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Förord 
Detta uppsatsarbete har gett oss både teoretiska kunskaper och förmånen att få intervjua personer 
som tillfört oss värdefulla insikter avseende koncerninterna transaktioner och de intressekon-
flikter dessa kan innebära i livbolagen.   
 
Vi vill rikta ett varmt tack till samtliga respondenter för deras medverkan i denna magister-
uppsats; Sören Cardell, Finansinspektionen; Patrik Schinzel, Folksam; Jacob Skanse, SEB Trygg 
Liv och Pia Marions, Skandia Liv.   
 
Därtill vill vi tacka vår handledare Paula Liukkonen för behjälpliga synpunkter och konstruktiv 
kritik under uppsatsarbetet. Vidare vill vi även tacka våra opponenter, Anders Fröling och Harald 
Hallén för värdefulla åsikter.  
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Sammanfattning 
Livförsäkringsbranschen har åsamkats bristande förtroende från deras försäkringstagare och sam-
hället i stort de senaste åren. Finansinspektionen har riktat kritik mot livbolagens hantering av 
interna transaktioner som kan leda till att negativa intressekonflikter uppstår. Anledningen till att 
denna problematik är viktig att belysa är att felaktigt hanterade interna transaktioner drabbar 
försäkringstagare i form av att deras kapital riskerar att överföras till andra intressenter inom 
koncernen, exempelvis aktieägare. Den 1 juli 2004 infördes en lagändring som innebär att 
livbolagens styrelse ska fastställa riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Denna uppsats 
ämnar undersöka och öka förståelsen hur riktlinjer samt den interna kontrollen är utformade i 
livbolagen för att säkerställa att negativa intressekonflikter reduceras vid koncerninterna 
transaktioner. Vidare undersöker uppsatsen vilken funktion Finansinspektionens metodstöd för 
tillsyn av koncerninterna transaktioner har vid framtagandet av livbolagens riktlinjer samt vad 
livbolagen anser om detta metodstöd. Undersökningen har gjorts genom en kvalitativ studie med 
ett hermeneutiskt förhållningssätt.  
 
För att kartlägga hur riktlinjerna i livbolagen är utformade genomfördes intervjuer med 
representanter för livbolagen. Undersökningen ämnade vara en totalundersökning men då två 
bortfall erhölls genomfördes intervjuer med Folksamgruppen (innefattande Folksam Liv, 
Förenade Liv Livförsäkrings AB och KPA AB), SEB Trygg Liv (Nya och Gamla) samt Skandia 
Liv. Livbolagens uppställda riktlinjer för hantering av koncerninterna transaktioner och intresse-
konflikter efterfrågades varav dessa erhölls från Folksam, KPA AB samt Skandia Liv. För att få 
ytterligare en aspekt på problematiken genomfördes även en intervju med en Finansinspektör på 
Finansinspektionen.   
 
De slutsatser som uppsatsen frambringat vad gäller riktlinjernas utformning i livbolagen är att de 
till stor del uppfyller de minimum krav som god standard ställer. Vidare är livbolagens riktlinjer 
relativt lika varandra innehållsmässigt, Folksamgruppens och Skandia Livs riktlinjer tar upp nio 
gemensamma punkter medan de har två respektive fyra säregna punkter.  Slutsatserna vad gäller 
Finansinspektionens metodstöd samt vad livbolagen anser om detta är att metodstödet fyller sin 
funktion vid tillsynen av att riktlinjerna i livbolagen efterföljs samt utgör en praxis för hur 
koncerninterna transaktioner ska hanteras. Metodstödet anses vara tillräckligt omfattande av 
samtliga livbolagsrespondenter men vissa brister påtalas dock. Livbolagen uppfattar till viss del 
metodstödet som otydligt och svårtolkat och efterfrågar tydligare direktiv.   
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Abstract 
The life insurance industry has suffered from a loss of trust from their policyholders and the 
society in general during the last years. The Swedish Financial Supervisory Authority 
(Finansinspektionen) has criticized the way the life insurance companies have handled 
transactions within groups of companies that could lead to conflicts of interest. The reason why 
this problem is important to illuminate is that transactions within groups of companies that are 
handled wrong affects the policyholders because their funds then run the risk of being transferred 
to other interested parties, for example shareholders. The 1st july 2004 a revision of the law 
occurred that means that the board of directors should establish guidelines for handling conflicts 
of interests. This essay will examine and increase the understanding of how the guidelines and 
the internal control are drawn up to ensure that conflicts of interests are reduced for internal 
transactions. The essay also examines what function the instruction by the Swedish Financial 
Supervisory Authority has in the procedure of drawing up the guidelines in life insurance 
companies. This essay will also try to increase the understanding of what opinions the life 
insurance companies have of this instruction. The examination has been done through a 
qualitative inquiry with a hermeneutic procedure.  
 
Interviews with representatives from the life insurance companies were made in order to describe 
how the instructions for handling conflicts of interests are drawn up. The intention of the inquiry 
was to make a total inquiry but when two falling offs occurred interviews were made with 
Folksam (including Folksam Liv, Förenade Liv Livförsäkrings AB and KPA AB), SEB Trygg 
Liv (Nya and Gamla) and Skandia Liv. The guidelines for handling conflicts of interest were 
requested from all life insurance companies but were only received from Folksam, KPA AB and 
Skandia Liv. An interview with an Inspector of Finance from the Swedish Financial Supervisory 
Authority (Finansinspektionen) was made in order to get en other point of view of the problem.   
 
The conclusions of this essay are that the guidelines for handling conflicts of interests in the life 
insurance companies fulfil most of the demands that god standard require. The life insurance 
companies guidelines are quite the same in terms of content. The guidelines in Folksam and 
Skandia Liv contains nine common points and two respectively four different points.  The 
conclusions concerning the instruction from the Swedish Financial Supervisory Authority 
(Finansinspektionen) are that it fills it purpose in supervising that the guidelines are followed in 
the life insurance companies. The instruction is also praxis of how internal transactions should be 
handled. All the respondents consider the instruction to be sufficient but some defects were 
mentioned. The respondents from the life insurance companies think that the instruction is 
indistinct and hard to understand to some degree and they inquire more distinct instructions. 
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1. Inledning 
Detta kapitel inleds med en motivering till val av ämne. Därefter följer en problemdiskussion som 
mynnar ut i uppsatsens problemformulering. Avslutningsvis presenteras syftet, de avgränsningar 
som gjorts samt en disposition över uppsatsen. 

1.1 Motiv för val av ämne 
Under en kurs i företagsanalys, där analysen gjordes på ett livbolag, uppmärksammades att det 
inom livbolagsbranschen finns flera intressanta aspekter att utreda i ett uppsatsarbete. I analysen 
observerades problematiken kring de intressekonflikter som förekommer mellan försäkrings-
tagarna, ledningen och aktieägarna i livbolag. Dessa intressekonflikter är en orsak till det bris-
tande förtroende som åsamkats livbolagsbranschen den senaste tiden. Förtroendet för branschen 
har delvis stärkts men än idag finns mycket att göra på detta område för att återvinna försäkrings-
tagarnas förtroende.  
 
Denna uppsats fördjupas i de eventuella intressekonflikter som kan uppstå vid koncerninterna 
transaktioner i livbolag och hur riktlinjer för hantering av dessa är utformade i livbolagen. Detta 
område har även uppmärksammats av Finansinspektionen. Anledningen till att denna problematik 
är viktig att belysa är att felaktigt hanterade interna transaktioner drabbar försäkringstagare i form 
av att deras kapital riskerar att överföras till andra intressenter inom koncernen, exempelvis aktie-
ägare.    
 

1.2 Problemdiskussion 
De senaste åren har allmänhetens förtroende för livbolagen varit lågt till följd av att ett antal 
affärer inom livbolag har debatterats och många försäkringstagare känt att deras intressen har 
åsidosatts.1 Det försvagade förtroendet för livbolagsbranschen är allvarligt med tanke på det lång-
siktiga trygghetssparandets betydelse för det enskilda hushållet och för samhället i stort.2 Det 
individuella försäkringssparandet är en av de största sparformerna i Sverige. Det individuella 
försäkringssparandet uppgick vid utgången av första kvartalet år 2006 till 23,9 procent av det 
totala finansiella sparandet (exklusive bostadsrättsandelar).3 Dock var motsvarande siffra hela 43 
procent första kvartalet år 2003.4 Orsakerna till förtroendeproblemen för livbolagen är flera, 
mångfacetterade och delvis sammanhängande.5  
 
Under slutet av 1900-talet rådde en omfattande spekulationsfeber på många håll i världen, så 
även i Sverige och historiens allra största aktiebubbla byggdes upp. Inte någon gång tidigare har 
aktiemarknaden värderat företagets vinster lika högt i genomsnitt. Främst var det IT- och tele-
kombolagens aktiekurser som drevs upp till dittills oanade höjder och kurserna steg på grund av 
att förväntningar på framtiden blev allt högre.6 I början av år 2000 sprack denna aktiebubbla 
vilket blev början på ett långt börsras. Från år 2000 till år 2002 sjönk Svenska börsen med hela 54 
                                                 
1 Finansinspektionen Rapport 2004:2, sid. 3. 
2 Bäckström 2004, sid. 25. 
3 Sparbarometer 2006-05-12, sid. 6. 
4 Sparbarometer 2003-05-19, sid. 6. 
5 Bäckström 2004, sid. 24. 
6 Bäckström 2004, sid. 13. 
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procent. Den spruckna aktiebubblan skapade förtroendeproblem för alla aktierelaterade spar-
former, även för de sparanden som livbolagen erbjuder. Den allmänna tilltron till livbolagen för-
svagades ytterst till följd av en otillräcklig hantering av riskerna inom livbolagen, vilket för-
sämrade livbolagens ekonomiska ställning. Detta ledde till beslut om sänkta räntor på sparandet, 
minskade utbetalningar och på sina håll även återtagen återbäring vilket missgynnade livför-
säkringstagarna ekonomiskt.7  
 
I farvattnet av aktiebubblan uppmärksammades även flera affärer mellan livbolag och närstående 
bolag som visade på intressekonflikter som finns inom koncerner med livbolag som drivs enligt 
ömsesidiga principer. Att ett livbolag drivs enligt ömsesidiga principer innebär att all vinst som 
upparbetas inom bolaget ska tillfalla försäkringstagarna. Bolaget får inte dela ut vinst till even-
tuella aktieägare utan vinsten från livförsäkringsrörelsen ska i stället samlas i bolaget för att så 
småningom delas ut i form av återbäring.8 Vinstutdelningsförbudet hindrar ägaren från att få en 
direkt avkastning på sitt investerade kapital. En alternativ inkomstkälla blir därmed försäljning av 
andra tjänster inom koncernen.9 Det är vanligt inom grupper av bolag att skapa gemensamma 
strukturer för kapitalförvaltning, datadrift, marknadsföring etc. Genom detta uppnås adminis-
trativa och marknadsmässiga synergier, samtidigt ger detta upphov till transaktioner mellan bo-
lagen i koncernen vilka skulle kunna användas för att kringgå vinstutdelningsförbudet.10  
 
I en undersökning, gjord av Finansinspektionen, har en majoritet av livbolagen identifierat att det 
finns intressekonflikter vid transaktioner och avtal mellan livbolaget och andra bolag inom kon-
cernen. Det gäller både när livbolaget har avtal som innebär att bolaget köper tjänster av andra 
koncernbolag och vid enstaka köp eller försäljningar av tillgångar. Några exempel på avtal med 
koncerninterna tjänster är system- och datatjänster, kapitalförvaltning, försäljning och för-
säkringsadministration. Den risk som framför allt har identifierats gäller hur det pris som liv-
bolaget ska betala, eller ta ut, för en tjänst eller tillgång fastställs. En annan risk är att ett moder-
bolag påverkar livbolaget att göra vissa transaktioner, exempelvis genom att livbolaget köper 
moderbolagets kontorsfastighet till ett högt pris vilket då gynnar aktieägarna.11 Felprissättning 
vid olika slag av affärstransaktioner eller felaktiga affärstransaktioner i övrigt kan leda till att 
medel som borde tillfalla livförsäkringstagarna kan komma att, helt eller delvis, tillfalla andra bo-
lag och försäkringskollektiv inom koncernen.12 
  
Den mest kända intressekonflikten utspelade sig i försäkringsbolaget Skandia. Bland annat lyftes 
bolagets bonusprogram upp till livlig diskussion samtidigt som fler och fler affärer, som handlade 
om mellanhavande mellan Skandia och dess dotterbolag Skandia Liv, framträdde och ifråga-
sattes. Händelserna inom Skandia-koncernen ledde till att problematiken kring intressekonflikter 
uppmärksammades och detta är en starkt bidragande orsak till det bristande förtroendet för för-
säkringsbranschen.13   
 

                                                 
7 Bäckström 2004, sid. 27. 
8 Finansinspektionen Rapport 2003:2, sid. 3ff. 
9 Ibid. 
10 Finansinspektionen Rapport 2003:2, sid. 13f. 
11 Ibid. 
12 Finansinspektionen Rapport 2003:2, sid. 32. 
13 Bäckström 2004, sid. 15f. 
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Intressekonflikter kommer sannolikt alltid att finnas i de fall där en stor förmögenhetsmassa ska 
förvaltas av någon annan. Arbetet med att återuppbygga förtroendet börjar inne i livbolagen och 
ansvaret gentemot försäkringstagarna för att de interna transaktionerna är korrekta, såväl i jur-
idisk som i moralisk mening, åvilar styrelsen och ledningen i företaget.14 Det är väsentligt att liv-
bolagen har utarbetade och dokumenterade riktlinjer för hur koncerninterna affärer ska hanteras 
för att motverka risken för intressekonflikter. Ytterst handlar det om att försäkringstagarnas 
pengar är skyddade och om allmänhetens långsiktiga förtroende för livbolagsbranschen.15 
 

1.3 Problemformulering  
Mot bakgrund av ovanstående problemdiskussion avser denna uppsats att utreda följande 
problemformulering: 

 
Hur är riktlinjer i livbolagen utformade för att säkerställa att negativa intresse-
konflikter reduceras vid koncerninterna transaktioner?  

 
Finansinspektionen utgör en viktig funktion i att utöva tillsyn över att livbolagen har fastställda 
riktlinjer som efterlevs. Därför har Finansinspektionens utarbetade metodstöd för tillsyn av kon-
cerninterna transaktioner i livbolag ansetts utgöra en viktig aspekt att beakta i detta uppsats-
arbete. Således har följande delfrågeställning formulerats: 
 

Vilken funktion har Finansinspektionens metodstöd för tillsyn av koncerninterna 
transaktioner vid utformningen av livbolagens riktlinjer och vad anser liv-
bolagen om detta metodstöd? 

 

1.4 Syfte  
Denna magisteruppsats syftar till att öka förståelsen för hur riktlinjerna i livbolagen är utformade 
för att reducera eventuella intressekonflikter vid koncerninterna transaktioner. Vidare syftar upp-
satsen till att öka förståelsen för hur den interna kontrollen bidrar till att riktlinjerna efterföljs.   
 

1.5 Avgränsningar 
Denna undersökning avgränsas till att enbart beakta svenska livbolag samt den lagstiftning och 
regler som omfattar svenska livbolag. Vidare kommer denna studie enbart att behandla livbolag 
som drivs enligt ömsesidiga principer och som ingår i en koncern eller grupp av bolag. De 
intressekonflikter som kan uppkomma vid koncerninterna transaktioner som denna undersökning 
avser att belysa, framträder i ömsesidiga livbolag då all upparbetad vinst i livbolaget ska tillfalla 
livförsäkringstagarna. Således uppkommer dessa intressekonflikter inte i vinstutdelande livbolag 
där försäkringstagarna tilldelas en fastställd ränta på sitt sparade kapital och vinsten tillfaller följ-
aktligen aktieägarna. Likaväl uppkommer inte problematiken i livbolag som ej ingår i koncerner 
då det inte kan bli fråga om koncerninterna transaktioner.16 

                                                 
14 Finansinspektionen Rapport 2004:2, sid. 3. 
15 Finansinspektionen Rapport 2005:12, sid. 3ff. 
16 Finansinspektionen Rapport 2003:2, sid. 5. 
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1.6 Uppsatsens disposition 
Nedan följer en översikt av uppsatsens disposition för att ge läsarna en möjlighet att lättare 
orientera sig i uppsatsen.  
 
Kapitel 1 Uppsatsen inleds med en bakgrund till uppsatsens ämne samt en problem-

diskussion kring de intressekonflikter som kan uppstå inom livbolag vid 
koncerninterna transaktioner. Avslutningsvis presenteras uppsatsens syfte och 
avgränsning.  

 
Kapitel 2 Här ges en inledande introduktion av livbolagsbranschen och de undersökta 

livbolagen presenteras. 
  
Kapitel 3 I detta avsnitt presenteras uppsatsens metod och det vetenskapliga för-

hållningssättet beskrivs. Under detta kapitel förs även en diskussion kring de 
metodproblem som kan förekomma, i form av bland annat tillförlitlighet och 
validitet. 

 
Kapitel 4 Den teoretiska referensram som ligger till grund för denna undersökning 

presenteras i detta avsnitt. Kapitlet syftar till att ge en bakgrund till och större 
förståelse för problematiken kring interna transaktioner och intressekonflikter i 
livbolagen. 

 
Kapitel 5 En sammanställning av intervjuerna med respondenterna, uppsatsen empiri, 

presenteras under detta kapitel som benämns Riktlinjer i livbolagen – utform-
ning och efterlevnad. 

 
Kapitel 6 I detta kapitel presenteras uppsatsens analys. Här görs jämförelser mellan de 

empiriska resultaten och teorin.  
 
Kapitel 7 Kapitlet presenterar de slutsatser som undersökningen mynnar ut i. Dessa be-

svarar uppsatsens frågeställningar;  
 

 Hur är riktlinjer i livbolagen utformade för att säkerställa att negativa 
intressekonflikter reduceras vid koncerninterna transaktioner? 

   
 Vilken funktion har Finansinspektionens metodstöd för tillsyn av 

koncerninterna transaktioner vid utformningen av livbolagens rikt-
linjer och vad anser livbolagen om detta metodstöd? 

 
Kapitel 8 Uppsatsen avslutas med en avslutande diskussion avseende en diskussion 

kring undersökningen. Här ges även förslag till vidare forskning som anses 
vara intressant i samband med detta ämnesval. 

 
Kapitel 9 Detta kapitel innehåller uppsatsens källförteckning. 
 
Kapitel 10 Kapitlet innehåller de bilagor som uppsatsen refererar till. 
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2. Livbolagsbranschen 
I detta avsnitt beskrivs inledningsvis syftet med försäkringar. Vidare skildras livbolagen samt den 
marknad som de verkar på. Kapitlet innehåller även en diskussion kring tidigare upp-
märksammade transaktioner inom livbolag. Slutligen presenteras de livbolag som ingår i denna 
uppsats empiriska undersökning.  
 
Försäkringsbolagen i Sverige förvaltar tillsammans närmare 2 220 miljarder kronor (december 
2005) för försäkringstagarnas räkning och är därigenom stora finansiärer av näringslivet och lån-
givare till staten och enskilda.17 
 

2.1 Syftet med försäkringar 
Genom försäkringar kan fysiska eller juridiska personer, som är utsatta för likartade risker, 
samverka för att överföra och sprida risker. Det bakomliggande syftet med försäkringar är att 
många människor delar på risken för något som sällan inträffar.18 Med risk avses något ovisst 
till exempel huruvida en brand eller ett olycksfall kommer att inträffa. I vissa fall råder visshet 
om att händelsen kommer att inträffa men ovisshet om när, som till exempel vid dödsfall.19 För-
säkringens grundläggande idé är att erbjuda skydd mot vissa ekonomiska förluster på grund av 
oväntade och plötsliga händelser. För att en risk ska vara möjlig att försäkra krävs att följande 
förutsättningar är uppfyllda: 20  

• ett stort antal personer är utsatta för samma risk,   
• endast ett mindre antal drabbas samtidigt eller under en viss tidsperiod och 
• skadan medför väsentliga ekonomiska följder.  

 
För att få tillgång till riskförsäkringen betalar försäkringstagaren en försäkringspremie. Försäk-
ringspremien bestäms utifrån hur stor risken för att en person ska drabbas av en skada bedöms 
vara. Denna bedömning görs av försäkringsbolagen och ju högre risken är desto högre blir 
premien. Därmed utjämnar försäkringsbolagen risker mellan försäkringstagare och bidrar således 
till ekonomisk och social trygghet i samhället. Den riskutjämning som försäkringar ger innebär 
också att såväl privatpersoner som företag vågar satsa på projekt som de annars sannolikt skulle 
finna alltför riskabla. Därmed stimulerar försäkringsverksamheten både privata investeringar och 
privat företagsamhet.21 
 

2.2 Livbolag 
Inom försäkringsbranschen skiljer man mellan livförsäkring och skadeförsäkring. Enligt försäk-
ringsrörelselagen (FRL) 1 kap. 4 § menas med livförsäkringsbolag bolag som uteslutande eller så 
gott som uteslutande driver direkt livförsäkringsrörelse enligt FRL 2 kap. 3 b § eller rörelse av-
seende återförsäkring av livförsäkring. Andra bolag är skadeförsäkringsbolag.  

                                                 
17 http://www.forsakringsforbundet.com. 
18 http://www2.konsumenternasforsakringsbyra.se/frames.asp?url=/artikel/article.asp?_tp_article_id=47&menu= 

ART_FAK&avd=ART_FAK. 
19 Bohlin, Sjöblom 2005, sid. 12. 
20 http://www.forsakringsforbundet.com. 
21 Ibid. 
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I FRL 2 kap. 3 b § sker en uppräkning av de försäkringsklasser som är att hänföra till livförsäk-
ringsrörelse. Klass 1 a avser traditionella livförsäkringar, det vill säga försäkringar där 
utbetalning av försäkringsbeloppet är beroende av en persons eller flera personers liv. Till klass 1 
b hänförs försäkringar som utgör tillägg till traditionella livförsäkringar, exempelvis olika sjuk- 
och olycksfallsförsäkringar. Klass 2 omfattar försäkringar som utfaller om en person ingår äkten-
skap eller vid barns födelse. Dessa försäkringsformer finns ännu inte i Sverige. Klass 3 omfattar 
livförsäkringar som avses i klasserna 1 a och 2 som är anknuten till fonder vilka förvaltas av 
fondförvaltare som har rätt att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investerings-
fonder (fondförsäkring). I klass 4 ingår sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring som gäller för 
längre tid än fem år eller under obestämd tid. Även försäkringar som gäller fram till dess att den 
försäkrade uppnår en viss ålder, det vill säga pensionsförsäkringar, omfattas av paragrafens 
lydelse. Vidare skall försäkringsavtalet vara konstruerat så att försäkringsbolaget inte har möjlig-
het att säga upp avtalet eller får säga upp endast under särskilda förhållanden som anges i för-
säkringsavtalet. Övriga sjuk- och olycksfallsförsäkringar klassas enligt FRL 2 kap. 3 a § 1 st. som 
skadeförsäkringar.22  
 
Liv- och skadeförsäkring får inte bedrivas inom samma företag utan drivs i separata bolag som 
dock kan ingå i samma försäkringskoncern.23  

 
 
Figur 2.1 En schematisk bild över försäkringskoncernens struktur (Egen bild).  
 
I figur 2.1 ovan illustreras genom ett exempel av en fiktiv försäkringskoncern hur denna struktur 
kan se ut. Skadebolagen tillhandahåller skadeförsäkringar och livbolagen tillhandahåller liv- samt 
vissa olycksfalls- och sjukförsäkringar. Dessa försäkringar brukar gå under benämningen person-
försäkring då de tecknas på en persons liv, dock kommer begreppet livförsäkring att användas i 
denna uppsats.24 
 

2.2.1 Livbolagens produkt 
Livförsäkring ger inte endast ett försäkringsskydd utan är även en form av organiserat sparande 
för framtida försörjning. Livförsäkring ger ersättning när den försäkrade personen skadas eller 

                                                 
22 Bohlin, Sjöblom 2005, sid. 18. 
23 http://www.forsakringsforbundet.com. 
24 Ibid. 
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avlider samt när den försäkrade uppnått pensionsåldern. Livförsäkring delas in i traditionell liv-
försäkring och fondförsäkring.  
 
I en fondförsäkring bestämmer försäkringstagaren själv inriktningen på förvaltningen av spar-
kapitalet genom att välja vilka fonder sparandet ska förvaltas i. Spararen blir indirekt delägare i 
de värdehandlingar som de olika fonderna äger och det är lätt att se sin egen andel i dessa till-
gångar och dess avkastning. Avkastningen på sparandet påverkas direkt av värdeförändringar i 
fondens värdehandlingar och försäkringen ger ingen garanterad avkastning.25  
 
Med traditionell livförsäkring avses en försäkring där livbolaget bär ansvaret för hur pengarna 
ska placeras för att ge högst avkastning. Försäkringstagaren garanteras en viss ränta som för när-
varande är tre procent och om livbolaget lyckas väl med sina kapitalplaceringar får försäkrings-
tagaren ett tillskott i form av återbäring. Kapitalplaceringen i en traditionell livförsäkring fördelas 
normalt mellan investeringar i aktier, obligationer och fastigheter. Livbolagens sammanlagda 
premieinkomst var 121,8 miljarder kronor under år 2005.26  
 

2.2.2 Associationsformer 
Ett svenskt livbolag kan drivas genom tre bolagsformer; vinstutdelande aktiebolag, icke 
vinstutdelande aktiebolag som drivs enligt ömsesidighetsprincipen samt rent ömsesidigt 
livförsäkringsbolag. Försäkringsaktiebolagen ägs av sina aktieägare som inte är personligt 
ansvariga för bolagets åtaganden och förpliktelser. Aktiekapitalet tillsammans med övrigt eget 
kapital fungerar, på samma sätt som i ett allmänt aktiebolag, som en garanti för borgenärs-
intressena. De ömsesidiga försäkringsbolagen ägs av försäkringstagarna, i försäkringsrörelse-
lagen (FRL) benämnda delägarna. Grunden för bolagsformen är delägarnas intressegemenskap. 
Försäkringstagarna är således både delägare och fordringsägare i bolaget.27 
 
I ett vinstutdelande aktiebolag äger aktieägarna bolaget. I dessa former av bolag har aktieägarna 
rätt till vinsten och ansvarar för riskkapitalet i form av aktiekapital. Försäkringstagarna har rätt 
till ränta. Det finns en tydlig uppdelning mellan aktieägarnas riskkapital och försäkringstagarnas 
medel. Handelsbanken Liv och Nordea Liv är exempel på svenska livbolag som drivs enligt 
denna form.28  
 
Den andra bolagsformen är icke vinstutdelande aktiebolag som drivs enligt ömsesidighets-
principen, där försäkringstagarna delar på vinsten, men inte äger bolaget. Ömsesidighetsprincipen 
innebär att all vinst i ett livförsäkringsbolag ska tillfalla försäkringstagarna. Bolaget får inte dela 
ut vinst till eventuella aktieägare utan årsvinsten från livförsäkringsrörelsen ska i stället samlas i 
bolaget för att så småningom delas ut till försäkringstagarna i form av återbäring. Aktieägarna 
tillsätter styrelsen och livförsäkringstagarna representeras i styrelsen av representanter som 
föreslås av kontrollmyndigheten Finansinspektionen. Denna bolagsform är den vanligaste i 
Sverige idag där många av bolagen också har endera en bank eller ett skadeförsäkringsbolag i 
koncernen. Bolagen kan utnyttja de stordriftsfördelar detta ger genom en gemensam adminis-

                                                 
25 Burström 2004, sid. 31. 
26 http://www.forsakringsforbundet.com. 
27 Bohlin, Sjöblom 2005, sid. 19. 
28 Burström 2004, sid. 33f. 
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tration och finansförvaltning samt merförsäljning av näraliggande tjänster.29 Exempel på aktieliv-
bolag som drivs enligt ömsesidiga principer är Länsförsäkringar Liv, SalusAnsvar, SEB Trygg 
Liv samt Skandia Liv.  
 
I ett rent ömsesidigt livförsäkringsbolag äger försäkringstagarna bolaget och har rätt till hela 
vinsten, men ansvarar även för riskkapitalet. Allt överskott i form av vinst som skapas i bolaget 
ska övergå till försäkringstagarna i form av återbäring. Att försäkringstagarna bidrar till risk-
kapitalet i bolaget innebär att överskott stannar i bolaget istället för att delas ut. Överskott kan 
uppstå till följd av de säkerhetsmarginaler som lagstiftningen föreskriver och hög avkastning på 
bolagets placeringar. Folksam Liv är det enda livbolaget i Sverige som har kvar den rent 
ömsesidiga bolagsformen.30  
 
I ett aktiebolag är spararens rättigheter till återbäring och inflytande tydliga. I ett ömsesidigt 
bolag eller i ett bolag som drivs enligt ömsesidiga principer är de däremot mindre tydliga. Det är 
inte alltid helt uppenbart för försäkringstagarna i ett ömsesidigt bolag att de står för riskkapitalet i 
bolaget. Det är inte heller uppenbart att bolaget har rätt att sänka återbäringsräntan, göra engångs-
återtag av återbäring, minska pågående utbetalningar och av rättviseskäl sätta olika återbärings-
räntor för försäkringstagarna.31 
 

2.2.3 Vinstutdelningsförbudet 
I ömsesidiga livbolag är all överföring av egendom till utomstående som inte motsvaras av en 
prestation att betrakta som otillåten förmögenhetsöverföring, enligt försäkringsrörelselagen 
(1982:713). Vad gäller livbolag som är aktiebolag är vinstutdelning till aktieägare endast tillåten 
om det följer av bolagsordningen.32   
 
Koncerninterna transaktioner innebär förmögenhetsöverföringar och dessa ska i regel motsvaras 
av en prestation för att vara tillåtna. Att sälja varor och tjänster till livbolaget till överpris eller att 
köpa varor och tjänster till underpris innebär otillåten förmögenhetsöverföring. Med avseende på 
gällande lagstiftning är det övergripande intresset vid en bedömning av närståendetransaktioner 
att säkerställa att dessa inte leder till en otillåten förmögenhetsöverföring eller vinstutdelning.33 
En mer utförlig beskrivning av närståendetransaktioner ges i stycke 4.5.2.  
 

2.2.4 Livbolagens säregna nyckeltal 
De traditionella livbolagen gör åtaganden mot sina kunder där de garanterar att betala ut ett 
framtida belopp. Detta åtagande ska infrias i en ofta avlägsen framtid, ibland så långt som 40 år 
framåt i tiden. För att försäkringstagarna ska känna sig säkra på att bolagen kommer att kunna 
uppfylla dessa åtaganden finns lagar och regler som begränsar bolagens risktagande. Till exempel 

                                                 
29 Burström 2004, sid. 33f. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Finansinspektionen Rapport 2004:2, sid. 10. 
33 Ibid. 
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måste bolagen hålla en riskbuffert av kapital utöver värdet av gjorda åtaganden som skydd mot 
oväntade händelser.34 
 
Specifika nyckeltal för livbolag är bland annat konsolidering, solvens och återbäring. Ett mått 
som används för att mäta storleken på över- eller underskott i ömsesidigt drivna livbolagen kallas 
kollektiv konsolidering eller konsolideringsgrad. Den kollektiva konsolideringen mäter skillnaden 
mellan marknadsvärdet av livbolagets tillgångar och det sammanlagda värdet av livbolagets åtag-
anden gentemot försäkringstagarna, inklusive den återbäring som har fördelats ut. Om den koll-
ektiva konsolideringsgraden är 100 procent betyder det att tillgångarna precis motsvarar liv-
bolagets åtagande. Om den är lägre än 100 procent är åtagandena större än de tillgångar som 
finns (underkonsolidering) och om den är större än 100 procent är tillgångarnas värde större än 
försäkringstagarnas tillgodohavanden i bolaget (överkonsolidering).35 Livbolagen har ofta fast-
ställda mål för vilken konsolideringsgrad som ska eftersträvas. En hög konsolidering skapas gen-
om vinster i kapitalförvaltningen. Den sparade vinsten utgör en buffert mellan år med bättre resp-
ektive sämre utveckling på kapitalmarknaden och möjliggör en jämnare avkastning över tiden för 
traditionella försäkringar. Nedanstående diagram illustrerar utvecklingen över den kollektiva 
konsolideringsgrad mellan åren 2002 och 2005 i de livbolag som utgör urvalet i denna under-
sökning.36  
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Figur 2.2 Livbolagens kollektiva konsolideringsgrad (Egen bild baserad på statistik från Försäkrings-
förbundet). 

                                                 
34 Finansinspektionen Rapport 2005:10, sid. 34. 
35 Burström 2004, sid. 35. 
36 www.forsakringsforbundet.com 
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Som figur 2.2 illustrerar påverkades livbolagens kollektiva konsolideringsgrad kraftigt av det 
ogynnsamma läget på världens börser under början av 2000-talet, då samtliga livbolagen led av 
underkonsolidering.  
       
