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Problemformulering: Då ett försäkringsbolag har överskottsmedel som skall återbäras
till försäkringstagarna uppstår frågan hur det skall ske. Vilka lagregler måste man ta
hänsyn till när en avveckling av dessa medel skall äga rum? Vem har rätt till medlen
som försäkringen genererar vid tjänstepensionsförsäkring då tre parter är berörda,
försäkringsgivaren, arbetsgivaren eller arbetstagaren?

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka juridiska spörsmål ett
livförsäkringsbolag ställs inför vid avveckling av en överkonsolidering.

Metod: Jag har studerat lagstiftning, förarbeten och litteratur inom området. Jag har
även granskat Konkurrensverkets beslut om icke-ingripande besked angående
konsolideringspolicy och Skatterättsnämndens förhandsbesked angående den särskilda
löneskatten på pensionskostnader samt det material som SPP löpande uppdaterat på sin
hemsida.

Avgränsningar: I uppsatsen behandlas de juridiska spörsmål som uppkommer i en
försäkringsrättslig aspekt, skatterättslig aspekt och konkurrensrättslig aspekt när ett
livförsäkringsbolag beslutar att avveckla en överkonsolidering från
kollektivavtalsgrundad tjänstepensionsförsäkring.

Resultat: Vid en premiebestämd försäkring uppkommer aldrig något problem med att
avgöra vem som har rätt till överskottsmedlen. Vid en förmånsbestämd försäkring har
arbetstagaren rätt till försäkringen medan arbetsgivaren har rätt till överskottsmedlen
som försäkringen genererar. Har försäkringsbolaget en dominerande ställning på
marknaden måste konkurrenslagens bestämmelser tas till särskilt beaktande. Följden av
Konkurrensverkets beslut kan bli att medlen i överskottsfonder, som ofta är knutna till
förmånsbestämda försäkringar, skall kunna användas till premieinbetalningar i ett annat
försäkringsbolag än i det de uppkom i. Återbäringen borde få avräknas i
beskattningsunderlaget vid beräkningen av den särskilda löneskatten.
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1  Inledning

1.1  Problembakgrund
Det förs i dagsläget en intensiv samhällsdebatt om framtida pensioner. Ett nytt statligt
pensionssystem, ”den nya allmänna pensionen”, har utvecklats för att ta över efter
ATP-systemet. Det är inte enkom det allmänna pensionssystemet som genomgår
förändring utan även avtalen om tjänstepensioner är föremål för översyn. I det fallet är
det arbetsmarknadsorganisationerna som för respektive förhandling. Överenskommelser
om pensionsförmåner är en viktig del av förhållandet mellan arbetsgivare och
arbetstagare. Tillsammans med andra former av ersättning såsom lön och bonus utgör
pensionsförmåner arbetsgivarens åtaganden gentemot sina anställda. De avväganden
som görs om hur de olika ersättningsformerna skall kombineras är av stor betydelse för
båda parter. Det är därför naturligt att lösningarna skiftar mellan olika grupper av
arbetsgivare och arbetstagare som sinsemellan har olika behov och förutsättningar att
uppfylla dessa. En del individer efterfrågar lösningar med en hög individuell valfrihet
medan andra väljer att via fackliga organisationer, tillsammans med arbetsgivarsidan,
utforma standardiserade lösningar som sedan fastställs i kollektivavtal. Gemensamt för
de flesta anställningsavtal är emellertid att de på något sätt behandlar hur arbetstagarens
ålderdom skall tryggas.
1960 överlade arbetsmarknadsorganisationerna SAF och PTK om
tjänstepensionsförsäkring för sina medlemmar. Det resulterade i ITP, Industrins och
handelns tilläggspension för tjänstemän. Det försäkringsbolag som fick i uppgift att
förvalta ITP var försäkringsbolaget SPP. Än idag är detta huvudverksamheten för SPP.
På grund av låg inflation och hög avkastning uppkom ett stort överskott på SPP:s medel.
I december 1998 fastställde SPP en konsolideringspolicy och beslöt samtidigt att dela ut
en del av det uppkomna överskottet. En rad juridiska problem uppenbarades som var
tvungna att klargöras innan en utdelning av överskottsmedlen kunde äga rum.

1.2  Problemformulering
Vilka juridiska spörsmål ställs ett livförsäkringsbolag inför vid avveckling av en
uppkommen överkonsolidering?
Vad är en avveckling av överkonsolidering i juridisk mening? Vem har rätt till
överskottsmedlen? Måste en konsolideringspolicy fastställas? Varför meddelade
Konkurrensverket ej ett icke-ingripande besked angående SPP:s konsolideringspolicy
och vad kan bli följden av Konkurrensverkets beslut? Kan återbäringen till
försäkringstagarna avräknas i beskattningsunderlaget vid beräkningen av den särskilda
löneskatten?

1.3  Syfte
Jag ämnar för det första sätta in SPP på försäkringskartan samt redogöra för de
grundläggande regler som är för handen när ett försäkringsbolag driver
försäkringsverksamhet. Vidare kommer jag att klargöra vilka juridiska spörsmål som
uppkommer när ett försäkringsbolag beslutar att avveckla en överkonsolidering genom
att besvara på frågorna i problemformuleringen. Detta kommer jag att göra genom att
analysera ett praktikfall, SPP.



1.4  Avgränsningar
Jag granskar de juridiska spörsmål som uppkommer i en försäkringsrättslig aspekt,
skatterättslig aspekt och konkurrensrättslig aspekt när ett livförsäkringsbolag beslutar att
avveckla en överkonsolidering från kollektivavtalsgrundad tjänstepensionsförsäkring.
Andra försäkrings- och tryggandeformer kommer ej att beaktas. Jag kommer, under
resans gång, göra fler detaljerade avgränsningar.

1.5  Metod
I den deskriptiva delen av uppsatsen utgör svensk lagstiftning, dess förarbeten och
doktrin grunden för mitt författande. I den analytiska delen av uppsatsen utgör
Konkurrensverkets beslut om icke-ingripande besked och Skatterättsnämndens
förhandsbesked angående den särskilda löneskatten på pensionskostnader samt det
material som SPP utgivit, framförallt styrelsens beslut om konsolideringspolicyn,
grunden. Jag kommer att svara på frågorna i problemformuleringen genom att ställa mot
varandra å ena sidan lagregler och å andra sidan SPP:s faktiska handlande.
I mitt arbete riktar jag mig till jurister som inte tidigare specialiserat sig på
försäkringsrätt.

1.6  Disposition
I det andra kapitlet ges en presentation av SPP som läsaren har med sig i den fortsatta
läsningen. I tredje, fjärde och femte kapitlet sätts läsaren in i försäkringssystemet i stort
genom begreppsförklaringar, indelning av försäkringssystemet och presentation av de
speciella regler som finns för att driva försäkringsrörelse. I sjätte och sjunde kapitlet
klargörs vad som är konsolidering och återbäring. Den resterande delen av arbetet
inriktas på att besvara vilka juridiska spörsmål ett livförsäkringsbolag ställs inför vid
avveckling av en uppkommen överkonsolidering. Detta görs genom att dela in frågan i
en försäkringsrättslig aspekt, en skatterättslig aspekt och en konkurrensrättslig aspekt.



2  SPP

2.1  Inledning
Eftersom jag har för avsikt att i mitt arbete dra slutsatser från fallet SPP vill jag redan
nu, för att läsaren lättare skall kunna tillgodogöra sig all fakta i det fortsatta läsandet,
presentera SPP.

2.2  Beskrivning av SPP
SPP är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag1 som är moderbolag i SPP-koncernen vilket
innebär att bolaget skall drivas enligt de principer för sådana försäkringsbolag som
följer av lag (1982:713) om försäkringsrörelse (FRL). SPP är Nordens största liv- och
pensionsförsäkringskoncern med 1,9 miljoner försäkringar och cirka 440 miljarder
kronor i totalt förvaltade tillgångar för omkring 43 000 företagskunder i koncernen. SPP
är ett heltäckande försäkringsbolag som erbjuder alla typer av pensionsförsäkringar men
huvudverksamheten består av att hantera de tjänstepensionsförsäkringar som baseras på
ITP-planen. Detta innebär att SPP koncentrerar sin verksamhet på de arbetsgivarbetalda
försäkringarna eller med andra ord tjänsterelaterade försäkringar. Genom dotterbolagen
SPP Livförsäkring AB (SPP Liv) och SPP Kapitalförvaltning verkar SPP även på den
konkurrensutsatta delen av marknaden för tjänstepensioner samt på marknaden för
fonder och kapitalförvaltning. SPP har vissa andra företag knutna till sig såsom
Pensionsregistreringsinstitutet PRI som tar hand om administrationen kring pensionerna
och Försäkringsbolaget Pensionsgaranti ömsesidigt, FPG, som meddelar
kreditförsäkring för pensionsutfästelser registrerade hos PRI. År 1998 var
premieinkomsten på den svenska livförsäkringsmarknaden enligt Finansinspektionen
knappt 78 miljarder kronor. Största aktör var SPP med en premieinkomst från
livförsäkringsrörelsen på 14,6 miljarder kronor (1999 23,2)2 följt av Skandia och SEB
med en motsvarande premieinkomst på 12,4 miljarder kronor. Övriga relativt stora
aktörer på livförsäkringsmarknaden är AMF Pension och Länsförsäkringar.3
SPP:s styrelse består i huvudsak av representanter från SAF och PTK. Styrelsen
ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Det
åligger även styrelsen att besluta om SPP:s försäkringstekniska grunder och
försäkringstekniska riktlinjer. Styrelsen utfärdar instruktioner för VD och andra
befattningshavare. Styrelsen blir vald av överstyrelsen som är SPP:s högsta beslutande
instans. Den har i allt väsentligt samma funktioner som bolagsstämman i ett aktiebolag.4

                                                          
1 För definition se avsnitt 3.3 Försäkringsgivare.
2 SPP:s årsredovisning 1999.
3 SPP:s årsredovisning 1999.
4 Överstyrelsen består av 38 ledamöter och åtta suppleanter. Hälften av ledamöterna och
suppleanterna utses av SAF, Svenska Handelskammarförbundet och Industriförbundet. Andra
hälften av ledamöterna och suppleanterna utses av Svenska Industritjänstemannaförbundet
(SIF), Tjänstemannaförbundet HTF, Ledarna, PTK och Sveriges Civilingenjörsförbund.



FÖRSÄKRINGSBOLAGET SPP, ÖMSESIDIGT

Den skuggade delen av schemat visar de bolag i koncernen som verkar på den icke-konkurensutsatta
delen av marknaden

Källa: SPP:s årsredovisning 1999
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2.3  Aktuella frågeställningar
Framgångsrik kapitalförvaltning i kombination med låg inflation har skapat ett växande
överskott på SPP:s kapital. I december 1998 fattade därför styrelsen i SPP ett beslut om
inom vilket intervall konsolideringen5 normalt skall tillåtas variera och hur
överskottsmedlen skall behandlas, en konsolideringspolicy fastställdes. En rad juridiska
problem uppenbarades som var tvungna att klargöras innan en utdelning av
överskottsmedlen kunde äga rum. Bland annat fick SPP avslag på sin ansökan om
icke-ingripande besked från Konkurrensverket avseende konsolideringspolicyn. SPP
ansågs ha en dominerande ställning på marknaden för kollektivavtalsgrundad
tjänstepensionsförsäkring vilket medförde att SPP skulle missbruka sin dominerande
ställning om bolaget (det) genomförde konsolideringspolicyn. Anledningen till att
konsolideringspolicyn ej godtogs var att den skapade inlåsningseffekter på den aktuella
marknaden samt att medel från den icke-konkurrensutsatta delen av marknaden fördes
över till den konkurrensutsatta delen.
En annan viktig fråga som var tvungen att klargöras innan utdelning av
överskottsmedlen kunde ske var den om den särskilda löneskatten. Skulle återbäringen
få minska beskattningsunderlaget för beräkning av den särskilda löneskatten? SPP
begärde ett förhandsavgörande från Skatterättsnämnden från vilken SPP fick ett
nekande svar.
Detta är några av frågeställningarna som SPP mötte när det ville avveckla sin
överkonsolidering. Ytterligare frågeställningar aktualiseras och man kan dela in frågan i
en försäkringsrättslig aspekt, en skatterättslig aspekt och en konkurrensrättslig aspekt.
Från och med kapitel 8 inriktas arbetet på just detta. I dessa kapitel finns inslag av en
generellt inriktad analys men i vissa fall är kopplingen till SPP mycket stark. Även om
det är frågeställningar som endast berör SPP i detta särskilda fall är det av intresse för
andra försäkringsbolag.

