,0 

2004  4,2 2,6 3,4 4,9  3,4 2,4 3,1 4,0  7,5 4,9 6,3 8,3 

2005  5,0 2,6 3,6 4,9  3,6 2,4 3,2 4,2  9,9 4,6 5,9 8,9 

2006  5,6 2,7 3,6 5,1  3,7 2,4 3,2 4,4  12,4 4,7 6,4 9,3 

2007  7,0 2,8 3,6 5,4  3,9 2,5 3,3 4,5  18,0 4,5 6,8 9,3 

2008  4,9 2,8 3,8 5,4  3,8 2,6 3,5 4,6  8,8 4,4 5,7 8,6 

2009  4,3 2,8 3,7 5,0  3,7 2,5 3,4 4,3  6,1 4,1 5,2 6,9 

2010  4,5 2,6 3,6 5,0  3,7 2,5 3,3 4,3  6,8 3,9 5,2 8,0 

2011  4,3 2,6 3,7 5,1  3,7 2,5 3,2 4,4  6,2 3,8 5,2 7,3 

2012  4,4 2,5 3,5 5,2  3,6 2,4 3,1 4,3  6,6 4,0 5,7 8,0 

2013  4,4 2,6 3,5 5,1  3,6 2,3 3,2 4,4  6,6 4,2 5,7 7,4 

2014  4,4 2,7 3,5 5,0  3,8 2,5 3,2 4,4  6,5 4,7 6,0 7,7 

2015  4,4 2,5 3,3 5,4  3,9 2,4 3,1 4,5  6,5 4,5 6,0 7,6 

2016  4,3 2,5 3,4 5,2  3,6 2,3 3,0 4,3  6,4 4,0 5,6 7,3 

2017  4,3 2,6 3,6 5,3  3,6 2,3 3,1 4,3  6,2 3,8 5,5 7,6 

2018  4,2 2,4 3,7 5,2  3,5 2,3 3,0 4,3  6,0 4,1 5,2 6,9 

Meðaltal  4,5 2,6 3,5 5,0  3,6 2,4 3,2 4,3  7,4 4,2 5,6 7,7 

Öll fyrirtæki (50 eða fleiri starfsmenn), meðalstór fyrirtæki (50 til 249 starfsmenn) og stór fyrirtæki (fleiri en 249 starfsmenn). 

 Lýsistærðir gagna 

Horft yfir allt rannsóknartímabilið hefur fyrirtækjum fjölgað heilt yfir á síðustu tuttugu 

árum, þó að fjöldinn sveiflist á milli ára. Fyrirtækjum skráð á markað hefur hins vegar 

fækkað nokkuð frá upphafi rannsóknar, einkum eftir fjármálahrunið þó að þeim hafi 

fjölgað aftur síðustu árin eins og sést í töflu 13.  
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Tafla 13. Fjöldi fyrirtækja í rannsókn eftir einkennum fyrirtækja 1999 til 2018 

Ár 

Öll 
fyrirtæki 

Stærð fyrirtækja 
 

Atvinnugrein fyrirtækja 
Fyrirtæki 
á markaði 

Meðal-
stór 

Stór 
 A_C 

utg_ 
fisk 

C_an 
_fisk 

F G H_I K 
J_L_ 
N_M 

Ann-
ad  

1999  196   153   43   35   46   7  39  23   12   29   5   41  

2000  212   163   49   39   44   8  42  24   14   35   6   45  

2001  221   180   41   37   47   9  43  24   14   40   7   44  

2002  211   166   45   38   43   8  45  21   13   36   7   39  

2003  212   171   41   36   40  10  46  21   11   39   9   32  

2004  210   168   42   35   41  11  43  24   11   36   9   25  

2005  227   179   48   35   43  15  44  23   14   40   13   20  

2006  239   187   52   32   48  18  43  25   14   45   14   17  

2007  256   200   56   30   50  21  49  33   13   47   13   19  

2008  261   203   58   29   49  19  49  34   17   50   14   18  

2009  241   186   55   32   44  12  43  34   15   47   14   11  

2010  240   182   58   31   49   9  46  32   13   46   14   10  

2011  237   179   58   31   47   7  47  30   13   48   14   10  

2012  244   185   59   30   47   7  49  33   11   52   15   11  

2013  248   188   60   30   44   9  55  31   11   52   16   13  

2014  259   202   57   30   48  10  54  34   11   53   19   13  

2015  269   213   56   31   49   9  54  40   11   55   20   14  

2016  281   214   67   30   51  12  55  43   10   59   21   15  

2017  279   204   75   32   52  12  55  42   10   57   19   15  

2018  276   201   75   33   52  12  52  41   10   56   20   17  

Meðaltal  241   186   55   33   47  11  48  31   12   46   13   21  

Öll fyrirtæki (50 eða fleiri starfsmenn), meðalstór fyrirtæki (50 til 249 starfsmenn), stór fyrirtæki (fleiri en 249 starfsmenn), A_C_utg_fisk 
(fiskveiðar og fiskvinnsla), C_an_fisk (framleiðsla án fiskvinnslu), F (byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð), G (heild- og 
smásöluverslun; viðgerðir á vélknúnum ökutækjum), H_I (flutningur og geymsla ásamt rekstri gististaða og veitingarekstri), K 
(fjármálastarfsemi), J_L_N_M (upplýsingar og fjarskipti, fasteignaviðskipti, sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi auk 
sérhæfðrar þjónustu) og Annad (aðrar atvinnugreinar). 