Solvens anger bolagets förmåga att betala sina garanterade åtaganden till försäkringstagarna. 
Solvensgraden uttrycks i procent och beräknas genom att marknadsvärdet av livbolagets totala 
tillgångar ställs i relation till de försäkringstekniska avsättningarna. Med försäkringstekniska av-
sättningar avses vad livbolaget har garanterat försäkringstagarna i form av framtida försäkrings-
belopp.37 
 
Försäkringstagarna till en traditionell livförsäkring är alltid garanterade en viss ränta på sitt 
sparande. Utöver den garanterade räntan kan försäkringstagarna erhålla återbäring. Med åter-
bäring avses det överskott som uppstått i livbolaget och som fördelats på försäkringstagarna.38 
Återbäringsräntans storlek korrelerar med kapitalförvaltningens avkastning vilket leder till att 
räntan varierar. Återbäringen allokeras preliminärt till försäkringstagarna då den inte är garan-
terad utan är en del av livbolagets riskkapital. Återbäringen kan därför komma att användas till 
att täcka eventuella förluster i livbolaget. Över tid brukar återbäringsräntan dock överstiga den 
garanterade räntan.39 
 

2.2.5 Livbolagens ledning och kompetensfördelning 
I livförsäkringsbolag är styrelsen och den verkställande direktören verkställande organ. Styrelsen 
ska bestå av minst tre ledamöter som utses av bolagsstämman. I bolag med fler än 25 anställda 
har den lokala arbetstagarorganisationen dessutom rätt att utse och tillsätta två ledamöter i 
styrelsen.40 
 
Bolagsstämman 
Bolagsstämman är det högst beslutande organ i livförsäkringsbolagen. Bolagsstämman kan av-
göra varje fråga som rör bolaget, om inget annat följer av lag eller bolagsordning. Det brukar 
sägas att stämman har en rest- eller residualkompetens, varmed åsyftas att stämman är kompetent 
i varje fråga som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens.41  
 
Styrelsens kompetens i förhållande till bolagsstämman 
Styrelsen ska enligt 8 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen (ABL) svara för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen är i sin förvaltning skyldig att rätta sig efter 
särskilda föreskrifter som meddelats av bolagsstämman, förutsatt att föreskriften i fråga inte 
strider mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen.42 
 
 

                                                 
37 http://www.amfpension.se/upload/Dokument/DOC/pressinfo_livbolagsord030428.doc. 
38 http://www.kp.se/web/doc.nsf/0/922BD0D836D5581AC1256E2E00593237?OpenDocument. 
39 http://www.amfpension.se/upload/Dokument/DOC/pressinfo_livbolagsord030428.doc. 
40 Bohlin, Sjöblom 2005, sid. 21. 
41 Rohde 2002, sid 164. 
42 Aktiebolagslag (1975:1385) 8 kap. 34 § 2 st.  
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Verkställande direktörens kompetens i förhållande till styrelsen 
Den verkställande direktören har till uppgift att sköta den löpande förvaltningen enligt de rikt-
linjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Styrelsen kan således ge verkställande direktör 
bindande anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder skall handläggas och beslutas.43 
 
Att sköta den löpande förvaltningen innebär kort att VD:n ska svara för driften av rörelsen, utöva 
tillsyn över personalen samt sörja för en lagenlig och lämplig bokföring och medelsförvaltning. 
Styrelsen kan också bemyndiga VD:n att vidta förvaltningsåtgärder som ligger utanför ramen för 
den löpande förvaltningen. Denna möjlighet får dock inte användas i sådan utsträckning att styr-
elsen inte längre fullgör sin uppgift som överordnat ledningsorgan.44 Kompetensfördelningen 
mellan styrelse och verkställande direktör är således utformad så att styrelsen är det överordnade 
organet till vilken verkställande direktör är skyldig att rätta sig efter.45  
 

2.2.6 Livbolagens intressenter  
Livbolagens intressenter utgörs av Finansinspektionen, försäkringstagarna, aktieägarna och före-
tagsledningen. 
 
Finansinspektionen är en myndighet vars uppgift är att övervaka företagen på finansmarknaden. 
Deras arbete syftar till att bidra till finanssektorns stabilitet och effektivitet samt att verka för ett 
gott konsumentskydd.46 Under Finansinspektionens tillsyn stod, i mars 2006, 3 500 företag som 
utgörs av: 47  

• banker och kreditmarknadsföretag,  
• försäkringsbolag, 
• värdepappersbolag och fondbolag,  
• börser, auktoriserade marknadsplatser, clearingorganisationer och  
• försäkringsmäklarbolag, understödsföreningar och kreatursföreningar. 

 
Finansinspektionen ska verka för att finansiella företag har en väl fungerande intern kontroll och 
en sund balans mellan kapital och risker samt motverka intressekonflikter och förtroendeprob-
lem.48 
 
Livförsäkringar är viktiga för den enskilda individens ekonomiska trygghet och de utgör således 
en viktig funktion i vårt samhälle. Försäkringstagarna står för en stor del av riskkapitalet i icke 
vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag och det är viktigt att motverka den påverkan som 
intressekonflikter mellan livförsäkringstagarkollektivet och övriga intressenter kan få. För att 
skydda försäkringstagarnas intressen regleras livbolagen av försäkringsrörelselagen och de står 
även under tillsyn av Finansinspektionen. Konsumenternas ställning tryggas också av 
försäkringsavtalslagen och konsumentförsäkringslagen.49  

                                                 
43 Bohlin, Sjöblom 2005, sid. 23. 
44 Rohde 2002, sid. 165. 
45 Bohlin, Sjöblom 2005, sid. 23. 
46 http://www.fi.se. 
47 http://www.fi.se/Templates/StartSectionPage____168.aspx. 
48 Finansinspektionen Rapport 2004:2, sid. 8. 
49 http://www.forsakringsforbundet.com. 



 19

 
I ett vinstutdelande aktiebolag äger aktieägarna bolaget och rätt till vinsten samt ansvarar för 
riskkapitalet i form av aktiekapital.50 I ett aktielivbolag som drivs enligt ömsesidighetsprincipen 
har aktieägarna däremot inte rätt till vinsten. I rent ömsesidiga livförsäkringsbolag utgör försäk-
ringstagarna ägarna och således finns inga aktieägare.51  
 
Företagsledningen har oftast mandat att fatta och driva igenom affärsstrategiska beslut.52 
Ledningen svarar även för tillsyn och utvärdering av företagets interna kontroll som syftar till att 
säkerställa att kontrollsystemet fungerar på avsett sätt.53  
 

2.3 Livbolagsmarknaden 
I Sverige finns idag 35 traditionella livbolag och nio fondförsäkringslivbolag.54 Tillsammans 
förvaltar de ett mycket stort kapital för försäkringstagarnas räkning, som år 2005 uppgick till 2 
220 miljarder kronor.55 
 
Försäkringsbranschen beskrivs ofta som en bransch som domineras av ett fåtal stora aktörer. 
Detta gäller särskilt för livbolagen där marknadsstrukturen har segmenterats genom att det är 
svårt att flytta livförsäkringar från ett bolag till ett annat.56 Dominansen av ett fåtal aktörer 
avspeglas på den svenska livförsäkringsmarknaden där de fem största livbolagen äger 75 procent 
av marknaden.57 
 
I figur 2.3 nedan illustreras livbolagens marknadsandelar sett till premieinkomst och nyteckning 
under år 2005. Storleken på cirklarna representerar respektive bolags storlek i förhållande till 
marknadsandel av livbolagens totala premieinkomst. Livbolagens andel av nyteckningen kan 
anses spegla den närmaste tidens tillväxt för bolagen. 

                                                 
50 Burström 2004, sid. 33f. 
51 Ibid. 
52 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16 sid. 5. 
53 Ibid. 
54 http://www.forakringsforbundet.com/documents/sv2004_2005-03-16110145.pdf. 
55 http://www.forsakringsforbundet.com. 
56 Bohlin, Sjöblom 2005, sid. 24. 
57 http://www.forsakringsforbundet.com. 
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Figur 2.3 Livbolagens marknadsandelar avseende premieinkomst år 2005 (Egen bild baserad på siffror 
från Försäkringsförbundet.) 
 
Skandia Liv (Skandia) utgör den största aktören och äger cirka 20 procent av marknadsandelarna 
sett till premieinkomst. Skandia Liv har även den främsta positionen vad gäller marknadsandel av 
nyteckningen, där SEB Trygg Liv (SEB) besitter andra platsen. SEB Trygg Liv är också det näst 
största livbolaget med 17 procent av totala premieinkomsten. Folksam Liv (Folksam) placerar sig 
på tredje plats med sina 13 procent av marknadsandelarna sett till premieinkomsten, tätt följt av 
Handelsbanken Liv (SHB) med 11 procent av marknaden. Dessa bolag är även framträdande 
inom nyteckning, där dock AMF har placerat sig på fjärde plats före Handelsbanken Liv och 
Länsförsäkringar Liv (LF). AMF hade år 2005 åtta procent och Länsförsäkringar Liv hade 7,6 
procent av den totala premieinkomsten.58 
 
Ytterligare aktörer på livbolagsmarknaden är Föreningssparbankens Robur, med nio procent av 
marknadsandelarna, Alecta vars andel av marknaden för premieinkomst uppgick till fyra procent 
och Nordea som besatt tre procent av marknaden. Övriga livbolag utgjorde tillsammans sex 
procent av marknadsandelarna sett till premieinkomst år 2005.59 
 
Livbolagsbranschen går mot en mer internationell utveckling. EU:s direktiv om tjänstepensions-
institut, som gäller från 1 januari 2006, möjliggör tjänstepensioner över nationsgränserna. Syftet 
med dessa regler är att skapa samma förutsättningar för utländska tjänstepensionsinstitut som 
verkar i Sverige som för svenska tjänstepensionsinstitut. Detta sker genom att de utländska 
tjänstepensionsinstituten får samma skattemässiga villkor som de svenska. Skillnaden mellan 
svenska och utländska institut var tidigare att utländska institut inte omfattades av den avdragsrätt 
för arbetsgivare som betalade pension för sina anställda. EU:s främsta skäl till införandet av 
direktivet var att skydda pensionstagarna, att tillhandahålla grundläggande investeringsregler 
samt att utsätta de nationella livbolagen för hälsosam global konkurrens.60   
 

                                                 
58 http://www.forsakringsforbundet.com. 
59 Ibid. 
60 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/NewsArticleTemplate____6643.aspx. 



 21

2.4 Uppmärksammade affärstransaktioner i livbolag 
Under de senaste åren har ett flertal tvivelaktiga affärstransaktioner uppmärksammats inom liv-
bolagskoncerner. Transaktionerna beskrivs nedan i korta drag för att bland annat belysa komp-
lexiteten i de olika affärstransaktionerna. 
 
En uppmärksammad transaktion var då Folksam Liv i samband med ett halvårsbokslut lämnade 
en ersättning på 186,8 miljoner till Folksam Sak. Ersättningen avsåg att täcka förluster i ett 
bestånd av individuella sjuk- och olycksfallsförsäkringar som sex år tidigare överlåtits från 
Folksam Liv till Folksam Sak. Enligt ett avtal mellan bolagen skulle, genom överlåtelsen, till-
gångar motsvarande de försäkringstekniska avsättningar som belastade försäkringarna överföras 
från Folksam Liv till Folksam Sak. Enligt bolagen utgick man vid tidpunkten för överlåtelsen 
från att avsättningarna för oreglerade skador var tillräckliga för att möta de framtida utbetalningar 
som skulle ske för skador uppkomna före överlåtelsen. Avsättningarna visade sig emellertid vara 
otillräckliga. I avtalet var ansvaret för eventuella underavsättningar inte uttryckligen reglerat. 
Bolagen gjorde gällande att andemeningen i avtalet var att Folksam Liv skulle ansvara för sådana 
underavsättningar och att ersättningen till Folksam Sak skedde i enlighet med denna intention. 
Såväl Folksam Sak som Folksam Liv meddelades en erinran av Finansinspektionen för sitt 
agerande och beloppet återbetalades från Folksam Sak till Folksam Liv.61 
 
Ytterligare ett exempel på en affärstransaktion som kommit att diskuteras rör Svenska Handels-
banken AB och Handelsbankens Varumärkes AB (HV) förvärv av SPP Livförsäkring AB (SPP 
Liv) och SPP Fonder AB från nuvarande Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. Förvärvet avsåg 
även rätten till varumärket SPP. Varumärkesdelen av förvärvet placerades i HV, vilket var ett 
nybildat bolag med enda syfte att hantera varumärket SPP. HV ägs av Handelsbanken Liv 
Försäkringsaktiebolag som i sin tur är ett dotterbolag till Handelsbanken. Enligt ett avtal skulle 
SPP Liv betala en årlig licensavgift till HV för rätten att nyttja varumärket SPP. Avtalet 
förlängdes med tre år i taget om inte uppsägning skedde. SPP Liv och livförsäkringskollektivet i 
bolaget fick alltså efter Handelsbankens förvärv betala för användandet av det varumärke vars 
användande innan förvärvet varit gratis. Efter att Finansinspektionen ifrågasatt upplägget åter-
betalade HV debiterade belopp till SPP Liv och SPP Liv behöver inte längre betala något för 
nyttjandet av varumärket SPP.62 
 
En annan uppmärksammad affärstransaktion är moderbolaget Skandias avtal om försäljning av 
sin kapitalförvaltningsverksamhet till Den norske Bank (DnB). Moderbolaget Skandia sålde 
aktierna i ett investmentbolag som ägde det bolag som sedan länge svarade för kapital-
förvaltningsverksamheten inom Skandia-koncernen. I samband med överlåtelsen reglerades ut-
läggningen av kapitalförvaltningen i förvaltningsavtal mellan moderbolaget Skandia, Skandia Liv 
och DnB. Förvaltningsavtalen innehöll ett antal möjligheter att vid olika, för livbolaget, 
ogynnsamma händelser säga upp avtalet. I avtalen fanns reglerat att Skandia Liv vid varje 
tidpunkt hade rätt att ändra placeringsinstruktioner och referensportfölj. I underavtal fanns 
detaljstyrt på vilket sätt informationsflöden och rapportering skulle ske. Skandia Liv hade genom 
avtalen reglerat möjligheten att identifiera, kontrollera och vid behov styra de risker som är 
förknippade med att delar av verksamheten läggs ut. Kapitalförvaltningsbolaget hade ägts av 
moderbolaget Skandia och inte av dess dotterbolag Skandia Liv. Under lång tid hade Skandia 
                                                 
61 Finansinspektionen Rapport 2003:2, sid. 32ff. 
62 Ibid. 
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investerat och byggt upp verksamheten, vars värde ansågs bestå av medarbetare, strukturer, 
system och kunder. Avtalen med Skandia Liv var en väsentlig del, men långt ifrån hela stocken 
av kundkontrakt. Försäljningsvärdet skulle därför enligt Skandia helt tillfalla Skandia som ägare 
och inte Skandia Liv.63 
 
Ytterligare ett fall har avsett utläggning av kapitalförvaltningen inom Länsförsäkringsgruppen 
(LF-gruppen). LF-gruppen består bland annat av en grupp ömsesidiga skadeförsäkringsbolag och 
ett livförsäkringsaktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer. Sedan LF startade sin liv-
verksamhet, har kapitalförvaltningen inom gruppen varit centraliserad till skadebolaget och dess 
dotterbolag LF Kapitalförvaltning AB. Organisationen för kapitalförvaltningen har alltså byggts 
upp inom ramen för skadebolaget. Wasa Livförsäkring förvärvades 1998 och LF och Wasas 
livförsäkringsverksamheter fusionerades, den 1 januari 1999, till ett gemensamt bolag. Till 
skillnad från Skandia-fallet skedde i detta fall ingen överlåtelse av kapitalförvaltningsbolaget. I 
stället genomfördes utläggningen genom att förvaltningsavtalet med skadebolaget såldes till ABN 
Amro. Syftet var att säkerställa kompetensen på en alltmer global kapitalmarknad till konkurrens-
kraftig kostnad. Förvaltningsavtalet löpte, liksom i Skandia-fallet, över en relativt lång tidsperiod. 
Eftersom skadebolaget sedan tidigare bekostat och ägt kapitalförvaltningen inom LF-gruppen, 
skulle försäljningsvärdet, enligt i princip samma resonemang som i Skandia-fallet, tillfalla skade-
bolaget och dess försäkringstagare. I likhet med situationen i Skandia, var det fortfarande LF Liv 
som hade det fulla ansvaret för den utlagda kapitalförvaltningen. Enligt förvaltningsavtalet 
mellan livbolaget och skadebolaget kan det förra säga upp avtalet med tre månaders varsel. Det är 
alltså skadebolaget som står risken för försäljningsvärdet vid en förtida uppsägning av avtalet 
med ABN Amro. Enligt den granskning Finansinspektionen gjorde missgynnades inte för-
säkringstagarna jämfört med de tidigare avtalen. Avtalen var marknadsmässiga och styrelserna 
hade möjligheter till styrning och kontroll av kapitalförvaltningen.64 
 

2.5 Presentation av livbolagen 
Nedan ges en kortfattad presentation av de livbolag som undersöks i denna uppsats: Folksam-
gruppen (som innefattar bolagen Folksam ömsesidig livförsäkring, Förenade Liv Livförsäkrings 
AB och KPA Pensionsförsäkring AB), Gamla och Nya SEB Trygg Liv, SalusAnsvar, Skandia 
Liv och Länsförsäkringar Liv. En mer utförlig beskrivning av livbolagen ges i bilaga 10.6 till 
10.8.  
 
Folksam ömsesidig livförsäkring, eller Folksam Liv, är Sveriges enda livbolag som drivs helt 
ömsesidigt vilket innebär att försäkringstagarna genom sina tecknade försäkringar äger bolaget.65 
Folksam Livs affärsidé lyder: Att i samverkan med våra kunder skapa och tillhandahålla 
trygghetslösningar med hög kvalitet, största möjliga trygghet och bästa ekonomiska nytta. Vi ska 
i första hand tillgodose de behov som delas av många.66  
 
Förenade Liv Livförsäkrings AB är ett helägt dotterbolag till Folksam Liv som utvecklar och till-
handahåller gruppförsäkrings- och pensionssparande. Förenade Livs affärsidé är:  

                                                 
63 Finansinspektionen Rapport 2003:2, sid. 32ff. 
64 Ibid. 
65 http://www.folksam.se/folksam/index.htm. 
66 http://www.folksam.se. 
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Vi utvecklar och tillhandahåller försäkrings- och sparandelösningar i nära samverkan med våra 
kunder. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän samt företag och organisationer som före-
träder tjänstemän.67 
 
KPA AB arbetar med försäkringar, kapitalförvaltning och pensionsadministration till kommun-
sektorn i Sverige. KPA AB ägs till 60 procent av Folksam ömsesidig livförsäkring, till 27,2 
procent av Förenade Kommunföretag (som är ett helägt dotterbolag till Svenska Kommun-
förbundet) och till 12,8 procent av Landstingsförbundet.68 KPA AB:s affärsidé är att med bra 
service, unik kompetens och god avkastning erbjuda kundanpassade pensions- och försäkrings-
lösningar till kommunsektorn. KPA Pension kombinerar trygga pensioner med ett aktivt sam-
hällsansvar.69 
 
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv drivs enligt ömsesidiga principer och är stängt 
för nyteckning. Nya Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv drivs också enligt ömsesidiga 
principer och omfattar traditionell försäkring.70 SEB Trygg Livs affärsidé är att tillhandahålla 
finansiella tjänster samt hantera finansiella risker och transaktioner för företag och privat-
personer på ett sådant sätt att våra kunder blir nöjda, våra aktieägare får en konkurrenskraftig 
avkastning och vi anses vara goda samhällsmedborgare.71 
 
SalusAnsvar samarbetar med 54 organisationer vars medlemmar utgör bolagets primärkunder. 
SalusAnsvar erbjuder bank- och försäkringstjänster, organisationsutveckling, utveckling av kund-
relation/medlemsrelation och välfärdstjänster.72 SalusAnsvars affärsidé lyder: SalusAnsvar ska 
förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som 
skapar ett mervärde för deras medlemmar.73  
 
Skandia Liv är ett helägt dotterbolag till Försäkringsaktiebolaget Skandia. Skandia Liv drivs 
enligt ömsesidiga principer och bolagets affärsidé lyder: Att erbjuda utvalda kundsegment ekon-
omisk trygghet i livets olika skeden, med produkter och tjänster som kännetecknas av mervärde, 
nytänkande, tydlighet och som ska vara enkla att förstå. 74 
 
Länsförsäkringar består av 24 självständiga och lokala länsförsäkringsbolag som samverkar 
genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag.75 Länsförsäkringar Livs 
affärsidé är att erbjuda ekonomisk trygghet genom att kombinera långsiktigt sparande med för-
säkringsskydd. Livförsäkring ska vara en attraktiv del av Länsförsäkringars erbjudande och det 
naturliga valet för Länsförsäkringars kunder.76 
 
 

                                                 
67 http://www.forenadeliv.se/lib/templates/Page.aspx?id=164. 
68 http://www.kpa.se/mallar/Sida____742.aspx. 
69 KPA Pensions Årsredovisning 2005, sid. 3. 
70 SEB Trygg Livs Årsredogörelse 2005, sid. 23. 
71 http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se. 
72 http://www.salusansvar.se/info/verksamhet.aspx. 
73 http://www.salusansvar.se/info/default.aspx?FolderID=9632f58d-46a3-4697-9676-6dcde4bdc0f3. 
74 http://www.skandia.se/liv/. 
75 http://www3.lansforsakringar.se/Info/Om_Oss/Organisationsoversikt/default.htm. 
76 Länsförsäkringar Livs Årsredovisning 2005, sid. 4. 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras det vetenskapliga synsätt och de metodval som använts vid upp-
satsarbetet. Kapitlet börjar med en beskrivning av vetenskapssyn för att sedan ge en redogörelse 
av metodval. Därefter följer en skildring om val av forskningsobjekt och datainsamlingsmetod, 
samt en diskussion kring de metodproblem som kan förekomma i form av bland annat tillför-
litlighet och validitet.  

3.1 Undersökningsansats 
Livförsäkringsbranschen har åsamkats bristande förtroende från deras försäkringstagare och sam-
hället i stort de senaste åren. Finansinspektionen har riktat kritik mot livbolagens hantering av 
interna transaktioner som kan leda till att negativa intressekonflikter uppstår. Denna magister-
uppsats syftar till att öka förståelsen för hur riktlinjerna i livbolagen är utformade för att reducera 
eventuella intressekonflikter vid koncerninterna transaktioner. Vidare syftar uppsatsen till att öka 
förståelsen för hur den interna kontrollen bidrar till att riktlinjerna efterföljs. Metodvalen har an-
passats så att detta syfte ska kunna uppnås. 
 

3.1.1 Induktion och deduktion 
Metoden anger vilka tillvägagångssätt som ska användas för att kartlägga verkligheten. Induktion 
och deduktion utgör teorier för att angripa empirin och innebär olika sätt att dra slutsatser. 
Deduktiv datainsamling innebär att forskaren går ”från teori till empiri”.77 Inom en deduktiv teori 
har forskaren sin utgångspunkt i det hon vet inom ett visst område och de teoretiska över-
väganden som rör detta område. Ur dessa härleder forskaren en eller flera hypoteser som sedan 
testas empiriskt. Forskaren har således en tydlig hypotes som hon genom empiriska material för-
söker besvara.78  
 
Med ett induktivt angreppssätt går forskaren motsatt väg, nämligen ”från empiri till teori”, det 
vill säga teorin är resultatet av en forskningsprocess.79 Den induktive forskaren gör en rad obser-
vationer och drar sedan slutsatser från dem. Med detta angreppssätt menas att forskaren har en 
allmän frågeställning som hon med hjälp av empiriskt material försöker forma till en hypotes. 
Forskaren försöker få reda på något konkret, ofta genom en stor samling material.80  
 
I de fall där forskaren vill få individers syn på klart definierade förhållanden är en deduktiv 
metod lämplig, medan en induktiv metod passar där forskaren är mer osäker på vad som är relev-
anta förhållanden.81 I denna uppsats tillämpas huvudsakligen en deduktiv ansats då under-
sökningen av hur riktlinjer i livbolagen är utformade utgår från den teoretiska grund som finns för 
hantering av intressekonflikter. Den teoretiska grunden består av de lagar, regler och rekom-
mendationer som stadgar hur livbolagen ska/bör upprätta riktlinjer och intern kontroll för att 
reducera intressekonflikter vid koncerninterna transaktioner. Teoriinsamlingen har till stor del 

                                                 
77 Jacobsen 2002, sid. 34f. 
78 Bryman 2002, sid. 20. 
79 Jacobsen 2002, sid. 35. 
80Andersen 1994, sid. 33f. 
81 Jacobsen 2002, sid. 45. 
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skett på bibliotek och genom Stockholms universitetsbiblioteks artikeldatabas. Från myndigheters 
och organisationers webbsidor, såsom Finansinspektionen och Försäkringsförbundet, har 
användbar litteratur och publicerade rapporter hämtats. Ytterligare sekundärdata har även samlats 
in för att skapa en bild av livförsäkringsbranschen samt över de livbolag som denna uppsats 
ämnar undersöka. De sekundära källor som ligger till grund för dessa data är främst livbolagens 
hemsidor och årsredovisningar och därtill även statistik hämtad från olika myndigheter och 
organisationer. I den empiriska undersökningen undersöks sedan hur riktlinjerna är utformade i 
livbolagen. Uppsatsen innehåller dock vissa induktiva inslag då den empiriska undersökningen 
förhoppningsvis bidrar till ny kunskap inom det teoretiska området.   
 

3.1.2 Positivism och hermeneutik 
Det finns två huvudsakliga inriktningar inom vetenskapen: positivism och hermeneutik. Positiv-
ismen genomsyras av en ontologisk syn där världen antas kunna beskrivas med hjälp av lagar och 
regler.82 Positivismen tillämpar en kunskapsteori där det antas finnas en objektiv sanning i vilken 
det är viktigt att skilja mellan fakta och värderingar.83 Den positivistiska forskaren förmodas 
kunna studera samhället på ett objektivt sätt där forskarens påverkan på forskningen bör 
elimineras. Syftet med detta är att undvika att forskningsresultat styrs av vem som genomför 
forskningen. Detta synsätt har kritiserats då vissa hävdar att det inte är möjligt att avlägsna 
relationen mellan forskaren och forskningsobjektet. Många anser att forskare alltid kommer att ha 
viss påverkan på det de undersöker genom valet av problemställning, valet av intervjupersoner 
etc.84 Idag betraktas positivismen som övergiven och man har andra termer för att beskriva 
strävan efter den säkra och exakta vetenskapen.85  
 
Denna undersökning ansluter till hermeneutiken. Utgångspunkten för den hermeneutiska synen 
är att det inte finns någon objektiv social verklighet utan bara olika bilder av verkligheten. Enligt 
det hermeneutiska synsättet finns inga generella lagar utan allt måste förstås i sitt sammanhang.86 
Den hermeneutiska processen omfattar fyra huvudmoment: tolkning, förståelse, förförståelse och 
förklaring.87 Hermeneutiken innebär att forskaren försöker förstå en annan persons situation och 
handlingar genom tolkning. Tolkningen är subjektiv till följd av forskarens tidigare kunskaper 
och värderingar, vilket följaktligen leder till att en hermeneutisk forskares tolkningar svårligen 
kan göras om av en annan forskare.88 Tolkning beskrivs som den akt varigenom forskaren över-
sätter och förmedlar innebörder och betydelser av fenomenet vilket ger förståelse. En hermen-
eutisk förståelse innebär att forskaren förstår på ett mer djupgående sätt, det vill säga förståelsen 
ger forskaren insikt om forskningsobjektet.89 Genom hennes förståelse för objektet kan hon ge 
det en förklaring. Förklaring är nära sammanbundet med förståelse. För att förstå något måste 
forskaren förklara och omvänt: för att kunna förklara något måste forskaren ha förstått det hon 
förklarar.90 En grundtanke inom hermeneutiken är att människan alltid förstår något mot bak-

                                                 
82 Jacobsen 2002, sid. 27 f. 
83 Gustavsson  2004, sid. 9ff. 
84 Jacobsen 2002, sid. 36 f. 
85 Gustavsson 2004, sid. 9ff. 
86 Jacobsen 2002, sid. 32ff. 
87 Ödman 2004, sid. 74. 
88 Gustavsson 2004, sid. 12ff. 
89 Ibid. 
90 Ödman 2004, sid. 75 ff. 
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grund av vissa förutsättningar. Sådana förutsättningar kallas förförståelse. Förförståelsen bygger 
på tidigare lärdomar och erfarenheter, och den inbegriper också tidigare upplevelser och käns-
lor.91 Anledningen till att förförståelse är ett nödvändigt villkor för förståelse är att när forskaren 
ska tolka ett fenomen måste hon ha vissa idéer om vad hon ska titta efter. Utan sådana idéer 
skulle undersökningarna inte ha någon riktning och forskaren skulle inte veta vad hon skulle 
rikta sin uppmärksamhet mot.92 Förförståelsen har alltid en riktning och den är således inte neut-
ral. Just därför kan den vara både ett hinder och en tillgång i detta uppsatsarbete vid försök att 
förstå de riktlinjer som undersökts.93 Då problemformuleringen delvis besvaras utifrån respond-
enternas uppfattningar är det viktigt att ha i åtanke att även respondenterna har en förförståelse 
utifrån de erfarenheter de besitter vilket påverkar deras ställningstaganden.94   
 

TOLKNING 
 
 
 FÖRSTÅELSE   FÖRKLARING 
 

FÖRFÖRSTÅELSE 
 
Figur 3.1 Samspelet mellan tolkning–förståelse–förklaring–förförståelse. (Ödman 2004, sid. 76.) 
 
Figur 3.1 illustrerar sambanden mellan de fyra hermeneutiska momenten där pendlingen mellan 
närhet och distans, förklaring och förståelse tydliggörs. Genom tolkningen framkommer 
förståelsen som i sin tur växt fram genom förklaringen. Tolkningen blir således en syntes mellan 
förklaring och förståelse där förförståelsen utgör grunden för den hermeneutiska processen.95    
 
En viktig del i den hermeneutiska processen som figur 3.1 ovan inte visar är pendlingen mellan 
del och helhet. Den hermeneutiske forskaren växlar mellan del- och helhetsperspektiv. Tanken är 
att utifrån dessa delar bygga en helhet, det vill säga skapa förståelse för fenomenet.96 Dessa 
svängningar brukar illustreras i den hermeneutiska spiralen. Den hermeneutiska spiralen visar 
tolknings- och förståelseprocessens tidsdimension, pendlingen mellan del och helhet under tolk-
ningsprocessen samt den hermeneutiska grundprincipen att del och helhet ska stödja varandra. 
Detta visar även hur forskaren, genom att relatera till sina egna erfarenheter, teoretiska perspektiv 
och referenser ger empirin dess innebörd. Denna process inkluderar även de skiften av perspektiv 
på empirin som sker genom tolkningsprocessen arbete. En fara med den hermeneutiska 
tolkningsprocessen är att ett fördomsfullt tänkande kan leda till att ny och motstridig information 
omtolkas så att den ändå bekräftar den ursprungliga förståelsen. För att undvika detta problem 
krävs att forskaren är öppen och beredd att ändra sin förförståelse på basis av vad empirin visar.97   
 
Denna uppsats är till största delen influerad av det hermeneutiska forskningsparadigmet då 
tolkning utgör en central del i förståelsen för problematiken kring intressekonflikter. De resultat 
                                                 
91 Ödman 2004, sid. 75. 
92 Gilje, Grimen 2004, sid. 183. 
93 Ibid. 
94 Gilje, Grimen 2004, sid. 179. 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
97 Ödman 2004, sid. 78f. 
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som framkommer genom de empiriska studierna behöver tolkas för att kunna implementeras i 
uppsatsen. I figur 3.2 illustreras den hermeneutiska spiralen i denna uppsats. 

 
 
Figur 3.2 Den hermeneutiska spiralen i denna undersökning (Egen bild.)  
 
Som figur 3.2 illustrerar ökade förståelsen för intressekonflikter i livbolag successivt under upp-
satsarbetets framskridning. Spiralen illustrerar den tolkning som varje moment innefattar. Valet 
av den problemformulering som denna uppsats ämnar besvara har sitt ursprung i författarnas 
förförståelse. Denna förförståelse har bland annat uppkommit genom ekonomistudier och i viss 
mån massmedias bevakning av intressekonflikter i livbolag. Det var genom förförståelsen för 
intressekonflikter i livbolag som ämnet upplevdes som ett intressant forskningsområde. Valet av 
problemformulering påverkade sedan vilken kunskap som behövde inhämtas för att kunna 
besvara den. Genom denna ökade kunskap avseende koncerninterna transaktioner och 
intressekonflikter i livbolagen justerades problemformuleringen ytterligare för att bättre passa det 
syfte som fastställts. Således inhämtades ny kunskap som resulterade i den teoretiska grund som 
uppsatsen bygger på. Den teoretiska grunden samt förförståelsen resulterade i valet av 
respondenter samt utformningen av intervjufrågorna. Den första intervjun genomfördes med en 
representant för Finansinspektionen. Resultatet av denna intervju bidrog till ökad kunskap och 
förståelse för problemet vilket möjliggjorde en förbättring av intervjufrågorna till livbolagen. 
Efter intervjuerna med livbolagen tillkom ytterligare aspekter på problematiken kring intresse-
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konflikter och interna transaktioner i livbolag vilket resulterade i att det teoretiska kapitlet fick 
kompletteras. De resultat som framkom av den empiriska undersökningen medförde även att 
problemformuleringen fick justeras då de svar som erhölls från respondenterna inte till fullo 
besvarade den ursprungliga problemformuleringen: Hur utformas den interna kontrollen i 
livbolag för att säkerställa att eventuella intressekonflikter reduceras vid koncerninterna 
transaktioner? Snarare gav empirin svar på hur riktlinjerna i livbolagen var utformade vilket 
resulterade i att problemformuleringen omformulerades. Efter avslutade intervjuer samt samman-
ställning av teori hade en tillräcklig förståelse uppnåtts för att kunna analysera de resultat under-
sökningen fått fram. Genom de många delarna som uppsatsarbetet innefattat kunde slutligen hel-
heten belysas i uppsatsens slutsatser.            
 

