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Abstract 

When people retire they have to be able to support themselves from the savings 

which they have built over their lifetime. Statutory pension guarantees only 

56% of average earnings over people´s working period. Private pension saving 

enables people to secure better financial terms in old age and provide flexible 

retirement. The aim of this study was to examine whether people were 

generally aware of the benefits from the private pension savings and its 

importance as a supplement to statutory pension and whether initial 

introduction would lead to savings agreement. The thesis was based on both 

qualitative and quantitative research. 

Results showed that younger people were less likely to study the benefits of 

private pension savings and were not aware that their income will be less when 

they retire. The online survey shows that individuals would not set up an 

agreement  for private pension saving after initial introduction from the bank. 

Through interviews with employees from Landsbankinn, who have been 

calling their customers to introduce private pension saving, the general 

experience from the customers was that they were quite happy to receive these 

presentations and many of them did set up an agreement for private pension 

saving after that. 
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Pension, Private Pension Saving, Marketing, Marketing Campaign, Customers 
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Útdráttur 

Við starfslok þarf fólk að lifa af þeim sparnaði sem það hefur byggt upp um 

ævina. Lögbundin lífeyrissparnaður tryggir aðeins 56% af meðaltekjum yfir 

starfsævina. Viðbótarlífeyrissparnaður gerir fólki kleift að tryggja sér betri 

fjárhagsleg kjör á eftirlaunaárunum og veita fólki sveiganlegri starfslok. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvort fólk væri almennt 

meðvitað um kosti viðbótarlífeyrissparnaðar og mikilvægi hans sem viðbót við 

lögbundin lífeyrissparnað og hvort að kynning að fyrra bragði yrði til þess að 

fólk myndi frekar stofna til hans. Framkvæmd var bæði eigindleg og megindleg 

rannsókn. 

Niðurstöður leiddu í ljós að yngra fólkið væri síður búið að kynna sér kostina 

og væri ekki meðvitað um að tekjur myndu minnka þegar farið væri á eftirlaun. 

Þeir sem voru með viðbótarlífeyrissparnað voru almennt búnir að kynna sér 

kostina. Í netkönnun kom fram að fólk myndi ekki stofna til samnings um 

viðbótarlífeyrissparnað eftir kynningu að fyrra bragði frá bankanum sínum. Í 

viðtölum við starfsmenn Landsbankans sem hafa verið að hringja í 

viðskiptavini sína og bjóða upp á kynningu og ráðgjöf varðandi 

viðbótarlífeyrissparnað er upplifun þeirra að viðskiptamenn séu frekar ánægðir 

með það og margir stofnað samning um viðbótarlífeyrissparnað út frá því.   

Lykilorð: Lífeyrir, viðbótarlífeyrissparnaður, markaðssetning, markaðsherferð 

og viðskiptavinir. 

 

 

 

 

 

 



Háskólinn á Akureyri  LOK2106 

vi 

 

Efnisyfirlit 

Inngangur..............................................................................................................................1 

1.Viðbótarlífeyrissparnaður .................................................................................................4 

1.1 Aldur og lífeyrir ...........................................................................................................4 

1.2 Saga og þróun ...........................................................................................................6 

1.3 Almennt um viðbótarlífeyrissparnað ........................................................................8 

1.4 Vörsluaðilar og fjárfestingarleiðir ............................................................................ 10 

2. Markaðsfræði ................................................................................................................. 13 

2.1 Markmið .................................................................................................................... 14 

2.2 Markhópur ................................................................................................................ 15 

2.3 Einkenni vörunnar .................................................................................................... 16 

2.4 Innri markaðssetning ............................................................................................... 17 

2.5 Markaðsleg boðmiðlun ............................................................................................ 18 

2.6 Viðhorf ...................................................................................................................... 19 

3. Lífeyrissparnaðarherferð Landsbankans ..................................................................... 21 

3.1 Markmiðin og markhópurinn ................................................................................... 21 

3.2 Varan og markaðssetningin .................................................................................... 22 

4. Aðferðafræði og Rannsóknir ........................................................................................ 26 

4.1 Eigindleg rannsókn .................................................................................................. 26 

4.1.1 Djúpviðtöl ........................................................................................................... 28 

4.1.2 Framkvæmd ...................................................................................................... 28 

4.2 Megindleg rannsókn ................................................................................................ 30 

4.2.1 Netkönnun ......................................................................................................... 31 

4.2.2 Framkvæmd ...................................................................................................... 31 

5.Greining og mat .............................................................................................................. 33 

5.1 Markmið .................................................................................................................... 33 



Háskólinn á Akureyri  LOK2106 

vii 

 

5.2 Markhópur ................................................................................................................ 36 

5.3 Varan ........................................................................................................................ 37 

5.4 Innri markaðssetning ............................................................................................... 42 

5.5 Markaðsleg boðmiðlun ............................................................................................ 44 

5.6 Viðhorf ...................................................................................................................... 46 

5.7 Árangur lífeyrisátaksins ........................................................................................... 48 

6.Tillögur og hagnýtt gildi .................................................................................................. 52 

7.Umræða ........................................................................................................................... 54 

8.Niðurstaða ....................................................................................................................... 57 

Heimildaskrá ....................................................................................................................... 59 

Ritaðar heimildir ............................................................................................................. 59 

Rafrænar heimildir ......................................................................................................... 59 

Munnlegar heimildir ....................................................................................................... 62 

Viðaukar .............................................................................................................................. 63 

Viðauki I .......................................................................................................................... 63 

Viðauki II ......................................................................................................................... 65 

Viðauki III ........................................................................................................................ 66 

Viðauki IV ........................................................................................................................ 69 

Viðauki V ......................................................................................................................... 71 

Viðauki VI ........................................................................................................................ 72 

Viðauki VII ....................................................................................................................... 73 

 

  



Háskólinn á Akureyri  LOK2106 

viii 

 

Myndaskrá 

Mynd 1 Tryggðu þér tekjur eftir vinnu ................................................................................5 

Mynd 2 Hlutfall 65 ára og eldri af 20-64 ára ......................................................................6 

Mynd 3 Kynjahlutfall í netkönnun ..................................................................................... 33 

Mynd 4  Vörsluaðilar þeirra sem svöruðu könnuninni. ................................................... 35 

Mynd 5  Aldursskipting í könnun ...................................................................................... 37 

Mynd 6  Þeir sem  hafa kynnt sér kosti viðbótarlífeyrissparnaðar ................................ 38 

Mynd 7 Vissir þú að almennt tryggir  lögbundin lífeyrissparnaður aðeins um 56% af 

meðallaunum yfir starfsævina? ........................................................................................ 39 

Mynd 8  Vitneskja um 2% mótframlag vinnuveitanda .................................................... 40 

Mynd 9  Vissir þú að viðbótarlifeyrissparnaður erfist að fullu til nánustu ættingja? ..... 40 

Mynd 10  Spurning um fjármagnstekjuskatt af ávöxtun ................................................. 41 

Mynd 11  Vissir þú að viðbótarlífeyrissparnaður er ekki aðfararhæfur? ....................... 42 

Mynd 12 Hefur verið talað við þig að fyrra bragði um viðbótarlífeyrissparnað í 

bankanum þínum? ............................................................................................................. 43 

Mynd 13  Á bankinn að hafa  frumkvæði í að kynna fyrir þér viðbótarlífeyrissparnað?

 ............................................................................................................................................. 44 

Mynd 14  Vöktu auglýsingar Landsbankans áhuga þinn á viðbótarlífeyrissparnaði? . 46 

Mynd 15 Hlutfall þeirra sem svöruðu spurningu um viðhorf til 

viðbótarlífeyrissparnaðar ................................................................................................... 46 

Mynd 16  Virkir sjóðfélagar fyrir herferð ........................................................................... 48 

Mynd 17  Sölur og ábendingar í lífeyrissparnaðarherferð janúar – febrúar 2013 ........ 49 

Mynd 18  Sölur og ábendingar í lífeyrissparnaðarherferð janúar – mars 2013 ........... 49 

Mynd 19  Árangur herferðarinnar-seldir samningar........................................................ 50 

 

 

 



Háskólinn á Akureyri  LOK2106 

ix 

 

Töfluskrá 

Tafla 1 Samanburður á viðbótarlífeyrissparnaði og öðrum sparnaði. .............................9 

Tafla 2 Þróun virkra sjóðfélaga (þeir sem hafa greitt iðgjald á árinu) ........................... 21 

Tafla 3 Hlutfall og aldur þeirra sem eru með viðbótarlífeyrissparnað ........................... 34 

 

  



Háskólinn á Akureyri  LOK2106 

i 

Inngangur 

Höfundur hefur lengi haft áhuga á sparnaði og sparnaðarvitund almennings. 

Hafandi unnið í bankaumhverfinu í rúm 20 ár hefur hann fylgst með og séð 

hvernig einstaklingar haga sínum fjármálum. Fjármálaumhverfið og fjármál 

einstaklinga hefur breyst mikið á þessu tímabili. Auðveldara hefur verið að 

taka lán og minna lagt upp úr sparnaði. Upplifun höfundar er sú að færri en 

fleiri hafa sett sér fjárhagsleg markmið til framtíðar og að það þurfi að vekja 

fólk til umhugsunar um að setja sér þau markmið. Staðan í dag er erfið hjá 

mörgu ungu fólki og má að vissu leyti rekja til of mikillar skuldsetningar bæði 

vegna íbúðalána og neyslulána. Aukinn sparnaður fólks hefði líklega getað 

dempað áhrifin töluvert.  

Á Íslandi er gott lífeyrissjóðakerfi og margir telja að þeir þurfi ekki að hafa 

áhyggjur af ellinni. En lífslíkur Íslendinga hafa aukist og þjóðin verður eldri. 

Samkvæmt spám eru líkur á að þeir sem verða 65 ára og eldri verði orðnir um 

27% af heildarfjölda landsmanna árið 2050. Til samanburðar má geta þess að 

árið 2006 nam þetta hlutfall 12% og er því ljóst að á næstu áratugum verður 

veruleg breyting á aldurssamsetningu landsmanna. Annað sem vekur líka 

athygli er að á milli áranna 2006 og 2050 er gert ráð fyrir því að hlutfall 80 ára 

og eldri muni fimmfaldast. Þegar einstaklingur fer á eftirlaun þarf hann að lifa 

af þeim sparnaði sem hann hefur byggt upp um ævina. Lögbundin 

lífeyrissparnaður tryggir aðeins 56% af meðaltekjum yfir starfsævina og því er 

skynsamlegt að búa vel í haginn fyrir árin að lokinni starfsævi. 

Viðbótarlífeyrissparnaður gæti verið góð undirstaða til að halda óbreyttum 

lífsgæðum við starfslok. Þeir sem velja þá leið þurfa líka að vanda valið á 

ávöxtunarleiðum sem fjárvörsluaðilar bjóða upp á og þarf því hver og einn að 

vega og meta þá kosti sem eru í boði og velja þann sem hentar. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast verður svara við eru: 

 Er fólk almennt meðvitað um kosti viðbótarlífeyrissparnaðar og 

mikilvægi hans sem viðbót við lögbundin lífeyrisssparnað? 

 Ef fólk fær kynningu að fyrra bragði á viðbótarlífeyrissparnaði verður 

það til þess að það stofni frekar samning um viðbótarlífeyrissparnað ? 
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Um er að ræða hagnýta rannsókn í samstarfi við Landsbankann en hann stóð 

fyrir sölu- og auglýsingaherferð á lífeyrissparnaði dagana 22. janúar 2013 til 

15. mars 2013. Tilgangur herferðarinnar var að fá viðskiptavini til að þiggja 

ráðgjöf um lífeyrismál þar sem farið var yfir réttindi og eignir sem þeir eiga og 

markmið sem viðkomandi setur sér varðandi framtíðina.  

Í fyrsta kafla er viðbótarlífeyrissparnaður skilgreindur og fjallað um sögu hans 

og þróun og farið yfir helstu kosti hans.  

Í öðrum kafla er farið fræðilega yfir markaðsfræðihugtök sem tengjast 

markaðssetningu lífeyrisherferðar Landsbankans og niðurstaða 

rannsóknarinnar borin saman við hana. 

Í þriðja kafla er fjallað um lífeyrisherferð Landsbankans, hvernig að henni var 

staðið, markaðssetning hennar og tilgangur, hver var markhópurinn og 

einkenni vörunnar. 

Í fjórða kafla er fjallað um aðferðafræði og rannsóknir. Viðtöl voru tekin við 

starfsmenn útibús Landsbankans í Reykjanesbæ sem tóku þátt í herferðinni 

með því að hringja þjónustusamtöl til viðskiptavina og bjóða þeim kynningu á 

viðbótarlífeyrissparnaði. Það var liður í að fylgja auglýsingunum eftir sem 

birtust í fjölmiðlum og á heimasíðu Landsbankans. Tilgangur viðtalanna var að 

fá viðhorf viðskiptavina til viðbótarlífeyrissparnaðar og hvernig hann tók í 

þessa kynningu frá bankanum út frá upplifun viðmælendanna eftir samtölin.   

Einnig var framkvæmd netkönnun. Tilgangur hennar var að fá fram viðhorf 

almennings til viðbótarlífeyrissparnaðar og hvort kynning á honum að fyrra 

bragði myndi hvetja fólk til að stofna til samnings um viðbótarlífeyrissparnað. 

Með því að leggja kannanir fyrir á netinu er hægt að ná til fólks á einfaldan og 

þægilegan hátt.  

Í fimmta kafla er farið yfir greiningu og mat á niðurstöðum bæði út frá 

viðtölum og netkönnun. Niðurstöður voru flokkaðar eftir markaðssetningu 

herferðarinnar út frá markaðsfræðum og samanburður gerður á því hvað kom 

út úr viðtölum og netkönnun. Einnig farið yfir niðurstöður herferðarinnar. 

Í sjötta kafla gerir höfundur tillögur til úrbóta og fjallar um hagnýtt gildi fyrir 

bankann út frá niðurstöðum rannsóknanna  
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Í sjöunda kafla fer fram almenn umræða um túlkun höfundar á niðurstöðum 

rannsóknarinnar. 

Í áttunda kafla er farið yfir niðurstöður rannsóknarspurninganna sem lagt var 

upp með í þessu verkefni. Þær niðurstöður koma bæði út frá viðtölum og 

netkönnun. 
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1.Viðbótarlífeyrissparnaður 

1.1 Aldur og lífeyrir 

Íslenska lífeyriskerfið er byggt upp á þremur meginstoðum í samræmi við það 

kerfi sem Alþjóðabankinn (World Bank) hefur lagt til og er sambærilegt við 

lífeyriskerfi í Evrópu og N-Ameríku. Þessar þrjár stoðir eru : 

 Almannatryggingakerfið                                                                                                                               

Skylduaðild allra landsmanna sem greiðir flatan grunnlífeyri eða 

tekjutengdan lámarkslífeyri sem er fjármagnað með samtímasköttum. 

Meginmarkmið þessa kerfis er tekjujöfnun og samtrygging. 

 Lífeyrissjóðirnir                                                                                                                                    

Lífeyrissjóðakerfið, sem er sjálfstætt lífeyriskerfi með skylduaðild og 

byggir á fullri sjóðsöfnun í einstaklingsbundnu eða starfstengdu 

sparnaðarkerfi. Meginmarkmið þessa kerfis er sparnaður til að standa 

undir ellilífeyri og samtryggingu. 

 Viðbótarlífeyrissparnaður                                                                                                                                 

Frjáls einstaklingsbundinn eða vinnutengdur sparnaður með fullri 

sjóðsöfnun. Meginmarkmið hans er sparnaður til elliáranna og 

einstaklingsbundin elli- og örorkutrygging (Landssamtök lífeyrissjóða, 

2001). 

Við starfslok taka við lífeyrisgreiðslur úr lífeyrissjóðum og frá 

Tryggingastofnun sem eru töluvert minni en það sem fólk hafði áður. 

Lögbundinn lífeyrissparnaður tryggir aðeins 56% af meðaltekjum yfir 

starfsævina og þess vegna er viðbótarlífeyrissparnaður mikilvæg viðbót til að 

skapa hærri ráðstöfunartekjur við starfslok (Gunnar Baldvinsson, 2004, bls. 

61). 

Mynd 1 sýnir að með réttu samspili lögbundins lífeyrissparnaðar, 

viðbótarlífeyrissparnaðar og reglubundins sparnaðar getur fólk skapað sér hærri 

ráðstöfunartekjur og sveiganlegri starfslok. 
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Mynd 1. Tryggðu þér tekjur eftir vinnu (Landsbankinn, e.d.a) 

 

Langlífi Íslendinga hefur vaxið jafnt og þétt á síðustu áratugum og það hefur 

bein áhrif á greiðslubyrði lífeyrissjóðanna ásamt vaxandi 

örorkulífeyrisgreiðslum (Gunnar Baldvinsson, 2004, bls. 61). 