                                                          
5 För definition se avsnitt 6.1 Vad är konsolidering i ett försäkringsbolag?



3  Allmänt om försäkringsverksamhet

3.1  Lagstiftning
Den svenska försäkringslagstiftningen verkar på två plan och gäller dels själva sättet för
hur rörelsen, försäkringsverksamheten, skall bedrivas, dels den avtalsrättsliga relationen
mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren. Bestämmelser om
försäkringsbolagens verksamhet finns i FRL och lag (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag (ÅRLF). De lagar som reglerar den avtalsrättsliga relationen mellan
försäkringstagaren och försäkringsgivaren är lag (1927:77) om försäkringsavtal (FAL)
och lag (1980:38) om konsumentförsäkring (KFL). Försäkringsrätten har sedan 1970-
talet varit föremål för en stor översyn. Statliga utredningar har föreslagit ändringar i
både tillsynslagstiftningen och försäkringsavtalsrätten.

3.2  Vad är försäkring?
Det finns inte någon definition i varken lag eller i förarbeten om vad som är en
försäkring men i doktrin beskrivs en försäkring som ”ett skyddande avtal som utlovar
ekonomisk ersättning (till ena parten) vid (viss) inträffad skada mot regelbundet
erläggande av relativt sett mindre avgift (premie).”6 Försäkringen bygger på gemenskap
mellan flera personer som är utsatta för likartade risker. Med risk innebär att något är
ovisst, att en händelse kan inträffa eller inte. Då det kan antas att den osäkra händelsen
endast kommer att inträffa för någon eller några av dem som är utsatta för likartade
risker, kan osäkerheten utjämnas genom att dessa personer sluter sig samman. De som
riskerar att drabbas av brand eller inbrott eller att dö i förtid delar mellan sig förlusten
för den som drabbas av en sådan händelse. Ibland är det osäkert om händelsen kommer
att inträffa någonsin, t ex brand, inbrott eller olycksfall. Ibland är endast tidpunkten
osäker, såsom vid dödsfall. Försäkringen avser att ge den enskilde trygghet vid ovissa
händelser. Tryggheten inträder inte endast för dem som faktiskt råkar ut för skada och
får ersättning utan för alla som skulle vara berättigade till ersättning om skada
inträffade. 7

3.3  Försäkringsgivare
Försäkringsgivare (nedan försäkringsbolag) är den som tillhandahåller försäkring
genom en bedriven försäkringsrörelse. För att få bedriva försäkringsrörelse måste
bolaget erhållit koncession härför i enlighet med FRL. För att erhålla koncession krävs
att den planerade verksamheten ej bedöms vara oförenlig med en sund utveckling av
försäkringsväsendet.8 Försäkringsrörelse kan drivas i försäkringsbolag eller
försäkringsföreningar (understödsföreningar).9 Försäkringsbolagen i sin tur kan drivas i
form av aktiebolag eller i ömsesidiga bolag. I aktiebolagen liknas förfarandet för att utse
bolagsorgan och revisorer som vid ett vanligt aktiebolag. Det ömsesidiga bolaget

                                                          
6 Eriksson, T & Von Heijne, H, Försäkringstermer.
7 Hellner, J, Försäkringsrätt, s 7.
8 2 kap 3 § FRL.
9 Understödsföreningar erbjuder normalt en försäkring för inbördes bistånd som har till
ändamål att, utan affärsmässigt drivande av försäkringsrörelse, meddela annan
personförsäkring än arbetslöshetsförsäkring. De regleras i
lag (1972:272) om understödsföreningar.



kännetecknas av att det är försäkringstagarna som äger bolaget, vilket också innebär att
de är solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser.

3.4  Försäkringstagare och försäkringshavare
Försäkringstagare (nedan arbetsgivare om det ej är syftat till ordets allmänna karaktär)
är den som ingått avtal med försäkringsgivaren om försäkring. Det behöver således ej
vara den som är försäkrad utan kan vara t ex arbetsgivare, make eller kompanjon.
Försäkringshavare (nedan arbetstagare om det ej är syftat till ordets allmänna karaktär)
kallas den som på vilkens liv eller hälsa en försäkring har tecknats. Vanligtvis är
försäkringstagaren och försäkringshavaren en och samma person men det kan också
vara fråga om olika personer. Även en juridisk person kan uppträda som
försäkringstagare.10

3.5  Förmånsbestämd försäkring
Vid en förmånsbestämd försäkring är de utgående pensionerna bestämda till en viss
nivå. Arbetsgivaren ger ett löfte till arbetstagaren att vederbörande skall uppbära en viss
pension. Det innebär att försäkringsbolaget måste göra en bedömning av hur hög
premien skall vara för att täcka åtagandet. Försäkringsbolaget gör en beräkning för hur
mycket premier som skall erläggas för att arbetstagaren skall få den utlovade pensionen.
Detta medför att arbetsgivaren betalar in olika belopp för två arbetstagares försäkringar
beroende på hur lång tid det är kvar till pensionen etc. Eftersom de utgående
pensionerna är bestämda till sin nivå återförs därför inte ett överskott i
kapitalförvaltningen med automatik till arbetstagarna. De utgående pensionerna
uppräknas endast med belopp motsvarande högst konsumentprisindex.11

3.6  Premiebestämd försäkring
Vid en premiebestämd försäkring är premien som arbetsgivaren skall erlägga bestämd.
Arbetsgivaren ger ett löfte till arbetstagaren att vederbörande skall få en viss premie
inbetald till sin försäkring. Det innebär att det belopp som faller ut från och med
pensioneringsdagen är beroende av den avkastning de inbetalade premierna genererat.
Om kapitalförvaltningen genererar överskott får arbetstagaren överskottet lagt till sin
egen försäkring kontinuerligt.

3.7  Indelning av försäkringsbranschen
Försäkringsbranschen kan kategoriseras i livförsäkring, skadeförsäkring och
fondförsäkring.12 Ursprungligen gjordes en indelning i personförsäkring och
skadeförsäkring. Då hänförde man livförsäkring, sjukförsäkring och
olycksfallsförsäkring till begreppet personförsäkring men i och med reformarbetet av
försäkringslagstiftningen har begreppet personförsäkring helt borttagits. Anledningen
till att personförsäkringsbegreppet har borttagits är att idag kan en personförsäkring

                                                          
10 Hellner, J, Försäkringsrätt, s 57.
11 ITP-planens försäkringsform är just förmånsbestämd försäkring.
12 Fondförsäkring eller unit linked-försäkring regleras i lag (1989:1079) om livförsäkringar med
anknytning till värdepappersfonder. Den här försäkringstypen skall drivas i särskilt bolag och i
denna verksamhetsform kan vinstmedel delas ut. Den mest synbara skillnaden mellan en
fondförsäkring och en traditionell livförsäkring är att det är försäkringstagaren som bestämmer
hur premierna skall placeras av försäkringsbolaget.



föreligga både vid livförsäkring och vid skadeförsäkring. Försäkringsprodukterna inom
de olika kategorierna är olika till sin karaktär och i princip skall dessa verksamheter
drivas i skilda bolag enligt 1 kap 3 § FRL. Utmärkande för skadeförsäkringen är att den
är inriktad på storleken av den skada som kan inträffa, dvs försäkringen lämnar
ersättning med ett så stort belopp som krävs för att täcka den förlust som har
uppkommit genom skadan, inte mer. Dessutom är produkterna inom skadeförsäkringen
mer att betrakta som konsumtion. I det följande kommer ej skadeförsäkring att
behandlas närmare utan jag koncentrerar arbetet på livförsäkring.



4  Allmänt om livförsäkringsverksamhet

4.1  Livförsäkring
Försäkringssystemet kan förefalla förvirrande och det kompliceras också av de olika
begrepp och indelningsgrunder som används i lagstiftningen och på andra håll. Jag har
tänkt att göra en kortfattad översikt just för att få en klar överblick av
försäkringssystemet och för att sätta in livförsäkringsverksamhet på försäkringskartan
innan en behandling av mer specifik karaktär äger rum.
Till livförsäkring hör sjuk- och olycksfallsförsäkring, privat- och tjänsterelaterad
pensionsförsäkring och andra former av livförsäkring. En livförsäkring knyter an till en
persons liv eller hälsa och har till syfte att lindra de ekonomiska verkningarna av
dödsfall (skydd för efterlevande) eller lång levnad (pension). Inom livförsäkring finns
en glidande skala för försäkringsprodukter från ren riskförsäkring till en sparprodukt
med endast ett mycket begränsat försäkringsinslag. Livförsäkringssystemet består av tre
huvuddelar vilka kan beskrivas i form av en pyramid.13

4.1.1  Offentlig försäkring
Ett förgrenat livförsäkringssystem har byggts upp under årens lopp och i pyramidens
bas finns den offentliga försäkringen. Detta är samhällets grundskydd som omfattar alla
svenska medborgare. Det grundläggande elementet är folkpensionen kompletterad med
pensionstillskott för den som har låg eller ingen allmän tilläggspension (ATP).
Folkpensionen är i princip lika för alla medan tilläggspensionens storlek är beroende av
den försäkrades inkomster under sin aktiva arbetstid.14 Folkpension kan betalas ut
antingen som ålderspension, förtidspension eller efterlevandepension. Under 1994 antog
riksdagen ett förslag om ett nytt pensionssystem. Huvudprincipen i det nya
pensionssystemet är att hela livets inkomster skall läggas till grund för pensionen
samtidigt som pensionen skall få en starkare koppling till samhällsekonomins
utveckling. Den allmänna försäkringen är obligatorisk enligt lag och har till stor del
innehåll av offentligrättsliga inslag men kan handhas helt eller delvis av privaträttsliga
subjekt. De två återstående delarna i pyramiden kan beskrivas som ett komplement till
samhällets grundskydd.

4.1.2  Avtalsförsäkring
Den andra nivån i pyramiden består av avtalsförsäkring och här har parterna inom de
olika avtalsområdena på arbetsmarknaden kommit överens om vissa
försäkringslösningar för dem som de representerar genom kollektivavtal.
Avtalsförsäkringarna ingår som viktiga moment i förhandlingarna om
anställningsförhållandena inom de privata, kommunala och landstingskommunala
områdena. Det är fråga om ett mycket stort försäkringsområde och de två största och
äldsta avtalsförsäkringssystemen är AMF-försäkringarna och ITP-planen.15

Vad gäller tjänstemän inom kooperationen har de ett liknande skydd, KTP. Anställda
inom kommun och landsting har ett försäkringsskydd som nästan helt överensstämmer
med AMF-försäkringarna. Statligt anställda har ett kompletterande arbetsskadeskydd
som liknar trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och en grupplivförsäkring som

                                                          
13 Juridik till vardags, en praktisk handbok, s 342.
14 Jag tar här ej hänsyn till pension som erhålls från annat land än Sverige.
15 För närmare beskrivning se avsnitt 10.2 ITP-planen.



motsvarar tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Slutligen har också vissa grupper av
näringsidkare såsom lantbrukare, yrkesfiskare, skogsbrukare och renskötande samer,
numera ett försäkringsskydd som liknar vissa delar av AMF-försäkringarna. Dessa
försäkringar grundas emellertid ej på kollektivavtal utan på uppgörelser mellan dessa
gruppers organisationer och svenska staten. De kan därför ej kallas avtalsförsäkringar i
egentlig mening.

4.1.3  Kompletterande försäkringar
Till sist den tredje nivån, pyramidens topp, som utgörs av kompletterande försäkringar.
Samhällets grundskydd och avtalsförsäkringarna till trots finns nämligen ofta behov av
ytterligare personförsäkringsskydd. Här är det också fråga om ett stort
försäkringsområde och de försäkringar som är för handen i pyramidens topp är bl a
gruppförsäkring och individuell försäkring.

4.2  Civilrättslig indelning av livförsäkring
I FAL sker en något annorlunda indelning av försäkringssystemet. Indelningen sker i
kapitalförsäkring och livränteförsäkring. Med kapitalförsäkring menas en livförsäkring
där försäkringsbolaget vid försäkringsfall skall betala ut ett i avtalet bestämt belopp,
som antingen kan betalas ut på en gång eller i rater, t ex lika stora årsbelopp.
Kapitalförsäkringsbrevet betecknas som värdepapper i teknisk mening eftersom denna
handling bl a kan pantsättas och överlåtas.16 Exempel på kapitalförsäkring är gruppliv-
och tjänstegrupplivförsäkring. Den civilrättsliga definitionen av begreppet
kapitalförsäkring stämmer ej överens med den skatterättsliga definitionen, se nedan
avsnitt 4.3. Livränteförsäkring är en försäkring med periodisk utbetalning där bolagets
betalningsskyldighet är beroende av att en eller flera personer är i livet.

