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Background & Purpose 
 
Insurance in general and life insurance in particular constitutes a large part of the Swedish 
economy. Swedish insurance law states that a life insurance company should always act in the 
interest of the insured party. There are different forms of associations under which life 
insurance companies can operate; profit life insurance companies, non-profit life insurance 
companies and mutual life insurance companies. In the world of life insurance, risk is 
separated from control, in the sense that the insured party is the risk taker but does not have 
control of the company. And it is this aspect of life insurance companies this study is focused 
on. From a classic agency-theory perspective, the agent is the insured party and the principal 
is the insurance company. However, in this study the opposite applies: the agent is the life 
insurance company and the principal is the insured party. 
 
The government authority that controls the financial markets in which life insurance 
companies operate is FI (Finansinspektionen, a.k.a the Swedish Financial Supervisory 
Authority, or Sweden’s equivalent to the US SEC). FI has identified two main problem areas 
on the Swedish life insurance market, one being conflicts of interest and the other a lack of 
transparency. 
 
It is reasonable to assume that the way in which life insurance companies operate complicates 
the relationship between ownership, control and risk. This study deal with the way in witch FI 
handles these problems and the action consequently taken by FI, all viewed out of an agency 
theory perspective. The purpose of this study has been to increase the understanding of the 
complexity of life insurance companies on the basis of an agency theory and an accounting 
information perspective. 
 
The study deliminates to Swedish life insurance market. Annual reports and reports sent to 
insured parties have not been included and analysed. Neither have insured parties been subject 
to any part of the study; instead FI has been interviewed and regarded as the principal.  
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Method & Theory 
 
Using a qualitative deductive method the authors of this study have executed open interviews 
with four experts employed at FI: two insurance experts and two accounting experts. Since 
interviewing is a time consuming technique, the authors have had to limit themselves to FI 
experts. External experts have not been interviewed. 
 
The theory used to analyse the empirical information is what is known as the agency theory. 
Furthermore, complementary theories of voluntary disclosure have been used. The Agency 
theory rests on the basis of information asymmetries, and in order to reduce these 
asymmetries financial accounting has been used. When financial accounting has been 
reported, the reasons may be either that it is mandatory due to regulations or that the company 
concerned has chosen to disclose this information. Gaining an understanding of the reasons 
behind a life insurance company’s incentive to voluntary disclose such information has been 
described as the quintessential accounting problem, and thus, this study focuses on some of 
the factors said to affect the amount of financial information disclosed by life insurance 
companies.  
 
 
Analysis & Conclusion 
 
Information asymmetries exist in all areas of life insurance, FI should not treat companies 
differently on account of their forms of association. FI can be said to be the executive 
principal in the relationship between life insurance companies and the insured party. Theories 
of voluntary disclosure only apply to a small percentage of the Swedish life insurance 
industry. Factors such as forms of association and company size are the only ones that 
correlate with the amount of information disclosed. In order for Swedish life insurance 
companies to disclose more information, either regulations will have to become stricter or the 
incentive to disclose information voluntarily will have to be clarified. The Swedish life 
insurance market lacks many of the characteristics of a true free and competitive market. The 
option for the insured party to change life insurance companies is not clearly regulated, and 
no Swedish life insurance companies trade their shares on the open market. FI has to choose, 
and be given authority to do so, which path to walk down: either one lined with strict 
regulations, or one heading towards a market regulated business environment.  
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Sammanfattning 
 
 
Den svenska livförsäkringsbranschen har genomgått en förtroendekris under början av 2000-
talet. Associationsformen i vilken livförsäkringsbolagen bedriver sin verksamhet lyder under 
liknande lagar och förordningar som redovisningen i allmänna aktiebolag men fördelningen 
mellan ägnade och risk är dock inte densamma vilket leder till intressekonflikter. Författarna 
ämnar genom denna studie öka förståelsen för den komplexitet associationsformerna ger 
upphov till och hur bemötandet av dem kan tolkas ur ett agent- och informationsteoretiskt 
perspektiv. Intervjuer har skett med Finansinspektionen och dessa har sedermera analyserats 
och därefter har slutsatser dragits. Resultatet av studien visar att problematiken med 
intressekonflikter är snarlik oavsett associationsform, vilket har till följd att det inte finns skäl 
att behandla olika livförsäkringsbolag olika enkom på grund av associationsform. FI behöver 
göra ett tydligare vägval i frågan om graden av marknadsanpassning samt hur eventuell sådan 
ska ske.  
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1. Inledning 
 
___________________________________________________________________________ 
 
I inledningskapitlet redogörs för författarnas kunskapsbakgrund, problemformulering och 
studiens syfte och avgränsningar.  
___________________________________________________________________________ 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Det individuella försäkringssparandet är den största enskilda svenska sparformen idag och 
uppgår till närmare 1000 miljarder kronor 1 . Förvaltningen av den förmögenhet som 
försäkringstagarna skapat ger betydande makt åt den som fattar beslut om hur 
livförsäkringsbolagen ska förvalta sitt kapital, det vill säga ägarna till de försäkringsbolag där 
pengarna placerats.  
 
Ett vanligt sätt att bedriva företagsverksamhet är att starta ett aktiebolag, hädan efter kallat 
allmänt aktiebolag. Bolaget ägs av en eller flera aktieägare och dessa får, förutsatt att 
ledningen fattar ett beslut om att så ska ske, genom utdelning ta del av eventuella vinster som 
företaget genererar. Tanken med ett livförsäkringsbolag är att under en lång period förvalta 
pengar åt försäkringstagaren till en garanterad ränta. Livförsäkringsverksamhet delar dock 
inte ut avkastning som överstiger räntan till dess ägare i samma utsträckning som allmänna 
aktiebolag. Kapitalet återinvesteras för att livförsäkringsbolaget i framtiden ska kunna 
garantera försäkringstagarna en högre ränta.  
 
I försäkringsrörelselagen, 1 kap. 1 § (a), specificeras att en försäkringsrörelse ska bedrivas 
med en för rörelsens omfattning och beskaffenhet tillfredsställande soliditet, likviditet och 
kontroll över försäkringsrisker, placeringsrisker och rörelserisker; detta för att möjliggöra ett 
fullgörande av livförsäkringsbolagets åtaganden gentemot försäkringstagarna och andra 
ersättningsberättigade. Livförsäkringsbolag ska, i enlighet med ovanstående punkter, verka i 
försäkringstagarens bästa intresse för att kunna fullgöra sina framtida åtaganden.2
 

1.1.1 Livförsäkringsbolagens associationsformer  
 
De svenska försäkringsbolagens verksamhet regleras, som sagt, i försäkringsrörelselagen. 
Lagen innehåller både associationsrättsliga och näringsrättsliga regler för bolagen. De 
associationsrättsliga reglerna har utformats med bestämmelserna i aktiebolagslagen 
(1975:1385, ABL) som förebild, men de har modifierats med hänsyn till den verksamhet 
försäkringsbolagen bedriver.3 Livförsäkringsbolag drivs idag i tre olika associationsformer; 
dessa är ömsesidiga livförsäkringsbolag, icke vinstdrivande livförsäkringsaktiebolag och 
vinstdrivande livförsäkringsaktiebolag. I företagsformen ömsesidiga livförsäkringsbolag är 
det inte tillåtet att dela ut pengar utan vinster återinvesteras i sin helhet. Ägarna är 

                                                 
1 Finansinspektionen (2006) ”Sparbarometer fjärde kvartalet 2005” s. 6 och Finansinspektionens rapport 
(2004:12) ”Marknadstillsyn 2004” s. 27  
2 Försäkringsrörelselagen (1982:713) 
3 Regeringens proposition (2003/04:109) ”Förstärkt skydd för försäkringstagare i livförsäkringsbolag” s.22 
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försäkringstagarna och det innebär att de står för kapitalet och har äganderätt i bolaget, 
överskott kommer dem tillgodo och underskott drabbar dem även det. Associationsformen är 
unik för livförsäkringsbolag.  
 
Ägs ett livförsäkringsbolag av aktieägare är det inte ömsesidigt. Verksamheten i 
livförsäkringsaktiebolag kan dock bedrivas enligt ömsesidiga principer, vilket motiveras med 
att bolaget anammar det vinstutdelningsförbud som föreligger enligt försäkringsrörelselagen. 
Bolaget är då ett icke vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag.4 År 1999 togs det tidigare 
vinstutdelningsförbudet för livförsäkringsaktiebolag bort och vinstutdelning får nu 
förekomma om det följer av bolagsordningen samt under förutsättning att försäkringstagarens 
medel separerats från rörelsens egna kapital 5 . Bolaget kallas då vinstdrivande 
livförsäkringsaktiebolag. När avkastningen överstiger vissa nivåer går ett antal procent av 
överstigande avkastning till aktieägarna i det vinstutdelande livförsäkringsaktiebolaget.  
 

Övergripande skillnader mellan associationsformerna 
 

Associationsform Ägare Vinstutdelningsmöjlighet

Ömsesidiga Livförsäkringsbolag Försäkringstagare Nej 

Icke vinstutdelande 
livförsäkringsaktiebolag Aktieägare Nej 

Vinstutdelande 
livförsäkringsaktiebolag Aktieägare Ja 

 
Figur 1. Övergripande skillnader mellan associationsformerna; Författarnas sammanfattning 
 
Trots vinstutdelningsförbudet investeras pengar i livförsäkringsbolag, anledningen är 
densamma som för allmänna aktiebolag dvs berika ägare och investerare. Positiva kassaflöden 
skapas genom stordriftsfördelar och sammanläggningsvinster, då förvärvande part 
(exempelvis en bank) har positiva marginaler på tjänster de erbjuder förvärvad part6. Trots att 
bara en bråkdel av avkastningen får delas ut jämfört med i allmänna aktiebolag kan således 
livförsäkringsbolagsdrift vara lönsamt. En ytterligare anledning att äga livförsäkringsbolag är 
den makt som förvaltningen av försäkringstagarens kapital innebär. Livförsäkringsbolag 
förvaltar som sagt stora belopp, vilket i sin tur leder till makt över inflytelserika positioner i 
exempelvis börsbolagsstyrelser. 
 

1.1.2 Redovisning 
 
Externredovisning används för att förmedla information om ett företags ekonomi till främst 
externa användare. Ägarna intar en särställning då de inte har en kontraktsbunden ersättning 
utan främst är beroende av residualen; återstoden sedan andra intressenter fått sitt. 
Redovisningen används för att kontrollera företagsledningen och för att besluta om köp, 
försäljning eller status quo gällande handel med företagets aktier. Andra intressenter är 
långivare och kunder, vars intresse är att företaget kan fullgöra sina åtaganden som i 
livförsäkringsbolag främst består av betalningsförpliktelser.7  

                                                 
4 Finansinspektionens rapport (2005:12)”Interna affärer i livbolagen – en uppföljande granskning” s. 3 
5 Regeringens proposition (2003/04:109) ” Förstärkt skydd för försäkringstagare i livförsäkringsbolag” s.26 
6 Finansinspektionens rapport (2004:2) ”Internaffärer i nio livbolag” s. 11 
7 Smith, D (2000) “Redovisningens språk” s. 17-18
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Principalen är för allmänna aktiebolag aktieägaren den som utser företagsledningen (agenten) 
som förväntas agera i principalens intresse. Agentteorin behandlar på ett teoretiskt plan hur 
principalen utformar kontrakt för att förmå agenten att agera i principalens intresse istället för 
i sitt eget.8  Teorin kan appliceras på olika nivåer inom en företagsstruktur och i denna studie 
behandlas ett ägar- och kontrollperspektiv, vilket gör externredovisning aktuell. I 
försäkringsbranschen beskriver man klassiskt försäkringstagaren som agent och 
försäkringsbolaget som principal. Försäkringstagaren har incitament att agera i sitt eget 
intresse genom exempelvis försäkringsbedrägeri. I livförsäkringsbolag är dock inte det 
perspektivet lika aktuellt, för här kan agenten (försäkringstagaren) inte påverka situationen 
som vid försäkring av materiella ting. Försäkringstagaren är nu istället beroende av att 
livförsäkringsbolaget förvaltar insatt kapital på bästa sätt, rollerna är därmed ombytta; 
livförsäkringsbolaget är agent och försäkringstagaren principal. Finansinspektionens (FI:s) 
uppdrag från regeringen är att övervaka företagen på finansmarknaden, till vilken 
livförsäkringsbolagen hör. FI är en principal å försäkringstagarnas vägnar. 
 
Civilrättsligt kan externredovisning grovt delas in i två skolor, den anglosaxiska och den 
kontinentala. Den anglosaxiska har som grundläggande perspektiv att skydda 
aktieägarintressen och den kontinentala har borgenärsskyddet som första prioritet. Fokus 
ligger således på olika principaler. Svensk redovisning har traditionellt sett ett kontinentalt 
perspektiv, till skillnad från anglosaxisk redovisningstradition som härstammar från USA och 
Storbritannien. Fokus ligger för den anglosaxiska traditionen på rättvisande bild och för den 
kontinentala traditionen på försiktighetsprincipen. Exempelvis redovisas enligt anglosaxiskt 
synsätt styrelseledamöters relationer till närstående bolag mer explicit, detsamma gäller andra 
situationer då oberoende inom koncernen kan ifrågasättas. 
 
I mars 2003 fick FI ett regeringsuppdrag att särskilt granska livförsäkringsbolagens 
verksamhet.9 Anledningen till granskningen var att livförsäkringsbolagens yttre förhållande 
för att bedriva verksamhet försämrades i och med en under tre konsekutiva år negativ börs. 
Detta tydliggjorde problematiken med intressekonflikter inom livförsäkringsbolag för en 
bredare allmänhet. När granskningen sedermera skedde belystes aktieägarnas otydliga 
incitament att verka som starka ägare och att redovisningspraxis var bristande på området, 
samma förtroendekris drabbade de ömsesidigt drivna livförsäkringsbolagen10.  
 
Två huvudsakliga problem identifierades av FI; intressekonflikter och bristande insyn. 
Problemen kan exemplifieras med styrelseledamöters starka relationer till närstående bolag 
och frånvaron av kostnadsredovisning i livförsäkringsbolagens värdebesked och 
årsredovisningar. Förslag från FI var i stort utveckling av kvalitativa riktlinjer gällande 
styrning och kontroll av intressekonflikter och koncerninterna affärer. I en uppföljning 
konstaterar FI att företagen inte prioriterat regelframtagningen gällande internaffärer och att 
redovisningen av närstående kan förbättras. Efter synpunkter från FI hade bolagen 
kompletterat riktlinjerna och FI bedömde att tillfredsställande styrdokument för internaffärer 
fanns. Styrelsesammansättningen uppfyllde de nya lagbestämmelserna11 på området, som 
förordar att styrelsen från och med 1 juli 2004 ska vara till mer än hälften sammansatt av 
personer utan andra uppdrag i koncernen.12  
 
                                                 
8 Ibid s. 23
9 Regeringsbeslut 8, ”Uppdrag till Finansinspektionen att granska livförsäkringsbolagens verksamhet” s. 1 
10 Finansinspektionens rapport (2003:2) ”Intressekonflikter i livbolagen” s.3, 5.  
11 Regeringsproposition (2003/04:109) ”Förstärkt skydd för försäkringstagare i livförsäkringsbolag” och 
försäkringsrörelselagen (1982:713) 
12 Finansinspektionens rapport (2005:12) ”Intressekonflikter i livbolagen – en uppföljande granskning ” s. 19 och 
Finansinspektionens rapport (2006:4) ”Marknadstillsyn 2006” s.27-28 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Ovanstående har författarna tolkat som att det finns intressekonflikter och incitamentsproblem 
i svenska livförsäkringsbolag där agenten ägare och ledning inte drar åt samma håll som 
principalen försäkringstagaren. 
 