Framfærsluhlutfall er fjöldi þeirra sem eru utan við vinnumarkaðinn sem eru þá 

börn og aldraðir í hlutfalli við vinnandi fólk. Oftast er þetta hlutfall margfaldað 

með 100. Ef framfærsluhlutfallið er hærra en 100 þýðir það að börn og aldraðir 

eru fleiri en þeir sem eru á vinnumarkaði. Framfærsluhlutfall yngri 

kynslóðarinnar er reiknað sem hlutfall þeirra sem eru á aldrinum 0-19 ára af 

þeim sem eru á aldrinum 20-64 ára. Framfærsluhlutfall eldri kynslóðarinnar er 

hlutfall 65 ára og eldri af 20-64 ára. Á síðustu öld var framfærsluhlutfall ungs 

fólks frekar hátt og fór ekki undir 70 fyrr en eftir 1980. Núna er 

framfærsluhlutfallið 47,7. Samkvæmt spám þá ætti þetta hlutfall að haldast 

fram til ársins 2060 og verða á bilinu 41,0-49,2. En þó má búast við nokkurri 

breytingu á framfærsluhlutfalli aldraðra. Það hlutfall stendur í 21,8 en 

samkvæmt spám til ársins 2060 mun það hækka í 39,9-49,1. Það samsvarar því 

að þeir sem eru á vinnualdri þurfa að vera 100 um hverja 40-49 aldraðra 

einstaklinga (Hagstofa Íslands, 2010). 
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 Mynd 2. Hlutfall 65 ára og eldri af 20-64 ára (Hagstofa Íslands, e.d). 

 

Spá Hagstofunnar um meðalævi stúlkna við fæðingu á Íslandi er 83,3 ár og 

meðalævi við fæðingu stráka er 79,7 ár miðað við meðaltal áranna 2008-2009. 

Við lok spátímabilsins sem er meðaltal áranna 2056-2060 verður 

meðalævilengd kvenna hins vegar 87,1 ár og meðalævilengd karla 85 ár 

(Hagstofa Íslands, 2010). 

Með hækkandi meðalaldri verða eftirlaunasparnaður og lífeyrismál æ 

mikilvægari fyrir einstaklinga. Viðbótarlífeyrissparnaður gerir fólki kleift að  

bæta við tekjur sínar í starfslok og aukið sveiganleikann á töku lífeyris (Gunnar 

Baldvinsson, 2004, bls. 15 og 24).  

1.2 Saga og þróun 

Frá og með árinu 1999 gátu einstaklingar látið draga viðbótariðgjald af launum 

sínum fyrir skatta og lagt það fyrir sem viðbótarlífeyrissparnað hjá 

viðurkenndum vörsluaðilum lífeyrissparnaðar. Upphafið af þessu 

sparnaðarformi kemur með samþykktum lífeyrissjóðalaganna nr 129/1997 sem 

samþykkt voru á Alþingi í desember 1997 en með gildistöku þeirra var 

heimilaður 2% frádráttur frá tekjuskattsstofni einstaklinga vegna iðgjalda í 

viðbótarlífeyrissparnað hjá viðkomandi einstakling. Þetta var viðbót við þau 

4% sem einstaklingar fá til frádráttar vegna iðgjalda í samtryggingarsjóði  

(Hannes G Sigurðsson, 2010). 
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Heimildir til viðbótarlífeyrissparnaðar: 

 Frá og með 1. janúar 1999 gátu launþegar látið draga af sér 2% í 

viðbótarlífeyrissparnað og ríkið lagði til 10% af framlagi launþegans í 

formi lækkunar tryggingargjalds, heildarsparnaður gat því orðið allt að 

2,2% (Gunnar Baldvinsson, 2004, bls 65). 

 Í mai 2000 var samið í almennum kjarasamningum um að mótframlag 

vinnuveitandans skyldi vera 1% af launum og 1. júni 2000 máttu 

launþegar hækka framlag sitt úr 2% í 4%. Að sama skapi hækkaði þá 

framlag ríkisins í 0,4%. Samtals gat þá sparnaðurinn orðið 5,4% 

(Gunnar Baldvinsson, 2004, bls 65). 

 Með kjarasamning í byrjun árs 2002 var samið um hækkun á framlagi 

atvinnurekandans úr 1% í 2%. Samtals gat þá sparnaðurinn orðið 6,4% 

(Gunnar Baldvinsson, 2004, bls 65). 

 Samkvæmt viðbótarákvæði í kjarasamningum á almennum 

vinnumarkaði var samþykkt að allir þeir launþegar sem ekki höfðu gert 

samning um að láta taka af sér iðgjald fengu samt sem áður 1% framlag 

frá vinnuveitanda og var það í gildi frá 1. júli 2002 til 31. desember 

2004 (Gunnar Baldvinsson, 2004,bls 65). 

 Ríkið hætti að greiða sérstakt mótframlag í formi lækkunar 

tryggingargjalds frá og með 1. janúar 2004 (Gunnar Baldvinsson, 2004, 

bls. 65). 

 Lög 13/2009 með breytingum á lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt með 

síðari breytingum heimiluðu tímabundinn frádrátt frá tekjuskattsstofni 

upp í 6% af framlagi launþega til viðbótarlífeyrissparnaðar (Þingskjal 

685, 2009). 

 Lög 13/2009 heimiluðu líka breytingu á lögum nr. 129/1997 um að 

vörsluaðilar mættu greiða út séreignarsparnað til launþega að hámarki 

1.000.000 kr. þrátt fyrir II kafla laga nr.129/1997 og var þetta ákvæði í 

gildi frá 1. mars 2009 til 1. október 2010 (Þingskjal 685, 2009). 

 Alþingi samþykkti í desember 2009 að hækka heimild til útgreiðslu 

viðbótarlífeyrissparnaðar upp í samtals 2.500.000 kr frá og með 1. 

janúar 2010 til 1. april 2010 (Söfnunarsjóður Lífeyrisréttinda, 2010).  
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 Í desember 2010 samþykkti Alþingi aftur breytingu á lögum nr. 

129/1997 um að hækka heimild til útgreiðslu á viðbótarlífeyrissparnaði 

upp í 5.000.000 kr frá 1. janúar 2011 til 1. april 2011 (Arionbanki, 

2010). 

 Alþingi samþykkti í desember 2011 breytingu á tekjuskattslögum 

þannig að heimild til frádráttar frá tekjuskattsstofni verði einungis 2% í 

stað 4% frá 1. janúar 2012 til 31. desember 2014. Launagreiðandi þarf 

að sjá til þess að lækka framlagið frá launþega sem hefur verið að 

greiða 4% og breyta því aftur frá og með 1. janúar 2015 

(Stafir Lífeyrissjóður, 2011).  

 Þann 17. september 2011 samþykkti Alþingi heimild á hækkun 

útgreiðslu úr 5.000.000 kr í 6.250.000 kr. Heimild til úttektar var í gildi 

frá 1.janúar 2012 til 1.október 2012 (Lífsverk, e.d). 

 Alþingi samþykkti með lögum breytingu á fyrri heimild frá september 

2011 hvað varðar umsóknarfrest og dagsetningu og framlengdi 

6.250.000 kr til 31. desember 2013 (Lífsverk, e.d). 

1.3 Almennt um viðbótarlífeyrissparnað 

Viðbótarlífeyrissparnaður er frjáls einstaklingsbundinn eða vinnutengdur 

sparnaður með fullri sjóðsöfnun. Meginmarkmið hans er að spara til elliáranna 

og búa til einstaklingsbundin réttindi (Söfnuðarsjóður Lífeyrisréttinda). 

Upptaka viðbótarlífeyrissparnaðar hófst frá og með árinu 1999 og er talinn vera  

góður sparnaðarkostur vegna mótframlags launagreiðanda sem bætist við 

árlega ávöxtun. Viðbótarlífeyrissparnaður er laus til úttektar frá sextíu ára aldri 

og er greiddur út á sjö árum eða á þeim tíma sem rétthafa vantar upp á 67 ára 

aldur. Lífeyrissparnaður erfist að fullu við fráfall rétthafa. Undantekning á 

útgreiðslu er við þær aðstæður ef rétthafi verður öryrki af völdum slyss eða 

sjúkdóms og fer það eftir hversu mikil örorkan er metin hvernig greiðslum er 

háttað. Viðbótarlífeyrissparnaðurinn er ekki aðfararhæfur og því ekki hægt að 

ganga á hann ef rétthafi verður gjaldþrota (Gunnar Baldvinsson, 2004, bls. 65).  

Viðbótarlífeyrissparnaður er líka eftirsóknarverður vegna hagstæðra 

skattareglna. Í því felst að hvorki er greiddur eignarskattur af inneign né 

fjármagnstekjuskattur af vöxtum. Þar sem sparnaðurinn er tekinn af launþega 
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fyrir skatt þá á eftir að greiða tekjuskattinn af honum en hann er tekinn af við 

útgreiðslu Annar sparnaður er lagður fyrir eftir að búið er að greiða tekjuskatt 

af launum og af þeim sparnaði er líka greiddur fjármagnstekjuskattur af 

vaxtatekjum (Gunnar Baldvinsson, 2004, bls. 66-67). 

 

Tafla 1 Samanburður á viðbótarlífeyrissparnaði og öðrum sparnaði (Heimild: Höfundur 

ritgerðar). 

 

Í töflu 1 má sjá dæmi um sparnað upp á 12.000 kr. á mánuði hjá 25 ára 

einstaklingi og hver heildarinneign hans yrði við 60 ára aldur miðað við 5% 

raunávöxtun. Eins og sjá má þá er töluverður munur á heildarinneign í lokin. 

Auðvelt er að mæla með viðbótarlífeyrissparnaði sem sparnaðarleið þó svo að 

hann sé bundinn til 60 ára aldurs því ávinningurinn er ótvíræður. Þetta er 

einfalt til framkvæmdar þar sem launagreiðandinn sér um að greiða iðgjöldin 

fyrir hönd rétthafa. Það eina sem rétthafinn þarf að gera er að skrifa undir 

samning við þann vörsluaðila sem rétthafi kýs að eiga viðskipti við. Rétthafi 

þurfti að ákveða hlutfallið sem tekið var af honum en við breytingu á 

skattalögum í desember 2011 um að heimild til frádráttar frá tekjuskattsstofni 

yrði einungis 2% í stað 4% þá er ekki lengur val og hámarkið er 2%. En 

rétthafi þarf að ákveða hvaða ávöxtunarleið hentar honum best og þarf að 

kynna sér vel þær ávöxtunarleiðir sem í boði eru. Hann þarf að spyrja um 

kostnað (upphafskostnað, umsjónarlaun, kostnað við úttekt o.s.frv.) 

fjárfestingarstefnu og hvernig eignirnar eru ávaxtaðar. Gott aðgengi er á 

heimasíðum vörsluaðila sem bjóða upp á þjónustuna, svo sem árangur þeirra 

sjóða og ávöxtunarleiða sem í boði eru (Gunnar Baldvinsson, 2004, bls. 73). 
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Viðbótarlífeyrissparnaður skerðir ekki ellilífeyri, tekjutryggingu né 

heimilistryggingu frá Tryggingastofnun ríkisins. Það gera hins vegar aðrar 

fjármagnstekjur (Landssamtök lífeyrissjóða, e.d). 

1.4 Vörsluaðilar og fjárfestingarleiðir  

Vörsluaðilar lífeyrissparnaðar eru þeir aðilar sem heimild hafa skv. 3. mgr. 8. 

gr. lífeyrislaganna til að stunda starfsemi skv. II. kafla laganna og taka við 

iðgjaldi með samningi um viðbótartryggingarvernd (Landsbankinn, e.d.b).  

Vörsluaðilar eru : 

 Viðskiptabankar, sparisjóðir- og verðbréfafyrirtæki, sbr lög um 

fjármálafyrirtæki nr 161/2002 

 Líftryggingafélög, sbr lög um vátryggingastarfsemi 

 Lífeyrissjóðir, að uppfylltum skilyrðum 4. og 5. gr. laga nr 129/1997 

 Erlendir viðskiptabankar, sparisjóðir og verðbréfafyrirtæki sem hafa 

staðfestu og starfsleyfi í öðru ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins, í 

aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum 

sbr. 31. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki eða án stofnunar 

útibús, sbr. 32. gr. sömu laga.  

 Erlend líftryggingafélög sem hafa staðfestu og starfsleyfi í öðru ríki 

innan Evrópska efnahagssvæðisins í aðildarríki stofnsamnings 

Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum sbr. 64. gr. laga nr. 

60/1994 um vátryggingastarfsemi, eða án stofnunar útibús sbr. 65. gr. 

þeirra laga (Alþingi, 1997). 

Viðbótarlífeyrissparnaður telst til langtímasparnaðar og er hugsaður til efri 

áranna. Launþegi greiðir 2% af launum sínum og fær mótframlag frá 

launagreiðanda upp á 2%. Þar með er launþeginn strax komin með trygga 

ávöxtun. Launþeginn velur síðan ávöxtunarleiðina. 

Hjá bönkunum er hægt að velja lífeyrisbækur sem eru bæði verðtryggðar og 

óverðtryggðar og hentar þeim sem vilja ekki taka neina áhættu og kjósa að 

ávaxta sparnaðinn sinn á einfaldan og gagnsæan hátt. Síðan eru leiðir fyrir þá 

sem vilja taka meiri áhættu í von um hærri ávöxtun. Þetta eru fjárfestingarleiðir 

sem miðast út frá aldri og vilja viðskiptavinar til áhættu. Fjárfestingarleiðirnar 

http://www.althingi.is/lagas/140b/2002161.html#g31
http://www.althingi.is/lagas/140b/2002161.html#g32
http://www.althingi.is/lagas/140b/1994060.html
http://www.althingi.is/lagas/140b/1994060.html
http://www.althingi.is/lagas/140b/1994060.html
http://www.althingi.is/lagas/140b/1994060.html
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eru í samræmi við fjárfestingarstefnu hvers sjóðs fyrir sig og geta verið 

nokkrar. Munurinn felst í vægi hlutabréfa og skuldabréfa með tilliti til 

fjárfestingartíma.  

Landsbankinn er með lífeyrisbók sem getur bæði verið verðtryggð og 

óverðtryggð og er líka í samstarfi við Íslenska lífeyrissjóðinn og tekur 

sjóðurinn bæði við lögbundnum lífeyrissparnaði og viðbótarlífeyrissparnaði 

(Landsbankinn, e.d.c). 

Hjá Arionbanka getur viðskiptavinur valið um tvo séreignasjóði, Lífeyrisauka 

eða Frjálsa lífeyrissóðinn (Arionbanki, e.d).  

Hjá Íslandsbanka getur viðskiptavinur valið um verðtryggða eða óverðtryggða 

bankareikninga eða valið á milli fjárfestingaleiða sem er í gegnum 

Lífeyrisþjónustu VÍB (Íslandsbanki, e.d).  

MP banki býður upp á fimm leiðir sem eru ýmist eingöngu innlán, verðtryggð 

innlán, eingöngu ríkistryggðar eignir, fjárfesting jafnt í ríkistryggðum eignum 

og innlánum eða blönduð verðbréf (MP Banki, e.d). 

Þrjú fyrirtæki í formi líftryggingafyrirtækja og verðbréfafélaga bjóða upp á 

frjálsan séreignasparnað hér á landi. 

Allianz á Íslandi hefur starfað hér á landi frá árinu 1994 og boðið 

persónutryggingar á borð við lífeyris-, líf og slysatryggingar. Allar tryggingar 

sem þeir bjóða fara í gegnum Allianz AG sem staðsett er í Stuttgart og er eitt af 

stærstu fyrirtækjum heims á sínu sviði. Íslenskir samstarfsaðilar Allianz eru 

Tryggingamiðlun Íslands ehf, Nýja Vátryggingarþjónustan og 

Vátryggingamiðlunin (Allianz á Íslandi, e.d).  

Sparnaður ehf er ráðgjafafyrirtæki sem hefur sett sér markmið að hjálpa fólki 

að ná árangri í fjármálum. Sparnaður ehf er umboðsaðili Bayern-Versicherung 

sem tilheyrir tryggingasamsteypunni Versicherungskammer Bayern sem á að 

baki 200 ára sögu og býður Sparnaður ehf viðskiptavinum sínum 

séreignartryggingu í gegnum Bayern-Versicherung (Sparnaður, e.d.a). 

Allianz á Íslandi og Sparnaður ehf eru frábrugðnir öðrum möguleikum til 

séreignasparnaðar hér á landi á þann hátt að sparnaðurinn er ávaxtaður í öðru 

hagkerfi og sú ráðstöfun ver kaupmátt tryggingaréttinda gegn verðbólgunni hér 
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á landi. Það er stór þáttur í þeirra sannfæringu að einstaklingar þurfi ekki að 

hafa áhyggjur af sparnaði sínum út frá ójafnvægi íslensku krónunnar 

(Sparnaður, e.d.b). 

Að lokum er verðbréfafélagið Auður Capital sem var stofnað árið 2007 með 

það markmið að auka jafnvægi og fjölbreytni í fjármálaþjónustu (Auður 

Capital, e.d). 

