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Abstract 

 

ABSTRACT 
 
“Finansinspektionen”(the Swedish Financial Supervisory Authority) has since 2002 
intensified their supervision of life insurance companies. Its main purpose is increase 
the demands for information to the insurance holder and also to increase the insight into 
the financial situation of the insurance company. A Government Report from 
Finansinspektionen discusses conflicts of interest inside life insurance companies and 
the demand for information regarding the internal transactions of mutual life insurance 
companies. The report also shows that guidelines and methods to receive a market 
based relationship varies and the solution is to develop a support system to facilitate 
internal transactions. It also wants to develop a best practice in every line of business. 
“Finansinspektionen” wants to review intragroup contracts. Its conclusion means higher 
demand regarding actions taken, increased disclosure requirements of internal 
transactions and, finally, external auditors assigned by Finansinspektionen. The owner 
of a non profit-sharing life insurance company has no legal obligation to act in the best 
interest of the insurance holders. Recently there has been a public interest to increase 
ethics and morals in these matters. 
 
The disclosure interest of the life insurances holders is satisfied by increased, easily 
understood information. The influence of insurance holders on the board of insurance 
companies is to be guaranteed by the presence of a representative. The assignment of 
the representative is, according to the proposed law, to insure the risk capital. The 
composition of the board will be changed so that one half of the members are 
independent of the owner. The decision powers of the board will be decreased and take 
place at the general meeting of shareholders. The insurance holders have to, despite 
having a representative at the meeting safeguard their own interests, preferably by 
participating the meeting. In the short term, the new law on insurance activity will 
contribute to a changed view by auditors. In our opinion, auditors have to realize the 
importance of the demand for information from life insurance holders. Each stakeholder 
has the right to be informed of the true and fair view of the company. It’s also important 
that the independence of auditors is maintained, an effect of The Auditors Act of 2001. 
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SAMMANFATTNING 
 
Finansinspektionen har sedan 2002 intensifierat sin tillsyn av livbolagen. Den vill 
främst skärpa kraven på information till spararna samt öka insynen i bolagens 
ekonomiska situation. Finansinspektionen tar i sin regeringsrapport främst upp 
intressekonflikterna i livbolagen samt informationskravet för hur de ömsesidigt 
bedrivna livbolagen hanterar säkerställandet av transaktioner mellan sig och närstående 
företag. I Finansinspektionens rapport framkom att riktlinjer och metoder för att uppnå 
ett marknadsmässigt förhållande varierar och lösningen på detta anser 
Finansinspektionen vara att metodstöd krävs vid internprissättningsfrågor och att en 
best practice för branschen om möjligt bör fastställas. Finansinspektionen ska för att nå 
detta genomföra en granskning av nu gällande väsentliga koncerninterna avtal. De 
slutsatser som dras i rapporten innebär att Finansinspektionen ställer högre krav på 
åtgärder. Det krävs upplysningar om relationer och transaktioner till närstående företag 
samt särskilda, av Finansinspektionen, förordnade revisorer i livbolagen. I dag har 
ägarna till ett icke-vinstutdelande livbolag inte någon strikt legal skyldighet att agera 
med försäkringstagarnas bästa som utgångspunkt. Däremot visar den senaste tidens 
affärer att det finns en förväntan hos allmänheten att ägarna uppfyller högt uppställda 
krav på etik och moral i dessa frågor. 
 
Vi anser att upplysningsintresset hos livförsäkringstagarna bättre ska tillgodoses genom 
ökad information av lättillgängligt slag. Deras inflytande i försäkringsbolagens styrelser 
ska tryggas genom att en försäkringstagarrepresentant säkerställer riskkapitalet i 
enlighet med det nya lagförslaget. Styrelsesammansättningen ska vidare ändras till att 
bestå av hälften oberoende ledamöter. Styrelsens beslutanderätt ska även den enligt 
lagförslaget överskjutas till stämman dit aktieägarna har tillträde utan hinder. Detta gör 
att även om försäkringstagarrepresentanten säkrar riskkapitalet måste försäkringstagaren 
trygga sitt eget inflytande vilket denne bereds tillfälle till genom att fler ärenden 
beslutas på stämman. Finansinspektionens ändringar innebär förhoppningsvis att 
försäkringstagarnas intressen kommer att säkras på längre sikt. På kortare sikt ska den 
nya försäkringsrörelselagen bidra till att revisorernas attityd förändras snabbare. Det är 
viktigt att revisorerna inser vikten av att rätt intressent får rätt information. Revisorerna 
bör även påverkas mot att få en särskild förståelse för den bransch de verkar i. Att 
revisorer följer analysmodellen för oberoende enligt 2001 års revisorslag anser vi ligger 
som god grund för att öka försäkringstagarens skydd.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
 
I dagens samhälle finns ett stort kontrollbehov. Allmänheten anser att verksamheter och 
information bör granskas för att utröna huruvida de ansvariga personerna lyckats med 
sina åtaganden. Detta har gjort revisorernas roll mycket stor, så stor att Power (1997) till 
och med gör gällande att revisionen nått så många områden att vi lever i ett 
revisionssamhälle. I allmänhet kopplas affärsmisslyckanden ihop med 
revisionsmisslyckade, oavsett hur revisorerna har agerat. Redovisningen ifrågasätts och 
revisorernas insatser för att garantera redovisningens kvalitet kritiseras offentligt. 
Framför allt gäller det när redovisningsrapporter och revisionsberättelser av tveksam 
kvalitet avslöjas (Öhman, 2003). 
 
Det är inte bara lagar och rekommendationer som har angivit hur 
redovisningsrevisionen ska utvecklas utan detta har till stor del varit beroende av 
händelser i samhället. Den mest avgörande händelsen är förmodligen den finansiella 
krisen i USA. I oktober 1929 bröt en kort vinstkonjunktur samman, med våldsamma 
kursfall och rader av bankkrascher som följd. En allvarlig depression utlöstes och en 
stor del av ansvaret för aktieägarnas förluster lades på redovisningen då denna inte gett 
varningssignaler i tid. Den finansiella krisen medförde att Securities and Exchange 
Commission (SEC) inrättades. Upprättandet av detta federala kontrollorgan för 
redovisning i börsbolag har haft stor inverkan på amerikansk redovisningspraxis och 
den därtill hörande revisionen. I Sverige har ”Kreuger-kraschen” varit av vikt vid 
revisionens utveckling. Det som var förödande i denna skandal var att konkurser på 
olika håll utgjorde hårda slag mot investerare och övriga intressenter. Dessutom 
ifrågasattes revisorernas oberoende med ilska och kraft. I det första fallet anklagades 
Royal Mills ägare och den ansvarige revisorn för att ha lämnat ut en redovisning som 
missledde investerarna. I det senare fallet redovisades fordringar på andra företag inom 
Kreuger-koncernen som likvida medel, utan att den ansvarige revisorn påtalade 
bedrägeriet. Decennierna efter ”Kreuger-kraschen” präglades av olika åtgärder för att 
förhindra liknande händelser i Sverige. Det föreslogs bland annat att det skulle ställas 
krav på revisorernas kompetens, ett förslag som så småningom vann laga kraft. I och 
med att flera länder var ekonomiskt inblandade hade ”Kreuger-kraschen” även 
internationella förgreningar. (Öhman, 2003) 
 
Även i modern tid har det med mer eller mindre jämna mellanrum inträffat skandaler i 
revisionsbranschen. För att komma till rätta med problem har det viktigaste ansetts vara 
att se över gällande regelverk. I en kritisk belysning har utvecklingen av 
redovisningsregleringar i allmänhet och revision i synnerhet beskrivits som sprungen ur 
en serie ”misslyckanden”, där varje ny kris har gett upphov till ytterligare revideringar 
av gällande lagar, regler, rekommendationer och normer. (Power, 1997) 
 
Att en av världens fem största revisionsbyråer, Arthur Andersen, gick i graven till följd 
av sitt engagemang i Enron, bidrog till att lagstiftare och företrädare för redovisnings- 
och revisorsprofessionen i USA snabbt vidtog åtgärder för att försöka förbättra ryktet 
och förhindra liknande händelser i framtiden. Detta gjordes genom att justera gällande 
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lagar, regler och rekommendationer samt vid behov stifta nya. På det inhemska planet är 
det inte bara de amerikanska redovisningsskandalerna och Arthur Andersens 
försvinnande från världsmarknaden som placerat revisorerna i centrum. Alla som önskat 
har dessutom kunnat ta del av en omfattande massmedial rapportering om 
redovisningsskandaler även i Sverige. (Öhman, 2003) Det finns flera exempel på 
företag med oetiskt beteende, tveksamma företagsledningar, vilka har brutit etiska 
riktlinjer och saknat rimlig öppenhet. En fullständig företagsanalys måste därmed 
omfatta bolagets och ledningens inställning till öppenhet och utomståendes granskning 
av verkliga förhållanden. Till följd av redovisningsskandalerna har Finansinspektionen 
på senare tid lagt en märkbart ökad vikt vid att resonera kring ekonomisk och finansiell 
information. (Flening, 2003) 
 
Den senaste tidens dramatiska utveckling har synliggjort vissa brister i regelverket för 
försäkringsbolag. Det har uppstått problem som rör icke vinstutdelande 
livförsäkringsaktiebolag. Bolagen ägs av vinstdrivande företag vilket har lett till 
omdiskuterade transaktioner dem emellan. Försäkringstagarna har till sitt missnöje fått 
se sitt försäkringskapital reducerat när moderbolagets ägare tagit ut vinst som genererats 
inom koncernen. Denna utveckling har mynnat ut i ambitionen att myndigheter ska se 
över livförsäkringsmarknaden och kontrollen över livförsäkringsbolag. 
Försäkringstagarnas situation står i centrum samt hur transaktioner inom koncerner 
handläggs och övervakas. (Finansinspektionen 2004-02-16) 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Ekonomins huvudaktörer är främst företag och dess intressenter. Intressenterna kan 
bestå av aktieägare, borgenärer, leverantörer, kreditgivare, samhället och de anställda. 
För att informationen och kommunikationen mellan dessa ska fungera krävs 
inblandning av revisorer. Det är viktigt för båda parter att de kan lita på den information 
som ges, något som i dagens läge ytterligare förstärks genom Skandia-affärens 
eftersvallningar. (Westerdahl och Häckner, 2002) 
 
Redovisningsprofessionen är beroende av revisorns oberoende och hur denne ställer sig 
till sin uppdragsgivare. Denna diskussion har länge varit ett tvisteämne mellan 
revisorsorganisationerna och tillsynsmyndigheten. Det är enligt revisorslagen revisorns 
skyldighet att säga upp affärsförhållandet med sin klient om denne känner att 
oberoendet försvagas. I Skandiaaffären utsåg Finansinspektionen enbart en revisor för 
att granska Skandia och dotterbolaget Skandia Livs affärer. Inte förrän Skandia Liv 
hamnat i blåsväder tillsattes skilda revisorer för att rädda bolagets intressen. Att 
moderbolaget och dotterbolaget Skandia Liv haft samma revisor har medfört att Skandia 
Liv blivit överkört i många internaffärer. Finansinspektionen har i detta fall gjort sig 
skyldig till ett grovt klavertramp då de utsett samma revisor till både moder- och 
dotterbolaget. Finansinspektionen är den myndighet som ska upptäcka och förhindra 
systemfel i branschen. Det har länge varit praxis att samma revisor granskar alla bolag i 
en koncern. Finansinspektionen följde alltså denna praxis och vidtog inga förebyggande 
åtgärder förrän 2002, då flera internaffärer redan offentliggjorts och fått hård kritik. Nu 
har praxis ändrats och även Länsförsäkringar och SPP ska få skilda revisorer. Det är 
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sannolikt att flera av de tveksamma affärerna hade kunnat undvikas om 
Finansinspektionen agerat snabbare. (Olsson-Andersson, 2003) 
 
Finansinspektionen har sedan 2002 intensifierat sin tillsyn av livbolagen. De vill främst 
skärpa kraven på information till spararna samt utöka insynen i bolagets ekonomiska 
situation. Informationen som lämnas till spararna om marknadsläget och hur de olika 
försäkringsprodukterna fungerar och utvecklas måste vara mer begriplig. 
Finansinspektionen tar i sin regeringsrapport främst upp intressekonflikterna i 
livbolagen samt informationskravet för hur de ömsesidigt bedrivna livbolagen hanterar 
säkerställandet av transaktioner mellan sig och närstående företag. I rapporten framkom 
att riktlinjer och metoder för att uppnå ett marknadsmässigt förhållande varierar och 
lösningen på detta anser Finansinspektionen vara att metodstöd krävs vid 
internprissättningsfrågor och att en best practice för branschen om möjligt bör 
fastställas. Finansinspektionen ska för att nå detta genomföra en granskning av nu 
gällande väsentliga koncerninterna avtal. (Finansinspektionen 2003) 
 
Vid transaktioner mellan bolag inom en koncern sker förmögenhetsöverföringar. 
Transaktioner som sker utan motprestation är i regel inte tillåtna. Därför är det speciellt 
viktigt att kontrollera hur sådana transaktioner hanteras och prissätts. Transaktioner 
mellan närstående företag får inte leda till otillåten vinstutdelning. Idag har ägarna till 
ett icke-vinstutdelande livsförsäkringsbolag inte någon strikt legal skyldighet att alltid 
agera med försäkringstagarnas bästa som utgångspunkt. Däremot visar den senaste 
tidens affärer att det finns en förväntan hos allmänheten att ägarna uppfyller högt 
uppställda krav på moral och etik i dessa frågor. Ägare som inte ger försäkringstagarens 
intresse prioritet ger återverkningar både på den enskilde ägaren samt på branschen som 
helhet där det uppstår en genomgående förtroendekris. (Finansinspektionen 2004:2) 
 
Verksamheten i ett icke-vinstutgivande livförsäkringsaktiebolag bör bedrivas enligt 
ömsesidiga principer med sitt moderbolag. En viktig skillnad mellan dessa bolag och 
ömsesidiga försäkringsbolag är att i det icke-vinstutgivande bolaget saknar 
försäkringstagarna äganderätt. En följd av detta förhållande är att försäkringstagare inte 
kan utöva någon beslutanderätt och därmed kan aktieägarna i vissa situationer, trots 
vinstutdelningsförbudet, gynna sig själva ekonomiskt på försäkringskollektivets 
bekostnad. Den senaste tiden har präglats av kraftiga börsnedgångar som drabbat 
försäkringsbolagen hårt. (Finansinspektionen 2004:2) Effekten av dagens kriser är ett 
behov av lagstadgad förändring vilket kommer till uttryck i ett lagförslag som 
regeringen lagt fram. Syftet är att modernisera regelverket, stärka försäkringstagarnas 
ställning samt återställa förtroendet för livförsäkringsmarknaden. (Prop. 2003/04:109) 
 
Den i arbetet genomgående frågan är var incitamenten för aktieägarna att vara de 
”starka ägarna” som behövs för att försäkringstagarna ska känna trygghet för sitt 
sparande finns. Hur kan försäkringstagarnas trygghet prioriteras utöver det lagstadgade 
konsumentskyddet? Och var finns incitamenten för aktieägarna, de ”starka ägarna”, att 
ge försäkringstagarna den säkerhet och det förtroende som de eftersträvar? 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är: 

 Att undersöka hur upplysningsintresset hos livförsäkringstagarna bättre ska 
kunna tillgodoses i praktiken och i enlighet med propositionen 2003/04:109. 