 

Þá hefur menntun forstjóra aukist á rannsóknartímabilinu. Árið 1999 voru rúmlega 

59% forstjóra með háskólapróf en tuttugu árum seinna voru þeir rúmlega 69%. Að sama 

skapi fækkaði forstjórum sem höfðu framhaldsskólamenntun sem hæstu menntun, voru 

rúmlega 34% árið 1999 en um 24% árið 2018. Flestir forstjórar eru karlmenn. Yfir tuttugu 

ára tímabil var hlutfall karlkyns forstjóra að jafnaði 92,3% forstjóra í íslenskum 

fyrirtækjum með 50 starfsmenn eða fleiri. Konum í forstjórastarfi hefur þó aðeins fjölgað 

síðustu tvo áratugi. Árið 1999 voru 2,6% forstjóra á Íslandi konur, en sambærilegt hlutfall 

var 11,6% árið 2018. 
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Tafla 14. Menntun og kyn forstjóra 1999 til 2018 

Ár 

Hlutfall forstjóra með 
framhaldsskólapróf % 

 
Hlutfall forstjóra með     

háskólapróf % 

 Hlutfall 
karlkyns 

forstjóra % 

Öll 
fyrirtæki 

Meðalstór 
fyrirtæki 

Stór 
fyrirtæki 

 Öll 
fyrirtæki 

Meðalstór 
fyrirtæki 

Stór 
fyrirtæki 

 
Öll fyrirtæki   

1999 34,2  38,6 18,6  59,2 54,2 76,7  97,4 

2000 30,7  33,1 22,4  62,3 58,9 73,5  96,7 

2001 31,2  33,9 19,5  62,0 58,3 78,0  96,8 

2002 28,4  31,3 17,8  64,5 60,2 80,0  96,2 

2003 30,7  33,3 19,5  61,3 57,3 78,0  96,2 

2004 31,0  34,5 16,7  61,4 56,5 81,0  94,8 

2005 28,6  32,4 14,6  62,6 57,5 81,3  91,2 

2006 28,5  31,6 15,4  64,9 59,4 84,6  93,7 

2007 25,4  29,0 10,7  67,2 62,0 85,7  93,8 

2008 26,4  30,0 12,1  65,9 60,1 86,2  91,6 

2009 27,0  31,2 10,9  66,0 59,1 89,1  92,1 

2010 25,4  29,1 12,1  66,3 59,9 86,2  90,0 

2011 26,6  30,7 12,1  65,8 59,2 86,2  90,3 

2012 27,0  32,4 8,5  65,2 57,3 89,8  89,8 

2013 25,0  29,8 8,3  66,5 59,0 90,0  89,9 

2014 24,3  27,7 10,5  67,2 61,4 87,7  90,0 

2015 24,9  29,1 8,9  67,3 61,5 89,3  88,8 

2016 22,8  27,1 9,0  69,4 63,6 88,1  89,3 

2017 24,0  29,4 9,3  68,8 62,7 85,3  88,5 

2018 23,9  28,9 10,7  69,2 63,2 85,3  88,4 

Meðaltal 27,3 31,2 13,4  65,1 59,6 84,1  92,3 

Öll fyrirtæki (50 eða fleiri starfsmenn), meðalstór fyrirtæki (50 til 249 starfsmenn) og stór fyrirtæki (fleiri en 249 starfsmenn). 
 

Í töflu 15 sem sýnir dreifingu á aldri forstjóra í gagnasafni skipt eftir stærð fyrirtækja 

kemur í ljós að dreifing á aldri forstjóra er mjög lítill. Ef horft er yfir allt 

rannsóknartímabilið var meðalaldur forstjóra 49 ár, fjórðungur forstjóra var 43 ára og 

yngri og fjórðungur 54 ára og eldri. Aldur forstjóra er mjög áþekkur óháð stærð fyrirtækja 

og hefur farið hækkandi yfir tímabilið. Árið 1999 var helmingur forstjóra í íslenskum 

fyrirtækjum á aldrinum 40 til 51 árs. Helmingur forstjóra árið 2018 var hins vegar á 

aldrinum 47 til 58 ára. Forstjórar eru því eldri að meðaltali árið 2018 en 1999. Árið 1999 

var meðalaldur forstjóra 46 ár og hafði hækkað í 52 ár árið 2018.  
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Tafla 15. Aldur forstjóra 1999 til 2018 

Ár 

 
Öll fyrirtæki 

 
Meðalstór fyrirtæki 

 
Stór fyrirtæki 

 
Meðal- 

tal 
1. 

fjórð. 
Mið-
gildi 

3. 
fjórð. 

 
Meðal- 

tal 
1. 

fjórð. 
Mið-
gildi 

3. 
fjórð. 

 
Meðal- 

tal 
1. 

fjórð. 
Mið-
gildi 

3. 
fjórð.    

1999  46 40 45 51  46 39 45 51  47 41 47 52 

2000  46 40 45 52  46 40 46 52  46 39 45 51 

2001  46 39 46 52  46 39 45 52  46 40 46 52 

2002  46 40 46 51  46 40 45 50  48 41 48 53 

2003  47 41 46 52  47 41 46 52  47 42 48 52 

2004  47 40 46 52  47 40 46 52  47 40 46 52 

2005  46 40 46 51  47 40 46 51  46 39 46 52 

2006  47 41 46 51  47 42 47 52  45 41 45 48 

2007  47 41 47 52  47 41 47 52  46 42 46 51 

2008  48 42 48 53  48 42 48 53  47 43 47 53 

2009  49 43 49 54  49 43 49 54  48 43 48 54 

2010  49 44 49 54  49 43 49 54  49 45 49 53 

2011  50 44 50 55  50 43 50 55  50 45 50 54 

2012  50 45 50 56  50 45 50 56  50 46 51 57 

2013  51 45 51 57  51 45 51 57  51 45 51 58 

2014  51 46 51 56  51 46 51 56  51 46 51 55 

2015  51 46 52 56  51 46 52 57  51 46 51 55 

2016  51 46 52 57  51 46 52 57  52 46 51 56 

2017  52 47 52 57  52 46 52 57  53 47 52 57 

2018  52 47 52 58  52 47 53 58  52 47 50 57 

Meðaltal  49 43 48 54  49 43 49 54  49 43 48 54 

Öll fyrirtæki (50 eða fleiri starfsmenn), meðalstór fyrirtæki (50 til 249 starfsmenn) og stór fyrirtæki (fleiri en 249 starfsmenn). 