4.3  Skatterättslig indelning av livförsäkring
I beskattningshänseende använder man en något annorlunda begreppsapparat än den
som ovan presenterats. Hur försäkringen skall behandlas skattemässigt beror på vilken
skattekategori den tillhör. Huvudindelning sker genom pensionsförsäkring (nedan
P-försäkring) och kapitalförsäkring (nedan K-försäkring). Principen vid beskattningen
är att vid K-försäkring är inte premien avdragsgill vid försäkringstagarens
inkomstbeskattning. Det utfallande försäkringsbeloppet inkomstbeskattas dock ej. Vid
P-försäkring är däremot premien avdragsgill samtidigt som utfallande belopp beskattas.
Kommunalskattelagen (1928:370) (KL)17 ställer upp rekvisit för vad som skall klassas
som P-försäkring. Exempelvis får P-försäkring bara omfatta ålders-, sjuk- och
efterlevandepension och den måste vara tecknad i ett svenskt livförsäkringsbolag. Krav
uppställs också om lägsta ålder för utbetalning av ålderspension, kortaste betalningstid
mm. Dessutom skall det av försäkringsvillkoren framgå att försäkringen ej får pantsättas
eller belånas och att den bara kan överlåtas och återköpas i vissa angivna fall.18 Det
skattemässiga begreppet P-försäkring är likställt med det civilrättsliga begreppet
livränteförsäkring. All försäkring som ej är P-försäkring enligt definitionerna i KL är att

                                                          
16 Möjligheterna att pantsätta och överlåta en pensionsförsäkring är starkt begränsade genom
skattelagstiftningen. I gruppförsäkring och avtalsförsäkring innehåller villkoren nästan alltid
bestämmelser som stipulerar förbud mot överlåtelse.
17 Lag (1999:1229) om inkomstskatt innefattar numera bland annat KL och lag (1947:576) om
statlig inkomstskatt (SIL). Används första gången vid 2000 års taxering.
18 31 § anv p 1 12 och 15 st KL.



anse som K-försäkring.19 Försäkring som enligt KL är att betrakta som P-försäkring får
ändock klassas som K-försäkring om förbehåll vid avtalets ingående har intagits om
detta.

4.4  Tjänstepensionsförsäkring
Som privat pensionsförsäkring räknas all pensionsförsäkring som ej är
tjänstepensionsförsäkring. FAL innehåller inte några bestämmelser om
tjänstepensionsförsäkringar trots att 118 § FAL naturligtvis syftar på de
livränteförsäkringar som ingår i pensionsförsäkring och alltså även i
tjänstepensionsförsäkring. Reglerna om tjänstepension och tjänstepensionsförsäkring
återfinnes istället i KL och definitionen lyder som följer: ”Med
tjänstepensionsförsäkring förstås pensionsförsäkring som har samband med tjänst och
för vilken den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att ansvara för betalning av hela
avgiften”.20 För att det skall vara fråga om tjänstepensionsförsäkring måste ett
tjänsteavtal ligga bakom utfästelsen. De principiella kraven på en
tjänstepensionsförsäkrings innehåll överensstämmer med dem för annan
pensionsförsäkring. Det kan sålunda enkom vara fråga om ålderspension,
invalidpension och efterlevandepension.
En uppdelning av tjänstepensionsförsäkringarna brukar ske. En åtskillnad brukar göras
mellan individuella och kollektiva försäkringar. En individuell
tjänstepensionsförsäkring är individuellt anpassad till arbetstagaren medan den
kollektiva tjänstepensionsförsäkringen har sin grund i en pensionsplan som
arbetsgivaren upprättat för en grupp anställda. Det är så att säga en helhetslösning för
arbetsplatsen eller del därav. De kollektiva försäkringarna delas i sin tur upp i
företagsegna pensionsplaner och i kollektivavtalsgrundade försäkringar.

Källa: Juridik till vardags
                                                          

19 31 § anv p 1 18 st KL.
20 31 § anv p 1 2 st KL.



4.5  Tryggandeformer
Arbetsgivaren skall upprätta en allmän pensionsplan där allmänna grunder för
pensionering av arbetstagare eller arbetstagares efterlevande fastställs.21 ITP-planen och
dess motsvarigheter på andra organisationsområden är exempel på allmän pensionsplan.
I några fall säkerställs pensionsplanen som arbetsgivaren upprättat genom försäkring i
ett försäkringsbolag som i stort sett uteslutande ägnar sin verksamhet åt denna
försäkringsform.22 Arbetsgivaren har dock möjlighet att trygga pensionsåtaganden i
egen regi. Det finns tre olika tryggandeformer för vilka arbetsgivaren har likvärdig
avdragsrätt.
För det första kan avsättning göras i egen balansräkning. Detta innebär att
pensionsåtagandena tryggas genom att arbetsgivaren åtar sig att ur egen kassa betala ut
det belopp arbetstagaren har rätt till. För det andra kan arbetsgivaren trygga de
anställdas pensioner genom att avsätta medel till en pensionsstiftelse. När arbetstagaren
pensioneras betalas medel ut direkt ur stiftelsen. För det tredje kan en
tjänstepensionsförsäkring tecknas. Detta innebär att arbetsgivaren överlåter ansvaret för
att pensionsåtagandena uppfylls till ett livförsäkringsbolag. Det är således endast i det
sista fallet som pensionsmedlen skyddas av det omfattande regelverk som gäller för
livförsäkringsverksamhet. I de andra två fallen sker avsättningen av pensionsmedel i
arbetsgivarens egen regi. Arbetsgivaren måste naturligtvis följa de regler som finns i
lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m m (tryggandelagen) men om de
avsättningar som arbetsgivaren gör ej kompletteras med en kreditförsäkring bär
arbetsgivaren själv de risker som följer av pensionsåtagandet.

4.6  Positionsbestämning
Efter denna introduktion av försäkringssystemet skall jag placera mitt arbete på
försäkringskartan. För att reda ut problematiken som ett försäkringsbolag ställs inför vid
en avveckling av uppkommen överkonsolidering skulle jag kunna titta på i princip
vilken försäkringsverksamhet som helst. Eftersom jag skall analysera ett i praktiken
verkligt fall är det därför lämpligt att utgå från detta praktikfall; SPP. Den fortsatta
framställningen ämnar jag därför koncentrera på tryggandeformen försäkring genom ett
livförsäkringsbolag när det är fråga om kollektivavtalsgrundad
tjänstepensionsförsäkring.

                                                          
21 4 § tryggandelagen.
22 Exempel på en dylik företeelse är SPP som förvaltar försäkringar inom ITP-planen.



5  Regler och principer för livförsäkringsverksamhet

5.1  Inledning

Många av de principer som är grundläggande för försäkringslagstiftningen idag kan
spåras tillbaka till 1950-talet. Eftersom lagstiftningen tidigare innebar att
försäkringsbolagen ej kunde gå i konkurs uppstod en del effektivitetsförluster. För att
uppnå kostnadseffektivitet infördes skälighetsprincipen och för att uppnå en lämplig
marknadsstruktur infördes sundhetsprincipen. Sundhetsprincipen innebär att
koncessioner ges om konkurrenssituationen medger det och om bolaget kan antas bidra
till en sund utveckling av försäkringsväsendet.23

5.2  Skälighetsprincipen
Skälighetsprincipen innebär att den verkliga kostnaden för försäkringen skall utgöra ett
rimligt pris för de förmåner som försäkringen inrymmer, vilket benämns som premie-
och kostnadsskälighet. Detta innebär en direkt skyldighet till sparsamhet med
omkostnaderna. För närvarande är reglerna om skälighetsprincipen under granskning
och försäkringsutredningen anförde i SOU 1998:7 att skälighetsprincipen borde
undanröjas därför att det i ett internationellt perspektiv är möjligt att regler som med
stöd av skälighetsprincipen styr premiesättningen kan anses strida mot en fri
prissättning och fri konkurrens. Ett annat skäl till att se över skälighetsprincipen är att
den i praxis givits olika innebörd beroende på om det är fråga om en kapitalförsäkring
eller om det är fråga om individuell försäkring. Enligt försäkringsutredningen kan
skälighetsprincipen upphävas utan att några konsumentintressen träds förnär bl a på
grund av att konkurrensen mellan försäkringsbolagen medför att kraven på rimliga
priser och effektivt drivna verksamheter tillgodoses även utan upprätthållande av
skälighetsprincipen i FRL.24 Denna omständighet föreligger dock ej när det är fråga om
kollektivavtalsgrundad försäkring. Försäkringsvillkoren vid kollektivavtalsgrundad
försäkring granskas ej av någon marknad och försäkringarna är i det hänseendet ej
utsatta för någon konkurrens.

5.3  Sundhetsprincipen
Koncession beviljas om den planerade verksamheten bedöms vara förenlig med en sund
utveckling av försäkringsväsendet.25

5.4  Soliditetsprincipen
Soliditetsprincipen som har till syfte att skydda försäkringstagarna har en central roll i
lagstiftningen om försäkringsrörelse. Innebörden av soliditetsprincipen är att premierna
skall beräknas på ett sådant sätt att bolaget alltid kan fullgöra sina förpliktelser gentemot
försäkringstagarna. För livförsäkringsbolag har soliditetsprincipen kommit till uttryck i
flera lagregler ty det finns inte en direkt bestämmelse i FRL om denna princip.

                                                          
23 Vad som är en sund utveckling av försäkringsväsendet bedöms efter Finansinspektionens
skön.
24 SOU 1998:7 s 105.
25 2 kap 3 § FRL.



Soliditetsprincipen kommer då till uttryck genom bestämmelser som syftar till att uppnå
de effekter som soliditetsprincipen innebär. Ett exempel är 7 kap 3 § FRL där det
framgår att de grunder som nämns i denna paragraf skall avse att trygga bolagets
förmåga att fullgöra sina förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal. Kravet på
grunder är ett klart uttryck för soliditetssträvan. Ett annat exempel är att det inte
uppställs något krav på ett lägsta aktiekapital utan det uppges endast att detta skall
bestämmas med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av den planerade
rörelsen.26

5.5  Grunder för livförsäkringsbolag
 I bolagsordningen för varje livförsäkringsbolag skall det fastställas grunder som
försäkringsbolaget skall följa. Behovet av grunder sammanhänger med den långsiktiga
planering och de preciserade antaganden rörande dödlighet, ränteavkastning och
omkostnader som fordras vid livförsäkringsverksamhet. Grunderna får en avsevärd
juridisk betydelse genom att de är bindande för verksamheten och stadfästes officiellt.
Ur försäkringstagarnas synpunkt är de viktiga eftersom de bestämmer vissa väsentliga
delar av avtalsförhållandet såsom premie och återbäring. Enligt 7 kap 3 § FRL skall
grunder för livförsäkring upprättas för:
1. beräkning av försäkringspremier och premiereserv
2. beräkning av tekniska återköpsvärden, samt
3.  återbäring till försäkringstagarna.

                                                          
26 1 kap 8a § FRL.



6  Konsolidering

6.1  Vad är konsolidering i ett försäkringsbolag?
För att bedöma huruvida ett försäkringsbolag har en god soliditet kan konsolideringen
vara en faktor att fästa vikt vid. På så sätt är konsolideringen ett mått på företagets
ställning och framtidsutsikter. För ett livförsäkringsbolag är konsolideringsanalys
annars särskilt viktig vid bestämmande av premiesättning och vid avvägning av
utdelning av överskottsmedel (nedan återbäring). I Finansinspektionens
författningssamling klargörs det att ett försäkringsbolag skall fastställa en
konsolideringspolicy för sitt bolag genom att ange maximi- och miniminivå för den
kollektiva konsolideringsgraden.27 De måste också i sina årliga förvaltningsberättelser
lämna vissa generella uppgifter om konsolideringsnivån under de senaste fem åren. Det
är viktigt för försäkringstagaren, när han står i begrepp att välja försäkringsbolag, att
känna till försäkringsbolagens konsolideringspolicy så att en jämförelse med andra
bolag kan ske. Detta på grund av att konsolideringspolicyn är den avgörande faktorn för
huruvida återbäring skall utgå och i sådana fall till hur stort belopp. Man brukar tala om
olika sorters konsolideringar; total konsolidering, individuell konsolidering och
kollektiv konsolidering.28

 Tillgångarna i bolaget kan delas upp i tre delar; garanterade åtaganden, preliminärt
fördelad (allokerad) återbäring och eget kapital. Mot garanterade åtaganden svarar en
tillgångsmassa som ej får användas för förlusttäckning. Allokerad återbäring har
fördelats preliminärt till försäkringstagarna men får användas för förlusttäckning. Detta
innebär att försäkringstagarna står för eventuell förlust i rörelsen. Det egna kapitalet i
traditionella livförsäkringsbolag är vanligen relativt litet.

6.1.1  Total konsolidering
I den totala konsolideringen ingår synliga överskottsmedel. De synliga
överskottsmedlen består av återbäringsfond, andra eventuella överskottsfonder samt
årets resultat. Till detta värde skall även läggas övervärdena från tillgångssidan och
avdrag för latent skatteskuld. Övervärdena fås fram genom att beräkna skillnaden
mellan tillgångarnas marknadsvärde och tillgångarnas bokförda värde.29 En höjning av
marknadsräntenivån innebär därför en förbättring av konsolideringsnivån. Vid avyttring
av en tillgång kan en realisationsvinst uppstå och på den delen skall ränteskatt erläggas.
Det är dock en latent skatteskuld eftersom den ej betalas vid samma tillfälle som
avyttringen äger rum och det vore därför missvisande att ej reservera den latenta
skatteskulden.