 
Delsyftet är: 

 Att undersöka hur kraven på revisorers informationshantering och oberoende 
kommer att förändras av den nya lagstiftningen. Detta då revisorn ansvarar för 
att tillvarata försäkringstagarens intressen gentemot styrelse och företagsledning. 
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2. METOD 
 
I detta kapitel redogörs för författarnas ställningstagande när det gäller 
forskningsansats och undersökningsansats. Kapitlet fortsätter med en beskrivning av 
hur insamlingen av relevant information för ämnet gått tillväga samt val av metod. 
Avslutningsvis redogörs för de metodproblem som uppkommit. 
 

2.1 Forskningsansats 
 
En forskningsansats kan bestå av ett vetenskapligt angreppssätt; induktion och 
deduktion, samt ett metodiskt angreppssätt; kvalitativ och kvantitativ (Eriksson och 
Wiedersheim-Paul, 2001). 
 
Induktion och deduktion används för att dra slutsatser vid forskning. Induktion i en 
uppsats innebär att denna stöder sig på verklighet och praxis och ur detta tar sin 
utgångspunkt. Det data som samlas in behandlas med teorier, begrepp och modeller och 
uppsatsskrivarna går från det speciella till det generella. Motsatsen till detta, deduktion 
innebär att uppsatsskrivarna använder en deduktiv ansats då en teori ska prövas, avvisas 
eller bekräftas på viss data. Detta innebär en övergång från det generella till det 
speciella. (Rienecker & Jörgensen, 2002) Utgångspunkten i uppsatsen är de problem 
som redovisningsrevisionen stött på genom åren, de försök till förbättring som företagits 
samt de teorier som utarbetats kring detta. Vi har utifrån detta företagit en 
litteraturstudie och vidare formulerat en intervjuguide, se bilaga 1. Efter att vi avslutat 
den empiriska studien analyserades hur väl den framtagna referensramen stämmer 
överens med resultatet från empirin. Av analysen har vi sedan dragit slutsatser kring hur 
en eventuell förstärkning av revisorernas ansvar och förändring av styrelsernas ansvar 
skulle främja våra mål. Vårt arbete har därför en deduktiv ansats. 
 
Skillnaden mellan kvalitativt och kvantitativt angreppssätt visar sig i hur informationen 
som samlats in bearbetas och analyseras. Kvantitativ forskning är sådan forskning som 
baserar sina slutsatser på data som kan kvantifieras. Motsatsen till detta, den kvalitativa 
forskningen innebär att slutsatserna inte baseras på kvantifierbar data. (Eriksson och 
Wiedersheim – Paul, 2001) Vår uppsats har en kvalitativ inriktning eftersom det för oss 
inte varit viktigt att generalisera de fakta vi tagit fram utan vi ville istället nå en djupare 
förståelse och insikt kring det problemområde vi har studerat. 
 

2.2 Undersökningsansats 
 
Undersökningsansatser kan delas in i tre olika typer; experiment, survey och fallstudie. 
Beroende på valet av undersökningsansats avgörs om författaren vill gå på djupet eller 
bredden. (Lundahl & Skärvad, 1999) Vi har i vår uppsats valt att göra en fallstudie av 
SEB Trygg Liv. Bolaget utgör ett av de nio icke-vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag 
med ömsesidiga principer som ingått i Finansinspektionens undersökning av livbolag 
med anledning av Skandia affären. 
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En fallstudie innebär att undersökningen endast omfattar en eller ett fåtal objekt som 
studeras mer detaljerat i en mängd olika hänseenden (Lundahl & Skärvad, 1999). 
Anledningen till att vi valde att göra en fallstudie är att vi ville få en djupare insyn i hur 
verksamheten fungerar. Detta gör att en verklighetsnära beskrivning skapas för det som 
studerats. Nackdelen med en fallstudie kan vara att den är känslig för kritik angående 
trovärdigheten i de generaliseringarna som görs utifrån dess resultat, samt att det kan 
vara krävande att få tillträde till dokument, människor och miljöer. (Denscombe, 2000) 
Eftersom vår avsikt inte varit att generalisera, samt att inga problem uppstått kring att få 
ta del av material har fallstudien inte vållat några problem. 
 
Vi har valt att genomföra en personlig intervju med SEB Trygg Liv. Den person som 
svarat på våra frågor sitter som chef för ekonomi, och sitter underordnad en chef för 
ekonomi och betalning. Chefen för ekonomi har ansvar för redovisning och rapportering 
och kommer i kontakt med de frågeställningar som är relevanta för vår fallstudie. De 
utformade frågorna sätter ramen för vårt problemområde. Detta val är av hänsyn till den 
intervjuareffekt som uppstår vid personliga intervjuer och vi ville undvika att leda den 
intervjuade mot ett, för oss, tillfredsställande resultat. Frågorna som ställs anses för 
organisationen vara känsliga och det kan uppstå en vilja från deras sida att försköna 
verkligheten samt tona ner omständigheter som kan skada organisationen rykte.  
 

2.3 Litteraturstudie 
 
Vår studie tog sin utgångspunkt i att vi studerade de artiklar och den litteratur som finns 
kring redovisningsrevisionens problem. Genom denna studie fick vi en inblick i hur 
historiens redovisningskatastrofer ändrat och påverkat redovisningsrevisionen samt den 
kritik som riktats mot detta sätt att förändra. Området är särskilt intressant och 
omdiskuterat efter Skandiaaffären och det arbete som Finansinspektionen påbörjat för 
att förhindra liknande händelser i framtiden. 
 
Litteraturstudien genomfördes vid Luleå Tekniska Universitet och Luleå stadsbibliotek. 
Vid sökningen vid universitetet tog vi hjälp av de databaser som biblioteket har: Libris 
och Lucia. De sökord vi använde var agentteorin, Skandia, Finansinspektionen, 
revisorer, redovisningsskandaler. Vid sökningen på Luleå stadsbibliotek använde vi 
samma sökord som ovan. 
 

2.4 Datainsamlingsmetod 
 
Datakällorna kan delas in i sekundärdata och primärdata. Primärdata är sådana data som 
författaren själv samlat in och sekundärdata är sådant material som redan finns och som 
andra samlat in. (Lundahl & Skärvad, 1999) I vår uppsats har vi använt oss av båda 
datakällorna. Primärdata i vår fallstudie där vi själva hämtade in data genom en 
empirisk undersökning och sekundärdata i vår litteraturstudie. 
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Det finns ett flertal olika sätt att samla in information för att få frågeställningarna 
besvarade. Insamling kan göras genom dokument, observationer eller intervjuer. 
Dokument är sådant material där information nedtecknats eller tryckts. Observationer är 
studier av beteenden och skeenden i naturliga sammanhang och i samma stund som de 
inträffar. Intervjuerna kan i sig delas in i olika typer; personliga intervjuer, 
telefonintervjuer och enkätundersökningar. (Patel & Davidsson, 1994) Vi har valt att 
använda oss av personintervju och intervjuade Viveka Ehn, chef för ekonomi, på SEB 
Trygg Liv. Intervjun tog ungefär 90 minuter. Vi har även insamlat material i form av 
lagtext. 
 

2.5 Metodsynsätt och metodproblem 
 
Det finns tre olika metodsynsätt; aktörs-, system- och analytiskt synsätt. Vi har valt att 
främst använda oss av aktörssynsättet då vi har velat förstå sociala sammanhang utifrån 
aktörernas synsätt, föra en dialog med aktörerna och sträva efter att utveckla redskap för 
ökad självförståelse hos aktörerna. Delar av uppsatsen har inslag av systemsynsättet där 
förslaget till ny försäkringsrörelselag utgör den komponent som förklaras och ska 
förstås utifrån helheten. Slutligen finns inslag av det analytiska synsättet vilket framgår i 
vår analys av lagstiftningen där orsak och verkan ligger som grund för vårt resonemang. 
 
Operationalisering innebär hur teoretiska föreställningar i form av begrepp och modeller 
överförs till empiriska observationer och är ett stort problem i ett utredningsarbete. Det 
finns två viktiga begrepp i detta sammanhang; validitet och reliabilitet. Validitet 
definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som det avser att mäta (Eriksson 
och Weidersheim-Paul, 2001). Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge 
tillförlitliga och stabila utslag. Det vill säga att forskningen ska kunna upprepas av 
någon annan som uppnår samma resultat. I en undersökning med god reliabilitet 
påverkas mätningen i liten utsträckning av tillfälligheter då det finns få slumpmässiga 
fel. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
För att öka validiteten i vårt arbete har vi gjort en personlig intervju. Frågorna utsändes 
till respondenten i förväg. För att det inte skulle uppstå några missförstånd har vi både 
antecknat svaren och använt diktafon. Diktafon har använts i syfte att öka reliabiliteten. 
Vi anser att fördelarna av användning av diktafon överväger faran av att intervjun kan få 
karaktären av ett förhör och att dialogen begränsas. Efter intervjun har vi låtit 
respondenten ta del av vår sammanställning för att eliminera felskrivningar och 
missuppfattningar. Reliabiliteten är svår att öka då respondenten är en person som 
uppfattar frågorna subjektivt liksom situationen. För att öka reliabiliteten har vi låtit 
respondenten bestämma tid och plats för mötet för att minska trötthet och stress hos 
denna som kunnat påverka dess svar. 
 
Intervjuer kan medföra speciella etiska problem. Vid intervju för en fallundersökning 
kan det uppstå både för och nackdelar för informanterna. Det kan uppstå minskad 
kontroll när det gäller respondentens uppträdande. Intervjuaren ger inte alltid komplett 
information om undersökningen och kan ställa frågor som inte har något direkt samband 
med ämnet för intervjun. Analysen av den information som vi erhållit kan väcka en del 
etiska problem. Eftersom vi som intervjuare är det primära instrumentet för insamling 
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av information, har denna filtrerats genom våra värderingar och teoretiska 
utgångspunkter. Att avgöra vad som är viktigt eller inte eller vad som ska 
uppmärksammas eller inte vid insamling och analys av information är praktiskt taget 
alltid en fråga som forskaren själv måste ta ställning till. Det finns en risk för att 
forskaren utesluter information som denne på något sätt finner strida mot sina egna 
uppfattningar. En sådan skevhet behöver inte alltid forskaren vara medveten om, och det 
finns inte heller riktlinjer för hur denne ska förfara i alla tänkbara situationer. Vid 
planering, genomförande, analys och rapportering ska forskaren sträva efter att ge en så 
riktig bild som möjligt. (Merriam, 1994) 
 

2.6 Analysmodell 
 
Miles och Hubermans (1999) definition av referensramen är att den ”förklarar antingen 
grafiskt eller i skriven form, de viktigaste sakerna som ska undersökas”. Vi har använt 
oss av en analysmodell vilken fungerar som referensram och ligger till grund för 
uppsatsens fortsatta utformning. Analys och slutsatser grundas på modellen där varje 
del behandlas enskilt i syfte att ge läsaren överblick. Den teori som vi anser relevant för 
vår slutsats och analys ställs avslutningsvis upp i en modifierad modell som visar 
resultaten av vår uppsats. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Den teoretiska referensramen ger läsaren insikt i de teorier som lämpar sig för 
uppsatsens syfte. De ämnesområden som behandlas är redovisningsteori, revisionsteori 
samt agentteorin. Kapitlet behandlar redovisningens karaktär och uppgift, revisorns 
oberoende och slutligen agentteorins innebörd och användning. Efter en genomgång av 
teorierna fortsätter kapitlet med en redogörelse av agentteorins tillämpning.  

3.1 Redovisningsteori 
 
Till grund för redovisningsinformationens utformning och innehåll ligger 
redovisningsteoretiska resonemang. Redovisningsteorin har förhållandevis gamla anor 
och redovisningsprofessionen har varit etablerad i mer än hundra år. Den information 
som går från redovisningsskyldiga till redovisningsberättigade styrs teoretiskt av 
redovisningens syfte, det vill säga att investerare och övriga intressenter ska förses med 
användbar information för sitt beslutsfattande. En i sammanhanget viktig fråga är vilken 
redovisningsinformation som är central för att underlätta intressenternas beslutsfattande. 
Dagens redovisning styrs i relativt stor utsträckning av traditionella utgångspunkter, 
inklusive redovisningsinformationens inriktning på finansiella rapporter och siffror. 
(FAR, 2003; 2003a) 
 
Redovisningens syfte är även utgångspunkt för redovisningens kvalitativa egenskaper. 
Utifrån användarnas behov har olika normgivande organ konkretiserat och formulerat 
vissa kvalitativa kriterier för hur redovisningsinformationen ska vara beskaffad. Särskilt 
betydelsefulla redovisningsorgan i detta sammanhang är dels amerikanska Financial 
Accounting Standards Board (FASB) och dels internationella International Accounting 
Standards Board (IASB), som föreslås få status som reglerande organ för EU. FASB: s 
ramverk har varit modell och förebild för de ramverk som skapats av IASB och andra 
organ för att beskriva redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper. 
Redovisningsrådet (RR) i Sverige, vilket består av företrädare för näringslivet, 
revisionsbranschen och staten, har valt att översätta IASB: s ramverk. (Artsberg, 2003) 
 
Kvalitetskraven innebär att redovisningen ska vara relevant, tillförlitlig och jämförbar. 
Med relevant information avses att den ska vara användbar för sitt syfte, det vill säga att 
intressenterna ska ha möjlighet att fatta välgrundade beslut. Redovisningen ska kunna 
användas både som underlag för prognoser och som kontroll av riktigheten i tidigare 
lämnade prognoser. Intressenterna ska med andra ord kunna fatta sina beslut med 
ledning av såväl historiska händelser som nuvarande förhållanden och uppskattningar 
om framtiden. Ett minimikrav är därför att redovisningen är aktuell och begriplig för en 
kunnig läsare. Med tillförlitlig information avses förmågan att avbilda den ekonomiska 
verkligheten i företaget. Informationen får således inte vara vinklad eller behäftad med 
fel. Redovisningen kan anses tillförlitlig om informationen på ett korrekt sätt utvisar 
antingen vad som görs gällande att den utvisar eller vad som rimligen kan antas att den 
utvisar. Ett krav är då att redovisningen avbildar de aspekter av verkligheten som den 
avser att avbilda, det vill säga att informationen är valid. Ett annat krav är att 
redovisningen går att bedöma och kontrollera, det vill säga att informationen är 
verifierbar. För att täcka in även delvis subjektiva bedömningar sägs graden av 
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verifierbarhet vara högre ju högre samstämmighet som råder mellan sinsemellan 
oberoende bedömare. Med jämförbar information avses att lika händelser och tillstånd 
ska redovisas på ett likartat och konsekvent sätt, för att därigenom göra det möjligt för 
intressenterna att göra olika jämförelser. Det anses betydelsefullt att det går att utläsa 
och jämföra trender både mellan olika företag och över tiden i ett och samma företag. 
Jämförelser mellan företag kräver en likartad redovisning och jämförelser över tiden 
förutsätter en konsekvent redovisning. (Öhman, 2003) 
 