 
 

Stærð fyrirtækja í rannsókninni tekur mið af meðalfjölda starfsmanna á ári þar sem 

bæði er tekið tillit til fjölda starfsmánaða starfsmanna og fyrirtækis á viðmiðunarári. Yfir 

20 ára tímabil hafa fyrirtæki stækkað. Fyrirtæki stækkuðu frá árinu 2004 til 2008 en 

minnkuðu aftur árin 2009 og 2010, en þau ár varð meðalstærð fyrirtækja sú sama og í 

upphafi rannsóknartímabils. Síðan þá hafa fyrirtæki stækkað aftur að meðaltali og eru 

orðin stærri en í upphafi tímabilsins. Árið 1999 voru fyrirtæki á Íslandi (50 starfsmenn eða 

fleiri) með um 205 starfsmenn að meðaltali. Árið 2018 var meðalfjöldi starfsmanna um 

235 og hafði því aukist um rúmlega 14% frá árinu 1999.   



69 

Tafla 16. Stærð fyrirtækja 1999 til 2008 

Ár 

 
Öll fyrirtæki 

 
Meðaltal 1. fjórðungur Miðgildi 3. fjórðungur  

1999  205 75 120 210 

2000  204 73 130 229 

2001  197 70 116 209 

2002  204 71 107 229 

2003  201 72 107 222 

2004  210 71 107 214 

2005  215 69 110 223 

2006  215 71 112 225 

2007  218 73 118 232 

2008  224 76 121 232 

2009  206 73 112 231 

2010  206 71 117 236 

2011  213 70 117 242 

2012  212 72 118 235 

2013  214 72 122 233 

2014  211 75 118 217 

2015  212 77 117 225 

2016  220 76 126 244 

2017  228 80 126 256 

2018  235 79 131 255 

Meðaltal  212 73 118 230 

 

Mynd 3 sýnir heildarlaun sem liggja að baki launahlutfalli forstjóra og annarra 

starfsmanna í öllum fyrirtækjum í rannsókninni. Á meðan miðgildi launa annarra 

starfsmanna en forstjóra hækkaði að meðaltali yfir allt tímabilið þá lækkuðu laun forstjóra 

árin 2008 og 2009 í kjölfar mikillar hækkunnar árið 2007. Að meðaltali voru laun forstjóra 

síðustu 20 ár rúmlega 1,5 milljón króna á mánuði meðan laun annarra starfsmanna voru 

tæplega 360 þúsund krónur á mánuði. Milli áranna 1999 og 2018 höfðu laun annarra 

starfsmanna en forstjóra í fyrirtækjum hækkað um 243%. Árið 1999 var miðgildi launa 

annarra starfsmanna rúmlega 173 þúsund krónur að meðaltali en rúmlega 593 þúsund 

krónur árið 2018. Á sama tímabili höfðu laun forstjóra hins vegar hækkað um 273%, en 
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laun forstjóra voru að meðaltali 651 þúsund krónur árið 1999 en voru komin í rúmlega 

2,4 milljónir króna árið 2018.  

 

Mynd 3. Laun forstjóra og annarra starfsmanna í öllum fyrirtækjum 1999 til 2018 

Mynd 4 sýnir að laun forstjóra í meðalstórum fyrirtækjum stóð í stað árin eftir 

fjármálahrunið 2008 en hafa farið hækkandi frá árinu 2011. Árið 1999 voru miðgildi launa 

annarra starfsmanna rúmlega 170 þúsund krónur að meðaltali en rúmlega 603 þúsund 

krónur árið 2018. Forstjórar voru hins vegar með hærri laun eða rúmlega 591 þúsund 

krónur árið 1999 en rúmlega tvær milljónir króna árið 2018.  

 

Mynd 4. Laun forstjóra og annarra starfsmanna í meðalstórum fyrirtækjum 1999 til 2018 
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Myndin breytist nokkuð þegar horft er til stærri fyrirtækja eins og sjá má á mynd 51. Árið 

1999 voru laun forstjóra rúmlega 868 þúsund krónur að meðaltali á mánuði en sjö árum 

síðar eða árið 2006 voru þau komin í rúmlega 3,7 milljón krónur á mánuði og ári seinna í 

rúmlega 6,4 milljónir króna. Hækkun launa forstjóra milli 1999 og 2007 var því um 640% 

á meðan hækkun launa annarra starfsmanna yfir sama tímabil var rúmlega 75%.  Laun 

forstjóra lækkuðu hins vegar aftur um rúmlega 52% árið 2008 og aftur árið 2009 þegar 

þau lækkuðu um tæp 31%. Miðgildi launa annarra starfsmanna hækkaði hins vegar öll 

árin nema árið 2004 þegar það lækkaði um 1% frá árinu 2003.  

 

Mynd 5. Laun forstjóra og annarra starfsmanna í stórum fyrirtækjum 1999 til 2018 

Árið 1999 var miðgildi launa annarra starfsmanna í stórum fyrirtækjum rúmlega 181 

þúsund krónur að meðaltali en rúmlega 566 þúsund krónur árið 2018 og höfðu því 

hækkað um 213%. Á sama tímabili hækkuðu laun forstjóra hins vegar um 289%, en laun 

forstjóra fóru úr 868 þúsund krónum á mánuði að meðaltali árið 1999 í tæplega 3,4 

milljónir króna árið 2018.  
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 Er launahlutfall forstjóra hærra eftir því sem forstjóri hefur meiri 
völd?  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að launahlutfall forstjóra er almennt ekki 

hærra því meira vald sem forstjóri hefur. Af fjórum þáttum í greiningunni sem mældu vald 

var einungis einn þáttur sem hafði marktæk áhrif á hlutfallið eða starfsreynsla forstjóra. 

Aðrir þættir til að mæla vald forstjóra höfðu ekki marktæk áhrif á hlutfallið, en þeir voru 

stærð stjórnar og hvort forstjóri situr jafnframt í stjórn, fjöldi stjórnarmanna í fyrirtæki 

sem sitja líka í stjórnum annarra fyrirtækja og tengsl forstjórans mæld með setu 

forstjórans í stjórnum annarra fyrirtækja með og án stjórnarmanna.  

Í töflu 17 má finna lýsandi tölfræði yfir helstu þætti sem voru notaðir í greiningunni. 