3.1.3 Kvantitativ och kvalitativ ansats 
Den kvalitativa och den kvantitativa ansatsen är metoder för att samla in empiri och skiljer sig 
principiellt inte från varandra.  Ansatserna lämpar sig olika för olika sammanhang men ingen av 
de båda metoderna är bättre eller mer vetenskaplig än den andra. Det som påverkar valet av 
ansats är främst den problemformulering som fastställts. De båda ansatserna utesluter inte heller 
varandra utan kan tillämpas ömsesidigt i samma forskningsarbete. En kvalitativ och öppen ansats 
ger dock en mer nyanserad bild av sammanhang och individ medan en kvantitativ ansats ger en 
mer fragmenterad och snävare bild.98    
 
Med den kvantitativa metoden kategoriserar forskaren informationen innan den samlas in. Meto-
den förutsätter att det finns variabler och värden som kan tilldelas ett numeriskt tal. Detta 
tillvägagångssätt innebär att forskaren i stor utsträckning styr den information som respondenten 
kan ge.99 Inom kvantitativt orienterad forskning kan man tillämpa statistik och göra upp tabeller 
vilket gör att informationen är lätt att behandla med datorer.100 Resultaten måste dock tolkas 
vilket gör att den kvalitativa metoden kommer in på den kvantitativa och metoderna kan således 
kombineras. En kvantitativ metod genererar vanligtvis mer bredd än djup på undersökningen.101  
 
 
 
 
 
Öppet samtal  Intervju med delvis fasta frågor/ Frågeformulär med enbart 

frågeformulär med öppna frågor fasta svarsalternativ 
 
Figur 3.3 Kvalitativ och kvantitativ metod som ändpunkter på en skala (Jacobsen 2002, sid. 139.) 
 
Den kvalitativa metoden karaktäriseras av öppenhet då forskaren i ringa utsträckning har bestämt 
i förväg vad det är hon letar efter medan den kvantitativa metoden vanligtvis tillämpar fråge-
formulär med fasta svarsalternativ. Detta kan illustreras i en löpande skala som figur 3.3 visar. De 
data som erhålls vid insamlingen styrs till stor del av de respondenter och situationer som 
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forskaren intervjuar eller observerar.  Intervjufrågorna är ofta öppna och saknar fasta svars-
alternativ. Därmed kan den kvalitativa metoden sägas ge den ”riktiga” förståelsen av ett under-
sökningsobjekt då det är undersökningsobjekten som definierar vad som är den ”korrekta” för-
ståelsen. Öppenheten bidrar till att insamlade data kan bli mycket nyanserade. Respondenten 
redogör för sina individuella och unika åsikter om ett fenomen vilket gör att forskaren kan få 
fram det unika och specifika hos uppgiftslämnaren. Metoden betonar även vikten av närhet 
mellan forskaren och undersökningsobjektet. Detta uppnås genom långa samtal eller genom att 
observera människor eller situationer under längre tid.  Den kvalitativa metoden är även flexibel 
då processen blir interaktiv. Problemformuleringen och datainsamlingsmetoden kan ändras i takt 
med att forskaren vinner mer kunskap. Det som talar emot den kvalitativa metoden är att den är 
resurskrävande bland annat i form av tid. Vidare är data mycket komplexa då de är nyansrika och 
omfattande. Även närheten kan utgöra ett problem då det finns risk för att forskaren kommer för 
nära undersökningsobjektet vilket kan minska förmågan till kritisk reflektion.102     
 
Denna uppsats använder sig av den kvalitativa metoden, då den lämpar sig bäst i de fall forskaren 
har liten kunskap om det studerade fenomenet samt när hon vill få mycket information om få 
enheter.103 Intervjuer har genomförts med ett mindre antal livbolag för att få fram djupare 
information om livbolagens riktlinjer och interna kontroll avseende koncerninterna transaktioner, 
än vad en kvantitativ metod skulle kunna ge. Intervjufrågorna är öppet utformade då nyanserade 
svar från respondenterna eftersträvas. 
 

3.2 Undersökningsstrategi 

3.2.1 Fallstudie  
Inom kvalitativa studier används ofta fallstudie som undersökningsstrategi. En fallstudie är en 
form av studie där själva studieobjektet är avgränsat i tid och rum. Studieobjektet kan till 
exempel vara en organisation (avgränsat i rummet) eller en speciell händelse (avgränsat i tiden). 
En fallstudie kan vara lämplig när forskaren vill få en djupare förståelse av en viss händelse, 
beskriva vad som är specifikt för en enskild plats samt vid teoriutveckling, där forskaren genom 
att gå på djupet i fråga om ett enskilt fall kan hitta saker som hon inte hade klart för sig i 
förväg.104 Evert Gummesson definierar fallstudiebaserad forskning på följande sätt:105 
 
”Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet används som 
empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett område helt eller delvis saknas och 
när det rör sig om komplexa fenomen.” 
 
Fallstudier kan ha en intensiv (djup) eller extensiv (bredd) uppläggning. Djup är relaterat till hur 
forskaren vill närma sig det fenomen som hon vill studera, medan bredd säger något om hur 
många undersökningsenheter hon vill uttala sig om. Att göra en intensiv undersökning är ett för-
sök att få fram så många nyanser och detaljer i själva fenomenet som möjligt. En intensiv upp-
läggning på fallstudien kan även vara lämpligt i fall där forskaren är intresserad av att se på 
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samspelet mellan till exempel en individ och en speciell kontext.106 Att gå på bredden är ett 
försök att få en exakt beskrivning av ett fenomens omfattning, utsträckning och/eller frekvens 
tvärs över många kontexter. En extensiv undersökning ökar sannolikheten för att forskaren får 
fram resultat som kan generaliseras till hela populationer.107  
 
Denna uppsats tillämpar fallstudier som avgränsas till organisationer i form av ömsesidigt drivna 
livbolag som ingår i en koncern eller grupp av bolag. Fallstudier valdes då koncerninterna 
transaktioner inom livbolagen och de eventuella intressekonflikter som uppkommer i samband 
med dessa är ett komplext och mångfacetterat problemområde. Fallstudierna är intensiva då de 
syftar till att få fram så många detaljer som möjligt avseende hur riktlinjerna för hantering av 
intressekonflikter i livbolagen är utformade samt hur de arbetar med sin interna kontroll för att 
minska eventuella intressekonflikter vid koncerninterna transaktioner. 
 

3.2.2 Urval  
Denna uppsats ska besvara problemställningen; Hur är riktlinjer i livbolagen utformade för att 
säkerställa att negativa intressekonflikter reduceras vid koncerninterna transaktioner? Vidare 
ämnar undersökningen besvara delfrågeställningen; Vilken funktion har Finansinspektionens 
metodstöd för tillsyn av koncerninterna transaktioner vid utformningen av livbolagens riktlinjer 
och vad anser livbolagen om detta metodstöd? 
 
Den urvalsstrategi som använts är ett heltäckande urval, som gör det möjligt att undersöka 
samtliga fall i den relevanta populationen.108 Populationen består av åtta svenska livbolag som 
drivs enligt ömsesidiga principer och ingår i en koncern eller grupp av bolag. De intresse-
konflikter som kan uppkomma vid koncerninterna transaktioner som denna undersökning avser 
att belysa, framträder i och med att all upparbetad vinst i livbolaget ska tillfalla livförsäkrings-
tagarna. Således uppkommer dessa intressekonflikter inte i vinstutdelande livbolag där försäk-
ringstagarna tilldelas en fastställd återbäringsränta på sitt sparade kapital och vinsten tillfaller 
följaktligen aktieägarna. Likaväl uppkommer inte problematiken i livbolag som ej ingår i 
koncerner då det inte kan bli fråga om koncerninterna transaktioner.109 Ovanstående resonemang 
ger följande urval: 

• Folksam Liv 
• Förenade Liv Livförsäkrings AB  
• KPA AB  
• Länsförsäkringar Liv 
• SalusAnsvar Liv 
• SEB Trygg Liv (Gamla Trygg Liv och Nya Trygg Liv) 
• Skandia Liv 

 
Uppsatsen ämnade således genomföra en totalundersökning. Vidare valdes även Finansinspek-
tionen ut som respondent för att få ytterligare en aspekt på problematiken. En intervjuförfrågan 
skickades ut via e-post till livbolagen samt till Finansinspektionen. Dessa introduktionsbrev 
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109 Finansinspektionen Rapport 2003:2, sid. 5. 
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bifogas i bilaga 1 och 2.  Svar erhölls omgående från Finansinspektionen, SEB Trygg Liv och 
SalusAnsvar. Finansinspektionen och SEB Trygg Liv valde att medverka i undersökningen 
medan SalusAnsvar avböjde. Detta motiverades med att SalusAnsvar är ett för litet bolag för att 
kunna bidra till ämnet samt att de har ytterst få interna transaktioner som samtliga är väl 
avgränsade och definierade.  
 
En vecka efter det första utskicket sändes en påminnelse via e-post till de livbolag som ej svarat. 
Efter denna påminnelse erhölls svar från Folksam Liv och Skandia Liv som tackade ja till att 
medverka i undersökningen. Inget svar har erhållits från Länsförsäkringar Liv, trots upprepade 
påminnelser, vilket får tolkas som att de avböjt att medverka i undersökningen. Då respondenten 
från Folksam Liv även representerade KPA AB och Förenade Liv Livförsäkrings AB (som ingår 
som dotterbolag i Folksam Livkoncernen) erhölls således ett bortfall bestående av SalusAnsvar 
samt Länsförsäkringar Liv. 
 
I detta skede i undersökningen var det viktigt att nå de personer inom livbolagen och Finans-
inspektionen som var mest sakkunniga inom undersökningsområdet och således mest lämpade 
som respondenter. Därmed kontaktades ekonomichefer samt i vissa fall VD på respektive liv-
bolag i ett första skede, med en önskan om att få intervjua dem eller någon annan inom bolaget 
som var mer lämplig. På så sätt har troligheten att få träffa rätt person inom livbolagen ökat. På 
Finansinspektionen kontaktades författaren till Finansinspektionens senaste rapport ”Interna tran-
saktioner i livbolag – en uppföljande granskning” som behandlar den problematik som denna 
uppsats undersöker. 
 

3.3 Datainsamling 
De vanligaste datainsamlingsmetoderna inom den kvalitativa ansatsen är öppna gruppintervjuer, 
dokumentundersökning samt individuella öppna intervjuer. Vid öppna gruppintervjuer intervjuas 
en grupp samtidigt istället för varje individ för sig. Undersökaren intar snarare rollen som 
debattledare än som intervjuare och gruppen interagerar och ställer frågor till varandra.110 Vid 
dokumentundersökningar samlas ord, meningar och berättelser som andra forskare sammanställt 
in. Forskaren kan även använda sig av offentliga dokument, företags årsredovisningar, dagböcker 
etc.111 Datainsamlingen till denna undersökning har främst skett genom öppna individuella inter-
vjuer, som kännetecknas av att undersökare och respondent samtalar i en vanlig dialog. Denna 
metod är mest lämplig när relativt få enheter undersöks, när forskaren är intresserad av vad den 
enskilda individen säger samt hur individen tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen.112 
Till viss del har även dokumentundersökning skett i detta uppsatsarbete då författarna tagit del av 
bolagens årsredovisningar samt de dokument där Folksam Liv, KPA AB samt Skandia Liv fast-
ställt riktlinjer avseende intressekonflikter och koncerninterna transaktioner.  
 
I denna undersökning bokades personliga intervjuer in med de respondenter som valt att med-
verka i undersökningen. Intervjuer hölls med Finansinspektionen, Folksamgruppen (där Folksam 
Liv, KPA AB samt Förenade Liv Livförsäkrings AB ingår), SEB Trygg Liv (Nya och Gamla) 
samt Skandia Liv. Intervjuerna har skett personligen på plats hos företagen då respondenter 
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tenderar att ha lättare att tala om ämnen som kan vara känsliga när man möts ”ansikte mot 
ansikte”. Intervjufrågorna har haft ett tema och fast ordningsföljd för att skapa en struktur på 
undersökningen. Dock har enbart öppna svar använts för att ge respondenterna möjlighet att ge 
nyanserade och mer djupgående svar. Intervjufrågorna skickades ut via e-post till samtliga res-
pondenter tre dagar innan intervjutillfället. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 3 (till Finans-
inspektionen) samt bilaga 4 (till livbolagen). Respondenternas svar avseende deras företags rikt-
linjer, interna kontroll samt framtida planer har sammanställts och redovisats i uppsatsen med 
hänvisning till respondenternas namn. Emellertid har de åsikter som respondenterna redogjort för 
avseende Finansinspektionens arbete kring intressekonflikter och koncerninterna transaktioner 
redovisats anonymt. Detta har gjorts för att skydda respondenternas integritet samt för att 
generera mer uppriktiga svar. Samtliga intervjuer har spelats in på en handdator efter respond-
enternas godkännande. Inspelningen säkerställer att alla svar dokumenteras samt möjliggör ett 
mer naturligt samtal med respondenten då intervjuarna inte behöver anteckna samtalet. Inter-
vjuerna har tagit mellan 45 och 75 minuter i anspråk. För att undvika att viktig information miss-
förståtts eller feltolkats har samtliga respondenter fått ta del av de sammanställda intervjuerna 
med möjlighet att ge synpunkter och förslag till ändringar.113    
 

3.4 Kritisk granskning av metoden 
Att kritiskt bedöma undersökningens giltighet och tillförlitlighet betyder att forskaren försöker 
förhålla sig kritiskt till kvaliteten på de data som hon samlar in.114 
 

3.4.1 Validitet 
Med validitet avses huruvida de empiriska måtten mäter det de avser att mäta. Här frågar sig 
forskaren således om hon har lyckats fånga in det hon var ute efter att studera eller om hon har 
studerat något annat. Faktorer som påverkar validiteten är om de intervjufrågor som ställts be-
svarar problemformuleringen samt om de ställts till rätt personer. 115  
 
Intervjufrågorna som ställts i denna undersökning genererade information som inte besvarade den 
ursprungliga problemformuleringen. För att säkerställa undersökningens validitet omformuler-
ades problemformuleringen så att resultaten från den empiriska undersökningen blev väl 
förankrade i uppsatsens syfte och problemformulering. Vidare anses urvalsgruppen vara väl 
lämpad att besvara frågeställningen då den bidrar till olika intressenters syn på hur riktlinjerna 
avseende hantering av intressekonflikter är utformade i livbolagen. För att säkerställa att 
intervjuerna genomfördes med de mest lämpade respondenterna inom respektive livbolag 
infogades en begäran att bli hänvisad till ”annan person som eventuellt är mer lämpad att svara på 
undersökningens frågor” i introduktionsbrevet. Detta medförde att Folksamgruppens ekonomi-
chef, som kontaktades initialt, vidarebefordrade förfrågan till livbolagets Chefcontroller då han 
ansåg denne vara bättre lämpad för ändamålet.     
 
Det kan möjligen ses som en brist att endast intervjua en person från Finansinspektionen och 
sedan anta att hans åsikter representerar hela organisationen. Möjligtvis skulle olika infallsvinklar 
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kunna fås från andra som arbetar på myndigheten, men då respondenten är en av dem som arbetar 
mycket med problematiken kring koncerninterna transaktioner i livbolagen antas hans svar som 
representativa för myndigheten.  Samma kritik kan riktas mot intervjuerna med livbolagen där en 
person antas representera hela organisationen. 
 
Metoden anses tillfredställande att besvara den ställda problemformulering, dock skulle slut-
satserna bli mer tillförlitliga och en bättre bild fås om samtliga livbolag kunnat intervjuas och om 
deras riktlinjer också hade erhållits. 
 

3.4.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet avses undersökningens tillförlitlighet och rör frågan om huruvida resultatet från 
en undersökning blir detsamma om undersökningen genomförs på nytt eller om den påverkas av 
slumpmässiga eller tillfälliga premisser.116 Vid intervjuer kan fel uppkomma på grund av trötthet, 
svårigheter att förstå frågan, minnesproblem, tillfälliga sinnesstämningar etc.117 Reliabiliteten har, 
i denna uppsats, säkerställts genom att samma intervjufrågor har ställts till samtliga livbolag, 
intervjuerna har spelats in samt att respondenterna har givits möjlighet att korrigera eventuella 
felaktigheter i de sammanställda intervjuerna. 
 

3.4.3 Objektivitet 
En av de filosofiska utgångspunkterna för fallstudiebaserad forskning är att verkligheten inte är 
något objektivt fenomen utan att vi omger oss med olika tolkningar av verkligheten. Det vill säga 
ingen beskrivning av en fallstudie är genomgående objektiv och bygger enbart på fakta, utan den 
innehåller alltid analys och tolkning.118 
 
Syftet med intervjuer är att samla in data av ett objektivt slag, det vill säga data som inte är utsatt 
för individuell och subjektiv påverkan. Forskarens uppgift blir såldes att undvika att påverka 
respondenten under intervjun, alltså minimera så kallade intervjuareffekter.119 Intervjuareffekten 
innebär att intervjuarens fysiska närvaro i form av hennes sätt att framträda och sätt att ställa 
frågor kan påverka uppgiftslämnarens svar.120 Om intervjuobjektet exempelvis noterar att inter-
vjuaren är uttråkad eller inte känner sig väl till mods kan denne påverkas att svara på ett sätt som 
gör intervjuaren nöjd.121 Risken för att intervjuareffekter uppstår är störst vid personliga inter-
vjuer där intervjuobjektet har möjlighet att både observera och höra intervjuaren.122  
 
I denna undersökning har samtliga intervjusituationer varit likartade Intervjuerna har följt de i 
förhand utskickade intervjuformulären, som en grund för respondenten att fritt få beskriva och 
berätta kring frågan. I frågeformuläret har negationer, ledande frågor etc. undvikits för att inte på-
verka respondenterna i någon riktning. Då denna uppsats undersöker hur livbolagen har utformat 
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sina riktlinjer och den interna kontrollen krävs det att respondenterna delger undersökningen 
interna dokument och intern information. Detta kan upplevas som känsligt för respondenterna i 
vissa avseende och därmed bör resultaten ses med bakgrund till att vissa svar kan vara subjektivt 
utformade samt att vissa svar ej har erhållits.  
 
En specifik intervju går inte att reproducera, men genom att samma material har använts till samt-
liga intervjuer med livbolagen anses objektivitet ha uppnåtts i undersökningen. På detta sätt går 
det att genomföra likartade intervjuer, genom att följa liknande principer för genomförandet av 
intervjun. Vidare verifieras respondenternas svar av de dokument över livbolagens (Folksam-
gruppen och Skandia Liv) riktlinjer som denna undersökning har fått ta del av. Dock ska det be-
aktas att det inom bolagen kan finnas fler dokument som reglerar intressekonflikter och interna 
transaktioner som denna undersökning inte tagit del av.  
 

3.4.4 Källkritik 
Vid insamling av primärdata har forskaren själv en viss grad av kontroll över de förhållanden 
som kan påverka datas tillförlitlighet. Hon vet i varje enskilt fall vad som har gjorts och kan 
reflektera över hur detta påverkar tillförlitligheten. När en forskare använder sig av sekundärdata 
har hon inte denna kontroll. Ofta vet hon inte hur data har samlats in, vilka mätapparater och 
insamlingsmetoder som har använts och vem som har registrerat informationen.123 
 
Den traditionella källkritiken ställer tre krav avseende samtid, tendenser och beroendekritik. Sam-
tidskravet innebär att iakttagelser som görs bör ligga så nära det inträffade i tiden som möjligt. 
Det andra kravet innebär att forskaren bör undersöka om det finns tendenser i materialet som kan 
ha påverkat berättarens iakttagelser. Exempel på sådan påverkan är att berättaren förvränger sina 
iakttagelser till egen fördel. Det tredje kravet innebär att forskaren bör undersöka om berättelsen 
är beroende av någon annan källa. Det vill säga om att författaren till en källa har använt sig av 
en annan källa för sitt påstående. Detta krav kallas för det beroendekritiska kriteriet.124     
 
Den litteratur och de rapporter som ligger till grund för denna undersökning anses här har högst 
reliabilitet samt uppfylla samtidskravet. Den litteratur som främst berör livförsäkringsbranschen, 
intressekonflikter och koncerninterna transaktioner har producerats de senaste åren, vilket innebär 
att de kan anses vara representativa för att skildra och belysa den problematik som denna uppsats 
fördjupas i. Det finns en risk gällande rapporter som är publicerade av Finansinspektionen att de 
till viss del är partiska. Dock anses den information som Finansinspektionen publicerar vara 
tillförlitlig, då Finansinspektionen är en myndighet som verkar på uppdrag från regeringen. 
 
Risken att Internetbaserade källor innehåller felaktigheter gör att man måste studera webb-
platserna noga, dra slutsatser och kombinera information från olika håll. En bra utgångspunkt vid 
källkritik av Internetkällor är att ge en detaljerad granskning med utgångspunkt från källans förut-
sättning och egenskaper samt källans världsbild och kunskapssyn. Med källans förutsättning och 
egenskaper avses att forskaren bör ifrågasatta källans kompetens, ursprung och hur informationen 
samlas in. Vad gäller världsbild och kunskapssyn gäller det för forskaren att undersöka ur vilken 
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politisk, social, etnisk, kulturell och annan kontext källan härstammar från.125 Information som 
har hämtats från statliga myndigheter, såsom Ekonomistyrningsverket och Finansinspektionen, 
samt från Försäkringsförbundet och Konsumenternas Försäkringsbyrå anses ge en objektiv och 
kompetent information. Däremot kan information som hämtats från livbolagens hemsidor vara 
influerade av subjektiv information som publicerats i marknadsföringssyfte. Likaså ska liv-
bolagens årsredovisningar läsas kritiskt, då även dessa kan ses som en marknadsföringskanal för 
livbolagen, med subjektivt innehåll. 
 
Beträffande artiklarna som det refereras till i undersökningen finns en risk att de inte re-
presenterar dagens synpunkter. Endast en artikel som denna uppsats refererar till är publicerad 
under 2000-talet, de andra artiklarna är äldre. Detta medför att det kan ifrågasättas om samtids-
kravet kan anses vara uppfyllt. En annan faktor som bör beaktas är att artiklarna kan färgas av 
författarnas personliga åsikter och därmed bli subjektiva.   

                                                 
125 Leth, Thurén  2000, sid. 134f. 
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4. Teoretisk referensram 
Under detta kapitel redogörs för den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsen. 
Teorin kommer att bidra till att besvara uppsatsens problemformulering; Hur är riktlinjer i liv-
bolagen utformade för att säkerställa att negativa intressekonflikter reduceras vid koncernint-
erna transaktioner? Teorin ligger även till grund för att få förståelse för vilken funktion 
Finansinspektionens metodstöd för tillsyn av koncerninterna transaktioner har vid utformningen 
av livbolagens riktlinjer och vad livbolagen anser om detta metodstöd. 

4.1 Förtroende och tillitsteori  
Med dagens synsätt bedöms ett företags verksamhet helt efter dess förmåga att generera vinst. 
Reicheld (1996) beskriver att företagets primära uppgift egentligen är att skapa kundvärde, inte 
vinst. Vinsten är resultatet, inte målet. Beviset för att företaget skapar ett högt värde är hög 
lojalitet, då det enda sättet att behålla kundernas och de anställdas lojalitet är att tillhandahålla ett 
överlägset värde. De som har den högsta lojaliteten i sin bransch har, nästan undantagslöst, också 
starkast tillväxt och högst produktivitet.126  
 
Vidare menar Reicheld att lojalitet inte kan beordras fram utan måste förtjänas. Han anser att de 
flesta företagsledare inte inser hur värdefull lojalitet är. De flesta företagsledare ser som sin 
primära uppgift att maximera vinst eller aktiekurs och inte att maximera kundvärde och 
kundlojalitet. Detta ägarcentrerade sätt att leda företag började vid sekelskiftet när ägarna 
delegerade ledningsansvaret till professionella företagsledare. Han menar att grundarna av stora 
industrier förstod att företaget måste leverera värde till såväl kunder och anställda som ägarna 
och att ägare av småföretag fortfarande förstår det. Dock anser Reicheld att beslutsfattarna i 
dagens stora industriföretag med alla dess chefsnivåer får allt mindre återföring från kunderna. 
Den kortsiktiga vinsten blir viktigast och de ser inte längre sambandet mellan företagets lång-
siktiga framgång och lojaliteten hos dess kunder, anställda och ägare.127 Lojalitetsbaserat ledar-
skap handlar om principer som gör att ett företag kan betjäna alla sina intressenter väl. Målet är 
att skapa så mycket värde för kunderna att det blir mycket över för anställda och ägare. De flesta 
företagsledningar fäster större vikt vid ägarnas intressen än vid kundernas och de anställdas, 
menar Reicheld.128 
 

4.2 Agentteorin  
Agentteorin aktualiseras när ett företags ägande är åtskiljt från styrningen.  Jensen och Meckling 
(1976) tillhandahåller ett ramverk för analysering av principal-/agentteorin där principalen utgörs 
av ägaren och ledningen agerar som agent.  Agentteorin menar att om principalen och agenten är 
nyttomaximerare med olika mål så har agenten incitament att avvika från principalens nytto-
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maximering. Det vill säga att ledningen troligtvis agerar i syfte att maximera sin egen nytta vilket 
kan ske på bekostnad av ägarens nytta.129 

Några centrala antaganden inom agentteorin är att parterna fattar självständiga beslut, att de 
handlar i eget intresse och har egna mål som inte alltid överensstämmer med den andra partens. 
Parterna kan även ha olika attityder till risk – någon kan vara riskavert medan en annan kan vara 
risktagare. Vidare antar agentteorin att parterna har begränsad rationalitet och kan hemlighålla 
eller förvränga information. Principalen (ägaren) är medveten om detta problem och kan tillgå två 
metoder för att styra agentens (ledningens) beteende. Principalen kan övervaka agenten eller in-
föra tvingande mekanismer för att styra och förhindra agenten till att maximera sin personliga 
nytta.130  
 
Agentproblematiken medför vissa kostnader för intressenterna. Dessa kostnader uppstår till följd 
av intern och extern granskning samt vid kommunicering av resultaten. Principalen ådrar sig en 
kostnad vid övervakningen av agenten för att säkerställa att principalens intressen tillvaratas. 
Agenten ådrar sig en kostnad för att kommunicera att den strävar efter principalens mål. Kost-
naden för att ledningen samlar in och ger information till ägarna kallas för ”bonding costs”. För-
utom övervakningskostnader och bonding costs uppstår även residualkostnader i samband med 
att ägarskapet skiljs från styrningen av företaget. Residualkostnaderna utgör skillnaden mellan 
det realiserade samt det optimala värdet av principalernas välfärd och uppkommer på grund av att 
ägarna finner det ineffektivt att fullt ut kontrollera att ledningen maximerar deras nytta.131  
 

4.2.1 Agentteorin i livbolagen 
Livbolagen har i huvudsak tre intressenter: ägarna, ledningen och försäkringstagarna. När agent-
teorin appliceras på livbolag ser man till konflikterna mellan dessa tre intressenter och på vilket 
sätt dessa konflikter kan kontrolleras.132  
 
I aktieägda livbolag utgör styrning, ägande/risktagande och kunder/försäkringstagare skilda 
funktioner. Detta leder till en ökad effektivitet till följd av specialiseringen men medför även en 
ökad kostnad på grund av att ägande och styrning är åtskilda funktioner. Ledningen kan ha incita-
ment att agera inkonsekvent med aktieägarnas mål. Skillnaden i målsättning samt det faktum att 
ledningen inte drabbas av de effekter på livbolagets resultat som deras beslut orsakar leder till 
övervakningsproblem. Styrelsen fungerar som ett kontrollverktyg för att minimera risken för att 
ledningens agerande inverkar negativt på aktieägarnas intressen. Ett annat övervakningsproblem i 
aktieägda livbolag är incitamentet att överföra värde från försäkringstagarna till aktieägarna. 
Transaktionskostnader begränsar försäkringstagarnas möjlighet att eliminera all värdeöverföring 
men möjligheten att byta livbolag kan utgöra en kontrollerande faktor.133 
 
I rent ömsesidiga livbolag sammanfaller aktieägarfunktionen med försäkringstagarfunktionen. 
Denna struktur eliminerar eventuella konflikter mellan aktieägare och försäkringstagare. Försäk-
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ringstagarna har samma rättigheter och skyldigheter som aktieägarna. Ägarnas rättigheter i ömse-
sidiga livbolag är dock mer restriktiva än ägarnas rättigheter i aktiebolag. Detta ger ledningen en 
ökad möjlighet att kontrollera företaget då övervakningen kräver en kollektiv ansats vilket är 
svårt att genomföra med det diffusa ägande som präglar kundägda företag.134 
 
Figur 4.1 illustrerar agentteorin i livbolag där agenten utgörs av ledningen och principalen utgörs 
av aktieägarna (i aktielivbolag som drivs enligt ömsesidiga principer) eller försäkringstagarna (i 
rent ömsesidiga livbolag).   

 
 
 
 
 
 
Figur 4.1 En illustration över agentteorins utformning i livbolagen (Egen bild.) 
 
Man kan i livbolagens fall tänka sig att aktieägare, försäkringstagare, allmänheter, Finans-
inspektionen och revisorer utövar en tillsyn och bevakning av ledningen. Således minskar led-
ningens möjlighet att obemärkt agera på bekostnad av försäkringstagarna.      
 

4.3 Intressekonflikter  
En intressekonflikt kan uppkomma i varje situation där två eller flera parter (intressenter) har 
existerande eller potentiellt motstående intressen. I alla delar av samhällslivet förekommer en stor 
mängd naturliga och nyttiga intressekonflikter.135 I stort sett all ekonomisk verksamhet präglas av 
förekomsten av intressekonflikter. När två aktörer ingår ett avtal med varandra, om exempelvis 
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ett köp, uthyrning eller ett uppdrag, har de normalt sett olika intressen i affären. Intressekon-
flikten mellan de båda jämkas till en för båda parter acceptabel lösning i avtalet. Utan intresse-
konflikten skulle avtalet inte behöva upprättas. Intressekonflikter är således en naturlig del av 
ekonomisk verksamhet. Det gäller inte minst på finansmarknaden, där avtalen och tjänsterna ofta 
är mer komplexa och svårhanterliga än inom andra verksamheter.136 Relevant för denna uppsats 
är de intressekonflikter som bedöms kunna orsaka ekonomisk eller annan skada för enskild eller 
för det allmänna. 
 
Följande definition på intressekonflikt brukar användas:137 
 

”the situation where a person, willingly or otherwise, is placed in a position where the 
proper or, at least, satisfactory discharge to another of duty, which he has assumed or been 
given, conflicts with his own interest.” 
 
Detta innebär fritt översatt: 

 
”Situationen där en person, frivilligt eller inte frivilligt, placeras i en position där den 
lämpliga eller, åtminstone tillfredsställande fullgörelsen till en annan via plikt, som han har 
antagit eller blivit tilldelad, står i konflikt med hans egna intressen.” 