3.2 Revisionsteori 
 
3.2.1 Revisor som oberoende part 
 
Behovet av att det finns en oberoende part mellan redovisningsskyldiga företag och 
redovisningsberättigade intressenter kan sägas ligga bakom framväxandet av en 
professionell yrkeskår, som andra ska kunna lita på. Revisorerna erbjuder en service till 
alla individer och organisationer som vill veta om den information som företag 
sammanställer och lämnar ut verkligen speglar verksamheten och dess utfall. Det 
allmänna intresset för denna service har förstärkts till följd av olika markeringar från 
samhällets sida. Den allra starkaste signalen är att revisionen, precis som redovisningen, 
omfattas av lagar, regler, rekommendationer och normer. Tack vare det av samhället 
sanktionerade regelverket skapas också en efterfrågan på revisionstjänster. 
Redovisnings- och revisorsprofessionen kan sägas vara särskilt inflytelserik eftersom 
den till stor del verkar i en självreglerande miljö. Samtidigt som medlemmarna har att 
rätta sig efter gällande lagar, tillåts de vara med och påverka utvecklingen. (Lee 1993) 
Enligt FAR finns det tre grundkrav för att omvärlden ska få förtroende för 
revisorsprofessionen nämligen kompetens, tystnadsplikt och oberoende. Särskilt 
revisorers oberoende diskuteras flitigt. Det finns ett flertal faktorer som talar mot detta 
oberoende. Ett försök till att konkretisera några av dessa hot var att införa en 
analysmodell i den nya revisorslagen, SFS 2001:883. (Edvardsson och Engkvist, 2004) 
 
Analysmodellen innebär att revisorer ska avböja uppdrag där det finns omständigheter 
som kan rubba förtroendet för revisorns oberoende. Den nya lagens syfte är att trygga 
revisorers oberoende samt allmänhetens tilltro till revisorer. Något som ska uppnås 
genom analysmodellen. För varje uppdrag ska revisorn kontrollera om det finns något 
som kan rubba tilltron till hans eller hennes oberoende. I så fall måste revisorn avgå 
eller avböja uppdraget. Revisorn kan acceptera i de fall som uppdraget kan genomföras 
utan att det finns anledning att ifrågasätta opartiskheten eller självständigheten. 
Revisorns analys ska till sin helhet dokumenteras. (Justitiedepartementet 2001-04-30) 
 
Av särskilt stor betydelse för förtroendet är att revisorerna utför sina uppdrag opartiskt 
och självständigt och att de är objektiva i sina ställningstaganden. De får exempelvis 
inte ha direkta eller indirekta ekonomiska intressen i de företag som de reviderar eller 
nära personliga relationer till dem som betalar deras arvoden. Intressenterna har rätt att 
kräva att revisorerna lever som de lär, eftersom det är utfästelsen om en oberoende 
granskning som ger revisionen dess värde och acceptans (Power, 1997). I den mån 
upplysningarna inte är till väsentlig skada för företaget är revisorerna skyldiga att lämna 
viktiga upplysningar till aktieägarna på bolagsstämman. I många aktiebolag, framförallt 
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i börsbolag, betraktas den redovisningsinformation som lämnas ut som allmän 
egendom. De redovisningsskyldiga företagen informerar ofta de redovisningsberättigade 
intressenterna via olika kanaler. Redovisningsinformation delges via 
årsredovisningshandlingar och delårsrapporter, men det förekommer även att 
information sprids via kommunikéer, pressmeddelanden och hemsidor. (Öhman, 2003)  
 
3.2.2 Revisorers yrkeskår 
 
Den räkenskapsrelaterade revisionen består av granskning och bedömning av 
räkenskapernas relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Den omfattar främst poster i 
balansräkningen, resultaträkningen och tillhörande noter. Det kan till exempelvis röra 
sig om olovlig eller oproportionerligt stor vinstutdelning som i Skandiakoncernens fall. 
Revisorerna ska också granska fördelningen mellan eget kapital och satsning av 
riskkapital i icke vinstutdelande bolag som Skandia Liv. För att kunna fullgöra detta 
arbete krävs att revisorerna är insatta i de principer och regler som är styrande för denna 
del av redovisningsinformationen. Ett annat område är den förvaltningsrelaterade 
revisionen, som främst står för granskning och bedömning av efterlevnaden av lagar, 
regler, direktiv och policys. För att kunna fullgöra granskningen inom detta område är 
det nödvändigt att revisorerna är insatta i juridiska göromål. Den verksamhetsrelaterade 
revisionen omfattar granskning och bedömning av hur verksamheten bedrivs och om det 
sker ändamålsenligt och effektivt. På ett eller annat sätt är granskningen normalt 
relaterad till räkenskapsinformationen, även om det inte med nödvändighet behöver 
vara så. Förståelse för branschspecifika förhållanden samt företagets verksamhet och 
affärer kan hjälpa revisorerna att genomföra granskningen på ett önskvärt sätt. En 
underlåtenhet att granska verksamheten kan till exempel leda till att revisorerna har 
svårare att upptäcka brister i räkenskapsinformationen än vad som rimligen kan 
förväntas. (Öhman, 2003) 
 
Revisionsbyråerna bedriver affärsverksamhet och i likhet med andra affärsverksamheter 
styrs den av ekonomiska drivkrafter. Eftersom de företag som granskas också betalar 
revisorernas arvoden, blir dessa företag revisorernas klienter med allt vad det innebär. 
Revisionsbyråerna är beroende av klienterna för att öka sina marknadsandelar och 
intäkterna från den rådgivning som klienterna erbjuds som komplement till revisionen 
har visat sig vara oerhört viktiga för revisionsbyråernas lönsamhet. Vidare har 
revisionsbyråerna medvetet valt att bryta barriären mellan revision och rådgivning för 
att kunna erbjuda sina klienter värdefulla tilläggstjänster. Relationen med klienten ges 
ofta hög prioritet redan när revisionen planeras, vilket innebär att revisionsuppdrag och 
konsultuppdrag får gå hand i hand med revisorernas goda minne. Detta kan inte minst 
ses som en följd av att konkurrensen mellan revisionsbyråerna tagit sig uttryck i 
pressade revisionsarvoden. (Öhman, 2003) 
 
3.2.3 Revisorers informationshantering 
 
I sitt arbete ska revisorerna enligt en rekommendation inom ramen för 
Redovisningsstandard i Sverige – RS 320 ”Väsentlighet vid revision” – beakta 
väsentlighet och dess samband med revisionsrisk när de genomför en revision (FAR, 
2003a). Den valda definitionen av begreppet väsentlighet anger att ”informationen är 
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väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som användaren 
fattar på basis av informationen i de finansiella rapporterna”. (Power, 1997)  
 
Uppgiften att beakta utelämnad eller felaktig information innebär att förbiseenden och 
oegentligheter ska uppmärksammas. Vid behov ska revisorerna informera 
företagsledning, styrelse och ägare om dylika upptäckter. I speciellt allvarliga fall kan 
även myndigheterna involveras. I vilken utsträckning revisorerna ska inrikta sig på att 
upptäcka förbiseenden och oegentligheter i företagens redovisningar har visat sig vara 
särskilt kritiskt för förväntningsgapet mellan revisorer och intressenter. Intressenterna 
förväntar sig att revisorerna tar sig an denna uppgift, medan revisorerna själva gör 
anspråk på att deras huvudsakliga uppgift är att avge en åsikt huruvida redovisningen 
ger en rättvisande bild av företagets verksamhet. Att beskriva revision som enbart en 
åsikt om eller ökat förtroende för redovisningsinformation, identifierar emellertid inte 
revisionens underliggande syfte. (Power, 1997) 
 

3.3 Agentteorin 
 
Det övergripande syftet med ett företags redovisning är att den ska bidra med användbar 
information. Mer precist ska redovisningsinformationen förse nuvarande och potentiella 
investerare, finansiärer, leverantörer, anställda och andra med rättvisande bilder av 
företagen och deras verksamheter. Intressenternas behov av information för 
beslutsfattande fokuseras. Redovisningen spelar således en central roll för investerare 
och övriga intressenter och för deras relationer med ledande representanter för 
företagen. Investerarna kan anlita revisorer för att kontrollera företagsledarna och 
granska den information som företagen lämnar ut. (Mellemvik, Monsen & Olson 1988). 
En granskning som utförs av en oberoende part skapar förutsättningar för att 
redovisningsinformationen ska kunna kvalitetssäkras. Revisionen kan således ses som 
en verksamhet som begränsar företagsledarnas handlingsutrymme i 
redovisningshänseende och som därmed reducerar risken för investerarna. (Power, 
1997)  
 
3.3.1 Agentteorins uppbyggnad och användning 
 
Vid användande av agentteorin riktas fokus mot hur ägarna, investerarna och andra 
intressenter uppfattar organisationens kontrollproblem. Det är relationen mellan ägarna 
(principaler) och cheferna (agenter) som är det centrala i modellen. Anledningen till att 
cheferna kallas agenter är för att de ska eller bör agera utifrån huvudmännens intressen 
och inte sina egna när de fattar beslut som rör organisationen och därigenom indirekt 
dem själva. Agentteorins fokus riktas mot svårigheten att kontrollera agentens 
egennyttiga beteende samt hur detta ska kunna förbättras för att säkerställa 
huvudmannens intressen. Modellen kan även användas för informationshanteringen 
mellan lägre chefer och dess medarbetare. (Hatch, 2002) De som ytterst är 
redovisningsberättigade är företagets aktieägare och övriga externa intressenter (Ijiri, 
1975). 
 
Relationen mellan företagsledare och investerare kan också beskrivas och analyseras i 
agentteorin. Företagsledare (agenter) anlitas för att utföra vissa uppgifter för 

  12 



 
Teoretisk referensram 

 

investerares räkning. Investerarna (principalerna) kontrakterar företagsledarna för att de 
ska utföra ett arbete och ersättas för det. Det hävdas att företagsledare i bolag med spritt 
ägande inte per automatik handlar på ett sätt som maximerar investerarnas avkastning. 
Agenten ska förmås agera i linje med principalens intresse. Rädslan för att agenten ska 
handla i egenintresse i stället för att följa avtalets intentioner och sträva efter att 
maximera principalens avkastning, utgör en risk och en osäkerhet för principalen. Inom 
agentteorin poängteras att ofullständig eller asymmetrisk information är ett problem. 
Det finns situationer när alla fakta inte är kända och, som en följd av det, alla 
konsekvenser inte övervägda av båda parter. (Anthony och Govindarajan, 2004) 
 
Den konstruerade modellen tar fasta på informationsflöden och kvalitetssäkring och den 
avbildar förhållandet mellan de tre signifikanta parterna: redovisningsskyldiga, 
redovisningsberättigade och revisorer. Konstruktionen av modellen bygger på en 
bearbetning av Ijiris resonemang (1975). 
 
 

Redovisningsberättigade 
(Investerare och övriga intressenter som har rätt att 

ta del av redovisningsinformation.) 
 
 
 
 
             Kvalitetssäkrad  
                                                                                      information för  
                                                                                       beslutsfattande ( c) 
                                                                           
 
                                                                          Revisorer  
                                                     (Professionella yrkesutövare som ansvarar för att  
                                                       redovisningsinformationen kvalitetssäkras.) 
Information för     
beslutsfattande(a)    
 
                       (a)            (b) Information för 
                                                                                          kvalitetssäkrande 
 

Redovisningsskyldiga 
(representanter från företagsledningar som förvaltar anförtrodda resurser och ansvarar 

för att redovisningsinformationen sammanställs och sprids) 
 
Figur 1 Ijiris agentteori och grunden till vår analysmodell.           
 
Modellen ska med fördel användas då principalerna inte ständigt kan vara närvarande i 
sin verksamhet för att dessa ändå ska kunna kontrollera att agenterna fullföljer sina 
åtaganden. Det viktiga är att principalernas intressen tillgodoses utan att de måste ägna 
lika mycket tid åt denna kontroll som de skulle ha ägnat åt genomförandet. Direkt 
kontroll skulle kunna garantera att agenten genomför sina åtaganden men det skulle 
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förmodligen ta för lång tid. Ofullständig information kan användas av agenterna för att 
manipulera resultaten från deras arbete. Agentteorin gör gällande att problemet med 
divergerande intressen ska kunna lösas genom upprättande av kontrakt som ska 
säkerställa att inte egenintresset går före huvudmännens. Kontrakten ska säkerställa 
gränser och utlova belöningar om agenterna klarar av att se principalernas intresse 
framför sina egna. Samt att agenternas personliga intressen integreras och tillgodoses 
samtidigt som principalernas. (Hatch, 2000) 
 
För att bygga upp och underhålla långsiktigt hållbara relationer krävs inte bara att 
information utbyts, det måste finnas ett förtroende mellan de inblandade parterna. 
Mellan principaler och agenter är det svårt att bygga upp ett förtroende eftersom deras 
relationer är opersonliga till sin natur. Revision kan således beskrivas som en ”andra 
gradens förtroenderelation”. De redovisningsberättigade intressenterna behöver en ny 
part som de kan sätta sin tillit till, en part som kan stärka en opersonlig relation, 
undanröja potentiella konflikter och återupprätta ett förtroendefullt klimat. Eftersom 
revisorerna är en länk mellan två parter är det av avgörande betydelse att de kan vinna 
båda parternas förtroende. Såväl redovisningsberättigade intressenter som företrädare 
för de företag som granskas behöver känna tilltro till revisorerna. (Öhman, 2003)  
 
I sina agentroller tjänar revisorerna två herrar samtidigt. När de ofta arbetar nära dem 
som granskas, har de ingen eller ytterst begränsad kontakt med investerare och övriga 
intressenter. Den starka kopplingen till de redovisningsskyldiga företagen och det 
opersonliga förhållandet till de redovisningsberättigade intressenterna medför att 
revisorerna har svårt att upprätthålla sitt oberoende. Revisorerna tenderar att alliera sig 
med de företag som betalar deras arvoden och som i praktiken också har makten att 
avskeda dem. Det finns således en risk för att revisorerna överger uppdraget att skydda 
investerare och övriga intressenter och att de i stället verkar som sina klienters 
advokater. Om revisorerna anlägger klienternas perspektiv ökar risken för att de inte 
lyckas fånga upp viktiga frågor i samband med revisionen. Vid vissa tillfällen kan 
investerare och övriga intressenter väcka frågor om revisorerna rent av medverkar till att 
viktig information undanhålls. (Öhman, 2003) 
 
3.3.2 Informationsflödet inom agentteorin 
 
Enligt modellen lämnar de redovisningsskyldiga två sorters information till de 
redovisningsberättigade. En sorts information (a) distribueras direkt utan att den 
kvalitetssäkras av professionella revisorer. De redovisningsskyldiga kan då på egen 
hand avgöra vilken information som ska produceras och distribueras och när det ska 
ske. En annan sorts information (b) går via revisorerna för att kvalitetssäkras innan den 
lämnas ut till redovisningsberättigade via pil (c). Viss information som revisorerna får 
från de redovisningsskyldiga distribueras vidare till de redovisningsberättigade medan 
annan information varken lämnas ut till dem eller kommuniceras utåt på annat sätt. 
(Öhman, 2003) 
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I modellen flödar både lagstiftad och frivillig information. Oavsett om informationen 
styrs av lagar och rekommendationer eller inte, utgås ofta från att den information som 
redovisas är viktig. Den information som redovisas drar i allmänhet till sig 
intressenternas uppmärksamhet. Ibland kan företag till och med lämna ut viss 
information för att förhindra att uppmärksamheten riktas mot andra områden 
(Mellemvik et al, 1988). 
 