Den skillnad som resulterar i speciella intressekonflikter i livförsäkringsaktiebolag jämfört 
med allmänna aktiebolag grundar sig i fördelningen av ägande och risk. I allmänna aktiebolag 
betalas en del av tillgångarna av ägarna som därmed tar en risk. Ägarna anställer en ledning 
för att sköta förvaltningen; ägarna är principaler och ledningen agenter. För 
livförsäkringsaktiebolag gäller principiellt att aktieägarna trots ägande och kontroll inte betalt 
några av tillgångarna och därmed inte löper någon risk. Ägaren är fortfarande principal i 
förhållande till ledningen men i förhållande till försäkringstagarna är ägaren agent. 
Försäkringstagaren äger enbart en fordran på en framtida utbetalning och kontrollerar inget 
trots att de betalt tillgångarna och därmed är riskbärare. Även i ömsesidiga 
livförsäkringsbolag finns intressekonflikter, trots att ägandet där till skillnad från i 
livförsäkringsaktiebolag ligger hos försäkringstagaren. Ömsesidigt drivna livförsäkringsbolag 
kan behöva en högre grad av ledningsbegränsning än de vinstdrivande, eftersom 
vinstdrivande förmodas ha starka aktieägare som genom sin makt påverkar ledningens 
beteende i en positiv riktning.13 Ingår det ömsesidiga livförsäkringsbolaget som dotterbolag i 
en koncern med ett allmänt aktiebolag som moderbolag blir problematiken snarlik den i 
livförsäkringsaktiebolag. 14  Associationer med affärslinjer som kräver hög 
ledningsbegränsning tenderar att vara aktiebolag och ha ersättningsformer som fluktuerar med 
företagets värde.15 Bolag som kräver låg ledningsbegränsning tenderar att vara ömsesidiga 
livförsäkringsbolag och ha ersättningsformer som är relativt okänsliga för företagets 
värdeförändringar. Det verkar som om resonemangen krockar men det beror på vilket 
perspektiv som antas. Ur ett personligt incitamentsperspektiv behövs förmodligen 
inskränkningar i beslutanderätten för vinstdrivande livförsäkringsaktiebolag, ur ett 
ägarperspektiv bör dock vinstdrivande livförsäkringsaktiebolag kunna ha lösare tyglar då 
ledningen arbetar under hotet att bli avsatt.  
 
Problemen i livförsäkringsbolagen grundar sig i intressekonflikter som resulterar i att 
försäkringstagarens intressen inte tillgodoses. Detta tar sig uttryck i främst brott mot 
vinstutdelningsförbudet. I en koncern kan utdelning ske och koncernbidrag lämnas. Är dock 
dotterbolaget ett livförsäkringsbolag får inte en förmögenhetsöverföring som minskar 
försäkringstagarens förmögenhet ske. För samtliga livförsäkringsbolagsformer finns 
föreskrifter som ska förhindra att otillåtna förmögenhetsöverföringar sker från 
livförsäkringsbolaget till dess ägare. I vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag kan brott mot 
förbudet ske om utdelningen överstiger avtalsenliga nivåer. FI undersöker i sina rapporter 
främst icke vinstdrivande livförsäkringsaktiebolag, valet motiveras dock inte tydligt. I 
allmänna aktiebolag prioriteras genom ett kontinentalt perspektiv borgenärerna. Den 
anglosaxiska traditionen har dock under senare tid fått ökat inflytande på redovisningen i 
Sverige.16 I livförsäkringsbolag har borgenärerna formen av tusentals försäkringstagare vilket 
gör dem mindre kraftfulla än exempelvis borgenärer som stat eller bank. Borgenärerna 
finansierar tillgångarna till en viss del i allmänna aktiebolag, i livförsäkringsaktiebolag är 
dock delen som borgenärerna finansierar betygligt större än i allmänna aktiebolag. Det av 
                                                 
13 Adams, M (1995) ”Balance sheet structure and the managerial discretion hypothesis: an exploratory 
empirical study of New Zealand life insurance companies” s. 24 
14 Burström, M (2004) ”Traditionellt pensionssparande i kris” s. 34-35 och 42-43 
15 Marx, M.L et al (2001) ”Insurer ownership structure and executive compensation as complements” s. 460 
16 Smith, D (2000) “Redovisningens språk” s. 76
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ägarna insatta kapitalet är således mycket mindre i livförsäkringsaktiebolag än i allmänna 
aktiebolag. Risken flyttas i samma utsträckning som ägarens insats minskar över på 
försäkringstagaren vars risk alltså ökar. 
 
Den kontinentala redovisningstraditionens tillgodoseende av borgenärsintresset innebär att 
redovisningen riktar sig mer till mänskliga ägare och kreditgivare. Den anglosaxiska har riktat 
sig till en bredare marknad, företagen har varit börsnoterade i större utsträckning och haft en 
bredare ägarspridning. Som konsekvens har balansräkningen och försiktighetsprincipen en 
mer framträdande roll än resultaträkningen och rättvisande bild/verkligt värde i kontinental 
redovisning. I anglosaxisk redovisningstradition har regelverket utformats efter marknaden, 
sedvanerätt (under stort inflytande av de stora revisionsbyråerna) och prejudicerande 
rättsfallspraxis. Detta har resulterat i utförligare och mer omfattande redovisning i exempelvis 
USA jämfört med i Sverige. Ramverket och redovisningsprinciperna är samma, skillnaderna 
ligger i tolkningarna av dem.17 För att en marknad ska fungera krävs transparent och relevant 
redovisningsinformation då aktörerna på marknaden måste kunna göra rationella val. In- och 
utträde från marknaden får heller inte vara förknippat med hinder som exempelvis stora 
kostnader. Totalt fullgörande av de faktorer som utgör en perfekt marknad behövs inte för att 
marknaden ska kunna anses fungera men inträdeshinder och informationsasymmetrier får inte 
hindra de grundläggande marknadsfunktioner som eftersträvas. 18  Företag lämnar extern 
redovisningsinformation av olika orsaker som lagstadga, branschpraxis, krav från externa 
intressenter samt för att locka till sig kunder. Svenska livförsäkringsaktiebolag är inte 
börsnoterade, aktierna omsätts således inte på en marknad. Livförsäkringsbolagens kunder har 
ingen lagstadgad flytträtt på avtal tecknade före årsskiftet 2006, begränsad flytträtt finns på 
avtal som tecknats senare. Flytträtten på avtal tecknade före 2002 saknas i princip, detsamma 
gäller sparande under utbetalning, dvs pågående pensioner som redan börjat betalas ut. Pengar 
som en gång placerats i livförsäkringsbolag kan således inte omplaceras utan 
livförsäkringsbolagets tillstånd och/eller med extra avgifter som påföljd.19

 
Begreppen agentteori, intressekonflikter, redovisningstradition, marknadsfunktion, 
associationsform och informationstillhandahållande har direkt eller indirekt diskuteras ovan ur 
ett perspektiv med utgångspunkt i rådande förhållanden på den svenska 
livförsäkringsmarknaden. Utifrån detta har följande primära problem identifierats; 
 

• Livförsäkringsbolagens associationsrättsliga verksamhetsformer komplicerar 
förhållandet mellan ägande, kontroll och risk.  

 
Problemformuleringen kompletteras med frågeställningen; 

 
• På vilket sätt bemöter och hanterar kontrollorganet Finansinspektionen problematiken 

och hur ter sig bemötandet ur ett agentteoretiskt perspektiv? 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Ibid s. 73-76
18 Pindyck R.S et al (2005) ”Microeconomics” s. 9-11, 283-285, 358, 608 
19 Finansinspektionens rapport (2006:4) ”Marknadstillsyn 2006” s. 4, 49-50
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1.3 Syfte 
 
Studiens syfte är att öka förståelsen för komplexiteten och problematiken i 
livförsäkringsbolag utifrån ett agentteoretiskt och redovisningsinformationsteoretiskt 
perspektiv.  
 
 

1.4 Avgränsning 
 
Studien är avgränsad till att endast behandla svenska livförsäkringsbolag. Författarna är 
medvetna om att liknande konflikter även finns i övriga ”försäkringsgrenar” men i 
livförsäkringsbolagen framträder dessa som störst på grund av livförsäkringsbolagens 
specifika associationsformer. Direkt granskning och sammanställning av data från 
årsredovisningar eller värdebesked har vi bedömt vara alltför omfattande. Försäkringstagare 
har inte heller involverats direkt i studien, detta då deras kunskaper i ämnet förmodas vara 
bristande i jämfört med kunskapen hos kontrollorganet FI.  
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2. Metod  
 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel redogör författarna för den metod som ligger till grund för undersökningen. 
Här behandlas vetenskapsuppfattning, forskningsansats, datainsamlingsmetod och 
avslutningsvis resonerar vi kring studiens trovärdighet, under rubrikerna metodproblem och 
metodkritik. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

2.1 Vetenskapsuppfattning 
 
I den positivistiska vetenskapsuppfattningen utgår man från de fakta som observeras (är 
positivt givna), vilka i sin tur leder fram till kunskap om universella orsakssamband.20  
Positivismen omfattar alltså ett vetenskapsideal där teorier om orsakssamband prövas 
empiriskt. Beteenden som utslag av allmängiltiga lagar ligger till grund för 
verklighetsuppfattningen och kunskaper om lagbundenheter används för att styra samhället 
och samhällsutvecklingen, dvs ”social engineering”. 21 Antas verkligheten vara lika för alla, 
alltså objektiv, dominerar en positivistisk vetenskapsuppfattning. En positivistisk ansats (i 
strikt mening) bygger på formell logik och fakta som är följden av ett mätningsförfarande. Det 
formella logiksystemet grundar sig på definitioner och antaganden. Utifrån dessa kan sedan 
olika, uttalade eller outtalade, hypoteser testas. 22

 
Positivismen beskriver och förklarar, hermeneutiken utgår från en helhetsförståelse där 
helheten (holism) ställs mot delarna (atomism). Forskarens roll är annorlunda i positivismen 
jämfört med i hermeneutiken. I hermeneutiken är utredaren en aktiv aktör i ett 
händelseförlopp. Forskning och utredning anses vara en ständigt pågående process, i vilken 
förståelsen ska öka. Enligt positivismen är hermeneutiken subjektiv och därmed 
ovetenskaplig. 23  Författarna till denna studie är till stor del positivister men med 
hermeneutiska inslag. Kvalitativ metod som används i denna studie utmärks av 
helhetsförståelse, vilket kan ses som ett hermeneutiskt inslag. Författarna använder sig även 
av intervjuer som datainsamlingsmetod vilket innebär en del tolkningar av vad respondenterna 
påstår, något som också kan ses som ett hermeneutiskt inslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20Andersen, H (1994) ”Vetenskapsteori och metodlära” s. 186 
21 Ibid s.191 
22 Eriksson, L T et al (1989) ”Att utreda och rapportera” s. 133 
23 Ibid s.135 
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2.2 Forskningsansats 
 

2.2.1 Deduktiv metod 
 
Denna studie bygger på ett deduktivt angreppssätt. Den deduktiva metoden utgår från teorin 
och jämför denna med empirin24. Ordet deduktion kommer från latinets ”deducere” som 
betyder ”leder bort från”. Deduktion utgår från bestämda utsagor (premisser) och arbetar sig 
enligt vissa bestämda regler utifrån dem fram till en viss slutsats, en logisk härledning.25 Med 
hypoteser som grund dras, efter observationer i empirin och påföljande logisk slutledning, 
slutsatser.26 Utgångspunkten för den deduktiva principen är en fast förståelseram och i formell 
mening är deduktion en slutledning där slutsatsen följer med nödvändighet utifrån gjorda 
förutsättningar. 
 
Kopplingen mellan metod och problem i författarnas egen studie blir att applicera agent- och 
informationsteori, på rådande förhållanden på den svenska livförsäkringsmarknaden. Detta 
har författarna för avsikt att pröva genom en empirisk undersökning, vilken innefattar 
intervjuer med experter samt rapporter från FI.  
 

2.2.2 Kvalitativ metod 
 
Författarna har valt att analysera studiens problemområde genom kvalitativ metod, som 
kännetecknas av att forskaren samlar rikligt med information om få undersökningsenheter, 
dvs går på djupet.27 Kvalitativ metod kallas alla analysmetoder som är textmässiga och leder 
till ett resultat som är kvalitativt, vilket även innebär att frågeställningen är det. Det klassiska 
syftet med kvalitativ metod brukar beskrivas som förståelse och detta ställs i kontrast till det 
kvantitativt inriktade syftet förklaring. 28 Författarna vill med denna studie förstå/förmedla 
innebörden och den subjektiva meningen som olika företeelser har för olika individer. Vi har 
som syfte att öka förståelsen för komplexiteten och problematiken i vårt valda område 
livförsäkringsbolag utifrån ett agentteoretiskt och redovisningsinformationsteoretiskt 
perspektiv.  
 