Séreignasparnaður Auðar Capital, oft nefndur FramtíðarAuður hóf starfsemi í 

april 2009 og var stofnaður á grunni uppbyggingar nýs fjármálamarkaðar en 

þann 1.febrúar 2013 sameinuðu Auður Capital og Íslandsbanki 

séreignasparnaðarvörur sínar FramtíðarAuði og Lífeyrissparnað Íslandsbanka 

undir heitinu Framtíðarsjóður VÍB og er Íslandsbanki vörsluaðilinn. Eftir 

sameiningu eru níu fjárfestingarleiðir í boði, sex verðbréfaleiðir, innlánaleið 

auk lífeyrisreikninga (Íslandsbanki, 2013). 
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2. Markaðsfræði  

Hugmyndafræði markaðsfræðinnar kom fram upp úr 1950. Í fyrstu var áherslan 

á vöruna, „framleiða og selja“ en síðan breytist fræðin með áherslu á 

neytandann, „tilfinning og svörun“. Markmiðið er ekki að finna rétta 

neytandann fyrir vöruna heldur að finna réttu vöruna fyrir neytandann. Góð 

markaðssetning gerist ekki af slysni heldur er afleiðing af vandaðri áætlanagerð 

og framkvæmd. Fyrirtæki verða alltaf að vera á tánum og fylgjast með 

viðskiptavinum sínum og samkeppnisaðilum. Grunn hugtök markaðsfræðinnar 

eru þarfir, óskir og eftirspurn. Að skilja þarfir og óskir viðskiptavinar er ekki 

alltaf auðvelt. Markaðsfræðingar búa ekki til þarfir en þeir geta haft áhrif á 

óskir og að láta viðskiptavininn einfaldlega fá það sem hann vantar er ekki nóg 

í dag. Til að ná forskoti þurfa fyrirtæki að hjálpa viðskiptavininum að læra á 

þarfir sínar (Kotler & Keller, 2009, bls. 59).  

Markaðsfræðingar geta sjaldan fullnægt öllum á markaðinum. Það líkar ekki 

öllum það sama og því þarf að hluta niður markaðinn og það er gert með því að 

skoða neytandann út frá lýðfræðilegri og lífsháttalegri hegðun. Þannig fæst 

markhópurinn fyrir vöruna sem á að höfða til. Fyrirtæki leysa þarfir með því að 

setja fram tilboð, einhvern ávinning fyrir viðskiptavininn til að fullnægja 

þörfum hans. Virði tilboðsins getur verið samansett af vörum, þjónustu, 

upplýsingum og upplifun. Tilboðið er vel heppnað ef það skilar virði og 

ánægju til markhópsins. Ánægja endurspeglar persónulegt mat á hvernig varan 

reynist í samhengi við væntingar. Ef varan bregst væntingum þá verður 

viðskiptavinurinn óánægður og vonsvikin. Ef hún jafnast á við væntingar þá 

verður viðskiptavinurinn ánægður. Ef hún fer fram úr væntingum þá verður 

viðskiptavinurinn mjög ánægður (Kotler & Keller, 2009, bls. 53-54). 

Þrjár markaðsboðleiðir eru notaðar til að ná til markhópsins. Samskiptaboðleið 

dreifir og tekur á móti skilaboðum frá markhópnum í gegnum dagblöð, tímarit, 

auglýsingaskilti, útvarp, sjónvarp, tölvupóst, síma, veggspjöld og 

veraldarvefinn. Dreifiboðleið er notuð til að sýna, selja eða dreifa áþreifanlegri 

vöru eða þjónustu til kaupandans eða notandans. Afgreiðsluboðleið 

framkvæmir viðskiptin til tilvonandi kaupenda. Afgreiðsluboðleiðir ná yfir 
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vöruhús, flutningafyrirtæki, banka og tryggingafélög sem bjóða upp á 

viðskiptin (Kotler & Keller, 2009, bls. 53-54). 

Góðir markaðsfræðingar þurfa að skilja markaðinn til að hjálpa þeim að túlka 

fyrri frammistöðu sem og að ákveða framtíðar athafnir. Þeir þurfa tímabærar og 

nákvæmar upplýsingar um neytandann, samkeppnisaðilann og vörumerkið. Að 

uppgötva innsýn viðskiptavinar og skilja takmarkanir markaðssetningarinnar 

getur oft leitt til árangursríkrar vöruþróunar eða aukinnar vörumerkjavitundar. 

Við framkvæmd þurfa fyrirtækin að fara í markaðsrannsóknir. Ein 

markaðsrannsóknin er könnun. Fyrirtækin ráðast í kannanir til að finna út 

þekkingu, skoðun, val og ánægju fólks og til að mæla umfang þess á meðal 

almennings. Fyrirtækin geta gert kannanir sjálf til að nálgast upplýsingarnar 

eða fá til þess fyrirtæki sem sérhæfa sig í könnunum á þessu sviði. Kannanirnar 

fara annað hvort fram á veraldarvefnum, sem símakönnun eða persónulegt 

samtal við fólk (Kotler & Keller, 2009, bls. 129-130). 

2.1 Markmið 

Markmiðasetning er sértæk áætlanagerð til að stjórna frammistöðu.Venjulega 

er það hugsað á einstaklingssviði þó svo að meginreglan sé viðeigandi fyrir 

hópa, deildir og fyrirtækið í heild. Fyrirtæki verða að setja sér markmið og 

ákveða hvað það er sem skiptir máli fyrir það. Mörg fyrirtæki keppast við að fá 

sem flesta viðskiptavini eins og til dæmis bankarnir en stærri 

markaðashlutdeild er ekki endilega betri því þá eru meiri líkur á að fá 

óáreiðanlegri viðskiptavini. Bankar ættu frekar að einblína á að halda í trausta 

viðskiptavini og læra á þeirra þarfir og veita þeim betri þjónustu til að halda 

þeim. Þeir ættu líka að leitast við að halda góðum orðstír til að höfða til 

viðskiptavina, starfsfólks og fjárfesta. Markmiðin þurfa líka að vera þannig að 

ávinningur sé bæði fyrir fyrirtækið og viðskiptavininn. Þegar búið er að 

skilgreina markmiðin þarf að nýta þau á sameiginlegum vettvangi fyrirtækisins 

í hinum ýmsu deildum (Kotler,2003, bls 69).  

Því er mikilvægt að skoða markmiðin til að vita hvert skal stefna og til hvers er 

ætlast og framkvæma sérstakar aðgerðir. Á að bjóða afslátt af vörum til að 

reyna að auka sölu og auka þar með markaðahlutdeild á kostnað hagnaðar? 

Fyrirtæki er að reyna að koma nýrri vöru á framfæri og stjórnandi segir 
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sölufólki að ná 10% markaðshlutdeild og bjóða upp á 20% afslátt. Sölufólkið 

þarf að vita hvort það eigi að hætta með afsláttinn þegar 10% markmiðinu er 

náð eða halda áfram að bjóða upp á afslátt. Hvernig á svo að mæla þessi 

markmið, fer það eftir sölunni eða hvað er selt á hverjum klukkutíma? (Hitt, 

Black, & Porter, 2005, bls. 280).  

Rannsóknir benda til þess að áhrifarík markmið geta haft mikilvæg og jákvæð 

áhrif á frammistöðu. Áhrifarík markmiðasetning er fönguð í skammstöfun sem 

auðvelt er að muna – SMART og stendur fyrir sértæk (e.specific), mælanleg 

(e.measured), ásættanleg (e.agreed), raunsæ (e.realistic) og tímabundin (e.time 

bound). Rannsóknir sýna að einstaklingar eru líklegri til að ná árangri þegar 

markmiðin eru sértæk en ef þau eru of óljós. Ein leið til að ákveða hvort 

markmiðin sem sett eru séu nógu sértæk er að mæla framfarir og bætingu sem 

og endanlega útkomu. Markmiðasetning er áhrifaríkust þegar framfarir 

markmiðsins eru mældar aftur og aftur. Jafnvel þó að markmiðin séu sértæk og 

mælanleg þá er ólíklegt að þeim verði framfylgt ef þátttakendur í 

framkvæmdinni eru ekki ásáttir um markmiðin. Fyrir markmið fyrirtækisins þá 

þýðir þetta að hluti af starfsmönnum verður að vera einhuga um markmiðin. 

Þegar markmiðin eru orðin sérstæk,mælanleg og ásættanleg þá mega þau ekki 

vera óraunhæf eða of auðveld, þannig verða þau ekki árangursrík. Ef 

markmiðin eru of auðveld ná þau almennt ekki að hvetja einstaklinginn til að 

ná þeim. Þá þarfnast þau ekki mikillar vinnu og viðkomandi frestir þeim fram á 

síðustu stundu. Á hinn bóginn  mega þau heldur ekki vera of erfið þannig að 

fólki finnist það ekki geta náð þeim árangri sem ætlast er til og mun þar af 

leiðandi ekki eyða tíma sínum í það sem kemur ekki til með að ganga upp. Því 

verða árangursrík markmið að vera ögrandi en framkvæmanleg og raunhæf. 

Sértæk, mælanleg, ásættanleg og raunsæ markmið verða að vera tímabundin til 

að vera árangursrík. Með öðrum orðum markmið verða að vera innan  

tímaramma til að ná árangri (Hitt, Black, & Porter, 2005, bls. 288-290). 

2.2 Markhópur 

Fyrirtæki geta ekki náð tengslum við alla neytendur á stórum, breiðum eða 

margþættum markaði. En þau geta greint þannig markaði í hópa eða hluta af 

neytendum með mismunandi þarfir og óskir. Fyrirtækið þarf að skilgreina 
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hvaða markaðshlut það getur fullnægt á áhrifaríkan hátt. Ákvörðunin þarfnast 

skilnings á neytendahegðun og vandaðrar stefnumótunar. Til að þróa bestu 

markaðssetninguna þurfa stjórnendur að skilja hvað gerir hlutinn einstakan og 

öðruvísi (Kotler & Keller, 2009, bls. 247). 

Rannsakendur nota tvo breiða mismunandi hópa til að hluta 

neytendamarkaðinn. Í öðrum hópnum er verið að skilgreina markaðshlutinn 

með því að horfa til lýsandi einkenna: landfræðilegan, lýðfræðilegan og 

lífsháttalegan. Þá er skoðað hvort hlutunin á neytendum sýni mismunandi 

þarfir eða svörun við vörunni. Sem dæmi væri hægt að skoða mismunandi 

viðhorf „sérfræðings“, „verkamanns“ og aðra hópa á móti til dæmis „öryggi“ 

sem væri ávinningur í bíl. Síðan eru aðrir rannsakendur sem reyna að skilgreina 

hlutunina með tilliti til hegðunar, eins og viðbrögð neytenda við ávinningi, 

notuð tækifæri eða vörumerki. Þá sjá þeir hvort mismunandi eiginleikar 

sameina hverja hlutun til neytenda svörunar. Er til dæmis munur á því hvað 

varðar einkenni í landfræðilegri, lýðfræðilegri og lífháttalegri samsetningu hjá 

einstaklingi sem velur gæði fram yfir lágt bílaverð?  

Landfræðileg hlutun skilgreinir markaðinn eftir búsetu eins og fylki, landshlut, 

sýslu, borg eða ríki. Lýðfræðileg hlutun skilgreinir markaðinn eftir aldri, 

fjölskyldustærð, kyns, innkomu, atvinnu, menntun, trúar, kynþætti, kynslóðar 

og félagslegri stöðu. Lýðfræðileg hlutun er vinsæl í markaðssetningunni og er 

oftast tengd við þarfir og óskir neytandans. Í lífsháttalegri hlutun er kaupandinn 

skilgreindur í mismunandi hópa byggða á sálfræðilegum/persónulegum 

einkennum, lífstíls eða gildum. Fólk innan sama lífsháttalega hópsins getur 

sýnt mjög mismunandi sálfræðilega mynd (Kotler & Keller, 2009, bls. 253-

261). 

2.3 Einkenni vörunnar 

Við greiningu á sambandi neytandans við vöruna er nauðsynlegt að hugleiða 

einkenni vörunnar. Þær spurningar sem ætti að spyrja við greininguna eru: 

Samhæfni; hversu vel passar þessi vara við núverandi tilfinningar, hugsun og 

hegðun neytandans? Vara sem ekki þarfnast nauðsynlegrar breytingar á virði 

og skoðun neytenda eða innkaupa- og notkunarhegðun er líklegri til að vera 

prófuð af neytanda. Reynsluhæfi vörunnar; geta neytendur prófað vöruna á 
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takmörkuðum grunni með litla áhættu? Vara sem býður upp á það að neytandi 

geti prófað áður en keypt er, er mun líklegri til að fá neytandann til að kaupa 

hana. Til dæmis að prufukeyra bíl. Athugunarhæfni er mæling á því hvernig 

neytendur skynja vöruna eða hvaða áhrif varan hefur á neytandann. Þær vörur 

sem eru almennar og mikið er rætt um eru líklegri til að verða fyrr teknar í 

notkun. Til dæmis ef frægar persónur nota vöruna þá verður hún vinsælli og 

fleiri sýna henni áhuga. Hraði; hversu fljótt upplifir neytandinn kosti vörunnar? 

Neytendur vilja yfirleitt að hlutirnir gerist hratt frekar en hægt og vara sem 

skilar ávinningi fyrr en seinna er líklegri til að verða fyrir valinu. Einfaldleiki; 

hversu auðvelt er það fyrir neytandann að skilja og nota vöruna? Því einfaldari 

og þægilegri því líklegra að neytandinn prófi hana. Samkeppnisyfirburðir; hvað 

gerir þessa vöru betri en hjá samkeppnisaðilanum? Hlutfallslegur ávinningur 

vörunnar er ekki bara til þess að neytandinn vilji prófa hana heldur líka til að 

viðhalda kaupum og þróa vörumerkjatryggð. Vörutákn; hvaða þýðingu hefur 

varan á neytandann og hvað upplifir neytandinn við kaupin á vörunni? 

Neytendarannsóknir sýna að sumar vörur búa yfir táknrænum eiginleikum og 

neysla á þeim ræðst frekar af félagslegum og sálfræðilegum tilgangi heldur en 

hagnýtri notkun. Það mætti heimfæra þetta á bankana , sparnaður er hagnýtur 

kostur en almennt er það félagslegi þátturinn sem hefur áhrif á það hvort til 

hans sé stofnað eða ekki. Einkenni vörunnar hefur áhrif á það hvort varan eða 

vörumerkið sé vel heppnað eða hvort það sé misheppnað. Þá skiptir máli 

hvernig varan er markaðssett (Peter & Olson, 2010, bls. 397). 

2.4 Innri markaðssetning 

Innri markaðssetning krefst þess að allir í fyrirtækinu trúi á hugtak og markmið 

markaðssetningarinnar og skuldbindi sig til að velja, verða við og koma til 

skila virði til neytandans. Í tímans rás hefur markaðssetning þróast frá því að 

söludeildin hafi unnið verkið til þess að margþætt starfsemi dreifist um allt 

fyrirtækið. Fyrirtæki getur verið með framúrskarandi markaðsdeild en samt 

mistekist í markaðssetningu. Það veltur mikið á því hvernig aðrar deildir í 

fyrirtækinu horfa til neytandans. Ef þær benda á markaðsdeildina og segja „þau 

sjá um markaðssetningu“ þá hefur fyrirtækið ekki innleitt árangursríka 

markaðssetningu. Aðeins þegar allir starfsmenn gera sér grein fyrir því að 

þeirra vinna er að skapa, þjónusta og uppfylla þarfir neytandans þá er 
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fyrirtækið framúrskarandi í markaðssetningu. Undir hugtakinu markaðssetning 

verða allar deildir að „hugsa neytandi“ og vinna saman í því að uppfylla þarfir 

og upplifun neytandans. Markaðsdeildin verður að ýta undir það. Til að þróa 

jafnvægi í stefnumörkun sem markaðssetning og aðrar aðgerðir sameinast um í 

hvað er fyrirtækinu fyrir bestu þá geta fyrirtækin boðið upp á sameiginleg 

námskeið til að skilja sjónarmið hvers annars, sameiginlegar nefndir og 

samvinnu starfsfólks, verkefnaskipti starfsfólks og greina aðferðir sem munu 

leiða til  meiri hagnaðar (Kotler & Keller, 2009, bls. 672).  

2.5 Markaðsleg boðmiðlun 

Markaðsleg boðmiðlun er aðferð sem fyrirtæki nota til að benda á, sannfæra og 

minna neytendur, beint eða óbeint á vöruna og vörumerkið sem það selur. Það 

má segja að markaðsleg boðmiðlun sé „rödd“ fyrirtækisins og vörumerkisins 

og aðferð sem er notuð til að koma á framfæri og byggja upp samband við 

neytendur. Markaðsleg boðmiðlun gegnir mörgum hlutverkum fyrir neytendur. 

Hún segir og sýnir neytendum hvernig og af hverju varan er notuð, af hverjum, 

hvar og hvenær. Það leyfir fyrirtækjum að bendla vörumerkið sitt við annað 

fólk, staði, atburði, vörumerki, reynslu, tilfinningar og hluti (Kotler & Keller, 

2009, bls. 510).  