3.3.3 Öhmans modifikation av agentteorin 
 
I en studie som Öhman (2003) företagit har han intervjuat ett flertal revisorer om hur de 
uppfattar sitt förhållande till sina uppdragsgivare. Utifrån undersökningens empiriska 
data har modellen om informationsflöden och kvalitetssäkring utvecklats något. En part, 
revisorerna själva, placeras i dubbel bemärkelse i centrum. De kvalitetssäkrar den 
fragmentariska, hårda och historiska informationen. Den riskhaltiga, mjuka och 
framtidsorienterade informationen får flöda genom den pil i modellen som 
finansanalytiker primärt bevakar. Finansanalytikerna betraktas i viss mån som 
revisorernas medhjälpare trots att de inte omfattas av samma reglerade 
samhällskontrakt. Förutom finansanalytiker har ytterligare en part och likaså en ny 
informationsväg tillkommit i modellen. Den fiskala informationen får flöda genom en 
egen pil i modellen, en pil som övervakas av offentliga tjänstemän. 
 
Öhmans slutsats blir att revisorerna uppfattar att deras uppgift är att leverera en åsikt till 
intressenterna. Den åsikt som delges grundar sig på granskningen och bedömningen av 
en viss sorts redovisningsinformation och den tycks bygga på ett större inslag av 
struktur än av omdöme. Deras förhållningssätt skapar en viss trygghet för dem själva. 
Någon större vilja att utöka domänen finns inte. Ytterligare hjälp i form av utökade 
uttalanden vill de inte gärna bidra med, trots att de uppfattar att det skulle ge effekt för 
intressenterna. (Öhman, 2003) 
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Redovisningsberättigade 
 
   
        
                      
      Kvalitetssäkrad        Bedömd 
         (fragmentarisk, hård        fiskal 
              Finansanalytiker  och historisk)        information 
   information för        för 
   beslutsfattande( c)        vidare gång (e) 
                                       
    
 

Revisorer 
Offentliga                                            

 tjänstemän                           
Gransknings- 
och bedöm- 
ningsosäker 
(rikhaltig,   Gransknings- och         
mjuk och    bedömningssäker        Fiskal 
framtids-   (fragmentarisk, hård        information 
orienterad)   och historisk)         för 
information för  information för        anpassad 
beslutsfattande  kvalitetssäkring        kontroll 
                       (a)               (b)                                          (d) 
 

Redovisningsskyldiga 
 
Figur 2 Öhmans modifikation av agentteori 
 
Revisionen är inte begränsad till att enbart inriktas på en viss sorts information, men 
med tanke på den konservativa hållning som både revisionsbranschen och revisorerna 
visar, förefaller det som om redovisningsinformationen i pil (b) och pil (c) i modellen 
företrädesvis hanteras av hävd och gammal vana. Åsikterna om vilken av de två 
inriktningarna som leder till högst kvalitet på revisionen och om värdet av att utöka 
graden av objektiv formalisering går isär. Initialt uppmärksammades olika 
tillkortakommanden i anslutning till bedömningar som gjordes utan hjälpmedel och 
strukturerade riktlinjer. Tydligast exemplifierades detta genom att olika revisorer visade 
sig göra olika bedömningar utifrån samma beslutsunderlag. Förhoppningen var att 
relevanta riktlinjer och utvecklade stödfunktioner skulle bidra till mer objektiva och 
standardiserade bedömningar och leda till en förbättrad kvalitet på revisionen. 
Effekterna av att införa olika sorters hjälpmedel har visat sig få både positiva och 
negativa effekter på såväl revisorers bedömningar som revisionsbyråers aktiviteter. 
(Öhman, 2003) 
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I sammanhanget förefaller det särskilt rimligt att göra en distinktion mellan ”hårda” och 
”mjuka” objekt. Hårda granskningsobjekt omfattar sådant som relativt enkelt går att 
mäta. Balansposter som aktier, varulager, fordringar och organisationsutgifter kan föras 
till denna kategori. Mjuka granskningsobjekt består av sådant som är relativt svårt att 
mäta och verifiera, som VD-kommentarer i årsredovisningen och företagets strategier. 
Relationen mellan redovisningsskyldiga, redovisningsberättigade och revisorer är 
särskilt problematisk i börsbolag. Vägledda av den information som de 
redovisningsskyldiga producerar förväntas de redovisningsberättigade fatta välgrundade 
beslut. Det förefaller rimligt att anta att revisorer i börsbolag är både erfarna och 
speciellt medvetna om vilken information som är väsentlig för investerares 
beslutsfattande. Mjuka objekt kan då tillerkännas särskild betydelse. Allmänt sett 
uppfattade deltagarna att modellen om informationsflöden och kvalitetssäkring var värd 
att ta fasta på. Den sågs som en användbar referensram för att diskutera revisorernas 
uppgift samt relationerna mellan redovisningsskyldiga, redovisningsberättigade och 
revisorer och det förväntningsgap som anses råda. Tolkningen visar att revisorerna visar 
mindre uppmärksamhet åt redovisningsberättigade investerare och övriga intressenter – 
pil (c) i modellen – än åt de redovisningsskyldiga klienterna – pil (b) i modellen. 
Revisorernas konservativa hållning gör det svårt att utan vidare utöka 
informationsflödet i pil (b) och (c) och minska det i pil (a) i modellen. Med tanke på den 
relativt stora motviljan mot att granska skatter och avgifter förefaller det snarare som 
om en förskjutning i motsatt riktning skulle ligga närmare till hands. I så fall skulle även 
tjänstemän vid skattemyndigheten kunna betraktas som revisorernas medhjälpare i och 
med att de får övervaka den fiskala information som går från redovisningsskyldiga 
företag till redovisningsberättigade intressenter. (Öhman, 2003) 
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4. LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG 
 
I detta avsnitt introduceras läsaren till försäkringsmarknaden och försäkringsbolagens 
olika associationsformer. Därefter beskrivs de bolagsrättsliga regler som aktualiseras 
för livförsäkringsaktiebolag samt hur styrelsens sammansättning ser ut och vilka 
uppgifter denna har. För att belysa området ytterligare redogörs för, den av 
författarna, genomförda intervjun med ett livförsäkringsaktiebolag, SEB Trygg Liv. 
Livbolaget berörs av den aktuella debatten om livförsäkringstagares ökade 
informationskrav och inflytande. Vidare beskrivs SEB Trygg Livs ägarstruktur, 
verksamhet och marknad. Vi presenterar resultaten av den intervju som genomfördes 
med chefen över ekonomi på SEB Trygg Liv. Intervjun är baserad på en sammanställd 
intervjuguide (se bilaga 1). 
 
Försäkringsmarknaden delas in i skade- och livförsäkringar. Ett avtal om försäkring går 
i stora drag ut på att försäkringsgivaren, ett försäkringsbolag, åtar sig att mot vederlag i 
form av försäkringspremie utge ersättning, eller ett i förhand bestämt belopp, till 
försäkringstagaren om en händelse av visst slag, det så kallade försäkringsfallet, 
inträffar. Det utmärkande för den händelse försäkringen täcker är att dess inträde är 
osäkert i alla fall i fråga om tiden då den inträffar. Försäkringsfallet orsakar viss förlust 
för den försäkrade och försätter denna i ett behov av pengar. Försäkringen täcker en viss 
risk då exempelvis livförsäkringar täcker dödsfall när den försäkrade avlider. 
Försäkringsgivaren åtar sig i och med detta ett ansvar för att risken skulle förverkligas. 
(Bengtsson, 1999) 
 
Liv-, olycksfalls- och sjukförsäkringar är så kallade summa försäkringar där ett i 
förhand bestämt belopp utbetalas oavsett den verkliga förlustens storlek. Dessa erbjuds 
ofta försäkringstagarna av enskilda försäkringsbolag. Försäkringen tecknas på en 
persons liv och hälsa och denna behöver inte nödvändigtvis gälla försäkringstagaren 
själv utan även dennes närstående.  Dessa försäkringar är ofta kollektiva och benämns 
grupplivförsäkring. Detta innebär att en representant för den försäkrade gruppen avtalar 
med försäkringsbolaget om villkoren. Försäkringstypen blir allt vanligare då den på ett 
enkelt sätt erbjuder ett relativt billigt skydd. (Bengtsson, 1999) 
 
Försäkringsområdet regleras av lag (1927:77) om försäkringsavtal, FAL och 
konsumentförsäkringslag (1980:38), KFL. KFL reglerar privatpersoners försäkringar 
och anses vara det viktigaste inslaget i det senaste decenniets lagstiftning om 
konsumentskydd. Kollektiva försäkringar regleras dock inte av KFL, även om de 
tecknats av privatpersoner, utan dessa regleras och bedöms enligt FAR: s regler. FAR 
reglerar annars i huvudsak mest alla typer av företagsförsäkringar. (Bengtsson, 1999) 
 

4.1 Försäkringsbolag i olika associationsformer 
 
Försäkringsbolag kan associationsmässigt vara av två slag, försäkringsaktiebolag och 
ömsesidiga försäkringsbolag. Försäkringsaktiebolag kan bedrivas antingen som 
vinstutdelande bolag eller med bestämmelser i bolagsordningen om att vinst inte ska 
delas ut, det vill säga icke-vinstutdelande bolag. De svenska försäkringsbolagens 
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verksamhet regleras i försäkringsrörelselagen (1982:713) som innehåller både 
associationsrättsliga och näringsrättsliga regler för bolagen. De associationsrättsliga har 
utformats med bestämmelserna i aktiebolagslagen (1975:1358, ABL) som förebild. De 
har modifierats med hänsyn till verksamheten samt till de ömsesidiga 
försäkringsbolagens karaktär. (Prop. 2003/04:109) 
 
I ett försäkringsbolag är aktieägare inte personligen ansvariga för bolagets åtaganden 
och förpliktelser. Aktiekapitalet tillsammans med övrigt eget kapital fungerar som en 
garanti för borgenärsintressena. I ett vinstutdelande försäkringsaktiebolag svarar 
aktieägarna för riskkapitalet i bolaget enligt allmänna bolagsrättsliga principer. I dessa 
bolag finns en tydlig gränsdragning mellan försäkringstagarnas medel och aktieägarnas 
kapital eftersom det av bolagsordningen ska framgå hur vinst och förlust ska fördelas 
dem emellan. Icke-vinstutdelande försäkringsaktiebolag kan inte jämställas med 
aktiebolag i vanlig mening eftersom det överskott som uppstår i rörelsen ska tillfalla 
försäkringstagarna. (Prop. 2003/04:109) 
 
Företagsformen ömsesidiga försäkringsbolag grundar sig i försäkringstagarnas 
intressegemenskap. Försäkringstagarna är både delägare och fordringsägare i bolaget 
med möjlighet att styra bolaget genom direkt utövande av rösträtt på bolagsstämma. 
Bolaget är i likhet med en förening, en sammanslutning av ett inte på förhand bestämt 
antal personer. I ett äkta ömsesidigt försäkringsbolag har försäkringstagarna full 
äganderätt till bolaget och därmed även till de övervärden som uppstår i den löpande 
verksamheten. (Prop. 2003/04:109) 
 
Trots att verksamheten i icke-vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag ofta anger att den 
bedrivs enligt ömsesidiga principer, finns det en stor och avgörande skillnad mellan 
dessa bolag och ömsesidiga försäkringsbolag, nämligen att försäkringstagarna i 
aktiebolagen saknar äganderätt i bolaget. Avsaknad av äganderätt i aktiebolag innebär 
att försäkringstagarna inte har beslutanderätt och ägarna kan i vissa fall trots 
vinstutdelningsförbudet gynna sig själva ekonomiskt på försäkringskollektivets 
bekostnad. (Prop. 2003/04:109) 
 

4.2 Vinstutdelning 
 
4.2.1 Doktrin 
 
I aktiebolag är ofta möjligheten att få vinstutdelning ett mycket viktigt intresse för 
aktieägarna. Alla aktier är som grundregel lika mycket värda i rättighetshänseende men 
det är inte ovanligt att aktiebolag ger ut aktier med olika värde, stamaktier och 
referensaktier. De senare har högre rätt till utdelning. Enligt ABL 12:1 kan ett 
aktiebolag ha andra syften än att bereda sina ägare vinst och i sådana kan samtliga aktier 
sakna rätt till utdelning medan möjligheten också finns för bolagsordningen att 
bestämma att vissa av dessa aktier har rätt till utdelning. Det som begränsar aktieägarnas 
ekonomiska rättigheter är det så kallade borgenärsskyddsreglerna som finns till för att 
skydda fordringsägare och andra som är intresserade av bolagets solvens och 
fortbestånd. (Johansson, 2001) 
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Vinstutdelning får inte överstiga ett visst, i balansräkningen för det senast 
räkenskapsåret redovisat belopp. Detsamma gäller för moderbolag i 
koncernbalansräkningen. Det är enligt 12:2 ABL bara vederbörligt redovisat fritt eget 
kapital som får utdelas och detta belopp får inte överstiga bolaget eller koncernens 
redovisade nettovinst för året, balanserade vinst och fonder med vissa avdrag för förlust 
och avsättning till bundet eget kapital samt belopp som ska användas till annat ändamål 
än utdelning. Denna regel kompletteras i andra stycket av en försiktighetsprincip som 
säger att vinstutdelning inte får ske med så stora belopp att det med hänsyn till bolagets 
eller koncernens konsolideringsbehov, likviditet eller ställning i övrigt står i strid mot 
god affärssed. Aktieägarna kan inte kräva att utdelningsbara medel ska utdelas. 
Reglerna om högsta tillåtna utdelning förbigås i praktiken genom att bolaget exempelvis 
köper egendom till ett pris högt över marknadsvärdet. Detta övervärde utgör en så 
kallad förtäckt vinstutdelning. Om ett sådant här förtäckt utdelat värde håller sig inom 
gränser för vad som är utdelningsbart är det fortfarande giltigt. Sanktionerna mot 
vinstutdelning återfinns i 12:5 och får uttryck i återbäring av olaga utdelning och 
bristtäckningsskyldighet för dem som medverkat till utdelningen eller till den oriktiga 
balansräkning som legat till grund för densamma. (Johansson, 2001) 
 
Koncernbidrag är inte alltid tillåten enligt de aktiebolagsrättsliga reglerna. Det hela 
bygger på en skattemässig konstruktion. Koncernbidrag som utgått för utförda tjänster 
behandlas som en avdragsgill driftskostnad i det utgivande företaget, 16:1 
inkomstskattelag SFS 1999:1229. Detta kan inte anses stå i strid med 
utdelningsförbudet så länge en korrekt prissättning gjorts. För vederlagsfria 
koncernbidrag torde gälla att dessa associationsrättsligt ska behandlas som utdelning. 
Vederlagsfria koncernbidrag från moderbolag till ett dotterbolag medför normalt inga 
problem då dotterbolagsaktiernas värde i moderbolaget ökar i motsvarande mån. Är 
dotterbolaget på obestånd kan det diskuteras vilket värde ett koncernbidrag kan ha för 
moderbolaget. I vissa undantagssituationer kan således ett koncernbidrag från ett 
moderbolag utgöra en olovlig utdelning om detta står i strid mot försiktighetsprincipen. 
Vid betalning från dotterbolag till moderbolag måste alltid samma prövning göras som 
vid en sedvanlig utdelning. Inkräktar koncernbidraget på dotterbolagets bundna egna 
kapital anses detta olovligt. Förutsättningen för en sådan utdelning från dotterbolag till 
moderbolag har HD fastställt är att det givande dotterbolaget måste ha ett intakt bundet 
eget kapital vid efterföljande bolagsstämma, den så kallade nettometoden. Enligt 
försiktighetsprincipen kan koncernbidrag vara tvunget att tas bort eller minskas i den 
mån detta bidrag i form av utdelning står mot det givande bolagets 
konsolideringsbehov. I utredningen inför den nya aktiebolagslagen (SOU 1997:168) 
föreslogs att begränsningen gällande vinstutdelning för aktiebolag till 
koncernredovisningens belopp skulle avskaffas. Det föreslogs istället att moderbolaget 
inom ramen för den så kallade försiktighetsregeln skulle beakta den samlade 
ekonomiska ställningen i koncernen. (Löfgren/Kornfeld, 2002) 
 
Grundprincipen i ABL är att delägarna i ett aktiebolag inte har något personligt ansvar 
för bolagets förpliktelser. (1:1, 1 st.). Från denna regel finns flera undantag. Av 12:5 
framgår att aktieägare kan bli personligt återbetalningsskyldiga för så kallad olovlig 
utdelning det vill säga sådan utdelning som går utanför det av lagen stadgade. 
(Löfgren/Kornfeld, 2002) 
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4.3 SEB Trygg Liv 
 
4.3.1 Verksamheten 
 
SEB Trygg Liv ansvarar för livförsäkringsverksamheten i SEB-koncernen vilken är en 
nordeuropeisk finanskoncern för företag, institutioner och privatpersoner. Den affärsidé 
som ligger till grund för SEB är att tillhandahålla finansiella råd samt hantera finansiella 
risker och transaktioner för företag och privatpersoner på ett sådant sätt att deras kunder 
blir nöjda, deras aktieägare får en konkurrenskraftig avkastning och att de anses vara 
goda samhällsmedborgare.  
 