Innebörden av och meningen med olika erfarenheter brukar beskrivas språkligt från människa 
till människa och det är därför lämpligt att, i denna studie, använda den kvalitativa metoden. 
Den subjektiva upplevelsen som beskrivs via språket måste uppfattas och tolkas av en annan 
individ, som en subjektiv upplevelse i sig. Därför innebär den kvalitativa metoden en 
intersubjektiv förståelse.29 I kvantitativ forskning måste det som studeras delas upp i enskilda 
mätbara variabler. Däremot utmärks kvalitativ forskning av ett helhetsperspektiv, vilket är bra 
när komplexa fenomen studeras. Helheten är nödvändig för förståelsen, och djupet är 
nödvändigt för att förstå komplexa enskilda fenomen. De samband som finns mellan olika 
delar i ett upplevt fenomen brukar beskrivas som meningssamband i kvalitativ metod.30  
 

                                                 
24 Holme, I M et al (1995) ”Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder” s. 56 
25 Andersen, H (1994) ”Vetenskapsteori och metodlära” s. 103 
23 Wiederschiem et al (1989) ”Att utreda och rapportera” s. 132 
27 Holme, I M et al (1995) ”Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder” s. 86 
28 Langemar, Pia (2005) ”Att låta en värld öppna sig” s. 5
29 Ibid s.8
30 Ibid s.9
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Förståelse i kvalitativ metod betyder att läsaren försöker förstå den subjektiva upplevelsen 
och dess innebörd och mening. En del föredrar att använda termen deskription eller 
beskrivning för att ange syftet med kvalitativ metod, eftersom kunskap om hur saker och ting 
hänger ihop (korrelationsmässigt eller kausalt) också är en slags förståelse. Då beskrivs 
egenskaper hos företeelser eller upplevelser i kvalitativa termer, dvs vilka egenskaperna är, 
till skillnad från att mäta mängden av dessa egenskaper eller upplevelser, som i kvantitativ 
metod.31 Det finns utöver förståelse och deskription ytterligare några syften för att beskriva 
vad som passar för kvalitativ metod. Dessa är teoriskapande, exploration och att definiera 
begrepp. Dessutom används ibland kvalitativ metod i teoritestande syfte. Teoriskapande, eller 
teorigenererande, innebär i detta sammanhang att utveckla teorier, hypoteser och begrepp 
utifrån empirisk grund, till skillnad från att testa giltigheten i teorier, hypoteser och begrepp. 
Forskningen består av en växelverkan mellan att utveckla och testa teorier. Exploration 
innebär att områden där ingen eller mycket lite forskning bedrivits studeras för att hitta 
relevanta och intressanta frågeställningar inom området. En explorativ undersökning är mer 
som en sonderande förstudie till fortsatt forskning.32 Dessa syften som vi nu tagit upp går ofta 
hand i hand i en och samma studie och är nära relaterade till varandra på så sätt att det inte 
finns några klara gränser mellan dem. En kvalitativ studie är exempelvis ofta både explorativ, 
deskriptiv och teoritestande, samtidigt som den syftar till förståelse för ämnet. Detta kan även 
kopplas till att kvalitativ forskning inte har en början och ett slut lika tydligt avgränsat som 
kvantitativ, utan olika syften kan utgöra steg i en process som går hela vägen från exploration 
till hypotestestning. 
 
 

2.3 Datainsamlingsmetod 
 

2.3.1 Intervjuer  
 
”Som man frågar får man svar”33

 
Valet av intervjuform kan bestämmas praktiskt. Om undersökningsgruppen är stor och 
intervjuer blir både kostsamma och tidskrävande, kan med fördel en enkät användas. Är 
antalet undersökningsdeltagare relativt stort, synes en strukturerad intervjuform vara lämplig. 
Är respondenterna få kan/bör undersökaren bestämma sig för att välja en ostrukturerad 
(öppen) intervjuform eftersom databearbetningen ändå är begränsad.34  
 
Olika former av intervjuer ger olika slags information och intervjuerna finns i många olika 
varianter. Den kan vara öppen, det vill säga intervjuaren ställer vida och öppna frågor som 
den tillfrågade fritt kan utveckla sina tankar kring. Den kan även vara strukturerad, det vill 
säga intervjuaren ställer i förväg formulerade frågor i en förutbestämd ordning och 
respondenten svarar på i förväg uppgjorda svarsalternativ. Den mest strukturerade formen av 
en intervju är enkäten med skriftlig utfrågning, fasta frågor och bundna svarsalternativ.35  
Författarna har för avsikt att använda den öppna intervjun som intervjuform. Respondenterna 
ska få möjligheten att fritt resonera och beskriva sammanhang, som denne anser 
betydelsefulla för att belysa fenomenet. Intervjun är utformad så att den tillfrågade beskriver 
                                                 
31 Ibid s.10
32 Langemar, Pia (2005) ”Att låta en värld öppna sig” s.11-13
33 Andersson, B-E (1985) ”Som man frågar får man svar, en introduktion i intervju- och enkätteknik” s.11 
34 Lantz, A (1993)” Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun” s.23 
35 Ibid s.17 

 15



sin bild av verkligheten, visserligen subjektiva data men intervjun ska ge data som ökar 
förståelsen kring subjektiva erfarenheter. Intervjuformen ger författarna data som är 
sammanhangsbestämda (kontextuellt bestämda) och tillhandahåller en unik möjlighet att 
förstå individers placering av ett fenomen i relation till ett inifrån (empatiskt) bestämt 
omgivande kontext (sammanhang).36   Det är respondenten som definierar och avgränsar 
fenomenet, vilket kan leda till att olika respondenter kan ge olika definitioner. Genom den 
öppna intervjun är det alltså möjligt att fånga respondentens uppfattning och upplevelser av, 
för denne, betydelsefulla kvaliteter.37  
 
Författarna har beslutat använda besöksintervju då dess fördelar som exempelvis snabbhet, 
möjlighet till kontroll, komplexa frågor och uppföljningsmöjligheter passar bra in i studien. 
Intervjuformens mindre positiva sidor är höga kostnader, risk för intervjuareffekter, svårighet 
med känsliga frågor och accessproblem. Intervjuer har genomförts med experter från FI där 
författarna anser sig ha goda kontakter och därmed dito möjlighet till access. Intervjuerna har 
skett i två omgångar med olika respondenter. I den första intervjun intervjuades två 
försäkringsexperter och i den andra intervjuades en regelexpert och en redovisningsexpert. 
Den senare intervjun skedde efter en sammanställning av svaren från den initiala intervjun, 
frågorna anpassades något då författarnas förståelse för problematiken hade ökat och 
möjligheten till bättre precision i frågeställningarna därmed ökat även den. FI som är en 
statlig myndighet bedömer författarna vara mer benägen att både vilja och våga svara på 
frågor som anses känsliga och/eller kontroversiella än företag som verkar i branschen. Andra 
former av personlig kontakt som övervägts är telefonintervjuer och enkäter. Fördelar med 
dem som inte finns i besöksintervjuer är exempelvis låga kostnader (gäller båda formerna) 
och uteblivandet av intervjuareffekter (gäller enkät)38. Uteblivandet av intervjuareffekter är en 
betydande fördel men ovan nämnda fördelar med besöksintervjuer bedöms dock som mer 
relevanta för studien.  
 
Den intervju som genomförts följer en intervjumanual, respondenten ska dock uppfatta sin 
frihet som stor och intervjumallen syftar till att ge intervjuaren en teoretisk ram att föra 
samtalet kring. Detta förväntas ge både respondenterna och intervjuarna större flexibilitet 
under samtalets gång och därmed uppmuntra till fördjupningar som med ett mindre flexibelt 
förfarande vore svårt39. För att förstå och få information om det fenomen som undersöks är 
det lättast att ställa frågor. Respondentens svar kommer att utgöra data som efter analys ger 
resultat, vilka ligger till grund för en slutsats.40  
 
Genom att spela in intervjuerna har vi kunnat vara mer avslappnade under genomförandet av 
dem. Inspelningarna har fungerat som ett stöd till de anteckningar vi genomgående fört. Det 
möjliggör en ökad förståelse för respondentens svar genom möjligheten för repetitiva 
uppspelningar av svaren. Risken med inspelning av intervjuer är spända respondenter och 
tillknäppta, mindre omfattande svar 41 . Den effekten anser vi inte har påverkat våra 
respondenter nämnvärt och inte heller studiens utfall i vidare utsträckning, detta grundar vi på 
respondenternas medievana samt den känslan vi fick under samtliga intervjuer. 
 
Utifrån ovanstående teoretiska och praktiska aspekter på intervjuvalet har författarna, som 
tidigare nämnts, till denna studie använt den ostrukturerade (öppna) intervjuformen i form av 
besöksintervjuer. Utifrån det praktiska perspektivet blir motivet till denna intervjuform att 
                                                 
36 Ibid s.18 
37 Lantz, A (1993) ” Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun” s.19 
38 Wiederschiem, P et al (1991) ”Att utreda forska och rapportera” s. 86  
39 Holme, I M et al (1991) ”Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 110-116 och s. 124 
40 Lantz, A (1993) ”Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun” s.11 
41 Gustavsson, B (2003) ”Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen” s. 241 
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undersökningen endast kräver ett fåtal respondenter från FI, vilket varken gör det kostsamt 
eller tidskrävande. Detta leder även till att databearbetningen blir relativt liten och på så vis 
hanterbar. 
 

2.3.2 Finansinspektionens rapporter 
 
Utöver intervjuer har författarna använt sig av FI:s rapporter i sin empiriska undersökning.  
 
 

2.4 Metodproblem 
 
När en forskare genomför en studie som denna kan vissa metodproblem uppstå och därför är 
hög kvalité på undersökningen viktigt42. I vetenskapliga sammanhang ställs olika krav för 
användbarhet. Dessa kan beskrivas i termer av reliabilitet (tillförlitliga resultat), validitet 
(giltiga resultat) samt att det ska vara möjligt att kritiskt granska slutsatserna43. För ökad 
trovärdighet kan olika källor användas 44 . Författarnas empiriska källor är rapporter och 
intervjuer vilka har skett med två olika respondentgrupper.  
 
För ökad validitet har vi hela tiden försökt hålla studiens syfte i fokus. Då undersöks det som 
var tanken från början, vi kommer närmare ett svar på vår frågeställning samt undviker 
förhoppningsvis onödiga utsvävningar. Vi har sammanställt intervjuer så nära inpå 
intervjutillfället som möjligt för att insamlad information inte ska gå förlorad eller förvrängas. 
Vi har undvikt onödiga värdeladdade kommentarer, ledande frågor och sammanfattningar 
under intervjun. Detta för att inte intervjun ska påverkas i någon sanningsförstörande 
riktning45. Varje intervjuobjekt har responderat på samma grundfrågor, mindre justeringar har 
skett i och med att vi dragit lärdom av tidigare intervjuer och ad hoc frågor har ställts i syfte 
att förtydliga. Vi har dokumenterat de slutsatser och analyser som vi gjort under 
undersökningens gång för att minska risken för informationsförlust. För ökad tillförlitlighet 
och för att underlätta replikering har vi beskrivit datainsamlingsförfarandet så detaljerat som 
möjligt och därmed ökat förståelsen för hur studien genomförts. Vi har även presenterat 
referenser löpande i fotnoter för att underlätta källkontroll.  
 
 

2.5 Metodkritik 
 
Studiens val av respondenter kan kritiseras eftersom de intervjuade är FI:s experter som 
samtidigt blir föremål för viss granskning. Relevant vore att komplettera med intervjuer med 
annan expertis på området, exempelvis representanter från Försäkringstagarnas Riksförbund 
eller dylik association för att höra deras åsikter om den problematik som finns i 
livförsäkringsbolagen. De tidsramar som gäller för denna studie har bidragit till de val som 
gjorts, den samlade expertisen bedömde vi dessutom som högst hos FI. Två olika kategorier 
av respondenter har intervjuats med avsikten att bredda och fördjupa kunskapen som empirin 
bidrar med. De olika perspektiven som respondenterna har tack vare sina olika 

                                                 
42 Wolming, S (1998) ”Validitet – Ett traditionellt begrepp i modern tillämpning” s. 4 
43 Ibid s. 13 
44 Yin, R.K (2003) “Case study research-Design and method” s.137 
45 Gustavsson, B (2004) ”Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen” s. 247-248 
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kunskapsområden minskar dessutom behovet av annan expertis. Ytterligare fördelar med att 
intervjua FI är deras access till information utöver livförsäkringsbolagens årsredovisningar 
vilket inte andra organisationer har. 
 
Bandspelare har använts under intervjuerna vilket som sagt kan hämma respondenterna och 
påverka deras svar i negativ riktning. Den anonymisering av respondenter som skett i denna 
studie bör resultera i att de inte besväras i samma utsträckning varför författarna anser att 
fördelarna överväger nackdelarna. Anteckningar som enda stöd efter omfattande intervjuer 
ökar enligt författarna subjektiviteten i högre omfattning än vad en bandspelare bedöms 
påverka i negativ riktning.  
 
Den vetenskapsuppfattning som författarna bedömer sig ha drar mer åt det positivistiska än åt 
det hermeneutiska hållet. I en kvalitativ studie med öppna besöksintervjuer som 
datainsamlingsmetod blir dock subjektiviteten som positivister skyr oundviklig, eftersom 
frågorna formuleras med utgångspunkt i författarnas förförståelse. 
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3. Teoretisk referensram 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Nedan redogör vi för den teori som ligger till grund för analysen av det empiriska material 
intervjuer och rapporter bidragit med, nämligen agentteorin som även byggs ut med teorier 
om frivillig information.  
___________________________________________________________________________ 
 
 

3.1 Agentteori 
 
I ekonomisk organisationsforskning är olika styrningsförhållanden av intresse, det vill säga 
om uppdragsgivaren (principalen) får det som denne har betalat utövaren (agenten) för, samt 
om/hur principalen kan styra agenten i framtiden46. Det finns två faktorer i människans natur 
som bör beaktas när agentprincipalrelationen beskrivs. Först och främst ses människan som 
hyperrationell, svåra beslut och beräkningar kan därför fattas och hanteras väldigt fort. Den 
andra faktorn är att människan ofta agerar själviskt, detta görs medvetet, det vill säga hon 
agerar opportunistiskt.47 Agentprincipalrelationen definieras som när en eller flera personer 
(principaler) engagerar ytterliggare en eller flera personer (agenter) för utförandet av vissa 
tjänster i principalernas intressen. Antas båda parter vara nyttomaximerare (hyperrationella 
och opportunistiska) agerar inte agenterna alltid i principalernas intressen. Detta gör det 
praktiskt taget omöjligt för principaler och/eller agenter att för en nollkostnad försäkra sig om 
att agenten alltid utför det för principalens intressen optimala beslutet.  
 