Markaðsleg boðmiðlun samanstendur af átta boðskiptakerfum sem eru : 

1. Auglýsingar 

2. Sölukynning 

3. Atburðir og upplifun 

4. Almannatengsl og umfjöllun 

5. Bein markaðssetning 

6. Gagnvirk markaðsseting 

7. Umtal 

8. Persónuleg sölumennska 

Auglýsingar eru notaðar til að hafa áhrif á skynjun og hughrif neytandans. Þær 

eiga að vekja upp tilfinningar, mat, þekkingu, viðhorf og trú á vörunni og 

vörumerkinu. Auglýsingar birtast í fjölbreyttum fjölmiðlum, á netinu, í 

sjónvarpi, í útvarpi, í dagblöðum og tímaritum og auglýsingaskiltum. Þó svo að 

hinn almenni neytandi sé óvarinn auglýsingum þá nær stór hluti þeirra ekki 
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athygli og skilningi hans. Þess vegna er það mikil áskorun hjá 

markaðsfræðingum að velja fjölmiðil sem fangar athygli neytandans og skilar 

viðeigandi skilningi. Sölukynning er bein hvatning til neytandans að kaupa 

vöruna. Ýmsar aðferðir eru notaðar við sölukynningu, svo sem tímabundin 

verðlækkun með afsláttarmiðum, afslættir, getraunir og keppni, sýnishorn, 

verðlaun og gjafir. Flestar sölukynningar ganga út á að breyta kauphegðun 

neytandans. Persónuleg sölumennska gengur út á persónuleg samskipti á milli 

væntanlegs kaupanda og sölumanns. Þannig næst skilningur strax á milli 

kaupandans og seljandans og er persónuleg sölumennska sú aðferð sem notuð 

er við sölu á líftryggingum, bílum og fasteignum. Þessi boðleið er notuð í 

bönkum þar sem þjónustufulltrúar eru að reyna að selja þjónustu og vörur 

bankans. Persónuleg sölumennska fer líka fram í gegnum síma og eru 

þjónustusamtöl dæmi um það. Umtal er ódýr leið fyrir fyrirtæki til að koma 

sínum vörum og vörumerki á framfæri en það getur verið bæði neikvætt og 

jákvætt. Oft á tíðum getur það verið áhrifaríkara en auglýsingar því það er 

trúverðugara að heyra frá þeim sem þú treystir segja frá vörunni heldur en að 

sjá það í auglýsingum (Peter & Olson, 2010, bls 408-412). 

Bein og gagnvirk boðmiðlun getur tekið á sig ýmsar myndir, í gegnum síma, á 

netinu eða í persónu. Hún getur þurft að laga sig að einstaklingnum sem á að 

höfða til í það skiptið. Nýjustu upplýsingar þurfa að vera til staðar og það þarf 

að vera hægt að bregðast við þeim skjótt. Hún þarf líka að vera gagnvirk 

þannig að skilaboðin breytast eftir því hvernig viðkomandi svarar (Kotler & 

Keller, 2009, bls. 529). 

2.6 Viðhorf 

Viðhorf hefur verið lykilhugtak sálfræðinnar í gegnum aldirnar. Þó svo að 

ríkjandi nálgun á viðhorfi hafi breyst í gegnum árin þá hafa nánast allar 

skilgreiningar á viðhorfi eitt sameiginlegt, þær vísa í mat einstaklinganna. Peter 

og Olson (2010) skilgreina viðhorf sem heildarmat einstaklinganna á hugtaki.  

Matið verður til bæði frá skynhrifum og túlkun einstaklinganna (Peter & 

Olson, 2010, bls. 128). 

Túlkun á ákvörðunum neytenda byggist á heildarmati hans við sameiningu á  

þekkingu, tilgangi eða skoðun á viðhorfi viðfangsins. Markmið af 
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samþættingarferlinu er til að greina persónulega þýðingu á viðfanginu og hvort 

það sé hagstætt eða óhagstætt. Hvað kemur viðfangið mér við? Er þetta gott 

eða slæmt fyrir mig? Líkar mér viðfangið eða ekki? Gert er ráð fyrir að 

neytandi myndi viðhorf til viðfangsins þegar hann túlkar þetta persónulega 

fyrir sig (Peter & Olson, 2010, bls. 128).  

Viðhorf gagnvart viðfanginu getur verið hvað sem er. Viðfang er allt sem við 

höfum viðhorf gagnvart, getur verið fólk, fyrirtæki, vörur, vörumerki, 

auglýsingar og málefni. Það getur skipt máli hver kynnir vöruna því viðhorfið 

getur mótast út frá því. Viðhorf byggjast á skynhrifum, hegðun og túlkun. 

Þegar búið er að mynda sér viðhorf og setja í minnið þá þarf neytandinn ekki 

að fara í gegnum annað ferli til að mynda viðhorf gagnvart sama viðfanginu. 

Hann kallar fram viðhorfið sem hann hefur og notar það til að túlka nýjar 

upplýsingar. Bragðkönnun er gott dæmi þar sem hún er oftast tekin blindandi 

og því ekki hægt að mynda sér skoðun áður. Viðhorf er einfaldlega hægt að 

mæla með því að spyrja beint og biðja neytandann um að meta áhugasvið sitt 

(Peter & Olson, 2010, bls. 129).. 
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3. Lífeyrissparnaðarherferð Landsbankans  

Landsbankinn fór í auglýsinga- og söluherferð í lífeyrisátaki á tímabilinu 

22.janúar 2013 til 15.mars 2013. Átakið snerist um að fá viðskiptavini til að 

þiggja ráðgjöf um lífeyrismál  þar sem farið var yfir þau réttindi og eignir sem 

þeir eiga og markmið sem viðkomandi setur sér varðandi framtíðina. 

Viðskiptavinir fengu  kynningu á vörum bankans sem fylla upp í það bil sem 

myndast á milli markmiða sem viðkomandi setur sér og þeirra réttinda og 

sparnaðar sem viðkomandi á miðað við núverandi stöðu. 

3.1 Markmiðin og markhópurinn 

Tilgangurinn með herferðinni var eftirfarandi: 

1. Að fjölga nýjum greiðandi sjóðfélögum í lífeyrissparnaði hjá 

Landsbankanum með því að fjölga nýjum samningum og koma í veg fyrir 

uppsögn á núverandi samningum. 

2. Bæta ímynd lífeyrissparnaðar Landsbankans, bæði meðal almennings, 

núverandi sjóðfélaga og starfsmanna Landsbankans. 

3. Efla sölu lífeyrirssparnaðar hjá Landsbankanum. 

Sala lífeyrissparnaðar hefur gengið erfiðlega frá 2009 og hefur bankinn og 

Íslenski lífeyrissjóðurinn verið að missa út virka sjóðfélaga til 

samkeppnisaðila. Mikil stærðarhagkvæmni er í rekstri og eignastýringu 

lífeyrissparnaðar. Með núverandi skipulagi er líklega mögulegt að fjórfalda 

eignir í stýringu og fjölda sjóðfélaga. Einnig er ljóst að útibúanetið, úthringiver 

og starfsmenn Landsbankans hafa möguleika á að selja fleiri samninga í 

lífeyrissparnað en hefur verið gert undanfarin ár. Fækkun virkra sjóðfélaga frá 

2007 eru 33%. Markmiðið er því að styrkja markaðshlutdeild og ná til baka 

þeim viðskiptavinum sem hafa fært lífeyrissparnað sinn til samkeppnisaðila. 

Tafla 2 Þróun virkra sjóðfélaga (þeir sem hafa greitt iðgjald á árinu) 
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Landsbankinn hefur sett sér markmið að ná 2000 nýjum samningum yfir árið 

en markmiðið fyrir herferðina voru 600 samningar. Undirmarkmið var svo að 

sjá aukningu í ánægju viðskiptavina með aukið frumkvæði og áhuga 

starfsmanna. Markmiðin voru tímasett og spönnuðu frá 22. janúar til 15. mars 

2013 og var eftirfylgni lokið 1. apríl (Halldór Kristinsson munnleg heimild, 

11.febrúar 2013). 

Markhópurinn sem á að höfða til er aldurinn 19-60 ára en aðaláherslan í 

herferðinni var lykil markópurinn sem er aldurinn 25-45 ára. Sérstök áhersla 

var á viðskiptavini bankans sem ekki eru með viðbótarlífeyrissparnað. Einnig 

átti að reyna að fá starfsmenn sem ekki eru með samning til að stofna til hans. 

Markhópurinn var greindur lýðfræðilega og hegðunarlega út frá aldri og 

þörfum. Lagt er upp með að lykilóskir viðskiptavinarins séu að byggja upp 

fjárhagslegt öryggi til framtíðar með því að byggja upp lífeyrisréttindi til að ná 

yfir 70% af ráðstöfunartekjum þegar lífeyrisaldri er náð. Einnig að lykilþarfir 

viðskiptavina séu að halda ráðstöfunartekjum og þeim lífsstíl sem þeir eru 

vanir eftir að þeir hætta að vinna eða að geta hætt fyrr í starfi til að hafa meiri 

tíma til að sinna áhugamálum eða fjölskyldu. Að þessu gefnu voru settir inn 

11.209 aðilar sem á að hafa samband við og skiptast í tvo hópa 

1. Eru ekki með viðbótarlífeyrissparnað en tryggðir hjá Verði (aldur 26-45 

ára) 

2. Eru ekki með viðbótarlífeyrissparnað og ekki tryggðir hjá Verði (aldur 26-

45 ára) 

(Halldór Kristinsson munnleg heimild, 11.febrúar 2013). 

3.2 Varan og markaðssetningin 

Varan sem var í boði í herferðinni er lífeyrissparnaður með áherslu á 

viðbótarlífeyrissparnað. Landsbankinn var að bjóða viðskiptavinum ráðgjöf í 

lífeyrissparnaði þar sem farið er yfir réttindi og eignir sem viðkomandi á og 

þau markmið sem viðkomandi setur sér varðandi framtíðina. Tengisölutækifæri  

í þessari herferð lágu í sparnaði innlánsreikninga og verðbréfasjóðum. 

Landsbankinn er í samkeppni við aðra sjóði um lífeyrissparnað landsmanna og 

telur sig vera í góðri stöðu. Samtryggingardeild Íslenska lífeyrissjóðsins er einn 

af fáum sjóðum með jákvæða tryggingafræðilega stöðu sem þýðir að sjóðurinn 

á eignir til þess að standa við framtíðarskuldbindingar sínar. Fjórir af fimm 
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stjórnarmönnum Íslenska lífeyrissjóðsins eru valdir af sjóðfélögum á ársfundi. 

Gagnsæi er mikið og ítarlegar upplýsingar um fjárfestingarstefnu, 

eignasamsetningu og ávöxtun eru aðgengilegar á vefsíðum Íslenska 

lífeyrissjóðsins og Landsbankans. Viðskiptavinir með netbanka Landsbankans 

geta séð stöðu sína þar. Hentugt er að hafa bankaþjónustu á einum stað. 

Persónuleg ráðgjöf þar sem viðskiptavinum er hjálpað að sjá sína stöðu miðað 

við sínar forsendur. Fyrir viðbótarlífeyrissparnað býður Landsbankinn upp á 

verðtryggða eða óverðtryggða lífeyrisbók fyrir þá sem vilja ávaxta sparnað sinn 

á einfaldan og gagnsæan hátt eða fjárvörslureikning fyrir þá sem vilja ráðstafa 

lífeyrissparnaði sínum í erlend verðbréf. Íslenski lífeyrissjóðurinn er með fjórar 

leiðir í boði sem kallast lífsbrautin og færist viðkomandi á milli leiða eftir aldri. 

Munurinn liggur í hversu mikilli ávöxtun stefnt er að og hversu miklum 

sveiflum má gera ráð fyrir í ávöxtuninni. Mælt er með því að taka minni áhættu 

eftir því sem nær dregur útgreiðslu viðbótarlífeyrissparnaðarins. 

Umsýsluþóknun er tekin árlega af höfuðstól í þessum leiðum upp á 0,42% en 

samkvæmt heimildum Landsbankans þá er þetta lægri kostnaður en hjá Bayern, 

Allianz og Lífeyrisauka Arion banka. Arion banki tekur umsýsluþóknun upp á 

0,55% árlega af höfuðstól, hjá Bayern er tekin 8,85% af hverri innborgun og 

hjá Allianz er tekin 3,2% af hverri innborgun plús 1 evra og er það gert út allan 

samningstímann (Halldór Kristinsson munnleg heimild, 11.febrúar 2013). 

Til að ná til markhópsins þá var auglýst í sjónvarpi, á vefnum og á heimasíðu 

bankans. Landsbankinn fékk unga stúlku, Sesselju G Vilhjálmsdóttur sem er 

viðskiptavinur bankans til að kynna sér hvernig væri að fara á eftirlaun og gerð 

var auglýsing um það. Með auglýsingunni vildi bankinn vekja ungt fólk á 

öllum aldri til umhugsunar um lífeyrismál og byrja að undirbúa sig fyrir 

framtíðina. Auglýsinguna var líka hægt að spila inn á heimasíðu bankans. Á 

heimasíðunni eru líka nánari upplýsingar um kosti viðbótarlífeyrissparnaðar, 

reiknivél  þar sem viðkomandi getur slegið inn eigin forsendum og látið reikna 

dæmið fyrir sig og svo er hægt að panta ráðgjöf. Þar má líka finna spurt og 

svarað. Einnig hefur verið gefinn út bæklingur sem liggur frammi í öllum 

útibúum bankans með upplýsingum um viðbótarlífeyrissparnaðinn og þær 

leiðir sem hægt er að velja til ávöxtunar. Ef viðskiptavinurinn vill nálgast 

frekari upplýsingar þá getur hann farið í næsta útibú og talað við 
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þjónustufulltrúa eða hringt í bankann. Um árabil hefur Landsbankinn haldið 

fjármálanámskeið undir yfirskriftinni Fimmtudagskvöld eru fjármálakvöld og 

hafa þau fengið góðar undirtektir þeirra sem þau hafa sótt. Þann 14.febrúar var 

boðið upp á viðburð um viðbótarlífeyrissparnað og mættu sérfræðingar 

Landsbankans til að ræða um mikilvægi þess að eiga fyrir framtíðinni með 

áherslu á viðbótarlífeyrissparnað og var þessi viðburður í tengslum við 

herferðina (Halldór Kristinsson munnleg heimild, 11.febrúar 2013). 

Áður en herferðin fór í gang fóru ráðgjafar frá Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf í 

útibúin og héldu kynningu á tilgangi og markmiðum herferðarinnar og til að 

upplýsa starfsfólk í framlínu bankans sem kæmu að sölunni. Þannig voru 

útibúin upplýst um hlutverk sitt í herferðinni. Bent var á mikilvægi þess að 

starfsfólkið kynnti sér allar upplýsingar um vöruna og herferðina og var sett inn 

vefkynning á innraneti bankans með ítarlegum upplýsingum um allt sem 

tengdist herferðinni. Starfsfólk í framlínu bankans þarf að reyna að vekja 

athygli viðskiptavina að fyrra bragði á lífeyrissparnaði og bjóða þeim 

viðbótarlífeyrissparnað og að hitta ráðgjafa til að fara yfir lífeyrismál ef þeir 

óskuðu eftir því. Einnig fengu starfsmenn úthlutaðan lista með nöfnum 

viðskiptavina fyrir þjónustusamtöl og áttu þeir að hringja í þá og bjóða þeim 

upp á þessa ráðgjöf. Ráðgjafar töluðu einnig við starfsmenn sem starfa í 

þjónustuveri og þeim kynnt herferðin á sama hátt og í útibúunum og á 

þjónustuverið að benda viðskiptavinum, sem hringja í bankann að fyrra bragði 

á viðbótarlífeyrissparnaðinn og bjóða fólki að fá ráðgjöf um hann. Á meðan á 

herferðinni stóð var árangur á sölunni uppfærður daglega. Til að efla 

starfsmenn í framlínu bankans sem og starfsfólki í þjónustuveri og hvetja þá til 

að ná markmiðum herferðarinnar voru greiddar 2500 kr. fyrir ábendingu og 

2500 kr. fyrir sölu á nýjum samning (Halldór Kristinsson munnleg heimild, 

11.febrúar 2013). 

Upplifunin hjá viðskiptavinum á að vera sú að bankinn sé að veita ábyrga 

ráðgjöf varðandi lífeyrissparnað. Verið sé að beina honum í þá átt að tryggja 

fjárhagslegt öryggi á efri árum og að hann geti fundið réttu leiðina hjá 

Landsbankanum til þess. Einnig að auka ánægju viðskiptavina með frumkvæði 

bankans að því að upplýsa hann um stöðu og hjálpa honum að tryggja 

fjárhagslegt öryggi í framtíðinni með fyrirhyggju og góðri ráðgjöf. Síðast en 
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ekki síst að fá viðskiptavini til að skilja ávinninginn af því að nýta sér 

móframlag í viðbótarlífeyrissparnað og að þeir sjái það sem launahækkun 

(Halldór Kristinsson munnleg heimild, 11.febrúar 2013). 

Lífeyrirssparnaður Landsbankans hjálpar viðskiptavinum að nýta þau tækifæri 

sem gefast til að byggja upp fjárhagslegt sjálfstæði og tryggja þann lífstíl sem 

þeir vilja njóta við starfslok. Herferðin var vettvangur til að koma þeim 

skilaboðum áleiðis, vekja áhuga viðskiptavina á því að eiga samtal við bankann 

sinn um lífeyrismál sín og virkja öfluga framlínu í að fanga þjónustu- og 

sölutækifærin sem gefast í samtölum við viðskiptavini. Landsbankinn vill vera 

í forystu með öfluga framlínu og traustar vörur sem skila ávinningi fyrir 

viðskiptavini og bankann (Guðrún Ólöf Hrafnsdóttir munnleg heimild, 22. 

janúar 2013) 
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4. Aðferðafræði og Rannsóknir 

4.1 Eigindleg rannsókn 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative methodology) vísa til rannsókna 

sem leiða til lýsandi gagna, ritaðar eða talaðar frá fólki og sjáanlegri hegðun. 

Eigindleg rannsókn er aðleiðsla. Rannsakendur þróa hugmyndir, innsýn og 

skilning frá mynstri gagnanna frekar en að safna gögnum til að meta fyrirfram 

mótuð líkön, tilgátur eða kenningar (Taylor & Bogdan, 1984, bls. 5).  