SEB består av flera bolag. SEB Trygg Liv Holding AB äger verksamheten i Nya 
Livförsäkringsaktiebolaget vilket omfattar traditionell försäkring i form av 
pensionsförsäkring, tjänstepension, livförsäkring och sjukförsäkring. Bolaget drivs 
enligt ömsesidiga principer och konsolideras inte i SEB Trygg Liv - koncernen. 
Holdingbolaget äger även Gamla Livförsäkringsaktiebolaget vilket omfattar traditionell 
försäkring och då väsentligen pensionsförsäkring. Bolaget är stängt för nyteckning, och 
drivs även det enligt ömsesidiga principer och konsolidering sker inte i SEB Trygg Liv–
koncernen. Försäkringstagarnas inflytande säkerställs via den så kallade Tryggstiftelsen.  
 
 

Skandinaviska Enskilda Banken AB 
 
 

SEB Trygg Liv Holding AB  Tryggstiftelsen  
 
 

Gamla LivförsäkringsAB       
SEB Trygg Liv 

Nya LivförsäkringsAB 
SEB Trygg Liv 

 
 
 
 
Figur 3 SEB: s ägandestruktur 
 
De premier som betalas in av försäkringstagarna förvaltas i en gemensam portfölj, ofta 
sammansatt av aktier, räntebärande papper och fastigheter. Det är bolagets styrelse som 
fattar beslut om hur kapitalet ska fördelas mellan de olika tillgångarna. Tillgångarna ska 
ge en långsiktigt bra avkastning som ska täcka ett garanterat värde samt ge möjlighet till 
extra avkastning. Avkastning på tillgångarna tillförs försäkringen i form av 
återbäringsränta. Bolagets styrelse fastställer återbäringsräntan löpande utifrån om 
bolaget har underskott eller överskott. Icke-vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag och 
ömsesidiga livförsäkringsbolag utnyttjar inte möjligheten att villkora återbäring. 
Överskottsmedlet samlas i konsolideringsfonden under eget kapital. Därför syns inte ett 
eventuellt överskott direkt i balansräkningen utan ligger som en del av eget kapital. 
Gemensamt för de båda bolagen är att överskott ska tillfalla försäkringstagarna. 
 
Kapitalförvaltningen är central för försäkringstagarna i Gamla Livförsäkringsbolaget 
SEB Trygg Liv, eftersom den utgör den avkastning de får på sin försäkring. Målet är att 
förvalta tillgångarna på ett sådant sätt att det ger försäkringstagarna högsta möjliga 
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avkastning på en given risknivå. Det sker förhandling av uppgörelsen för hur 
kapitalförvaltningen ska vara uppbyggd och hur denna ska förvaltas. Förhandlingen har 
skett mellan två oberoende parter. 
 
Som en konsekvens av att många livbolag inte nådde balans mellan tillgångar och 
åtaganden sänkte flera bolag, däribland Gamla Livbolaget, pågående utbetalningar i 
traditionell försäkring. Skälet var att de som har sin försäkring under utbetalning har fått 
mer utbetalat än vad försäkringen har berättigat till. Det underskott som uppstått har de 
övriga försäkringstagarnas fått bidra med. Av rättviseskäl har styrelsen beslutat att 
sänka utbetalningsbeloppen. Sänkningen anses enligt SEB Trygg Liv ha fått både ris 
och ros. Många var givetvis besvikna över sänkta pensioner, medan andra gav stöd åt 
den rättviseaspekt som beslutet byggde på. En kritik som framfördes var att 
informationen till försäkringstagarna om hur traditionell försäkring fungerar varit 
bristfällig. Denna kritik tas enligt SEB Trygg Liv på stort allvar och anser sig ha 
målsättningen att förbättra informationskravet till försäkringstagare. 
 
4.3.2 Tryggstiftelsen 
 
Enligt respondenten har SEB Trygg Liv en unik konstruktion i och med Tryggstiftelsen 
i det Gamla Livbolaget. Denna konstruktion är enligt respondenten intressant även för 
andra livbolag. Tryggstiftelsen är försäkringstagarnas kanal in i bolaget och utgör deras 
möjlighet att påverka. Respondenten anser att möjligheten för försäkringstagare att 
påverka kan anses vara stor inom SEB Trygg Liv. Tryggstiftelsens främsta uppgift är att 
tillvarata försäkringstagarnas intressen i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg 
Liv. Därför har Gamla Livförsäkringsbolaget en unik konstruktion. Genom en gyllene 
aktie, och därtill kopplat aktieägaravtal, säkras Tryggstiftelsens inflytande i Gamla 
Livbolaget. Resterande aktier ägs av SEB Trygg Liv Holding AB.  
 
Vart femte år erbjuds försäkringstagarna, enligt ett rullande schema, att rösta på 
kandidater till Tryggstiftelsens fullmäktige. Fullmäktigeråden är själva 
försäkringstagare i Gamla Livförsäkringsbolaget. Tryggstiftelsen har rätten att utse två 
styrelseledamöter i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget och att tillsammans med SEB 
utse ordföranden i styrelsen som består av fem ledamöter. De råd som valts till 
Tryggstiftelsens fullmäktige fungerar som kontaktorgan och företrädare för 
försäkringstagarna på regional såväl som på central nivå. De har regelbundna möten 
med utbildning, information och diskussion i aktuella frågor som rör 
livförsäkringsmarknaden. 
 
4.3.3 Ökat informationskrav för försäkringstagare 
 
Förtroendet för branschen har enligt respondenten minskat, Skandias beteende är av den 
karaktären att det kan smitta till andra bolag och minska deras förtroende. Respondenten 
anser att det kan vara lika intressant att granska andra typer av bolag när det gäller dessa 
frågeställningar, att det inte är bara livbolag som har möjlighet till dessa typer av 
förtroendeminskande förehavanden. Den senaste tidens affärer kan ses som incitament 
till att ”göra fel” bara för traditionella livbolag och inte för andra bolag. Det faktum att 
SEB Trygg Liv har tagit marknadsandelar från Skandia som följd av skandalen ses inte 
av respondenten som något positivt i egentlig mening trots att det betyder ökat antal 
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kunder för SEB. Kundnöjdhetsindexet minskar och kunder kräver mer information och 
mer service som en följd av skandalen. Enkäter som skickats ut visar på missnöje hos 
kunderna. Respondenten kunde hålla med om att servicen har legat på samma nivå och 
är för nuvarande inte tillräckligt till dagens ökade krav.  
 
SEB Trygg Liv vill att kunderna ska vara nöjda, det är den självklara utgångspunkten. 
De skickar information till den enskilda försäkringstagaren i form av 
årsredovisningsbesked om enskilt åtagande. Det finns även en årsredogörelse som är 
beskrivande, förklarande och förståelig för den enskilda försäkringstagaren. Där 
redogörs för hur beslut fattas och hur försäkringstagarnas möjligheter till att påverka ser 
ut samt vilken kanal in i bolaget som finns, det vill säga Trygghetsstiftelsen. 
 
Bohlin har studerat området och anger att många aktieägare läser väldigt lite eller 
ingenting alls av den traditionella årsredovisningen. Dessutom är det vanligt att 
aktieägarna läser årsredovisningen slumpmässigt utan att förstå vad som är viktigt. Få 
aktieägare använder företagets traditionella ekonomiska information vid 
placeringsbeslut. De läser istället företagsanalyser i pressen eller diskuterar med 
bankpersonal. Bohlin har tagit fram ett förslag på hur en förenklad årsredovisning skulle 
kunna se ut för små aktieägare. Den ska utgöra ett komplement till den traditionella 
årsredovisningen. Informationen till den förenklade årsredovisningen måste hämtas ur 
den ordinarie årsredovisningen, eftersom det av börsetiska skäl ska ges ut samma 
information till alla. Ingen får särbehandlas. Det är väsentligt att utvecklingen beskrivs 
och förklaras samt att en framtidsbedömning finns med, eftersom den förenklade 
årsredovisningen ska kunna ligga till grund för beslut av aktieägarna huruvida de ska 
behålla sina aktier eller sälja dem. Det får inte heller bli en propaganda skrift, där endast 
det positiva nämns. (Bohlin, 1987) 
 
Enligt respondenten svartmålar media livbolagens transaktioner. Arbetssätt och 
beteende har inte förändrats inom organisationen och det anses inte ha uppstått några 
radikala förändringar. Om Finansinspektionen kommer med krav om riktlinjer så blir 
det mer formalia av existerande rutiner. Däremot finns inga riktlinjer av den typen idag. 
Förtroendet har minskat för hela branschen. Finansinspektionens kontroll påpekar 
respondenten är extern och har inget att göra med de interna tillvägagångssätten och 
arbetssätten. 
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5. LAGFÖRSLAG PÅ OMRÅDET 
 
Efter den senaste tidens händelser rörande livbolag och då särskilt Skandia-affären, 
har samhället satt press på myndigheter och kontrollorgan. Finansinspektionen har 
under det senaste året genomfört en djupgående undersökning av 
livförsäkringsaktiebolag samt utrett behovet och möjligheterna med ett nytt lagförslag. 
 
Försäkringsrörelsereformen 1998 var den senaste stora översynen av regelverket för 
försäkringsverksamhet. Enligt Lund gav försäkringsrörelsereformen (Prop. 1998/99:87) 
försäkringsbolagen en jobbig tid med en djup börsnedgång att ta sig igenom. Idag syns 
krav på ytterligare förbättringar och moderniseringar av regelsystemet samt en 
renodling av tillsynen av svenska försäkringsbolag. Livförsäkringsmarknadens 
förtroende måste stärkas och försäkringstagarnas intressen bättre tillvaratas. I 
propositionen i reformen saknas information om riktlinjer, målsättning samt om hur 
överskottshanteringen går till. Propositionen är en del i regeringens åtgärder i ett kortare 
perspektiv. (Lund, 2004) 
 

5.1 Finansinspektionens utredning Internaffärer i nio livbolag 2004:2 
 
Regeringen har gett Finansinspektionen i uppdrag att granska verksamheter inom 
livförsäkringsbranschen. Den 12 juni 2003 lämnade Finansinspektionen en rapport, 
Intressekonflikter i livbolagen (2003:2). I rapporten fanns förslag till hur 
livförsäkringstagarnas ställning kan stärkas. Finansdepartmentet utarbetade i december 
2003, med grund i Finansinspektionens rapport, en promemoria om förstärkt skydd för 
försäkringstagare i livförsäkringsbolag. Promemorian hade till syfte att konkretisera de 
åtgärder som regeringen avser vidta i det korta perspektivet. Åtgärderna återfinns i de 
förslag till förändringar av försäkringsrörelselagen som föreslås träda i kraft 1 juli, 
2004. (Lund, 2004) 
 
Finansinspektionen har kartlagt närståendetransaktioner i åtta icke vinstutdelande 
livförsäkringsaktiebolag samt ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Syftet var att ta fram 
en modell som ska användas vid bedömning av transaktioner mellan livbolag och 
närstående företag. Modellen ska även kontrollera livbolagens rutiner och kontroller 
avseende dessa transaktioner. Det övergripande målet är att bidra till finanssektorns 
stabilitet och effektivitet samt verka för ett gott konsumentskydd. För att dessa mål ska 
kunna uppfyllas har staten en viktig roll genom att verka för regleringar, 
tillståndsgivning och tillsyn. (FI 2004:2) 
 
Finansinspektionens uppgift är att se till att finansiella företag har en väl fungerande 
intern kontroll och en sund balans mellan kapital och risker. De ska även motverka 
intressekonflikter och förtroendeproblem. Granskningen av livbolagen, resulterade i att 
försäkringstagarnas intressen i livbolagens styrelser ska stärkas, åtgärder för bättre insyn 
i livbolagens närstående transaktioner samt en generellt sett förbättrad information. De 
slutsatser som dras i rapporten innebär att Finansinspektionen ställer högre krav på 
åtgärder. Det krävs upplysningar om relationer och transaktioner till närstående företag 
samt särskilda, av Finansinspektionen, förordnade revisorer i livbolagen. (FI 2004:2) 
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För en effektiv tillsyn av vinstutdelningsförbudet är en god kontroll och styrning av 
priset för interna transaktioner nödvändigt. Genom transaktioner mellan bolag i en 
koncern sker förmögenhetsöverföringar. En transaktion utan motsvarande prestation är i 
regel inte tillåtna. Därför är det extra viktigt att kontrollera hur sådana transaktioner 
hanteras och prissätts. Med otillåten vinstutdelning menas att sälja varor och tjänster till 
livbolaget till överpris eller att köpa varor och tjänster till underpris. Finansinspektionen 
vill kontrollera koncerninterna transaktioner utöver det legala kravet. De vill utveckla en 
god standard på området som även tillgodoser etiska frågeställningar och som skapar ett 
förtroende för branschen i allmänhet och i synnerhet för livförsäkringsaktiebolag. (FI 
2004:2) 
 
Vid frågor som rör närstående och närståendetransaktioner anser Finansinspektionen att 
fastställande av pris ska vara marknadsmässigt. Om priset i närståendetransaktionen inte 
avviker från vad som skulle gälla mellan två fristående parter i motsvarande situation, är 
det marknadsmässigt. Skulle priset inte kunna fastställas marknadsmässigt ska det utgå 
från en självkostnadskalkyl. Denna grundas på faktiska orsakssamband mellan den 
levererade varans eller tjänstens innehåll och dess resursförbrukning hos leverantören. 
(FI 2004:2) 
 

5.2 Innebörd och följder av det nya lagförslaget 
 
5.2.1 Styrelsesammansättning 
 
Finansinspektionen föreslår att antalet styrelseledamöter i ett icke-vinstutdelande 
försäkringsbolag, vilka saknar koppling till ägaren eller närstående, utökas till hälften. 
Bolagsstämman utser majoriteten av styrelsen men styrelseledamöterna utses även 
oberoende av aktieägarna. Försäkringstagarna bör ges ökad insyn och inflytande i de 
bolag som de bidrar till bolagets egna kapital. Dessa krav bör vägas mot möjligheter till 
effektiv kontroll av bolagets skötsel. Kontrollen kan anses minska om bolagsstämmans 
beslutanderätt reduceras. (FI 2004:2) 
 