Det finns fem centrala faktorer som beskriver agentprincipalrelationen. Först och främst är 
varje agent unik i meningen att de har olika kapacitet att utföra uppgifter för principalen. 
Agentens handlingar influerar resultatet (outcome) av relationen, det vill säga det finns 
vanligtvis en viss kostnad för agenten att utföra handlingen, t ex när en anställd måste 
anstränga sig, fysiskt samt mentalt, för att utföra det denne är anställd för. Det finns även 
faktorer som ligger bortom agentens och principalens kontroll, exempelvis ligger antal 
kunder som inträder i en butik bortom kontroll för butiksförsäljaren. En ytterliggare faktor 
som beskriver agentprincipalrelationen är att det finns ett resultat (outcome). Resultatet beror 
på ovanstående faktorer och är observerbart för både principal och agent. Slutligen beskriver 
även asymmetrisk information relationen. Resultatet kan visserligen observeras av båda parter, 
men faktorer som agenttyp (varje agent är unik) och dennes handling observeras endast av 
agenten själv. Principalen kan observera dessa faktorer men för en viss kostnad vilken brukar 
benämnas agentkostnad.48   
 
Utifrån ovanstående fem påverkande faktorer blir agentprincipalrelationen intressant när det 
finns en viss osäkerhet kring hur agentens handlingar influerar resultatet samt när det 
föreligger asymmetrisk information, som i fallet när agenten observerar sina egna handlingar 
och principalen inte gör det. Principalen kan inte försäkra sig om i vems intresse agenten utför 
handlingen.49 Enligt agentteorin föreligger informations- och incitamentsasymmetrier internt 

                                                 
46 Bakka J et al (2001) “Organisationsteori” s. 217 
47 Petersen, T (1993) “The economics of organization: The principal-agent relationship ” s. 279 
48 Ibid s. 278-279 
49 Ibid s. 278 
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och/eller externt mellan principaler och agenter inom en organisation50. En förklaring som 
inom forskningen brukar framföras när agentprincipalproblem diskuteras är 
informationsfördelningen mellan parterna. Agenten har ofta informationsresurser som kan 
förskjuta maktförhållandet mellan parterna det vill säga informationen blir ojämnt fördelad. 
För att beskriva asymmetrisk information gör teorin en distinktion mellan ”dolda handlingar” 
och ”dold information”. I modellen som behandlar ”dolda handlingar” observerar inte 
principalen agentens handling, utan endast resultatet av handlingen. I modellen som 
behandlar ”dold information” observerar principalen visserligen agentens handlingar, men 
inte de faktorer som ligger bortom dennes kontroll och påverkar resultatet. Agenten i denna 
modell har kontroll på faktorer som påverkar resultatet och tar dessa i beaktande innan denne 
väljer på vilket sätt denne ska agera. Eftersom principalen inte kan observera dessa faktorer 
och på så sätt inte har någon kontroll över valet kan man inte heller angripa problemet med att 
agenten agerar opportunistiskt. 51

 
Svårigheten med att styra agenten kan bero på många olika faktorer, t ex kan 
avtalet/kontraktet vara oklart och ofullständigt eller avtalslängden väldigt lång och därmed 
svåröverskådlig. Det kommer alltid att finnas en viss divergens mellan agentens beslut och 
principalens intressen, men för att i mesta möjliga mån försöka minimera den kan vissa 
åtgärder vidtas. 52  När agenten har större kunskap än principalen kan denne bete sig 
opportunistiskt, det vill säga uppfylla egna intressen. För att undvika detta kan/bör man 
utveckla incitamentsfaktorer samt direkt och indirekt kontroll (information till principalen i 
form av övervakning, tillsyn, och rapportering) anpassad för olika agenter i olika situationer.53

 
Det som formar/bildar ett företags kontraktsteknologi är olika institutionella faktorer såsom 
redovisning, anställningskontrakt, kontrakt gentemot externa parter, relationer med styrelse 
och revisorer etc.54. Ett företags investeringsalternativ, kontrakt och redovisningsalternativ är 
relaterade till varandra genom att de minimerar risken för kontraktskostnader och 
agentkostnader. 55  Redovisningsalternativen utgör en stor del av ett företags 
kontraktsteknologi som hela tiden effektiviserar och förbättrar organisationsstrukturerna56. Är 
organisationsstrukturerna effektiva och stabila innebär det att risken för 
kontraktskostnader/agentkostnader minimeras vilket direkt och/eller indirekt leder till att även 
agentprincipalproblemen minimeras. Mellan principalen och agenten finns ett antingen 
implicit eller explicit kontrakt vilket består av två delar; en del som stipulerar villkoren som 
ska gälla för exempelvis tjänsten och en del som stipulerar vad som sker om dessa inte 
uppfylls57. Vid upprättande av kontrakt finns alltid faktorer som inte behandlas - att explicit 
reglera alla tänkbara scenarios och förfarande vid inträffande är inte möjligt på grund av 
kontraktskostnaderna. Följden blir att agenten har ett visst spelrum i fullgörandet av tjänsten. 
En association utgörs av alla sammansatta kontrakt den omfattar58 och ett företag kan därmed 
definieras som ”a set of contracts” där egenintresset sköter effektiviteten,59 det vill säga ett lag 
där medlemmarna agerar utifrån sitt egenintresse, men har ändå insikt i att deras överlevnad 
                                                 
50 Jensen, M.C. et al (1976) ”Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs, and ownership structure” 
s.311
51 Petersen, T (1993) “The economics of organization: The principal-agent relationship ” s. 279 
52 Jensen, M.C. et al (1976) ”Theory of the firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership 
Structure” s. 310 
53 Bakka J et al (2001)“Organisationsteori” s. 218 
54 Emanuel, D et al (2003) ”Efficient contracting and accounting” s. 149 
55 Ibid s. 163 
56 Ibid s. 163 
57 John, U et al (1982) “The structure of contracts and transaction costs” s. 511 
58 Fama, E. (1980) ”Agency problems and the theory of the firm” s.288 
59 Jensen, M.C. et al (1976)”Theory of the firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure” 
s. 314 
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dessutom beror på hur konkurrenskraftiga de är60 . Ett fullständigt kontrakt omfattar två 
konkurrerande mål; det eliminerar friheten för kontraktsparterna att bete sig opportunistiskt 
och på samma gång maximerar det nivån av flexibilitet att agera på slumphändelser61. Ett 
ofullständigt kontrakt leder till en obalans mellan kontraktsparterna, genom att ena parten blir 
en ofullständig part och den andra parten har ett mer intuitivt kontraktsförhållande.62 En 
situation där det råder obalans mellan kontraktsparterna ökar risken för en konflikt mellan 
dem, en agentprincipalkonflikt. När två parter ingår ett kontrakt måste ett incitament existera 
för att agenten ska agera i principalens intresse. Detta incitament kan antingen vara baserat på 
resultatet eller endast på handlingen som agenten utför.63

 
För att minska asymmetrier i information behövs bland annat årsredovisningar. Den 
information som företagen ger där är antingen lagstadgad eller av frivillig karaktär. Den 
lagstadgade påverkas naturligtvis av lagarna under vilka företaget verkar. Den frivilliga 
informationen och dess omfattning påverkas däremot av diverse olika faktorer. 64 Det faktum 
att företag lämnar information frivilligt sägs vara ett typiskt redovisningsproblem65.  
 
Problematiken med en agentprincipalrelation kan ses ur ett annat perspektiv, det vill säga hur 
separationen mellan “security owners” (riskbärare) och ledning/styrande kan leda till en mer 
effektiv ekonomisk organisation. Dessa två parter har olika roller i en organisation, ledningen 
ska koordinera aktiviteter för att på bästa sätt åstadkomma ett kvalitativt resultat av dessa 
vilket kan karakteriseras som beslutstagande. Riskbärarna är de som investerar kapital i 
bolaget, under förutsättning att bolaget sköter sina kontrakt. Utifrån detta kan olika styrmedel 
införas, både internt och externt, för att lösa potentiella incitamentproblem som separationen 
av styrning och riskbärare innebär. 66

 
 

3.2 Frivillig information  
 

3.2.1 Statistiskt säkerställda faktorer 
 
Att få förståelse för ledningens incitament att frivilligt ge marknaden information har 
beskrivits vara det verkligt urtypiska, redovisningsproblemet. 67  Nedanstående faktorer är 
korrelerade till mängden information som frivilligt lämnas i årsredovisningar, de är statistiskt 
säkerställda och resultaten har upprepats i olika delar av världen och vid olika tidpunkter. 
Studierna författarna tagit del av är utförda i Frankrike (2000), på Nya Zeeland (1998) och 
(1995) och i Sverige (1989).  
 
Storleken påverkar mängden frivilligt redovisad information, korrelationen är positiv, dvs ett 
stort företag kan förväntas redovisa en större mängd frivillig information, detta eftersom 
större företag resulterar i komplexare organisationer, ökade informationsasymmetrier (en följd 
                                                 
60 Alchian & Demesetz (1972) ”Production, information costs and economic organisations” s. 777-778 
61 Nabil, I (1995) ”Incomplete contracts and governance of complex contractual relationships” s. 432 
62 Ibid s. 436 
63 Petersen, T (1993) “The economics of organization: The principal-agent relationship ” s. 280 
64 Hossain, M. et al (1995) ”Voluntary disclosure in the annual reports of New Zealand companies” s. 69 och 
Depoers, F (2000) “A cost-benefit study of voluntary disclosure: some empirical evidence from French listed 
companies” s 248 
65 Ibid s 245 
66 Fama, E (1980) ”Agency problems and the theory of the firm” s. 289 
67 Verrecchia, R.E. (1983) “Discretionary disclosure” s. 245  
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av oöverskådligare verksamhet), potentiellt större spridning av aktierna vilket ger fler 
aktieägare som eventuellt sänker sina riskpremier om informationen ökar. Större företag har 
även råd att ta fram dyr information, deras rapportsystem är mer avancerade och deras 
ledningskvalifikationer likaså, vilket också leder till att möjligheterna och viljan att ge 
frivillig information ökar.68   
 
Skuldsättningsgraden är positivt korrelerad med mängden frivillig information. Högre 
skuldsättningsgrad resulterar i högre agentkostnader och därmed en större benägenhet att 
frivilligt tillhandahålla information. Detta beror på att investeringar, utdelningar, och 
finansiella beslut är knutna till kassaflödet vilket i sin tur indirekt kontrolleras av innehavarna 
till skulderna. Hög skuldsättningsgrad innebär då att informationen till skuldinnehavarna bör 
vara omfattande, eftersom det i sin tur innebär ökade möjligheter till 
förmögenhetsöverföringar till aktieägarna.69

 
Diversifierad produktlinje hos livförsäkringsbolag påverkar positivt, dvs den frivilligt 
lämnade informationen kan förväntas öka om produktlinjen är diversifierad. Företag med 
diversifierad produktlinje kan minska informationsasymmetrierna som finns mellan dem och 
konsumenterna vid tillfället när den senare ska köpa produkten. Företaget kan påvisa 
produktens kvalitet ex ante och konsumenten kan undersöka hur väl försäkringsprodukten 
presterar ex post. 70  I detta fall fungerar årsredovisningar kort sagt som en 
marknadsföringskanal.  
 
Graden av utlandsverksamhet har positiv korrelationen med mängden frivilligt information. 
Företaget måste tillgodose respektive lands redovisningsregler, omfattande information är 
även nödvändig för att möjliggöra utfärdandet av obligationer.71 Ett bolags status avspeglar 
sig i den likviditetsrisk som investeraren tar i och med handel med ett instrument, exempelvis 
en aktie. Likviditetsrisken korrelerar med mängden frivillig information, risken sjunker i takt 
med att den frivilliga informationens omfattning ökar. I ett land som domineras av få 
multinationella aktörer, som exempelvis Sverige, ökar korrelationen mellan likviditetsrisken 
och mängden frivillig information.72

 
Distributionssystemet som livförsäkringsbolaget använder sig av vid försäljningen av sina 
produkter är korrelerat med mängden frivilligt lämnad information. Är försäkringsmäklarna 
autonoma förväntas informationen vara mer omfattande, mäklarna använder informationen 
som lämnas i årsredovisningarna för att besluta var de ska placera. Har försäkringsbolaget 
inga egna försäljare kan de alltså förväntas öka frivillig information för att indirekt attrahera 
kunder. Årsredovisningen blir ett skyltfönster för livförsäkringsbolag utan egen försäljning. 73

 
Associationsformen är antingen ömsesidig livförsäkringsbolag eller vinstdrivande 
livförsäkringsaktiebolag. Icke vinstdrivande livförsäkringsaktiebolag, alltså aktiebolag som 
drivs som ömsesidiga bolag, har inte behandlats i studierna författarna tagit del av. 
Ömsesidiga livförsäkringsbolag har incitament att lämna frivillig information i 

                                                 
68 Depoers, F (2000) “A cost-benefit study of voluntary disclosure: some empirical evidence from French listed 
companies” s 248 och Scott, T.W (1994) “Financial Disclosure: Voluntary disclosure of defined benefit pension 
plans information by Canadian firms” s. 40 
69 Hossain, M. et al (1995) ”Voluntary disclosure in the annual reports of New Zealand companies” s. 73, 82  
70 Adams, M et al (1998) ”Managerial discretion and voluntary disclosure: empirical evidence from the New 
Zealand life insurance industry” s. 256  
71 Raffournier, B (1995) ”The determinants of voluntary financial disclosure by Swiss listed companies” s. 266 
72 Cooke, T.E (1989) ”Voluntary corporate disclosure by Swedish companies” s.188 
73 Adams, M et al (1998) ”Managerial discretion and voluntary disclosure: empirical evidence from the New 
Zealand life insurance industry” s. 260, 276 
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årsredovisningarna, främst för att få in fortsatta premier och för att ledningen vill visa vad de 
åstadkommit i form av investeringar, marknadsföring och försäljning. Det primära intresset 
för ömsesidiga livförsäkringsbolag är ju att säkerställa möjligheterna att fullgöra sina framtida 
åtaganden och intressenterna kommer därför främst vilja bli privat informerade om aktuariella 
antaganden. Vinstdrivande livförsäkringsaktiebolags primära intresse är dock att maximera 
utdelningar och aktiens marknadspris. För att uppnå detta är ledningen villig att ge och 
investerare kommer även att kräva en omfattande information för att kunna följa bolaget 
utveckling och prestation. Det vinstdrivande livförsäkringsaktiebolagets kapitalkostnad 
minskar och marknadens riskpremie likaså om bolaget i motsats till att dölja information 
uppfattas som öppet och transparet.74

 

3.2.2 Ej statistiskt säkerställda faktorer 
 
Nedanstående hypoteser har formulerats i en majoritet av de nämnda studierna men inte 
statistiskt säkerställts i samtliga. Författarna bedömer dem trots det som av intresse. 
Möjligheten att generalisera minskar när man inte kan säkerställa ett förhållande statistiskt, 
men det betyder dock inte att undersökta faktorer inte korrelerar, bara att de inte gör det i 
aktuell studie. Relationer mellan säkerställda hypoteser som exempelvis graden 
utlandsverksamhet och ej säkerställda som exempel ägarstruktur kan finnas och därför kan 
den vara värdefull för fortsatt resonemang. Vissa av de studier författarna granskat har inte 
specifikt fokuserat på finansiella branscher och dessas annorlunda kapitalstruktur och 
speciella regelverk, men vi bedömer även följande faktorer som intressanta.75

 
Anläggningstillgångar påverkar mängden frivillig information på olika sätt. Mängden fasta 
tillgångar som måste investeras för marknadsinträde förmodas utgöra ett inträdeshinder 
(återkommer nedan) om de är omfattande.76 Ett negativt samband mellan kvoten anskaffade 
anläggningstillgångar och planerad investeringar i anläggningstillgångar och frivilligt 
informationslämnande har påståtts finnas. Resonemanget grundar sig i att möjligheten till 
förmögenhetsöverföringar mellan aktieägare och skuldinnehavare minskar om kapitalet är 
bundet i anläggningstillgångar.77