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum þá lítur rannsakandinn á fólkið og 

umhverfið saman sem eina heild. Í djúpu viðtali stýrir hann viðtalinu eftir 

eðlilegum samræðum frekar en að skiptast á formlegum spurningum og 

svörum. Hann reynir að skilja fólk frá eigin viðmiði og leggur áherslu á að 

setja sig í spor fólksins sem hann rannsakar og samsama sig þeim til að skilja 

hvernig það sér hlutina fyrir sér og hann þarf að víkja frá eða líta framhjá eigin 

skoðunum, sýnum og tilhneigingum. Allar athugasemdir eru mikilvægar. Það 

er ekki verið að leita eftir „sannleikanum“ eða „siðfræðinni“ frekar að 

ítarlegum skilningi á viðhorfum annarra. Lagt er upp með réttmæti (e.validity) 

rannsóknarinnar en ekki niðurstöðunum. Því er ekki hægt að alhæfa um 

niðurstöðurnar úr eigindlegum aðferðum heldur einungis hægt að gera ráð fyrir 

réttmæti þeirra. Þegar fólk er rannsakað út frá eigindlegum aðferðum gefst færi 

á því að kynnast þeim út frá þeirra daglegri reynslu í samfélaginu (Taylor & 

Bogdan, 1984, bls. 6-8). 

Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er reynt að skilja mismunandi túlkun 

fólks á eigin reynslu og skilningi á því sem hreyfir við þeim en megindlegar 

rannsóknir eru notaðar þegar komast skal að því hvernig og af hverju hlutirnir 

eru eins og þeir eru. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar bæði til að 

safna gögnum og greina gögn. Á sviði gagnaöflunar teljast meðal annars 

rýnihópar (e.focus groups), djúpviðtöl (e.individuaal depth interviews), 

tilviksrannsókn (e.case study) og eftirtekt (e.observation). Eigindleg rannsókn 

miðast að því að fá dýpri skilning á viðfangsefninu.  
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Úrtakið þjónar tilganginum og þarf ekki að vera stórt. Rannsóknaraðferðin 

getur þróast og lagfærst í ferlinu og gjarnan er notast við nokkrar 

rannsóknaraðferðir (Cooper & Schindler, 2006, bls. 214,217). 

Viðtalsrannsókn er aðal aðferðin í eigindlegri rannsókn. Viðtölin eru 

mismunandi eftir því hversu margir taka þátt, hvernig uppbyggingu viðtalanna 

er háttað, hver nálægð spyrjandans er við viðmælendur og hversu mörg viðtölin 

eru á meðan rannsókn stendur. Rannsakandinn getur valið á milli viðtalsforma 

sem eru: óstaðlað viðtal (e. unstructuered interview), nokkuð staðlað viðtal (e. 

semistructured interview) og staðlað viðtal (e. structured interviw) (Cooper & 

Schindler, 2006, bls. 222). 

Óstaðlað viðtal er þegar ekki er búið að ákveða fyrirfram hvaða spurningar 

skulu settar fram né röð umræðuefnanna. Hvert viðtal er sniðið að 

viðmælandanum hverju sinni og oftast hefst það á því að hann segi frá sjálfum 

sér. Nokkuð staðlað viðtal er þegar viðmælandi er spurður að fyrirfram 

ákveðnum spurningum sem er svo fylgt á eftir með hugmyndum viðmælandans 

sem snúa að rannsókn spyrilsins. Staðlað viðtal er oftast þannig að stuðst er við 

nákvæman spurningalista þar sem fylgt er eftir ákveðinni röð spurninga en 

spurningarnar eru opnar (Cooper & Schindler, 2006, bls. 222). 

Í flestum eigindlegum rannsóknum er notast við óstöðluð og nokkuð stöðluð 

viðtöl. Þau eru frábrugðin stöðluðum viðtölum á ýmsan hátt: 

 Þau byggja á samtali á milli spyrils og viðmælanda 

 Þau krefjast meiri hugmyndaauðgi spyrilsins 

 Þau krefjast meiri hæfileika spyrilsins til að ná fram fleiri og 

fjölbreytilegum gögnum 

 Þau krefjast hæfileika og reynslu spyrilsins til að ná góðum 

upplýsingum sem geta varpað ljósi á viðfangsefnið.   

Mörg viðtölin eru tekin augliti til auglitis  með þeim augljósa kosti að þá er 

hægt að lesa í líkamstjáningar og svipbrigði viðmælandans. Það er líka 

hægt að taka viðtölin í gegnum síma eða tölvu en þannig er hægt að fá fleiri 

viðtöl og fá viðmælendur frá stærra og dreifðara svæði (Cooper & 

Schindler, 2006, bls. 223). 
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4.1.1 Djúpviðtöl 

Djúpviðtöl (e. in-depth interview) eru samtal á milli eins spyrjanda og eins 

viðmælenda, uppálagt að nota til að skilja sýn viðmælandans á lífið, reynsluna 

og aðstæður eins og hann greinir frá því. Djúpviðtöl miðast við samtal á milli 

jafningja frekar en formlegar spurningar og svör (Taylor & Bogdan, 1984, bls. 

77).  

Viðmælandi í djúpviðtali er yfirleitt ekki valinn af því að hann hefur sömu 

skoðun og almennt ríkir á viðfangsefninu heldur af því að reynsla hans og 

viðhorf geta varpað á það nýju ljósi (Cooper & Schindler, 2006, bls. 226). 

Djúpviðtöl vísa til skilnings á atburðum og athöfnum sem ekki er beint hægt að 

rannsaka. Í þessum viðtölum er viðmælandinn heimildamaður í víðasta 

skilning. Eins er hlutverk heimildarmannsins ekki það að upplýsa sínar eigin 

skoðanir heldur hvað gerðist og hvernig aðrir upplifðu það (Taylor & Bogdan, 

1984, bls. 78-79). 

Talað er um djúpviðtöl þegar tekin eru viðtöl við fólk á vinnustað sínum eða 

við aðrar kunnuglegar aðstæður og horft er á fólk og aðstæður sem eina heild 

og unnið út frá því. Spurningarnar ráðast oft út frá viðmælandanum. Mikilvægt 

er að leyfa honum að koma skoðunum sínum og viðhorfum á framfæri án þess 

að spyrjandi grípi fram í með spurningum (Taylor & Bogdan, 1984, bls. 7-8). 

Viðtölin eru oftast tekin upp í hljóð eða mynd og afrituð frá orði til orðs. 

Þannig fær rannsakandinn mikið af upplýsingum fyrir rannsókn sína. Þessi 

viðtöl eru tímafrek fyrir spyrjandann, bæði að taka viðtölin og meta þau 

(Cooper & Schindler, 2006, bls. 228). 

4.1.2 Framkvæmd 

Með viðtalsaðferðinni var verið að kanna viðhorf viðskiptavina til 

viðbótarlífeyrissparnaðar í gegnum þjónustusamtölin sem starfsmenn áttu við 

viðskiptavininn. Tilgangur viðtalanna var að auka á dýpt rannsóknarinnar. Í 

djúpviðtalinu valdi höfundur viðtalsform sem voru nokkuð staðlað og staðlað 

viðtal. Þannig taldi hann að hann myndi fá sambærileg svör frá öllum 

starfsmönnunum með því að hafa fyrirfram ákveðnar spurningar en 

spurningarnar voru opnar og vildi höfundur líka fá hugmyndir frá 

viðmælandanum og hans viðhorfi. Spurningalistann má sjá í viðauka IV. Rætt 
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var sérstaklega um hvernig starfsmaðurinn fyndist viðskiptavinurinn hafa tekið 

því að bankinn væri að kynna kosti viðbótarlífeyrissparnaðar og hvernig hann 

upplifði viðhorfin hjá viðskiptavininum. Einnig hvort starfsmaðurinn hafi verið 

sáttur með markaðssetningu herferðarinnar og hvort auglýsingarnar hafi haft 

einhver áhrif á viðskiptavininn yfir höfuð ásamt nokkrum öðrum atriðum 

Viðtölin fóru öll fram í útibúi Landsbankans í Reykjanesbæ og var reynt að 

hafa þetta meira sem samtal en ekki formlegar spurningar og svör. Viðmælandi 

var boðaður til skýrsluhöfundar  á ákveðnum tíma og voru þessi viðtöl tekin á 

tímabilinu 12. mars til 15. mars 2013. Allir viðmælendurnir fengu sömu 

spurningarnar og stundum komu upp aðrar spurningar eftir því sem samtalið 

þróaðist hjá hverjum og einum. Viðtölin voru öll tekin upp í hljóð með 

samþykki viðmælenda. Eftir hvert viðtal fór höfundur yfir það og skrifaði það 

niður til frekari glöggvunar. 

Markmiðið með viðtölunum var að reyna að svara rannsóknarspurningunum 

um hvort fólk væri almennt meðvitað um kosti viðbótarlífeyrissparnaðar og 

hvort það hefði áhrif á viðskiptavini að stofna til viðbótarlífeyrissparnaðar ef 

bankinn hefði frumkvæði að því að kynna  kosti hans fyrir þeim í gegnum 

þjónustusamtölin. Viðmælendur í viðtölunum eru í framlínu bankans og hafa 

það hlutverk að hringja þjónustusamtöl til markhópsins og hafa kost á því að 

benda viðskiptavinum á viðbótarlífeyrissparnað þegar hann kemur í bankann.  

Því upplifa þeir viðhorfið hjá viðskiptavininum gagnvart vörunni sem bankinn 

er að reyna að selja og hvetja viðskiptavini sína til að huga að lífeyrismálum 

sínum. 

Landsbankinn hefur undanfarin þrjú ár haft það á stefnu sinni að hringja 

þjónustusamtöl til viðskiptavina sinna til að fá að kynna fyrir þeim  

þjónustuþætti sem bankinn er með og fá að heyra í viðskiptavininum hvernig 

hann væri að upplifa þjónustu bankans og hvort bankinn gæti bætt þjónustu 

sína til hans. Starfsmönnum í framlínu bankans er úthlutaður listi af 

viðskiptavinum sem hann á að hringja í. Fyrir þessa herferð var ákveðinn 

markhópur sem átti að ná til og var listinn gerður út frá honum og 

starfsmaðurinn átti að hringja þjónustusamtal með áherslu á kynningu á 

viðbótarlífeyrissparnaði eða bjóða ráðgjöf varðandi lífeyrissparnað (Valborg 

Valgeirsdóttir munnleg heimild, 15.mars 2013). 
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Í fyrstu ákvað höfundur  að taka viðtöl við alla starfsmenn í framlínu í útibúinu 

í Reykjanesbæ sem höfðu fengið úthlutaðan lista. Einnig stóð til að senda 

tölvupóst á þjónustuver bankans þar sem starfsfólk þjónustuversins átti líka að 

taka þátt í herferðinni með því að benda viðskiptavinum sem hringdu inn á 

kosti viðbótarlífeyrissparnaðar og bjóða þeim ráðgjöf varðandi lífeyrismál. 

Tölvupósturinn átti að innihalda sömu spurningar og notaðar yrðu í viðtalinu. 

Höfundur þurfti að fá samþykki frá starfsmannahaldi til að framkvæma viðtölin 

og sendi hann tölvupóst dagsettan 28. febrúar 2013 og fékk svar nokkrum 

dögum seinna þar sem þetta var samþykkt með því skilyrði að starfsmannahald 

fengi að sjá útkomu þessara viðtala. Þegar kom að viðtalsþættinum þá ákvað 

höfundur að taka einungis viðtöl við þjónustufulltrúa og tvo sérfræðinga. 

Annar er sérfræðingur í viðskiptatengslum og heldur utan um allar úthringingar 

útibúsins og veitir ráðgjöf varðandi tryggingar, lífeyrismál og sparnað og hinn 

er sérfræðingur á einstaklingssviði og er tengiliður Verðbréfa- og 

lífeyrissráðgjafar og veitir ráðgjöf á sviði sparnaðar og greiðsluerfiðleika. Þetta 

eru tíu starfsmenn. Höfundur sendi tölvupóst á þessa aðila og óskaði eftir því 

við þá hvort þeir væru tilbúnir að koma í viðtal og ræða upplifun þeirra á 

viðhorfi viðskiptavina til viðbótarlífeyrissparnaðar eftir samtölin við þá 

samfara þessari herferð.  

4.2 Megindleg rannsókn 

Rannsakendur velja aðferðir við gagnaöflun eftir því hver 

rannsóknarmarkmiðin eru fyrir verkefnið. Kannanir eru raunhyggjuaðferðir 

sem byggja á úrtaki úr þýði til að draga ályktanir um heildir. Það eru margar 

leiðir til að stýra markaðsrannsóknum og margar leiðir til að safna 

upplýsingum fyrir mismunandi rannsóknir (Burns & Bush, 2008, bls. 199-207). 

Megindlegar rannsóknaraðferðir (e.quantitative research) eru nákvæmar 

mælingar á einhverju. Í markaðsrannsóknum mælir megindleg aðferðafræði 

venjulega hegðunarmynstur neytenda, viðhorf, þekkingu og skoðanir. Þannig 

aðferðarfræði svarar spurningum á borð við hversu mikið, hversu oft, hversu 

margir, hvenær og hver. Kannanir eru ekki eina aðferðin í megindlegum 

rannsóknaraðferðum en þær eru taldar ráðandi (Cooper & Schindler, 2006, bls. 

216). 
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Símakönnun, netkönnun, póstkönnun, vettvangskönnun og heimsóknarkönnun 

eru allar skilgreindar sem megindlegar rannsóknaraðferðir (Háskóli Íslands, 

e.d.a). 

4.2.1 Netkönnun 

Könnun felur í sér viðtöl við stóran hóp þátttakanda með því að nota fyrirfram 

hannaðar spurningar (Burns & Bush, 2008, bls. 199). Í viðskiptarannsóknum 

eru lýsandi kannanir oft notaðar til að ná viðhorfi neytenda til ákveðinnar vöru 

og til að komast að afstöðu og sjónarmiði starfsmanna innan fyrirtækis (Ghauri 

& Grönhaug, 2002, bls. 95). 

Með því að leggja fyrir kannanir á netinu er hægt að ná til fólks á einfaldan og 

þægilegan hátt. Netkannanir eru yfirleitt lagðar fyrir sértæka hópa, til dæmis 

félagsmanna stéttarfélaga eða starfsmanna þegar um er að ræða launakannanir 

eða könnun á starfsumhverfi á vinnustað. Þá þarf að vera til listi yfir netföng. 

Helstu kostir netkannana er að söfnun gagna tekur mun minni tíma en til dæmis 

símakönnun. Það er auðvelt að ítreka svörun og hægt er að setja mjög 

nákvæmar leiðbeiningar með og þær geta jafnvel verið myndrænar. Þegar farið 

er í netkönnun þá er svarhlutfallið á mjög breiðu bili, allt eftir því um hvers 

konar svarendahóp um ræðir og framkvæmdaleiðina. Ef svarendur þurfa að 

hafa eitthvað fyrir því að finna rétta slóð fyrir könnunina á heimasíðum þá 

verður svörunin minni en þegar markhópurinn fær góða kynningu á könnuninni 

til dæmis með því að fá hana senda á tölvupóstinn sinn þá er hægt að búast við 

meiri svörun (Háskóli Íslands, e.d.b).  

4.2.2 Framkvæmd  

Til að kanna viðhorf almennings á viðhorfi hans til viðbótarlífeyrissparnaðar 

ákvað höfundur að gera netkönnun. Netkönnun er lýsandi (e.descriptive) þar 

sem kannað er viðhorf fólks á ákveðinni vöru. Kostir netkannana eru meðal 

annars hröð svörun, hröð úrvinnsla og heiðarlegri svör svarandans þar sem ekki 

er hægt að rekja svörin. Helstu gallar eru þeir að það getur verið erfitt að ná til 

fólks til að taka þátt, fólk getur svarað oftar en einu sinni, úrtakið er 

handahófskennt og erfitt er að ná jöfnu hlutfalli kyns og aldurs 

Spurningarlisti var gerður á vefsíðu http://www.createsurvey.com. Notast var 

við hentugleikaúrtak. Hentugleikaúrtak er skilgreint sem aðferð sem hentar 

http://www.createsurvey.com/
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rannsakanda vel þar sem valið er aðgengilegasta úrtakið (Kotler & Keller, 

2009, bls. 140).  

Slóð spurningarlistans var settur inn á bland.is, sem er stærsta sölu- og 

markaðstorg Íslands á netinu og á samskiptasíðuna facebook.com þar sem fram 

komu upplýsingar um markmið rannsóknar. Þar sem þátttakendur voru beðnir 

um að senda könnun áfram til vina og vandamanna þá myndaðist 

snjóboltaúrtak. Spurningarnar voru 19 alls og var könnunin send út 6. mars 

2013 og stóð til 10.mars 2013. Markmiðið var að ná sem mestri svörun á 

stuttum tíma en niðurstaðan varð sú að 295 manns svöruðu.  

Markmið með netkönnuninni var að reyna að svara rannsóknarspurningunum  

um það hvort fólk sé almennt meðvitað um kosti viðbótarlífeyrissparnaðar og 

mikilvægi hans sem viðbót við lögbundin lífeyrissparnað. Markmiðin eru 

einnig að finna út hvað er jákvætt og neikvætt við viðbótarlífeyrissparnað. 