 
Två områden som varit mycket uppmärksammade under senare år är potentiella intressekonflikter 
i koncerner innehållande försäkringsbolag med ömsesidigt bedriven verksamhet (livbolag) samt 
finansiella koncerner innehållande fondbolag.138  
 

4.3.1 Intressekonflikter i livbolag 
Det som skiljer intressekonflikter i livbolagen från dem som finns i alla företags- och 
kundrelationer är bland annat att de berör ett stort antal, i avtalsförhållandet, svaga och därmed 
skyddsvärda sparare. Vidare är sparandet ofta långsiktigt och kan inte med lätthet avbrytas eller 
flyttas och det förvaltningsuppdrag livbolaget har innefattar att bolaget ska företräda spararna i 
ekonomiskt avseende. Härtill kommer ytterligare en dimension, nämligen att dessa företag på 
grund av sin verksamhet och storlek fyller en viktig samhällsfunktion. Om förtroendet skadas 
drabbas fler än bara företagen och deras egna kunder.139  
 
Intressekonflikter i livbolag uppkommer av två skilda slag. Dels finns konflikter mellan för-
säkringstagarna som grupp och andra intressenter, dels konflikter inom försäkringstagarkollek-
tivet mellan olika grupper. Förenklat kan man säga att den första typen, som kan benämnas 
koncernkonflikter, handlar om vilka kostnader som legitimt kan belasta försäkringsspararnas av-
kastning, medan de interna konflikterna gäller fördelningen av det överskott som kvarstår efter 
kostnadsbelastningen.140 
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Koncernkonflikter 
Koncernkonflikter av det slag som avses här är inget unikt för livbolagen utan liknande konflikter 
uppkommer också vid annan förmögenhetsförvaltning. Konflikten utgörs av att förvaltarens 
intresse skiljer sig från uppdragsgivarens. Speciellt tydlig blir jämförelsen när förvaltaren ingår i 
en koncern där andra företag i koncernen säljer tjänster som behövs i förmögenhetsförvaltningen. 
Den risk som uppstår är att förvaltaren kanske genomför onödigt många transaktioner och styr en 
hög andel av dessa till koncernens fondkommissionsbolag. Likaså kan det ligga nära till hands att 
utnyttja annan service från koncernföretag som till exempel värdepappersförvaring, redovisning 
eller marknadsföring utan att i detalj pröva om detta verkligen är bästa alternativet eller om priset 
för tjänsterna är rimligt ur uppdragsgivarens synvinkel. I vissa fall kan hela förmögenhets-
förvaltningen läggas ut på ett annat koncernföretag, varigenom uppdragsgivarens intresse riskerar 
att ytterligare hamna i skymundan.141 
 
Interna konflikter 
De interna intressekonflikterna i livbolagen uppkommer primärt på grund av kontraktens lång-
siktiga natur och de svängningar i resultatet som uppkommer från år till år. Under en samman-
lagd period på kanske 40-60 år av först inbetalningar och sedan utbetalningar hinner de yttre 
omständigheterna ändras avsevärt och vad som uppfattas som en rättvis fördelning av avkast-
ningen kan skifta över tiden. Fördelningen mellan olika slags försäkringskonstruktioner kan ock-
så variera.142 
 
En ytterligare källa till interna intressekonflikter är de avkastningsgarantier som finns i livförsäk-
ringskontrakten. Under många år betraktades dessa garantier som högst ointressanta, men när 
kapitalavkastningen under början av 2000-talet blev negativ har de fått betydligt större betydelse 
eftersom olika försäkringstagare har olika stor del av sin potentiella fordran garanterad. Intresse-
konflikter mellan olika kategorier försäkringstagare kan också uppstå när man övergår från att en-
bart spara till att också lyfta pension. Försäkringstagarens sparande inklusive såväl garanterad 
som inte garanterad avkastning görs då om till pension under utbetalning med vissa periodiskt 
återkommande belopp. Enligt praxis i branschen reduceras inte periodiska utbetalningar till följd 
av till exempel underkonsolidering. Ur ett rättviseperspektiv kan då frågan uppstå om inte även 
utgående pensionsbelopp bör minska, givet att sparare vars försäkring ännu inte är under utbet-
alning ser sin inte garanterade avkastning minska till följd av negativ återbäringsränta.143 
 

4.4 Intern kontroll 
Den interna kontrollen är en process som är integrerad i företagets verksamhet och består av flera 
olika komponenter. En del av den interna kontrollen är kontrollmiljön som skapas av aktörerna 
och hur de samverkar i företaget. Kontrollmiljön definieras av företagets sociala miljö och 
ledarstil. Företagets kultur ska verka för att mål, riktlinjer och policy efterföljs samt att ansvar 
och befogenheter är klart definierade. Kulturen består av såväl formella som informella 
mönster.144 
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En annan del av den interna kontrollen utgörs av riskbedömning. En riskbedömning syftar till att 
identifiera och bedöma de risker som utgör ett hot mot att uppnå organisationens mål. Samtliga 
organisationer ställs inför olika risker som det är viktigt att beakta. Riskerna kan härröra såväl 
internt som externt och kan till exempel utgöras av otillbörlig användning av organisationens 
resurser eller en hårddiskkrasch. För att en riskbedömning ska vara genomförbar krävs att det 
finns etablerade mål som sammankopplar olika nivåer och som inte är motsägelsefulla.145 
 
Ytterligare en aspekt på intern kontroll är kontrollaktiviteter som syftar till att motverka, 
minimera eller eliminera de risker som har identifierats. Kontrollaktiviteter kan även utgöras av 
en beredskap för att kunna hantera eller bemöta situationer som uppstår till följd av att olika 
händelser inträffar. Kontrollaktiviteterna kan vara antingen förebyggande eller utgöras av efter-
handskontroller.146 
 
Den fjärde komponenten avseende intern kontroll är information och kommunikation mellan så 
väl aktörer som olika organisatoriska nivåer. Denna komponent är av stor betydelse. Ledningen 
måste säkerställa att den information som krävs för att styra, följa upp och rapportera verksam-
heten finns tillgänglig i hela organisationen. I detta avseende är effektiva och ändamålsenliga 
rapport- och uppföljningssystem viktiga.147 
  
Den interna kontrollen fordrar en kontinuerlig tillsyn och utvärdering som säkerställer att kont-
rollsystemet fungerar på avsett sätt. För denna tillsyn svarar främst ledningen och tillsynen ska 
resultera i förslag till förbättringar för att stärka styrningen och den interna kontrollen.148 
 

4.4.1 Intern kontroll i livbolag 
Livbolagen säkerställer att ingen otillåten vinstutdelning sker genom att upprätthålla en god 
intern kontroll. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att livbolagets mål uppnås med av-
seende på: 149 

• verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet, 
• den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet samt 
• efterlevnaden av tillämpliga lagar och förordningar. 

 
Livbolagen har en compliance-funktion (CF), som ansvarar för intern kontroll och regelefter-
levnad. Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för att compliance-risken (regelefter-
levnadsrisken) hanteras och ska fastställa en särskild instruktion där funktionens roll, uppgifter 
och ansvar anges. CF ska vara en förtroendeingivande rådgivare och helt oberoende från bolagets 
affärsverksamhet.150 
 
Rapportering ska ske till styrelsen där de väsentliga riskerna och hur de hanteras anges. Även 
avvikelser ska rapporteras. Den interna revisionen ska granska CF. De bör bland annat granska 
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verksamhetens inriktning, omfattning och bredd samt göra en bedömning av de compliance-
risker som CF identifierat.151 
 

4.5 Koncerninterna transaktioner i livbolag 

4.5.1 Definition av koncerninterna transaktioner 
Med koncerninterna transaktioner avses ersättning för köpta eller sålda varor och tjänster mellan 
ett icke vinstutdelande livbolag och närstående bolag inom en vinstdrivande koncern eller en 
bolagsgrupp.152 I de fall livbolagen utgör en del av en försäkringskoncern sköts administrationen 
ofta gemensamt med andra bolag inom företagsgruppen, för att uppnå kostnadseffektivitet. Denna 
kostnadseffektivitet kan uppnås genom gemensam personal, datadrift, marknadsföring eller andra 
administrativa tjänster. Dessa gemensamma kostnader fördelas mellan bolagen och ger således 
upphov till så kallade närståendetransaktioner.153 Transaktioner mellan närstående kan exempel-
vis utgöras av: 154 

• köp och försäljning av tjänster, 
• köp och försäljning av fast egendom, 
• köp och försäljning av lös egendom, 
• licensavtal, 
• leasing, 
• lån och annan finansiering, 
• borgen och andra lämnade säkerheter. 

 

4.5.2 Definition av närstående bolag 
Enligt Finansinspektionens årsredovisningsföreskrifter definieras ett bolag som närstående om 
det ”utövar eller står under ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande eller äger en andel 
som ger ett betydande inflytande”.155 Enligt denna standard innebär ett bestämmande inflytande 
en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att få ekonomiska 
fördelar. Ett betydande inflytande innebär att ägarföretaget kan delta i de beslut som rör ett före-
tags finansiella och operativa strategier, men innebär inte bestämmande över dessa strategier. Be-
tydande inflytande kan uppnås via aktieinnehav, stadgar eller avtal.156 Denna, vida, definition ger 
att bolag alltså kan vara närstående även om de inte ingår i samma koncern eller finansiella före-
tagsgrupp och att en närståenderelation kan föreligga även om det inte har förekommit några 
transaktioner. Även nyckelpersoner i ledande ställning utgör närstående enligt denna definition. 
Finansinspektionens definition av begreppet närstående motsvarar definitionen i den inter-
nationella redovisningsstandarden IAS (International Accounting Standards).157  
 

                                                 
151 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 16. 
152 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 3. 
153 Finansinspektionen Rapport 2005:12, sid. 13. 
154 Finansinspektionen Rapport 2004:2, sid. 12. 
155 Finansinspektionen Rapport 2005:12, sid. 12f. 
156 Ibid. 
157 Ibid. 
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Enbart existensen av en närståenderelation kan vara tillräcklig för att påverka ett bolag, då bolag 
kan komma att avstå från viss verksamhet eller vissa affärsförbindelser på grund av ett annat 
bolags inflytande. Närståenderelationer kan även påverka ett bolags finansiella ställning genom 
att transaktioner med närstående kan genomföras på andra villkor än om motparten inte är när-
stående.158  
 
Transaktioner mellan närstående bolag är generellt sett svåra att identifiera, granska och verifiera. 
Detta kan bero på följande problematik:159 

• Transaktionerna är inte alltid lätta att identifiera, då de exempelvis kan utgöras av 
oväsentliga belopp vid ett stort antal tillfällen. De små beloppen ”drunknar” då i den stora 
mängden av transaktioner sett utifrån bolagets normala affärsverksamhet men kan utgöra 
en väsentlig totalsumma om de adderas.  

• Granskningsåtgärder är i stor utsträckning beroende av fullständiga upplysningar och in-
formation om interna affärer från styrelse och företagsledning.  

• Denna typ av transaktioner är svåra att spåra via bolagets system för intern kontroll.  
 

4.6 God standard avseende koncerninterna transaktioner i livbolag  
Finansinspektionen har utarbetat en metod för tillsyn av koncerninterna affärer i icke vinstut-
delande livförsäkringsbolag. Syftet har bland annat varit att vidareutveckla en god standard för 
hur sådana affärer ska genomföras, kontrolleras och redovisas. Ett av Finansinspektionens grund-
läggande mål med framtagandet av en tillämpad och öppet redovisad god standard för interna 
transaktioner i livbolagen är att detta ska bidra till att återskapa förtroendet för livbolagen.160 
 

4.6.1 Definition av god standard  
God standard utgörs av lagar, regler, föreskrifter och branschpraxis. Den goda standarden syftar 
till att reducera risken för att negativa intressekonflikter påverkar livbolagens resultat och 
ställning på bekostnad av försäkringstagarna. God standard utgör ingen exakt vetenskap utan 
bygger på öppenhet och bedömningar. Inom ramen för god standard finns dock flera mycket 
specifika krav, som lagstiftningen ställer på livbolagen, medan andra krav är mer av en kvalitativ 
art. God standard förändras genom bland annat nya lagar och regler, branschens självreglerande 
initiativ etc.161  
 
Vid koncerninterna affärer utgör god standard en del av livbolagets interna kontroll. Om liv-
bolaget uppfyller god standard på ett tillfredsställande sätt anses, med rimlig säkerhet, att vinst-
utdelningsförbudet inte överträds.162  
 

                                                 
158 Finansinspektionen Rapport 2005:12, sid. 12. 
159 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 1. 
160 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 4. 
161 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 1f. 
162 Ibid. 
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4.6.2 God standard avseende riktlinjer för hantering av intressekonflikter 
Den 1 juli 2004 infördes, genom en ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), bland annat 
kravet att livbolagens styrelser ska fastställa riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Det är 
också styrelsen som ansvarar för att riktlinjerna följs och styrelsen ska fortlöpande pröva om de 
behöver ändras.163 Enligt den proposition, Förstärkt skydd till försäkringstagare i livförsäk-
ringsbolag 2, som låg till grund för lagändringen, ska riktlinjerna i första hand fungera som ett 
verktyg för att främja bolags interna kontroll. Dessa riktlinjer bör, enligt Finansinspektionen, ge 
vägledning i beslut som avser förmögenhets- och riskfördelning mellan olika intressentgrupper i 
livbolagen. Vidare menar Finansinspektionen att riktlinjerna inte enbart ska vara av policy-
karaktär utan att de ska vara tydliga och ge konkret vägledning.164 Om Finansinspektionen finner 
att bolagets riktlinjer för hantering av intressekonflikter inte längre är tillfredsställande, med hän-
syn till omfattningen och beskaffenheten av bolagets rörelse, har de i lagtexten givits möjlighet 
att förelägga bolaget eller styrelsen att vidta rättelse.165  
 
Riktlinjerna ska innehålla bestämmelser om hantering av koncerninterna affärer. Dessa ska vara 
operationaliserbara, det vill säga de ska gå att följa. De bör åtminstone innehålla:166 
 

• Krav på att avtalen ska vara skriftliga. 
• Krav på identifiering och analys av situationer där effekter för negativa intressekonflikter 

kan uppstå. 
• Krav på identifiering av jäviga beslutsfattare/beredande tjänstemän inför varje avtal. 
• Krav på strukturerat och dokumenterat beslutsunderlag. 
• Direktiv om behovsanalys eller konsekvensanalys för väsentliga transaktioner. 
• Beskrivning av metoden för prissättningen och för fördelning av koncerngemensamma 

kostnader. 
• Bestämmelser om kontrollåtgärder av exempelvis vinstutdelningsförbudet 
• Direktiv för uppföljning av efterlevnad och rapportering. 
• Beslutsordning och ansvarsfördelning för hantering av risk för intressekonflikter med 

avseende på ovanstående. 
 

4.6.3 Metodstöd vid tillsyn av koncerninterna affärer i livbolag 
Finansinspektionens tillsynsmetod utgår ifrån en generell processbeskrivning som är tänkt att 
illustrera hur koncerninterna affärer och risken för intressekonflikter kan/bör hanteras i ett liv-
bolag. Avsikten är att processbeskrivningen ska vara normgivande och vara ett stöd såväl vid 
tillsyn som vid jämförelser mellan livbolagen och vid kraven på en viss kvalitativ utveckling av 
branschpraxis.167 
 
Livbolagen bör därmed utarbeta och framhålla en processbeskrivning för koncerninterna affärer. 
Enligt den goda standard som Finansinspektionen har framarbetat framgår det att beskrivningen 

                                                 
163 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 15. 
164 Finansinspektionen Rapport 2005:12, sid. 4. 
165 Försäkringsrörelselag (1982:713) 19 kap. 11§ 2p. 
166 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 15. 
167 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 4. 
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ska dokumentera ansvars- och arbetsfördelning. Den bör även omfatta de aktiviteter/rutiner som 
leder fram till ett koncerninternt avtal och hur det följs upp. Processflödena ska vara så pass 
detaljerade att det går att identifiera de väsentliga riskerna, nyckelkontrollerna och rutinerna.168  
 
Figur 4.2 illustrerar en generell processbeskrivning för koncerninterna affärer:169 
 

 
 
Figur 4.2 En generell processbeskrivning för koncerninterna affärer (Finansinspektionens Rapport 2005-
08-16, sid. 7) 
 
Nedan beskrivs denna process och vad Finansinspektionen avser är god standard i varje steg. 
Siffrorna i ovanstående bild åsyftar på kommande numrering för att läsaren lättare ska kunna 
orientera sig i processen. 
 
1. Start av processen 
Utifrån risken för intressekonflikter är det viktigt för livbolagets ledning att tydligt identifiera 
vem som tar initiativet till en koncernintern affär och varför. Objektivt sett är risken för intresse-
konflikter med negativt genomslag i hela det fortsatta kedjeförloppet störst i denna inledande fas 
av processen och därmed är också behovet av en stark styrning och kontroll störst redan här. 
Risken för intressekonflikter är störst inom gruppen beslutsfattare som tillhör styrelse och före-
tagsledning eftersom de har mandat att fatta och driva igenom affärsstrategiska beslut.170 
 
Finansinspektionen ger exempel på risker som kan föreligga i denna fas, bland annat att styrelse-
/företagsledning i livbolaget inte är eller inte agerar oberoende i förhållande till koncern-
ledning/aktieägare eller att styrelse/företagsledningen helt eller delvis sitter på ”två stolar”.171 
 
 
 

                                                 
168 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 17. 
169 Finansinspektionens Rapport 2005-08-16, sid. 7ff. 
170 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 5f.  
171 Ibid. 
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Följande kontroller i detta skede överensstämmer med god standard:172 
• Att livbolagets styrelse kan visa att de har en organisation med en bemanning som medger 

att de kan stå på egna oberoende ben när det gäller beställarkompetens, kontroll, 
utvärdering och uppföljning av kärnverksamheten och köpta tjänster. Detta är en 
grundförutsättning för en effektiv hantering av risken för intressekonflikter och koncern-
interna transaktioner.  

• Att flertalet av styrelseledamöterna i livbolaget varken är anställda i bolaget eller an-
ställda eller styrelseledamöter i något annat bolag inom samma koncern eller företags-
grupp.  

• Att styrelsen har antagit riktlinjer för hantering av intressekonflikter mellan bolagets 
intressenter. Att bolaget har en dokumenterad processbeskrivning för koncerninterna 
affärer i avsikt att eliminera risken för negativa intressekonflikter.  

• Att bolaget har en compliance-funktion med en instruktion fastställd av styrelsen som 
anger arbetsuppgifter (uppföljning och kontroll) samt avrapportering med avseende på 
hanteringen av risken för intressekonflikter.  

 
2. Inledande beslut om en koncernintern affär 
Oavsett vem som tagit initiativet till en koncernintern affär ska ett formellt beslut tas i livbolaget. 
Beslutet kan innebära att ingen förändring ska göras, att en omförhandling eller uppdatering av 
tidigare avtal genomförs eller att en djupare eller mer noggrann behovsanalys behöver genom-
föras.173  
 
För att kontrollera att beslutet till exempel inte fattas på ”fel” tjänstemannanivå, med otillräcklig 
analys och ofullständig dokumentation eller av jäviga tjänstemän kan livbolaget utföra risk-
kontroller. Detta kan vara att se till att livbolagets riktlinjer har en tydlig beslutsordning och an-
svarsfördelning. Att efterlevnaden av riktlinjerna följs upp, dokumenteras och rapporteras av dels 
ansvariga tjänstemän i samband med beslut i olika projekt, dels av compliance-funktionen samt 
dels också direkt genom styrelsens försorg. Även extern- och internrevisionen har anledning att 
följa upp efterlevnaden av riktlinjerna men detta utgör inte led i bolagets interna kontroll. 
Ytterligare en riskkontroll är att det finns ett komplett och strukturerat, dokumenterat besluts-
underlag som också innehåller motiv och förklaringar utifrån försäkringstagarnas intresse. 
Dokumentationen ska kunna medge olika utvärderingar/kontroller/uppföljningar i efterhand.174  
 
3. Behovsanalys  
Nästa steg i processen är att genomföra en behovsanalys. För att styrelsen ska kunna besluta om 
målsättningen för bolagets kostnader och den kostnadsfördelning som den baseras på behöver 
styrelsen först klargöra vilka behov som finns. En behovsanalys ska göras i de fall förslag/krav på 
väsentliga förändringar som kan påverka livbolagets organisation, styrning och kontroll, resultat 
eller ställning har lämnats i processens föregående steg. En behovsanalys görs ofta översiktligt 
men för att bereda vägen för ett beslut om man ska utveckla behovet internt eller köpa tjänsten 
utifrån.175  
 

                                                 
172 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 5ff 
173 Ibid. 
174 Ibid. 
175 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 7f. 
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Störst risk för intressekonflikt uppstår vid en koncern- eller gruppgemensam behovsanalys/ut-
redning, där målet sätts utifrån ett gemensamt perspektiv. Behovsanalysprojektet kan då löpande 
komma att styras/påverkas av andra faktorer än de som livbolaget ska ha som primär målsättning, 
nämligen livförsäkringstagarnas bästa. Om behovsanalysen utförs självständigt inom livbolaget 
minskar risken för intressekonflikt. Det uppstår även en uppenbar risk ifall jäviga befattnings-
havare/tjänstemän ingår i projektgruppen för behovsanalysen, exempelvis vid tillika anställn-
ing.176 
 
Finansinspektionen föreskriver följande riskkontroller som god standard i denna fas.177   

• Att bolagets Riktlinjer har tydliga anvisningar om vem/vilka som har befogenhet att utse 
projektansvariga/medlemmar eller själva ingå i olika projekt där risker negativa för 
intressekonflikter kan uppkomma.  

• Att direktiven och/eller beslutsunderlaget till behovsanalysen har behandlat frågan om 
risk för intressekonflikt.  

• Att risken för eventuella intressekonflikter konkret har analyserats, utvärderats och 
dokumenterats i en projektgrupp med en lämplig sammansättning som stärker livbolagets 
möjligheter att hävda sina krav och är i enlighet med bolagets Riktlinjer.  

• Att projektgruppen dokumenterat möten, beslut, kritiska frågor m.m. och övrigt underlag- 
/arbetsmaterial fullständigt och konsekvent.  

 
4. Beslut om upphandling  
Ett väl dokumenterat beslutsunderlag från en genomförd behovsanalys är ett bra underlag för 
vidare beslut om upphandling. Ett krav i denna fas är att livbolagets företagsledning och/eller 
styrelse självständigt ska ta ställning till beslutsunderlaget från behovsanalysen och de slutsatser 
som projektgruppen kommit fram till. Besluten kan innebära: ingen förändring, mindre för-
ändringar av gällande struktur och/eller avtal, eller beslut att inleda en upphandlingsprocess 
(intern och/eller extern anbudsförfrågan).178 
 
Om behovsanalysen utförts som ett koncern- eller gruppgemensamt projekt är den inneboende 
risken för intressekonflikt generellt högre. Kraven på en kritisk och oberoende kontroll måste då 
skärpas och ställas högt. Det kan tänkas att ledningen inom livbolaget, som har att fatta beslut i 
frågan, utsätts för påtryckningar från moderbolag/koncernledning om förslaget från projekt-
gruppen är optimalt för koncernen eller bolagsgruppen men inte för livbolaget och livförsäk-
ringstagarna. Därigenom är det viktigt att Riktlinjer för hantering av intressekonflikter ger tydliga 
anvisningar så att denna typ av frågor förs till rätt beslutsnivå i livbolaget just utifrån risken för 
intressekonflikter. Enskilda tjänstemän/beslutsfattare i livbolaget ska inte utsättas för påtryck-
ningar i frågor som ska/bör ligga på VD/styrelsenivå. Vidare anger god standard att beslut ska 
fattas av ojäviga och behöriga personer på rätt nivå.179 
 
Även i denna fas visar god standard på att besluten ska vara motiverade och väl dokumenterade 
så att beslutsprocessen kan följas i efterhand. Det anges även viktigt att beslutsunderlag för att 
genomföra en upphandling innehåller beslut och riktlinjer för hur bland annat finansiering av 

                                                 
176 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 7f. 
177 Ibid. 
178 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 8ff. 
179 Ibid. 
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tjänsten ska genomföras, att dokumentation innehåller både analyser och konsekvensbeskrivn-
ingar och att beslutsunderlaget innehåller tydlig dokumentation och motiveringar avseende varför 
upphandlingen i förekommande fall inte ska ske externt.180   
 
5. Upphandling  
Beslut om att inleda en upphandlingsprocess kan bland annat innebära anbudsförfrågan till både 
interna och externa intressenter, enbart externa eller enbart interna intressenter. Motiven till be-
sluten ska tydligt beskrivas i beslutsdokumentationen. Om beslut avseende en intern upphandling 
begränsas till en eller ett par leverantörer, kan kravet på marknadsmässighet bli svårare att nå, 
därmed anses en extern upphandling minska risken för en icke marknadsmässig prissättning. 
Vidare innebär god standard att en ovillkorad upphandling med externa och interna intressenter 
objektivt sett ger ett optimalt resultat.181 
 
6. Standardiserad upphandlingsprocess inklusive utvärdering 
Upphandlingsprocessen kan vara mer eller mindre omfattande beroende på materialitet samt 
väsentlighet och risk. Det är förenligt med god intern kontroll och god standard att ett livbolag 
har utvecklat en intern process för hur en upphandling bör utföras samt har en tydlig arbets- och 
ansvarsfördelning för denna process. Då det ytterst är försäkringstagarnas medel och tillgångar 
som kommer att disponeras är det viktigt att upphandlingen följer interna regler och policies med 
försäkringstagarnas bästa för ögonen. Kvaliteten på förfrågningsunderlaget är ofta avgörande för 
resultatet av upphandlingen. Det skall ge stöd för att säkerställa att upphandlingen i den delen blir 
korrekt samt att köparen erhåller det bästa alternativet.182 
 
Utvärdering bör ske mot beslutade utvärderingskriterier, det vill säga beslutade bedömnings-
grunder och inte i första hand genom att jämföra olika anbud mot varandra. Utvärderingarna ska 
dokumenteras till alla delar.183 Beslutsprocessen med tillhörande underlag är den mest kritiska 
fasen. Det måste gå att utläsa de konkreta grunderna för ett visst beslut att välja en viss leverantör 
och varför andra starkt potentiella leverantörer förkastats. Detta inbegriper en tydlig samman-
ställning av bedömningskriterier och faktorer som tillmätts betydelse vid utvärderingen. Det är 
viktigt att risken för intressekonflikter hanteras på ett korrekt sätt och att detta finns dokumenterat 
genom hela processen.184 
 
7. Beslut avseende transaktionen 
När livbolaget ska fatta beslut avseende transaktionen anger god standard att livbolaget har en 
fastställd och etablerad upphandlingsprocess som kan tillämpas såväl för interna som externa 
upphandlingar, att utvärderingar och beslut fattas av ojäviga och behöriga personer samt att doku-
mentation är fullständig och riktig. 185 
 
 8. Koncerninterna avtal 
Det är mycket viktigt att villkoren för avtalet klart framgår av texten. Vissa avtal kan vara mycket 
omfattande och komplicerade och innehålla en väsentlighetsorienterad sammanfattning. Trots 
                                                 
180 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 8ff. 
181 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 10f. 
182 Ibid. 
183 Ibid. 
184 Ibid. 
185 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 12f. 
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detta finns ofta behov att skapa en konkret operationaliserbar sammanfattning som medger en 
effektiv uppföljning och kontroll. Viktigt är också att någon i organisationen ”äger” avtalet, det 
vill säga tar ett operativt ansvar för avtalets innebörd och konsekvenser. Det behöver alltså inte 
vara den/dem som skriver på avtalet.186 
 
Enligt god standard avseende koncerninterna avtal ska avtalet minst innehålla:187 

1. Klar och detaljerad beskrivning av uppdraget. 
2. Regler för hur ersättning ska utgå och vad den omfattar. 
3. Bestämmelser om hur uppdraget ska rapporteras och redovisas. 
4. Regler om vad som ska hända om uppdraget inte utförs i enlighet med 

uppdragsbeskrivningen. 
 
9. Redovisning 
För att internt kunna följa upp avtalets pris och villkor behövs det i komplicerade fall en ”brygga” 
som konkret beskriver hur avtalet ska tolkas och hur det ska redovisas i livbolagens bokföring. 
Det bör även finnas en beskrivning över hur transaktionen ska behandlas i redovisningen för en 
effektiv uppföljning och kontroll.188 
 
God standard inom redovisningen av koncerninterna transaktioner ska uppfylla de krav som ställs 
på all redovisning, nämligen:189 
 

• Fullständighet; alla transaktioner finns redovisade. 
• Existens/inträffande; att en tillgång/skuld existerar eller att en affärshändelse verkligen 

ägt rum. 
• Värdering; att tillgångar, skulder, intäkter och kostnader verkligen tagits med i 

redovisningen till rättvisande belopp. 
• Tillhörighet; att tillgångar/skulder som redovisas verkligen oinskränkt tillhör/belastar 

bolaget. 
• Presentation; att belopp och tilläggsupplysningar redovisats öppet, fullständigt, korrekt 

med målsättningen att uppnå en rättvisande bild. 
 
10. Uppföljning, utvärdering, kontroll och rapportering 
En viktig del i de koncerninterna avtalen är att de ska följas upp ur flera olika aspekter. I detta 
ingår bland annat också att vid den interna faktureringen följa interna attestinstruktioner och följa 
upp att kostnaden som fakturan bygger på går att stämma av för avtalet. Uppföljningen ska även 
ske mot interna riktlinjer exempelvis Riktlinjer för hantering av intressekonflikter så att dessa inte 
överträds. I kontrollen ingår även att rapportering av avvikelser och status ska ske regelbundet. I 
övrigt ska exempelvis uppkomna intressekonflikter eller överträdelser mot riktlinjerna rappor-
teras. Rapporteringen ska ske till styrelse/företagsledning och bör även omfatta hur man har 
hanterat intressekonflikten eller överträdelsen.190  
 

                                                 
186 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 12ff. 
187 Ibid. 
188 Ibid. 
189 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 14f. 
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God intern kontroll och god standard innefattar bland annat att livbolagets risker i förhållande till 
vinstutdelningsförbudet har definierats och att den ”acceptabla totala risken” i monetära termer 
kan anges. En god kontroll och ändamålsenlig riskhantering förutsätter en fortlöpande bevakning, 
kontroll och regelbunden rapportering till styrelse och företagsledning. För att kunna mäta och 
rapportera de monetära riskerna relaterade till vinstutdelningsförbudet måste en metod för detta 
fastställas.191  
 

4.7 Sammanfattning av teorikapitlet  
Undersökningen utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket innebär att den teoretiska 
referensramen ska ge förförståelse till problemet; Hur är riktlinjerna utformade i livbolagen för 
att säkerställa att negativa intressekonflikter reduceras vid koncerninterna transaktioner? samt 
till delfrågeställningen; Vilken funktion har Finansinspektionens metodstöd för tillsyn av kon-
cerninterna transaktioner vid utformningen av livbolagens riktlinjer och vad anser livbolagen om 
detta metodstöd? 
 
Inledningsvis valdes teorier som förklarar förtroende, intressekonflikter och intern kontroll för att 
skapa en förståelsegrund till dessa fenomen och sedermera hur dessa ter sig i livbolagen. Dessa 
teorier ansågs, tillsammans med vinstutdelningsförbudet, utgöra grunden för problematiken med 
koncerninterna transaktioner i livbolag.  
 
Reicheld (1996) menar de flesta företagsledare ser som sin primära uppgift att maximera vinst 
eller aktiekurs och inte att maximera kundvärde och kundlojalitet. Detta ägarcentrerade sätt att 
leda företag började vid sekelskiftet när ägarna delegerade ledningsansvaret till professionella 
företagsledare. När ägandet är skiljt från styrningen i företag framträder agentteorin. Agentteorin 
menar att om ägaren och ledningen är nyttomaximerare med olika mål så har ledningen 
incitament att avvika från ägarens nyttomaximering. Det vill säga att ledningen troligtvis agerar i 
syfte att maximera sin egen nytta vilket kan ske på bekostnad av ägarens nytta. Livbolagen har i 
huvudsak tre intressenter: ägarna, ledningen och försäkringstagarna. När agentteorin appliceras 
på livbolag ser man till konflikterna mellan dessa tre intressenter och på vilket sätt dessa 
konflikter kan kontrolleras. En intressekonflikt kan uppkomma i varje situation där två eller flera 
parter (intressenter) har motstående intressen. Konflikten utgörs av att förvaltarens intresse skiljer 
sig från uppdragsgivarens. I livbolag uppkommer intressekonflikter av två skilda slag. Dels finns 
konflikter mellan försäkringstagarna som grupp och andra intressenter, dels konflikter inom för-
säkringstagarkollektivet mellan olika grupper. Livbolagen säkerställer att försäkringstagarnas 
intressen tillvaratas genom att upprätthålla en god intern kontroll. Den interna kontrollen fordrar 
en kontinuerlig tillsyn och utvärdering som säkerställer att kontrollsystemet fungerar. För denna 
tillsyn svarar främst ledningen. 
 
För att få ytterligare förförståelse till undersökningens ställda problemformuleringar ger teorin 
även information kring begreppet koncerninterna transaktioner i livbolag. Teorin beskriver att i 
de fall livbolagen utgör en del av en försäkringskoncern samordnas vissa funktioner för att uppnå 
kostnadssynergier. Denna samordning ger upphov till koncerninterna transaktioner så som köp 
och försäljning av tjänster eller varor.192 Vid de granskningar som Finansinspektionen gjort av 
                                                 
191 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 15. 
192 Finansinspektionen Rapport 2005:12, sid. 13. 
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livbolagens hantering av koncerninterna transaktioner har många brister uppdagats. Detta result-
erade i att Finansinspektionen har utarbetat en god standard för hantering av koncerninterna tran-
saktioner.  
 
Teorikapitlet redogör även för Finansinspektionens utarbetade metodstöd vid tillsyn av koncern-
interna transaktioner i livbolagen och vad som anses utgöra god standard vid dessa transaktioner 
och hanteringen av dem samt vad riktlinjerna för hantering av intressekonflikter minst bör 
innehålla. Undersökningen utgår inte från detta dokument utan ämnar besvara hur riktlinjerna i 
livbolagen faktiskt är utformade, i detta hänseende anses metodstödet ge en större förståelse till 
hur riktlinjerna kan eller bör utformas samt hur processen vid koncerninterna transaktioner kan 
förfara. Vilket sedermera anses underlätta tolkningen av den empiriska undersökningen. Vidare 
ämnar undersökningen ge svar på vilken funktion detta metodstöd har vid utformningen av 
livbolagets riktlinjer och vad livbolagen anser om detta metodstöd. 
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5. Riktlinjer i livbolagen – utformning och efterlevnad 
Under detta kapitel presenteras relevanta utdrag ur intervjuerna med de respondenter som ingått 
i undersökningen. Inledningsvis återges intervjun med Finansinspektionen för att ge en bild av 
hur riktlinjerna i livbolagen är utformade ur ett annat perspektiv samt för att ge en bakgrund till 
det metodstöd som inspektionen tagit fram.  Intervjuerna återges i sin helhet i bilagorna 5-8. I 
samma bilagor återfinns även fakta om respektive livbolag.  
 
De valda delarna som presenteras i kapitlet syftar till att besvara uppsatsens två problemformuler-
ingar: Hur är riktlinjerna i livbolagen utformade för att säkerställa att negativa intressekonflikter 
reduceras vid koncerninterna transaktioner? samt Vilken funktion har Finansinspektionens 
metodstöd för tillsyn av koncerninterna transaktioner vid utformningen av livbolagens riktlinjer 
och vad anser livbolagen om detta metodstöd? 
 