Greiningin byggir á stórum fyrirtækjum (með 250 eða fleiri starfsmenn) yfir tímabilið 2014 

til 2018. Í töflu 17 kemur fram að laun forstjóra í greiningunni voru að meðaltali rúmlega 

3,2 milljónir króna á mánuði meðan laun annarra starfsmanna voru að meðaltali 522 

þúsund krónur á mánuði. Miðgildi bæði launa forstjóra og launa annarra starfsmanna er 

undir meðaltali sem gefur til kynna að fleiri eru með laun undir meðaltali en yfir í báðum 

hópum. Dreifingar sýna að helmingur forstjóra var með laun á bilinu 2,0 til 3,8 milljónir 

króna á mánuði og voru launin nokkuð dreifð eins og staðalfrávikið (sf) sýnir sem nam 1,9 

milljón króna. Sambærileg dreifing launa annarra starfsmanna (það er miðgildis launa 

annarra starfsmanna í fyrirtækjum) var á bilinu 423 þúsund krónur til 600 þúsund krónur 

á mánuði (sf=128 þúsund krónur). Hlutfall launa forstjóra af launum annarra starfsmanna 

var 6,3 að meðaltali sem sýnir að forstjórar voru með rúmlega 6-föld laun annarra 

starfsmanna að meðaltali yfir tímabilið (sf=3,4). Hlutfallið milli launa forstjóra og annarra 

starfsmanna var undir 4 hjá fjórðungi fyrirtækja og þá var fjórðungur fyrirtækja með 

hlutfall sem var 7,4 eða meira.  

  



73 

Tafla 17. Lýsandi tölfræði fyrir helstu breytur í greiningu á stjórnunarvaldi 

Tákn 
breytu 

Lýsing Meðal-
tal 

1. fjórð. Miðgildi 3. fjórð. 
Staðal-
frávik 

for_laun 
Mánaðarlaun forstjóra í fyrirtæki (þús. 
króna) 

3.228,63  2.053,27  2.726,49  3.872,51  1.935,69  

stm 
_midgildi 

Miðgildi mánaðarlauna annarra starfsmanna 
en forstjóra í fyrirtæki (þús. króna) 

 522,46   422,71   496,60   599,34   127,93  

for_stm_hl 
Hlutfall launa milli forstjóra og annarra 
starfsmanna í fyrirtæki 

 6,31   4,10   5,50   7,40   3,42  

sta_for_ft 
Starfsreynsla forstjóra hjá núverandi 
fyrirtæki 

 8,62   4,00   8,00   13,00   5,70  

sta_for 
_alls 

Starfsreynsla alls sem forstjóri, óháð 
fyrirtæki 

 9,75   5,00   10,00   14,00   5,58  

for_aldur Aldur forstjóra í árum  51,80   46,00   51,00   57,00   7,03  
ft_stjorn 
_staerd 

Stærð stjórnar  4,49   3,00   5,00   5,00   1,48  

*ft_stjorn_
staerd 
_bin 

Flokkuð stærð stjórnar. Fær gildið 1 ef fjöldi 
stjórnarmanna 3 eða færri. Fær gildið 2 ef 
fjöldi stjórnarmanna er fleiri en 3. 

 1,65   1,00   2,00   2,00   1,50  

*stjorn 
_for_dual Forstjóri situr jafnframt í stjórn fyrirtækis  0,15   -   -   -   0,36  

*stjorn 
_for_ann 

Forstjóri situr í stjórnum annarra fyrirtækja  0,66   -   1,00   1,00   0,47  

stjorn_for
_ann_fj 

Fjöldi stjórna sem forstjóri situr í stjórnum 
annarra fyrirtækja 

 2,18   -   1,00   4,00   2,28  

stjorn_stm
_ann_hl 

Hlutfall stjórnarmanna sem sitja í öðrum 
stjórnum (%) 

 60,07   33,00   60,00   100,00   33,40  

stjorn 
_stjorn 
_ann_hl 

Fjöldi stjórna sem stjórnarmenn fyrirtækis 
sitja í stjórnum annarra fyrirtækja, að teknu 
tilliti til stærð stjórnar 

 1,80   0,60   1,40   2,80   1,50  

stjorn_stm
_for_ann 
_hl 

Hlutfall stjórnarmanna sem forstjóri situr 
með í stjórnum annarra fyrirtækja á 
viðmiðunarári (%) 

 8,83   -   -   -   18,18  

stjorn_stm
_for_ann_
hl_alls 

Hlutfall stjórnarmanna sem forstjóri hefur 
setið með í stjórnum annarra fyrirtækja fyrri 
ár (%) 

 16,85   -   -   33,00   24,31  

*for_men 
_framhsk 

Forstjórar með framhaldsskólagráðu sem 
hæstu menntun 

 0,10   -   -   -   0,30  

*for_men 
_hask 

Forstjórar með háskólagráðu sem hæstu 
menntun 

 0,87   1,00   1,00   1,00   0,34  

*for_kyn Kyn forstjóra. 1 ef karl og 2 ef kona.   1,08   1,00   1,00   1,00   0,27  

*for_innan
_ft 

Fær gildið 1 ef forstjóri var starfsmaður 
fyrirtækis áður en ráðinn forstjóri. Annars 0 

 0,44   -   -   1,00   0,50  

ft_staerd 
Stærð fyrirtækis miðað við meðalfjölda 
starfsmanna 

 556,77   307,00   419,00   647,75   427,41  

*ft 
_kaupholl 

Fær gildið 1 ef fyrirtæki er skráð á markað. 
Annars 0. 

 0,17   -   -   -   0,37 

*Tvíkosta breyta (e. binary variable) sem tekur annað hvort gildi 0 eða 1 

 

Einnig kemur fram í töflu 17 að um 7% fyrirtækja voru skráð á markað af alls 83 

fyrirtækjum sem voru hluti af greiningu. Meðalstærð fyrirtækja í greiningunni var um 557 

starfsmenn og um fjórðungur fyrirtækja var með fleiri en 647 starfsmenn. Um 87% allra 

forstjóra voru með háskólamenntun og einungis voru 8% forstjórar kvenkyns. Um 44% 

forstjóra höfðu starfað hjá fyrirtækinu áður en þeir urðu forstjórar sem var metið út frá 

því hvort forstjóri var á launum hjá fyrirtæki árinu áður en hann varð forstjóri. Skipti þá 
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ekki máli hvað stöðu hann gegndi innan fyrirtækis, einungis var skoðað hvort hann hefði 

fengið laun árinu áður en hann var skráður sem forstjóri fyrirtækis.  