 
Inträdeshinder på marknaden påverkar mängden frivillig information i en negativ riktning då 
pressen på ledningen att prestera minskar om inträdet är problematiskt. Tre möjliga 
inträdeshinder identifieras; marknadsregleringar, differentierade produktstrategier vilka gör 
produkterna unika och initiala investeringar för att etablera verksamhet. Endast det 
sistnämnda inträdeshindret redovisas i årsredovisningen, då i formen av storleken på 
anläggningstillgångarna.78

 
Vilken revisionsbyrå som anlitas anses kunna signalera vilken kvalitet 
redovisningsinformationen håller. ”De fyra stora”, ÖPWC, EY, D & T och KPMG, har ett 
rykte att leva upp till och därför större incitament klara trycket från ledningen som vill 
begränsa den frivilliga informationen. Anlitas någon av dessa revisionsbyråer förmodas därför 

                                                 
74 Adams, M et al (1998) ”Managerial discretion and voluntary disclosure: empirical evidence from the New 
Zealand life insurance industry” s. 252-254   
75 Depoers, F (2000) “A cost-benefit study of voluntary disclosure: some empirical evidence from French listed 
companies” s 252 
76 Clarkson, P.M et al (1994) ”Voluntary inclusion of forecasts in the MD&A section of annual reports” s. 446 
77 Hossain, M. et al (1995) ”Voluntary disclosure in the annual reports of New Zealand companies” s. 74  
78 Depoers, F (2000) “A cost-benefit study of voluntary disclosure: some empirical evidence from French listed 
companies” s 251 
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den frivilliga informationen vara mer omfattande, kvalitén högre och redovisningen mer 
korrekt.79

 
Oberoende styrelseledamöter resulterar i en bättre intern kontroll. Ledamöter som kommer 
utifrån och inte har andra koncerninterna uppdrag månar om att uppfattas som opartiska för 
att försvara sitt rykte/öka sitt värde som starka representanter för ägarna. Att ha oberoende 
ledamöter i styrelsen kan därför vara ett kostnadseffektivt substitut för frivillig information i 
årsredovisningen samt minska behovet för övervakning av komplexa transaktioner.80

 

                                                 
79 Lennox, C.S (1999) ”Audit quality and audit size: an evaluation of reputation and deep pocket hypotheses” 
s.779 
80 Adams, M et al (1998) ”Managerial discretion and voluntary disclosure: empirical evidence from the New 
Zealand life insurance industry” s. 258-259 
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4. Empiri 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Empirin består av två delar; en del är en sammanställning av FI:s rapporter samt en del där 
intervjuer utförda med personal från FI med insyn i livförsäkringsverksamhet har 
sammanställts. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

4.1 FI:s publicerade rapporter 
 
FI:s uppdrag är att kontrollera finansmarknaderna och därmed även livförsäkringsbolagen. 
Motverkande av intressekonflikter och förtroendeproblem, bidra till stabilitet och effektivitet 
samt att verka för ett gott konsumentskydd hör även det till FI:s uppgifter.81 2003 fick FI i 
uppdrag att granska livförsäkringsbolagen med avseende på intressekonflikter och insyn.82 
Nedan följer en sammanställning av sekundärdata som tagits ur de mest relevanta rapporter FI 
producerat i ämnet livförsäkringsbolag. 

4.1.1 Associationsformens roll 
 
Livförsäkringsbolagens problematik skiljer sig från den i fondbolagen då spararnas kapital i 
de senare hålls åtskiljt till skillnad från i livförsäkringsbolag då det behandlas kollektivt i 
klump.83Ägarförhållanden kan ge upphov till olika intressekonflikter. Det vanligaste är att ett 
icke vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag ägs av ett marknadsnoterat allmänt aktiebolag. 
Samtidigt är även en rättvis fördelning mellan olika kollektiv inom kundägda företagsgrupper 
viktig att beakta.84 FI har fört diskussioner med icke vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag 
kring kriterierna för vad god standard innebär när det gäller regler och rutiner vid interna 
affärer.85

 

4.1.2 Flytträtt 
 
Livförsäkringsbolagens kunder har ingen lagstadgad flytträtt på avtal tecknade före årsskiftet 
2006, begränsad flytträtt finns på avtal som tecknats senare. Flytträtten på avtal tecknade före 
2002 saknas i princip, detsamma gäller sparande under utbetalning, dvs pågående pensioner 
som redan börjat betalas ut. Pengar en gång placerade i ett livförsäkringsbolag kan således 
inte alltid omplaceras utan livförsäkringsbolagets tillstånd och/eller med extra avgifter som 
påföljd. 86  Flytträtt innebär ökad konkurrens, ökad flexibilitet och ökat inflytande för 
försäkringstagarna. Problem som identifierats med flytträtt är den instabilitet och minskade 
långsiktighet som rätten medför, i och med att förvaltarnas risknivå och avkastningsförmågan 
blir svårare att bedöma om rörligheten ökar.87  
                                                 
81 Finansinspektionens rapport (2004:2) ”Internaffärer i nio livbolag” s. 8 
82 Regeringsbeslut 8, ”Uppdrag till Finansinspektionen att granska livförsäkringsbolagens verksamhet” s. 1 
83 Finansinspektionens rapport (2004:8) ”Intressekonflikter i fondbolag” s. 5 
84 Finansinspektionens rapport (2004:2) ”Internaffärer i nio livbolag” s. 20 
85 Finansinspektionens rapport (2005:12) ”Interna affärer i livbolagen – en uppföljande granskning ” s. 3 
86 Finansinspektionens rapport (2006:4) ”Marknadstillsyn 2006” s. 4, 49-50 
87 Finansinspektionens rapport (2003:2) ”Intressekonflikter i livbolagen” s.28 
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4.1.3 Avtal med närstående  
 
Med närstående avses juridisk person som kan påverka beslutsfattandet i 
livförsäkringsbolaget. För livförsäkringsaktiebolag som är dotterbolag i en koncern ingår 
ägarbolaget och övriga koncernföretag i närståendekretsen.88 Avtal med närstående delas in i 
två kategorier, varav löpande avtal är den ena. Exempel på sådana är köp av interna tjänster 
exempelvis kapitalförvaltning, administration och IT-tjänster, likaså kostnadsfördelning av 
gemensamma resurser som exempelvis marknadsföring.89 Den andra kategorin av avtal med 
närstående är engångstransaktioner, t ex om en tillgång säljs eller andra större betydande 
transaktioner äger rum.  
 

4.1.4 Koncernkonflikter 
 
Koncernkonflikter består av konflikter mellan försäkringstagarna och koncernbolag, och den 
huvudsakliga frågan är vilka kostnader som legitimt kan belasta försäkringstagarna. Exempel 
på koncernkonflikter är om icke marknadsmässiga villkor stipuleras i avtal med närstående 
för försäljning av tjänster inom koncernen. Avtalen i fråga gäller ofta tjänster som 
tillhandahållande av kapitalförvaltning, administration, system- och datatjänster, försäljning 
och marknadsföring från bolag inom koncernen. Ur strategiperspektiv kan också diverse icke 
marknadsmässiga förfaranden som utnämnande av styrelseledamöter tänkas eller viktning av 
värdepappersinnehav som görs utan försäkringstagarens bästa i åtanke utan istället för att 
gynna aktieägaren och dennes strategiska intressen.  
 

4.1.5 Interna konflikter  
 
Den andra typen av konflikt som FI identifierar är internkonflikter dvs konflikter mellan 
försäkringskollektivets olika aktörer. Ett centralt problem är försäkringskontraktens 
långsiktighet, eftersom omständigheter, främst i form av svängningar i resultatet över tiden, 
hinner ändra sig under perioden. Det leder i sin tur till att en ”rättvis” fördelning av 
vinst/förlust på respektive bolag inom koncernen är svår att fastställa.90  
 
En av de intressekonflikter FI nämner som ”en av de viktigaste frågorna för förtroendet för 
livförsäkringsbolaget”91 uppstår i styrelsen i och med dess ledamöters (o)beroende. Från och 
med 1 juli 2004 ska, i ömsesidiga livförsäkringsbolag och icke vinstutdelande 
livförsäkringsaktiebolag, mer än hälften av ledamöterna vara personer som varken är anställda 
inom koncernen eller i företagsgrupp av motsvarande slag. 92  Ändringen i 
försäkringsrörelselagen gäller dock inte vinstdrivande försäkringsaktiebolag.93 Bolagen utser i 
allt större utsträckning oberoende ledamöter. Graden av oberoende varierar och alla bolag 
utom ett uppnår enligt FI:s rapport 2005:12 målet om högre än 50 procent oberoende 
ledamöter.94  
 

                                                 
88 Finansinspektionens rapport (2004:2) ”Internaffärer i nio livbolag” s. 12 
89 Ibid s. 12 
90 Finansinspektionens rapport (2003:2) ”Intressekonflikter i livbolagen” s.12 
91 Ibid s.15 
92 Finansinspektionens rapport (2005:12) ”Interna affärer i livbolagen – en uppföljande granskning ” s.11  
93 Ibid s. 4 
94 Finansinspektionens rapport (2005:12) ”Interna affärer i livbolagen – en uppföljande granskning ” s.10 
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Blotta misstanken att ledamöter har en koppling till ägande bolag kan äventyra förtroendet för 
livförsäkringsbolaget i stort. Problematiken som drabbar styrelsen rör även den operativa 
ledningen.95 Numera finns en försäkringstagarerepresentant i livförsäkringsbolagens styrelse, 
om ledamöterna blir oberoende anser FI att denne blir överflödig. 96  Övriga potentiella 
intressekonflikter kan uppkomma när transaktioner och avtal mellan bolag inom koncernen 
utförs och sluts.  
 

Styrelsesammansättning jan 2005         
          

Bolag Vinstdriv. / 
Ömsesidig 

Antal 
ledamöter 

Ledamöter 
anställda 
inom 
gruppen 

Arbetstagar-
ledamöter 

Styrelse-
ledamöter 
inom 
koncernen 

Oberoende 
ledamöter 

Oberoende 
ordförande

Folksam  Ö 13   3   10 Ja 
KPA  Ö 10 2 1 2 5 Nej 
LF Liv  Ö 14 1 3   10 Nej 
Nordea  V-per 2006 4 2     2 Nej 
SalusAnsvar * 5 1   4 0 Nej 
SEB G  Ö 5 2     3 Ja 
SEB N  Ö 5 2     3 Ja 
Skandia Ö 9 2 2 1 4 Ja 
SPP Liv  V-per 2006 11 5 1   5 Nej 

 
* Salus Ansvar är under avveckling pga sviterna från börsnedgången. SEB Trygg Liv tar över kunderna97

 
Figur 2. Källa: Finansinspektionens promemoria 2005:12 ”Interna affärer i livbolagen – en uppföljande 
granskning ” s.11, av författarna modifierad med uppdelning vinstdrivande/ömsesidigt och även 
ägandeförhållanden.98

 

4.1.6 Rätt prissättning 
 
För att inte vinstutdelningsförbudet ska förbigås genom otillåtna förmögenhetsöverföringar 
får inte prissättningen på de tjänster som säljs inom en koncern vara för hög. Dessa ska ske på 
marknadsmässiga grunder eller värderas av oberoende expertis. Om inte marknadspris kan 
fastställas bör priset baseras på en självkostnadskalkyl.99 Det är dock inte FI:s roll att bedöma 
affärsmässigheten i olika transaktioner, det ansvaret vilar på styrelse och ledning.100

 
Vad gäller information om transaktioner med närstående ska bolagen ge en samlad bild av de 
transaktioner som förekommer; bland annat om dess karaktär och ekonomiska innebörd, 
motpart, hur prissättningsmetod valts, samt hur bolaget kommit fram till ett marknadspris. 
Ytterligare krav har ställts på att informera om vilka rutiner och kontroller som finns för att 
ingå och följa upp avtalen.101

Enligt matrisen nedan saknar åtta livförsäkringsbolag en tydlig definition av vilka som utgör 
bolagets närståendekrets. Samtliga livförsäkringsbolag måste förbättra informationen om 

                                                 
95 Finansinspektionens rapport (2004:2) ”Internaffärer i nio livbolag” s. 1 
96 Finansinspektionens rapport (2003:2) ”Intressekonflikter i livbolagen” s.19 
97 http://www.privataaffarer.se/newstext.asp?s=pa&a=7095 (2006-05-30) 
98 Finansinspektionens rapport (2005:12) ”Interna affärer i livbolagen – en uppföljande granskning ” s.15 
99 Finansinspektionens rapport (2004:2) ”Internaffärer i nio livbolag” s. 12 
100 Ibid s. 3 
101 Finansinspektionens rapport (2005:12) ”Interna affärer i livbolagen – en uppföljande granskning ” s.13 
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rutiner och kontroll för att ingå och följa upp avtal med närstående. Flertalet bolag bör ge en 
mer samlad bild över transaktioner med närstående och transaktionernas betydelse för bolaget. 
 

Uppfyllande av upplysningskraven          
          

Bolag Vinstdriv. / 
Ömsesidig 

Ägar-
förhållande Prissättning Hur metoden 

tillämpas 
Hur 
prisjämförelse 
skett 

Skäl för 
vald metod   

Folksam  Ö Kundägt 
Självkostnadspris Ingen 

information   Information 
finns   

KPA  Ö 

Annat 
försäkrings-
kollektiv 

Självkostnadspris Ingen 
information   Information 

finns   

LF Liv  Ö 
Annat 
försäkrings-
kollektiv 

Marknads- 
självkostnadspris

Ingen 
information 

Ingen 
information 

Ingen 
information   

Nordea  V-per 2006 

Marknads-
noterat 
bolag 

Självkostnadspris Ingen 
information 

Ingen 
information     

SalusAnsvar * 

Marknads-
noterat 
bolag 

Ingen information Ingen 
information 

Ingen 
information 

Ingen 
information   

SEB G  Ö 

Marknads-
noterat 
bolag 

Marknadspris Tillfredställande Ingen 
information     

SEB N  Ö 

Marknads-
noterat 
bolag 

Marknadspris Tillfredställande Ingen 
information     

Skandia Ö 

Marknads-
noterat 
bolag 

Marknadspris Ingen 
information 

Ingen 
information     

SPP Liv  V-per 2006 
Marknads-
noterat 
bolag 

Marknads- 
självkostnadspris

Ingen 
information 

Ingen 
information 

Ingen 
information   

 
* Salus Ansvar är under avveckling pga sviterna från börsnedgången. SEB Trygg Liv tar över kunderna 
 
Figur 3. Källa: Finansinspektionens promemoria 2005:12 ”Interna affärer i livbolagen – en uppföljande 
granskning ” s.11, av författarna modifierad med uppdelning vinstdrivande/ömsesidigt och även 
ägandeförhållanden.102

 
 

4.2 Intervjuresultat 
 

4.2.1 Intervjuer med försäkringsexperter 
 
När FI fick regeringsuppdraget var det endast ett livförsäkringsaktiebolag som drevs enligt 
den vinstutdelande modellen, idag är det betydligt fler. I FI:s ursprungliga rapport fanns inte 
vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag med i undersökningen då enligt respondenterna FI 
förmodligen inte tänkt på att vinstutdelningsförbudet bara marginellt frångicks hos de 
livförsäkringsaktiebolag som ombildats till vinstutdelande. Problematiken som finns i 
                                                 
102 Finansinspektionens rapport (2005:12) ”Interna affärer i livbolagen – en uppföljande granskning ” s.15 och 
Finansinspektionens rapport (2004:2) ”Internaffärer i nio livbolag” s. 20 
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ömsesidiga och icke vinstutdelande gäller även i vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag. 
Kriteriet som använts i den ursprungliga rapporten (”försäkringstagarna står för en betydande 
del av kapitalet”) är ett bra kriterium i sammanhanget men vinstdrivande 
livförsäkringsaktiebolag ska för den sakens skull ej exkluderas.  
 