5.1 Finansinspektionen 
Respondenten från Finansinspektionen är Finansinspektören Sören Cardell. Nedanstående avsnitt 
redogör för Sören Cardells uttryckta åsikter och kunskaper kring interna transaktioner i livbolag 
vid den personliga intervjun. 
 

5.1.1 Bakgrund 
År 2002 fick Finansinspektionen i uppdrag av regeringen att undersöka hur livbolagen arbetade 
med intressekonflikter vid interna transaktioner. Detta uppdrag mynnade ut i rapporten 
”Intressekonflikter i livbolagen” där en del ändringar föreslogs. Detta ledde bland annat till den 
lagändring i försäkringsrörelselagen som infördes från den 1 juli 2004 som innehöll kravet att 
styrelserna ska fastställa riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Ytterligare en lagändring 
som genomfördes efter rapporten var kravet på oberoende i styrelsen för livbolagen. Tidigare 
hade livbolagen antingen identiska styrelser i moderbolaget och livbolaget eller så bestod de av 
tjänstemän. Den risk som Finansinspektionen såg med att det inte fanns någon integritet, ingen 
oberoende i styrelsen, var att det inte fanns någon som kunde sätta sig emot en försäljning till 
felaktigt pris mellan koncernbolagen. 
 

5.1.2 Finansinspektionens arbete 
Finansinspektionens främsta roll vad gäller att minimera intressekonflikterna i livbolagen är att 
bevaka att vinstutdelnings-/vinstöverföringsförbudet inte överskrids. Vidare ska Finansinspek-
tionen bevaka att livbolagen har riktlinjer för koncerninterna transaktioner, att de efterlevs samt 
verka för att riktlinjerna är operativa. Med operativa menas att riktlinjerna verkligen är en 
instruktion för hur tjänstemännen och styrelsen i livbolagen ska agera för att hantera de koncern-
interna transaktionerna. 
 
Rapporten ”Interna affärer i nio livbolag” avslutades med en workshop tillsammans med de nio 
undersökta livbolagen. Där diskuterades vad riktlinjerna för interna transaktioner skulle inne-
hålla. Detta resulterade i rapporten ”Metodstöd vid tillsyn av koncerninterna affärer i livbolag” 
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som skickades ut till de nio livbolagen som ingick i undersökningarna. Den finns även tillgänglig 
på Finansinspektionens hemsida. Därefter gjordes en uppföljande granskning för att se hur 
riktlinjerna såg ut i livbolagen samt hur livbolagen följde dessa riktlinjer. Resultatet är publicerat 
i ”Interna transaktioner i livbolag – en uppföljande granskning”. 
 
Kontroll av att livbolagen följer riktlinjerna 
Finansinspektionen har svårt att kontrollera livbolagen mer än genom att se till de regelverk som 
finns. Samtliga livbolag har en compliance-funktion som bör rapportera till Finansinspektionen. 
Rapporteringen ska bland annat innefatta hur riktlinjerna för interna transaktioner har efterföljts 
inom livbolaget. Finansinspektionens utsedda revisorer i bolagen bör rapporterna till FI. 
Ytterligare sätt för Finansinspektionen att kontrollera livbolagens interna transaktioner är att gå in 
och granska vissa specifika transaktioner; hur har de behandlats i styrelsen, vilket beslutsunderlag 
har styrelsen fått, vem har utformat beslutsunderlaget (är det upprättat av moderbolaget etc.). 
Detta förfaringssätt kräver dock mycket resurser av Finansinspektionen. 
 
Finansinspektionen kontaktar livbolagen genom så kallade skrivbordsundersökningar, där 
Finansinspektionen skriver till livbolagen och ber dem skicka in de riktlinjer som bolaget har. 
Detta kan kombineras med platsundersökningar, som innebär att Finansinspektionen besöker 
livbolagen. Livbolagen får bland annat berätta hur de arbetar med de koncerninterna tran-
saktionerna samt visa sina styrelseprotokoll där styrelsen har fattat beslut om transaktionen.  
 
Sanktioner 
Om livbolagen inte följer reglerna för kontroll kan Finansinspektionen dela ut anmärkning eller 
föreläggande, där Finansinspektionen kräver att bolaget ska vidta rättelse. Att bli tilldelad ett 
föreläggande är allvarligt i försäkringsbranschen, vilket, Sören Cardell tror, beror på att det 
publiceras och inget bolag vill få dålig publicitet. Detta leder ofta till att ärendet inte går så långt 
som till ett föreläggande, då livbolaget ofta rättar till det som anmärks på innan detta blir aktuellt. 
Det händer endast i enstaka fall att föreläggande delas ut. Ett brott mot vinstutdelningsförbudet är 
allvarligt. Det har aldrig hänt att ett bolag inte rättar sig efter ett föreläggande i just denna proble-
matik. Vid mycket allvarliga fall kan man teoretiskt tänka sig att Finansinspektionen ”lägger ned 
verksamheten” för bolaget om ingen rättelse sker.   
 
Framtida åtgärder 
Sören Cardell menar att en möjlig framtida åtgärd av Finansinspektionen är en uppföljning hos de 
nio livbolag som ingick i undersökningen. Det vill säga se till hur de här nio livbolagen har 
förbättrat sig, de får viss kritik även om den är försiktig. Detta är dock ingenting som är planerat i 
dagsläget utan Sören Cardell menar att man kanske ska låta livbolagen arbeta med sina riktlinjer 
ett tag. Därefter kan det vara intressant att göra en uppföljning för att se hur det ser ut, vad som 
förbättrats etc. 
 
Metodstödet 
På frågan om de riktlinjer som Finansinspektionen utarbetat är tillfredsställande svarar Sören 
Cardell att det är svårt att säga. Finansinspektionen vet inte hur riktlinjerna fungerar i praktiken, 
då Finansinspektionen inte har fått någon respons från livbolagen ännu. Sören Cardell menar att 
riktlinjerna är mycket ambitiösa och att det nog inte finns något livbolag som lever upp till dem 
idag. Finansinspektionen tror dock att riktlinjerna kan påverka livbolagen och att det är det 
väsentliga. 
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5.1.3 Livbolagens arbete 
Livbolagens tidigare inställning kring Finansinspektionens arbete 
Vid Finansinspektionens inledande arbete med hantering av intressekonflikter och interna 
transaktioner fanns en irritation hos livbolagen gentemot Finansinspektionen. Detta då de tyckte 
att Finansinspektionen drev dessa frågor väl hårt och gick till överdrift.  Finansinspektionens 
åsikt är att livbolagens inställning till de intressekonflikter som Finansinspektionen lyfter fram 
skiljer sig åt mellan livbolagen. Skandia Liv till exempel, som är hårt prövade, har varit oerhört 
ambitiösa och de är verkligen angelägna om att inte någon mer skugga ska falla över deras 
verksamhet. De arbetar hårt med att upprätta riktlinjer med instruktioner för hur man ska hantera 
intressekonflikter. Sören Cardell tror att Skandia Liv följer de riktlinjer som de fastställt delvis 
därför att de är rädda för att få mer dålig publicitet. Folksamgruppen har trott på sin egen förmåga 
att fastställa riktlinjer för denna problematik och har varit mindre positiva till 
Finansinspektionens inblandning, enligt Sören Cardell. SEB Trygg Liv har inte varit så 
intresserade av det här tidigare men har idag ett bra regelverk. Länsförsäkringar är ambitiösa och 
de har haft mycket kontakt med Finansinspektionen. SalusAnsvar har varit till salu så de har svårt 
att ta det här på allvar då det råder osäkerhet om bolagets framtida fortlevnad, menar Sören 
Cardell.  
 
Livbolagens nuvarande åsikter kring Finansinspektionens arbete 
Allt eftersom tiden har gått, tror Sören Cardell, att livbolagen har fått insikt i att det är viktiga 
frågor och att brist på intern kontroll kan påverka livbolagen i form av en negativ 
massmediestorm. Då livbolagens rykte är försvagat och försäkringstagarna har ett minskat för-
troende för livbolagen är det viktigt att bolagen arbetar för att återupprätta förtroendet och detta 
är ett sätt. Sören Cardell berättar att det aldrig är svårt att få kontakt med bolagen, även om viss 
irritation ibland kan uppkomma. Efter den första rapporten ”Internaffärer i nio livbolag” upplevde 
Finansinspektionen att relationen med vissa livbolag var spänd. Numera upplever Finans-
inspektionen att kontakten med livbolagen är god. Sören Cardell menar att detta eventuellt beror 
på att livbolagen har insett att Finansinspektionen hade lite rätt i alla fall. De nio livbolag som 
ingick i undersökningen har verkligen engagerat sig menar Sören Cardell.  
 
Efterlevnad av riktlinjerna 
Finansinspektionen vet inte i dagsläget hur riktlinjerna efterlevs inom livbolagen men de förut-
sätter att de följs genom att compliance-funktionen och internrevisionen rapporterar avvikelser 
till styrelsen.  Likaväl är det svårt för Finansinspektionen att svara på hur väl livbolagen lyckas 
minimera risken för att intressekonflikter uppstår. Däremot tror Sören Cardell att livbolagen är 
mycket medvetna om den här risken och att de är mycket försiktiga med att äventyra försäkrings-
tagarnas förtroende. 
 
Problem 
Det största problemet som Finansinspektionen upplever att livbolagen har vad gäller den interna 
kontrollen av interna transaktioner och intressekonflikter är fördelningen av gemensamma 
kostnader. Det man främst avser med koncerninterna transaktioner inom livbolag är köp och 
försäljning av fastigheter eller försäkringsbestånd. Dock tror Sören Cardell inte att dessa är svåra 
att kontrollera eller värdera. Han tror mer att det är fördelningen av de små dagliga kostnaderna 
som utgör en svårighet och som tillsammans uppgår till stora summor.  
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Problematiken kring intressekonflikter och koncerninterna transaktioner 
Sören Cardell tror att problematiken kring intressekonflikter och interna transaktioner har 
minskat, vilket dock inte hindrar att det kan behövas ytterligare åtgärder. Den medvetenhet som 
nu finns efter alla rubriker och skriverier om affärerna i livbolagen och försäkringsbolagen i stort 
(exempelvis bonusprogrammen i Skandia) har påverkat förtroendet för livbolag och bolagen är 
mycket angelägna om att återställa förtroendet. Därför tror Sören Cardell att livbolagen är mycket 
medvetna om att det är viktigt att man hanterar de här frågorna riktigt. Han tycker att Finans-
inspektionen och livbolagen ska ha en fortsatt dialog kring detta.  
 

5.2 Folksam Livkoncernen 
Patrik Schinzel arbetar som Chefcontroller inom Folksamgruppen och representerar i sin 
befattning hela Folksam Livkoncernen, där Förenade Liv Livförsäkrings AB och KPA AB ingår 
som dotterbolag. När det i nedanstående sammanställning refereras till Folksamgruppen avses 
samtliga dessa tre bolag. För Folksam Liv och Förenade Liv används begreppet Folksam Liv, och 
med KPA avses endast KPA AB med tillhörande dotterbolag. 
 

5.2.1 Riktlinjer och intern kontroll 
Finansinspektionens metodstöd 
Folksamgruppen har fastställda riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Dessa riktlinjer 
fanns även innan media och Finansinspektionen uppmärksammade intressekonflikter i liv-
bolagen, men de uppdaterades och blev mer omfattande efter detta. Folksamgruppen har använt 
Finansinspektionens metodstöd vid utformningen av sina riktlinjer för hantering av intresse-
konflikter. De har även fört en dialog och haft löpande avstämningar med Finansinspektionen 
under tiden som riktlinjerna utarbetats för att säkerställa att de lever upp till inspektionens krav. 
 
Riktlinjer i de olika bolagen 
Folksamgruppen har samma riktlinjer för hantering av intressekonflikter i Folksam Sak som i 
Folksam Liv, även om det inte finns formella krav på att riktlinjer upprättas för Sakkoncernen. 
Då koncernerna verkar inom samma grupp, menar dock Patrik Schinzel, att det är lika intressant 
att riktlinjer finns i Sakkoncernen som i Livkoncernen. Riktlinjerna är fastställda av styrelserna 
för respektive bolag. Det helägda dotterbolaget Förenade Liv Livförsäkrings AB har i stort sett 
samma riktlinjer som moderbolaget Folksam Liv. I tillämpliga delar är riktlinjerna för Folksam 
Liv och KPA AB samma, de har tagits fram parallellt men det är vissa saker som skiljer sig för 
att anpassas till KPA. KPA ägs till 60 procent av Folksam Liv så det finns en minoritetsägare att 
ta hänsyn till.  
 
Intressekonflikter 
Anställda inom Folksamgruppen är skyldiga att följa riktlinjerna som bland annat innebär att 
varje transaktion som kan innebära en intressekonflikt ska hanteras på ett sådant sätt att negativa 
följder av intressekonflikter inte uppstår. Folksamgruppens riktlinjer ger inledningsvis en be-
skrivning av koncernstrukturen samt förklarar varför intressekonflikter kan uppkomma inom 
koncernen.  Folksamgruppen bedrivs till stor del som en enhet där Sak- och Livkoncernen sam-
ordnar och utnyttjar gemensamma resurser för att uppnå kostnadseffektivitet. Ett exempel på 
detta är den tillika anställning som Folksamgruppen tillämpar som innebär att samtliga anställda, 
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förutom anställda inom KPA, ingår under samma kollektivavtal. De anställda inom KPA-
koncernen är istället tillika anställda i samtliga bolag inom denna koncern. Då Folksamgruppen 
har en gemensam administration med gemensamma anställda kan en person komma att represen-
tera flera intressen. För att motverka negativa intressekonflikter stadgar Folksamgruppens 
riktlinjer att en beslutsfattare inte otillbörligt får gynna en verksamhet på bekostnad av en annan. 
Vidare förhindras att jävsituationer uppstår genom att riktlinjerna innebär att ingen beslutsfattare-
/handläggare får besluta i eller handlägga frågor i vilken denne direkt eller indirekt har ett privat 
intresse. Vidare innefattar riktlinjerna att ingen beslutsfattare får företräda flera bolag vid avtal 
om koncerninterna avtal. 
 
Ersättning samt oberoende styrelse 
Vad gäller lön och andra ersättningar till anställda ska styrelsen, enligt riktlinjerna, fastställa en 
lönepolicy. Riktlinjerna innebär även att en styrelseledamot i Folksam Liv (moderkoncernen) inte 
får vara ledamot i annat bolag inom Folksamgruppen eller vara anställd inom denna, därmed får 
VD inte ingå i styrelsen. Detsamma gäller VD:n i KPA-koncernen. Vidare utses, enligt rikt-
linjerna, samma person till VD i Folksam Liv och Folksam Sak för att samtliga kundgruppers 
intresse ska tillgodoses. Detta innebär att eventuella fel som uppstår vid interna transaktioner kan 
regleras då VD:n inte är bunden vid något avtal till en annan VD.  
 
Koncerninterna transaktioner 
Vid transaktioner mellan Folksam Sak och Folksam Liv uppkommer inga större svårigheter utan 
eventuella problem rör främst hur kostnaderna ska fördelas inom bolagen. Om det däremot gäller 
transaktioner mellan KPA och Folksam Liv finns det ramavtal som reglerar dessa transaktioner. 
För närvarande köper KPA ekonomiservice, internrevision, löneadministration och IT, inklud-
erande datadrift, telefoni och grafisk produktion, av Folksam Liv. Härutöver finns separata avtal 
mellan KPA och Folksam Liv, till exempel avtal om kapitalförvaltning. För sådana avtal 
tillämpas marknadsprissättning. 
 
Kostnadsfördelning 
Riktlinjerna för Folksamgruppen innebär vidare att inget försäkringstagarkollektiv får gynnas på 
bekostnad av något annat försäkringstagarkollektiv. I och med att Folksam är en grupp av bolag 
är det viktigt att de avgifter som försäkringstagarna betalar in inte subventionerar kostnader i ett 
annat bolag, menar Patrik Schinzel. Därför är det viktigt att särskilja vilka kostnader som ska 
tillfalla vilket bolag. Folksam har i praktiken, sedan år 1908, då Folksam bildades, redovisat vilka 
kostnader som belastar vilket bolag så detta arbete är inget nytt för Folksam. Patrik Schinzel 
menar att det blir en intern drivkraft att säkerställa att försäkringstagarna inte betalar för fel saker. 
Folksamgruppens riktlinjer poängterar också att det särskilt ska beaktas att varje försäkrings-
tagarkollektiv bär sina egna kostnader.  
 
Behovsunderlag och behovsanalys 
Enligt riktlinjerna ska beslut fattas på objektiva grunder och beslutsunderlagen ska utformas så att 
detta kan ske. För att styrelsen ska kunna besluta om målsättningen för bolagets kostnader och 
den kostnadsfördelning som den baseras på behöver styrelsen först klargöra vilka behov som 
finns. Detta görs genom en behovsanalys inför varje verksamhetsår som omfattar samtliga re-
surser som bolaget avser att bruka under verksamhetsåret. En behovsanalys ska även göras vid 
förändring av resursförbrukandet, enligt riktlinjerna. Utifrån risken för intressekonflikter är det 
även viktigt att tydligt identifiera vem som tagit fram beslutsunderlagen och vad de baseras på så 
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att styrelsen kan bedöma vad det är för underlag de fattar beslut på. Beslutsunderlagen för 
kostnadsfördelning ska utgå från den behovsanalys som gjorts och baseras på självkostnads-
principen kompletterad med en extern marknadsbedömning. Vid marknadsprissättning ska kost-
nadsfördelningen regleras via avtal. Beslutsunderlagen ska inkludera de internpriser som används 
för kostnadsfördelning.  
 
Kontroll och rapportering   
Den kostnadsfördelning som beslutats preliminärt i samband med verksamhetsplaneringen ska 
följas upp och rapporteras till styrelsen som också beslutar om att godkänna eventuella 
avvikelser. VD ska minst i samband med varje kvartalsrapport informera styrelsen om utfallet av 
verksamhetsplan, prognos och preliminär fördelning av kostnader mellan bolagen i koncernen. 
Inför årsbokslutet ska förslag till den slutliga fördelningen av kostnader mellan bolagen 
presenteras för styrelserna, som särskilt ska besluta huruvida förslagen fördelning ska godkännas. 
Om styrelsen inte godkänner förslag till fördelning av kostnader i samband med budget, kvartals-
bokslut och årsbokslut ska kostnadsfördelningen fastställas i avtal med övriga bolag. Folksam-
gruppen har även en compliance-funktion som utgår från riktlinjerna och kontrollerar att de följs. 
Uppföljning av att riktlinjerna efterlevs sker även genom Folksams revisionskommitté som består 
av externa och interna revisorer samt revisorer utsedda av Finansinspektionen. Revisions-
kommittén har i uppdrag att följa interna transaktioner. De interna transaktionerna finns upp-
ställda i årsredovisningen så de granskas även vid den ordinarie revisionen.  
 
Figur 5.1 illustrerar Folksam Livs processbeskrivning och beslutsordning med avseende på risken 
för intressekonflikter vid fördelning av driftkostnader. 
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Figur 5.1 Folksam Livs processbeskrivning och beslutsordning med avseende på risken för intresse-
konflikter vid fördelning av driftkostnader (Riktlinjer för hantering av intressekonflikter – Folksam 
ömsesidig livförsäkring 2005, sid. 5.) 
 
Framtida arbete 
Folksamgruppen har för närvarande inga specifika planer för det framtida arbetet med riktlinjerna 
avseende koncerninterna transaktioner. Patrik Schinzel anser att det upplägg som Folksam-
gruppen har nu är tillfredställande både för Folksamgruppen och för de som ska granska att rikt-

Riktlinjer för intressekonflikter 
Styrelsen 
Folksam Liv 

Underlag 
(process-
beskrivningar) 

Folksam 
Ekonomi 

Behovsanalys 
Styrelsen 
Folksam Liv 

Ansvarsroll 

Överenskommelser 

Styrelsen 
Folksam Liv Underlag 

- Hur och vem 
- Internpriser 
- Marknads-        
bedömning Självkostnads 

prissättning 

Marknadspris-
sättning = avtal 

Folksam 
Ekonomi 

Beslutsunderlag 

Folksam 
Ekonomi Uppföljning och 

kontroll av utförd 
prestation 
 

Rapportering till 
och godkännande 

av styrelsen

Folksam 
Ekonomi 

Styrelsen 
Folksam Liv 

VD Underlag 



 59

linjerna efterföljs. Nästa stora fråga är att implementera koden för bolagsstyning fullt ut, menar 
Patrik Schinzel.  
  

5.3 SEB Trygg Liv 
Respondenten från SEB Trygg Liv utgörs av Jacob Skanse som arbetar som divisionscontroller 
inom SEB-koncernen samt är vice VD för verksamheten i Danmark.  
 

5.3.1 Riktlinjer och intern kontroll 
Finansinspektionens metodstöd 
Jacob Skanse berättar att SEB Trygg Liv har gått igenom Finansinspektionens rapport ”Metod-
stöd vid tillsyn av koncerninterna affärer i livbolag” och anser att den berör de väsentliga om-
rådena som livbolagen måste titta på. 
 
Riktlinjer i de olika bolagen 
Styrelserna i respektive bolag har antagit instruktioner för att hantera koncerninterna transak-
tioner och intressekonflikter. Riktlinjerna är i stort samma i Gamla och Nya Liv men kan skilja 
sig åt till viss del då sammansättningen i styrelserna skiljer sig åt. SEB Trygg Liv eftersträvar 
dock att ha likadana riktlinjer i båda bolagen.    
 
Ansvarsfördelning 
SEB har arbetat mycket med frågorna kring koncerninterna transaktioner och intressekonflikter 
sedan lång tid tillbaka, redan innan Finansinspektionen uppmärksammade problematiken. Det 
finns en tydlig spelplan, där det inte råder några tvivel om vem som bär ansvar för olika 
funktioner.  
 
Oberoende i styrelsen 
Trygg Liv-bolagen konsolideras inte i SEB-koncernen. SEB äger alla aktier i Gamla Trygg Liv 
utom en som ägs av Tryggstiftelsen. Denna aktie är en så kallad golden share vilket ger det 
avgörande inflytandet. Tryggstiftelsen har till uppgift att tillvarata försäkringstagarna i Gamla 
SEB Trygg Livs intressen och har rätt att: 

• tillsätta två styrelseledamöter, varav en vice ordförande, i SEB;  
• genom aktieägaravtal på grund av aktieinnehav i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB 

Trygg Liv utse två styrelseledamöter i detta bolag och att tillsammans med den andra 
aktieägaren utse ordföranden i styrelsen som består av fem ledamöter;  

• genom aktieägaravtal utse majoriteten av ledamöterna och ordföranden i finansdelega-
tionen, vilken ansvarar för kapitalförvaltningen inom Gamla Livförsäkringsaktiebolaget 
SEB Trygg Liv.  

 
Gamla SEB Trygg Liv har således en helt oberoende styrelse och de avtal som ingås med SEB-
koncernen sker helt på armslängds avstånd. SEB sköter, genom avtal, administration och kapital-
förvaltning åt Trygg Livbolagen. SEB skapade redan år 1997 en struktur med tydliga ansvars-
uppdelningar.  
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Koncerninterna transaktioner 
Jacob Skanse berättar att IT-funktion för drift och delar av kapitalförvaltningen finns centralt 
inom banken. När det gäller driften, det vill säga körningen av alla system etc. så köper Trygg 
Liv dessa tjänster från SEB. Inom Trygg Liv finns en fastställd IT-budget över drift och 
utveckling. Han berättar vidare att det naturligtvis förs en diskussion kring vad detta rimligtvis 
kan kosta och att det självklart finns regler hur man hanterar inköp inom SEB generellt. Jacob 
Skanse berättar vidare att det är viktigt inom koncernen att veta om SEB är duktiga på det här 
eller inte – betalade de ett rimligt pris? Jacob Skanse exemplifierar med ett aktuellt exempel då 
SEB köpte en försäkringsverksamhet i Danmark från danska Codan. På ett tidigt stadium i 
förhandlingarna beslöt parterna att IT-driften, som dels låg i Codan-koncernen och dels hos 
externa parter, skulle flyttas till Sverige. Inom SEB-koncernen finns filosofin att fösa ihop dessa 
funktioner så att man uppnår så stor drift som möjligt, vilket ger stora skalfördelar för bolagen. 
För att säkerställa att man är konkurrensmässig och motivera att man tänker rätt i denna fråga har 
SEB under år 2005 gjort benchmark-styrning med svenska och danska försäkringsbolag. Det har 
visats att det är just det här som har skapat låga kostnader, livförsäkrings IT-drift har halverats 
efter sammanslagningen.  
 
Vad gäller kapitalförvaltningsavtalen är de föremål för en förhandlingsprocess. Exempelvis har 
Gamla Liv haft externa konsulter till detta. Detta bolag har även tittat på externa förvaltare. SEB 
Trygg Livs avtal över kapitalförvaltningen är framförhandlat av oberoende parter, med allt 
tänkbart stöd. I jämförelse med administration och drift, berättar Jacob Skanse att det på kapital-
förvaltningsområdet, där avtal har omförhandlats under resans gång, finns en tydligare marknad 
för vad det exempelvis kostar att förvalta en ränteportfölj eller en aktieportfölj. Det finns en 
hyfsat tydlig marknadsuppfattning om detta hos aktören.  
 
Kontroll och rapportering 
Uppföljningen av att riktlinjerna efterföljs sker på ett antal olika nivåer. Dels finns en 
compliance-ansvarig i form av SEB:s chefsjurist som gör en rapportering till styrelsen. Denna 
rapportering följs upp av intern och extern revision. Internrevisionens uppgift är dels att vara ett 
stöd men också att följa upp huruvida olika delar av SEB följer de riktlinjer som SEB som 
koncern ger ut. Årligen görs det en sammanfattande rapportering till styrelsen för respektive 
bolag.   
 

5.4 Skandia Liv 
Pia Marions är respondent från Skandia Liv där hon arbetar som Ekonomichef sedan år 2002. 
 

5.4.1 Riktlinjer och intern kontroll 
Finansinspektionens metodstöd 
Skandia Liv har inte använt sig av Finansinspektionens metodstöd vid utformningen av sina 
riktlinjer men Pia Marions menar att metodstödet verkar tämligen bra. 
 
Riktlinjernas utformning 
Styrelsen för Skandia Liv har beslutat om riktlinjer för transaktioner och andra relationer mellan 
Skandia Liv och Skandia. Riktlinjerna beskriver bland annat koncernstrukturen och förklarar 
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varför intressekonflikter kan uppkomma inom koncernen. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa 
att vinstutdelningsförbudet inte överträds vid dessa transaktioner och andra relationer mellan bo-
lagen. Dessa riktlinjer beskriver mycket väl hur processen ska se ut, vem som ska fatta vissa 
beslut, att det ska finnas dokumentation, att man i styrelsen varje år ska gå igenom de tran-
saktioner som har ägt rum under året osv. Dokumentationen ska ske så att det går att följa och 
förstå affärshändelserna mellan Skandia Liv och Skandia.  
 
Ansvarsfördelning 
Vidare ska det enligt riktlinjerna dokumenteras vem eller vilka som är affärsmässigt ansvariga för 
transaktionen, såväl hos Skandia Liv som hos Skandia. Enligt riktlinjerna skall även samtliga 
överenskommelser av ekonomisk natur mellan Skandia Liv och Skandia, som inte är av ringa be-
tydelse, förtecknas och redovisas årligen för styrelsen i Skandia Liv. I förteckningen ska det 
framgå vem som är ansvarig inom Skandia Liv och var ytterligare dokumentation finns att tillgå.  
 
Koncerninterna transaktioner 
Skandia-koncernen har de senaste åren arbetat med att slå samman vissa funktioner som tidigare 
sköttes i respektive koncernbolag till en koncerngemensam funktion. Denna sammanslagning har 
medfört att antalet interna transaktioner har ökat vilket ställer större krav på en annan struktur än 
tidigare.  
 
I riktlinjerna framgår det att alla transaktioner mellan Skandia Liv och Skandia måste ske på 
strikt marknadsmässiga villkor. Att så sker måste dokumenteras ordentligt genom skriftliga avtal 
etc. Då man har börjat integrera vissa verksamheter inom Skandia och Skandia Liv så finns det 
grundliga avtal på flera nivåer där det finns ett övergripande ramavtal mellan Skandia och 
Skandia Liv i skrift hur processen ska gå till, hur Skandia köper de här tjänsterna, hur upp-
handling och uppföljning ska ske etc. Detta bryts sedan ner till varje tjänst som Skandia Liv 
köper av Skandia. 
 
Vid försäljning av mer betydande tillgångar mellan Skandia Liv och Skandia skall, då 
marknadsnotering saknas, värderingen ske av minst två utomstående välrenommerade värderare. 
Denna värdering ska också dokumenteras. Riktlinjerna reglerar även särskilda transaktioner så 
som: lån och garantier, förvärv av aktier och andra värdepapper, köp av rörelsedrivande dotter-
bolag samt återförsäkring. Vid interna avtal som är av större ekonomisk betydelse ska Skandia 
Liv enligt riktlinjerna biträdas av jurister och annan expertis som särskilt ska företräda Skandia 
Liv. Vidare innebär riktlinjerna att försäkringstagarnas intressen ska beaktas vid utformningen av 
ersättningssystem till anställda. Styrelsen beslutar policy för lön och andra förmåner till anställda 
i Skandia Liv.  
 
Oberoende styrelse 
Efter att bland annat de felaktiga interna transaktionerna i Skandia uppdagades bestämdes det 
tidigt att Skandia Livs styrelse skulle ha oberoende ledamöter. Pia Marions berättar att detta var 
långt innan detta krav ställdes av Finansinspektionen. Enligt Skandia Livs riktlinjer ska Skandia 
Livs ordförande och majoriteten av ledamöterna i styrelsen vara fristående från Skandia för att 
understryka att Skandia Liv utgör en särställning i förhållande till andra bolag inom Skandia-
koncernen.  
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Firmateckningsrätt 
Vidare reglerar riktlinjerna även firmateckningsrätten för styrelsen. Pia Marions berättar att de 
som sitter i styrelsen har firmateckningsrätt och om man tittar på Skandia Livs styrelse så sitter 
det även ledamöter som kommer från Skandia-koncernen. Regler har införts att; anställda i 
Skandia får aldrig underteckna ett internt avtal för Skandia Livs räkning, detta gäller även om de 
är firmatecknare i Skandia Liv. Mycket i de här riktlinjerna handlade om att man stärkte upp för 
Skandia Liv.  
 
Kontroll och rapportering  
Vidare berättar Pia Marions att de ganska snabbt såg att ett sätt att förhindra att sådana här 
transaktioner skulle kunna äga rum igen var att kräva att interna transaktioner som inte var 
normala ska tas upp i styrelsen. Exempel på sådana interna transaktioner är försäljning av något 
bolag eller investeringar. Genom att beslutet hamnar hos styrelsen där det sitter oberoende leda-
möter kan inte vad som helst gå igenom.  
 
Ytterligare ett led i Skandia Livs uppföljning och kontroll är deras revisionsutskott, som består av 
delar utav styrelsen. Revisionsutskottet ska bereda och titta på att Skandia Liv har en bra 
riskhantering, se till att bolaget har en bra relation och samordna med alla revisorer. I revisions-
utskottets instruktion står det att de har ett särskilt ansvar att titta på att riktlinjerna om interna 
transaktioner följs. Vidare har Skandia Liv en compliance-officer och intern revision som också 
tittar på de här delarna. Även de externa revisorerna granskar de interna transaktionerna. Detta 
har varit högt på deras agenda att kontrollera men efter införandet av en ny struktur kommer det 
längre ned på skalan på vad som är viktigt att revidera, berättar Pia Marions. Den revisor som är 
utsedd av Finansinspektionen granskar också de interna transaktionerna. Inom Skandia Liv sker 
även uppföljningen genom att de årligen skriver en rapport till styrelsen, där det berättas vilka 
interna transaktioner som har ägt rum under året; till vilka volymer och vad de gäller. Bolaget 
beskriver också i årsredovisningarna i en not vilka relationer som Skandia Liv har mellan sig och 
Skandia. Detta är numera ett krav från Finansinspektionen, men Skandia Liv införde detta innan 
kravet ställdes. Pia Marions berättar att det härigenom finns publikt visat vad det är bolaget gör, 
vad det kostar, vilka affärer som har ägt rum under året etc. Vidare menar Pia Marions att de ser 
transparens som en form av kontroll, genom att alla ska kunna följa vad som händer. 
 
Framtida arbete 
Skandia Liv har idag inga planer på att förändra riktlinjerna för interna transaktioner. Kontroll 
och uppföljning av riktlinjerna fungerar bra i dagsläget, menar Pia Marions.   
 