Mat á starfsreynslu forstjóra í greiningunni byggir á gögnum sem ná yfir 20 ára tímabil 

eða frá 1999 til 2018. Því getur forstjóri ekki haft lengri starfsreynslu en 20 ár 

(starfsreynsla á viðmiðunarári telst með). Upplýsingar um starfsreynslu forstjóra í töflu 17 

þarf því að skoða með þeim fyrirvara. Engu að síður var starfsreynsla forstjóra að 

meðaltali nokkuð há eða tæplega 9 ár hjá starfandi forstjóra og starfsreynsla alls var 

tæplega 10 ár. Til að meta starfsreynslu alls var einungis talin með starfsreynsla ef 

forstjóri stýrði fyrirtækjum með 50 starfsmenn eða fleiri á tímabilinu 1999 til 2018. 

Helmingur forstjóra hafði unnið hjá fyrirtæki á tímabilinu í 8 ár eða skemur.  

Í stjórnum fyrirtækja á Íslandi með 250 starfsmenn eða fleiri sátu að meðaltali 4,5 

stjórnarmenn ef horft er til tímabilsins 2014 til 2018. Fjórðungur fyrirtækja var með 3 eða 

færri stjórnarmenn og fjórðungur með 5 eða fleiri. Um 60% stjórnarmanna í fyrirtækjum 

sátu jafnframt í stjórnum annarra fyrirtækja, að meðaltali sátu þeir í 1,8 öðrum stjórnum. 

Þá sátu um 66% forstjóra samhliða forstjórastarfi í stjórnum annarra fyrirtækja og að 

meðaltali sat forstjóri í fyrirtæki með tæplega 9% af stjórnarmönnum í stjórnum annarra 

fyrirtækja. Hins vegar höfðu forstjórar í fyrirtækjum árin 2014 til 2018 setið með 16% 

stjórnarmanna einhvern tímann í stjórnum annarra fyrirtækja yfir 20 ára tímabil. Þessar 

niðurstöður gefa til kynna tengsl á milli forstjóra og stjórnarmanna í íslenskum 

fyrirtækjum. Sá fyrirvari er þó gerður að forstjóri eða stjórnarmenn í fyrirtæki geta setið í 

stjórnum fyrirtækja hjá tengdum aðilum sem voru ekki sameinaðir við gerð gagnasafns og 

því getur hlutfallið verið ofmetið. Einungis var talin stjórnarseta forstjóra og 

stjórnarmanna hjá virkum fyrirtækjum, það er að segja fyrirtækjum sem greiddu laun á 

viðmiðunarári.  

Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu til að meta hvort hlutfall launa forstjóra af launum 

annarra starfsmanna sé hærra því meira vald sem forstjóri hefur, má finna í töflu 18. Af 

þeim fjórum þáttum sem voru staðkvæmdabreytur fyrir vald, það er starfsreynsla 

forstjóra, stjórn, stjórnarmenn í öðrum stjórnum og tengsl forstjóra, hafði einungis 

starfsreynsla forstjóra áhrif á hlutfallið. Að jafnaði hækkaði hlutfallið um 0,5 í fyrirtæki við 

hækkandi starfsaldur forstjóra að teknu tilliti til annarra breyta í líkaninu. Það að 

forstjórinn hafði háskólapróf hækkaði hlutfallið í fyrirtæki um 1,0 til 4,9 sé horft til 
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öryggisbila, en að jafnaði um 3. Stærð fyrirtækja hafði einnig áhrif á hlutfallið milli launa 

forstjóra og annarra starfsmanna en áhrifin voru þó mjög lítil eins og sést í töflu 18.  

Í greiningunni var atvinnugrein fyrirtækja flokkuð eftir yfirflokki og nokkrir flokkar 

sameinaðir. Þar sem atvinnugrein er notuð sem flokkabreyta í greiningunni þarf að hafa í 

huga að valin viðmiðunaratvinnugrein var útgerð og fiskvinnsla. Allar atvinnugreinar voru 

með hærra launahlutfall forstjóra og annarra starfsmanna heldur en viðmiðið, útgerð og 

fiskvinnsla. Hlutfallið var marktækt hærra í iðnaði án fiskvinnslu heldur en í útgerð og 

fiskvinnslu eða um 3,3 að jafnaði að teknu tilliti til annarra breyta í líkaninu. Einnig var 

hlutfallið marktækt hærra en fiskvinnsla og útgerð í atvinnugreininni heild- og 

smásöluverslun; viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og sameinuðu atvinnugreinunum 

upplýsingar og fjarskipti, fasteignaviðskipti, sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi 

auk sérhæfðrar þjónustu. Í atvinnugreininni útgerð og fiskvinnsla er stór hluti starfsmanna 

á háum launum sem skýrir að hluta til af hverju hlutfallið er lægra í þeirri atvinnugrein.  

Hlutfall launa forstjóra og annarra starfsmanna er hærra sem nemur 1,4 til 3,3 í þeim 

fyrirtækjum sem eru skráð á markað. Niðurstöður yfir alla þætti í aðhvarfsgreiningu má 

finna í töflu 18.   
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Tafla 18. Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu í greiningu á stjórnunarvaldi 