Det faktum att svenska livförsäkringsaktiebolag inte är direkt börsnoterade utan ofta indirekt 
genom moderbolag har förmodligen inte att göra med det mer omfattande regelverk som 
gäller noterade allmänna aktiebolag - livförsäkringsbolag har egna regler som komplement. 
En anledning är istället att behovet av kapital kan tillgodoses av moderbolaget och den 
vinstutdelning som kan ske är marginell och i och med det är en notering inte åtråvärd. 
Livförsäkringsaktiebolagens redovisning skulle inte påverkas i någon större utsträckning av 
en börsnotering. Förändringar skulle komma att ske eftersom de då lyder under vissa specifika 
regler för börsnoterade allmänna aktiebolag, men å andra sidan har livförsäkringsaktiebolagen 
redan ett omfattande regelverk, som till viss del täcker reglerna för börsnoterade allmänna 
aktiebolag.  
 
Den problematik som finns med livförsäkringsbolagens kapital skiljer sig åt från exempelvis 
fondbolagens. Kapitalet är inte åtskilt från livförsäkringsbolaget och inte heller separerat i sig 
utan behandlas som en enda klump. Det gör att kvalitativa riktlinjer och rutiner är svårare att 
upprätta för livförsäkringsbolag i jämförelse med exempelvis fondbolag, där fonden är skiljd 
från fondbolaget och spararnas depåer behandlas som egna enheter. Skillnaden ligger främst i 
den tidsaspekt som skiljer sparandet åt, långsiktigheten präglar livförsäkringsbolagen starkt.  
 
Kvalitativa riktlinjer för redovisning tillhandahålls i viss mån av FI, likaså beskrivningar av 
hur den ska utformas. Problemet är att flera tolkningsmöjligheter finns och att 
livförsäkringsbolagen inte är speciellt intresserade av att lämna information i den omfattning 
som respondenterna skulle önska.  
 
De intervjuade håller med om att rent intuitivt kan kvantitativa data bedömas som lättare att 
redovisa. Dock är exempelvis kapitalförvaltningen och dess avtal komplext och inte heller det 
lätt att förstå, därför kan inte några generella slutsatser dras om huruvida kvantitativa data 
skulle vara lättare att redovisa än kvalitativa.  
 
Generellt är löpande transaktioner svårare att få grepp om då det ofta handlar om många 
transaktioner till relativt sett mindre belopp. Någon speciell typ av löpande transaktion som 
resulterar i flest problem vill inte respondenterna peka ut. De spekulerar dock i att 
marknadsföringen av exempelvis varumärken förmodligen kan vara ett av de svårare 
områdena att kontrollera och kapitalförvaltningen ligger även den nära tillhands att ofta peka 
ut som en syndabock då det där cirkulerar väldigt stora belopp.  
 
I diskussionen mellan intervjuare och respondenter kring styrelsens oberoende enades vi om 
att det är ett komplext problem. FI har nu lyckats uppnå sitt mål med en andel högre än 50 % 
oberoende ledamöter i princip alla livförsäkringsbolag. Frågan om huruvida en ledamot är 
oberoende är naturligtvis beroende på hur oberoende definieras. Frågan om en ledamot eller 
annan anställd någonsin kan sägas vara oberoende av sin arbetsgivare har enligt 
respondenterna en poäng. I skenet av det resonemang som fördes verkar inte respondenterna 
vara helt nöjda med slopandet av regeln som krävde en försäkringstagarerepresentant i 
styrelsen. De bekräftar att det ena inte utesluter det andra utifrån försäkringstagarens 
perspektiv. Istället för regler som alternativ för livförsäkringsbolagens redovisning av 
oberoende är komplett transparens en god tanke, men det behövs en avvägning av transparens 
och lagstadga för att redovisningen ska fylla sitt syfte. Likformighet och därmed jämförbarhet 
i redovisningen uppnås inte om ingen lagstadga finns.  
 29



 
De intervjuade upplever inte att livförsäkringsbolagen visar intresse av att lämna information i 
årsredovisningarna men detta är något de har viss förståelse för då incitamenten att göra så 
inte är stora. Aktieägarna kommer inte att bråka, det finns heller inga aktieanalytiker som 
bråkar, kreditgivare är moderbolaget som har all insyn de vill, enda hotet som finns är 
anmärkningar från FI. Respondenterna anser dock att det bör ligga i bolagets intresse att 
lämna information till försäkringstagaren i årsredovisningen. Om livförsäkringsbolaget öppet 
redovisar denna slags information skulle det, i en situation där konflikterna uppmärksammas, 
kunna hänvisa till att information om t ex närstående och transaktioner dem emellan faktiskt 
har lämnats i årsredovisningen. 
 
Värdebeskeden är enligt intervjuobjekten ett viktigare forum än årsredovisningen att fokusera 
på vad gäller kommunikationen med försäkringstagarna. Där finns mycket att göra för att 
förenkla och ge tydligare, enklare och samtidigt mer omfattande information. 
 

4.2.2 Intervjuer med regel- och redovisningsexperter 
 
Respondenterna har svårt att se en anledning till att livförsäkringsaktiebolag ska börsnoteras. 
Ur livförsäkringsbolagens perspektiv överstiger kostnaden av en notering nyttan. En notering 
skulle kräva en ännu högre avkastning än idag, vilket i sin tur skulle höja 
försäkringspremierna. För att sedan kunna lämna utdelning till aktieägarna krävs det en 
realisering av tillgångarna, vilka i livförsäkringsbolag mestadels består av 
placeringstillgångarna som ska täcka de försäkringstekniska skulderna. Respondenterna drar 
paralleller till diskussionen kring börsnoterade sjukhus. Dock kan, menar respondenterna, ur 
konsumentperspektiv motiven för en börsnotering ses, då det skulle innebär fler krav på 
redovisningen. Respondenterna påpekar emellertid att de svenska livförsäkringsbolagen 
fr.o.m. 2007 ska följa IFRS – de harmoniserade europeiska redovisningsreglerna. Enligt 
respondenterna kommer detta att innebära en större anpassning till reglerna för börsnoterade 
bolag, med undantag för de bolag som endast följer den lagbegränsade IFRS, som tar hänsyn 
till de inhemska lagkraven.  
 
De tillfrågade påpekar att en detaljreglering av marknaderna skulle det leda till att allt som 
inte är reglerat i lag anses tillåtet. I Sverige eftersträvas ingen detaljreglering, men i och med 
övergången till IFRS ökar kraven och därmed även vägledningen för de svenska 
livförsäkringsbolagen. FI ställer inte några speciella krav på hur upplysningarna ska se ut, 
utan endast att upplysningar ska ges, vilket just grundar sig i ovilja att detaljreglera 
marknaden. I praktiken får dock livförsäkringsbolagen riktlinjer (mallar) från de 
tillförordnade revisorerna, och detta kan indirekt ses som riktlinjer från FI. 
 
På frågan kring avvägningen mellan information i årsredovisningen och värdebeskeden menar 
respondenterna att det inte går att rangordna dem. Värdebeskeden ses som en mer direkt 
informationskanal till försäkringstagaren. Utvecklingen på redovisningsområdet tyder på att 
de båda informationskanalerna i allt högre grad liknar varandra. I värdebeskeden ska 
livförsäkringsbolagen på detaljnivå redovisa de kostnader som belastar försäkringstagarens 
kapital. I årsredovisningen sker kostnadsredovisningen per verksamhetsområde, vilket är en 
mer övergripande redogörelse än den i värdebeskeden. Respondenterna påpekar att 
årsredovisningarna är gjorda för personer med en viss bakgrundskunskap, vilket i sin tur har 
gjort att försäkringstagaren inte sett någon nytta i att läsa årsredovisningarna, då 
informationen där ofta är obegriplig för gemene man. De tillfrågade anser dock att nya krav 
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om upplysningar och begriplig information vore bra ur ett konsumentperspektiv, då 
årsredovisningen på så vis skulle bli mer relevant för försäkringstagaren.  
 
De tillfrågade menar att livförsäkringsbolag redovisar sin information för kunder medan 
börsnoterade allmänna aktiebolag främst redovisar inför aktieägare, så på frågan om de 
redovisar med samma avsikter blir svaret nej. Dock genomgår marknaden en övergång till 
IFRS vilket kommer leda till en mer harmoniserad redovisning.  
 
Respondenterna anser att kvalitativa data är relevant information i årsredovisningen. 
Historiskt sett har kvantitativa data dominerat, då denna utifrån livförsäkringsbolagens 
perspektiv ofta ses som ren marknadsföring. Kvalitativa data ses mer som beskrivande, i form 
av ren information. De tillfrågade betonar dock att relevans och tydlighet/begriplighet är 
viktigt att fokusera på. På frågan om redovisningsskyldighet svarar intervjupersonerna att den 
redan finns i viss mån. Innan FI ytterligare reglerade redovisningsområdet (med nya 
upplysningskrav) fanns ingen anledning för livförsäkringsbolagen att redovisa liknande 
information, vilket ledde till att relevant information var knapphändig och årsredovisningarna 
minimala – något som har varit utmärkande för just livförsäkringsbolag. Om inga krav finns 
blir det i slutändan alltid en fråga om kostnad vs. nytta, det behövs incitament för att redovisa 
information. 
 
I diskussionen kring vilka faktorer som eventuellt påverkar livförsäkringsbolagens 
informationslämnande sade respondenterna följande. Bolagens storlek har betydelse för 
mängden av information som lämnas. Ett större livförsäkringsbolag har mer resurser, vilket 
leder till att de klarar kostnaden som mer information innebär. Vad gäller 
skuldsättningsgraden ser man ingen specifik koppling till mängden information. 
Livförsäkringsbolags skuldsida består till stor del av försäkringstekniska skulder, det vill säga 
åtaganden mot försäkringstagare. Utöver detta har ett livförsäkringsbolag nästan inga skulder. 
Kopplingen mellan graden av information och diversifierad produktlinje bygger ofta på 
resurser, det vill säga indirekt bolagsstorlek, och respondenterna anser att det är svårt att läsa 
ut detta ur årsredovisningarna. Gällande frågan kring egen försäljning ser de tillfrågade ingen 
relation till informationslämnandet, då egen försäljning även anses vara kostnadsbaserad. 
Vilken form livförsäkringsbolagen bedrivs i hänger också samman med mängden information. 
Respondenterna menar att vinstdrivande livförsäkringsaktiebolag tenderar att lämna mer 
information än ömsesidiga/icke vinstdrivande livförsäkrings/aktie/bolag eftersom de ska 
tillgodose såväl aktieägare som investerare.  
 
Respondenterna har svårt att se att inträdeshinder skulle påverka livförsäkringsbolagens vilja 
att lämna information även om hinder finns. De påpekar att informationen i 
årsredovisningarna är för ”professionella” och att informationen ofta används i 
marknadsföringssyfte av livförsäkringsbolagen. På frågan om oberoende styrelseledamöter 
har någon påverkan för informationen finner respondenterna ingen relevans. Dock påpekar 
man att kravet på minst 50 procent oberoende styrelseledamöter är bra, men att det inte 
utesluter en försäkringstagarrepresentant. Kravet på upplysningar kring detta har automatiskt 
lett till att bolagen lämnar mer information, i alla fall kring styrelsens oberoende, och innan 
kravet kom har bolagen inte haft något incitament att lämna den informationen. 
Respondenterna påpekar att en avvägning mellan kvantitets- kontra kvalitetsinformation är 
relevant när diskussionen kring bolagens vilja att lämna information förs. I framtiden kommer 
enligt respondenterna livförsäkringsbolagen i mindre utsträckning lämna information till 
konsumenterna i årsredovisningen. Denna information anser de istället kommer att återfinnas 
i de sammanfattade årsredogörelserna och årsredovisningarna kommer att bli mer inriktade 
mot ”professionella” intressenter. 
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5. Analys 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Här jämförs och diskuteras de data som den empiriska undersökningen genererat med det 
teoretiska perspektiv som valts. Produkten av detta sammanställs i en analys.  
 
 
 

5.1 Agentprincipalrelationen 
 
Enligt kontraktsteori kännetecknas ett fullständigt kontrakt dels av att kontraktsparternas 
frihet att bete sig opportunistiskt (i egenintresse) eliminerats, dels av att nivån av slumpmässig 
flexibilitet har maximerats. Kontrakt mellan livförsäkringsbolag och försäkringstagare anses 
enligt denna definition som ofullständiga, då möjlighet att uppfylla egna intressen existerar 
för livförsäkringsbolagen något som enligt agentteorin medför en obalans som i förlängningen 
innebär en ökad risk för konflikter mellan kontraktsparterna. Denna typ av konflikt kallas 
enligt agentteorin för agentprincipalkonflikt. Enligt samma teori grundar sig problematiken 
exempelvis i informationsasymmetrier, vilka vi tydligt kan finna mellan livförsäkringsbolaget 
och principalen.  
 
Den agentprincipalproblematik som finns i svenska livförsäkringsbolag uppstår även genom 
den associationsrättsliga verksamhetsformen, där ägande och risk får en annan fördelning än i 
allmänna aktiebolag. Idag drivs svenska livförsäkringsbolag enligt ömsesidiga, icke 
vinstdrivande eller vinstdrivande principer, vilket leder till ett spänningsförhållande mellan 
livförsäkringsbolaget och försäkringstagaren. FI involveras då myndigheten ses som 
försäkringstagarens ”förlängda arm” som ska kontrollera att dennes intressen tillgodoses. 
Försäkringstagare är beroende av livförsäkringsbolagets agerande genom att de engagerar 
livförsäkringsbolaget att utföra vissa tjänster. Därmed har livförsäkringsbolaget rollen som 
agent och försäkringstagaren rollen som principal. FI kontrollerar att livförsäkringsbolagen 
verkligen agerar i försäkringstagarens intresse, och iklär sig därmed rollen som en mer 
verkställande principal än försäkringstagaren. De olika associationsrättsliga formerna har 
olika ägarförhållanden, vilka kan ge upphov till intressekonflikter mellan kontraktsparterna 
om det råder obalans mellan dem. Denna obalans uppkommer pga informationsasymmetrier 
där agenten, som ska utföra tjänsten, innehar mer information vilket därmed ökar möjligheten 
för denne att bete sig opportunistiskt. Livförsäkringsbolaget har ett visst vinstintresse (är 
nyttomaximerare) och om incitamenten att agera i försäkringstagarens bästa intresse inte är 
tillräckligt stora kommer livförsäkringsbolaget ibland att agera i rent egenintresse. 
 