Det föreslås i propositionen att flertalet av styrelseledamöterna i icke-vinstudelande 
försäkringsaktiebolag och i ömsesidiga försäkringsbolag varken ska vara anställda eller 
styrelseledamöter i något bolag inom samma företagsgrupp. Åtgärderna ska stärka 
styrelsens oberoende i förhållande till ledande befattningshavare i försäkringsbolag där 
det antingen finns ett svagt ägarintresse eller risk för intressekonflikter. Endast 
styrelseledamöter som inte har någon koppling till övriga bolag i gruppen får handlägga 
en intäkts- eller kostnadstransaktion i ett icke-vinstutdelande företag som ingår i en 
företagsgrupp. Detta för att minimera risken att fördelning sker på ett otillbörligt sätt. 
Förslaget syftar till en gränsdragning mellan icke-vinstutdelande försäkringsaktiebolag 
och andra bolag inom samma företagsgrupp. Avtal mellan livbolaget och företag inom 
en grupp av närstående företag ska enbart få handläggas av styrelseledamöter som inte 
har rätt att även vara företrädare för dessa närstående företag. (Prop. 2003/04:109) 
 
Ramel (2002) har alltid förespråkat jämlikhet för alla aktieägare i en styrelse. Han anser 
att det är en självklarhet att alla ska ha samma information samtidigt. För den finansiella 
marknaden är utvecklingen under de senaste årtionden av största betydelse. Styrelsen 
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har fått större ansvar och blivit mer självständig – på bekostnad av företagsledningen. 
Styrelseuppdragen har länge varit koncentrerade till ett fåtal personer. Det har i mångt 
och mycket varit samma personer som i sina respektive sfärer suttit i varandras 
styrelser. En del styrelseledamöter kan ha upp till åtta till tio uppdrag. Detta bör ändras i 
riktning mot färre uppdrag per person och ligga på tre till fyra stycken per ledamot. 
Principfrågan om VD: ns relation till huvudaktieägaren är också, om relationen är 
närstående, av stor betydelse. Huvudägaren vet rimligen vad han vill och driver genom 
sin företrädare strategifrågorna i styrelsen. Om VD: n inte delar huvudägares 
uppfattning och offentligt kritiserar huvudägaren så uppstår svårartade konflikter. Det är 
därför orimligt att VD driver ägarfrågor mot huvudägarens intentioner. (Ramel, 2002) 
 
5.2.2 Försäkringstagarrepresentant i styrelsen 
 
Försäkringstagarrepresentantens roll i styrelsen blir vid frågor om styrelseledamöter 
central. Kravet om en sådan begränsas till icke-vinstutdelande företag samt att 
möjligheten för Finansinspektionen att utse representanten avskaffas. Det är viktigt att 
försäkringstagarna i dessa bolag får inflytande eftersom deras riskkapital används inom 
bolaget. För att öka försäkringstagarinflytandet kan en intresseorganisation med 
koppling till försäkringstagarna vara till hjälp. Styrelseledamöter utses av 
organisationen eller genom en process där försäkringstagarna direkt utser 
styrelseledamöter. Försäkringstagarnas roll ska stärkas så att de inte tillskrivs 
otillbörliga nackdelar med fördel för andra intressegrupper. (Lund, 2004) Den 
nuvarande ordningen med försäkringstagarrepresentanter och deras tillsättning kan 
ifrågasättas. Deras huvudsakliga uppgift i styrelsen är att utöva kontroll över bolagets 
ledning mot bakgrund av stämmobeslut, bolagsordningen och andra riktlinjer. I vissa 
fall kan dessa representanter ha ett motstridigt intresse när de särskilt bevakar 
försäkringstagarnas intressen. (Prop. 2003/04:109) 
 
Lagförslaget kommer bland annat att innebära att icke-vinstutdelande 
försäkringsaktiebolag ska ha försäkringstagarrepresentanter som utses av 
försäkringstagarna eller av en intresseorganisation. Kostnaderna för att inrätta ett direkt 
försäkringstagarinflytande består i att utveckla en procedur vid val av styrelseledamöter. 
Detta kan i relation till bolagets totala kostnader anses utgöra en alltför stor del men 
måste samtidigt ställas i proportion till de positiva förtroendeeffekter som uppnås av en 
sådan lösning. Utformning av riktlinjer för intressekonflikter lär inte resultera i ökade 
kostnader. Livförsäkringsbolag upprättar placeringsriktlinjer för samtliga tillgångar 
redan idag. (Prop. 2003/04:109) 
 
Vilka är då försäkringstagarnas intressen och hur skiljer de sig från utgångspunkterna 
från styrelsens arbete? Försäkringstagarna har dubbla roller då de både agerar 
borgenärer gentemot försäkringsbolaget samt som de bidrar med riskkapital. Dagens 
lagstiftning fungerar främst som ett borgenärsskydd då reglerna inte skiljer på 
försäkringstagare som bidrar med riskkapital och de som inte tillför bidrag. 
Intressekonflikter med övriga styrelseledamöter uppkommer främst när ledamoten 
representerar försäkringstagarnas borgenärsintresse. För att minska denna 
intressekonflikt anses det lämpligt att reglerna om försäkringstagarrepresentanten ändras 
till att avse endast försäkringsaktiebolag där försäkringstagarna svarar för delar av 
bolagets riskkapital, det vill säga försäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst. 
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Representanten ska därmed inte vaka specifikt över försäkringstagarnas intresse utan 
verka för ett riskkapitalintresse på samma sätt som övriga styrelseledamöter. 
Försäkringstagarna representeras därmed som bidragsgivare av riskkapital i dessa 
företag. (Prop.2003/04:109) 
 
5.2.3 Intressekonflikter 
 
I alla former av affärsverksamheter finns en risk att intressekonflikter får genomslag på 
styrningen av ett företag. Intressekonflikter uppstår när en beslutsfattare i ett företag 
representerar två eller flera olika intressen. I ett företag som inte direkt styrs av ägarna 
kommer det alltid att finnas risk för intressekonflikter eftersom även beslutsfattaren i 
företaget normalt sett har ett eget ekonomiskt intresse. Konfliktens genomslag kan yttra 
sig i en resultatförsämring genom att tillgångar inte allokerats på ett optimalt sätt eller 
att företagets risktagande inte har varit i överensstämmelse med ägarnas uppfattningar. 
(Prop. 2003/04:109) 
 
Vid hantering av intressekonflikter uppstår kostnader men kan begränsas genom att 
företagsledningens kompensation kopplas till den avkastning som företaget ger på eget 
kapital eller till aktiekursens utveckling. Detta leder till att beslutsfattarnas egenintresse 
sammanfaller med ägarnas vinstintresse. Effektiviteten i dessa system varierar från fall 
till fall. Kostnader uppstår även vid förbättring av övervakning av systemen, däribland 
extern redovisning samt kostnader för oberoende revisorer. (Prop. 2003/04:109) 
 
Fördelningen av ekonomiskt risktagande varierar kraftigt mellan olika intressenter och 
för olika verksamhetsformer. Det är främst försäkringstagarna som bidrar med 
riskkapital i traditionella livförsäkringsbolag, 96 procent jämfört med aktieägarnas och 
garanternas 1 procent. Även om riskkapitalet i stor utsträckning består av medel 
finansierade av försäkringstagare, saknar de i stor utsträckning inflytande över bolagens 
styrning. Risken för att intressekonflikt ska uppstå anses vara störst för traditionella 
livförsäkringar. I alla försäkringsbolag gäller att räntabiliteten på eget kapital kan ökas 
på bekostnad av att bolagets skulder exponeras mot ökad risk. Bolagets skulder 
motsvaras av försäkringstagarnas fordringsrätt vid traditionella livförsäkringar. (Prop. 
2003/04:109) 
 
Ett försäkringsbolag bör självt kunna identifiera och hantera situationer där 
intressekonflikter kan föreligga med mål att de beslut som fattas är förenliga med 
bolagets syfte. Därför anser regeringen att riktlinjer bör upprättas vid hantering av 
intressekonflikter mellan olika intressenter som bidragit till bolagets kapital. 
Riktlinjerna ska uppmärksamma situationer där det kan finnas en intressekonflikt i 
förhållande till bolagets anställda och andra som uppbär ersättning från bolaget. 
Riktlinjerna bör innehålla de övergripande principerna för olika ersättningsprogram till 
företagsledning, andra anställda och säljare, någonting som är särskilt viktigt om 
kompensationen till dessa grupper är provisionsbaserade. Försäkringsbolagets styrelse 
ska fastställa riktlinjerna och ansvarar för att de efterföljs och ska fortlöpande pröva om 
de behöver ändras. (Lund, 2004) 
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Riktlinjerna ska fungera som ett verktyg för att främja bolagsintern kontroll. Därför 
finns det ingen anledning till specifikation i lag eller annan författning. Lagen anger 
endast att riktlinjer ska upprättas och följas. De ska ge vägledning i beslut som avser 
förmögenhets- och riskfördelning mellan olika intressentgrupper i företaget samt stärka 
aktieägares, delägares, garanters och försäkringstagares ställning vid beslutsfattande i 
försäkringsbolaget. (Prop. 2003/04:109) 
 
5.2.4 Vinstutdelningsproblematiken 
 
Enligt propositionen till försäkringsrörelselagen ska det av bolagsordningen i de 
vinstutdelande livförsäkringsaktiebolagen framgå hur vinst och förlust fördelas mellan 
försäkringstagare och aktieägare. Det bör vara en tydlig gränsdragning mellan 
försäkringstagarnas medel och aktieägarnas kapital. För de icke-vinstutdelande 
livförsäkringsaktiebolagen har bristerna varit särskilt märkbara. Försäkringstagarna har 
begränsad insyn men bidrar med stor del av riskkapitalet. Aktieägarna bidrar däremot 
med en mindre del av riskkapitalet men har betydligt större insyn. Detta riskerar att leda 
till försvagade incitament att bedriva verksamheten effektivt och med god riskkontroll 
och i försäkringstagarnas intressen. Det finns även risk att intressekonflikter mellan 
aktieägare, försäkringstagare och företagsledning påverkar styrningen när 
livförsäkringsbolaget ingår avtal med närstående företag, inte minst om någon 
styrelseledamot i bolaget också har ledningsuppdrag i detta närstående företag. Att 
dessa företag inte får dela ut vinst till sina aktieägare kan dessutom innebära en 
ovillighet från ägarnas sida att satsa ytterligare kapital i verksamheten. Det blir därför 
svårare att få tillgång till riskkapital. (Prop. 2003/04:109) 
 
För de ömsesidiga bolagen finns även svårigheter vid anskaffandet av kapital och 
fördelning av överskott. Försäkringstagarna bidrar inte till en effektiv styrning men står 
ändå som delägare. (Prop. 2003/04:109) Om ett försäkringsbolag inte kan fullfölja sina 
förpliktelser enligt ingångna avtal kan stora värden gå förlorade för såväl privatpersoner 
som företag. Ett försäkringsavtal är speciellt i det hänseendet att det bygger på 
förskottsbetalning från försäkringstagarna mot en överlåten risk till försäkringsbolaget. 
Ersättning betalas däremot ut först efter viss tid om ett försäkringsfall har inträffat vilket 
medför att försäkringstagaren är beroende av att försäkringsbolaget under en längre 
period kan hantera de risker som förvaltningen av försäkringstagarens kapital innebär. 
Det ställs höga krav på en utomstående aktör som värderar bolagets ekonomi. Det blir 
därför svårt för en försäkringstagare att bevaka beslutsfattande i ett försäkringsbolag. 
(Prop. 2003/04:109) 
 
5.2.5 Sanktioner 
 
Om generalklausulerna utformas enligt ovan kommer de att motverka åtgärder som 
formellt inte berör aktieägares och försäkringstagares lika rätt i bolaget men som reellt 
gynnar en aktieägare eller försäkringstagare på andras bekostnad, till exempel att 
egendom säljs för ett uppenbart underpris till ett närstående bolag. Utvidgningen av 
området innebär även att en försäkringstagare ges större möjligheter att utkräva rättsliga 
sanktioner av styrelseledamöter eller den verkställande direktören som handlat 
otillbörligt mot försäkringstagarna. Överträdelse innebär enligt försäkringsrörelselagen 
16 kap 1 § att styrelse drar på sig skadeståndsskyldighet. (Prop. 2003/04: 109) 
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6 SLUTSATS OCH ANALYS 
 
I detta kapitel följer sammanfattning och analys av de delarna av uppsatsen vi velat 
lägga vikt vid. Den analys och de slutsatser vi kunnat urskilja utifrån teori och empiri 
presenterar vi enligt den i metodkapitlet beskrivna analysmodellen. Vår modell bygger 
på den ursprungliga agentteorin och Öhmans modifikation. Analysen grundas i 
modellen och de olika delarna behandlas främst med grund i informationskravet till 
försäkringstagarna samt vilka faktorer som påverkar informationsflödet mellan 
parterna i agentteorin. Lagstiftningen kommer i analysmodellen att användas som 
referensram och utgångspunkt. Avslutningsvis sammanställs våra slutsatser i en 
modifierad modell. 
 
Ett företags redovisning har som övergripande syfte att den ska bidra med användbar 
information. Redovisningsinformationen ska mer precist förse nuvarande och 
potentiella investerare, finansiärer, leverantörer och anställda med rättvisande bilder av 
företagen och deras verksamheter. Intressenternas behov av information för 
beslutsfattande ska fokuseras. Investerarna kan anlita revisorer för att kontrollera 
företagsledarna och granska den information som företagen lämnar ut. En granskning 
som utförs av en oberoende part skapar förutsättningar för att 
redovisningsinformationen ska kunna kvalitetssäkras. Dessa förhållanden beskrivs 
framför allt i agentteorin. 
 
Efter Skandiaaffären har Finansinspektionens ögon riktats mot livbolagen. De vill utöka 
informationen till intressenterna och ge dessa utökad insyn i bolagens ekonomiska 
situation. Finansinspektionen anser att detta säkerställs genom metodstöd vid 
internprissättning samt att branschen utser en för den best practice. Efter att vi studerat 
området har vi erfarit att lagstiftning sällan självständigt har hjälpt att komma till rätta 
med problem och därför hyser vi stor tilltro till en best practice samt dennas möjlighet 
att ändra revisorernas attityd. Detta är vi medvetna om kan bli svårt då Öhmans 
undersökning visat hur starkt traditionsinriktade revisionen är. 
 