Þáttur Hallastuðull Staðalvilla t-gildi p-gildi  
Öryggisbil 

2,5% 
Öryggisbil 

97,5% 

(Skurðpunktur)  0.709292 1.223538  0.580  0.56254  -1.6887981047  3.1073816 

starfsreynsla forstjóra  0.585261 0.189365  3.091  0.00218 **  0.2141126368  0.9564102 

stjórn  0.188112 0.178745  1.052  0.29344  -0.1622212984  0.5384447 

stjórnarmenn í öðrum 
stjórnum 

 0.219745 0.167146  1.315  0.18959  -0.1078558933  0.5473451 

tengsl forstjóra -0.113130 0.181414 -0.624  0.53335  -0.4686942952  0.2424348 

hæsta menntun 
framhaldsmenntun 

 1.512850 1.026600  1.474  0.14160  -0.4992486376  3.5249484 

hæsta menntun 
háskólamenntun 

 3.003500 0.989424  3.036  0.00261 **  1.0642639479  4.9427354 

kyn  0.162700 0.617354  0.264  0.79231  -1.0472921070  1.3726916 

stærð fyrirtækis  0.001400 0.000449  3.119  0.00198 **  0.0005204926  0.0022804 

isat - C an fisk  3.324075 0.652771  5.092  6.17e-07 ***  2.0446677766  4.6034815 

isat - F  2.462737 1.593202  1.546   0.12319  -0.6598818612  5.5853561 

isat - K  1.347235 1.026397  1.313   0.19030  -0.6644649182  3.3589357 

isat - G  3.740995 0.610522  6.128  2.72e-09 ***  2.5443949135  4.9375961 

isat - H_I  1.042965 0.634327  1.644   0.10115  -0.2002927283  2.2862219 

isat - J_L_M_K  1.296345 0.596293  2.174   0.03047 *  0.1276329497  2.4650578 

isat - Annad  1.226499 1.034609  1.185   0.23675  -0.8012980039  3.2542965 

forstjóri fékk framgang -0.514634 0.343102 -1.500   0.13465  -1.1871021799  0.1578338 

fyrirtæki á markaði  2.323965 0.490000  4.743  3.23e-06 ***  1.3635837118  3.2843467 

ar- 2015 -0.073890 0.529381 -0.140   0.88908  -1.1114570341  0.9636768 

ar- 2016 -0.084546 0.509850 -0.166   0.86840  -1.0838338046  0.9147407 

ar - 2017 -0.242314 0.502751 -0.482   0.63016  -1.2276880180  0.7430590 

ar - 2018 -0.583373 0.505917 -1.153   0.24976  -1.5749517807  0.4082061 

Fjöldi athugana 1.095 
Marktæktarstuðlar:  95% öryggisbil (*); 99% öryggisbil (**);  99,9% öryggisbil (***) 
C_an_fisk (framleiðsla án fiskvinnslu), F (byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð), G (heild- og smásöluverslun; viðgerðir á vélknúnum 
ökutækjum), H_I (flutningur og geymsla ásamt rekstri gististaða og veitingarekstri), K (fjármálastarfsemi), J_L_N_M (upplýsingar og 
fjarskipti, fasteignaviðskipti, sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi auk sérhæfðrar þjónustu) og Annad (aðrar 
atvinnugreinar). 
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7 Umræður 

Í þessari rannsókn var lögð áhersla á að búa til rannsóknargagnasafn úr fyrirliggjandi 

stjórnsýslugögnum sem gæti svarað því hvort laun forstjóra í fyrirtæki hefðu hækkað 

meira en laun annarra starfsmanna yfir tuttugu ára tímabil. Einnig var skoðað hvort 

launahlutfall forstjóra væri hærra eftir því sem forstjóri hefur meiri vald. 

 Launahlutfall forstjóra og annarra starfsmanna 

Laun forstjóra í fyrirtæki (með 50 starfsmenn eða fleiri) hækkuðu ekki umfram laun 

annarra starfsmanna fyrstu þrjú ár rannsóknarinnar en frá árinu 2002 til 2007 hækkuðu 

laun forstjóra meira. Árin 2008 og 2009 lækkuðu laun forstjóra umfram laun annarra 

starfsmanna en síðan þá hefur launahlutfall forstjóra verið nokkuð stöðugt. Þróunin hjá 

stórum fyrirtækjum (með 250 eða fleiri starfsmenn) er með öðru sniði þar sem laun 

forstjóra hækkuðu meira en laun annarra starfsmanna yfir allt tímabilið, eða um 1% á ári 

að jafnaði yfir tvo áratugi. Sama var uppi á teningnum ef eingöngu er horft til 

launahlutfalls forstjóra hjá fyrirtækjum skráð á markað þar sem laun forstjóra hækkuðu 

meira en annarra starfsmanna, að jafnaði um 3% á ári. Yfir tímabilið var launahlutfall 

forstjóra breytilegra hjá stórum fyrirtækjum en meðalstórum einkum árin í kringum 

fjármálahrunið og náði hlutfallið hámarki árið 2007. Sú þróun er takti við þær niðurstöður 

rannsókna að launahlutfall forstjóra sé því hærra sem stærri hluti forstjóralauna er 

árangurstengdur við hluti eða með valréttarsamningum (Core o.fl., 2005; Kotnik o.fl., 

2018; Conyon og Murphy, 2000). Árið 2007 má rekja hækkun launahlutfalls meðal annars 

til þess að starfsmenn í íslenskum fyrirtækjum innleystu hagnað vegna valréttarsamninga. 

Það hafði meiri áhrif á laun forstjóra en laun annarra starfsmanna, bæði þar sem 

algengara er að forstjórar fái slík laun og einnig þar sem laun annarra starfsmanna byggja 

á miðgildi launa sem dregur úr áhrifum launa sem eru óeðilega há eða lág. Launahlutfall 

forstjóra og annarra starfsmanna í meðalstórum fyrirtækjum (50 til 249 starfsmenn) hélst 

hins vegar nokkuð stöðugt yfir allt tímabilið. Það er í samræmi við niðurstöður rannsókna 

sem gefa til kynna að laun forstjóra hafi hækkað meira hjá stórum fyrirtækjum og 

fyrirtækjum sem eru efnahagslega sterk (Ueng o.fl., 2000; Song o.fl., 2019). Einnig getur 

skýringin legið í því að það er algengara í minni en stærri fyrirtækjum að forstjórar eru 

jafnframt eigendur fyrirtækja eða um fjölskyldufyrirtæki sé að ræða, en þá er meiri hætta 
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á að hluti launakostnaðar forstjóra sé talinn með öðrum kostnaði fyrirtækis en launa, til 

dæmis í vörukostnaði eða arðgreiðslum.  