Einnig að kanna hvort fólk vilji að bankinn þeirra sýndi frumkvæði í því að 

kynna fyrir þeim viðbótarlífeyrissparnað og kosti hans. 
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5.Greining og mat 

Höfundur sendi beiðni til tíu starfsmanna um að koma í viðtal vegna þessa 

verkefnis og það voru sjö sem svöruðu þeirri beiðni.  

Þátttakendur í netkönnuninni voru samtals 295 manns. Í fyrstu spurningu (sjá 

viðauka III) var spurt um kyn. Eins og sjá má á mynd 3 þá er kynjahlutfallið 

nokkuð ójafnt, 21% karlar (62 einstaklingar ) og 79% konur (233 einstaklingar)                                 

 

Mynd 3 Kynjahlutfall í netkönnun 

5.1 Markmið 

Viðmælendur í viðtölunum voru spurðir að því hvernig þeim fannst 

markaðssetningin í herferðinni hafa tekist til hjá Landsbankanum. Spurt var út í 

markmiðin sem sett voru í upphafi en Landsbankinn setti markmið fyrir hvert 

útibú fyrir sig þannig að markmiðin voru mælanleg. Markmiðin sem sett voru 

útibúinu í Reykjanesbæ voru 38 seldir samningar. Einum viðmælanda fannst 

markmiðið hátt í byrjun en þremur fannst það of lágt og þremur fannst það 

hæfilegt. Þeim sem fannst það vera lágt töldu að það hefði átt að miða við 

fjölda starfsmanna sem voru í úthringingum og að starfsmenn byrji oft á því að 

tala við vini og ættingja og það er alltaf spurning hversu langt það nær.  

Lagt var upp með að starfsmenn væru ásáttir um markmiðin og tækju þátt í 

herferðinni og því var ákveðið að greidd yrði umbun fyrir ábendingar og sölu á 

nýjum samningum. Skiptar skoðanir eru á hvatagreiðslum í tengslum við svona 

KK 
21% 

KVK 
79% 

Kyn 
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söluherferðir. Tveir viðmælendur sögðu að hvatagreiðslur hefðu engin áhrif á 

þá sjálfa, þetta væri vinnan þeirra og engar hvatagreiðslur þyrftu til að vinna 

hana, hrós fyrir vel unnið starf væri nægjanlegt. Einn sagði að hvatagreiðslur 

virkuðu ekkert sérlega hvetjandi á hann en telur samt að það hafi áhrif á sölu 

og greiðslur mættu þá alltaf vera til staðar, ekki bara í herferð. Hinir fjórir vildu 

meina að hvatagreiðslur skipta máli og væru að virka og þær væru megin 

ástæðan fyrir því hversu vel þessi herferð gekk. En samt gætu greiðslurnar 

bæði verið jákvæðar og neikvæðar því komið gæti til leiðinda á vinnustaðnum 

þar sem ekki allir hafi tækifæri á þessum greiðslum. Einnig voru niðurstöður 

sendar vikulega  á alla starfsmenn bankans um sölutölur í hverju útibúi fyrir 

sig. Allir viðmælendur nema einum fannst mjög hvetjandi að fá að sjá árangur 

útibúanna. Þessi eini sagðist ekki vera nein keppnismanneskja og því hafi þetta 

ekki skipt neinu máli fyrir sig. 

Í netkönnuninni var spurt um hvort viðkomandi væri með 

viðbótarlífeyrissparnað. Rétt rúmlega helmingur var með hann eða 56%. Nei 

sögðu 23% og 21% sögðust hafa verið með viðbótarlífeyrissparnað en væru 

hætt/hættir.  

Tafla 3. Hlutfall og aldur þeirra sem eru með viðbótarlífeyrissparnað (Heimild: 

Höfundur ritgerðar 

 

Í töflu 3 má sjá að yngsti hópurinn er með minnsta hlutfall þeirra sem eru með 

viðbótarlífeyrissparnað. 

Tilgangur og markmið lífeyrisátaks Landsbankans var einnig sá að bankinn 

vildi styrkja markaðshlutdeild sína. Starfsmenn Verðbréfa-og lífeyrisráðgjafar 

hafa fundið fyrir því að fólk væri að segja upp samningum og færa sig yfir til 

annarra aðila og þá helst í sparnað erlendis. Margir viðmælendanna tóku í sama 

streng og nefndu að þeim fannst margir vera komnir með 

viðbótarlífeyrissparnaðinn sinn til erlendu vörsluaðilanna. Þeir sögðu að 
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sölumenn frá þeim aðilum hefðu verið mikið á ferðinni í fyrirtækjum á 

Suðurnesjum. 

Í netkönnun voru flestir sem svöruðu ekki spurningunni um hvar þeir væru 

með viðbótarlífeyrissparnaðinn sinn. Af þeim sem vildu gefa það upp voru 

flestir með hann hjá Landsbankanum eða 23%. 

 

Mynd 4. Vörsluaðilar þeirra sem svöruðu könnuninni. 

Í svarmöguleikanum annað voru nefndir eftirfarandi aðilar: Lífsval, Auður, 

Friends provident, í gegnum Sjóvá, Sparisjóðunum, Almenni, VR og 

Sameinaði lífeyrissjóðurinn.  

Landsbankinn fékk Capacent Gallup til að framkvæma netkönnun og var 

markmiðið að kanna viðbótarlífeyrissparnað fólks og þróun þar á. 

Framkvæmdatími var frá 7. mars til 15. mars 2013. Úrtakið var 1250 manns á 

öllu landinu, handahófsvaldir úr viðhorfahópi Capacent Gallup, 18 ára og eldri. 

Spurt var hvort viðkomandi væri með viðbótarlífeyrissparnað. Fjöldi svarenda 

voru 896 manns, 62,9% svaraði játandi eða 512 manns, 37,1% svöruðu 

neitandi eða 301 maður. 83 manns tóku ekki afstöðu. Munurinn er ekki mikill á 

þessari könnun og netkönnun höfundar þar sem 56% segjast vera með 

viðbótarlífeyrissparnað. Einnig var spurt hjá hverjum viðkomandi væri með 

viðbótarlífeyrissparnaðinn sinn. Flestir voru með hann hjá Allianz eða 22,9%, 

16,9% hjá Landsbankanum og 16% hjá Arion banka. Hjá Bayern voru 6,6%. 

(Halldór Kristinsson munnleg heimild, 17. april 2013). 
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Samkvæmt netkönnun höfundar þá eru þetta sömu vörsluaðilarnir sem voru 

með hæsta hlutfallið fyrir utan þá sem tóku ekki afstöðu. Könnun 

Landsbankans styður líka við það sem áður hefur komið fram að fólk virðist 

vera að færa sig til erlendu aðilana.  

5.2 Markhópur 

Landsbankinn skilgreindi markhópinn út frá lýðfræðilegum þætti sem er 

aldurinn og hegðun hans út frá þörfum og óskum til að byggja upp fjárhagslegt 

öryggi til framtíðar og halda ráðstöfunartekjum og lífsstíl við starfslok eða þá 

að geta hætt fyrr í starfi til að hafa meiri tíma til að sinna áhugamálum og 

fjölskyldu. Áhersla lífeyrissátaksins er yngra fólkið því miklu máli skiptir að 

byrja sem fyrst með viðbótarlífeyrissparnað. Í viðtölunum kom fram að unga 

fólkinu finnst langt að hugsa til elliáranna og sumir væru ekki tilbúnir að missa 

2% af ráðstöfunartekjum sínum og gera svona langan samning um minnkandi 

ráðstöfunartekjur. Einnig er efi um að sparnaðurinn væri öruggur og að hægt 

væri að ganga að honum eftir þennan tíma. Átakið gekk út frá því að kynna 

unga fólkinu fyrir því að byggja upp fjárhagslegt öryggi þegar komið væri á 

eftirlaunaaldurinn. Í viðtölunum kemur í ljós að viðmælendum fannst fólk ekki 

almennt meðvitað um að tekjur myndu lækka þegar farið yrði á eftirlaun og 

„fólk er að ýta því frá sér og er ekki að sýna fyrirhyggju í þeim efnum“ eins og 

einn viðmælandinn tók til orða. 

Í netkönnun var notast við hentugleikaúrtak og því var ekki hægt að ganga út 

frá því að þeir sem svöruðu könnuninni væru í markhópnum sem 

Landsbankinn hafði gefið sér fyrir lífeyrisherferðina sem var aldursbilið 26-45 

ára. Á mynd 5 sést hver aldursskiptingin var hjá svarendum könnunarinnar. 

Hér má sjá að stærsti hópurinn er einmitt innan þess aldursstigs og má segja að 

könnunin sé marktæk miðað við markhópinn sem verið er að leitast eftir fyrir 

þessa vöru. 
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Mynd 5. Aldursskipting í könnun 

5.3 Varan 

Vöruáherslan í herferðinni er lífeyrissparnaður með áherslu á 

viðbótarlífeyrissparnað. Landsbankinn er í samkeppni við aðra banka, 

lífeyrissjóði og erlend líftryggingafélög sem hafa staðfestu og starfsleyfi í öðru 

ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins svo sem Bayern og Allianz. Samkvæmt 

viðmælendum eru fleiri en færri sem vissu af þessum sparnaði en mismunandi 

hversu mikið fólk væri búið að kynna sér nákvæmlega kostina. Þeir sem voru 

nú þegar með viðbótarlífeyrissparnað höfðu frekar kynnt sér það. Upplifun 

þeirra var að margir eru komnir með þennan sparnað til Bayern og Allianz. 

Allir viðmælendur nefndu að þeim finnst auðvelt að reyna að selja þessa vöru 

þar sem þeir sjálfir telji að varan sé mjög góður kostur fyrir alla. Ávinningurinn 

kemur strax í ljós vegna mótframlagsins. Flestir nefndu við viðskiptavininn að 

ef hann væri með viðbótarlífeyrissparnað inn á verðtryggðri eða óverðtryggðri 

bók hjá bankanum þá væri auðvelt að fylgjast með stöðunni í gegnum 

heimabankann. Það er til dæmis ekki hægt ef sparnaðurinn er hjá Bayern eða 

Allianz. Einn viðmælandi segir líka viðskiptavininum að þetta sé einfalt í 

framkvæmd, bara að undirrita samning og síðan sér launagreiðandi um að 

leggja inn reglulega. 

Þá var spurt um hvort viðkomandi hafi verið að hugsa um að stofna til 

viðbótarlífeyrissparnaðar síðastliðna mánuði en hafi ekki framkvæmt það. Með 

því vildi höfundur kanna hvort áhugi á viðbótarlífeyrissparnaði væri til staðar 
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og hvort fólk væri yfirhöfuð að spá í þessa vöru en hefði ekki komið sér í það 

að stofna til samnings. Hérna svöruðu 47% því til að þeir væru með 

viðbótlífeyrissparnað, já sögðu 8% og nei sögðu 43%. Gera má fyrir að 

einhverjir af þeim sem eru nú þegar með viðbótarlífeyrissparnað hafi svarað 

annað hvort játandi eða neitandi þar sem áður var búið að spyrja hvort 

viðkomandi væri með hann og þá var svarhlutfallið 56%. Síðan voru 2% sem 

tóku ekki afstöðu. 

Viðbótarlífeyrissparnaður hefur marga kosti og þeir helstu sem lagt er upp með 

að kynna fyrir fólki eru mótframlag frá vinnuveitanda sem hækkar í raun laun 

launþegans um 2%, hann erfist að fullu, ávöxtun viðbótarlífeyrissparnaðar er 

undan þegin fjármagnstekjuskatti og hann er ekki aðfararhæfur. Spurt var hvort 

viðkomandi hefði kynnt sér kosti viðbótarlífeyrissparnaðar. Eins og sjá má á 

mynd 6 þá segist meirihluti svarenda að þeir hafi kynnt sér kostina. 

 

Mynd 6. Þeir sem  hafa kynnt sér kosti viðbótarlífeyrissparnaðar 

Af þeim sem sögðu já voru flestir á aldursbilinu 31 til 60 ára. Af þeim sem 

sögðu nei voru flestir á aldursbilinu 18-30 ára.  Það er sá hópur sem þarf að ná 

til því miklu máli skiptir að byrja sem fyrst. Því lengur sem sparnaðurinn 

ávaxtast því meira vex hann. Vextir ofan á vexti búa til margföldunaráhrif 

þegar árin líða. Verðmætasti sparnaðurinn er því lagður fyrir snemma. 

Landsbankinn þarf að ná til þessa hóps. Þarna eru tækifæri fyrir hann. 

Þjónustufulltrúar og sérfræðingar í framlínu bankans þurfa að vera meðvitaðir 

um að bjóða og kynna viðskiptavinum, sem eru orðnir 18 ára, 

viðbótarlífeyrissparnað að fyrra bragði þegar hann hefur samband eða kemur í 

bankann. 

207 

76 

12 
70% 26% 4% 

Já Nei Á ekki við 



Háskólinn á Akureyri  LOK2106 

39 

 

Nánar var spurt út í helstu kosti viðbótarlífeyrissparnaðar. Fyrst var spurt hvort 

fólk vissi að almennt tryggir lögbundinn lífeyrissparnaður aðeins um 56% af 

meðallaunum yfir starfsævina. Á mynd 7 má sjá að helmingur svarenda gerir 

sér grein fyrir því. 

 

 Mynd 7. Vissir þú að almennt tryggir  lögbundin lífeyrissparnaður aðeins um 56% af 
meðallaunum yfir starfsævina? 

Af þeim sem svöruðu neitandi voru flestir í yngsta aldursbilinu 18-30 ára eða 

50 manns af 71 og endurspeglar útkomuna út úr viðtölunum þar sem 

viðmælendur töluðu um að yngra fólkið væri ekki mikið að spá í elliárin.  

Einn viðmælandinn fannst fólk ekki nógu meðvitað um að lögbundinn 

lífeyrissparnaður tryggði aðeins 56% af meðallaunum við eftirlaun og finnst 

margir ekki skilja lífeyriskerfið 

Það endurspeglar sýn ungu stúlkunnar sem Landsbankinn fékk til liðs við sig 

fyrir auglýsingaherferðina þar sem hún var í aðalhlutverki auglýsingarinnar og 

var fengin til að kynna sér lífeyrismál og hvað tæki við eftir starfslok. Í viðtali í 

Fréttabréfi Landsbankans í Reykjanesbæ sem gefið var út í mars 2013 segir 

hún að það sem hafi komið henni mest á óvart var að átta sig á því að þrátt fyrir 

að hún væri að greiða í lögbundin lífeyrissparnað mánaðarlega þá myndu 

tekjurnar hennar minnka um helming af meðaltekjum yfir ævina þegar hún færi 

á eftirlaun. Hún hafi ekki verið að spá í lífeyrissparnað dags daglega og heldur 

að ungt fólk sé ekki mikið að velta sér upp úr því. Eftir að hún hafði kynnt sér 

málið fannst henni þetta vera góð áminning fyrir sig því eftirlaunaaldurinn er 

eitthvað sem bíður allra og það þarf að undirbúa sig undir hann fjárhagslega 

(Landsbankinn, e.d.d). 
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3 50% 49% 1% 
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Á mynd 8 má sjá að yfirgnæfandi meirihluti eða 90% gerði sér grein fyrir því 

að ef hann væri ekki með samning um viðbótarlífeyrissparnað þá væri hann að 

missa af mótframlaginu frá vinnuveitanda upp á 2%. Athyglisvert er að fólk 

hafi vitneskju um þetta en er samt tilbúið að sleppa mótframlaginu sem sumir 

telja að sé kjaraskerðing því þar sem spurt var um hvort viðkomandi væri með 

viðbótarlífeyrissparnað þá voru ekki nema 56% sem sögðust vera með hann. Af 

þessum 23 einstaklingum sem svöruðu neitandi voru 19 á aldursbilinu 18-30 

ára. Enn sýnir það okkur að það eru tækifæri fyrir bankann að ná til þessa hóps. 

 

Mynd 8. Vitneskja um 2% mótframlag vinnuveitanda 

Mynd 9 sýnir að meirihluti svarenda gerir sér grein fyrir því að 

viðbótarlífeyrissparnaðurinn erfist að fullu ólíkt með lögbundnum sparnaði. 

 

Mynd 9 Vissir þú að viðbótarlífeyrissparnaður erfist að fullu til nánustu ættingja? 

Af þeim sem svöruðu neitandi eru flestir í yngsta hópnum eða 54% svarenda. 

Allir í hópnum 60 ára og eldri svöruðu játandi og hópurinn 51-60 ára svöruðu 

allir nema einn því játandi. 

267 

23 
5 90% 8% 2% 
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Mynd 10 sýnir fjölda þeirra sem segir að þeir viti að 

viðbótarlífeyrissparnaðurinn er tekinn af launum fyrir skatt og það er greiddur 

tekjuskattur við útborgun en að enginn fjármagnstekjuskattur er tekinn af  

ávöxtuninni. 

 

 

Mynd 10. Spurning um fjármagnstekjuskatt af ávöxtun 

Meirihluti gerir sér grein fyrir því að það er ekki að greiða fjármagnstekjuskatt 

af ávöxtuninni eins og gert er með annan sparnað sem fólk leggur inn á 

innlánsreikninga af launum sínum eftir skatt. Enn eru flestir í aldurshópnum 

18-30 ára sem svara hér neitandi eða 56%.  