6.1.2  Individuell konsolidering
För varje individuell livförsäkring har bolaget ett internt konto.30 Kontot tillförs premier
och kapitalavkastning samt belastas med olika slag av försäkringstekniska kostnader. På

                                                          
27 Finansinspektionens författningssamling, FFFS 1997:34.
28 Lindblom, S-G, Hur skall konsolideringen i ett livförsäkringsbolag uppfattas, Nordisk
försäkringstidskrift (NFT) 3/1990 s 205.
29 Lindblom anser dock att i ett livförsäkringsbolag vars rörelse till betydande del utgörs av
långfristiga försäkringsavtal bör obligationer, som i framtiden skall inlösas till pari, tas upp till
det nominella värdet istället för marknadsvärdet.
30 Kontot benämns antingen ”Individuellt tekniskt kapital” eller ”Retrospektivreserv”.



detta konto finns också överskottsmedel. Det är fråga om återbäring som genom en
teknisk bokföring har fördelats på de individuella försäkringarna utan att i juridisk
mening vara tilldelad. Man brukar säga att en allokering av försäkringstagarnas
tillgodohavanden har ägt rum. Anledningen till att dessa medel ej kan anses vara
tilldelade i juridisk mening är att de kan användas för att täcka en förlust i en svår
ekonomisk situation.31 När återbäringen väl har uppburits av försäkringstagarna upphör
motsvarande belopp att utgöra konsolideringsmedel. I konsekvens härmed redovisas
innestående tilldelad återbäring bland de försäkringstekniska skulderna. De enskilda
försäkringstagarna skall årligen eller månatligen gottskrivas ränta (återbäringsränta) på
sitt individuella tekniska kapital.

6.1.3  Kollektiv konsolidering
Den kollektiva konsolideringen är försäkringstagarnas gemensamma egendom. Den
kollektiva konsolideringen utgörs av skillnaden mellan den totala konsolideringen och
den individuella konsolideringen eller med andra ord mellan fördelningsbara
tillgångsvärden och fördelade tillgångsvärden. Den fungerar som en buffert för att
återbäringsräntan skall kunna hållas stabil trots svängningar i kapitalavkastningen. I
sammanhanget används ofta uttrycket kollektiv konsolideringsgrad vilket innebär
kvoten mellan kollektiv konsolidering och individuell konsolidering.

6.2  Överkonsolidering
I varje försäkringsbolag skall, som tidigare nämnts, en konsolideringspolicy fastställas.
Här beslutas bl a inom vilket intervall den kollektiva konsolideringen normalt skall
tillåtas variera.32 Det belopp som överstiger det sålunda fastställda fluktureringsvärdet
brukar benämnas överkonsolidering. Om den kollektiva konsolideringen understiger
eller överstiger en viss bestämd nivå skall åtgärder vidtas för att höja respektive sänka
konsolideringen så att nivån återigen befinner sig inom intervallen. Därför skall
egentligen aldrig en överkonsolidering uppstå.

                                                          
31 Enligt Lindblom kan i exceptionella situationer återbäringsmedel som har fördelats på de
enskilda försäkringarna tas i anspråk och sålunda föranleda att de individuella tekniska
kapitalen blir sänkta.
32 För exempel på konsolideringspolicy se avsnitt 10.3 SPP:s konsolideringspolicy.



7  Återbäring

7.1  Vad är återbäring?
All livförsäkringsverksamhet i Sverige bedrivas enligt soliditet- och
skälighetsprinciperna. Det innebär att försäkringstagarkollektivet solidariskt skall dela
på risken och avkastningen i försäkringsbolaget. Återbäringsfond är namnet på den enda
överskottsfonden i ett livförsäkringsbolag. Återbäringsfonden tillhör försäkringstagarna
och redovisas i balansräkningen som försäkringstagarnas vinstmedel. I den mån medlen
i återbäringsfonden inte behövs för bolagets konsolidering skall de återgå till
försäkringstagarna i form av återbäring. Återbäringen skall på ett skäligt sätt fördelas
mellan försäkringstagarna. I livförsäkringsverksamhet uppkommer normalt överskott
men under vissa tider, bl a då försäkringsbolagens ränteinkomster sjönk under
1930-talet, har inte någon återbäring alls utgått.33 Återbäring kan fördelas genom en
nedsättning av premien, en utvidgning av försäkringsförmånerna eller olika former av
kontant utbetalning. Återbäringsprinciperna varierar dock mellan de olika
försäkringsbolagen.
Orsaken till att ett överskott har uppkommit beror på premieberäkningen. I
teckningsögonblicket är de ömsesidiga förpliktelserna beroende av framtida
förhållanden som t ex den kommande utvecklingen beträffande ränta, dödlighet och
omkostnader samt försäkringstagarens livslängd. Då premierna för ingångna avtal ej får
höjas och då soliditetsprincipen kräver att premierna skall beräknas på ett sådant sätt att
försäkringsbolaget alltid kan fullgöra sina förpliktelser, innebär det att de antaganden
som görs vid premieberäkningen är tilltagna med säkerhetsmarginaler. Hur
premieberäkningen skall gå till bestäms i grunderna (premiegrunderna) vilka upprättas
för varje försäkringsbolag och sedan godkänns av Finansinspektionen. I
premiegrunderna fastställs vilken ränta man skall räkna med, vilken dödlighetstabell
som skall användas och vilket antagande man skall arbeta med i fråga om bolagets
förväntade omkostnader. Livförsäkringsbolagen har också utarbetat en gemensam
formelsamling som även innehåller regler om åldersberäkning, avrundning etc.34 När
försäkringen tecknas brukar försäkringsbolagen garantera en viss ränta på avkastningen.
Vanligtvis erbjuder bolagen lika hög ränta eftersom de använder ungefär samma
grunder för premieberäkningen. När det verkliga resultatet av försäkringsbolagets
verksamhet redovisas, är det så gott som alltid bättre än antagandena just på grund av att
premieberäkningen är tilltagen med säkerhetsmarginaler.

7.2  Rätt till återbäring
En fråga som bör klargöras innan en djupare diskussion förs kring begreppet återbäring
är huruvida försäkringstagarna har en rätt till återbäring och i sådana fall hur långt den
sträcker sig. Klart är att återbäring kan utgå till försäkringstagarna men någon
ovillkorlig rätt till återbäring kan ej utlovas i försäkringsavtalet eftersom rätten till
återbäring beror på hur väl försäkringsbolaget har förvaltat sina medel under året.
Återbäringsrätten varierar sedermera från bolag till bolag eftersom det är grunderna som
avgör efter vilka principer återbäring skall utgå. Någon ovillkorlig rätt till återbäring
kan därför aldrig vara för handen eftersom ett överskott först måste ha uppkommit.

                                                          
33 Hellner, J, Försäkringsrätt, s 530.
34 Friberg, R, Återbäring i svenska livförsäkringsbolag, NFT 2/1991 s 128.



7.3  Beräkning av återbäring
Vid beräkning av återbäringen måste bolaget först fastställa hur stort överskottet faktiskt
är. För att göra denna beräkning måste bolaget göra en marknadsmässig värdering av
sina tillgångar och skulder vilket många gånger kan vara svårt. Räntan som svarar för i
genomsnitt ca 80 procent av allt överskott, har ekonomiskt sett den största betydelsen
för beräkning av återbäring.35 Varje förändring av räntan ger därför stor effekt både på
den totala avkastningen och på dess fördelning på de enskilda försäkringarna. De övriga
beräkningselementen är betydligt mer stabila till sin karaktär. Detta gäller främst
dödligheten medan omkostnaderna kan erbjuda vissa problem när det gäller att
åstadkomma en rimlig periodisering. Beräkningen av en försäkringstagares
tillgodohavande går till så att man krediterar försäkringen de erlagda premierna vilka
förräntas fram till beräkningstidpunkten enligt den ränteteknik bolaget tillämpar. Man
debiterar sedan försäkringen de verkliga omkostnaderna jämte riskpremier beräknade
enligt verklig konstaterad dödlighet,36 även de förräntade till beräkningstidpunkten.
Resultatet blir en retrospektivt beräknad reserv, uträknad med hjälp av antaganden, som
överensstämmer med de verkliga förhållandena. Från detta belopp dras sedan
återköpsvärdet och eventuella utbetalningar som gjorts tillsammans med sin ränta. Den
skillnad som då framkommer bildar underlag för den återbäring som skall tilldelas.37

Därutöver tillkommer övervärden i tillgångar dvs skillnaden mellan det
marknadsmässiga och bokförda värdet av tillgångarna. Detta förfaringssätt bygger på
tanken att den generation försäkringstagare som deltagit i uppbyggnaden av tillgångarna
även bör få ta del i den vinst som realiseras då tillgångarna säljs men då en ny
generation försäkringstagare finns i bolaget. Detta innebär givetvis att bolaget ställs
inför värderingsproblem. Återbäringen som har framräknats är det öppna redovisade
överskottet i årsbokslutet.38

7.4  Tilldelningsprinciper i svenska livförsäkringsbolag
Vid beräkning och hantering i övrigt av återbäringen gäller dels lagregler, dels särskilda
regler i försäkringsbolagens grunder (återbäringsgrunder). En gemensam metod som
används för fördelning av överskottet är kontributionsmetoden. Metoden innebär att
fördelningen skall ske i proportion till den enskilde försäkringstagarens bidrag till
överskottet.39 Det finns utöver denna metod en rad skilda förfaringssätt för hur
överskottet skall tilldelas försäkringstagarna. Den vanligaste modellen är
vinstsamling/uppsamling. Här är återbäringen knuten till sparandet i försäkringen och
den samlas upp och förräntas för att sedan utbetalas när försäkringen upphör. Om
försäkringen endast stipulerar utbetalning en gång läggs återbäringen till det avtalade
försäkringsbeloppet i form av ett tilläggsbelopp. Vid periodisk utbetalning (vanligt vid
pensionsförsäkring) läggs återbäringen till de pensionsbelopp som utbetalas. En annan
modell är belopphöjning vilken innebär att försäkringsbolagen varje år använder
överskottsmedlen till att teckna tilläggsförsäkringar. Fördelningen av återbäringen

                                                          
35 Otterheim, J, Wingård, T, Du och dina försäkringar, s 192.
36 Vad som måste menas med verklig konstaterad dödlighet är den faktiska dödlighet som blev
utfallet. Bättre vore att använda sig av begreppen beräknad dödlighet och konstaterad
dödlighet.
 37 Friberg, R, Återbäring i svenska livförsäkringsbolag, NFT, 2/1991 s 131.
38 Friberg, R, Återbäring i svenska livförsäkringsbolag, NFT, 2/1991 s 131 ff.
39 Vid kollektiv pensionsförsäkring som meddelas av SPP tillämpas ej kontributionsmetoden,
utan enligt grunderna skall återbäringen utgöra en på visst sätt bestämd procent av
försäkringsbeloppet.



mellan sparande och risk skall ske i samma proportion som försäkringsavtalet. Detta
påverkar i sin tur tillväxten under försäkringstiden genom att återbäringen blir lägre än
vad den skulle ha blivit vid vinstsamling eftersom effekten ”ränta på ränta” då uteblir.
Ytterligare en metod är premiesänkning. Den används för att successivt sänka nivån på
de återstående premierna i försäkringen. Detta medför att försäkringstagarna får det
avtalade försäkringsskyddet till lägsta möjliga kostnad men å andra sidan kan de fritt
välja placering på de likvider de annars skulle inbetalat som premier till försäkringen.40

                                                          
40 SOU 1995:87 s 141.



8  Försäkringsrättslig aspekt

8.1  Vem äger försäkringen?
För att avgöra vem som äger försäkringen måste man se till vilka olika slags
förfoganden av livförsäkring som är möjliga och vilka regler som därmed stipuleras. En
livförsäkring är knuten till försäkringstagarens och den försäkrades personer. I
allmänhet är det för försäkringsbolagen likgiltigt hur försäkringstagaren förfogar över
försäkringen så länge som premierna inbetalas. Ett indirekt intresse kan dock föreligga
dels genom den betydelse det har för försäkringsbolagen att försäkringen ekonomiskt
sett fungerar så väl som möjligt, dels också genom att försäkringsbolagen kan ha ett
ansvar för att försäkringsbeloppet kommer i rätta händer vid utbetalningen. Den
allmänna principen är den att en försäkring anses gälla till förmån för den som tecknat
försäkringen (försäkringstagaren) såvida ej annat avtalats t ex genom förfoganden över
försäkringen. Förfogande över livförsäkring kan ske på olika sätt.