Förhandlingar, avtal och andra processer vid köp av tjänster tar mycket tid menar Pia Marions. 
Därför tittar Skandia Liv idag på hur man skulle kunna effektivisera dessa processer, exempelvis 
prissättning vid interna transaktioner. Finansinspektionen menar att man antingen har ett 
marknadspris eller ett självkostnadspris vid interna transaktioner. Det är svårt att sätta ett 
marknadspris på vissa tjänster menar Pia Marions. Därför använder Skandia Liv sig av själv-
kostnadsprissättning vilket i och för sig också kan skapa problem. Om det händer något som gör 
att överenskommen budgeten överskrids fördyras tjänsten för Skandia Liv vilket kan skapa 
irritation. Därför menar Pia Marions att Skandia Liv hellre skulle ha någon form av marknads-
pris, där ett fast pris betalas oavsett vad det kostar för det säljande bolaget. Detta skulle vara en 
enklare process men hänger på att man kan fastställa ett marknadspris.  
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En annan sak som Skandia Liv funderar på men inte har kommit gång med ännu är att hitta ett 
sätt att benchmarka sina inköpta tjänster. Detta för att säkerställa att de betalar ett lågt pris och att 
det säljande bolaget är effektiva. Nu kan Skandia Liv jämföra de inköpta tjänsterna med vad det 
kostade när de själva framställde dem, för ett och ett halvt år sedan, men om några år kan de inte 
jämföra med kostnader som är flera år gamla.   
 

5.5 Livbolagens uppfattningar kring Finansinspektionens metodstöd 
I detta avsnitt ges livbolagens samlade bedömningar och uppfattningar kring Finansinspek-
tionens metodstöd för tillsyn av koncerninterna affärer i livbolag.  
 
Finansinspektionens inledande arbete 
Samtliga respondenter anger att de upplevde intressekonflikter vid koncerninterna transaktioner 
som ett problem innan Finansinspektionen uppmärksammade denna problematik. Ett livbolag 
uppger att de hade arbetat med dessa frågor långt innan Finansinspektionen krävde det. Ett annat 
livbolag hade uppställda riktlinjer innan det krävdes och det tredje livbolaget hade byggt upp en 
struktur för hantering av intressekonflikter vid koncerninterna transaktioner redan innan Finans-
inspektionens undersökningar påbörjades. Generellt anser respondenterna att Finansinspektionen 
agerade rätt när de inledde undersökningar avseende koncerninterna transaktioner i livbolagen 
med bakgrund av de ifrågasatta affärerna i bland annat Skandia. Dock uttrycker två respondenter 
att Finansinspektionen har uppmärksammat problematiken kring intressekonflikter vid koncern-
interna transaktioner väl sent. En respondent menar att det möjligen kan tyckas något förvånande 
att man som tillsynsmyndighet måste starta en stor utredning, lägga ner en massa tid och 
dessutom dra in externa konsulter för att gå igenom saker och ting i de olika bolagen, där man 
som tillsynsmyndighet borde ha en ganska god bild av hur det är i stort redan från början. En 
respondent menar dock att Finansinspektionen gjorde att bra arbete när de väl kom igång, då de 
tog med branschen och lyssnade på livbolagen.   
 
Positiv kritik 
Ett livbolag menar att det finns tusen olika sätt att hantera och dokumentera koncerninterna 
transaktioner och att det är bra att Finansinspektionen skapade något slags praxis på området. Två 
respondenter anser att metodstödet underlättar vid tillsynen av att livbolagen följer riktlinjerna. 
En respondent menar att dokument som metodstödet är bra då det, till skillnad mot en lagregel, 
går att uppdatera. Detta motiverar respondenten med följande resonemang. Det går att anpassa 
innehållet i metodstödet till de insikter som gradvis upptäcks i den praktiska verkligheten. 
Utvecklingen av finansmarknaden går relativt fort och det innebär att även regelverk och 
liknande måste följa med. Det måste finnas en dynamik, annars kommer regelverken endast vara 
en hämsko. Att som princip ge ut riktlinjer på områden som rör sig snabbt anses vara bra, då 
lagstiftaren aldrig hinner med. Här ges Finansinspektionen en mycket viktig roll – de måste se till 
att hålla samma tempo som utvecklingen. Detta ställer även krav på Finansinspektionen att de ”är 
på tå” i dessa frågor, det vill säga att de är väl insatta i respektive bolags situation. En respondent 
menar att det är välkomnande att Finansinspektionen, som har kompetens på de här områdena, 
kontrollerar livbolagen och att livbolaget inte har något att dölja utan är det någon som påpekar 
något så rättar de till det. Finansinspektionen är den myndighet som försäkringstagarna ska kunna 
lita på och de har till uppgift att utföra en hårdare kontroll än vad försäkringstagarna själva kan 
göra då de enbart har tillgång till årsredovisningar, menar respondenten. 
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Negativ kritik 
Två respondenter efterfrågar tydligare regelverk och riktlinjer från Finansinspektionen. En av 
dessa menar att regelverken till viss del är otydliga och kräver tolkning. Denna tolkning skapar 
ett visst handlingsutrymme, vilket i och för sig kan vara bra menar respondenten då regelverken 
kan ha svårt att hänga med då verkligheten förändras. Den andra respondenten menar att 
Finansinspektionen är otydlig i vad de förväntar sig av livbolagen och att man får läsa mellan 
raderna för att få fram vad Finansinspektionen anser i de rapporter som tagits fram. Samma 
respondent menar att det finns ett antal svåra frågor som Finansinspektionen inte har besvarat. 
Istället får man läsa i rapporterna och hitta stycken där det beskrivs hur andra livbolag gör och 
utifrån det få en känsla för hur Finansinspektionen tycker att livbolagen ska göra. Det är inte så 
att Finansinspektionen har kommit med några tydliga riktlinjer och metodstödet är heller 
ingenting som de har skickat ut till livbolagen menar respondenten. En annan kritik som en 
respondent riktar mot Finansinspektionen är att de tenderar att vara sent ute vad gäller att för-
ändra föreskrifterna för livbolagen. Till exempel meddelade Finansinspektionen i december 2005 
att livbolagen var tvungna att ha med en förteckning av närståenderelationer i sin årsredovisning. 
Respondenten menar att processen för att ta fram en årsredovisning planeras och utförs under 
lång tid och att det är svårt och tidskrävande att ta fram ytterligare information till denna i 
efterhand. Därför anser respondenten att Finansinspektionen underskattar den tid och det arbete 
som krävs av livbolagen för att få fram den information som de kräver. Finansinspektionen följde 
upp hur väl livbolagen lyckats följa föreskrifterna vilket resulterade i att samtliga livbolag 
kritiserades på denna punkt. Respondenten menar att det hade varit rimligt att ge livbolagen en 
tidsfrist på ett år för att anpassa sig till de nya föreskrifterna. En respondent anser att 
Finansinspektionen bör inta en mer aktiv roll och inte passivt avvakta tills livbolagen vänder sig 
till dem med frågor och funderingar.     
 
Är metodstödet tillfredställande? 
Ingen av respondenterna ser något behov av fler regler idag, men vissa kan konstatera att det 
finns länder där man har reglerat ännu mer i detalj än vad man har gjort i Sverige. På så sätt ser 
man att det finns mycket att göra på detta område, som inte nödvändigtvis behöver vara lag-
stiftning utan som ligger inom ramen för Finansinspektionen, som har rätt långt gående befogen-
heter att komma med regler och riktlinjer. Man kan dock konstatera att det går i olika takt i olika 
länder. Samtidigt får det inte gå för mycket åt andra hållet heller – tillsynsmyndigheten får inte få 
hur mycket makt som helst. En respondent upplever att problematiken kring intressekonflikter 
har minskat då det numera finns en struktur, avtal, rutiner och processer för att hantera dessa.  
Vidare menar denna att arbetet med att motverka intressekonflikter fungerar väldigt bra nu och 
att det inte känns som att det krävs ytterligare åtgärder från Finansinspektionen eller livbolagen. 
Respondenten poängterar dock att det är viktigt att inte helt tappa fokus på dessa frågor.  
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5.6 Sammanfattning av empirin 
Nedanstående matriser visar en sammanställning av hur riktlinjerna samt den interna kontrollen 
avseende intressekonflikter och koncerninterna transaktioner är utformade i de livbolag som har 
ingått i undersökningen.  
 
 FOLKSAMGRUPPEN SEB TRYGG LIV SKANDIA LIV 
Fastställda riktlinjer Ja. Ja. Ja. 
Fanns riktlinjer innan FI 
uppmärksammade 
problematiken? 

Ja, men de blev mer 
omfattande efter det. 

Ja, en tydlig 
”spelplan” fanns 
redan. 

Ja, då felaktiga 
interna transaktioner 
redan hade skett. 

Är riktlinjerna samma 
inom livkoncernen? 

Ja, dock skiljer sig 
riktlinjerna för KPA AB 
på vissa delar. 

Ja, de kan dock skilja 
något på grund av 
olika 
sammansättningar av 
styrelserna. 

Riktlinjerna är 
specifika för Skandia 
Liv och bolagets 
dotterbolag. 

Har livbolaget utgått från 
metodstödet vid 
utformningen av 
riktlinjerna? 

Ja. De har tittat på 
metodstödet. 

Nej. 

ÖVERGRIPANDE INNEHÅLL I RIKTLINJERNA. 

FOLKSAMGRUPPEN En transaktion ska hanteras så att negativa följder av en eventuell 
intressekonflikt inte uppstår. Koncernerna Sak och Liv ska ha samma VD. 
Inget försäkringskollektiv får gynnas på bekostnad av de andra. En 
beslutsfattare får inte gynna en verksamhet på bekostnad av en annan. 
Beslut ska fattas på objektiva grunder, beslutsunderlagen ska utformas så att 
detta kan ske. Styrelsen ska genomföra en behovsanalys. Det ska 
tydliggöras vem som tagit fram beslutsunderlag, vad de baseras på. 
Kostnadsfördelningen ska baseras på självkostnadsprincipen kompletterad 
med en extern marknadsbedömning. 

SEB TRYGG LIV Respondenten, Jacob Skanse, går inte in i detalj på hur riktlinjerna är 
utformade. Han berättar att det inom SEB-koncernen finns en tydlig 
spelplan, där det inte råder några tvivel om vem som bär ansvar för olika 
funktioner. Vidare berättar han att det finns regler hur man hanterar inköp 
inom SEB generellt och att det förs diskussion om vad tjänsterna rimligtvis 
kan kosta. För att säkerställa att prissättningen är korrekt och att SEB är 
konkurrensmässiga utför SEB bland annat benchmark-styrning. Kapital-
förvaltningsavtalen är däremot föremål för en förhandlingsprocess, där 
förhandlingen sker mellan oberoende parter.  

SKANDIA LIV Riktlinjerna beskriver mycket väl hur processen vid interna transaktioner 
ska se ut, att interna transaktioner ska ske på strikt marknadsmässiga villkor, 
saknas marknadsnotering ska två utomstående värderingar göras. Vidare 
reglerar riktlinjerna vem som ska fatta vissa beslut, att det ska finnas utförlig 
dokumentation, att man i styrelsen varje år ska gå igenom de transaktioner 
som ägt rum osv. Riktlinjerna reglerar även firmateckningsrätten; anställda i 
Skandia får aldrig underteckna ett internt avtal för Skandia Livs räkning, 
även om de normalt är firmatecknare. Vid integreringen av vissa verk-
samheter finns ordentliga avtal på flera nivåer, som omfattas av över-
gripande ramavtal. 
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FOLKSAMGRUPPEN SEB TRYGG 
LIV 

SKANDIA LIV 

Kontrollerande funktioner:    
Compliance-funktion Ja Ja Ja 
Revisionskommitté Ja  Ja 
Intern och extern revision Ja Ja Ja 
Revisorn utsedd av FI Ja Ja Ja 
Övrigt   Revisionsutskott. 

Ser rapportering i 
årsredovisningen som 
en form av kontroll, 
gjordes innan det blev 
ett krav från FI. 

Rapportering Till styrelsen. Till styrelsen. Till styrelsen. 

Livbolagens samman-
ställda åsikter avseende 
Finansinspektionens 
metodstöd för tillsyn av 
koncerninterna transak-
tioner i livbolag 

Positiv kritik 
 Metodstödet utgör en praxis för 

hur koncerninterna transak-
tioner ska hanteras. 

 Metodstödet är tillfredställande. 
 God standard är mer flexibel än 

lagar. 

Negativ kritik 
 Otydliga regelverk. 
 Finansinspektionen aviserar 

förändringar sent.  
 Regelverken kräver tolkning för 

att förstås. 
 

 
 
Sammanställningen syftar till att ge en mer lättöverskådlig bild av de resultat som de empiriska 
undersökningarna har frambringat för att besvara uppsatsens problemformuleringar: Hur är 
riktlinjerna i livbolagen utformade för att säkerställa att negativa intressekonflikter reduceras vid 
koncerninterna transaktioner? samt Vilken funktion har Finansinspektionens ”metodstöd för 
tillsyn av koncerninterna transaktioner” vid utformningen av livbolagens riktlinjer och vad anser 
livbolagen om detta metodstöd? 

 



 67

6. Analys 
I detta kapitel analyseras det material som undersökningen har frambringat och teorin samt 
empirin kopplas samman. Det inledande stycket, 6.1, redogör för en analys av de olika 
intressekonflikter som förekommer i livbolagen för att ge en bakgrund till de problem-
formuleringar som uppsatsen syftar till att besvara. Följande stycken analyserar hur riktlinjerna 
i livbolagen är utformade samt vad livbolagen anser om Finansinspektionens metodstöd. 

6.1 Intressekonflikter i livbolagen vid koncerninterna transaktioner 
Som tidigare diskuterats utgör vinstutdelningsförbudet, som innebär att all vinst i ömsesidiga liv-
bolag ska tillfalla försäkringstagarna, grunden till att koncerninterna transaktioner bör regleras.193 
Sören Cardell, representant för Finansinspektionen, menar att man talar om olaga vinstutdelning i 
ömsesidiga aktielivbolag men betonar att det i Folksamgruppens fall rör sig om olaga vinst-
överföring då bolaget inte har några aktieägare att dela ut vinst till. Patrik Schinzel, representant 
för Folksamgruppen, berättar att det faktum att Folksam inte har några aktieägare innebär att 
intressekonflikterna främst uppstår mellan de olika försäkringstagarkollektiven; Folksam Sak och 
Folksam Liv. SEB Trygg Liv, eller ursprungligen Trygg Hansa, har också påverkats av intresse-
konflikter, men då främst genom koncernkonflikter, det vill säga konflikter mellan försäkrings-
tagarna som grupp och andra intressenter. Gamla Liv ägde en betydande del av Trygg Hansa, 
som även var börsnoterat. Därigenom uppstod det spänningar mellan de olika ägarstrukturerna. 
Bolaget tvingades till omstrukturering då ägarstrukturen inte var tillräckligt renodlad för att till-
varata de olika bolagens intressen. Livförsäkringstagarna ville inte vara med att finansiera nyför-
säljningen i det nybildade bolaget Nya Liv, vilket resulterade i att Gamla Liv stängdes för 
nyteckning. De i denna uppsats belysta transaktionerna mellan Skandia och Skandia Liv innebar 
intressekonflikter mellan aktieägarna (i Skandia) och försäkringstagarna (i Skandia Liv) där för-
säkringstagarnas intressen åsidosattes.  
 

6.2 Riktlinjer för hantering av koncerninterna transaktioner 
Sedan den 1 juli 2004 är det reglerat enligt lag (försäkringsrörelselag) att livbolagens styrelser 
ska fastställa riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Samtliga livbolag bekräftar också att 
styrelsen för livbolaget har fastställt sådana riktlinjer. Enligt Finansinspektionens utarbetade god 
standard ska livbolagens riktlinjer för hantering av intressekonflikter innehålla bestämmelser om 
hur koncerninterna affärer ska hanteras. Det är viktigt att dessa bestämmelser är operationaliser-
bara, det vill säga de ska gå att följa och verkligen vara en instruktion för hur tjänstemännen och 
styrelsen i livbolagen ska agera för att hantera de koncerninterna transaktionerna.194 Finans-
inspektionens representant, Sören Cardell, berättar att Finansinspektionen ska bevaka att liv-
bolagen har riktlinjer för koncerninterna transaktioner och att de efterlevs. Vidare berättar han att 
Finansinspektionen ska verka för att riktlinjerna är operativa.  
 
Representanterna för livbolagen berättar att det fanns riktlinjer för intressekonflikter och interna 
transaktioner redan innan media och Finansinspektionen uppmärksammade problematiken. Jacob 
Skanse, representant för SEB Trygg Liv, berättar att bolaget under lång tid har arbetat mycket 
med frågorna kring koncerninterna transaktioner och intressekonflikter. Patrik Schinzel beskriver 
                                                 
193 Finansinspektionen Rapport 2004:2, sid. 10. 
194 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 15. 
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däremot att Folksamgruppens riktlinjer uppdaterades och blev mer omfattande efter Finans-
inspektionens fokusering på detta område. Även för Skandia Liv kom arbetet med nya riktlinjer 
igång innan Finansinspektionens undersökning startade, vilket berodde på att felaktiga interna 
transaktioner mellan Skandia och Skandia Liv redan ägt rum och uppdagats. Representanterna för 
SEB Trygg Liv och Folksamgruppen beskriver att samtliga bolag inom deras respektive koncern 
strävar efter att ha liknande riktlinjer. Jacob Skanse berättar att vissa skillnader dock kan före-
komma mellan riktlinjerna i Gamla SEB Trygg Liv och Nya SEB Trygg Liv eftersom samman-
sättningen i styrelserna skiljer sig åt. Patrik Schinzel berättar att det helägda dotterbolaget 
Förenade Liv Livförsäkrings AB i stort har samma riktlinjer som moderbolaget Folksam Liv, 
men att vissa delar i riktlinjerna för KPA AB har ändrats för att bättre passa bolaget. 
 

6.2.1 Jämförelse av livbolagens riktlinjer 
Jämförelsen görs mellan Skandia Livs och Folksamgruppens utarbetade riktlinjer för hantering av 
intressekonflikter och interna transaktioner, där dokumenten har erhållits. I jämförelsen bortses i 
vissa avseende från SEB Trygg Liv, då undersökningen inte har kunnat ta del av bolagets 
dokument och således saknas viss information. 
 
Både Skandia Liv och Folksamgruppen ger en beskrivning av koncernstruktur samt förklaring till 
varför interna transaktioner kan uppstå – det vill säga genom att bolagsgrupperna samordnar och 
utnyttjar gemensamma resurser för att uppnå effektivitet och sänka kostnaderna. Denna motiv-
ering till samordning anges även av respondenten för SEB Trygg Liv och bekräftas likaså av 
teorin. Bolagens dokumenterade riktlinjer anger också syftet med riktlinjerna. Skandia Liv be-
skriver vinstutdelningsförbudet mycket tydligt och anger att riktlinjernas syfte är att säkerställa 
en fullgod tillämpning av vinstutdelningsförbudet vid interna transaktioner och relationer mellan 
Skandia Liv och Skandia. Vid överenskommelser av ekonomisk natur mellan Skandia Liv och 
Skandia skall alltid särskilt övervägas om överenskommelsen är förenlig med vinstutdelningsför-
budet. Folksamgruppens riktlinjer hanterar intressekonflikter vid situationer där beslutsfattare-
/handläggare inom Folksamgruppen har att ta hänsyn till flera olika intressen. Av Folksam-
gruppens riktlinjer ska det framgå hur varje transaktion som kan innebära en intressekonflikt ska 
hanteras så att negativa följder av intressekonflikten inte uppstår.  
 
Bolagens riktlinjer redogör vidare för en oberoende styrelse i livbolagen, vilket även är ett lag-
stadgat krav sedan den 1 juli 2004. Sören Cardell, representant för Finansinspektionen, berättar 
att lagändringen infördes efter Finansinspektionens rapport ”Intressekonflikter i livbolagen”. Han 
berättar vidare att tidigare hade livbolagen antingen identiska styrelser i moderbolaget och liv-
bolaget eller så bestod de av tjänstemän. Den risk som Finansinspektionen såg med att det inte 
fanns någon integritet, ingen oberoende i styrelsen, var att det inte fanns någon som kunde sätta 
sig emot en försäljning till felaktigt pris mellan koncernbolagen. Därmed anges i Finans-
inspektionens metodstöd att god standard innebär att livbolagets styrelse kan visa att de är 
oberoende samt att flertalet av styrelseledamöterna i livbolaget varken är anställda i bolaget eller 
anställda eller styrelseledamöter i något annat bolag inom samma koncern.195   
 
 
 
                                                 
195 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 5f.  
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I Skandia Liv regleras detta i riktlinjerna genom att ordförande och majoriteten av de bolags-
stämmovalda ledamöterna är fristående från Skandia och endast en mindre del av ledamöterna 
utgörs av personer som är närstående till Skandia. Pia Marions, representant för Skandia Liv, 
berättar att det tidigt efter att de felaktiga transaktionerna uppdagades beslutades att styrelsen i 
Skandia Liv skulle ha oberoende ledamöter. Folksam Liv beskriver detta i riktlinjerna då en 
styrelseledamot i Folksam Liv (moderkoncernen) inte får vara ledamot i annat bolag inom 
Folksamgruppen eller vara anställd inom denna, därmed får VD inte ingå i styrelsen. Detta gäller 
även inom KPA-koncernen. Folksamgruppen beskriver att genom den ömsesidiga bolagsformen, 
som innebär att det finns två moderbolag, ser intressekonflikterna i Folksamgruppen delvis 
annorlunda ut än i en koncern där det endast finns ett moderbolag. Därmed gäller även att samma 
person utses till VD i Folksam Liv och i Folksam Sak, för att samtliga kundgruppers intresse ska 
tillgodoses på bästa sätt.  
 
Båda bolagens riktlinjer innehåller bestämmelser som reglerar jävssituationer. I Folksam-
gruppens riktlinjer sker detta bland annat under en egen punkt, som stadgar att ingen besluts-
fattare/handläggare får besluta i eller handlägga frågor i vilken denne direkt eller indirekt har ett 
privat intresse. Det framkommer även att ingen beslutsfattare får företräda flera bolag vid avtal 
om koncerninterna transaktioner. Skandia Liv har regler som innebär att anställda hos Skandia 
inte får underteckna ett internt avtal för Skandia Livs räkning, även om de är firmatecknare i 
Skandia Liv. Vidare kontrollerar bolaget jävssituationer genom att väsentliga transaktioner och 
avtal ska fattas i styrelsen, som är oberoende. 
 
Både Folksamgruppens och Skandia Livs riktlinjer beskriver hur koncerninterna transaktioner 
ska hanteras. I de båda bolagen gäller att processen (överenskommelser, beslut, värdering etc.) 
ska dokumenteras tydligt genom skriftliga avtal etc. Båda bolagen beskriver att dokumentationen 
ska ske så att det tydligt framgår hur och av vem som beslutsunderlagen tagits fram. Affärs-
händelserna ska gå att följa och förstå. Folksamgruppen beskriver att dessa transaktioner ska be-
slutas genom en fastställd ordning som börjar med en, av styrelsen upprättad, behovsanalys. 
Behovsanalysen ska göras inför varje verksamhetsår, samt vid förändring av resursbrukandet, och 
ska omfatta samtliga resurser som bolaget avser att bruka under verksamhetsåret.  
 
Vidare tar båda bolagen upp hur kostnadsfördelningen för koncerngemensamma funktioner ska 
ske. Det största problemet som Finansinspektionen upplever att livbolagen har vad gäller den 
interna kontrollen av koncerninterna transaktioner och intressekonflikter är just fördelningen av 
gemensamma kostnader. Sören Cardell berättar att det man främst avser med koncerninterna tran-
saktioner inom livbolag är köp och försäljning av fastigheter eller försäkringsbestånd. Dock tror 
han inte att dessa är svåra att kontrollera eller värdera, utan att det mer är de små dagliga kost-
naderna som utgör en svårighet att fördela och som tillsammans uppgår till stora summor. 
 
Folksamgruppen beskriver att kostnadsfördelningen ska baseras på självkostnadsprincipen komp-
letterad med extern marknadsbedömning. Vid marknadsprissättning ska kostnadsfördelningen 
regleras via avtal. Även dessa transaktioner ska beslutas genom en behovsanalys. Transaktioner 
mellan Folksam Liv och KPA regleras av ramavtal, enligt Patrik Schinzel. Folksam Liv åskådlig-
gör även en processbeskrivning och beslutsordning vid fördelning av driftskostnader. I Skandia 
Liv finns en etablerad process med olika samrådsgrupper med ansvar för att bestämma vilka 
tjänster som skall ingå i koncerngemensamma funktioner och hur kostnaderna ska fördelas. 
Huvuddragen regleras i princip- och ramavtal mellan Skandia Liv och Skandia, som ej varit till-
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gängliga i denna undersökning. Dock beskriver Skandia Liv i sina riktlinjer att alla transaktioner 
mellan Skandia Liv och aktieägarrörelsen måste ske på strikt marknadsmässiga villkor. Vid de 
fall där marknadsnotering saknas ska värdering ske av minst två utomstående värderare.  
 
Uppföljning och kontroll samt rapportering ingår också i bolagens riktlinjer. Uppföljning och 
kontroll av de interna transaktionerna i livbolagen är generellt mycket lika. Inom samtliga liv-
bolag, Folksamgruppen, SEB Trygg Liv och Skandia Liv, anger riktlinjerna för bolagen att 
rapportering ska ske till styrelsen. Samtliga representanter för livbolagen, och även Sören Cardell 
från Finansinspektionen, uppger att livbolagen har en compliance-funktion, vars uppgift är att ut-
gå från riktlinjerna och kontrollera att de följs. Sören Cardell tillägger att compliance-funktionen 
även bör rapportera till Finansinspektionen hur riktlinjerna för interna transaktioner har efterföljts 
inom livbolaget. Kontrollen av koncerninterna transaktioner sker även genom en revisions-
kommitté samt av den interna och externa revisionen, enligt samtliga livbolag. Vidare har Finans-
inspektionen utsett en revisor i respektive livbolag som också granskar de interna transaktionerna 
och bör rapportera till inspektionen. Folksamgruppen anger också i riktlinjerna att kontroll att 
riktlinjer, avtal och rutiner efterlevs sker av revisionskommittén, extern och intern revision, 
revisorer från Finansinspektionen samt av compliance. De övriga bolagen nämner detta endast i 
den personliga intervjun, dock med reservering för beskrivningen i SEB Trygg Livs dokument-
erade riktlinjer som ej har erhållits. I Skandia Liv föreskriver riktlinjerna även att samtliga 
överenskommelser av ekonomisk natur mellan Skandia Liv och Skandia, som inte är av ringa 
betydelse, skall förtecknas och redovisas årligen för styrelsen i Skandia Liv. I denna förteckning 
ska det framgå vem som är ansvarig inom Skandia Liv och var ytterligare dokumentation finns att 
tillgå.  
 
Sören Cardell på Finansinspektionen menar att inspektionen har svårt att kontrollera livbolagen 
annat än genom att se till de regelverk som finns. Ytterligare sätt för Finansinspektionen att kon-
trollera livbolagens interna transaktioner är att gå in och granska vissa specifika transaktioner; 
hur har de behandlats i styrelsen, vilket beslutsunderlag har styrelsen fått, vem har utformat be-
slutsunderlaget (är det upprättat av moderbolaget etc.). Detta förfaringssätt kräver dock mycket 
resurser av Finansinspektionen. 
 
Skandia Livs riktlinjer reglerar även särskilda transaktioner såsom; lån och garantier, förvärv av 
aktier och andra värdepapper, köp av rörelsedrivande dotterbolag samt återförsäkring. Enligt rikt-
linjerna framgår det också att Skandia Liv ska biträdas av jurister och annan expertis vid interna 
avtal som är av större ekonomisk eller principiell betydelse. 
 
Riktlinjerna för Folksamgruppen, som är ett rent ömsesidigt livbolag, tar även upp intresse-
konflikterna mellan olika försäkringstagarkollektiv. Riktlinjerna beskriver vad som ska gälla för 
att säkerställa att inget försäkringstagarkollektiv missgynnas. Inget försäkringstagarkollektiv för 
gynnas på bekostnad av ett annat och det ska särskilt beaktas att varje försäkringstagarkollektiv 
bär sina egna kostnader.  
 
Både Skandia Livs och Folksamgruppens riktlinjer reglerar ersättningen till anställda, där det i 
båda bolagen är styrelsen som fastställer lönepolicyn. 
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6.2.2 Jämförelse med god standard 
För att vidare skapa en förståelse kring riktlinjernas utformning görs även en jämförelse med de 
minimum krav som god standard ställer på livbolagens riktlinjer. Sammanställningen illustreras i 
nedanstående matris. 
 

UPPFYLLS GOD STANDARD AVSEENDE RIKTLINJERNA 
 
 FOLKSAM-

GRUPPEN 
SEB TRYGG LIV SKANDIA LIV 

Krav på att avtalen ska vara 
skriftliga. 

Ja. Ingen uppgift. Ja. 

Krav på identifiering och analys av 
situationer där effekter för negativa 
intressekonflikter kan uppstå. 

Ja. Ingen uppgift.  Ja. 

Krav på identifiering av jäviga 
beslutsfattare inför varje avtal. 

Ja.  Ja. Ja. 

Krav på strukturerat och 
dokumenterat beslutsunderlag. 

Ja. Ingen uppgift. Ja. 

Direktiv om behovsanalys eller 
konsekvensanalys för väsentliga 
transaktioner. 

Ja.  Ingen uppgift. Inte direkt, väsentliga 
transaktioner ska 
beslutas av styrelsen. 
Samrådsgrupper har 
ansvar för att bestämma 
vilka tjänster som ska 
köpas internt. 

Beskrivning av metoden för 
prissättningen och för fördelning av 
koncerngemensamma kostnader. 

Ja. Ja. Ja.  

Bestämmelser om kontrollåtgärder 
och direktiv för uppföljning av 
efterlevnad och rapportering. 

Ja. Ja. Ja. 

Beslutsordning och ansvarsför-
delning för hantering av risk för 
intressekonflikter. 

Ja.  Ingen uppgift. Ja. 

 
Genom denna sammanställning illustreras att Folksamgruppen uppfyller samtliga av de upp-
ställda kraven. Detsamma gäller för Skandia Liv, där dock direktiv om behovsanalys för väsent-
liga transaktioner inte direkt framgår. Vad gäller SEB Trygg Liv har jämförelsen baserats på de 
svar som respondenten, Jacob Skanse, har gett, emellertid saknas vissa uppgifter då någon vidare 
information om riktlinjernas innehåll inte har erhållits. Visserligen menar Sören Cardell på 
Finansinspektionen att SEB Trygg Liv har tillfredställande riktlinjer, vilket kan tolkas som att 
bolagets riktlinjer uppfyller dessa ställda minimum krav. 
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6.3 Livbolagens åsikter avseende Finansinspektionens metodstöd  
Enligt Finansinspektionens metodstöd och goda standard bör livbolagen utarbeta och framhålla 
en processbeskrivning för koncerninterna affärer. Beskrivningen ska dokumentera ansvars- och 
arbetsfördelning och bör även omfatta de aktiviteter/rutiner som leder fram till ett koncerninternt 
avtal och hur det följs upp. Processflödena ska vara så pass detaljerade att det går att identifiera 
de väsentliga riskerna, nyckelkontrollerna och rutinerna.196 
 
Ett livbolag menar att det är bra att Finansinspektionen skapade något slags praxis för hur 
koncerninterna transaktioner ska hanteras. Två respondenter anser att metodstödet underlättar vid 
tillsynen om livbolagen följer riktlinjerna. En respondent menar att dokument som metodstödet är 
bra då det, till skillnad mot en lagregel, går att uppdatera. En respondent menar att det är väl-
komnande att Finansinspektionen, som har kompetens på de här områdena, kontrollerar liv-
bolagen för att skydda försäkringstagarna. Enligt Finansinspektionen är metodstödet mycket 
ambitiöst och troligtvis finns det inget livbolag som lever upp till dem idag. Metodstödet kan 
dock påverka livbolagen i rätt riktning vilket är det viktliga, menar Sören Cardell på Finans-
inspektionen.  
 
Folksamgruppen har använt Finansinspektionens metodstöd som bakgrund när de har utarbetat 
sina riktlinjer för hantering av intressekonflikter, enligt Patrik Schinzel. Folksam har även fört en 
dialog och haft löpande avstämningar med Finansinspektionen vid framtagandet av riktlinjerna 
för att säkerställa att riktlinjerna är tillräckliga. Vid jämförelsen mellan livbolagens riktlinjer och 
de minimum krav som god standard kräver framgår det tydligt att Folksamgruppen har använt sig 
av Finansinspektionens metodstöd vid utformningen av sina riktlinjer. Detta då riktlinjernas 
struktur till stor del sammanfaller med metodstödets samt att samtliga ställda minimum krav på 
riktlinjernas innehåll är uppfyllda. Skandia Liv har däremot inte använt sig av metodstödet vid 
utformningen av sina riktlinjer vilket tydliggörs då riktlinjernas struktur skiljer sig från 
metodstödets. Skandia Liv uppfyller ändå samtliga minimum krav som god standard kräver av-
seende riktlinjernas utformning och innehåll. Detta beror troligtvis på att Finansinspektionen 
involverade livbolagen vid framtagandet av metodstödet. Således har livbolagen haft möjlighet 
att påverka vad metodstödet ska innefatta. Respondenten för SEB Trygg Liv, Jacob Skanse, 
berättar att de har tittat på metodstödet. 
 