Niðurstöður rannsóknar gefa einnig til kynna að launahlutfall forstjóra er mun hærra 

erlendis en á Íslandi. Það á einnig við um árið 2007 þegar launahlutfall forstjóra á Íslandi 

náði hámarki. Þær niðurstöður koma ekki á óvart í ljósi þess að stór hluti launa forstjóra í 

erlendum rannsóknum eru í formi hluta og valréttarsamninga og hefur sú 

árangurstenging launa orðið algengari (Core o.fl., 2003). Erlendar rannsóknir á launum 

forstjóra byggja flestar á stærstu fyrirtækjum á hlutabréfamarkaði og fá íslensk fyrirtæki 

eru sambærileg þeim. Þá er lágt launahlutfall forstjóra á Íslandi í takti við niðurstöður 

rannsókna að launahlutfall forstjóra er hærra í þeim löndum sem eru með rótgróinn 

hlutabréfamarkað, dreift eignarhald fyrirtækja, mikið af alþjóðlegu fjármagni í umferð í 

hagkerfinu (Greckhamer, 2016) og ef stærri hluti launa er í formi hluta eða valrétta (Kotnik 

o.fl., 2018; Conyon og Murphy, 2000). Einnig að launahlutfall forstjóra er lægra ef um er 

að ræða þróað land með góðu velferðarkerfi, fjármálageiri hefur skýr regluverk, góð 

vinnulöggjöf er til staðar og verkalýðsfélög sterk (Greckhamer, 2016). Þá hefur áhrif á 

launahlutfall forstjóra að laun á Íslandi eru almennt há í alþjóðlegum samanburði og 

innlendur hlutabréfamarkaður er lítill. Einungis er rúmlega áratugur síðan 

hlutabréfamarkaður á Íslandi varð fyrir stórfellu áfalli og í framhaldinu endurræstur, en í 

árslok 2008 höfðu innlend hlutabréf fallið um 93% á einu og hálfu ári.  

 Áhrif stjórnunarvalds á launahlutfall forstjóra 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að launahlutfall forstjóra sé almennt ekki 

hærra því meira vald sem forstjóri hefur. Af fjórum þáttum í greiningunni sem mældu vald 

var einungis einn þáttur sem hafði marktæk áhrif á hlutfallið eða starfsreynsla forstjóra. 

Hins vegar er einnig hægt að túlka áhrif starfsreynslu sem að forstjórinn sé verðmætari 

starfskraftur vegna reynslu sinnar og því má draga þá ályktun að launahlutfall forstjóra er 

ekki hærra því meira vald sem hann hefur. Niðurstöður þessarar rannsóknar bætast því 

við aðrar niðurstöður rannsókna sem hafa sýnt misvísandi niðurstöður um stjórnunarvald 

(O‘Reilley og Main, 2010) þótt sú nálgun hafi fangað athygli margra og stuðlað að 

aðgerðum sem eiga að stemma stigu við of háum launum forstjóra (Rost og Weibel, 2013; 

Edmans og Gabaix, 2016). Niðurstöður geta einnig gefið til kynna að þættir til að mæla 

vald eins og stjórnarhættir séu ekki nógu góð hugsmíð (Larcker o.fl., 2007) eða að vald 



79 

forstjóra hafi minnkað þar sem íslensk fyrirtæki hafa tileinkað sér betri stjórnarhætti í 

kjölfar fjármálahruns (Lilja Rún Ágústsdóttir og Runólfur Smári Steinþórsson, 2010; 

Bebchuk og Weisback, 2010). Tímabilið sem liggur að baki greiningar er 2014 til 2018 en 

þá voru laun í formi hluta og valrétta ekki eins algeng og til dæmis árin 2005 til 2007. 

Tímabilið 2005 til 2007 gæti því gefið aðrar niðurstöður en þá var launahlutfall forstjóra 

og annarra starfsmanna í hámarki sé horft til rannsóknartímabils. Frá árinu 2010 hafa 

einnig gilt strangari reglur um kaupauka í fjármálafyrirtækjum og loks má nefna að flest 

fyrirtæki á Íslandi eru ekki stór en niðurstöður rannsókna gefa til kynna að í minni 

fyrirtækjum er það stærð fyrirtækja sem stýri mest launamyndun en ekki aðrir 

áhrifaþættir eins stjórnunarvald (Ueng o.fl., 2000). Það er í samræmi við niðurstöður 

þessarar rannsóknar þar sem stærð fyrirtækja hafði marktæk áhrif á launahlutfall 

forstjóra þó áhrifin séu ekki mikil. Niðurstöður geta einnig endurspeglað að það vanti 

mikilvægar breytur í líkanið eins og eignarhald fyrirtækja og hvernig því er háttað (Buigut 

o.fl., 2015). 

Það væri áhugavert að þróa greininguna áfram með því að nota flóknari líkön sem taka 

inn ómæld áhrif einstaklinga auk þess að greina frekar breytur og tengsl þeirra sem fyrir 

eru í líkaninu og tengjast stjórnarháttum. Mikilvægast er þó að finna nýja þætti til að mæla 

vald, til dæmis að þróa áfram breytur sem lýsa tengslamyndun í stað þess að leita í smiðju 

stjórnarhátta (Winter og Michels, 2019; Finkelstein o.fl., 2009). En íslensk rannsókn sýndi 

að það geta verið mikil tengsl á milli einstaklinga sem mynda viðskipta- og 

atvinnulífselítuna á Íslandi (Magnús Þór Torfason, o.fl., 2017). 