8.2  Förfogande över försäkring
Förfogande över försäkring är vanligast vid individuell livförsäkring, särskilt sådan
livförsäkring som förutom riskskyddet innehåller ett sparande och som därigenom har
ett ekonomiskt värde som underlättar omsättningen.41 En uppdelning brukar göras i
förmånstagareförordnande, tecknande av försäkring i annans namn42 samt överlåtelse
och pantsättning av försäkring.

8.2.1  Förmånstagareförordnande
Ett förmånstagareförordnande är definitionsmässigt en handling av försäkringstagaren
där han genom att insätta någon som förmånstagare ser till att försäkringsbeloppet skall
tillfalla den andra personen, förmånstagaren.43 Försäkringsbeloppet som utfaller efter
försäkringstagarens död ingår därmed ej i vederbörandes kvarlåtenskap. Oftast sker
förmånstagarförordnandet för försäkringstagarens dödsfall men det kan även ske för
livsfall, t ex att den försäkrade uppnår en viss ålder. Förordnandet om förmånstagare
måste, för att det skall vara gällande, skriftligen meddelas försäkringsbolaget eller
intagas i försäkringsbrevet genom försorg av försäkringsbolaget.44 När det är frågan om
ett återkalleligt förmånstagareförordnande har förordnandet inte några verkningar före
försäkringsfallet. Det innebär att försäkringstagaren har oförminskad rätt att förfoga
över försäkringen i förhållande till försäkringsgivare och tredje man, t ex genom återköp
eller genom pantsättning eller överlåtelse till tredje man. Försäkringstagaren kan när
som helst återkalla förordnandet såvida vederbörande ej gentemot förmånstagaren
förbundit sig att låta förordnandet stå vid makt eller med andra ord såvida
försäkringstagaren förbundit sig gentemot förmånstagaren att ej återkalla förordnandet.
När förmånstagarförordnandet gjorts oåterkalleligt förbinder sig försäkringstagaren att

                                                          
41 För gruppförsäkring och avtalsförsäkring är vissa typer av förfoganden ofta förbjudna enligt
villkoren.
42 Hellner anser att det är tvivelaktigt om tecknande av försäkring i annans namn språkligt sett
utgör ett förfogande över försäkringen. Sakligt sett hör det dock till detta sammanhang.
Hellner, J, Försäkringsrätt 536.
43 102 § FAL.
44 103 § FAL.



inte återkalla förordnandet. Innebörden av detta är att försäkringstagaren ej kan förfoga
över försäkringen till förmånstagarens nackdel utan dennes medgivande.
Försäkringstagaren kan alltså ej utan vidare pantsätta eller överlåta försäkringen. Om
oåterkallelighetsförklaringens natur har en livlig diskussion förts.45 Det har bl a gjorts
gällande att den skall anses som gåva och att därmed regler om gåva i stor utsträckning
skall tillämpas på oåterkalleliga förmånstagareförordnanden. Oåterkalleligt förordnande
förekommer vanligast då det gäller att säkerställa underhåll vid en skilsmässa samt vid
tjänstepensionsförsäkring när arbetsgivaren äger försäkringen.
Det kan dock finnas andra orsaker till varför rätten att förfoga över försäkringen är
inskränkt. Försäkringstagaren kan vara förhindrad att förfoga över försäkringen på
grund av rättsförhållande till annan än förmånstagaren, särskilt till arbetsgivare eller
försäkringsgivare. Vid pensionsförsäkringar är det vanligt att inskränkningar för
arbetstagarens rätt intages. Orsaken är att arbetsgivaren ofta har intresse i att
arbetstagaren har tillräckliga pensionsförmåner. Om arbetstagaren innehar en kollektiv
tjänstepensionsförsäkring är han oftast undantagen från att fritt förfoga över
försäkringen. Denna inskränkning resulterar i att både arbetsgivaren och
försäkringsbolaget anses ha en rätt att under pågående anställningsförhållande lämna
medgivande över ett eventuellt förfogande från arbetstagarens sida. Enligt Hellner kan
det ifrågasättas om någon inskränkning i förfoganderätten kan bestå efter det pensionen
börjat utfalla, men det är ej uteslutet att en sådan inskränkning dock gäller.46 Andra
regler gäller vid privat pensionsförsäkring därför att i detta fall kan arbetsgivaren enkom
uppställa som villkor att arbetstagaren ej äger förfoga över försäkringen. Blotta
omständigheten att arbetstagaren tecknar försäkring i sitt eget namn medför ej någon
inskränkning i hans förfoganderätt. Vid tjänstegrupplivförsäkring finns ofta förbud mot
att förfoga över försäkringen vilket huvudsakligen beror på att skyddet för de
efterlevande skall inträda i enlighet med försäkringens allmänna konstruktion.

8.2.2  Tecknande av försäkring i annans namn
Ett annat sätt att ge någon en rätt till försäkring är genom att teckna en försäkring i
någon annans namn. En arbetsgivare kan på så sätt teckna en pensionsförsäkring på
arbetstagarens liv i dennes namn, varvid arbetsgivaren betalar premierna men
arbetstagaren framträder såsom försäkringstagare. I vems namn försäkringen skall anses
tagen får bedömas med ledning av försäkringsbrevet eller den ansökan som ligger till
grund för försäkringen. Vid kollektiv tjänstepensionsförsäkring har både arbetsgivaren
och arbetstagaren ställning som försäkringstagare. Parterna kan välja vem som skall
anses som försäkringstagare men även om så skett är det tveksamt om det är
arbetstagaren eller arbetsgivaren som skall vara berättigad till återbäring som utbetalas
under försäkringstiden. Hellner anser t o m att ”Även då försäkring tecknats i annans
namn än den som reellt betalar premierna, t ex en arbetsgivare tecknar en försäkring åt
sin anställde där denne står som försäkringstagare, är det tvivelaktigt vem rätten till
sådan återbäring tillkommer.”47 I SPP:s allmänna försäkringsvillkor för ITP-försäkring
anses arbetsgivaren vid en kollektiv tjänstepensionsförsäkring vara passiv medlem och
arbetstagaren aktiv medlem. Hellner anför vidare att både arbetsgivare och anställda
torde därvid i viss mån ha ställning av försäkringstagare och man kan inte säga att
någon av dem tecknar försäkring i den andres namn.48 Vid grupplivförsäkring är
arbetsgivaren enligt Hellner ofta endast en förmedlare för arbetstagarna och dessa

                                                          
45 Hellner, J, Försäkringsrätt, s 554.
46 Hellner, J, Försäkringsrätt, s 563.
47 Hellner, J, Försäkringsrätt, s 531.
48 Hellner, J, Försäkringsrätt, s 565.



träffar avtalet i egna namn. Vid tjänstegrupplivförsäkring ingås däremot
försäkringsavtalet vanligen av arbetsgivaren och situationen liknar mera den vid
tecknande av försäkring i annans namn.
Att teckna försäkring i annans namn har viss likhet med att insätta denne som
förmånstagare med ett oåterkalleligt förordnande med den skillnaden att den i vars
namn försäkringen tecknats, får en starkare rätt. I det sistnämnda fallet förfaller ej hans
rätt om han själv skulle dö. Vederbörande är också behörig att förfoga över försäkringen
utan att något särskilt antagits om detta. Även om arbetsgivaren tecknar försäkringen
och avgör i vilket bolag så skall ske samt betalar premien, är arbetstagaren
försäkringstagare när det är fråga om tjänstegrupplivförsäkring och
avtalsgruppsjukförsäkring. Vad beträffar särskild tilläggspension och vid
trygghetsförsäkring vid arbetsskada är det istället arbetsgivaren som anses vara
försäkringstagare.

8.2.3  Överlåtelse av försäkring
Om en överlåtelse av försäkringen sker, övergår rätten till försäkringen till den nye
ägaren. Försäkringstagaren frånträder alltså varaktigt rätten till försäkringen med verkan
både före och efter försäkringsfallet vilket betyder att förvärvaren fritt kan förfoga över
försäkringen.49

8.2.4  Pantsättning av försäkring hos tredje man
Om försäkringstagaren pantsätter en livförsäkring med förmånstagarförordnande
medför det ej att ett förordnande om förmånstagare förfaller.50 Panthavarens rätt går
däremot före förmånstagarförordnandet. Alla försäkringar kan dock inte belånas och
pantsättas hos försäkringsgivaren. I de försäkringstekniska grunderna finns närmare
upplysning om detta. Sådana försäkringar som har ett verkligt återköpsvärde kan
belånas istället för att pantsättas. Hit hör i första hand vanliga kapitalförsäkringar. Av
försäkringstekniska skäl är livränteförsäkringar liksom pensionsförsäkringar undantagna
från rätten till belåning.51

8.3  Vem har rätt till försäkringen?
Frågan om vad pension är har från tid till annan besvarats lite olika. Pension har tidigare
uppfattats som en nåd och varmhjärtad gåva från arbetsgivaren, oavsett om pensionen
emanerat från privat eller statlig arbetsgivare. I det perspektivet har pension varit ett
tack för lång och trogen tjänst. Efter hand har en avtalad rätt till pension utvecklats där
endera arbetsgivaren eller arbetstagaren har betalat avgifter för pensionsrätten.
Pensionen sägs vara oantastbar eller, annorlunda uttryckt, ovillkorlig. För svenskt
vidkommande blev denna fråga avgjord på 1930-talet. Principen som framkom är att
intjänad pensionsrätt följer arbetstagaren, inte företaget och detta oavsett
finansieringsform. Förutom att pensionsrätten anses vara oantastbar brukar man säga att
pensionen är att betrakta som en uppskjuten lön.52 Det innebär att arbetstagaren
egentligen avstår lön och konsumtion idag för pension och konsumtion i framtiden.
Beskrivningen av pension som uppskjuten lön görs på följande sätt av Bjørntad och
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Kruse när det gäller avtalspensionerna: ”En avtalspension innebär att individen inte
erhåller hela ersättningen för det utförda arbetet i form av kontantlön utan att en del
erhålls i form av ett löfte om en framtida utbetalning. Avtalspensionen lägger på detta
sätt en restriktion på individens val av konsumtion över livet.”53 Även Lindbeck uttalar
sig om ämnet ifråga och anför: ”Äganderätten i framtida pensioner är mycket klarare
när man kan hävda att pensionen helt enkelt är en uppskjuten lön.”54 Inom kollektiv
tjänstepensionsförsäkring förverkligas denna princip genom att arbetstagaren i realiteten
är oåterkalleligt insatt förmånstagare till de pensionsförmåner som följer av
arbetsgivarens avtal med försäkringsbolaget.55 Hanseus menar att även om
oantastbarheten ej skulle framgå av utfästelsen är presumtionen för att pensionen är
oantastbar mycket stark. Förbehåll om antastbarhet kan enligt uttalande vid
tryggandelagens tillkomst56 alltid åsidosättas med stöd av 36 § avtalslagen. Lite
annorlunda är det när det gäller individuella tjänstepensionsförsäkringar. I detta
förhållande är partsställningen beroende av vad parterna funnit lämpligt eftersom
försäkringen kan och får ägas antingen av arbetsgivaren eller av arbetstagaren.
I skattelagstiftningen lämnas det öppet om en tjänstepensionsförsäkring skall ägas av
arbetsgivaren eller av arbetstagaren, båda fallen förekommer.57 Valet av partsställning
ankommer på arbetsgivaren och arbetstagaren. Det mest förekommande förhållandet är
att arbetsgivaren är försäkringstagare vid kollektiv tjänstepensionsförsäkring och att den
försäkrade själv äger försäkringen då det är fråga om en individuell
tjänstepensionsförsäkring.
Som jag ser det finns det två huvudfrågor att besvara för att avgöra vem som har rätt till
de medel som försäkringen genererar; Vem äger försäkringen och vem har rätt till
överskottet som försäkringen ger upphov till? Det är inte lätt att avgöra vem eller vilka
som är ägare till försäkringen. Vi har tre möjliga aspiranter; försäkringsbolaget,
arbetsgivaren och arbetstagaren.58 Vilka kriterier skall uppfyllas för att äganderätten
skall anses vara för handen? Är det den som äger förfoganderätt till kapitalet ifråga eller
den som har en uppskjuten rätt till kapitalet? Äganderätt kan beskrivas som en rätt att i
princip förfoga över en viss sak i alla hänseenden som inte är särskilt undantagen genom
lag, avtal eller sedvanerätt.59 I doktrinen härskar begreppet att vara ”ägare” till
försäkring. Frågan är vad för något man är ägare till när man har försäkring i åtanke och
om ägare är det rätta begreppet? Försäkring är, enligt min mening, varken fast eller lös
egendom. Äganderätten är i det här fallet inte något annat än ett krav på en rättighet.
Arbetstagaren har en fordran på arbetsgivaren. Arbetsgivarens skuld består i att utge
pension. Varför jag tycker det är viktigt att göra detta särskiljande av begreppen är på
grund av att jag anser det enklare att bestämma vem som har rätt till försäkringen och
till överskottsmedlen om man har i åtanke att det är ett fordringsförhållande som ligger
till grund för försäkringen. Det är ovidkommande att se till vem som är att anse som
försäkringstagare eller försäkringshavare eftersom fordringsförhållandet fortfarande ser
likadant ut. I SPP:s försäkringsvillkor för försäkringen ITP står det att ”Arbetsgivaren är
försäkringstagare. I fråga om rätten till försäkringsersättning ska dock varje försäkrad
anses som försäkringstagare. Försäkrad är den på vars liv eller hälsa försäkringen
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56 Prop 1967:83 s 87.
57 31 § anv p 1 och 2 KL.
58 Försäkringsbolaget lämnar jag fortsättningsvis därhän.
59 Bergström m fl, Juridikens termer.