Á mynd 11 má sjá að rétt rúmlega helmingur gerir sér grein fyrir því að 

viðbótarlífeyrissparnaðurinn er ekki aðfararhæfur og því er ekki hægt að 

veðsetja hann og ekki er hægt að ganga á hann við gjaldþrot. Því er ekki mælt 

með því að fólk sé að innleysa hann samkvæmt heimild í dag til að greiða inn á 

fjárskuldbindingar sem gætu endað í gjaldþroti. Af þeim sem svara þessari 

spurningu játandi eru flestir í elsta hópnum 51 ára og eldri eða um 80% 

svarhlutfall og þeir sem svara þessu flestir neitandi er yngsti hópurinn eða 65% 

svarhlutfall. 
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Mynd 11. Vissir þú að viðbótarlífeyrissparnaður er ekki aðfararhæfur? 

Af spurningum um helstu kosti viðbótarlífeyrissparnaðar sýnir svörunin það að 

yngstu þátttakendurnir virðast vita minna um þessa kosti og þeir eru líka 

hlutfallslega færri af þeim sem eru með viðbótarlífeyrissparnað og er ljóst að 

hérna er sölutækifæri  fyrir bankann. 

5.4 Innri markaðssetning 

Innri markaðssetning krefst þess að allir í fyrirtækinu trúi á markmið 

herferðarinnar og taki þátt. Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir framkvæmdastjóri 

Markaða í Landsbankanum (deild innan bankans sem snýr að sölu og miðlun 

verðbréfa, eignastýringu og einkabankaþjónustu) segir að undirbúningur fyrir 

átak sé mikilvægt og að hún og hennar fólk hafi tekið sér góðan tíma í 

undirbúning herferðarinnar með góðum stuðningi frá Sölu- og þjónustudeild 

auk Markaðsdeildar. Reynt var að tryggja að réttu skilaboðin kæmu fram í öllu 

markaðsefni og auglýsingarnar upplýstu ákveðna sögu sem sölufólkið hafi svo 

getað nýtt sér í þjónustusamtölunum við viðskiptavini. Sérstök síða var sett upp 

á innri vefnum fyrir starfsfólkið með öllum þeim áherslum sem þarf að koma 

að til að klára samning. Mikið var lagt upp úr því að fara yfir þetta með 

starfsfólki og var farið í öll útibú og markmiðin kynnt. (Hrefna Ösp 

Sigfinnsdóttir munnleg heimild, 7.mars 2013).  

Að mati viðmælenda voru allir mjög ánægðir með kynninguna í útibúinu og 

vilja þeir að bankinn geri meira af því að starfsmenn í höfuðstöðvum komi í 

útibúin og kynni það sem er í gangi. Ekki sé nóg að setja upplýsingar inn á 

innri vefinn því oft á tíðum sé lítill tími til lesturs. Þrátt fyrir að settar voru 
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upplýsingar um vöruna og herferðina á innri vef bankans voru viðmælendur 

ekki að nota þær mikið. Þeir notuðu helst samanburðartöflu við 

samkeppnisaðilana. Það var líka gefinn út bæklingur sem er frammi í öllum 

útibúum og aðgengilegur þeim viðskiptavinum sem koma þar inn og hann 

nýttu viðmælendurnir þegar þeir voru að kynna viðbótarlífeyrissparnaðinn og 

kosti hans og eru sammála um að hann gefi góða mynd af góðri vöru. 

Landsbankinn telur sig hafa undirbúið lífeyrisherferðina mjög vel innan 

bankans til að passa upp á að allir væru samstíga. Margar deildir hafa unnið 

saman í þessu með það markmið að fjölga nýjum samningum, bæta ímynd 

lífeyrissparnaðar Landsbankans og efla sölu hans ásamt því að upplifun 

viðskiptavinar verði sá að bankinn sé að beina honum í átt að tryggja 

fjárhagslegt öryggi á efri árum. Einnig að auka ánægju viðskiptavinar þar sem 

bankinn hefur frumkvæði að því að veita góða ráðgjöf. Í netkönnuninni vildi 

höfundur kanna hvort fólk vildi að bankinn hefði frumkvæði með ráðgjöf sem 

myndi þá verða hvatning til þess að fólk myndi stofna til samnings um 

viðbótarlífeyrissparnað. Spurt var hvort banki viðkomandi hefði haft samband 

að fyrra bragði um kynningu á viðbótarlífeyrissparnaði. 

 

Mynd 12. Hefur verið talað við þig að fyrra bragði um viðbótarlífeyrissparnað í 
bankanum þínum? 

Eins og sést á mynd 12 þá hefur ekki verið talað við 67% svarenda að fyrra 

bragði um viðbótarlífeyrissparnað í þeirra viðskiptabanka. Þá var spurt hvort 

viðkomandi myndi vilja að bankinn sýndi frumkvæði í að kynna fyrir honum 

viðbótarlífeyrissparnað 
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Mynd 13. Á bankinn að hafa  frumkvæði í að kynna fyrir þér viðbótarlífeyrissparnað? 

Á mynd 13 sést að meirihluti svarenda vill ekki að bankinn sýni frumkvæði í 

því að kynna viðbótarlífeyrissparnað fyrir viðskiptavinum sínum. Þessi þáttur 

er athyglisverður þar sem starfsmenn bankans upplifðu í samtölum sínum í 

gegnum þjónustusamtölin að þeim fyndist viðskiptavinurinn vera almennt 

mjög ánægður með þessi þjónustusamtöl frá bankanum þar sem verið væri að 

kynna fyrir honum vörur og þjónustu bankans.  

Líka var spurt hvort viðkomandi hafi kynnt sér viðbótarlífeyrissparnað á 

heimasíðum bankanna þar sem er að finna góðar upplýsingar um kostina og af 

hverju fólk ætti að vera með viðbótarlífeyrissparnað. Þar var yfirgnæfandi 

meirihluti sem svaraði þessu neitandi eða 62%.  

5.5 Markaðsleg boðmiðlun 

Markaðsleg boðmiðlun hjá Landsbankanum var bein og gagnvirk 

markaðssetning með því að láta starfsfólk í framlínu bankans hringja til 

viðskiptavina og bjóða þeim vöruna ásamt því að hvetja þá um að vera 

meðvitaða um að kynna vöruna þegar viðskiptavinur kemur í bankann. Einnig 

var varan auglýst í sjónvarpi, á vefnum, á heimasíðu bankans og í dagblöðum. 

Aðal auglýsingin í herferðinni var sjónvarpsauglýsing þar sem Landsbankinn 

hafði fengið unga stúlku til að kynna sér lífeyrissmál og fjármálin eftir að 

starfsævinni lýkur. Viðmælendunum fannst hún vera nokkuð góð og hafi sýnt 

að það skiptir máli að byrja sem fyrst með viðbótarlífeyrissparnað. Einn 

viðmælandi sagði „hún er í þessum lágstemmda stíl sem hefur auðkennt 

auglýsingar frá Landsbankanum, það á að hvetja fólk til umhugsunar án þess 
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að fara nákvæmlega út í það út á hvað þetta gengur en styður við að þegar 

svona herferð fer af stað þá er auðveldara að opna söluna, þá kemur fólk ekki 

af fjöllum heldur veit út á hvað þetta gengur og kveikir“ Fleiri töldu að þessi 

auglýsing hafi ekki höfðað til unga fólksins og þá aðallega vegna þess að ungt 

fólk sé ekki mikið að horfa á sjónvarp og vangaveltur urðu um hvar væri best 

að auglýsa til að ná þeim markhóp. Einn viðmælandi nefndi kvikmyndahús, 

annar talaði um Facebook og þar sem Landsbankinn væri með Facebook síðu 

þá væri upplagt að birta auglýsingar þar, sagðist skoða þá síðu oft og varð ekki 

vör við auglýsinguna frá herferðinni þar. Þriðji viðmælandinn taldi að til að ná 

til unga fólksins væri best að senda starfsmenn í ganga Kringlunnar og 

Smáralindar „því þeir nái fólki þar með stuttum frösum“. Einn viðmælandi 

nefndi að hann hefði fengið einn viðskiptavin sem hafði tekið eftir 

auglýsingunni sem varð til þess að hann og maki komu í bankann og stofnuðu 

samning. En að öðru leyti hafði viðskiptavinurinn ekki samband að fyrra bragði 

út af auglýsingunni til að fá frekari upplýsingar en hún studdi við samtölin og 

tilvalið að hringja til viðskiptavinar á þessum tíma á meðan auglýsingin var 

sýnd.   

Þar sem þetta verkefni tengist lífeyrisátaki Landsbankans þá vildi höfundur 

kanna í netkönnuninni hvort fólk hefði tekið eftir auglýsingunni frá þeirri 

herferð. Ekki var mikill munur á þeim sem höfðu tekið eftir auglýsingunum og 

þeim sem ekki höfðu tekið eftir en þeir sem svöruðu neitandi voru 57% og af 

þeim voru aldurshópurinn 18-30 ára og 51 og eldri stærstir. Af þeim sem 

svöruðu játandi var aldurshópurinn 31-40 ára og 41-50 ára stærstir. Miðað við 

þá niðurstöðu er auglýsingin að skila sér til hluta markhópsins sem herferðinni 

var beint að en ekki þann yngsta sem áherslan var lögð á. Í framhaldi af þessu 

var spurt hvort auglýsingarnar hefðu vakið áhuga viðkomandi á 

viðbótarlífeyrissparnaði. Á mynd 14 má sjá að auglýsingarnar eru ekki að vekja 

áhuga þeirra sem höfðu tekið eftir henni og því má spyrja sig hvort 

auglýsingarefnið hafi ekki verið nógu grípandi til að vekja áhuga á vörunni sem 

er viðbótarlífeyrissparnaður eða hvort boðleiðin hafi ekki verið sú rétta fyrir 

markhópinn. 
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Mynd 14. Vöktu auglýsingar Landsbankans áhuga þinn á viðbótarlífeyrissparnaði?  

5.6 Viðhorf 

Síðasta spurningin í könnuninni var opin spurning til að fá fram viðhorf fólks 

til viðbótarlífeyrissparnaðar. Spurt var: Hver eru viðhorf þín til 

viðbótarlífeyrissparnaðar? Af þeim 295 manns sem svöruðu könnuninni þá 

voru einungis 157 sem svöruðu spurningunni og svarhlutfallið því ekki nema 

53%. Því má álykta að niðurstöður eru ekki marktækar þar sem svarhlutfallið 

er frekar lágt. 

 

                        Mynd 15. Hlutfall þeirra sem svöruðu spurningu um viðhorf til viðbótarlífeyrissparnaðar 

Eins og sést á mynd 15 þá er stærsti hópurinn sem svarar 41-50 ára.  

Til að greina þetta frekar þá greindi höfundur svörin eftir aldri og skipti þeim 

niður eftir því hvort þau væru jákvæð eða  neikvæð. 
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Viðhorfið hjá yngsta aldurshópnum 18-30 ára er að mestu jákvætt eða hjá 73% 

svarenda og einhverjir svara því að þeir muni fara í þetta eftir nám, sumir hafa 

ekki kynnt sér þetta nóg til að hafa skoðun en ætli sér að gera það. Þeir sem eru 

neikvæðir gagnvart þessu eru ekki að treysta á kerfið, að of mikið fari í skatt og 

telja þetta vera falskt öryggi. 

Af aldurshópnum 31-40 ára svöruðu 53% að þeir hefðu jákvætt viðhorf  

gagnvart viðbótarlífeyrissparnaði. Þetta væri góð sparnaðarleið og gott að eiga 

í ellinni og hiklaust hægt að mæla með þessu. Þeir sem eru neikvæðir hafa í 

flestum tilvikum verið með sparnað sem það tapaði að einhverju leiti í hruninu 

eða hefur ekki efni á því að spara í dag vegna efnahagsþrenginga. Einnig voru 

margir sem sögðust ekki treysta bönkum né stjórnun í lífeyrissjóðum og finnst 

þessar stofnanir hafi klúðrað miklu á síðustu árum. Einhverjir hafa nýtt sér 

heimildina til að taka út, bæði til að greiða niður lán og líka til að ná endum 

saman. Einnig kom fram að allir ættu að geta verið með þetta þar með talið 

öryrkjar en það er ekki val hjá þeim hópi í dag, þeir fá ekki mótframlag. 

Einhver svaraði á þá leið að þetta væri góð hugmynd en ætti ekki að vera í 

bankakerfinu þar sem starfsmenn þar væru bara sölumenn en ekki ráðgjafar. 

Landsbankinn vildi líka með herferð sinni kynna fyrir viðskiptavinum að þeir 

væru með ráðgjafa í lífeyrismálum og voru meðal annars að bjóða upp á 

ráðgjöf varðandi lífeyrismál en ekki bara að reyna að selja 

viðbótarlífeyrissparnað. Þarna er tækifæri fyrir bankann að reyna að koma því 

meira á framfæri að bankaþjónustan er mjög fjölbreytt og að innan bankans eru 

deildir sem eru með sérfræðinga í ýmsum málum öðrum en hinni hefðbundnu 

bankaþjónustu.  

Mesta svörunin var hjá aldurshópnum 41-50 ára. Meiri en helmingur svarenda 

eða 63% höfðu jákvæð viðhorf gagnvart viðbótarlífeyrissparnaðinum. Þetta 

væri nauðsynlegt og góður sparnaður en slæmt segir einn að skattaafsláttur var 

tekinn af fyrir auka 2% þannig að ekki væri hægt að láta taka af sér 4%. Einn 

svaraði því til að það væru 5 ár á milli hjónanna en með því að leggja í þennan 

sparnað þá gerir það þeim kleift að geta farið á eftirlaun á sama tíma þar sem 

hægt væri að nýta hann áður en lífeyrisgreiðslur hefjast. Þetta er einmitt einn af 

kostum viðbótarlífeyrissparnaðar, með honum er hægt að skapa sveiganlegri 

starfslok. Neikvæðu viðhorfin snerust að mestu leyti um traust á kerfinu og 
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bankastofnunum. Nokkrir upplifa að það sé verið að fara illa með fjármuni í 

lífeyrissjóðunum, þeim sé illa stjórnað og stjórnendur séu að leika sér með 

fjármuni fólksins. Þar af leiðandi treystir það ekki á að sparnaðurinn verði til 

staðar þegar kemur að útgreiðslu, hvort heldur það sé viðbótarlífeyrissparnaður 

eða lögbundni lífeyrissjóðurinn. Þetta endurspeglar að einhverju leyti viðhorf 

viðskiptavina hjá viðmælendum í viðtalinu. að einhverjir treystu því ekki að 

sjóðurinn yrði til staðar þegar kæmi að útgreiðslu. Það væri svo langt í það og 

eftir bankahrunið þá hefur traustið á fjármálastofnunum minnkað mjög mikið. 

Aldurshópurinn 51-60 ára finnst viðbótarlífeyrissparnaður vera nauðsynlegur 

og að allir ættu að vera með þennan sparnað, ætti jafnvel að vera skylda. En 

neikvæðnin snerist um að hópurinn telur að hann skerði aðrar tekjur frá ríkinu 

og því sé fólk ekkert bættari með því að greiða í þennan sparnað. Einn sagði að 

það þyrfti klókindi við eftirlaun til að koma þessum pening í höfn. 

Ekki voru nema sjö sem svöruðu í 60 ára og eldri hópnum og af þeim var bara 

einn sem var neikvæður og einn sem svaraði því til að það ætti ekki að þurfa að 

vera með viðbótarlífeyrissparnað. Aðrir svöruðu því að hann væri 

nauðsynlegur og að allir ættu að vera með viðbótarlífeyrissparnað og unga 

fólkið ætti að byrja strax. 

5.7 Árangur lífeyrisátaksins 

Þegar herferðin byrjaði voru samtals 20.557 virkir sjóðfélagar hjá 

Landsbankanum og eins og sést á mynd 16 þá hefur samningum heldur fækkað  

 

Mynd 16  Virkir sjóðfélagar fyrir herferð 

hjá Íslenska lífeyrissjóðnum en fjöldi samninga sem eru í Lífeyrisbókinni hefur 

staðið nokkuð í stað.  
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Markmiðið sem sett var fyrir herferðina var náð um miðjan febrúar eins og sést 

á mynd 17. Auglýsingarherferðinni var formlega lokið 1. mars, þá hættu 

auglýsingar að birtast en átakið stóð enn yfir og starfsmenn voru ennþá að 

hringja í viðskiptavinina. Á þessum tímapunkti var salan komin í samtals 892 

samninga en ábendingar voru 1205.  

 

  

Mynd 17. Sölur og ábendingar í lífeyrissparnaðarherferð janúar – febrúar 2013 

 

 

Mynd 18. Sölur og ábendingar í lífeyrissparnaðarherferð janúar – mars 2013 

 

Á mynd 18 er síðan árangurinn í heild miðað við lokadagsetningu í átakinu. Á 

myndinni sést að eftir að auglýsingar hættu að birtast þá minnkuðu ábendingar 

og sala en það sem líklega skýrir að sölulínan fari upp í restina er að þá hafi 
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starfsmenn kappkostað að ljúka sölu samninga út frá  ábendingum vegna 

hvatagreiðslunnar sem tók enda 15. mars. 

Miðað við markmiðið sem bankinn setti sér í þessari herferð sem voru 600 

samningar þá varð niðurstaðan nær tvöföldun eða 1.174 samningar. 

