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Trúnaðaryfirlýsing 

 

Við vinnslu þessa ritgerðar var gagna aflað meðal annars úr viðhorfskönnun Capacent til 

að kanna viðhorf sjóðfélaga til Frjálsa lífeyrissjóðsins og var það borið saman við 

meðaltal viðhorfs sjóðfélaga annarra sjóða. Capacent var heitið trúnaði þess efnis að 

einungis yrði notast við gögn um Frjálsa lífeyrissjóðinn og meðaltal allra sjóða í heild 

sinni. Ekki skyldi minnast á aðra einstaka lífeyrissjóði, könnunin yrði ekki birt eða 

afrituð og henni ekki dreift. Þá var gefið loforð um að öllum tölvupóstum og gögnum yrði 

eytt í kjölfar lokaskila ritgerðar. Einungis var notast við upplýsingar um Frjálsa 

lífeyrissjóðinn og heildarmeðaltal allra sjóða í ritgerðinni. Könnunin var ekki birt eða 

hún afrituð né henni dreift til annarra.  
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Útdráttur 

 

Íslendingar búa við gott lífeyriskerfi. Íslenskir lífeyrissjóðir hafa staðið af sér storma og 

áföll í kjölfar efnahagshruns Ísland og eru framtíðarhorfur sjóðanna góðar. Velgengni og 

jákvæð stærðarþróun Frjálsa lífeyrissjóðsins frá árinu 2001 er athyglisverð en sjóðurinn 

hefur stækkað þrefalt á við íslenska lífeyriskerfið í heild. Sjóðurinn hefur hlotið fjölda 

viðurkenninga meðal annars fyrir góða ávöxtun og fagleg vinnubrögð.  

 Markmið þessa verkefnis er að greina þá þætti sem stuðlað hafa að góðum 

árangri Frjálsa lífeyrissjóðsins, greina helstu vaxtabrodda hans og kanna viðhorf 

sjóðfélaga til sjóðsins. Niðurstöður eru fengnar með megindlegri rannsókn þar sem 

tölulegar upplýsingar úr ársreikningum sjóðsins voru greindar. Auk þess var 

framkvæmd eigindleg rannsókn með hálfstöðluðu viðtali við framkvæmdastjóra 

sjóðsins. Þá var notast við gögn úr viðhorfskönnun Capacent. Rannsóknarspurningin er 

eftirfarandi:   

Hvað hefur mögulega valdið góðum árangri og þrefaldri stækkun Frjálsa 

lífeyrissjóðsins á við stækkun íslenska lífeyriskerfisins? 

 Niðurstaða rannsóknar við greiningu á myndun hreinnar eignar sjóðsins til 

greiðslu lífeyris leiddi í ljós að fjárfestingatekjur eiga stóran þátt í vexti sjóðsins eða um 

50%. Innborguð iðgjöld mynda 34% eignarinnar og sameining við aðra sjóði um 10%. 

Eignastýring Frjálsa lífeyrissjóðsins er úthýst til Arion banka og er það sjóðnum til 

farsældar þar sem hann nýtur góðs af framúrskarandi eigna- og áhættustýringu 

bankans. Uppbygging sjóðsins veitir honum sérstöðu þar sem ráðstafa má hluta af 

skylduiðgjaldi í séreignarsjóð og hefur það ýtt undir vinsældir hans. Viðhorfskannanir 

hafa sýnt að sjóðfélagar eru upp til hópa ánægðir með sjóðinn og skorar Frjálsi 

lífeyrissjóðurinn hærra en meðaltal annarra sjóða í öllum liðum sem snéru að viðhorfi 

sjóðfélaga. Sjóðurinn leggur mikla áherslu gagnsæi og upplýsingagjöf til að viðhalda 

trausti sjóðfélaga.  
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá Háskólanum á Bifröst og 

er vægi hennar 12 ECTS einingar.  

Við val á viðfangsefni ritgerðarinnar var efni á sviði fjármála ofarlega í huga mínum án 

þess þó að endanleg hugmynd að ritgerðarefni væri ákveðin. Þegar ég svo rakst á 

umfjöllun fjölmiðla um viðurkenningar til Frjálsa lífeyrissjóðsins frá Investment Pension 

Europe, einu virtasta fagtímariti Evrópu um lífeyrismál, kviknaði áhugi minn á umfjöllun 

um Frjálsa lífeyrissjóðinn og velgengi hans. Í kjölfarið ræddi ég við Arnald Loftsson, 

framkvæmdastjóra sjóðsins og Marinó Örn Tryggvason, forstöðumann eignastýringar 

fagfjárfesta hjá Arion banka og tóku þeir vel í hugmynd mína. Marinó Örn gaf mér góð 

ráð við vinnslu verkefnisins og mótun rannsóknarspurningar og vil ég koma á framfæri 

þökkum  til hans fyrir það. Þá hefur Arnaldur verið sérstaklega fús til að veita allar þær 

upplýsingar sem á hefur þurft að halda og verið mér innan handar á margan hátt og á 

hann sérstakar þakkir skyldar fyrir það. Arnaldur var einnig viðmælandi minn í viðtali 

um sjóðinn og þakka ég honum fyrir áhugaverðar og fræðandi umræður og góða innsýn í 

rekstur sjóðsins. Það hefur verið afar áhugavert og lærdómsríkt að kynnast rekstri og 

stýringu Frjálsa lífeyrissjóðsins og fagmennsku á sviði lífeyrismála.  

Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Stefáni V. Kalmanssyni, fyrir greinargóða og 

faglega leiðsögn, hjálp við gerð spurninga vegna viðtals og góða handleiðslu í gegnum 

vinnslu verkefnisins.    

Emmu Björgu Eyjólfsdóttur og Margréti Hjálmarsdóttur þakka ég fyrir málfræðilegan 

yfirlestur ritgerðarinnar og góðar ábendingar.   

Þá vil ég sérstaklega þakka börnunum mínum, Kristjönu og Óskari Ísak, fyrir þolinmæði 

og tillitssemi í gegnum námið mitt. Þau eru miklir gleðigjafar og hafa verið mér mikilvæg 

hvatning á álagstímum.  
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