En respondent upplever att problematiken kring intressekonflikter har minskat då det numera 
finns en struktur, avtal, rutiner och processer för att hantera dessa. Vidare menar respondenten att 
arbetet med att motverka intressekonflikter fungerar mycket bra nu och att det inte känns som att 
det krävs ytterligare åtgärder från Finansinspektionen eller livbolagen. Respondenten poängterar 
dock att det är viktigt att inte helt tappa fokus på dessa frågor. Inte heller Finansinspektionen har 
några planer på att förändra metodstödet eller genomföra ytterligare undersökningar i livbolagen i 
dagsläget. Dock ser Sören Cardell att en potentiell framtida åtgärd skulle vara att följa upp hur 
livbolagen riktlinjer ser ut, vad som har förbättrats etc. när de har hunnit arbeta med dem ett tag.  
 
 
  
 

                                                 
196 Finansinspektionen Rapport 2005-08-16, sid. 17. 
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7. Slutsatser 
Detta kapitel redogör för de slutsatser som uppsatsen har frambringat. I detta kapitel besvaras 
uppsatsens problemformulering; Hur är riktlinjerna i livbolagen utformade för att säkerställa att 
negativa intressekonflikter reduceras vid koncerninterna transaktioner? Vidare besvaras även 
uppsatsens delproblem, det vill säga vilken funktion Finansinspektionens metodstöd för tillsyn av 
koncerninterna transaktioner har vid utformningen av livbolagens riktlinjer samt vad livbolagen 
anser om detta metodstöd. 
 
Samtliga livbolag som ingått i denna undersökning har fastställt riktlinjer för hantering av in-
tressekonflikter. Syftet med undersökningen var att öka förståelsen för hur riktlinjerna i livbo-
lagen är utformade för att reducera eventuella intressekonflikter vid koncerninterna transaktioner.  
 
För att besvara problemställningen; Hur är riktlinjer i livbolagen utformade för att säkerställa att 
negativa intressekonflikter reduceras vid koncerninterna transaktioner?; ges nedan en upp-
ställning av livbolagens innehåll i riktlinjerna som den empiriska undersökningen och analysen 
har resulterat i. Sammanställningen ska ses som en struktur över vad som ingår i Folksam-
gruppens och Skandia Livs riktlinjer för hantering av intressekonflikter och koncerninterna tran-
saktioner, med visst förbehåll till SEB Trygg Liv där undersökningen ej resulterat i fördjupad 
information angående bolagets utformning av och innehåll i riktlinjerna. 
 
Utformning av dokumenterade riktlinjer, gemensamma punkter: 

1. Beskrivning av koncernstruktur. 
2. Förklaring till att interna transaktioner kan uppstå. 
3. Syftet med riktlinjerna  

- (Skandia Liv) är att säkerställa en fullgod tillämpning av vinstutdelningsförbudet vid 
interna transaktioner och relationer mellan Skandia Liv och Skandia. 

- (Folksamgruppen) är att hantera intressekonflikter; det ska framgå hur varje 
transaktion som kan innebära en intressekonflikt ska hanteras så att negativa följer av 
intressekonflikten inte uppstår. 

4. Bekräftelse på oberoende styrelse. 
5. Reglering av jävssituationer. 
6. Hantering av koncerninterna transaktioner. 

- tydlig dokumentation genom skriftliga avtal etc. Det ska framgå hur och av vem som 
beslutsunderlagen tagits fram. Affärshändelserna ska gå att följa och förstå. 

7. Kostnadsfördelning vid koncerngemensamma funktioner. 
• Folksamgruppen   • Skandia Liv 

 - behovsanalys - samrådsgrupper 
 - självkostnadsprincip - princip- och ramavtal 

 - extern marknadsbedömning - marknadsmässiga och rimliga villkor 
8. Uppföljning, kontroll och rapportering. 

- uppföljning och kontroll sker av compliance, intern och extern revision, revisor utsedd 
av Finansinspektionen, revisionskommitté. 

- rapportering sker till styrelsen. 
9. Ersättningssystem. 
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Säregna punkter för Folksamgruppen: 

1. Beskrivning av vad som ska gälla för att säkerställa att inget försäkringstagarkollektiv 
missgynnas. 

2. Processbeskrivning och beslutsordning vid fördelning av driftskostnader. (Folksam Liv) 
 
Säregna punkter för Skandia Liv: 

1. Firmateckningsrätt. 
2. Biträde av jurister och annan expertis vid interna avtal som är av större ekonomisk eller 

principiell betydelse. 
3. Reglering av särskilda transaktioner; lån och garantier, förvärv av aktier och andra 

värdepapper, köp av rörelsedrivande dotterbolag, återförsäkring. 
4. Ikraftträdande. 

 
Trots att riktlinjerna förefaller olika vid en första anblick uppdagades många innehållsmässiga 
likheter vid jämförelsen. Riktlinjerna i de båda livbolagen tar upp nio gemensamma punkter 
medan Folksamgruppen och Skandia Liv endast har två respektive fyra punkter som är säregna. 
Likheterna tycks således vara fler än särdragen. 
      
Undersökningen har även ämnat besvara vilken funktion Finansinspektionens metodstöd för 
tillsyn av koncerninterna transaktioner har vid utformningen av livbolagens riktlinjer och vad 
livbolagen anser om detta metodstöd. Sammanfattningsvis kan följande slutsatserna vad gäller 
denna frågeställning göras: Metodstödet har en bra funktion vid tillsynen av att riktlinjerna i 
livbolagen efterföljs samt utgör en praxis för hur koncerninterna transaktioner ska hanteras. 
Metodstödet anses vara tillräckligt omfattande av samtliga livbolagsrespondenter men vissa 
brister påtalas dock. Livbolagen uppfattar till viss del metodstödet som otydligt och svårtolkat 
och efterfrågar tydligare direktiv. Finansinspektionen själv menar att metodstödet är mycket 
ambitiöst men att det fyller sin funktion som vägledande för livbolagen.  
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8. Avslutande diskussion 
I detta kapitel förs en avslutande diskussion kring undersökningen. Här ges även förslag till 
vidare forskning som anses vara intressant i samband med detta ämnesval. 

8.1 Diskussion kring undersökningen 
Den empiriska undersökningen gav inte svar på den ursprungliga problemformuleringen som löd: 
Hur utformas den interna kontrollen i livbolag för att säkerställa att negativa intressekonflikter 
reduceras vid koncerninterna transaktioner. Snarare besvarades hur riktlinjerna avseende 
hantering av intressekonflikter och koncerninterna transaktioner är utformade för att säkerställa 
att negativa intressekonflikter reduceras vid koncerninterna transaktioner. Således omform-
ulerades problemformuleringen till att beakta riktlinjer istället. Att den första problemform-
uleringen inte besvarades antas bero på att ”intern kontroll” är ett vitt begrepp som delvis ingår i 
de riktlinjer för hantering av intressekonflikter som livbolagen fastställt. Då intervjufrågorna var 
formulerade med öppna svarsalternativ gavs respondenterna stor möjlighet att själva tolka 
begreppet ”intern kontroll” vilket resulterade i att de till stor del likställde begreppet med rikt-
linjerna.  
 
Då livbolagen mottagit en hel del kritik både från Finansinspektionen och från massmedia av-
seende koncerninterna transaktioner tidigare kan ämnet till viss del antas vara en känslig fråga för 
livbolagen. Detta kan ha påverkat accessen till objektiv och uttömmande information. Under-
sökningen har baserats på de interna dokument avseende riktlinjer för hantering av intresse-
konflikter och interna transaktioner som erhållits från respondenterna samt de intervjuer som 
genomförts. Detta har givit respondenterna stor möjlighet att påverka vilken bild de väljer att ge 
avseende dessa frågor. Dock har försök till att erhålla en mer objektiv syn på problematiken 
gjorts genom intervjun med Finansinspektionen. Att problematiken belyses ur flera intressenters 
aspekter bidrar till en mer objektiv bild. Att uppsatsen berör en känslig fråga har även påverkat 
mängden information som funnits att tillgå. Bland annat har riktlinjerna för SEB Trygg Liv ej 
erhållits. Vidare har det varit svårt att få en djupare beskrivning av hur livbolagens riktlinjer är 
utformade. För att få en djupare förståelse för hur arbetet integreras i livbolagen skulle en djupare 
fallstudie behövt göras på samtliga livbolag, vilket då innebär fler intervjuer med fler anställda på 
olika nivåer och positioner i livbolaget. Detta har dock inte varit möjligt på grund av den begrän-
sade tid som hafts att tillgå främst från respondenternas sida men även från författarnas.   
 
Vidare har intervjuerna genererat en stor mängd information som inte direkt varit relaterad till 
uppsatsens problemformulering. Vissa intervjufrågor har dock ställts för att öka förståelsen för 
problematiken kring intressekonflikter och ge en vidare beskrivning av intressenternas åsikter etc. 
Då intressekonflikter och koncerninterna transaktioner utgör ett komplext och i viss mån svår-
förståligt område har dessa kompletterande frågor varit nödvändiga för att öka författarnas för-
ståelse för själva problemområdet. Detta har i sin tur medfört att problemformuleringen lättare 
kunnat besvaras. 
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8.2 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetet med denna uppsats har flera intressanta sidospår uppdagats, dels genom respon-
denterna men även genom den teori som tillämpats. Ett exempel är den utredning som Finans-
departementet för närvarande genomför, Försäkringsföretagsutredningen, som bland annat har 
till uppgift att granska de för- och nackdelar som finns med olika associationsformer inom för-
säkringsområdet.197 Detta är ett mycket intressant område att bedriva fortsatt forskning inom då 
flera svenska livbolag nyligen ombildats från ömsesidiga till vinstutdelande bolag. Forskaren 
skulle kunna göra en jämförelse av för- och nackdelar före respektive efter ombildningen i de 
aktuella livbolagen. Ett annat tillvägagångssätt skulle vara en teoretisk och empirisk jämförelse 
mellan bolagsformerna sett ur ett försäkringstagarperspektiv. 
 
Vidare har uppmärksammats att två ömsesidigt drivna livförsäkringsaktiebolag har blivit föremål 
för försäljning under de senaste fem-sex åren. Det är SPP Liv och KPA AB. I dessa fall har 
ägaren erhållit köpeskillingen, som dessutom varit relativt stor. Frågan som inställer sig här är 
hur detta motiveras teoretiskt, juridiskt och affärsmässigt. I de fall köpeskillingen relateras till 
goodwill-värden etc. vad är det då som gör att dessa värden gottskrivs ägaren (som inte äger rätt 
till vinstutdelning) och inte försäkringstagarkollektivet? 
 
Ytterligare en aspekt som det skulle vara intressant att forska vidare kring är hur de vinst-
utdelande livbolagen arbetar med koncerninterna transaktioner. Hittills har Finansinspektionen 
endast genomfört undersökningar av hur ömsesidiga livbolag hanterar koncerninterna transak-
tioner. Sören Cardell från Finansinspektionen, respondent i denna undersökning, belyser prob-
lematiken då försäkringstagarna i de vinstutdelande livbolagen ska få sin återbäring innan någon 
utdelning till aktieägarna kan ske. Lyckas då exempelvis moderbolaget flytta över vinstpengar 
från livbolaget genom att ta mer betalt för interna transaktioner så kanske det inte blir någon vinst 
och således ingen återbäring till försäkringstagarna. Följaktligen skulle en kartläggning av de 
vinstutdelande livbolagens koncerninterna transaktioner vara intressant att belysa, då även en 
jämförelse mellan dessa och ömsesidiga livbolag skulle vara möjlig. 

                                                 
197 Finansdepartementets direktiv 2003:125, sid. 1. 
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10. Bilagor 
I detta kapitel återfinns uppsatsen bilagor.  

Bilaga 1: Introduktionsbrev riktat till Finansinspektionen  
 

     
 
Företagsekonomiska institutionen  Stockholm, den 10 april 2006 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
 
 
 
 
Angående intervjuförfrågan för magisteruppsats 
Vi är två studenter vid Stockholms universitet som för närvarande skriver vår magisteruppsats i 
ekonomi.  Uppsatsen behandlar negativa intressekonflikter i livbolag och vår frågeställning lyder:  
 

• Hur är riktlinjerna utformade av livbolagen för att säkerställa att negativa intresse-
konflikter reduceras vid koncerninterna transaktioner?  

 
Vi skulle gärna vilja träffa Dig för en personlig intervju som behandlar Finansinspektionens 
arbete kring att motverka intressekonflikter i livbolagen. Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter. 
Intervjufrågorna får Du i god tid före intervjun. Din medverkan skulle bidra till att bredda vårt 
perspektiv då vi även avser att intervjua livbolagen.   
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ulrika Apelqvist  Johanna Strandroth 
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Bilaga 2: Introduktionsbrev riktat till livbolagen  

 

     
 
Företagsekonomiska institutionen Stockholm, den 20 april 2006 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
 
 
 
 
 
Angående intervjuförfrågan för magisteruppsats 
 
Det här brevet har skickats till Er för att Ni har fått möjligheten att delta som intervjuperson i vår 
magisteruppsats. Vi skriver en magisteruppsats åt Stockholms universitet och 
Företagsekonomiska institutionen, och har för avsikt att besvara följande frågeställning: ”Hur är 
riktlinjerna utformade av livbolagen för att säkerställa att eventuella intressekonflikter reduceras 
vid koncerninterna transaktioner?”  
 
Denna magisteruppsats syftar till att öka förståelsen för hur riktlinjerna i livbolagen är utformade 
för att reducera eventuella intressekonflikter vid koncerninterna transaktioner. Vidare syftar 
uppsatsen till att öka förståelsen för hur den interna kontrollen bidrar till att riktlinjerna efterföljs.   
 
Vi skulle gärna vilja träffa Er, eller någon annan i företaget som är lämplig, för en personlig 
intervju angående Ert företags arbetsgång i detta avseende. Intervjun beräknas ta cirka 45 
minuter. Intervjufrågorna får Ni i god tid före intervjun.  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 

 
Ulrika Apelqvist  Johanna Strandroth 



 83

Bilaga 3: Intervjufrågor till Finansinspektionen  
Intervjuperson 

Namn: 
Befattning:               
Antal år som anställd på Finansinspektionen:  
 

Bakgrund 
• Vad initierade Finansinspektionens granskning och kontroll av interna transaktioner och 

intressekonflikter i livbolagen? 
 
• Vad orsakade den lagändring i försäkringsrörelselagen som infördes från den 1 juli 2004 

som innehöll kravet att styrelserna ska fastställa riktlinjer för hantering av 
intressekonflikter? 

 
Finansinspektionens arbete 

• Vilken roll har Finansinspektionen vad gäller att minimera intressekonflikterna i liv-
bolagen? 

 
• Hur går Finansinspektionen till väga vid arbetet med denna problematik? Det vill säga hur 

sker uppföljningen, kontrollen, kontakten med livbolagen osv. 
 
• Hur är processen vid de fall där livbolag varnas av Finansinspektionen för brister i 

exempelvis den interna kontrollen och informationen av interna transaktioner? 
 

• Vad finns det för sanktioner om livbolagen inte följer reglerna för kontroll? 
 

Livbolagens arbete 
• Vad är Finansinspektionens åsikt angående livbolagens inställning till de 

intressekonflikter som Finansinspektionen lyfter fram? 
 
• Hur efterlevs riktlinjerna inom livbolagen? 
 
• Hur väl lyckas livbolagen minimera risken för att intressekonflikter uppstår? 
 
• Vilka är de största problem Finansinspektionen upplever att livbolagen har vad gäller den 

interna kontrollen av interna transaktioner och intressekonflikter?  
 

Framtida åtgärder 
• Hur ser Finansinspektionens planer ut framöver vad gäller interna transaktioner och 

intressekonflikter inom livbolagen?  
• Är de riktlinjer som Finansinspektionen utarbetat tillfredsställande? 

 
• Upplever Finansinspektionen att denna problematik minskat eller krävs det ytterligare 

åtgärder? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor till livbolagen 
Intervjuperson 

Namn: 
Befattning:   
Antal år som anställd i livbolaget: 
 

Fakta om livbolaget 
• Kort information om livbolaget; exempelvis affärsidé, målgrupp, premieinkomstvolym, 

framtid etc. 
 

Intern kontroll 
• Vilka riktlinjer och styrdokument finns avseende interna transaktioner och motverkan av 

intressekonflikter? 
 

• Har livbolaget och dess dotterbolag gemensamma riktlinjer och styrning, eller skiljer sig 
detta åt? 

 
• Hur sker uppföljningen och kontrollen av dessa? 

– När sker denna kontroll? 
– Vem utför denna kontroll? 

 
• Vem rapporteras resultaten till? 

 
• Hur mycket tid läggs uppskattningsvis ned på detta arbete? 

 
• Upplever Ni att nyttan för bolaget och Era kunder överstiger kostnaden för detta arbete? 

 
Finansinspektionens arbete 

• Upplevde Ni intressekonflikter vid koncerninterna transaktioner som ett problem innan 
Finansinspektionen uppmärksammade problematiken? 

 
• Vad är Er uppfattning kring Finansinspektionens arbete angående intressekonflikter och 

interna transaktioner i livbolag? 
 

• Använder Ni Er av den av Finansinspektionen framarbetade rapporten ”Metodstöd vid 
tillsyn av koncerninterna affärer i livbolag”?  

 
• Anser Ni att de riktlinjer som Finansinspektionen utarbetat är tillfredsställande?  

 
• Upplever Ni att denna problematik har minskat eller krävs det ytterligare åtgärder från 

livbolagen och Finansinspektionen? 
 

Framtida arbete 
• Hur ser Era planer ut framöver vad gäller arbetet med riktlinjer kring koncerninterna 

transaktioner? 
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Bilaga 5: Intervju med Finansinspektionen 
 
Respondenten 
Sören Cardell är Finansinspektör på Finansinspektionen, där han har arbetat i 17 år. Han började 
år 1989 på Försäkringsinspektionen, som sedermera slogs ihop med Bankinspektionen. Framför-
allt arbetade Sören Cardell med företagens placeringar på tillgångssidan och sedan med intern 
kontroll, och det är därigenom som han har kommit i kontakt med livbolagens koncerninterna 
transaktioner. Nedanstående avsnitt redogör för Sören Cardells uttryckta åsikter och kunskaper 
kring interna transaktioner i livbolag vid den personliga intervjun. 
 
Bakgrund 
År 2002 fick Finansinspektionen ett uppdrag av regeringen, på initiativ av den dåvarande 
biträdande finansministern Gunnar Lund som var mycket lyhörd för medias bevakning av 
intressekonflikter i livbolagen. Massmedia skrev mycket om affärerna i bland annat Skandia och 
Länsförsäkringar. Samtidigt sjönk aktiekurserna och räntorna, vilket resulterade i att livbolagens 
kapitalavkastning försämrades. Detta gjorde att det blev viktigt att undersöka hur livbolagen 
arbetade med intressekonflikter vid interna transaktioner för att återställa förtroendet för 
branschen.   
 
Grunden till problematiken är det vinstutdelningsförbud som ömsesidigt drivna livbolag har, som 
innebär att de inte får använda sin vinst till annat än återbäring till försäkringstagarna. Man talar 
om olaga vinstutdelning eller olaga vinstöverföring. Vad gäller Folksam handlar det om olaga 
vinstöverföring då bolaget inte har några aktieägare att dela ut vinst till. Problematiken har 
uppmärksammats även internationellt. Dock är problematiken med ömsesidiga bolag specifikt för 
Sverige (jämfört med övriga EU). Diskussion har förts huruvida Sverige ska ha kvar ömsesidiga 
och ömsesidigt drivna aktiebolag och en pågående statlig utredning, Försäkringsföretagsut-
redningen, har att bland annat ta ställning till detta. 
 
Finansinspektionens uppdrag mynnade ut i rapporten ”Intressekonflikter i livbolagen” där en del 
ändringar föreslogs. Detta ledde bland annat till den lagändring i försäkringsrörelselagen som 
infördes från den 1 juli 2004 som innehöll kravet att styrelserna ska fastställa riktlinjer för 
hantering av intressekonflikter. Ytterligare en lagändring som genomfördes efter rapporten var 
oberoendet i styrelsen för livbolagen. Tidigare hade livbolagen antingen identiska styrelser i 
moderbolaget och livbolaget eller så bestod de av tjänstemän. Den risk som Finansinspektionen 
såg med att det inte fanns någon integritet, ingen oberoende i styrelsen var att det inte fanns 
någon som kunde sätta sig emot en försäljning till felaktigt pris mellan koncernbolagen. 
 
Finansinspektionen skrev ytterligare en rapport ”Interna affärer i nio livbolag”, som avslutades 
med en workshop tillsammans med de nio undersökta livbolagen. Där diskuterades vad rikt-
linjerna för interna transaktioner skulle innehålla. Detta resulterade i rapporten ”Metodstöd vid 
tillsyn av koncerninterna affärer i livbolag” som skickades ut till de nio livbolagen som ingick i 
undersökningarna. Den finns även tillgänglig på Finansinspektionens hemsida. Finansinspek-
tionen har gjort tillägg i detta metodstöd utöver det som framkom efter workshopen med liv-
bolagen. Därefter gjordes en uppföljande granskning för att se hur riktlinjerna såg ut i livbolagen 
samt hur livbolagen följde dessa riktlinjer. Resultatet är publicerat i ”Interna transaktioner i liv-
bolag – en uppföljande granskning”. 
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Finansinspektionens roll 
Finansinspektionens främsta roll vad gäller att minimera intressekonflikterna i livbolagen är att 
bevaka att vinstutdelnings-/vinstöverföringsförbudet inte överskrids. Vidare ska Finansinspek-
tionen bevaka att livbolagen har riktlinjer för koncerninterna transaktioner, att de efterlevs samt 
verka för att riktlinjerna är operativa. Med operativa menas att riktlinjerna verkligen är en in-
struktion för hur tjänstemännen och styrelsen i livbolagen ska agera för att hantera de koncern-
interna transaktionerna. 
 
Kontroll och tillsyn 
Finansinspektionen har svårt att kontrollera livbolagen mer än genom att se till de regelverk som 
finns. Samtliga livbolag har en compliance-funktion som bör rapportera till Finansinspektionen. 
Rapporteringen ska bland annat innefatta hur riktlinjerna för interna transaktioner har efterföljts 
inom livbolaget. Finansinspektionens utsedda revisorer i bolagen bör rapporterna till FI. Ytter-
ligare sätt för Finansinspektionen att kontrollera livbolagens interna transaktioner är att gå in och 
granska vissa specifika transaktioner; hur har de behandlats i styrelsen, vilket beslutsunderlag har 
styrelsen fått, vem har utformat beslutsunderlaget (är det upprättat av moderbolaget etc.). Detta 
förfaringssätt kräver dock mycket resurser av Finansinspektionen. 
 
Finansinspektionen kontaktar livbolagen genom så kallade skrivbordsundersökningar, där Finans-
inspektionen skriver till livbolagen och ber dem skicka in de riktlinjer som bolaget har. Detta kan 
kombineras med platsundersökningar, som innebär att Finansinspektionen besöker livbolagen. 
Livbolagen får bland annat berätta hur de arbetar med de koncerninterna transaktionerna samt 
visa sina styrelseprotokoll där styrelsen har fattat beslut om transaktionen. Sören Cardell berättar 
att det aldrig är svårt att få kontakt med bolagen, även om viss irritation ibland kan uppkomma. 
Efter den första rapporten ”Internaffärer i nio livbolag” upplevde Finansinspektionen att rela-
tionen med vissa livbolag var spänd. Numera upplever Finansinspektionen att kontakten med 
livbolagen är god. Sören Cardell menar att detta eventuellt beror på att livbolagen har insett att 
Finansinspektionen hade lite rätt i alla fall. De nio livbolag som ingick i undersökningen har 
verkligen engagerat sig menar Sören Cardell.  
 
Sanktioner 
Om livbolagen inte följer reglerna för kontroll kan Finansinspektionen dela ut anmärkning eller 
föreläggande, där Finansinspektionen kräver att bolaget ska vidta rättelse. Att bli tilldelad ett 
föreläggande är allvarligt i försäkringsbranschen, vilket, Sören Cardell tror, beror på att före-
läggandet publiceras och inget bolag vill få dålig publicitet. Detta leder ofta till att ärendet inte 
går så långt som till ett föreläggande, då livbolaget ofta rättar till det som anmärks på innan ett 
föreläggande blir aktuellt. Det händer endast i enstaka fall att föreläggande delas ut. Ett brott mot 
vinstutdelningförbudet är allvarligt. Det har aldrig hänt att ett bolag inte rättar sig efter ett före-
läggande i just denna problematik. Vid mycket allvarliga fall kan man teoretiskt tänka sig att 
Finansinspektionen ”lägger ned verksamheten” för bolaget om ingen rättelse sker.   
 
Åsikter om livbolagens arbete 
Vid Finansinspektionens inledande arbete med hantering av intressekonflikter och interna tran-
saktioner var livbolagen lite upprörda på Finansinspektionen. Detta då de tyckte att Finansinspek-
tionen drev dessa frågor väl hårt och gick till överdrift. Finansinspektionens åsikt är att liv-
bolagens inställning till de intressekonflikter som Finansinspektionen lyfter fram skiljer sig åt 
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mellan livbolagen. Skandia Liv till exempel, som är hårt prövade, har varit oerhört ambitiösa och 
de är verkligen angelägna om att inte någon mer skugga ska falla över deras verksamhet. De 
arbetar hårt med att upprätta riktlinjer med instruktioner för hur man ska hantera intresse-
konflikter. Sören Cardell tror att Skandia följer de riktlinjer som de fastställt delvis därför att de 
är rädda för att få mer dålig publicitet. Folksam har trott på sin egen förmåga att fastställa 
riktlinjer för denna problematik och har varit mindre positiva till Finansinspektionens inbland-
ning, enligt Sören Cardell. SEB Trygg Liv har inte varit så intresserade av det här tidigare men 
har idag ett bra regelverk. Länsförsäkringar är väldigt ambitiösa och de har haft mycket kontakt 
med Finansinspektionen. SalusAnsvar har varit till salu så de har svårt att ta det här på allvar då 
de inte kommer att finnas kvar så länge, menar Sören Cardell. Allt eftersom tiden har gått, tror 
Sören Cardell, att livbolagen har fått insikt i att det är viktiga frågor och att brist på intern 
kontroll kan påverka livbolagen i form av en negativ massmediestorm. Då livbolagens rykte är 
försvagat och försäkringstagarna har ett minskat förtroende för livbolagen är det viktigt att 
bolagen arbetar för att återupprätta förtroendet och detta är ett sätt.  
 
Finansinspektionen vet i dagsläget inte hur riktlinjerna efterlevs inom livbolagen men de förut-
sätter att de efterlevs genom att compliance-funktionen och internrevisionen rapporterar av-
vikelser till styrelsen.  Likaväl är det svårt för Finansinspektionen att svara på hur väl livbolagen 
lyckas minimera risken för att intressekonflikter uppstår. Däremot tror Sören Cardell att liv-
bolagen är mycket medvetna om den här risken och att de är mycket försiktiga med att äventyra 
försäkringstagarnas förtroende. 
 
Det största problemet som Finansinspektionen upplever att livbolagen har vad gäller den interna 
kontrollen av interna transaktioner och intressekonflikter är fördelningen av gemensamma kost-
nader. Det man främst avser med koncerninterna transaktioner inom livbolag är köp och försälj-
ning av fastigheter eller försäkringsbestånd. Dock tror Sören Cardell inte att dessa är svåra att 
kontrollera eller värdera. Han tror mer att det är de små dagliga kostnaderna som utgör en svårig-
het att fördela och som tillsammans uppgår till stora summor.  
 
Vad gäller den nya svenska koden för bolagsstyrning anser Sören Cardell att de är något som alla 
bolagsstyrelser bör ha även om inte Finansinspektionen direkt har ställt detta krav. Han tror att 
bolagskoden bidrar till den interna kontrollen i livbolagen.  
 
Framtida åtgärder 
Sören Cardell menar att en möjlig framtida åtgärd är att Finansinspektionen följer upp de nio 
livbolag som ingick i undersökningen. Det vill säga se till hur de här nio livbolagen har förbättrat 
sig, de får viss kritik även om den är försiktig. Detta är dock ingenting som är planerat i dagsläget 
utan Sören Cardell menar att man kanske ska låta livbolagen arbeta med sina riktlinjer ett tag. 
Därefter kan det vara intressant att göra en uppföljning för att se hur det ser ut, vad som för-
bättrats etc. 
 
Finansinspektionen har hittills bara sett till de här nio ömsesidigt drivna livbolagen, men Sören 
Cardell menar att det även är intressant att titta på hur de andra bolagen arbetar med koncern-
interna transaktioner, däribland de vinstutdelande livbolagen. I de vinstutdelande livbolagen ska 
försäkringstagaren få sin återbäring innan någon utdelning till aktieägarna kan ske. Lyckas då 
exempelvis moderbolaget flytta över vinstpengar från livbolaget genom att ta mer betalt för 
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interna transaktioner så kanske det inte blir någon vinst och således ingen återbäring till för-
säkringstagarna.  
 
Finansinspektionen räknar med att de med viss automatik ska få information om de interna tran-
saktionerna. De har bland annat en föreskrift som handlar om rapportering av väsentliga affärs-
händelser och avtal inom en försäkringsgrupp och där ska bolagen rapportera om avtal om delade 
kostnader och även investeringar inom bolagen. Finansinspektionen håller på att ta fram en 
liknande föreskrift för finansiella konglomerat (bank och försäkring). Finansiella företag och fin-
ansiella konglomerat styrs av olika EU-direktiv, därav två olika föreskrifter. Genom detta hoppas 
Finansinspektionen på att få information om avtal om delade kostnader. 
 
Det finns även en föreskrift för styrning och intern kontroll inom finansiella företag. I denna sägs 
att de finansiella instituten ska anmäla väsentliga outsourcing-avtal till Finansinspektionen. 
Exempelvis om livbolaget lägger ned sin kapitalförvaltning och använder sig av sitt systerbolags-
/moderbolags kapitalförvaltning så ska detta rapporteras. 
 
Finansinspektionen kommer att ha en uppföljning kring de nya kraven på redovisning av interna 
avtal i årsredovisningarna. Exempelvis meddelades SalusAnsvar anmärkning då de hade brustit i 
sin information i årsredovisningen. 
  
På frågan om de riktlinjer som Finansinspektionen utarbetat är tillfredsställande svarar Sören 
Cardell att det är svårt att säga. Finansinspektionen vet inte hur riktlinjerna fungerar i praktiken, 
då Finansinspektionen inte har fått någon respons från livbolagen ännu. Sören Cardell menar att 
riktlinjerna är mycket ambitiösa och att det nog inte finns något livbolag som lever upp till dem 
idag. Finansinspektionen tror dock att riktlinjerna kan påverka livbolagen och att det är det 
väsentliga. 
 
Sören Cardell tror att problematiken kring intressekonflikter och interna transaktioner har min-
skat, vilket dock inte hindrar att det kan behövas ytterligare åtgärder. Den medvetenhet som nu 
finns efter alla rubriker och skriverier om affärerna i livbolagen och försäkringsbolagen i stort 
(exempelvis bonusprogrammen i Skandia) har påverkat förtroendet för livbolag och bolagen är 
mycket angelägna om att återställa förtroendet. Därför tror Sören Cardell att livbolagen är mycket 
medvetna om att det är viktigt att man hanterar de här frågorna riktigt. Han tycker att Finans-
inspektionen och livbolagen ska ha en fortsatt dialog kring detta.  
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Bilaga 6: Intervju med Folksamgruppen 
 
Respondenten 
Patrik Schinzel arbetar som Chefcontroller för Folksamgruppen och har varit anställd inom 
Folksam i cirka 12 år. Patrik Schinzel representerar i sin befattning hela Folksam Livkoncernen, 
där Förenade Liv Livförsäkrings AB och KPA AB ingår som dotterbolag. När det i nedanstående 
sammanställning refereras till Folksamgruppen avses samtliga dessa tre bolag. För Folksam Liv 
och Förenade Liv används begreppet Folksam Liv, och med KPA avses endast KPA AB med 
tillhörande dotterbolag. 
 
Fakta om Folksam Livkoncernen 
Folksamgruppen består av en Sakkoncern och en Livkoncern. Tillsammans har de två 
koncernerna omkring fyra miljoner kunder för vilkas räkning de förvaltar drygt 154 miljarder 
kronor. Både Folksam Liv och Folksam Sak är rent ömsesidiga koncerner, vilket innebär att 
bolagen ägs av sina kunder. Livkoncernen består av moderbolaget Folksam ömsesidig liv-
försäkring (Folksam Liv), samt de helägda dotterbolagen Folksam Fondförsäkring AB, Folksam 
Service AB och Förenade Liv Livförsäkrings AB. Till Livkoncernen hör även de delägda bolagen 
KPA AB och Folksam LO Fondförsäkring AB. Förenade Liv utvecklar och tillhandahåller 
gruppförsäkrings- och pensionssparande. I första hand vänder sig företaget till tjänstemän; genom 
deras arbetsgivare och de organisationer som företräder tjänstemän. Förenade Liv är Sveriges 
enda renodlade gruppförsäkringsbolag med en premievolym på cirka 800 Mkr. KPA arbetar 
främst med försäkringar, kapitalförvaltning och pensionsadministration till kommunsektorn i 
Sverige. KPA är det ledande pensionsbolaget inom den kommunala sektorn och har idag, år 
2006, hand om pensionen för cirka en miljon anställda inom kommun, landsting, region, 
kommunalförbund eller kommunalt företag.  
 