Regeringens förslag till ny försäkringsrörelselag ligger som grund för åtgärder på 
kortare sikt. Dagens lagstiftning fungerar främst som ett borgenärsskydd då reglerna 
inte skiljer på försäkringstagare som bidrar med riskkapital och de som inte tillför 
bidrag. Försäkringstagarna anses ha dubbla roller då de bidrar med riskkapital samt är 
beroende av att företagets likviditet är bestående. 
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Företagsledning och styrelse 
Närståendekretsen Agent 
Interna riktlinjer och policys 

 
 
Figur 4 Vår modifikation av agentteorin 

6.1 Agent 
 
6.1.1 Styrelse och företagsledning 
 
Försäkringstagarnas inflytande ska tryggas genom att styrelseledamöterna i icke 
vinstutdelande försäkringsbolag till hälften ska bestå av oberoende personer. Dessa ska 
utses av bolagsstämman och aktieägarna gemensamt. Bolagsstämmans beslutanderätt 
ska reduceras och överskjutas till styrelsen. Det kommer också att bedömas huruvida ett 
jävsförhållande kan anses föreligga då Finansinspektionen ska upprätta regler som gör 
att ägare i närstående företag som sitter i styrelsen inte längre får granska och handha 
interna transaktioner som rör affärer med deras företag. Denna risk anser vi ytterligare 
reduceras i och med att antalet styrelseledamöter med egna ekonomiska intressen 
kommer att minska i styrelsen då kravet på hälften oberoende ledamöter införs. 
Försäkringstagarna föreslås av Finansinspektionen också kunna företrädas av en 
intresseorganisation. FI anser att det ställs höga krav på en utomstående aktör som 
värderar bolagets ekonomi. Något liknande har upprättats genom Tryggstiftelsen i SEB 
Trygg Liv. Finansinspektionen anser vidare att deras arbete till största del består av att 
granska det riskkapital som försäkringstagarna skjutit in i företaget. 
 
I empirin kan urskiljas att styrelsen idag består av ledamöter som har stark koppling till 
bolaget. För SEB Trygg Liv har Tryggstiftelsen bidragit till att öka försäkringstagarnas 
inflytande vid val av ledamöter. Samtidigt framkom vid vår intervju att detta oberoende 
inte skulle vara strikt då styrelseledamöterna fortfarande utses av ägaren, i detta fall 
SEB med företagsledning. För att sitta som styrelseledamot i SEB Trygg Liv krävs även 
insikt i bolaget, något som förstärka att oberoendet inte upprätthålls då ägaren kan finna 
fördel i att välja en person som de känner och som de vet är insatta i bolaget. Även om 
ledamöterna inte tillhör närståendekretsen kan en så kallad svågerpolitik innebära att 
oberoendet inte upprätthålls enligt vad lagförslagets syfte varit. Det kan uppkomma om 
ledamöter sitter som representant i flera styrelser. Ramel (2002) visar på att 
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utvecklingen går mot att styrelseledamöter tar på sig allt färre uppdrag men att det 
fortfarande rör sig om tre till fyra uppdrag per styrelseledamot. 
 
I dag har ägarna i ett ickevinstutdelande bolag inte någon strikt legal skyldighet att 
agera i enlighet med försäkringstagarnas bästa. Det återfinns däremot ett krav från 
allmänheten att dessa ägare ska handla på detta sätt i enlighet med etik och moral. 
Försäkringsgivarna har ett intresse av att vara legitima i allmänhetens ögon för att skapa 
konkurrensfördelar. Detta tycker vi tyder på att försäkringsbolagen är villiga att komma 
till rätt med den förtroendekris som drabbat dem. 
 
6.1.2 Externa riktlinjer 
 
Försäkringsbolag ska upprätta och följa riktlinjer för hantering av intressekonflikter 
mellan bolagets intressenter. Försäkringsbolagets styrelse ska fastställa riktlinjerna. 
Styrelsen ansvarar för att riktlinjerna följs och ska fortlöpande pröva om de behöver 
ändras. Propositionen 2003/04:109 innehåller även en regel om att riktlinjerna skulle 
innehålla principerna för en effektiv styrning av försäkringsbolaget, en regel om att 
bolagsstämman skulle vara bunden av dessa riktlinjer samt regler om att överträdelser 
av riktlinjerna skulle vara skadeståndsgrundande för bland andra aktieägare, 
styrelseledamöter och verkställande direktör. Finansinspektionen anser inte att det i lag 
ska specificeras att riktlinjerna ska innehålla principer för effektiv ägarstyrning. 
 
Riktlinjerna ska uppmärksamma situationer där det kan finnas en intressekonflikt i 
förhållande till bolagets anställda och andra som uppbär ersättning från bolaget. 
Riktlinjerna bör innehålla de övergripande principerna för olika ersättningsprogram till 
företagsledning, andra anställda och säljare, någonting som är särskilt viktigt om 
kompensationen till dessa grupper är provisionsbaserade.  
 
Riktlinjerna ska fungera som ett verktyg för att främja bolagsintern kontroll. Därför 
finns det ingen anledning till specifikation i lag eller annan författning. Lagen anger 
endast att riktlinjer ska upprättas och följas. De ska ge vägledning i beslut som avser 
förmögenhets- och riskfördelning mellan olika intressentgrupper i företaget samt stärka 
aktieägares, delägares, garanters och försäkringstagares ställning vid beslutsfattande i 
försäkringsbolaget. Riktlinjerna kan tjäna som grund för Finansinspektionens tillsyn av 
försäkringsbolag genom att kontrollera riktlinjernas kvalitet och överträdelse. 
 
Finansinspektionen och kontrollorgan har inte resurser för att gå in på varje enskild 
detalj. De följer upp och agerar på saker som är av principiell vikt. De gör platsbesök 
med olika inriktningar i företagen. Däremot utreder de inte enskilda konsumenters 
problem. Idag har Finansinspektionen verksamhet för utredande av insiderfrågor. Även 
om det finns ett enhetligt regelverk så är det orimligt att en icke-myndighet utdömer 
sanktioner mot lagen. Med det nya regelverket bör det därför införas nya implikationer 
för tillsynen. Övervakningsfunktionen kommer att ligga mer hos Finansinspektionen än 
tidigare. 
 
Regeringen föreslår att riktlinjerna justeras så att de ger ett uttryckligt skydd även åt 
vissa försäkringstagare i icke-vinstutdelande aktiebolag. Det bör ske ett förtydligande av 
generalklausulerna så att otillbörliga fördelar inte får ges vare sig till enskilda 
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försäkringstagare eller till andra intressenter, på bekostnad av försäkringstagare eller 
andra ersättningsberättigade som på grund av försäkringsavtal har rätt till andel i 
bolagets ackumulerade vinst. Generalklausulerna kommer därmed att få betydelse för 
såväl hanteringen av intressekonflikter mellan olika intressentgrupper som hanteringen 
av konflikter mellan försäkringstagare.  
 
Vid hantering av intressekonflikter uppstår kostnader men kan begränsas genom att 
företagsledningens kompensation kopplas till den avkastning som företaget ger på eget 
kapital eller till aktiekursens utveckling. Detta leder till att beslutsfattarnas egenintresse 
sammanfaller med ägarnas vinstintresse. Enligt propositionen till ny 
försäkringsrörelselagen ska det av bolagsordningen i de vinstutdelande 
livförsäkringsaktiebolagen framgå hur vinst och förlust fördelas mellan 
försäkringstagare och aktieägare, det vill säga en tydlig gränsdragning mellan 
försäkringstagarnas medel och aktieägarnas kapital. Att aktieägarna vill att det ska 
genereras så stor avkastning som möjligt bör kopplas till det egna kapitalet i livbolagen. 
I det egna kapitalet ligger dolda övervärden som bör tillfalla försäkringstagarna. 
Återbäring utgår inte förrän övervärdet överstiger vad som ska ligga kvar i livbolaget 
för sämre tider. Incitamenten för aktieägare att öka försäkringstagarnas möjlighet till 
ökad avkastning sammankopplas med deras eget vinstintresse. 
 
Interna transaktioner ska granskas och på detta sätt ska det undvikas att utdelningsbara 
medel otillbörligen frigörs. Finansinspektionen ska skapa en god standard på området 
som förstärker allmänhetens förtroende och reglerar interntransaktionerna. Priset som 
tas ut vid dessa transaktioner ska alltid vara marknadsmässigt och om ett sådant saknas 
ska det utrönas enligt ekonomiska principer vilket pris som bör tas ut. Utvidgningen av 
området innebär även att en försäkringstagare ges större möjligheter att utkräva rättsliga 
sanktioner av styrelseledamöter eller den verkställande direktören som handlat 
otillbörligt mot försäkringstagarna. Överträdelse innebär enligt försäkringsrörelselagen 
16 kap 1 § att styrelse drar på sig skadeståndsskyldighet. 
 
I vår intervju framgick att riktlinjerna i lagförslaget för SEB Trygg Livs del enbart 
skulle innebära formalia av redan existerande rutiner och synsätt. I de bolag där allt går 
rätt till blir denna rapportering ännu en byråkratisk åtgärd som för medarbetarna kan 
uppfattas som överflödig. I samband med den senaste tidens turbulens finns det dock 
orsaker till att upprätta dessa riktlinjer. För de livbolag där tveksamma transaktioner och 
knapphändig information finns torde då riktlinjerna fylla sin tilltänkta funktion. Detta 
bör ske i samband med att Finansinspektionen upprätthåller sin kontroll av principfrågor 
och att allt går rätt till enligt gällande lagstiftning. 
 
Vi anser att riktlinjerna från Finansinspektionen till livbolagen bör innehålla principer 
för effektiv ägarstyrning. Det finns principer för effektiv ägarstyrning som tillgodoser 
aktieägarnas intressen utifrån ett revisors-, styrelse och övriga intressenters perspektiv. 
När försäkringstagarna inte har något direkt inflytande bör detta finnas i offentliga 
dokument som styrker att organisationen arbetar mot försäkringstagarnas intressen. 
Upprättande av riktlinjer sker av bolagets styrelse. Vi anser att de bör rutinmässigt 
inlämnas till Finansinspektionen för kontroll. Om detta inte efterlevs torde risken finnas 
att riktlinjerna tappar betydelse och kraft. 
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6.2 Övervakning 
 
6.2.1 Revisorers oberoende och redovisningens innehåll 
 
Revisorernas oberoende är en nödvändighet för att vår analysmodell ska fungera. En 
oberoende part är en nödvändighet för att även den ursprungliga agentteorin ska 
fungera. Det krävs att intressenterna kan lita på att revisorerna har granskat 
redovisningens innehåll med ett oberoendeförhållande. Vi tror att det krävs utökat 
arbete även från revisorernas sida att utforma en redovisning som är opartisk, tillförlitlig 
och jämförbar men som ligger på en nivå som är begriplig för försäkringstagarna och 
som är av ringa omfattning. Öhman anser även att det vore att fördra om revisorer 
innehade en särskild förståelse för den bransch de granskar. Något som vi tror skulle 
vara positivt för skyddet för försäkringstagarna och det riskkapital de investerar i 
företaget. 
 
En särskilt starkt bidragande orsak till att förväntningarna skiljer sig åt mellan styrelse 
och intressenter är revisorernas magra och diffusa rapportering till intressenterna. Även 
om det kan finnas andra förtjänster med en revision är det endast via rapporteringen som 
intressenterna kan ta del av revisionens utfall och revisorernas bedömningar. Det 
innebär att rapporteringen är av avgörande betydelse för förhållandet mellan revisorerna 
och intressenterna. Revisionsrapporter behöver vara omfattande och icke 
standardiserade för att vara av verkligt värde för intressenterna. Ett utökat 
informationsinnehåll i revisionsrapporten skulle inte bara kunna hjälpa intressenterna i 
deras beslutsfattande, utan även ge dem en större förståelse för både revisionen och 
revisorernas arbete. Samtidigt skulle en utförligare rapportering per automatik innebära 
att revisorerna har mera att stå till svars för. Efterdyningarna av de internationella och 
nationella redovisningsskandalerna har ännu inte har ebbat ut, men på kort sikt 
förväntas de i någon mån att påverka revisorerna. En inte allt för djärv gissning är att 
högre krav kommer att ställas på företagsledares etik och moral och att revisorerna 
därmed kan få i uppdrag att kontrollera att företagen och dess ledande representanter 
följer särskilda regelverk och rutiner i just dessa frågor. 
 
Det finns ett förväntningsgap mellan intressenter och revisorer, där intressenterna anser 
att revisorerna ska granska förbiseenden och oegentligheter i redovisningen framför 
huruvida den redovisning som finns ger en rättvisande bild. Vi tycker att detta tyder på 
att allt större vikt läggs på etik och moral framför den rent ekonomiska kunskapen. Det 
är viktigt att Finansinspektionen kan skapa en insikt hos revisorerna att även 
samhällsnyttan hör till deras ansvar och granskningsområde och att den fiskala funktion 
som återfinns i Öhmans agentteori är mycket viktig.  
 
Revisorernas oberoendeställning försvåras i bolag av den vidsträckta karaktär som 
livförsäkringsbolagen består av. Revisorerna har troligen en närmare relation till 
styrelse och ägare genom ett långvarigt samarbete. Livförsäkringstagarna är däremot 
spridda över landet och byts ständigt ut. De är mer subtila än vad styrelse och ägare är 
och vi anser att detta kan ha bidragit till att livförsäkringstagare har förbisetts. 
 
I diskussionerna hänvisade revisorerna i Öhmans undersökning vid mer än ett tillfälle 
till att revisionsuppgiften behöver renodlas – inte minst till följd av de 
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uppmärksammade redovisningsskandalerna – och att det är önskvärt att den styrs av 
parollen ”back to basic”. Revisorer ska inte agera finansanalytiker. Det ansågs farligt, 
inte minst för förtroendet, att ge sig in på nya områden. Det kan tyckas något 
paradoxalt, men det verkar som om allt komplexare och svårare bedömningar inom 
etablerade granskningsområden nästan per automatik leder till att revisorerna behöver 
sätta sig in i allt fler och allt mer detaljerade rekommendationer. För att revisorerna ska 
kunna hantera en redan utsatt position kommer de att vara betjänta av ännu mer 
riktlinjer och stöd, vilket av allt att döma kommer att resultera i att revisionen på sikt 
görs allt mer detaljstyrd. 
 
Resultaten i Öhmans undersökning pekar på att revisorerna tycks fokusera mera på 
innehållet i sitt arbete och på de därtill hörande riktlinjer som de har att följa, än på om 
informationen är användbar för intressenternas beslutsfattande. De visar ett större 
intresse av att granska och verifiera vissa objekt som kan hänföras till den 
räkenskapsinformation som företagen är skyldiga att upprätta än att granska andra 
objekt och göra uttalanden som kan vara till hjälp för investerare och övriga 
intressenter. Med tanke på den relativt begränsade inriktningen på 
verksamhetsrelaterade granskningsobjekt förefaller det exempelvis svårt att hävda att 
inriktningen på den för intressenterna så viktiga upplysningen om företagets 
överlevnadsförmåga ges högsta prioritet. Revisorerna handlar i självfokusering. De 
följer lagar och regler och handlar enligt praxis och beprövade riktlinjer. Därmed intar 
de en konservativ hållning vilket gör det svårt att öka informationsflödet till 
redovisningsberättigade, redovisningsskandalerna till trots. Det som är värdefullt för 
intressenterna står i motsatsförhållande till revisorernas trygghet. Revisorernas 
oberoende gentemot agenten kan grundas i dels beroendeställning och dels en rent 
ekonomisk aspekt. Revisionsbyråer är vinstdrivande subjekt och det förefaller därför 
möjligt att de tar på sig uppdrag som de egentligen borde avsäga sig på grund av 
beroende då de är i behov av intäkter. 
 
Det finns en möjlighet att information manipuleras av företagen. Redovisningen är ett 
effektivt sätt för företag att välja vilken information de vill ska synas genom att ta med 
denna och dölja eventuella oegentligheter. Revisorer ägnar i och med 
oberoendeförhållandet mest tid åt sina uppdragsgivare, det vill säga försäkringsbolaget 
och detta gör att pil (b) i modellen utarbetas för att göra dessa nöjda. Om denna pil 
medvetet eller omedvetet är manipulerad blir pil (c) det vill säga den information som 
ligger till grund för beslutsfattande hos intressenterna också manipulerad och bidrar till 
att dessa har svårt att fatta ett väl övervägt beslut och ana faror i tid. 
 