Vikulega var sendur tölvupóstur til allra starfsmanna með töflu sem sýndi 

árangur hvers útibús. Í viðauka V sýnir taflan markmið hvers útibús fyrir sig og 

hver salan hefur verið og hvert hlutfall sölu af markmiðum hvert útibú hefur 

náð. Þann 28. febrúar sést að öll útibú nema sjö hafa náð markmiðum sínum og 

gott betur þannig að mörg útibúin náðu, á þessum stutta tíma sem herferðin 

hafði staðið yfir, meira er helmingi sinna markmiða fyrir árið 2013. 

Auglýsingar hættu að birtast 1. mars í fjölmiðlum en herferðin hélt áfram til 15. 

mars. Herferðinni lauk síðan formlega þann 15. mars og þá höfðu öll útibúin 

náð sínum markmiðum.eins og sést í töflu í viðauka VI. 

 

 

Mynd 19. Árangur herferðarinnar-seldir samningar 

Á mynd 19 sést að á tímabilinu janúar 2011 til desember 2012 er lítil áhersla 

lögð í sölu á viðbótarlífeyrissparnaði og engar auglýsingar varðandi þá vöru hjá 

bankanum. Á tímabilinu janúar 2013 til mars sama árs sést að herferðin er að 

skila góðum árangri í sölu. Þarna fór fram kynning á útibúanetinu, markvissar 

auglýsingar og starfsmenn fengu greitt fyrir ábendingar og sölur. Niðurstaða 

herferðarinnar er að bankinn telur að mikilvægt sé að viðhalda öflugri sölu á 

lífeyrissparnaði og greiðslur til starfsmanna í framlínu virðist vera skilvirkasta 
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leiðin til þess. Öll útibúin náðu sínum markmiðum, ¾ af þeim sem gerðu 

samning völdu Lífeyrisbók Landsbankans og ¼ gerðu samning við Íslenska 

lífeyrissjóðinn. Uppsagnir sem skráðar voru reyndust 213 þar sem fólk var 

tilbúið að skipta yfir og gera samning við Landsbankann og 180 

flutningsbeiðnir voru skráðar. Söluhæsti starfsmaðurinn var með 86 samninga. 
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6.Tillögur og hagnýtt gildi 

Höfundur leggur til að Landsbankinn leggi áherslu á að hafa vöruna 

viðbótarlífeyrissparnað alltaf áberandi á sínum heimasíðum, netbanka og 

Facebook síðu sinni og haldi áfram að kynna hana með einhverjum hætti. 

Meðan á auglýsingarherferðinni stóð þá var meiri sala en eftir að henni var 

hætt. Stöðugt þarf að kynna vöruna og ná til unga fólksins. Miðað við árangur 

þeirra aðila sem eru að selja viðbótarlífeyrissparnað fyrir erlendu vörsluaðilana 

þá er þeirra aðferð, að fara í fyrirtækin, að skila árangri en bankinn þyrfti að 

skoða hvort sú aðferð væri það sem honum hugnast.  

Bankinn stendur líka fyrir því verkefni að efla trú og traust almennings því 

greinilega kemur fram í viðtölum við viðmælendur og á viðhorfsspurningu 

netkönnunar að traustið er ekki mikið. En viðmælendur upplifðu að 

viðskiptavinirnir fyndist bankinn vera að gera góða hluti með 

þjónustusamtölunum og kynna viðbótarlífeyrissparnaðinn og að hann væri að 

hugsa um hag viðskiptavinarins með átakinu. Þannig að væntanlega eru 

þjónustusamtölin að vekja ánægju viðskiptavinarins og er liður í því að vinna 

traust hans á bankann.   

Í svörum á viðhorfum kom fram að ekki væri hægt að treysta á 

bankastarfsmenn að kynna þessa vöru því þeir væru engir sérfræðingar og 

bankinn ætti ekki að vera að selja þessa vöru. Landsbankinn vildi með 

herferðinni kynna fyrir viðskiptavinum að þeir væru með ráðgjafa í 

lífeyrismálum og voru meðal annars að bjóða upp á ráðgjöf varðandi 

lífeyrismál en ekki bara að reyna að selja viðbótarlífeyrissparnað. Þarna er 

tækifæri fyrir bankann að reyna að koma því enn meira á framfæri að 

bankaþjónustan er mjög fjölbreytt og að innan bankans eru deildir sem eru með 

sérfræðinga í ýmsum málum öðrum en hinni hefðbundnu bankaþjónustu. 

Einnig má benda á að það er mikilvægt að undirbúa starfsfólk, sem á að selja 

vörur bankans, þannig að það komi faglega fram og að viðskiptavinir upplifi að 

starfsmaðurinn hafi þekkingu á því sem hann er að kynna. Bankinn þyrfti líka 

að bjóða upp á sölunámskeið til starfsmanna í framlínu til að gera þá öruggari í 

að selja vörur bankans. 
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Innri markaðssetning bankans verður líka að vera til staðar fyrir útibúin. Eins 

og kom fram í viðtölunum þá nefndu flestir viðmælendur að þeir vildu fá oftar 

kynningu og hvatningu á söluvörum bankans, það virkar betur en upplýsingar á 

innri vefnum því oft á tíðum hefur starfsfólk í framlínu ekki tíma til að skoða 

og lesa sér til en þeir mæta á kynningar.  

Viðmælendur hefðu viljað fá meiri upplýsingar um samanburðinn við aðra 

vörsluaðila og þá helst varðandi kostnaðarliðina hjá erlendu vörsluaðilunum. 

Hvar fengust þessar upplýsingar sem þar komu fram? Þeim fannst erfitt að 

rökstyðja það við viðskiptavininn og hefðu viljað að kynningin í þeim efnum 

hefði verið meiri fyrir átakið.  
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7.Umræða 

Það sem hefur komið fram í rannsókninni endurspeglar að nokkur leyti það 

sem höfundur hefur skynjað en það er að ungt fólk er ekki nógu meðvitað um 

mikilvægi viðbótarlífeyrissparnaðar. Það sem kom á óvart var hve margir 

svöruðu því neitandi í könnuninni að þeir myndu ekki vilja að bankinn sýndi 

frumkvæði í því að hafa samband við viðskiptavininn og kynna 

viðbótarlífeyrissparnað. En hafa ber í huga að þar sem um  hentugleikaúrtak  er 

að ræða í netkönnun er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður en þær ættu að 

gefa nokkra mynd af viðhorfi þeirra sem tóku þátt. Þetta er oft eina tiltæka 

úrtaksaðferðin og réttlætanleg þegar megintilgangur rannsóknar er ekki að 

alhæfa eitthvað heldur að ýta undir frekari skilning á ákveðnu viðfangsefni.  

Viðhorfið til viðbótarlífeyrissparnaðar var meira jákvætt en neikvætt og fólk 

virðist vita af kostunum en samt eru ekki nema rúmlega helmingur aðspurðra 

með viðbótarlífeyrissparnað. Höfundur undrast að fólk virðist gera sér grein 

fyrir þessum kostum en samt er það ekki með viðbótarlífeyrissparnað. En það 

gæti líka verið að hafa áhrif eins og kom fram í viðtölunum að fólki finnst það 

ekki hafa efni á því að láta taka af sér þessi 2% eins og staðan er í dag þrátt 

fyrir að fá mótframlag upp á 2%. Af því má draga þá ályktun að fólk er ekki að 

sýna fyrirhyggju til framtíðar af því að 2% af launum fyrir skatt er ekki að skila 

svo miklu í launaumslagið eftir skatt að það ætti ekki að vera hægt að leggja 

það á sig til þess að fá mótframlagið sem er í raun kjarabót. 

Neikvæðu viðhorfin sem voru áberandi bæði í netkönnuninni hjá 

aldurshópunum 18-30 ára, 31-40 ára og 41-50 ára og það sem viðmælendur 

sögðu var að fólk virðist ekki bera traust til fjármálstofnana og lífeyrissjóði og 

treysta því ekki að þetta sé öruggt, að peningurinn verði til staðar þegar á að 

taka hann út. Höfundur er ekki viss hvort vantraustið sé til ávöxtunarinnar sem 

er í boði eða hvort fólk telji að sparnaðurinn tapist ef það kæmi annað 

bankahrun. Margir hafa fært sig til erlendu vörsluaðilana af því að þeir telja að 

það sé öruggara að hafa sparnaðinn þar heldur en í íslenska kerfinu en þeir eiga 

það sammerkt að kostnaður þar er allt annar og meiri en í íslenskum 

séreignarsparnaði samkvæmt þeim upplýsingum sem bankinn hefur aðgang að. 



Háskólinn á Akureyri  LOK2106 

55 

 

Spurningin er hvort fólk sé ekki upplýst um hann eða vantraustið svona mikið á 

íslenska kerfið að kostnaður skiptir ekki máli.  

Helstu gallar á rannsókninni eru að spurningar í könnun hefðu getað verið 

markvissari og fleiri. Til dæmis hefði verið hægt að hafa spurningu til þeirra 

sem væru með viðbótarlífeyrissparnaðinn sinn hjá erlendum aðilum hvort þeir 

vissu um kostnaðinn sem þarf að greiða af hverju iðgjaldi allan tímann á meðan 

samningur er í gildi. Einnig hefði verið hægt að spyrja af hverju viðkomandi 

væri ekki með viðbótarlífeyrissparnað. Þessi galli skrifast á höfund ritgerðar, 

könnun var sett of fljótt fram í ferlinu og einnig hefði hann mátt leita sér 

aðstoðar við gerð spurninga. Þar sem höfundur er starfsmaður í banka þá er 

hugsanlegt að hann hafi aðra sýn á þessa vöru heldur en sá sem ekki þekkir 

hana og þar af leiðandi hafi spurningarnar verið hlutlægar. Kynjahlutfall er 

frekar skakkt, mikill meirihluti kvenna á móti körlum sem gefur hugsanlega 

aðra sýn á viðfangið. Þá vaknar upp spurning hvort konur séu almennt tilbúnari 

til að taka þátt í netkönnunum þar sem notast er við hentugleikaúrtak eða hvort 

aðrar ástæður séu fyrir því. Þar sem könnunin var sett inn á Facebook þá gæti 

það líka endurspeglað vinahópsskýrsluhöfundar þrátt fyrir að þátttakendur hafi 

verið beðnir um að senda áfram til vina og vandamanna og með því hefði 

úrtakið átt að geta orðið fjölbreyttara með tilliti til aldurs. Svarhlutfall er heldur 

ekki stórt og hefði hugsanlega getað orðið stærra ef netkönnunin hefði staðið 

lengur yfir en fjóra daga sem höfundur taldi þá að væri nóg en myndi líklegast 

láta standa lengur ef könnun yrði endurtekin. 

Eins og kemur fram í inngangi þá eru lífslíkur Íslendinga að aukast og þjóðin 

verður eldri og því þarf að vera vakning í að kynna fyrir unga fólkinu hvað það 

er mikilvægt að leggja fyrir til framtíðar til að viðhalda lífsmáta sínum á 

elliárunum. Höfundur myndi vilja sjá að fólk almennt væri að sýna fyrirhyggju 

til framtíðar og telur að kennsla í fjármálalæsi í skólum landsins kynni að vera 

liður í að breyta þeim viðhorfum. Kynning og ráðgjöf er það sem þarf því unga 

fólkið er ekki að sýna frumkvæði í þessum málum Niðurstöður herferðarinnar 

sýna það þar sem mikil aukning á sölu viðbótarlífeyrissparnaðar varð við 

átakið. Það skiptir miklu máli að huga strax að lífeyrissparnaði vegna 

ávöxtunar. Aukin umræða þarf að fara fram um sparnað og hversu mikilvægt 
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það er að leggja fyrir í reglubundin sparnað, bæði sem öryggissjóð til að standa 

straum af óvæntum útgjöldum og einnig í langtímasparnað. 
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8.Niðurstaða 

Niðurstaða rannsóknarinnar út frá rannsóknarspurningum sem lagt var upp með 

verður gerð skil í þessum kafla. 

Leitast var við að svara rannsóknarspurningunni  

 Er fólk almennt meðvitað um kosti viðbótarlífeyrissparnaðar og 

mikilvægi hans sem viðbót við lögbundin lífeyrissparnað 

 Í viðtölunum kom fram að almennt fannst viðmælendunum að yngra fólkið 

væri ekki meðvitað um lífeyriskerfið og væri ekki að hugsa svona langt fram í 

tímann. Þeim fannst fólk ekki hafa sett það í samband að tekjur myndu minnka 

þegar farið væri á eftirlaun. Viðmælendum bar saman um að þeir sem væru 

með viðbótarlífeyrissparnað væru flestir búnir að kynna sér kostina en aðrir 

ekkert sérstaklega en vissu eitthvað um hann. Það var helst yngra fólkið sem 

ekki var búið að kynna sér kostina en leist vel á þegar viðmælendur fóru yfir 

þetta með þeim. Það var sérstaklega mótframlagið sem þeim fannst vera 

eftirsóknarvert  

Í netkönnuninni var spurt út í helstu kosti viðbótarlífeyrissparnaðar. Í 

niðurstöðum kemur fram að yngstu þátttakendurnir virðast vita minna um þessa 

kosti og þeir eru líka hlutfallslega færri af þeim sem eru með 

viðbótarlífeyrissparnað og er ljóst að hérna er sölutækifæri fyrir bankann.  

Niðurstöður netkönnunar sýnir að ennþá er stór hópur sem ekki er með 

viðbótarlífeyrissparnað.  

Niðurstöður rannsóknarinnar við seinni rannsóknarspurningunni sýndu ekki 

sömu niðurstöðu í viðtalsrannsókninni og netkönnuninni. 

 Ef fólk fær kynningu að fyrra bragði á viðbótarlífeyrissparnaði verður 

það til þess að það stofni frekar samning um viðbótarlífeyrissparnað ? 

Ein spurningin í netkönnuninni var hvort viðkomandi myndi stofna til 

samnings eftir að bankinn væri búin að kynna kosti viðbótarlífeyrissparnaðar. 

39 % (116 manns) svarenda sögðust ekki myndi stofna til samnings, 35% (104 

manns) svöruðu því játandi og 26% (75 manns) tóku ekki afstöðu. Samkvæmt 

viðmælendum í viðtölunum var almenn skynjun og upplifun þeirra að 

viðskiptavinir voru frekar ánægðir með að fá samtölin og kynningu á 
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viðbótarlífeyrissparnaði og voru margir sem komu eftir það og stofnuðu til 

samnings. Enda sýna árangurstölur að markmiðunum var náð og gott betur. 

Niðurstaðan samanborið við árangur lífeyrisátaksins sýnir að það er greinilega 

að skila sér að hringja í fólk að fyrra bragði og kynna vöruna þrátt fyrir að 

svörunin í netkönnun gefi til kynna að fólk vilji það síður.  
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Viðauki IV 

Spurningar fyrir viðtöl: 

Hvernig finnst þér viðskiptavinirnir taka í það að bankinn sé að benda þeim á 

kosti VSLP? 

Var  viðskiptavinurinn búinn að kynna sér VSLP? 

Ef fólk var með VSLP var það búið að taka hluta af honum út eða allt 

samkvæmt undanþágu sem er í gildi ? 

Hefur  viðskiptavinurinn  verið að hugsa um sín lífeyrismál og hvað tekur við 

eftir að hann fer á  eftirlaun?   

Hvernig upplifðir þú viðhorfið hjá viðskiptavininum gagnvart VSLP? 

Fannst þér viðskiptavinurinn vera frekar neikvæður eða  frekar jákvæður  ?  

Finnst þér eða upplifir þú að viðskiptavinurinn sé með ranghugmyndir varðandi 

VSLP? 

Upplifir þú það að viðskiptavinurinn  fyndist bankinn vera að gera góða hluti 

með þessu framtaki sínu og að með þessu væri bankinn að huga að hag 

viðskiptavinar  eða öfugt ? 

Hafði viðskiptavinurinn tekið eftir auglýsingum frá Landsbankanum síðast 

liðinn mánuð um VSLP? 

EF hann gerði það varð það til þess að vekja áhuga hans á VSLP og kom 

eitthvað þar fram sem hann ekki vissi um VSLP? 

Fannst þér auglýsingin sem gerð var í tengslum við þessa herferð vera áberandi 

og gefa góða mynd af viðbótarlífeyrissparnaði ? 

Áður en herferðin byrjaði þá komu starfsmenn frá Verðbréfa - og 

Lífeyrisráðgjöf  í útibúið að kynna herferðina og til hvers var ætlast af 

framlínufólki vegna þessarar söluherferðar, fannst þér það nauðsynlegt ? 

Hafa hvatagreiðslurnar vegna ábendingar og sölu  virkað hvetjandi á þig  ? 

Fannst þér markmiðið sem þitt útibú setti sér vera of lágt eða hátt í byrjun ? 

Hafði það hvetjandi áhrif á þig að vikulega var sendur tölvupóstur um árangur 

hvers útibú fyrir sig ? 
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Finnst þér þær upplýsingar sem settar hafa verið inn á innra netið í tengslum 

við þessa herferð hafa komið þér að notum við kynningu á VSLP ? 

Finnst þér sjálfum að þessi vara sem bankinn er að bjóða upp á sé góður 

kostur? 
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Viðauki V 

 

  Markmið útibúa og raunveruleg sala , dagsett 28.febrúar 2013 
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                        Markmið útibúa og raunveruleg sala , dagsett 13.mars 2013 
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