gäller.”60 Om man ser försäkringen som ett fordringsförhållande är det inte ens
nödvändigt att se till vad det står i försäkringsbolagets grunder för att avgöra vem som
har rätt till försäkringen och detta oavsett om det är en premiebestämd eller
förmånsbestämd försäkring.
Vad som däremot är tvivelaktigt enligt min mening är vem som har rätt till
överskottsmedlen som försäkringen genererar. Här kan det ha stor betydelse vad det står
i grunderna eller i försäkringsvillkoren. Om det helt klart framgår att någon av
arbetsgivaren eller arbetstagaren har rätt till överskottet så gäller naturligtvis det. I
frånvaro av tydliga bestämmelser i försäkringsavtalet är det viktigt att förstå att olika
principer gäller beroende av om det är en premiebestämd eller förmånsbestämd
försäkring. Vid en premiebestämd försäkring är det helt klart att överskottet
ackumuleras till försäkringen i sig. Det är alltså arbetstagaren som har rätt till
överskottet eftersom det ligger inbegripet i avtalet för premiebestämd försäkring som
sådant. När det är fråga om förmånsbestämd försäkring lovar arbetsgivaren att erlägga
en viss pension vid en viss tidpunkt. Så länge som arbetsgivaren infriar sin skuld mot
arbetstagaren vid den bestämda tidpunkten har han rätt att göra vad han vill med
medlen. Oavsett hur väl avkastningen har slagit ut måste arbetsgivaren fullgöra sitt
åtagande vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att betala pensionsmedel till
arbetstagaren även om försäkringsgivaren har gått i konkurs. Omvänt innebär detta att
arbetsgivaren borde få rätt till det eventuella överskott som resulterar i en god
förvaltning. Det är inte konstigare än det fallet att B lånar pengar av A och lovar att
betala tillbaka pengarna om en vecka med fem procents ränta. Under den kommande
veckan som B förfogar över medlen köper han aktier via en bank. B:s aktier går upp i
värde och när han säljer dem en vecka senare har han dubbelt så mycket som han från
början lånade. När han sedan skall infria sin skuld till A erhåller A det initiala beloppet
plus räntan, inte något mer. Vinsten behåller B själv. Ett annat synsätt man kan ha är att
försäkringsbolaget faktiskt tagit för mycket betalt vilket inneburit att arbetsgivaren har
betalat in för mycket till försäkringen från arbetstagarens lön. Borde inte arbetstagaren
få tillbaka den del som är ”överbetald”? Jag är inte helt främmande för detta
resonemang men jag anser ändå inte att den del som är ”överbetald” skall återgå till
arbetstagaren. Det normala med en försäkring är att en viss risk ingår. Risken i detta fall
består då i att arbetstagaren kanske betalar för mycket. Problemet att en överbetalning
sker orsakas snarare av reglerna om högsta avkastningsränta som försäkringsbolagen får
räkna med.
Sammanfattningsvis anser jag att när man skall bestämma vem som har rätt till
försäkringen och till överskottsmedlen vid en förmånsbestämd försäkring, skall det
avgöras från fordringsförhållandet. Det innebär att arbetstagaren har rätt till
försäkringen och arbetsgivaren till överskottsmedlen. I de allra flesta fall är det dock
redan bestämt i försäkringsavtalet att arbetstagaren skall få del av överskottsmedlen.

8.4  Frånvaro av konsolideringspolicy
SPP fastställde sin konsolideringspolicy först i slutet av 1998. Detta är märklig då
Finansinspektionen råder alla livförsäkringsbolag i sin författningssamling
(FFFS 1997:34)61 att bestämma en nivå för sin kollektiva konsolideringsgrad samt
gränser kring denna nivå inom vilka konsolideringsgraden normalt tillåts variera. Så
sent som i slutet av 1998 hade sålunda ej skett inom SPP. Principerna för val av nivå
och gränser bör läggas fast och motiveras i återbäringsgrunderna eller i för ändamålet
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upprättad instruktion eller policydokument. Vidare anger Finansinspektionen att ett
livförsäkringsbolag löpande bör följa utvecklingen av den kollektiva
konsolideringsgraden och vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att de uppsatta
målen skall vara uppfyllda. Den kollektiva konsolideringsgraden bör ej heller under
längre tid vara negativ. Hur kan det överhuvud taget komma sig att SPP inte hade en
fastställd konsolideringspolicy när de allmänna råden från Finansinspektionen klart och
tydligt uttrycker att detta bör finnas? Har någon av dem brustit i sitt förfarande och i
sådant fall vem? Klart är att ett överskott från försäkringsverksamhet som är mycket
större än normalt uppstått och att det skulle ha varit betydligt mindre om en
konsolideringspolicy i SPP:s fall hade funnits redan då överskottet började att
ackumuleras. Men innebär det att problemet som SPP ställdes inför inte borde ha
uppkommit överhuvudtaget?
Reglerna från Finansinspektionen om fastställande av konsolideringspolicy är allmänna
råd. De allmänna råden är till skillnad från Finansinspektionens föreskrifter ej bindande.
Om SPP väljer att ej efterleva de allmänna råden om att fastställa en
konsolideringspolicy behöver de alltså ej ansöka om dispens från Finansinspektionen.
Myndigheten kan inte ge något föreläggande på den grunden att de allmänna råden ej
efterlevs. Den enda möjligheten till ingripande skulle vara om soliditetsprincipen och
skälighetsprincipen inte anses vara uppfyllda. Brukligt inom branschen är dock att
Finansinspektionens allmänna råd följes strikt av de berörda företagen. Att så inte sker
är sällsynt.
Även om en konsolideringspolicy hade fastställts så kommer man inte ifrån att ett
överskott faktiskt hade uppkommit även om en konsolideringspolicy funnits.
Förklaringen till att överskottet blev ett problem ligger i att ett överskott har genererats i
en förmånsbestämd försäkringstyp, vilket normalt inte brukar ske. Brukligt är att
utgående pensioner uppräknas med högst ett belopp motsvarande konsumentprisindex
förändring. Man kan inte heller sänka premierna för att förhindra att för mycket pengar
tillförs systemet, även för detta finns begränsningar. Finansinspektionen fastställer en
viss högsta ränta som försäkringsbolagen inte får överskrida när de beräknar vilken
framtida förräntning de kan komma att få på kapitalet. Om valfrihet skulle föreligga och
försäkringsbolagen skulle kunna räkna med en högre ränta skulle de kunna sänka
premieuttaget. Anledningen till detta är att vid en hög ränta krävs ett lägre startkapital
för att uppnå ett önskat framtida pensionskapital än om man antar att räntan blir låg
under sparandetiden. Idag är den högsta ränta Finansinspektionen tillåter 2,6 procent
efter omkostnader och avkastningsskatt - att jämföra med de 20 procent totalavkastning
som många kapitalförvaltare uppnått de senaste åren. Naturligtvis leder detta till stora
överskott. Nästa gång konsolideringen kommer upp till 25 procent innebär det att en
ökning på 10 procent har skett och idag är kapitalet 300 miljarder kronor. Detta innebär
ett överskott på 30 miljarder kronor för nästkommande utdelning.62

Problemet ligger dock delvis i att en konsolideringspolicy inte hade fastställts och
orsaken till att så inte hade skett har att göra med att varje gång något skall beslutas
inom SPP måste förhandlingar äga rum mellan SAF och PTK som utgör hälften var av
styrelsen. Det hade påpekats flera gånger för styrelsen att en konsolideringspolicy borde
fastställas men några sådana initiativ togs inte förrän nu, när det blev helt oundvikligt att
inte göra det.
Trodde SPP att det, på grund av att ITP-avtalet emanerar från arbetsmarknadsorgan, ej
är ålagda att följa vare sig FRL eller KKL? Skulle det därmed räcka att se till de
arbetsrättsliga reglerna? Visst kanske SPP kände att det här var en situation som inte
riktigt var att jämställa med vilket annat försäkringsbolag och försäkringsprodukt som
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helst. Jag tror också att SPP tog tillfället i akt att försöka få ett för bolaget så förmånligt
resultat som möjligt av denna situation. Därmed inte sagt genom att medvetet ignorera
lagregler. Vad man måste ha klart för sig är att ITP-produkten har förhandlats fram
mellan SAF och PTK och att det också är de som har bestämt villkoren för produkten. I
den ursprungliga ITP-planen hade inte någon konsolideringspolicy fastställts så när
konsolideringspolicyn nu skulle fastställas ägde än en gång förhandlingar rum mellan
SAF och PTK. En konsolideringspolicy för andra försäkringsprodukter än
ITP-försäkringen fanns men det var produkter inom SPP-Liv som varken SAF eller
PTK hade något att göra med. Det var således SAF och PTK, i egenskap av
styrelserepresentanter inom SPP, som efter långa förhandlingar beslutade om hur
konsolideringspolicyn skulle utformas. För att ett försäkringsbolag, egentligen vilket
företag som helst, skall kunna fungera måste beslut kunna tas relativt enkelt och snabbt.
Att för varje gång vara tvungen att föra långa förhandlingar inom det egna bolaget för
att fatta ett styrelsebeslut, håller givetvis inte i längden. En sådan tröghet i
beslutsfattningen kan ge ödesdigra konsekvenser för vilket bolag som helst.
Uppkomsten av överskottsmedlen inom ITP-försäkringen ledde till att en
konsolideringspolicy till slut fastställdes och att överskottsmedel avvecklades från SPP.
Det ledde även till att man inom försäkringsbolaget verkligen blev varse om att det inte
längre är hållbart med en styrelse som representeras av arbetsmarknadsparter. SPP ITP
kommer därför, inom en snar framtid, inte längre att vara sammanknutet till de andra
bolagen som det ser ut idag.

8.5  Vad är avveckling av överkonsolidering?
Som jag tidigare har nämnt är det inte särskilt vanligt förekommande att ett
försäkringsbolag ej har en fastställd konsolideringspolicy. Det är endast när det ej finns
en sådan som en överkonsolidering är möjlig eftersom när en konsolideringspolicy följs
kommer åtgärder att vidtas innan en överkonsolidering uppstår. Ett försäkringsbolag
som inte har haft en konsolideringspolicy kan, efter det att det har fastställt en sådan, ha
medel som överstiger det bestämda tillåtna intervallet; en överkonsolidering. När så en
avveckling av dessa medel är för handen är det egentligen inte något annat än en
återbäring av överskottsmedel. Detta innebär att bestämmelser om återbäring reglerar
hur en avveckling av överkonsolidering skall se ut.