Det opportunistiska beteendet tar sig uttryck i av avtal med närstående vilket kan leda till 
koncernkonflikter samt interna konflikter. I koncernkonflikter är huvudfrågan vilka kostnader 
som legitimt kan belasta försäkringstagarens kapital. Ur koncernsynpunkt har 
livförsäkringsbolaget ett vinstincitament att utföra principalens tjänster genom att använda 
koncerninternt utbud. Utför förvaltaren onödigt många transaktioner med det koncerninterna 
fondkommissionsbolaget för att maximera koncernens nytta, utan att det automatiskt är det 
bästa för spararen, är konflikten mellan principalen (försäkringstagare, FI) och agenten 
(livförsäkringsbolaget) ett faktum. De interna konflikterna uppstår som en effekt av 
försäkringskontraktens långsiktiga löptid, vilket leder till att diskussionen kring asymmetrisk 
information aktualiseras, eftersom livförsäkringsbolaget därmed har informationsresurser som 
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ytterliggare förskjuter maktförhållandet mellan parterna. Enligt agentteori lyfts långsiktiga 
kontrakt fram som en huvudsaklig anledning till konflikter, informationsasymmetrier uppstår 
då i högre grad mellan agenten och principalen eftersom omkringliggande faktorer inte är 
konstanta.  
 
Det kommer alltid att finnas en viss divergens mellan agentens beslut och principalens 
intressen. Enligt agentteorin kan/bör incitamentsfaktorer samt direkt och indirekt kontroll 
utvecklas för att i möjligaste mån undvika sådana opportunistiska beteenden hos 
livförsäkringsbolagen som leder till divergens mellan parterna. Kontrollen består av 
övervakning, tillsyn och rapporteringskrav. FI ska inte bedöma affärsmässigheten i olika 
transaktioner - det ansvaret åvilar styrelse och ledning - men som en kontrollåtgärd ställer 
man ändå kravet att information kring avtal med närstående och interna transaktioner ska 
redovisas. Denna information ska visa transaktionens karaktär, ekonomiska innebörd, motpart 
samt prissättningsmetod. FI konstaterar att styrelseledamöters (agenters) oberoende är en 
hjärtefråga vad gäller förtroendet och att intressekonflikter påverkar förtroendet negativt. För 
att minska divergensen har FI i ömsesidiga samt icke vinstdrivande livförsäkringsaktiebolag, 
infört krav att mer än hälften av ledamöterna ska vara personer som varken är anställda inom 
koncernen eller i företagsgrupp av motsvarande slag. Dock kan det vara svårt att förklara vad 
som gör en ledamot oberoende, varför en försäkringstagarrepresentant i styrelsen skulle kunna 
ses som en åtgärd för att minska divergensen, även om mer än hälften av ledamöterna är 
oberoende. Utöver information angående avtal med närstående, interna transaktioner och 
oberoende styrelseledamöter ska livförsäkringsbolagen också redovisa information kring vilka 
rutiner och kontroller som bolaget har för att undvika intressekonflikter och minska 
informationsdivergensen mellan agent och principal. Vi kan konstatera att vissa områden är 
väldigt svåra att kontrollera genom tillsyn, övervakning samt rapportering, t ex vid 
marknadsföring av varumärken när moderbolaget gör reklam för sitt varumärke anses även 
dotterbolaget gagnas av den och betalar därför en del av kostnaden. En sådan avvägning är 
subjektiv och blir således utifrån principalens perspektiv svår att reglera. 
 
För att minska informationsasymmetrierna behövs enligt agentteorin bland annat information. 
Livförsäkringsbolag kommunicerar med sina principaler genom värdebesked eller genom 
årsredovisningar, där i kan antingen informationen vara lagstadgad eller frivillig. På den 
svenska livförsäkringsbolagsmarknaden är denna information till stor del frivillig vilket leder 
till stora tolkningsmöjligheter. FI vill inte gå in och detaljreglera marknaden, då detta 
förmodligen leder till att allt som inte är reglerat anses vara tillåtet på marknaden. Dock ställer 
FI krav på att vissa upplysningar ska finnas men inte hur informationen bör utformas. Detta 
leder, ur ett agentteoretiskt perspektiv, till att problemet med informationsasymmetrierna inte 
minskas i lika hög grad som när kraven på information i årsredovisningen är striktare.  
 
Agentteorin delar upp asymmetrisk information i två delar; dolda handlingar och dold 
information. Enligt denna distinktion är agentprincipalproblematiken i livförsäkringsbolagen 
en fråga om dolda handlingar. Principalen (försäkringstagaren, FI) observerar inte agentens 
(livförsäkringsbolagets) handling utan tar endast del av resultatet. Livförsäkringsbolaget 
placerar försäkringstagarens kapital i avkastningsgivande instrument och garanterar 
försäkringstagaren en viss avkastning på det investerade kapitalet. Den information som 
försäkringstagaren får och kan ta del av består av ett årligt värdebesked och eventuellt 
information i årsredovisningen. I värdebeskeden står det vilken avkastning som kommit 
spararen till handa. Hur kapitalet placerats under året och hur många gånger de omplacerats 
informeras det inte om. Resultatet är avkastningen och de dolda handlingarna består av hur 
kapitalet placerats under det gångna året för att minst åstadkomma den garanterade 
avkastningen.  
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5.2 Frivillig information 
 
Faktorer som påverkar mängden frivillig information baserar sig på ett fundamentalt 
marknadstänkande. Frivillig information lämnas inte om inte incitament att göra det föreligger. 
Livförsäkringsbolagens avsikter med informationslämnade är dock inte detsamma som 
allmänna aktiebolags, eftersom informationen riktar sig till försäkringstagare respektive 
aktieägare. Livförsäkringsbolagens redovisning har blivit mer omfattande med anledning av 
utökade krav från FI och övergången till IFRS kommer i högre grad harmonisera 
redovisningen mellan allmänna aktiebolag och livförsäkringsbolag. För att möjliggöra ett 
större marknadstänkande skulle livförsäkringsaktiebolagen kunna börsnoteras och därmed få 
en spridd ägarkrets. Detta scenario är föga troligt. Enligt våra respondenter eftersom 
incitamenten för börsnotering bedöms vara obefintliga för livförsäkringsaktiebolag. En 
lagstadgad och mer långtgående flytträtt än i dagsläget skulle också kunna tänkas ge mer 
utrymme för marknadspåverkan. 
 
Frivillig information har inte tagit upp värdebeskeden som en informationskanal utan endast 
årsredovisningar. Enligt respondenterna anses dock värdebeskeden vara en mer direkt 
informationskanal till försäkringstagarna. De faktorer som teorin kring frivillig information 
identifierat som informationspåverkande har av studiens respondenter bedömts utifrån deras 
förmodade korrelation med omfattningen på livförsäkringsbolagens redovisningsinformation. 
Bolagsstorleken bedömdes ha betydelse för informationens omfattning. Den anledning som 
respondenterna gav stämmer alltså överens med teorin, främst nämndes resursfrågan, större 
livförsäkringsbolag har helt enkelt råd att tillhandahålla mer omfattande information. Behovet 
av mer omfattande redovisning pga komplexare organisationer och/eller större 
aktieägarspridningen lyftes inte fram i samma mån. Aktieägarspridningsaspekten är inte 
aktuell då livförsäkringsaktiebolagen inte är noterade. Associationsformen korrelerar med 
mängden information som tillhandahålls. Vinstdrivande livförsäkringsaktiebolag har, enligt 
teorin om frivillig information, utdelnings- och aktieprissättningsincitament som drivkrafter 
för sitt informationslämnade, ömsesidiga och icke-vinstdrivande livförsäkringsaktiebolag 
redovisar för att få in framtida premier samt för att visa hur ledningen presterat. Primärt för de 
senare nämnda bolagen är dock att säkerställa möjligheterna att fullgöra sina åtaganden varför 
de lämnar mindre omfattande information. Incitamentet aktieprissättning mot en marknad 
med spridda ägare finns inte i Sverige, även om moderbolaget naturligtvis är angeläget att vid 
en eventuell försäljning få ett högt pris per aktie. Argument som lägre riskpremie och 
kapitalkostnad genom transparent redovisning faller därför i viss mån bort.  
 
Kopplingen mellan skuldsättningsgraden, diversifierad produktlinje, egen försäljning, 
inträdeshinder och ledamöters oberoende kontra mängden frivillig information bedöms inte 
existera. Den positiva korrelationen med skuldsättningsgraden som tidigare studier pekat på 
har sitt ursprung i utdelningsmöjligheter, vilket bara gör den aktuell för de vinstdrivande 
livförsäkringsaktiebolagen. Livförsäkringsaktiebolagen har kraftigt mindre 
utdelningsmöjligheter än allmänna aktiebolag, aktieägandet är i livförsäkringsaktiebolag inte 
heller spritt vilket gör att deras incitament att lämna omfattande information av 
utdelningsstrategiska skäl minskar. Större livförsäkringsbolag har oftare diversifierade 
produktlinjer men den information som lämnas korrelerar med storleken och bedöms inte 
korrelera av de anledningar teorin nämner, exempelvis marknadsföring av produkter. 
Eventuell koppling till extern försäljningen tros även den bero på bolagsstorleken i högre grad 
än försäljningen i sig.  
 
Att det finns hinder för inträde på livförsäkringsmarknaden bekräftas av 
respondenterna - däremot tror de inte att det påverkar informationslämnandet. Tanken bakom 
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resonemanget är att om ett företag inte presterar goda resultat på en marknad (vilket visar sig i 
redovisningen) kan en annan aktör gå in på marknaden och prestera bättre. Det är dock inte 
möjligt om inträdeshindren är mycket höga. Ledningen har alltså vid inträdeshinder mindre 
press på sig att bevisa sin duglighet. Omvänt kan dock tänkas att ledningen kan redovisa 
mycket information om inträdeshinder finns, eftersom hotet att nya konkurrenter ska utnyttja 
informationen och få fördelar genom den är begränsat. En annan aspekt på inträdeshinder är 
att marknaden inte är perfekt, inte heller väl fungerande. Ökade marknadsandelar, vilket kan 
antas vara ett syfte för den som går in på en marknad, får bedömas som svårt med tanke på att 
flytträtten är så pass begränsad.  
 
Teorin om negativ korrelation mellan styrelseledamöters oberoende och mängden lämnad 
information säger att en oberoende ledamot har ett mindre behov av att lämna information än 
en beroende ledamot, eftersom de anses ha mindre att bevisa. Korrelationen finns inte enligt 
respondenten - och fanns den skulle FI inte förordna fler än 50 % oberoende ledamöter 
eftersom det skulle leda till mindre mängd information. I allmänhet har kravet på oberoende 
ledamöter resulterat i att mer information lämnats i årsredovisningarna eftersom 
livförsäkringsbolagen nu redovisar styrelsens sammansättning på ett utförligare sätt.  
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6. Slutsatser  
 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel förmedlas våra egna slutsatser som dragits med analysen som grund. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

6.1 Associationsform 
 
Livförsäkringsbolagsverksamhet kan bedrivas enligt tre olika associationsrättsliga former; 
ömsesidiga, icke-vinstutdelande samt vinstutdelande. När FI fick granskningsuppdraget från 
regeringen hade bara ett livförsäkringsbolag i Sverige ombildats till vinstutdelande 
livförsäkringsaktiebolag. När FI sedan gjorde den primära undersökningen samt den 
uppföljande granskningen behandlades inte de vinstutdelande livförsäkringsaktiebolagen, och 
anledningen till att så inte skedde är osäker. Kriteriet för vilka livförsäkringsbolag som valdes 
ut sades vara att bolagets försäkringstagare skulle stå för en betydande del av kapitalet. I det 
då enda vinstutdelande livförsäkringsaktiebolaget var det dock enligt författarna inget tvivel 
om att kapitalstrukturen var sådan som kriteriet avsåg omfatta. Vinstdrivande 
livförsäkringsaktiebolag ska inte uteslutas pga sin möjlighet till vinstutdelning. I de 
vinstdrivande livförsäkringsaktiebolagen delas endast en liten del av avkastningen utöver den 
garanterade ut till aktieägarna. Utdelningar utöver det är inte tillåtna och incitament att ingå 
avtal som innebär en otillåten förmögenhetsöverföring finns därmed i princip i samma 
utsträckning för agenten i vinstdrivande livförsäkringsaktiebolag som för agenter i de andra 
associationsformerna. FI:s fokus har inte heller breddats under de år som löpt sedan den första 
rapporten kom, rapporterna omfattar fortfarande inte något vinstdrivande 
livförsäkringsaktiebolag. Detta trots att de livförsäkringsbolag som ombildats till 
vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag har ökat i antal och att det torde stå klart för FI att 
agentprincipalproblematiken är snarlik oavsett associationsrättslig form. FI:s 
rekommendationer och de lagar som finns gäller i vissa situationer inte vinstdrivande 
livförsäkringsaktiebolag vilket författarna efter ovanstående resonemang sluter sig till är fel. 
Exempel på situationer då reglerna inte gäller vinstdrivande livförsäkringsaktiebolag är 
gränsdragningen för styrelseledamöters oberoende och redovisning av den. 
 
 

6.2 Agentprincipalproblematiken 
 
Agentprincipalproblematiken mellan livförsäkringsbolag och försäkringstagare samt FI har 
sin grund i asymmetrisk information, precis som i fallet med allmänna aktiebolag. För att 
minska divergensen mellan kontraktsparterna kan FI kontrollera bolagen genom övervakning, 
tillsyn och rapporteringskrav, för att förhindra ett opportunistiskt beteende. Detta beteende, 
som grundar sig i asymmetrisk information kan på så sätt minimeras. I detta arbete fyller 
årsredovisningen en viktig roll. Dock upplyser respondenten om att värdebeskeden ses som en 
mer direkt informationskanal till försäkringstagaren, och därmed har FI valt att i högre grad 
fokusera på den kanalen. Detta eftersom redovisningen i livförsäkringsbolag riktar sig till 
försäkringstagare och inte till aktieägare. Årsredovisningen har kommit lite i skymundan vad 
gäller krav på upplysningar från livförsäkringsbolagen. För att undvika asymmetrisk 
information, i form av dolda handlingar, måste FI ställa högre och mer omfattande krav på 
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informationen både i värdebesked och i årsredovisningar. Vore bolagen tvungna att informera 
kring hur försäkringstagarens kapital placerats/omplacerats skulle det leda till mindre obalans 
i information; minskad asymmetrisk information skulle reducera risken för konflikt mellan 
kontraktsparterna. Därmed anser författarna, att ökade krav på information både i 
årsredovisningar och i värdebesked skulle leda till bättre balans mellan kontraktsparterna, och 
på så sätt minska informationsdivergensen mellan agent och principal.  
 