 Takmarkanir 

Launahlutfall forstjóra í rannsókninni getur verið vanmetið. Í fyrsta lagi ef forstjórar eru 

samhliða eigendur fyrirtækja eða hluti af fjölskyldu eiganda er hætta á því að hluti launa 

hans sé talin með öðrum kostnaði fyrirtækisins í stað launakostnaðar. Samanburður á 

launahlutfalli forstjóra í fyrirtækjum þar sem forstjórar voru jafnframt eigendur og 

fyrirtækjum þar sem eignarhald var óþekkt gefur til kynna að launahlutfall forstjóra sé 

lægra í þeim fyrirtækjum sem forstjóri er eigandi. Það getur verið vísbending um að hluti 

launa forstjóra sem eru jafnframt eigendur sé talin með öðrum kostnaði fyrirtækis en laun 

eða eigendur borgi sér lægri laun en hærri arðgreiðslur. Í öðru lagi geta forstjórar í 

einhverjum tilfellum verið framkvæmdastjórar dótturfélags þar sem æðsta stjórnun fer 
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fram í móðurfélagi. Launin gætu verið lægri þar sem þeir ættu ekki að vera í mengi æðstu 

framkvæmdastjóra. Fyrirtæki í rannsókninni byggja á lögaðilum nema ef um var að ræða 

þekktar fyrirtækjasamsteypur og lögaðila með staðfest tengsl. Þó er launabókhald 

tengdra fyrirtækja oft byggt upp þannig að nokkrir tengdir lögaðilar greiða öll laun á 

auðkenni eins lögaðila og því kunna áhrifin að vera minni en ella vegna þess. Mikilvægt er 

að framhaldsrannsóknir á launahlutfalli forstjóra taki mið af því að aðgreina forstjóra sem 

eru jafnframt eigendur og þróa aðferðir hvernig skuli meðhöndla tengda aðila. Þó að 

upplýsingar séu af skornum skammti til að taka á þessum takmörkunum í dag má vænta 

breytinga vegna nýlegra samþykktra laga nr. 82/2019 um skráningu raunverulegra 

eigenda til ríkisskattstjóra. Í þriðja lagi eru laun í formi viðbótarlífeyris umfram lög- og 

kjarasamningsbundið mótframlag ekki hluti skilgreiningu launa í rannsókninni en 

algengara er að forstjórar fái slíkar launagreiðslur en almennir starfsmenn. Upplýsingar 

um greiðslur viðbótarlífeyris eru til staðar í gagnasafni en vegna ágalla voru þær ekki 

notaðar. Þá eru laun í formi hluta og valrétta ekki hluti af rannsókn nema þegar hagnaður 

vegna þeirra er innleystur. Hlutabréfamarkaður á Íslandi er lítill svo ekki er víst að áhrifin 

séu mikil í stóra samhenginu. 

Launahlutfall forstjóra getur verið ofmetið vegna þess að í gögnum getur verið 

hlutastarfsfólk og laun þeirra eru ekki umreiknuð í laun miðað við fullt starf. Með því að 

umreikna árslaun í mánaðarlaun á grundvelli fjölda starfsmánaða sem starfsmenn voru í 

starfi hjá fyrirtæki voru gögn gerð samanburðarhæf milli þeirra sem unnu allt árið og 

þeirra sem unnu einungis hluta úr ári. Hins vegar voru ekki upplýsingar um vinnutíma 

þannig að dregið var úr áhrifum hlutastarfsfólks með því að takmarka útreikning við 18 

ára og eldri sem fengu greitt yfir lágmarkslaunum á viðmiðunarári. Þar sem tekið er 

miðgildi launa annarra starfsmanna minnka áhrif jaðargilda í safninu, eins og ef fólk er í 

hlutastarfi og ef um starfsloka- og uppgjörsgreiðslur er að ræða. Það er hægt að þróa 

áfram aðferðir til að geta takmarkað frekar áhrif af hlutastarfsfólki, en samanburður við 

opinberar hagtölur um meðallaun starfsmanna á almennum vinnumarkaði gaf til kynna 

að miðgildi starfsmanna í fyrirtækjum í rannsókn eru áþekk þeim hagtölum. Laun forstjóra 

taka mið af launum starfandi forstjóra í fyrirtæki í árslok hvers árs, þannig að starfsloka- 

og uppgjörsgreiðslur eru almennt ekki hluti af launum forstjóra í þessari rannsókn.  
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 Lokaorð 

Þessi rannsókn á launahlutfalli forstjóra verður vonandi fyrsta skrefið í þá átt að 

upplýsingar um launahlutfall forstjóra og annarra starfsmanna á Íslandi verði 

aðgengilegar. Mikilvægt er að vinna áfram með takmarkanir á gagnasafni en þessi 

rannsókn hefur það þó fram yfir margar aðrar rannsóknir á þessu sviði að ná til stærra 

hlutfalls fyrirtækja. Í flestum erlendum rannsóknum byggir launahlutfall forstjóra á 

stærstu fyrirtækjum á hlutabréfamarkaði sem eru aðeins lítill hluti af vinnumarkaðar. Það 

takmarkar ályktanir sem hægt er að draga um launahlutfall forstjóra og annarra 

starfsmanna í öðrum tegundum fyrirtækja.  

Launakjör forstjóra eiga að taka mið af mikilvægi þeirra en rannsóknir benda til þess 

að þeir eru mikilvægir fyrir starfsemi fyrirtækja. Hins vegar er nauðsynlegt að huga að því 

að launakjör forstjóra séu gegnsæ og að launahvatakerfi séu skynsamlega útfærð til að 

sporna við áhættu vegna skammtímahagsmuna og til að tryggja að umbun sé réttlát. 

Mikilvægi þess má sjá ef horft er til þróun launahlutfalls forstjóra og annarra starfsmanna 

síðustu tuttugu árin í íslenskum fyrirtækjum. Viðskiptafrelsi fyrirtækja hefur aukist 

verulega síðustu áratugi og því ætti að fylgja aukin ábyrgð en síðustu misseri hafa 

fjárfestar og fyrirtæki lagt aukna áherslu á samfélagslega ábyrgð. Sem hluta af þeirri 

vegferð ættu eigendur eða þeir sem starfa í þeirra umboði að gæta þess að launakjör 

forstjóra séu gegnsæ og ekki úr takti við samfélagsleg viðmið.  
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Viðauki 1 

Myndin að neðan sýnir myndræna niðurstöðu úr hliðlægri greiningu (e. parallel analysis 

scree plots) til að meta hversu marga meginhluta skyldi draga út á grundvelli 

staðkvæmdabreyta valds (sjá lista yfir staðkvæmdabreytur valds í töflu 7). Niðurstaðan 

gaf fjóra þætti.  

 

 

 

 