9  Skatterättslig aspekt

9.1  Beskattning av P- och K-försäkring
Försäkringar berörs av bestämmelser om flera olika skatter bl a inkomstskatt,
avkastningsskatt, förmögenhetsskatt och arvs- och gåvoskatt. Värdet av att
arbetsgivaren kompletterar det statliga pensionsskyddet har ansetts så stort att
avsättningar till pensioner getts en skattemässigt gynnad ställning. Huvudprincipen vid
inkomstbeskattningen för P-försäkring är att utfallande belopp från försäkringen
beskattas medan försäkringspremierna i princip är avdragsgilla. Premieavdraget
beräknas dock olika beroende på bl a vilken typ av inkomster den skattskyldige haft.
När det gäller K-försäkring är förhållandet det omvända.63 Utbetalning till
förmånstagare kan däremot bli föremål för skatt enligt lag (1941:416) om arvsskatt och
gåvoskatt (AGL). Avkastningen på kapital i olika sparformer beskattas genomgripande,
varför även avkastningen på kapitalförsäkring beskattas. När det gäller P-försäkring
beräknas avkastningen schablonmässigt genom att pensionskapitalet vid årets ingång
multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan under året före beskattningsåret.
Avkastningsskatten betalas av den som meddelar pensionssparandet, t ex
försäkringsbolaget. Detta regleras i lag (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel. Skatten uppgår enligt 9 § till 15 procent av skatteunderlaget. Vissa typer
av försäkringar skall även förmögenhetsbeskattas. Detta gäller för K-försäkringar som
har tecknats efter den 13 september 1986 och som inte klassas som riskförsäkring
(härigenom behöver ej gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring förmögenhetsbeskattas).
Det värde som skall tas upp till beskattning är det tekniska återköpsvärdet vilket innebär
att eventuell återbäring ej skall räknas med. Till sist kan en pensionsförsäkring även
beskattas enligt bestämmelserna om arvs- och gåvoskatt. Om det ej finns något
förordnande ingår försäkringsbeloppet (eller försäkringen om någon utbetalning ej är
aktuell vid dödsfallet) i försäkringstagarens dödsbo precis som vilken annan
förmögenhetstillgång som helst. Arvingar och testamentstagare får betala arvsskatt på
detta förvärv som för kvarlåtenskapen i övrigt. Pensionsförsäkringar som tillfaller
förmånstagare är dock alltid helt fria från arvs- och gåvoskatt. Försäkringsbeloppet eller
försäkringen ingår då ej i försäkringstagarens kvarlåtenskap.64

9.2  Särskild löneskatt
Arbetsgivaravgifter erläggs av arbetsgivaren på ersättningar som utbetalas till
arbetstagarna. För enskilda näringsidkare motsvaras arbetsgivaravgifterna av
egenavgifter. Det ursprungliga syftet med de sociala avgifterna var att de skulle
finansiera förmåner som arbetstagarna skulle få åtnjuta. Nya avgifter som inte direkt
kan kopplas till förmåner har med tiden tillkommit och de utgör i dessa fall rena skatter.
De avgifter arbetsgivaravgifterna skall täcka är sjukförsäkringsavgift,
efterlevandepensionsavgift, ålderspensionsavgift, föräldraförsäkringsavgift,
arbetsskadeavgift och arbetsmarknadsavgift.65

I de fall där inte fulla socialavgifter utgår för inkomster av tjänst och näringsverksamhet
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skall en särskild avgift erläggas motsvarande den sociala avgiften, särskild löneskatt.
Den särskilda löneskatten utgår med 24,26 procent på sådan inkomst som är att hänföra
till passiv näringsverksamhet samt på ersättning som utges enligt bestämmelser om
avtalsgruppsjukförsäkring66. För person som före årets början har fyllt 65 år eller inte
har fyllt 65 år men under hela året uppburit hel ålderspension utgår den särskilda
löneskatten med istället 18,09 procent.67

Eftersom pensionssparande och pension från företag är uppskjuten del av den anställdes
lön vore det oriktigt att ej belasta också pensionskostnaderna med sociala avgifter. Även
i detta fall erlägges en särskild löneskatt med 24,26 procent vilket anses motsvara
skattedelen av socialavgifterna.68

Arbetsgivaravgifter är avdragsgilla som lönekostnader för arbetsgivaren om arbetet
utförts i hans näringsverksamhet. Egenavgifter och särskild löneskatt på vissa
förvärvsinkomster är avdragsgilla enligt 23 § anv p 19 KL. Avdrag för avgift för
pensionsförsäkring och för inbetalning på eget pensionssparkonto får göras enligt
23 § anv p 21 KL.

9.3  Särskild löneskatt på pensionsförsäkring på grund av tjänst
Löneskatt skall betalas på alla pensionsutbetalningar och pensionskostnader oavsett om
inkomstskatterättsligt avdragsrätt föreligger eller ej. Det värde som man skall beräkna
den särskilda löneskatten på består av diverse poster vilka i huvudsak är följande:
summan för räkenskapsåret av utbetalda pensioner, avgifter för
tjänstepensionsförsäkringar, avsättningar till pensionsstiftelse och ökning av konto
”Avsatt till pensioner” eller av avsättningar enligt 8 a § tryggandelagen, minskad med
summan av gottgörelse från pensionsstiftelse, minskning av konto ”Avsatt till
pensioner” och minskning av vad som avsatts enligt 8 a § tryggandelagen.69 De
försäkringar som skall beläggas med löneskatt är alla svenska individuella
personförsäkringar (utom tjänstegrupplivförsäkringar och kapitalförsäkringar eftersom
de tillhör skattekategori K), avdragsberättigade utländska försäkringar och
planpensionspremier inom alla avtalsområden.70

9.4  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
Två viktiga skatterättsliga frågor uppenbarades när SPP skulle dela ut överskottsmedlen.
Dels en fråga om periodisering, dvs när återbäringen från SPP skulle tas upp som
skattepliktig intäkt vid inkomstbeskattningen, dels en fråga huruvida återbäringen skulle
påverka beräkningen av beskattningsunderlaget enligt lagen om särskild löneskatt på
pensionskostnader. SPP sökte ett förhandsbesked hos Skatterättsnämnden den 3:e
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därmed i en annan lag än den som är för handen för särskild löneskatt på vissa
förvärvsinkomster.
69 2 § lag om särskild löneskatt på pensionskostnader. En hjälpblankett för att beräkna löneskatt
på tjänstepensioner återfinns som bilaga.
70 Som exempel på planpensionspremier kan nämnas ITP-premier till SPP och ITPK-premier till
Förenade Liv. Att observera är dock att en del av sjukförsäkringsavgiften inom ITP ej skall tas
upp. För närmare studie av beräkning av denna del hänvisar jag till Palms bok
Pensionsstiftelser, s 238.



november 1999.
Periodiseringsfrågan: Periodiseringsfrågan är inte särskilt komplicerad, därför tänker
jag inte dröja vid den. Redovisningsrådets akutgrupp hade uttalat att återbäringen skall
redovisas av SPP som en tillgång på balansräkningen när återbäringen kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt.
Särskilda löneskatten: Frågan om den särskilda löneskatten på pensionskostnader
(SLP) har att göra med vad som skall ingå i beskattningsunderlaget. Kan en avräkning
av återbäringen ske så att det blir ett netto av redan inbetalade premier och den
utnyttjade återbäringen? I lagen om SLP finns det, i det så kallade löneskatteschemat,
inte uppräknat någon post som medger minskning av beskattningsunderlaget med
återburna medel. För tryggandeformen pensionsstiftelse finns det möjlighet att vid
bestämmandet av beräkningsunderlaget, dra av kostnad för gottgörelse ur
pensionsstiftelse. Skatterättsnämnden anför helt kort i sitt beslut att återbäringen ej har
sådant samband med kommande premiebetalningar att den kan räknas av mot dessa.
Den skriver ytterligare i sitt beslut att ”Av 2 § lag om SLP framgår vilka poster som
skall ingå vid beräkningen av beskattningsunderlaget. Avgift för
tjänstepensionsförsäkring skall ingå i beskattningsunderlaget.”
Skatterättsnämnden följer lagtexten strikt i detta fall. Eftersom minskning av
beskattningsunderlaget genom återbäring ej återfinns i löneskatteschemat anser den att
det ej är möjligt med en sådan reducering. Jag anser att en analogi med gottgörelse ur
pensionsstiftelse kan göras. Gottgörelse ur pensionsstiftelse inbegriper både inbetalda
premier och överskott. När arbetsgivaren har valt tryggandeformen pensionsstiftelse
erlägger han premier till pensionsstiftelsen och ger någon i uppdrag att placera medlen i
pensionsstiftelsen. Vid utbetalning av pension till arbetstagaren söker sedan
arbetsgivaren gottgörelse därur. På liknande sätt som vid tryggandeformen försäkring
kan ett överskott uppstå om avkastningen slår väl ut. Beroende på hur försäkringen ser
ut, dvs om den är premiebestämd eller om den är förmånsbestämd, ackumuleras
överskottet den enskilda försäkringen (premiebestämd) eller kan nyttjas av
arbetsgivaren på valfritt sätt (förmånsbestämd). I det senare fallet kan det vara fråga om
utökade avsättningar till stiftelsen utan att arbetsgivaren själv betalar in några medel för
t ex nya arbetstagare. Om överskottet successivt läggs till försäkringsbeloppet kan
därför gottgörelse ur pensionsstiftelse anses utgöras av dels premieinbetalningar från
arbetsgivaren, dels överskott. I det fallet skulle gottgörelse ur pensionsstiftelse alltså
likna den ”gottgörelse” som erhålles från pensionsförsäkring genom ett
försäkringsbolag med den skillnaden att de två företeelserna benämns olika.
Om man ser på det ur en annan synvinkel som kanske har mer med ”bondförnuftet” att
göra och inte så mycket med rent juridiskt resonemang, så kommer jag till samma
resultat som tidigare. ”Bondförnuftet” säger att arbetsgivaren har betalat in premier till
försäkringen som har visat sig vara för höga. De faktiskt erlagda premierna har legat till
underlag för beräkning av löneskatten vilken skulle varit lägre om ”rätt” beräknade
premier hade erlagts från början.
De två skiljaktiga ledamöterna i Skatterättsnämnden ansåg att för att kunna göra denna
liknelse med gottgörelse ur pensionsstiftelse måste återbäringen vara villkorad. Vad de
förmodligen haft i åtanke är det faktum att det enkom skulle vara möjligt för
försäkringstagaren att nyttiggöra sig av återbäringen med krav på att den avräknas mot
framtida premiebetalningar. Resultatet blir plus minus noll löneskattemässigt (med
förbehåll av vissa vinster/förluster på grund av nuvärdefaktorn). Jag anser inte att det är
villkoret i sig som är betydande för om avdrag skall få göras eller inte.
Vad som händer om återbäringen skulle få avräknas mot premieinbetalningarna som
arbetsgivaren har gjort senast är att arbetsgivaren får ett lägre belopp att beräkna SLP på



idag. Han får alltså inte tillbaka redan inbetald löneskatt men låt oss för en stund föra
diskussionen som om så vore fallet. En del av återbäringen, som låt oss säga är kontanta
medel, kanske används för att köpa en maskin till företaget. Om arbetsgivaren inte
skulle ”få tillbaka löneskatten” på den del av de kontanta medlen som utgjorde löneskatt
skulle resultatet bli en dubbelbeskattning. Arbetsgivaren betalade löneskatt på en viss
del av återbäringen när det beloppet ingick som pensionsbelopp men när nu detta belopp
återbäres ändrar det skattekaraktär (genom att beloppet nu motsvaras av en maskin
istället för pensionspremieinbetalning) och därvid blir andra skatteregler gällande. Om
arbetsgivaren skulle få tillbaka löneskatten skulle det resultera i att redan inbetald skatt
(löneskatt) återbäres mot att istället bli beskattat i näringsverksamhet.
”Löneskattekontot” går därvid minus jämfört med ställningen på kontot innan
återbäringen ägde rum men ingen skatt går egentligen förlorad i skattesystemet som
helhet.
Samma effekt uppnås i det fall arbetsgivaren får återbäringen men väljer att sedan direkt
använda den till en tilläggsförsäkring eller till framtida premieinbetalningar. Dessa
medel som återbäringen representerar är redan belagda med en löneskatt men när de nu
betalas in till försäkringsbolaget som nya premier så skall det utgå en ny löneskatt på
dem. Alltså, dubbelbeskattning även i detta fall. Om arbetstagaren istället får tillbaka
löneskatten för att sedan betala in den igen blir resultatet plus minus noll på
löneskattekontot. Alternativt skulle vara att arbetsgivaren slipper betala in löneskatt på
de framtida premier som motsvarar samma belopp som återbäringen. Resultatet blir
detsamma.
Varför finns då inte lagstadgat att återbäring från försäkring skall reducera
beskattningsunderlaget vid beräkning av den särskilda löneskatten på
pensionskostnader? Troligen beror det på, som de två skiljaktiga ledamöterna också
anförde, att det ej ansetts behövligt med en sådan lagstiftning då en sådan
”gottgörelsetransaktion” bedömts som helt osannolik. Det verkar som att
Skatterättsnämnden enkom sett till det faktum att återbäring ej uppräknas som post i
löneskatteschemat, vilken skall reduceras från erlagda premier vid bestämning av
beskattningunderlaget. Kommer detta att få verkningar även för pensionsstiftelsens
gottgörelse? Jag har svårt att se det eftersom gottgörelse ur pensionsstiftelse utan tvivel
får reducera beskattningsunderlaget. Möjligen skulle det kunna finnas en liknelse med
detta fall om överskottet helt plötsligt började betalas ut och inte längre ackumulerades
inom pensionsstiftelsen.71

                                                          
71 Förhandsbeskedet från skatterättsnämnden har även behandlats av Regeringsrätten i en dom
från den 28 mars 2000, målnr 7914-1999. De fastställde skatterättsnämndens beslut.