Det är framförallt inom de olika kollektiv-avtalsområdena som Folksam Livkoncernen har haft 
stora framgångar och god tillväxt under de senaste åren. Patrik Schinzel menar att detta bland 
annat beror på förvärvet av KPA AB på 60 procent samt genom det bolag som är inriktad mot 
SAF-LO området; Folksam LO Fondförsäkring AB. Folksam äger 51 procent av detta bolag och 
LO äger 49 procent. Figuren nedan illustrerar Folksamgruppens koncernstruktur: 

 
Figur 10.1 Organisationsschema över Folksam Liv koncernen. (http://www.folksam.se/folksam/index.htm) 
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Riktlinjer och intern kontroll 
Folksam har fastställda riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Dessa riktlinjer fanns även 
innan media och Finansinspektionen uppmärksammade intressekonflikter i livbolagen, men de 
uppdaterades och blev mer omfattande efter detta. Folksamgruppen har samma riktlinjer för 
hantering av intressekonflikter i Folksam Sak som i Folksam Liv, även om det inte finns formella 
krav på att riktlinjer upprättas för Sakkoncernen. Då koncernerna verkar inom samma grupp, 
menar dock Patrik Schinzel, att det är lika intressant att riktlinjer finns i Sakkoncernen som i Liv-
koncernen.  
 
Folksamgruppen har använt Finansinspektionens metodstöd vid utformningen av sina egna rikt-
linjer. Folksamgruppen har även fört en dialog med Finansinspektionen under tiden man utarbetat 
riktlinjerna för att säkerställa att de lever upp till Finansinspektionens krav. Riktlinjerna är fast-
ställda av styrelserna för respektive bolag. Det helägda dotterbolaget Förenade Liv Livför-
säkrings AB har i stort sett samma riktlinjer som moderbolaget Folksam Liv. I tillämpliga delar 
är riktlinjerna för Folksam Liv och KPA AB samma, de har tagits fram parallellt men det är vissa 
saker som skiljer sig för att anpassas till KPA AB. KPA AB ägs till 60 procent av Folksam så det 
finns en minoritetsägare att ta hänsyn till.  
 
Folksamgruppens riktlinjer ger en beskrivning av koncernstrukturen och förklarar varför intresse-
konflikter kan uppkomma inom koncernen.  Folksamgruppen bedrivs till stor del som en enhet 
där Sak- och Livkoncernen samordnar och utnyttjar gemensamma resurser för att uppnå kost-
nadseffektivitet. Ett exempel på detta är den tillika anställning som Folksamgruppen tillämpar. 
Med tillika anställning menas att samtliga anställda, förutom anställda inom KPA AB, ingår 
under samma kollektivavtal. De anställda inom KPA-koncernen är istället tillika anställda i samt-
liga bolag inom denna koncern. Vid transaktioner mellan Folksam Sak och Folksam Liv upp-
kommer inga större svårigheter utan eventuella problem rör främst hur kostnaderna ska fördelas 
inom bolagen. Om det däremot gäller transaktioner mellan KPA och Folksam Liv finns det ram-
avtal som reglerar dessa transaktioner. För närvarande köper KPA ekonomiservice, intern-
revision, löneadministration och IT, inkluderande datadrift, telefoni och grafisk produktion, av 
Folksam Liv. Härutöver finns separata avtal mellan KPA och Folksam Liv, till exempel avtal om 
kapitalförvaltning. För sådana avtal tillämpas marknadsprissättning. I och med att Folksam är en 
grupp av bolag är det viktigt att de avgifter som försäkringstagarna betalar in inte subventionerar 
kostnader i ett annat bolag. Därför är det viktigt att särskilja vilka kostnader som ska tillfalla 
vilket bolag. Folksam har i praktiken, sedan år 1908, då Folksam bildades, redovisat vilka kost-
nader som belastar vilket bolag så detta arbete är inget nytt för Folksam. Patrik Schinzel menar 
att det blir en intern drivkraft att säkerställa att försäkringstagarna inte betalar för fel saker. 
 
Anställda inom Folksamgruppen är skyldiga att följa riktlinjerna som bland annat innebär att 
varje transaktion som kan innebära en intressekonflikt ska hanteras på ett sådant sätt att negativa 
följder av intressekonflikter inte uppstår. Vad gäller grunderna för lön och andra ersättningar till 
anställda ska det enligt riktlinjerna framgå av en lönepolicy fastställd av styrelsen. Riktlinjerna 
innebär även att en styrelseledamot i Folksam Liv (moderkoncernen) inte får vara ledamot i annat 
bolag inom Folksamgruppen eller vara anställd inom denna, därmed får VD inte ingå i styrelsen. 
Detta gäller även inom KPA-koncernen. Vidare utses samma person till VD i Folksam Liv och 
Folksam Sak för att samtliga kundgruppers intresse ska tillgodoses. Detta innebär att eventuella 
fel som uppstår vid interna transaktioner kan regleras då VD:n inte är bunden vid något avtal till 
en annan VD. Riktlinjerna för Folksamgruppen innebär vidare att inget försäkringstagarkollektiv 
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får gynnas på bekostnad av något annat försäkringstagarkollektiv. Det ska särskilt beaktas att 
varje försäkringstagarkollektiv bär sina egna kostnader.  
 
Då Folksamgruppen har en gemensam administration med gemensamma anställda kan en person 
komma att representera flera intressen. För att motverka negativa intressekonflikter stadgar Folk-
samgruppens riktlinjer att en beslutsfattare inte otillbörligt får gynna en verksamhet på bekostnad 
av en annan. För att förhindra att jävsituationer uppstår får ingen beslutsfattare/handläggare 
besluta i eller handlägga frågor i vilken denne direkt eller indirekt har ett privat intresse. 
 
Beslut ska fattas på objektiva grunder och beslutsunderlagen ska utformas så att detta kan ske. 
För att styrelsen ska kunna besluta om målsättningen för bolagets kostnader och den kostnads-
fördelning som den baseras på behöver styrelsen först klargöra vilka behov som finns. Detta görs 
genom en behovsanalys inför varje verksamhetsår som omfattar samtliga resurser som bolaget 
avser att bruka under verksamhetsåret. En behovsanalys ska även göras vid förändring av resurs-
förbrukandet. Utifrån risken för intressekonflikter är det även viktigt att tydligt identifiera vem 
som tagit fram beslutsunderlagen och vad de baseras på så att styrelsen kan bedöma vad det är för 
underlag de fattar beslut på. Beslutsunderlagen för kostnadsfördelning ska utgå från den behovs-
analys som gjorts och baseras på självkostnadsprincipen kompletterad med en extern marknads-
bedömning. Vid marknadsprissättning ska kostnadsfördelningen regleras via avtal. Beslutsunder-
lagen ska inkludera de internpriser som används för kostnadsfördelning.  
 
Den kostnadsfördelning som beslutats preliminärt i samband med verksamhetsplaneringen ska 
följas upp och rapporteras till styrelsen som också beslutar om att godkänna eventuella av-
vikelser. VD ska minst i samband med varje kvartalsrapport informera styrelsen om utfallet av 
verksamhetsplan, prognos och preliminär fördelning av kostnader mellan bolagen i koncernen. 
Inför årsbokslutet ska förslag till den slutliga fördelningen av kostnader mellan bolagen presen-
teras för styrelserna, som särskilt ska besluta huruvida förslagen fördelning ska godkännas. Om 
styrelsen inte godkänner förslag till fördelning av kostnader i samband med budget, kvartalsbok-
slut och årsbokslut ska kostnadsfördelningen fastställas i avtal med övriga bolag. Folksam-
gruppen har även en compliance-funktion som utgår från riktlinjerna och kontrollerar att de följs. 
Uppföljning av att riktlinjerna efterlevs sker även genom Folksams revisionskommitté som består 
av externa och interna revisorer samt revisorer utsedda av Finansinspektionen. Revisionskom-
mittén har i uppdrag att följa interna transaktioner. De interna transaktionerna finns uppställda i 
årsredovisningen så de granskas även vid den ordinarie revisionen.  
 
Folksamgruppen ägnar ganska lite tid åt att enbart kontrollera om det föreligger någon 
intressekonflikt men i och med att arbetet med att motverka intressekonflikter är integrerat i det 
dagliga arbetet lägger Folksamgruppen ned väldigt mycket tid på att hantera interna transak-
tioner.  
 
På frågan om Patrik Schinzel upplever att nyttan för bolaget och dess kunder överstiger kost-
naden för detta arbete svarar han att nyttan är större än kostnaden, då det är viktigt att visa att 
bolagen inte betalar varandras kostnader om man vill driva verksamhet gemensamt. Om det 
däremot blir för mycket formalia där saker görs endast för formalians skull, anser Patrik Schinzel 
att kostnaden överstiger nyttan. Patrik Schinzel menar att den nya svenska koden för bolags-
styrning har satt större fokus på att dessa frågor ska tas upp i styrelsen som ska säkerställa den 
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interna kontrollen. Merarbetet som koden innebär har således drabbat dem som arbetar i styrelsen 
och ledningen.  
 
Folksamgruppen upplevde inte intressekonflikter vid koncerninterna transaktioner som ett probl-
em innan Finansinspektionen uppmärksammade det, utan såg det mer som en naturlig förut-
sättning att ha uppställda riktlinjer i bolaget för hantering av dessa. Dock menar Patrik Schinzel 
att man kan fråga sig vad man menar med problem. Folksamgruppen upplevde inte att de gjorde 
något fel, utan problemet rörde snarare att Folksamgruppen valde att ha gemensamma stöd-
funktioner för att det blir mer kostnadseffektivt och då får bolaget också se till att ha riktlinjer för 
detta för att kunna visa att allt har gått rätt till.  
 
Folksamgruppen har använt Finansinspektionens metodstöd som bakgrund när de har utarbetat 
sina riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Folksam har även fört en dialog och haft löpan-
de avstämningar med Finansinspektionen vid framtagandet av riktlinjerna för att säkerställa att 
riktlinjerna är tillräckliga.  
 
Framtida arbete 
Folksamgruppen har för närvarande inga specifika planer för det framtida arbetet med riktlinjerna 
avseende koncerninterna transaktioner. Patrik Schinzel anser att det upplägg som Folksam-
gruppen har nu är tillfredställande både för Folksamgruppen och för de som ska granska att rikt-
linjerna efterföljs. Nästa stora fråga är att implementera koden för bolagsstyning fullt ut, menar 
Patrik Schinzel.  
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Bilaga 7: Intervju med SEB Trygg Liv 
 
Respondenten 
Jacob Skanse arbetar som divisionscontroller inom SEB-koncernen, samt är vice VD för verk-
samheten i Danmark. Han började inom Trygg-Hansa-koncernen år 1991 och har sedan dess 
arbetat inom försäkringsbranschen. Han har tidigare arbetat i en industrikoncern och har även 
varit aktiv som revisor i 10-11 år.  
 
Fakta om SEB Trygg Liv 
SEB Trygg Liv utgör dotterkoncernen inom SEB-koncernen och bedriver livförsäkringsverk-
samhet. SEB Trygg Livs totala antal kunder uppgår till 1,5 miljoner och bolaget tillhandahåller 
fondförsäkring, garantiförsäkring och traditionell försäkring. Den största delen av försäljningen 
avser tjänstepension och när det gäller nyförsäljning är bolagets fokus fondförsäkring, som står 
för 90 procent av nyförsäljningen.198 Koncernen uppstod år 1997 när SEB köpte Trygg Hansa, 
som hade en stor livförsäkringsverksamhet i form av det som idag heter Gamla Livförsäkrings-
aktiebolaget SEB Trygg Liv som är ett ömsesidigt bolag. I denna koncern ingick även det som 
idag heter Nya Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. I Trygg Hansa-koncernen fanns även 
ett fondförsäkringsbolag och ett bolag på Irland. I SEB fanns det ett fondförsäkringsbolag samt 
ett bolag i England. De två fondförsäkringsbolagen har slagits samman. Av dessa bolag bildades 
år 1998, den juridiska koncern som finns idag. Figur 10.2  illustrerar SEB Trygg Livs koncern-
struktur: 
 

 
Figur 10.2 Organisationsschema över SEB Trygg Liv koncernen. (SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2005, 
sid. 22).  
 
Utvecklingen under 1990-talet, med stora problem för Trygg Hansas sakförsäkringsrörelse, som 
dels hade ett samgående med SPP som sprack, spädde på det faktum att ägarstrukturen inte var 
anpassad till att tillvarata olika intressen. Trygg Hansa bedrevs på ett sätt som var vanligt då, där 
man hade en gemensam operativ organisation där man inom koncernorganisationen skulle till-
                                                 
198 http://taz.vv.sebank.se/cgi-bin/pts3/pow/wcp/tryggliv.asp?website=Om+Tryggliv. 
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varata de olika bolagens intressen. Då detta bolag var börsnoterat uppstod det spänningar mellan 
de olika ägarstrukturerna. Detta ledde fram till att livförsäkringstagarna inte ville bidra till att 
finansiera nyförsäljning vilket resulterade i att bolaget stängdes för nyteckning år 1997. Detta 
bolag benämndes Gamla Livförsäkringsaktiebolaget och man bildade ett nytt livbolag som kom 
att heta Nya Livförsäkringsaktiebolaget.  
 
Trygg Liv bolagen konsolideras inte i SEB-koncernen. SEB äger alla aktier i Gamla Trygg Liv 
utom en som ägs av Tryggstiftelsen. Denna aktie är en så kallad golden share vilket ger det 
avgörande inflytandet. Tryggstiftelsen har till uppgift att tillvarata försäkringstagarna i Gamla 
SEB Trygg Livs intressen och har rätt att: 

• tillsätta två styrelseledamöter, varav en vice ordförande, i SEB;  
• genom aktieägaravtal på grund av aktieinnehav i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB 

Trygg Liv utse två styrelseledamöter i detta bolag och att tillsammans med den andra 
aktieägaren utse ordföranden i styrelsen som består av fem ledamöter;  

• genom aktieägaravtal utse majoriteten av ledamöterna och ordföranden i finans-
delegationen, vilken ansvarar för kapitalförvaltningen inom Gamla Livförsäkringsaktie-
bolaget SEB Trygg Liv.  

 
Gamla SEB Trygg Liv har en helt oberoende styrelse och de avtal som ingås med SEB-koncernen 
sker helt på armslängds avstånd. SEB sköter, genom avtal, administration och kapitalförvaltning 
åt Trygg Livbolagen. Vad gäller Nya Trygg Liv så sköter SEB även försäljningen av för-
säkringarna. SEB bär således hela driftskostnadsrisken för Trygg Livbolagen. SEB skapade redan 
år 1997 en struktur med tydliga ansvarsuppdelningar.  
 
Riktlinjer och intern kontroll 
Styrelserna i respektive bolag har antagit instruktioner för att hantera koncerninterna transak-
tioner och intressekonflikter. Riktlinjerna är i stort samma i Gamla och Nya Liv men kan skilja 
sig åt till viss del då sammansättningen i styrelserna skiljer sig åt. SEB Trygg Liv eftersträvar 
dock att ha likadana riktlinjer i båda bolagen.    
 
Uppföljningen av att riktlinjerna efterföljs sker på ett antal olika nivåer. Dels finns en comp-
liance ansvarig i form av SEB:s chefsjurist som gör en rapportering till styrelsen. Denna 
rapportering följs upp av intern och extern revision. Internrevisionens uppgift är dels att vara ett 
stöd men också att följa upp huruvida olika delar av SEB följer de riktlinjer som SEB som 
koncern ger ut. Årligen görs det en sammanfattande rapportering till styrelsen för respektive 
bolag.   
 
Jacob Skanse har svårt att uppskatta hur mycket tid SEB Trygg Liv lägger ned på arbetet med 
hantering av koncerninterna transaktioner och eventuella intressekonflikter, men anser dock att 
detta arbete tar tämligen mycket tid i anspråk.   
 
På frågan om SEB Trygg Liv upplever att nyttan för bolaget och dess kunder överstiger kost-
naden för detta arbete svarar Jacob Skanse att försäkringsbranschen bygger på förtroende. Därför 
är det viktigt för SEB att de kan gå i god för att de gjort det som krävs för att de olika intressena 
har tillvaratagits. Historiskt har media livligt diskuterat Skandias affärer och outsourcing av 
kapitalförvaltningen, och Jacob Skanse menar att SEB inte på något sätt är betjänt av massmedias 
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negativa skildring av livbolagen. Därför anser han att arbetet med att hantera intressekonflikter 
gynnar både aktieägarna och försäkringstagarna. 
 
Jacob Skanse berättar att IT-funktion för drift och delar av kapitalförvaltningen finns centralt 
inom banken. När det gäller driften, det vill säga körningen av alla system etc. så köper Trygg 
Liv dessa tjänster från SEB. Inom Trygg Liv finns en fastställd IT-budget över drift och 
utveckling som uppgår till 175-200 miljoner. Han berättar vidare att det naturligtvis förs en 
diskussion kring vad detta rimligtvis kan kosta och att det självklart finns regler hur man hanterar 
inköp inom SEB generellt. Jacob Skanse berättar vidare att det är viktigt inom koncernen att veta 
om SEB är duktiga på det här eller inte – betalade vi ett rimligt pris? Jacob Skanse exemplifierar 
med ett aktuellt exempel då SEB köpte en verksamhet i Danmark från danska Codan. På ett tidigt 
stadium i förhandlingarna beslöt parterna att IT-driften, som dels låg i Codan-koncernen och dels 
hos externa parter, skulle flyttas till Sverige. Inom SEB-koncernen finns filosofin att fösa ihop 
dessa funktioner så att man uppnår så stor drift som möjligt, vilket ger stora skalfördelar för 
bolagen. För att säkerställa att man är konkurrensmässig och motivera att man tänker rätt i denna 
fråga har SEB under år 2005 gjort benchmark-styrning med svenska och danska försäkrings-
bolag. Det har visats att det är just det här som har skapat låga kostnader, livförsäkrings IT-drift 
har halverats efter sammanslagningen. Vidare berättar Jacob Skanse att livförsäkring inte är en 
bransch med höga marginaler, utan bolagen måste hela tiden arbeta stenhårt med att sänka de 
relativa kostnaderna. 
 
Vad gäller kapitalförvaltningsavtalen är de föremål för en förhandlingsprocess. Exempelvis har 
Gamla Liv haft externa konsulter till detta. Detta bolag har även tittat på externa förvaltare. SEB 
Trygg Livs avtal över kapitalförvaltningen är framförhandlat av oberoende parter, med allt tänk-
bart stöd. I jämförelse med administration och drift, berättar Jacob Skanse att det på kapitalför-
valtningsområdet, där avtal har omförhandlats under resans gång, finns en tydligare marknad för 
vad det exempelvis kostar att förvalta en ränteportfölj eller en aktieportfölj. Det finns en hyfsat 
tydlig marknadsuppfattning om detta hos aktören. Dock måste man tillägga att eftersom livför-
säkringsverksamheten är underkastad en mängd olika krav, så är det är många fler tjänster än 
endast förvaltning som man ska betala för. Exempelvis måste tillgångs- och skuldsidan matchas. 
Detta tar Solvency II upp, till exempel att man ska en marknadsvärdering av skuldsidan, vilket vi 
inte har haft tidigare i Sverige. Skuldsidan kan se lite olika ut; vad är det för duration (varaktig-
het) på de åtaganden du har, vilka garantier har eventuellt lämnats osv. Detta ska även styra 
kapitalförvaltningen, samt att det finns ett rapporteringskrav etc. 
 
SEB har arbetat mycket med frågorna kring koncerninterna transaktioner och intressekonflikter 
sedan lång tid tillbaka, redan innan Finansinspektionen uppmärksammade problematiken. Det 
finns en tydlig spelplan, där det inte råder några tvivel om vem som bär ansvar för olika 
funktioner.  
 
Jacob Skanse berättar att SEB Trygg Liv har gått igenom Finansinspektionens rapport ”Metod-
stöd vid tillsyn av internkoncerna affärer i livbolag” och anser att den berör de väsentliga om-
råden som livbolagen måste titta på. 
 
Framtida arbete 
SEB Trygg Liv har, för år 2006, diskuterat att genomföra en extern och oberoende kontroll av 
avtal mellan bolagen då Nya och Gamla Liv saknar egna anställda, förutom en person. Jacob 
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Skanse menar att avtal tenderar att bli obsoleta, då ett avtal som skrevs för tio år sedan inte form-
uleras på samma sätt idag. Han menar att det kan behövas en genomgång av avtalet där man 
utreder om det bör uppdateras. Det är dock en komplicerad fråga då parterna måste vara överens 
om man ska ändra ett avtal. Detta är ingen aktivitet SEB kommer att göra varje år, då de inte upp-
lever att det finns behov av det, men Jacob Skanse menar att det är bra att göra en genomgång då 
och då.   
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Bilaga 8: Intervju med Skandia Liv 
 
Respondent 
Pia Marions är ekonomichef på Skandia Liv och har arbetat på bolaget sedan hösten 2002, det vill 
säga i snart fyra år. Hon har tidigare arbetat som revisor i många år och även på Finansinspek-
tionen. Innan hon kom till Skandia Liv var hon även ekonomichef på Länsförsäkringar Liv.  
 
Pia Marions berättar att hon kom till Skandia precis innan det massmediala fokuset sattes på 
Skandia-koncernen och bolagens interna transaktioner. Hon berättar att hon inte har varit med 
historiskt när allt det här hände i Skandia, men hon har varit med när man har försökt nysta upp 
allting och få nya rutiner på plats. 
 
Fakta om Skandia Liv 
Skandia Liv ägs av Skandia och drivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att Skandia Livs 
överskott ska tillfalla försäkringstagarna och inte Skandia, vilket gör det lite komplicerat menar 
Pia Marions. Skandia Livs bolagsordning föreskriver att det inte får lämnas någon utdelning till 
aktieägaren. Vinstutdelningsförbudet förhindrar inte att Skandia Livs ägare tillgodogör sig andra 
värden än rätten till utdelning som följer av aktieägandet, till exempel samordningsvinster. En 
samordning av verksamheter bidrar även till effektivitet och lönsamhet i Skandia Livs verk-
samhet.  
 
Skandia Liv tillhandahåller endast traditionell försäkring, fondförsäkringsverksamheten finns i 
stället i Skandia. Skandia Liv ska tillhandahålla försäkringsprodukter med trygghetsprofil som er-
bjuder ett garanterat långsiktigt sparande eller trygghet vid sjuk-, olycks- eller dödsfall. Skandia 
Liv har 1,3 miljoner kunder och förvaltar 280 miljarder kronor vilket gör dem till en av Sveriges 
största kapitalförvaltare. Skandia Livs försäljning av privata försäkringar minskar medan försäljn-
ingen av tjänstepensionsförsäkringar ökar. Skandia Liv försöker just nu ta sig in på marknaden 
för den offentliga sektorn och bygger för närvarande system för att kunna hantera speciella aff-
ärer exempelvis till kommunsektorn, där KPA och SPP är de enda aktörerna idag. Detta kommer 
att vara Skandia Livs stora fokus framöver.  
 
Skandia-koncernen består av ett antal produktbolag: Skandia Liv, Skadiabanken, Skandia Fond-
försäkring, Skandia Hälsoförsäkring. För något år sedan drevs dessa bolag separat där varje bolag 
till exempel hade sin egen marknadsföring och sitt eget kundcenter, vilket enligt Pia Marions, 
gjorde att Skandia utåt sett betraktades som rörigt. Skandia har de senaste åren arbetat med att 
förenkla för kunden genom att enbart ha ett kundcenter där personalen ska ha kompetens att 
hjälpa kunder till samtliga Skandia-bolag. Detta har gjort att många funktioner har flyttats ut från 
Skandia Liv och från de andra bolagen och sedan slagits ihop. Denna sammanslagning har med-
fört att antalet interna transaktioner har ökat vilket ställer större krav på en annan struktur än 
tidigare. Detta skedde redan innan diskussionen om intressekonflikter i massmedia men efter 
detta så har Skandia Liv börjat integrera sig och skapat ännu fler interna transaktioner men även 
fått en helt annan struktur än tidigare. En stor del av IT-systemen är inte samordnade ännu, då 
varje bolag har så specifika system att inga synergier skulle uppstå genom en sammanslagning.     
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Riktlinjer och intern kontroll 
Efter att bland annat de felaktiga interna transaktionerna i Skandia uppdagades bestämdes det 
tidigt att Skandia Livs styrelse skulle ha oberoende ledamöter. Pia Marions berättar att detta var 
långt innan detta krav ställdes av Finansinspektionen. Vidare berättar Pia Marions att de ganska 
snabbt såg att ett sätt att förhindra att sådana här transaktioner skulle kunna äga rum igen var att 
kräva att interna transaktioner som inte var normala ska tas upp i styrelsen. Exempel på sådana 
interna transaktioner är försäljning av något bolag eller investeringar av något slag, Genom att 
beslutet hamnar hos styrelsen där det sitter oberoende ledamöter kan inte vad som helst gå 
igenom. Det var härigenom som Skandia Liv började utforma riktlinjer där de försökte beskriva 
denna process och det är sedan i mångt och mycket så här som Finansinspektionen har kommit 
fram till att ska man arbeta, berättar Pia Marions. För att ytterligare understryka att Skandia Liv 
utgör en särställning i förhållande till andra bolag inom Skandia-koncernen medför riktlinjerna att 
Skandia Livs ordförande och majoriteten av ledamöterna i styrelsen ska vara fristående från 
Skandia.  
 
Styrelsen för Skandia Liv har beslutat om riktlinjer för transaktioner och andra relationer mellan 
Skandia Liv och Skandia. Riktlinjerna beskriver bland annat koncernstrukturen och förklarar 
varför intressekonflikter kan uppkomma inom koncernen. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa 
att vinstutdelningsförbudet inte överträds vid dessa transaktioner och andra relationer mellan 
bolagen. Dessa riktlinjer beskriver mycket väl hur processen ska se ut, vem som ska fatta vissa 
beslut, att det ska finnas dokumentation, att man i styrelsen varje år ska gå igenom de tran-
saktioner som har ägt rum under året osv. Dokumentationen ska ske så att det går att följa och 
förstå affärshändelserna mellan Skandia Liv och Skandia. Vidare ska det dokumenteras vem eller 
vilka som är affärsmässigt ansvariga för transaktionen, såväl hos Skandia Liv som hos Skandia. 
Enligt riktlinjerna skall även samtliga överenskommelser av ekonomisk natur mellan Skandia Liv 
och Skandia, som inte är av ringa betydelse, förtecknas och redovisas årligen för styrelsen i 
Skandia Liv. I förteckningen ska det framgå vem som är ansvarig inom Skandia Liv och var 
ytterligare dokumentation finns att tillgå. Vidare reglerar riktlinjerna även firmateckningsrätten 
för styrelsen. Pia Marions berättar att de som sitter i styrelsen har firmateckningsrätt och om man 
tittar på Skandia Livs styrelse så sitter det även ledamöter som kommer från Skandia-koncernen. 
Regler har införts att; anställda i Skandia får aldrig underteckna ett internt avtal för Skandia Livs 
räkning, detta gäller även om de är firmatecknare i Skandia Liv. Mycket i de här riktlinjerna 
handlade om att man stärkte upp för Skandia Liv.  
 
I riktlinjerna framgår det också att alla transaktioner mellan Skandia Liv och Skandia måste ske 
på strikt marknadsmässiga villkor. Att så sker måste dokumenteras ordentligt genom skriftliga 
avtal etc. Vid försäljning av mer betydande tillgångar mellan Skandia Liv och Skandia skall, då 
marknadsnotering saknas, värderingen ske av minst två utomstående välrenommerade värderare. 
Denna värdering ska också dokumenteras. Riktlinjerna reglerar även särskilda transaktioner så 
som: lån och garantier, förvärv av aktier och andra värdepapper, köp av rörelsedrivande dotter-
bolag samt återförsäkring. Vid interna avtal som är av större ekonomisk betydelse ska Skandia 
Liv enligt riktlinjerna biträdas av jurister och annan expertis som särskilt ska företräda Skandia 
Liv. Vidare innebär riktlinjerna att försäkringstagarnas intressen ska beaktas vid utformningen av 
ersättningssystem till anställda. Styrelsen beslutar policy för lön och andra förmåner till anställda 
i Skandia Liv.  
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Då man har börjat integrera vissa verksamheter inom Skandia och Skandia Liv så finns det 
grundliga avtal på flera nivåer där det finns ett övergripande ramavtal mellan Skandia och 
Skandia Liv i skrift hur processen ska gå till, hur Skandia köper de här tjänsterna, hur upp-
handling och uppföljning ska ske etc. Detta bryts sedan ner till varje tjänst som Skandia Liv 
köper av Skandia. 
 
Det finns även en instruktion för Skandia Liv som behandlar vilken uppföljning och kontroll som 
Skandia som ägare kräver ska finnas. Bland annat att det ska finnas en revisionskommitté, en 
riskkontrollfunktion, en egen jurist etc.   
 
Ytterligare ett led i Skandia Livs uppföljning och kontroll är deras revisionsutskott, som består av 
delar utav styrelsen. Revisionsutskottet ska bereda och titta på att Skandia Liv har en bra risk-
hantering, se till att bolaget har en bra relation och samordna med alla revisorer. I revisions-
utskottets instruktion står det att de har ett särskilt ansvar att titta på att riktlinjerna om interna 
transaktioner följs. Vidare har Skandia Liv en compliance-officer och intern revision som också 
tittar på de här delarna. Även de externa revisorerna granskar de interna transaktionerna. Detta 
har varit högt på deras agenda att kontrollera men efter införandet av en ny struktur kommer det 
längre ned på skalan på vad som är viktigt att revidera, berättar Pia Marions. Den revisor som är 
utsedd av Finansinspektionen granskar också de interna transaktionerna. Inom Skandia Liv sker 
även uppföljningen genom att de årligen skriver en rapport till styrelsen, där det berättas vilka 
interna transaktioner som har ägt rum under året; till vilka volymer och vad de gäller. Bolaget be-
skriver också i årsredovisningarna i en not vilka relationer som Skandia Liv har mellan sig och 
Skandia. Detta är numera ett krav från Finansinspektionen, men Skandia Liv införde detta innan 
det blev ett krav. Pia Marions berättar att det härigenom finns publikt visat vad det är bolaget gör, 
vad det kostar, vilka affärer har ägt rum under året etc. Vidare menar Pia Marions att de ser tran-
sparens som en form av kontroll, genom att alla ska kunna följa vad som händer.   
 
Pia Marions menar att det är svårt att uppskatta hur mycket tid som läggs på detta. Då Skandia 
Liv numera köper många tjänster av Skandia tar det mycket tid att styra så att det blir rätt, men 
denna tid läggs ned oavsett vem bolaget väljer att outsourca till. Däremot anser inte Pia Marions 
att kontrollen tar så mycket tid, utan det blir mer en del av det löpande arbetet. Arbetet med 
riktlinjerna tog tidigare mycket tid men nu rullar det på, då det finns uppbyggda rutiner. Det finns 
exempelvis någon på ekonomi som har full koll på vilka de interna transaktionerna är och kan 
specificera upp dem på ett bra sätt samt stämma av med Skandia att de har lika mycket och 
samma information till årsredovisningarna. I år har detta arbete gått mycket smidigt, medan det 
för två år sedan var mer bökigt.  
 
Pia Marions menar att nyttan för det här överstiger kostnaden, de har inte så stora kostnader för 
det här arbetet, och menar att Skandia Liv vinner på att ha ordning på allt.  
 
Framtida arbete 
Skandia Liv har idag inga planer på att förändra riktlinjerna för interna transaktioner. Kontroll 
och uppföljning av riktlinjerna fungerar bra idag menar Pia Marions.   
 
Förhandlingar, avtal och andra processer vid köp av tjänster tar väldigt mycket tid menar Pia 
Marions. Därför tittar Skandia Liv idag på hur man skulle kunna effektivisera dessa processer, 
exempelvis prissättning vid interna transaktioner. Finansinspektionen menar att man antingen har 
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ett marknadspris eller ett självkostnadspris vid interna transaktioner. Det är svårt att sätta ett 
marknadspris på vissa tjänster menar Pia Marions. Därför använder Skandia Liv sig av självkost-
nadsprissättning vilket i och för sig också kan skapa problem. Om det händer något som gör att 
överenskommen budgeten överskrids fördyras tjänsten för Skandia Liv vilket kan skapa irritation. 
Därför menar Pia Marions att Skandia Liv hellre skulle ha någon form av marknadspris, där ett 
fast pris betalas oavsett vad det kostar för det säljande bolaget. Detta skulle vara en enklare 
process men hänger på att man kan fastställa ett marknadspris.  
 
En annan sak som Skandia Liv funderar på men inte har kommit gång med ännu är att hitta ett 
sätt att benchmarka sina inköpta tjänster. Detta för att säkerställa att de betalar ett lågt pris och att 
det säljande bolaget är effektiva. Nu kan Skandia Liv jämföra de inköpta tjänsterna med vad det 
kostade när de själva framställde dem, för ett och ett halvt år sedan, men om några år kan de inte 
jämföra med kostnader som är flera år gamla.   
 
Då Skandia-koncernen hade ett antal transaktioner mellan Skandia och Skandia Liv som starkt 
ifrågasattes så började nog Skandia Liv att arbeta med dessa frågor tidigare än andra livbolag, 
menar Pia Marions. De andra bolagen ”drabbades” också av detta där det kanske var befogat att 
fastställa riktlinjer i vissa livbolag men inte i andra. För dessa bolag kanske kostnaden överstiger 
nyttan säger Pia Marions, men för Skandia har den inte gjort det. Vidare menar Pia Marions att 
perspektivet på intressekonflikter vid interna transaktioner har passerat för Skandia men att de 
nog alltid kommer att ha fokus på dessa frågor.       
 