FI kräver att mer än 50 % av styrelseledamöterna ska vara oberoende i ömsesidiga och icke 
vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag, dvs varken anställda inom koncernen eller i 
företagsgrupp av motsvarande slag. Detta anser författarna vara ett relevant krav för att 
minimera risken för interna transaktioner som syftar till att kringgå vinstutdelningsförbundet 
eftersom det åligger styrelse och ledning att kontrollera affärsmässigheten i bolagets affärer. I 
och med kravet på mer än 50 % oberoende styrelseledamöter togs kravet på att en 
försäkringstagarrepresentant ska finnas i varje livbolags styrelsesammansättning bort. Detta 
anser dock författarna till denna studie vara ett felaktigt ställningstagande. 
Försäkringstagarrepresentanten ingick i styrelsen för att tillgodose försäkringstagarnas 
intressen samt föra dennes talan. Påståendet att en oberoende ledamot ska fylla samma 
funktion anses relativt otroligt. Visst kan affärsmässigheten i transaktionerna i högre grad 
kontrolleras men det innebär inte alltid att försäkringstagarens intressen tillgodoses. 
Författarna anser därmed att kravet på en försäkringstagarrepresentant i styrelsen borde 
återinföras, för att på så sätt ytterliggare säkerställa att livförsäkringsbolaget (agenten) agerar i 
försäkringstagarens intressen. Ett återinförande av denna ledamot skulle ses som en 
ytterliggare kontrollåtgärd från FI för att på så sätt stärka försäkringstagaren gentemot 
livförsäkringsbolaget. 
 
 

6.3 Frivillig information 
 
Redovisningsinformation blir inte mer omfattande än vad lagen kräver om incitament att 
lämna frivilligt information saknas. De olika faktorer som kan påverka mängden frivilligt 
information är till största delen ej applicerbara på svenska livförsäkringsbolag. De faktorer 
som analysen här visade kunde påverka mängden frivillig information var bolagsstorleken och 
associationsformen, meden de andra faktorerna inte bedömdes ha någon påverkan. Detta beror 
enligt författarna förmodligen på att det är ett marknadstänkande som styr över 
informationslämnade utöver det lagstadgade och bristen på sådant tänkande är stort i den 
svenska livförsäkringsbranschen. På livförsäkringsmarknaden finns inga mindre investerare 
som söker efter bra placeringar för sitt kapital eftersom det inte går att handla med 
livförsäkringsaktiebolagens eget kapitalinstrument. Inte heller kan kunderna i större 
omfattning överge sitt livförsäkringsbolag eftersom det inte finns någon lagstadgad flytträtt; 
försäkringstagare kan sluta betala in pengar men deras kapital är ändå ofta låst och kan inte 
omplaceras. De inträdeshinder som finns för på livförsäkringsmarknaden bedöms vara höga, 
marknaden bedöms därmed som mindre väl fungerande. Författarna drar slutsatsen att 
livförsäkringsbolagen utöver marknadsföringssyftet i princip saknar incitament att redovisa 
information frivilligt. I matrisen över uppfyllande av upplysningskraven (avsnitt 4.1.6) kan 
det utläsas att inget av de granskade livförsäkringsbolagen uppfyller samtliga krav. 
Respondenterna uttrycker också i intervjun (4.2.1) att livförsäkringsbolagen inte är 
intresserade av att redovisa frivillig information. Fungerar marknaden finns Författarna drar 
slutsatsen att om incitament att redovisa frivillig information inte finns behövs tvingande 
regler samt konsekvenser vid avsteg från dessa. Fungerar marknaden finns därmed incitament 
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att öppet och transparent redovisa frivillig information, verksamheten hotas annars eftersom 
risken finns att kunder/investerare lämnar livförsäkringsbolaget.  
 
FI vill inte detaljreglera marknaden eftersom en sådan reglering antas leda till att det som inte 
är reglerat i lag ses som tillåtet. FI vill istället att marknadskrafterna genom självreglering ska 
styra livförsäkringsbolagens agerande och utveckla praxis. Därför har FI valt att ställa en del 
krav men framförallt sker regleringen genom normgivning och tillhandahållande av 
metodstöd. Nu genomgår marknaden en övergång till IFRS som skulle kunna ses som ett steg 
mot en mer detaljreglering, men även detta regelverk lämnar stort spelrum för avvägningar 
och tolkningar vilket gör att problemet kvarstår. Författarna drar slutsatsen att ett vägval 
måste göras, antingen mot en betydligt hårdare redovisningslagstiftning för 
livförsäkringsbolag eller mot en snabbare marknadsanpassning. Vid marknadsanpassning är 
flytträtt för försäkringstagaren och/eller en börsnotering som skapar informationskrävande 
investerare viktiga inslag. Problemen med de två vägarna till marknadsanpassning är fler. 
Intresset för att börsnotera ett livförsäkringsbolag är svalt eftersom anläggningstillgångarna är 
en stor del av de totala tillgångarna. Utdelning till aktieägare är inte möjlig utan att 
tillgångarna måste realiseras, alltså säljas. Flytträtten låter som en enkel sak men är i 
praktiken komplicerad. Ett problem med den är att långsiktigheten hos livförsäkringsbolagen 
skadas om de måste gardera sig för oförutsägbara utströmningar av kapital. Lagstiftning om 
flytträtt skulle dessutom innebära retoraktiv lagstiftning och vara ett ingrepp i avtalsfriheten, 
något som har nämnts som det tyngsta argumentet mot flytträtt.  
 
 

6.4 Finansinspektionens uppdrag på livförsäkringsmarknaden 
 
Utifrån dessa slutsatser kan ett ifrågasättande av FI:s agerande och hantering av diskuterade 
problem vara motiverat. Inledningsvis nämner författarna de stora mängder kapital som 
kontrolleras av livförsäkringsbranschen, som konsekvens är livförsäkringsbolagen en viktig 
del av det svenska samhällets infrastruktur. Marknaden ska i viss mån vara självreglerande 
och kännetecknas av en kombination mellan frivillig och lagstadgad redovisningsinformation, 
vilket ställer höga krav på tillsyn och därmed på FI. Allt arbete som omfattar så stora 
strukturförändringar med förgreningar i hela samhället kan naturligtvis inte ske över en natt. 
Som marknaden ser ut idag finns inte utrymme för självreglering, om marknadsincitament 
införs genom exempelvis flytträtt kommer mer detaljerad information att krävas av företagen. 
När FI idag identifierar ett problem, t ex intressekonflikter vid transaktioner med närstående, 
och vill ställa krav på livförsäkringsbolagen att begära in offerter för att säkerställa att de 
handlar i försäkringstagarens intresse, måste detta gå via riksdag och regering för att kunna 
regleras. FI agerar således endast å dessa svenska statsorgans vägnar via olika 
regeringsuppdrag. Processen i fråga – att få ett uppdrag, identifiera ett problem, ge förslag till 
statsorganen om ny reglering och sedan ett verkställande beslut – tar väldigt lång tid. 
Anledningen till att FI:s uppdrag bör förändras är att de idag endast bedriver marknads- och 
stabilitetstillsyn för att övervaka företagen på livförsäkringsbolagsmarknaden. Focus ligger på 
att övervaka, men inspektionen bör få ett större ansvar.  
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7. Avslutande diskussion 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Under detta kapitel diskuteras kring tankar och funderingar om sådant som inte det empiriska 
materialet behandlar, men som ändå har relevans för ämnet. Kapitlet och studien avslutas 
med förslag till fortsatt forskning. 
 
 
 
Livförsäkringsbolagen har förgreningar långt ut i näringslivet och berör många pga 
pensionsförvaltningen som omfattar i princip alla i samhället. Den förtroendekris som närmast 
drabbat livförsäkringsbolagen kom i efterdyningarna av en nedgång på börsen och i början på 
2000-talet vilken tärde på livförsäkringsbolagens möjligheter att fullgöra sina förpliktelser. 
Den börsuppgång som nu 2006 börjar sitt fjärde år riskerar att påverka och minska kraften i 
den opinion som kräver att åtgärder sker på livförsäkringsmarknaden. Risken är överhängande 
för förtroendekriser i näringslivet även i framtiden men om åtgärder kan implementeras som 
förhindrar att förtroendekriser blossar upp bör så naturligtvis ske. Diskussionen om ägande, 
risk och kontroll är inget unikt för livförsäkringsbranschen utan återfinns i flera andra 
situationer i samhället. Den debatt som förts kring aktiers röstvärde är exempel på en sådan. 
Där debatteras huruvida en ägare ska kunna kontrollera en majoritet av rösterna men samtidigt 
bara riskera en bråkdel av det insatta kapitalet. Argumenten långsiktighet, starka ägare och 
marknadens betydelse etc. känns igen från den diskussionen som förts i denna studie. 
Minoritetsaktieägare i allmänna aktiebolag kan sälja sina aktier om de inte är nöjda med den 
röststarkes agerande. Indirekt kommer dock minoritetsägaren och i princip alla i samhället 
alltid riskera kapital och i viss mån kvarstå som aktieägare genom det kapital som 
livförsäkringsbolagen förvaltar och placerar i svenska börsbolag.  
 
 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
De studier som författarna tillgodogjort sig och som använts för att bilda den teoretiska grund 
som behandlar frivillig information i denna studie har ofta varit av kvantitativ karaktär. 
Kvantitativ metod ger större möjligheter att generalisera, vilket vore intressant i syfte att 
kunna jämföra livförsäkringsbolagsredovisning och dess korrelation med faktorer som tros 
påverka mängden frivillig information. 
  
Författarna anser att en normativ studie ur ett associationsrättsligt perspektiv vore av intresse. 
Exempelvis med tydligare jämförelser hur andra länder behandlar problematiken och vad 
resultatet av det blir. De skillnader som författarna förmodar finns mellan länder med olika 
redovisningstraditioner vore intressant att utforska. De problem som finns i 
livförsäkringsbranschen är inte exklusiva för Sverige utan internationella. Hanteringen av dem 
skiljer sig förmodligen åt i olika grad, varför författarna anser att en studie i ämnet vore 
intressant.  
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Bilaga 1 
 

Fråge- och diskussionsformulär 
 
Associationsform 
 

 
1. I de rapporter med fokus på livbolag som FI publicerat har främst livbolag som 

bedrivs enligt ömsesidiga principer ansetts vara föremål för den problematiken 
som utreds.  
 
Gäller problematiken med intressekonflikter bara livbolag som drivs enligt 
ömsesidiga principer och i så fall varför? 
 

 
2. Vad kan ni se för anledningar till att Svenska livbolag inte är börsnoterade i större 

omfattning?  
 

3. Kan ni komma på andra medel än flytträtt och/eller börsnotering att få in 
livbolagen på en fungerande marknad? 
 

4. I vilken riktning tror ni redovisningen skulle förändras för livbolagen om fler var 
börsnoterade?  

 
5. Varför är det svårt att upprätta rutiner och riktlinjer för att dra gränser och 

riktlinjer mellan ägarnas och försäkringstagarens medel? 
 

6. Motiverar livbolagens olika associationsformer olika regler gällande deras 
redovisning? Diskutera problematiken med associationsformen och ägandet kontra 
risken.  

 
 
Interna avtal och rutiner 
 

 
7. I de rapporter FI publicerat förmedlas att företagen uppmanas utveckla rutiner och 

kvalitativa riktlinjer för att hantera intressekonflikter.  
 

Kan/bör kvalitativa riktlinjer för hur avtal med närstående ska upprättas, redovisas 
mm. tillhandahållas av FI? 
 

 
8. Anser ni att det är skillnad på i vilken grad kvalitativa data jämfört med 

kvantitativa data redovisas/bör redovisas?  
 

9. Anser ni att risken för att något av följande inträffar är större vid löpande 
internaffärer än vid engångstransktioner? 

 
• Vinstutdelningsförbudet kringgås? 
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• Försäkringstagarens intressen tillgodoses i lägre grad? 
 

 
 

10. Kan ni identifiera något specifikt avtalsområde med närstående som i högre grad 
leder till att; 

 
• Vinstutdelningsförbudet kringgås? 

 
• Försäkringstagarens intressen tillgodoses i lägre grad? 

 
 
Oberoende 
 
 

11. Om 50 % av styrelsen består av 
 
”personer varken anställda i bolaget eller anställda eller styrelseledamöter i 
företag som ingår i samma koncern som bolaget eller i en företagsgrupp av 
motsvarande slag”,  
 
i vilken mån anser ni att det minskar risken för att intressekonflikter kan 
förekomma?  
 
 

12. I rapport 2003:2 skriver FI att om livbolagen uppnår en väsentlig del (minst 50 %) 
oberoende ledamöter skulle försäkringstagarrepresentantens roll vara överflödig.  
 

• Utesluter det ena det andra? 
 

• Är en ledamot oberoende i förhållandet till sin arbetsgivare? 
 
 

13. Bör det inte föreligga något krav på att alla styrelsemedlemmar ska vara 
oberoende, dvs. ej vara anställd i bolaget eller annat företag i gruppen? 
 

14. Kan alternativt redovisningsskyldighet i årsredovisning av alla; övriga nuvarande 
uppdrag, tidigare uppdrag, familjemedlemmar i koncernen, former av ersättningar 
etc. vara effektivare? 

 
 
Incitament att redovisa frivillig information  
 
 

15. Upplever ni att livbolag har ett intresse av att frivilligt redovisa information?  
 

16. Redovisar livbolag information med samma avsikter som andra bolag i andra 
branscher då marknaden för livförsäkringsbolag inte uppfyller definitionen av en 
väl fungerande marknad?  
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17. Vilka faktorer upplever ni spelar roll för mängden frivillig information svenska 

livbolag redovisar? 
 

Förslag på faktorer att diskutera: 
 
Tes; Storleken  Stort bolag = mer frivillig information.  
 
Tes; Skuldsättningsgraden Hög skuldsättning = mer frivillig information. 
 
Tes; Diversifierad produktlinje Många produkter = mer frivillig information  
 
Tes; Egen försäljning   Mer egen försäljning = mindre frivillig information  
 
Tes; Associationsform  Vinstdrivande = mer frivillig information  
 
Tes; Inträdeshinder  Höga inträdeshinder = mindre frivillig information 

 
Tes; Oberoende styrelseledamöter  Oberoende ledamöter = mindre frivillig information 

 
 
18. Hur ser ni på avvägningen mellan information i värdebeskeden och information i 

årsredovisningarna, har någon av dem en viktigare funktion i uppfyllandet av dess 
respektive syften?  
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