Eftersom revisorerna tycks handla efter gällande lagstiftning lär den införda 
analysmodellen i 1998 års försäkringsrörelselag vara en början till förändring av 
oberoendeförhållandet för revisorer och en början till utvidgning och förändring av 
revisorernas konservativa inställning. Samhällets utveckling samt 
redovisningsskandalerna kräver att synen på oberoendet förändras och det krävs en ökad 
medvetenhet om de aktuella redovisningsproblemen. För att säkra informationen till 
försäkringstagarna bör företagen upprätta intern policys för att skapa ett system som 
skapar denna informationshantering. Denna policy bör även omfatta revisorer och deras 
ställning gentemot styrelse och företagsledning. Den föreslagna lagstiftningen sätter 
ramarna för verksamheten. Riktlinjer från Finansinspektionen kommer att fungera som 
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en extern och principiell övervakning av livförsäkringsbolagens verksamhet där 
revisorernas ställning även omfattas genom att Finansinspektionen exempelvis tillsätter 
revisorer i livbolagen. 

6.3 Principal 
 
6.3.1 Försäkringstagarnas informationskrav och inflytande 
 
Det är viktigt att informationen i redovisningen anpassas till försäkringstagarna och 
deras roll som konsumenter. Informationskravet till intressenterna kan inte uppfyllas om 
inte formerna för redovisningen anpassas på detta sätt. Som Bohlin säger i sin 
undersökning måste informationen hålla sig inom en rimlig omfattning och begripligt 
förklara relevanta uppgifter. 
 
Försäkringstagarens ökade informationskrav och inflytande kan återspeglas i intern 
policys för försäkringstagare inom organisationen. Enligt respondenten finns i dagsläget 
inga interna policys inom SEB Trygg Liv. Den information som ges till 
försäkringstagare handlar mycket om den administrativa biten. Informationskravet kan 
tillgodoses exempelvis genom att skicka ut årsredovisningsbesked med bra beskrivning 
av den ekonomiska situationen. Det är svårt att få ut informationen och nå fram så att 
folk förstår, men enligt respondenten är det bara att fortsätta skicka ut informationen. 
Informationen måste vara överskådlig och tillgänglig genom olika kanaler. 
Årsredogörelsen utgör även en informationskälla till försäkringstagare. Det är för 
mycket formaliakrav i en vanlig årsredovisning för att denna ska innehålla enbart 
relevant information för försäkringstagarna. SEB Trygg Livs årsredogörelse ger en 
överskådlig bild över företaget och den har inte med siffror att göra utan består av 
exempelvis förklaringar. Bohlins undersökning från 1987 innehåller samma förslag till 
hur en årsredogörelse bör se ut för att ingen av intressenterna ska åsidosättas. SEB 
Trygg Liv har upprättat en årsredogörelse som i sig torde vara tillräckligt omfattande 
och för försäkringstagare relevant. SEB: s målsättning är att deras kunder ska förstå den 
information de ger ut vilket gör det lättare att kommunicera parter emellan. Om rätt 
beslut har tagits blir det lättare för båda parter att samarbeta. SEB Trygg Liv jobbar med 
detta på olika sätt hela tiden. Hur arbetet uppfattas av kunderna fångas upp i det 
kundnöjdhetsindex som SEB använder sig av. Detta arbete sker genom att kunderna 
erbjuds svara på enkäter. 
 
SEB Trygg Liv har valt att sammansätta en Tryggstiftelse vilken väljs av 
försäkringstagarna vart femte år. Stiftelsens inflytande säkras genom att en gyllene aktie 
som är kopplad till aktieägaravtalet och därmed är stiftelsen tryggad en plats i styrelsen. 
Tryggstiftelsen får utse två styrelseledamöter till Gamla livbolaget. Vi är kritiska till om 
försäkringstagarnas intressen säkras på detta sätt. Dels är det beroende på hur insatta 
försäkringstagarna är. Om vi ser till bland annat Bohlins undersökning är engagemanget 
hos enskilda aktieägare vagt, något som kan antas föreligga även hos försäkringstagare. 
Nästa problem är hur rekryteringsprocessen till stiftelsen går till. Det ligger nära till 
hands att tro att någon med den erfarenhet som krävs redan är delägare eller på annat 
sätt närstående. Denna person kommer då att ha ekonomiska intressen som strider mot 
varandra. Vi är också kritiska mot hur det går till när Tryggstiftelsen väljer 
styrelserepresentanter. Processen har gått så långt ifrån livförsäkringstagarna att vi inte 
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anser att det går att tala om försäkringstagarrepresentanter i enlighet med lagförslaget. 
De av Tryggstiftelsen utsedda ledamöterna skapar inte nödvändigtvis ett oberoende 
gentemot högt uppsatta representanter i styrelsen eller gentemot aktieägarna. Processen 
för att utse ledamöter till Tryggstiftelsen är ett exempel på vad Finansinspektionen bör 
uppställa riktlinjer för. Finansinspektionen bör även utföra kontroller så att 
rekryteringen går till på rätt sätt och att försäkringstagarna ges möjlighet att utse 
ledamöterna till stiftelsen.  
 
Lagförslagets innebörd av försäkringstagarrepresentanten anser vi tryggar 
försäkringstagarens ställning i större utsträckning än tidigare. Valet av representanter till 
Tryggstiftelsen anser vi däremot inte uppfylla vad lagförslaget åsyftat. Om ett bolag 
väljer att använda sig av en liknande konstruktion är det viktigt att Finansinspektionen 
kontrollerar att konstruktionen ger upphov till försäkringstagarrepresentantens 
oberoende. 
 

6.4 Förslag till förbättringar 
 
Försäkringstagarnas ställning och rättsliga skydd varierar mellan ömsesidiga bolag och 
icke-vinstutdelande försäkringsaktiebolag. Ett icke-vinstutdelande försäkringsaktiebolag 
där försäkringstagare bidrar till bolagets egna kapital är inte enligt associationsrättsliga 
regler att betrakta som ett aktiebolag. Syftet är inte att ge vinst åt aktieägarna och det är 
försäkringstagarna, och inte aktieägarna, som har ett krav på bolagets resultat och 
försäkringstagarna bär risken som detta medför. Försäkringstagarna saknar trots detta 
inflytande över bolagets förvaltning och de associationsrättsliga reglernas skydd av 
minoriteter omfattar inte försäkringstagarna. 
 
Skyddsmekanismerna finns för att stärka aktieägares, delägares och garanters ställning i 
förhållande till bolagsstämman men försäkringstagarna i icke-vinstutdelande bolag 
åtnjuter inte denna fördel. Förhållandet har sin grund i att dessa försäkringstagares 
åtagande detaljreglerades genom försäkringsavtalet och de ekonomiska rättigheterna 
fokuserades. Ömsesidiga försäkringsbolags försäkringstagare bidrar till bolagets egna 
kapital. De blir samtidigt delägare i bolaget och får därmed kontrollbefogenheter samt 
omfattas de av de associationsrättsliga generalklausulerna. Revisorn i vår agentteori har 
i och med detta dubbla agenter. Han måste dels vara sann mot ägarna och dels mot 
försäkringstagarna som investerar riskkapital. I och med detta har vi i vår agentteori valt 
att ta in delar av Öhmans revisors fiskala roll då revisorn måste se till att 
försäkringstagarnas tidiga inbetalningar förvaltas på ett tillfredsställande sätt. Ett 
eventuellt överskott i livbolaget syns inte direkt i balansräkningen, det ligger dolt i det 
egna kapitalet. 
 
Respondenten och Bohlin har båda kommenterat faran med att pressen svartmålar 
livförsäkringsbolagen då aktieägare och försäkringstagare inte läser årsredovisningen. 
Informationskravet till dessa intressenter måste tillgodoses på ett bättre sätt än genom 
den traditionella årsredovisningen. SEB Trygg Liv har gjort försök till detta genom en 
uppställd årsredogörelse men vi är kritiska till om samhällsmedborgarna i allmänhet får 
större insikt av denna. Årsredogörelsen lämnar fortfarande möjligheter att dölja 
överskott i det egna kapitalet där gemene man inte söker efter detta. 
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Det behövs bättre genomlysning. Det är viktigt att bolagens externa information är 
tillräckligt omfattande. För att lyckas räcker det inte att lita till någon enskild grupp 
aktörer. Det vore att tänka sig att dessa personer skulle besitta gudomliga egenskaper. 
Det behövs ett kontrollsystem med ett antal länkar som hänger ihop. 
Företagsledningarna och styrelserna – särskilt styrelserna – bär ett stort ansvar. De 
måste vara noggranna. Revisorerna och tillsynen måste stärkas. Regelverket måste göras 
ändamålsenligt. Det är bara i kombinationen av detta som en förbättring kan 
genomföras. 
 

6.5 Sammanfattande slutsatser 
 
För att besvara vårt syfte anser vi att upplysningsintresset hos livförsäkringstagarna 
bättre ska tillgodoses genom ökad information av lättillgängligt slag. 
Försäkringstagarnas inflytande i försäkringsbolagens styrelser ska tryggas genom att en 
försäkringstagarrepresentant säkerställer riskkapitalet i enlighet med det nya 
lagförslaget. Styrelsesammansättningen ska vidare ändras till att bestå av hälften 
oberoende ledamöter. Styrelsens beslutanderätt ska även enligt lagförslaget överskjutas 
till stämman dit aktieägarna har tillträde utan hinder. Detta gör att även om 
försäkringstagarrepresentanten säkrar riskkapitalet måste försäkringstagaren trygga sitt 
eget inflytande vilket de bereds tillfälle till genom att fler ärenden beslutas på stämman. 
 
För att besvara vårt delsyfte anser vi att Finansinspektionens ändringar förhoppningsvis 
kommer att säkra försäkringstagarnas intressen på längre sikt. På kortare sikt ska den 
nya försäkringsrörelselagen bidra till att revisorernas attityd förändras snabbare. Vi 
anser att det är betydelsefullt att revisorerna inser vikten av att rätt intressent får rätt 
information samt att informationen förstås av intressenterna. Hur stor del av innehållet i 
de årsredovisningar som börsbolag och andra företag lämnar ut till intressenterna har 
egentligen kvalitetssäkrats av revisorerna? Oavsett svaret på den frågan kan det kanske 
tyckas som en självklarhet att det vore önskvärt att utöka informationsflödet i pil (b) och 
(c) och minska det i pil (a) i modellen. Vi anser också att revisorerna också bör påverkas 
mot att få en särskild förståelse för den bransch de verkar i. Att revisorer följer 
analysmodellen för oberoende enligt 2001 års revisorslag anser vi ligger som god grund 
för att öka försäkringstagarens skydd. 
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Hälften av styrelsen består av oberoende (lagförslaget) 
Maktförskjutning från styrelsen till stämman (lagförslaget) Agent 
Best practice och god standard (lagförslaget) 

 
Figur 5 Sammanfattande analyser 
 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi har i detta arbete fokuserat på försäkringsrörelselagen. Denna lag reglerar hur 
försäkringsbolagen ska bedrivas. Vi anser att vidare forskning inom ämnena ekonomi 
och rättsvetenskap vore intressant rörande de lagstiftningar som reglerar 
försäkringstagarnas ställning. Konsumentförsäkringslagen (KFL) täcker inte 
personförsäkringar tecknade av privatpersoner vilket kan leda till att försäkringstagare i 
rollen som konsumenter erhåller ett svagare skydd än vad som är brukligt i 
konsumentregleringar. Anledningen till att kollektiva försäkringar som exempelvis 
livförsäkringar regleras av FAL är att försäkringstagarna företräds av en representant 
vid utformningen av avtalen. Vi anser att det är viktigt att försäkringstagarna 
representeras av någon som förväntas besitta kunskap vid diskussioner om 
försäkringens utformning men det gör dem inte jämställda försäkringsbolagen i 
försäkringsfall. Det är detta som regleras i FAL, men där anses försäkringstagaren vara 
jämställd med försäkringsbolaget. Försäkringstagaren kan därför inte åberopa att han 
exempelvis inte förstått vikten av reglerna eller ej haft möjlighet att förebygga skador. 
 
KFL lovordas ofta för dess revolutionerande inslag som skyddsnät för konsumenter men 
är detta så lyckat då så stora grupper av försäkringstagare som de personförsäkrade är 
helt faller utanför detta skyddsnät? Vi kunde under arbetet inte låta bli att undra om inte 
livförsäkringstagarna skulle ha skyddats bättre om livförsäkringar reglerats genom KFL. 
Katastrofer som har skett i Skandia Liv kanske inte överhuvudtaget skulle behövt 
drabba försäkringstagarna om de omfattats av det skydd som de i rollen som 
konsumenter åtnjuter i alla andra sammanhang.

Övervakning 

 
c) 

Oberoendeförhållandet förstärks genom attitydförändring (lagförslaget) 
En mer förståelig redovisning för alla parter genom ökad förståelse a) för bransch (revisorspåverkan) 
Rätt information till rätt intressent (revisorspåverkan)  
 b) 

Informationskravet tillgodosett genom enklare information  
Intresseorganisation som representerar dem (lagförslaget) Principal 
Extern övervakning vid val av ledamöter samt att försäkringstagar- 
representantens roll upprätthålls.  
Best practice och god standard (lagförslaget) 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 
 
Intervju SEB Trygg Liv måndag 19/4-04 kl 13.00 
Chef över ekonomi Viveka Ehn 
 

1. Presentera Er själv och vilken befattning Ni har. 
 
2. Berätta kort om Er förvaltning och dess verksamhet. 

 
3. Känner Ni att Ni kan påverka organisationen i frågor rörande 

försäkringstagarens ökade informationskrav och inflytande. På vilket sätt? 
 

4. Vad tycker Ni är att föredra vid frågan om ökat informationskrav och ökat 
inflytande för försäkringstagare? Finns policys inom organisationen, liknande de 
som aktieägare har? I så fall, är dessa policys givande för informationskravet? 

 
5. Hur anser Ni att försäkringstagarnas situation har förändrats med dagens 

förutsättningar? (lagstiftning, övervakning med mera) Har situationen 
förbättrats/försämrats? På vilket sätt? 

 
6. På vilket sätt anser Ni att förändrad lagstiftning kan förändra beteendet inom 

organisationen? (beteendet i avseende på exempel arbetssätt, inställning hos 
medarbetare) 

 
7. På vilket sätt anser Ni att styrelsens sammansättning kan påverka 

försäkringstagarens inflytande? Anser Ni att Tryggstiftelsen ger det inflytande 
som en försäkringstagare kan vänta sig? 

 
8. Hur anser Ni att Finansinspektionens riktlinjer för bolagsintern kontroll kan 

påverka organisationens arbete mot ökat inflytande för försäkringstagare? På 
vilket sätt skulle de i praktiken kunna påverka organisationen? 

 
9. Förtroendet för branschen i allmänhet anses ha minskat efter den senaste tidens 

turbulens. På vilket sätt har detta påverkat kundernas inställning till SEB Trygg 
Liv? Är denna attitydförändring gentemot branschen som helhet eller enbart mot 
Skandia? På vilket sätt har detta påverkat SEB Trygg Livs arbetssätt? 
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