10  Konkurrensrättslig aspekt

10.1  Konkurrenslagen
Konkurrenslagen (1993:20) (KKL) innehåller två förbud. Enligt 6 § är avtal mellan
företag förbjudna om de har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen
på den svenska marknaden på ett märkbart sätt eller om de ger ett sådant resultat. I 19 §
föreskrivs förbud mot missbruk av dominerande ställning på den svenska marknaden.
Konkurrensverket får efter ansökan av ett företag förklara att ett avtal eller förfarande
inte omfattas av något av förbuden i 6 § eller 19 § KKL enligt de uppgifter som lämnats
av företaget eller som annars är tillgängliga för verket och att det därför inte finns
anledning för dem att ingripa enligt KKL, s k icke-ingripandebesked (20 §).
Enligt 2 § KKL skall lagen ej tillämpas på överenskommelser mellan arbetsgivare och
arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor. I förarbetena till konkurrenslagen72

anges att ett ingripande enligt konkurrenslagen i regel ej kan ske mot avtal på
arbetsmarknaden när de i avtalet intagna arbetsvillkoren får en konkurrensbegränsande
effekt. Vidare anges att detta undantag dock ej var tillämpligt när
arbetsmarknadsorganisationer, kanske i ett kollektivavtal, medverkar till en
konkurrensbegränsning på marknaden utan att detta är ett utflöde av regleringen av
arbetsvillkor. Såsom exempel på en svårbedömd gränsdragningssituation har i
förarbetena angetts när arbetsgivaren i kollektivavtal förpliktar sig att lämna en
anställningsförmån till arbetstagaren i form av en prestation som tredje man skall
fullgöra. Detta är fallet vid de flesta tjänstepensionsförsäkringar. Om detta anfördes
följande:
”Om arbetstagarorganisationen därvid kräver att den av arbetsgivaren bekostade
prestationen skall lämnas av viss angiven näringsidkare (SPP, författarinnans
kommentar) och arbetsgivaren medverkar till detta, kan i praktiken ske en rubbning av
konkurrensförhållandena på den aktuella marknaden. Vid prövningen av frågan
huruvida den föreslagna lagen i ett sådant fall kan anses tillämplig, så att ingripande
med stöd av lagen får ske mot arbetsgivaren, kan flera aspekter vara av betydelse. Om
exempelvis tredje man ingår i samma koncern som arbetsgivaren synes det stå klart att
lagen inte är tillämplig. Det är här fråga om ett förfarande som kan jämställas med att en
arbetsgivare lämnar naturaförmån ur själva den rörelse vari berörda arbetstagare är
anställda. Är däremot tredje man självständig gentemot arbetsgivaren bör bedömningen
kunna utfalla annorlunda. I de fall det inte är nödvändigt för en riktig reglering av
arbetsvillkoren att en speciell näringsidkare presterar den av arbetsgivaren bekostade
anställningsförmånen, är den föreslagna lagen i princip tillämplig. Annars skulle det
teoretiskt kunna inträffa en situation i vilken från allmän synpunkt allvarliga
ekonomiska störningar inträder på en marknad där visst företag blir dominerande genom
att en ström av köpare på detta sätt kanaliseras till företaget med förbigående således av
företagets konkurrenter.”
En bedömning som därmed måste göras är vad som är ett direkt och nödvändigt utflöde
av regleringen av anställningsvillkor eller en ofrånkomlig följd därav. Det förhållandet
att vad som i sig kan sägas vara ett konkurrensbegränsande förfarande får sitt uttryck i
en överenskommelse om arbetslön och andra arbetsvillkor behöver givetvis inte alltid

                                                          
72 Detta angavs i förarbetena till 41 § i 1982 års konkurrenslag (prop 1981/82:165 s 196). I
förarbetena till 1993 års konkurrenslag anges att 2 § motsvarar 41 § i 1982 års konkurrenslag
(prop 1992/93:56 s 66).



innebära att förfarandet är undantaget från konkurrenslagens tillämplighet. För att
klargöra räckvidden och innebörden av undantaget i 2 § KKL ansåg lagstiftaren att
rättsläget behövde belysas varmed följande uttalande gjordes:
”I fråga om avtalsförhållandet mellan arbetsmarknadens parter får man när det gäller
avtalsvillkoren skilja mellan dels vad som ingår i det som kan kallas parternas
kärnområde, själva avtalet och anställningsvillkoren, dels vad som är en
konkurrensbegränsning som rör varu- och tjänstemarknaden.”
Sammanfattningsvis angående 2 § tillämplighet kan sägas att om avtalet går utöver
kärnområdet eller direkt påverkar relationen mellan arbetsgivaren och tredje man,
såsom kunder, leverantörer, konkurrerande aktörer eller konsumenter är 2 § ej
tillämplig. Detta skulle innebära att själva avtalet om ITP-planen faller under
2 § tillämplighet KKL medan avtal (exempelvis konsolideringspolicy) som utmynnar
från ITP-planen normalt skall prövas enligt KKL.

10.2  ITP-planen
Avtalsförsäkringar som har kommit till stånd mellan parterna inom de olika
avtalsområdena på arbetsmarknaden genom kollektivavtal är exempel på allmän
pensionsplan. I några fall säkerställs arbetsgivarens pensionsplan genom försäkring i ett
försäkringsbolag som i stort sett uteslutande ägnar sin verksamhet åt denna
försäkringsform. Exempelvis är detta fallet vid ITP-planen som administreras av SPP.
Överenskommelsen om ITP-planen träffades ursprungligen 1960 mellan å ena sidan
SAF och å andra sidan SIF och SALF och var då en rekommendation till arbetsgivarna
att följa planen. Det var inte förrän först 1969 som ITP-planen antogs som kollektivavtal
av tjänstemannaförbunden och SAF:s medlemsförbund. Efter begäran från ett
tjänstemannaförbund blev planen då bindande för arbetsgivaren. Planen blev i mitten av
1970-talet automatiskt gällande som kollektivavtal och från den tidpunkten är PTK part
på tjänstemannasidan. PRI utbetalar pensioner och ombesörjer vissa administrativa
uppgifter som föranleds av ITP-avtalet. Grunden för PRI:s verksamhet är dock att
arbetsgivaren, istället för att teckna försäkring i SPP, kan välja att själv ansluta sig till
det sk FPG/PRI-systemet. Detta innebär att arbetsgivaren själv svarar för utfästelser om
ålderspension. Ett krav för att arbetsgivaren skall få ha detta ansvar är att
kreditförsäkring tecknas i FPG, som inträder i egenskap av försäkringsgivare om en
arbetsgivare inte kan uppfylla sina förpliktelser. En arbetsgivare kan frivilligt, eller på
grund av minskad kreditvärdighet, tvingas att helt eller delvis lämna FPG/PRI-systemet
och i stället trygga motsvarande åtaganden genom försäkring i SPP.73

De privatanställda tjänstemännens försäkringsskydd är nästan identiskt med
AMF-försäkringarna för privatanställda arbetare och i likhet med AMF-försäkringarna
ingår i ITP-planen tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och trygghetsförsäkring vid
arbetsskada (TFA).74 I övrigt omfattar ITP-planen ålderspension som i vissa fall kan
kompletteras med en särskild garantipension (ITPG), kompletterande ålderspension
(ITPK), delpension, sjukpension och familjepension. Från 1990 kan tjänstemännen i
viss mån välja hur ITP-pensionen skall vara utformad vilket innebär att vissa delar av
ITP-planen öppnades för konkurrens. Förändringen innebar bl a att en del av
ålderspensionen, ITPK, numera kan tecknas i princip vilket försäkringsbolag som helst

                                                          
73 Pensioner för miljoner, en bok om ITP-planens tillkomst 1960, s 14 ff.
74 AMF-försäkringarna gäller för privatanställda arbetare genom en överenskommelse mellan Svenska
Arbetsgivareföreningen (SAF) och Landsorganisationen (LO). Fem olika försäkringar ryms i paketet;
avgångsbidragsförsäkring (AGB), avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), särskild tilläggspension (STP), TFA
och TGL.



samt att ytterligare förändringar var för handen men sammantaget innebar dessa
förändringar att ca hälften av ITP-verksamheten, mätt i premier/tekniska PRI-avgifter,
konkurrensutsattes.75 Motsvarande valmöjligheter har under senare år införts också i
kollektivavtal för andra kategorier, t ex vissa grupper av statsanställda och
privatanställda. En tjänsteman som tjänar mer än 10 basbelopp76 per år, kan komma
överens med arbetsgivaren om att i stället för hel ITP erhålla en annan pensionslösning
(ålders-och/eller efterlevnadspension) för de lönedelar som överstiger 7,5 basbelopp.77

10.2.1  ITP-planen i konkurrenshänseende
De statliga tjänstemän som är medlemmar i SAF eller PTK blir automatiskt
tjänstepensionsförsäkrade genom ITP-planen. Det är således svårt om inte nästan
omöjligt för ett annat försäkringsbolag att konkurrera om samma kunder på lika villkor.
Skulle ITP-planen vara att anse som förbjuden konkurrensbegränsning eller ett missbruk
av dominerande ställning enligt KKL? En ansökan om icke-ingripande besked enligt
20 § konkurrenslagen KKL och anmälan för undantag enligt 8 § samma lag avseende
kollektivavtalet ITP-planen m m skickades in till Konkurrensverket 1994.78 Beslutet
avkunnades i slutet av 199679 och Konkurrensverket förklarade att ”ITP-planen …. inte
omfattas av något av förbuden i 6 eller 19 § samma lag. Det finns därför inte anledning
för verket att ingripa (icke-ingripandebesked).”

10.3  SPP:s konsolideringspolicy
I december 1998 fastställde SPP:s styrelse företagets konsolideringspolicy och
beslutade därmed om fördelningen av det överskott som uppkommit inom SPP under
senare år. Konsolideringspolicyn ser ut som följer:
Kollektiv konsolidering: Initialt skall den kollektiva konsolideringsgraden vara
15 procent av försäkringsåtagandena men den skall tillåtas variera mellan 10 och
20 procent av försäkringsåtagandena. Om konsolideringsgraden understiger 5 procent
eller överstiger 25 procent skall SPP vidta omedelbara åtgärder för att höja respektive
sänka konsolideringen. När konsolideringsgraden överstiger 25 procent skall allokering
ske av företagsanknutna medel.80 Om konsolideringskapitalet understiger 5 procent
skall reallokering ske vilket innebär att företagen anmodas tillföra medel för täckande
av försäkringsåtagandena.
Reservering för kollektivavtalsparternas räkning: Av överkonsolideringen skall
12 miljarder kronor användas för kostnadstäckning av åtgärder inom ramen för
ITP-planen enligt kollektivavtal mellan SAF och PTK. En bestämd användning av dessa

                                                          
75 Totalt omfattas ungefär 36 000 arbetsgivare av ITP-planen. Av dessa utgörs omkring en
tredjedel av SAF-företag, omkring en tredjedel av företag som själva tecknat kollektivavtal med
något tjänstemannaförbund och omkring en tredjedel av företag utan kollektivavtal. Total
omfattas ungefär 1,2 miljoner tjänstemän av ITP-planen.
76 Basbelopp för 1999 är 36 400 kronor och för 2000 är det 36 600 kronor.
77 Pensioner för miljoner, en bok om ITP-planens tillkomst 1960, s 18 ff.
78 Sökande var SAF, PTK, SPP, PRI och FPG. Ansökan avsåg den del av ITP-planen som innebär
skyldighet för arbetsgivare att teckna vissa försäkringar i SPP eller att trygga
pensionsåtaganden enligt FPG/PRI-systemet. Vidare omfattade ansökan uppdrag från SAF och
PTK till SPP att administrera ITP-planen och uppdrag från SAF och PTK till PRI att handha
pensionsadministration samt uppdrag från SAF och PTK till FPG att meddela kreditförsäkring
för pensionsutfästelser registrerade hos PRI.
79 Dnr 1459/1993.
80 Med allokering av medel menas en reservering av bolagets överskottsmedel som ingår i
bolagets riskkapital och som ej är garanterade.



medel beslutades.81 Detta innebär också ett höjt fribrevsvärde för de försäkrade som
gick i pension 1991 eller tidigare.82

Företagsanknutna medel för pensionsändamål: Överkonsolideringen vid utgången
av 1998, utöver initial konsolideringsgrad på 15 procent och utöver beloppet
12 miljarder kronor till kollektivavtalsparternas räkning, allokeras som
företagsanknutna medel för pensionsändamål. Dessa medel får användas av företag
vilkas tjänstemän är försäkrade i SPP för vissa bestämda ändamål.83

10.3.1  Användning av företagsanknutna allokerade medel
Utöver angivna 15 procent uppgick överskottet till ca 87 miljarder kronor. Av detta
skall 12 miljarder kronor reserveras för kostnadstäckning av åtgärder inom
kollektivavtalet. Resterande del, 75 miljarder kronor, skall allokeras som
företagsanknutna medel. Enligt konsolideringspolicyn kan de allokerade medlen
användas inom följande områden:
•  Ordinarie premieinbetalning för grund-ITP.
•  Premier för ITPK, oavsett vilket försäkringsbolag den anställde väljer.
•  Premier för alternativ-ITP, under förutsättning att försäkring tecknas i

SPP-koncernen.
•  Engångspremier för inlösen av PRI-utfästelser i SPP samt löpande premier till SPP

                                                          
81 Bland annat höjs pensionstilläggen för utgående pensioner för att kompensera att
pensionstilläggen år 1992 ej höjdes med 8,11 procent utan med 4,92 procent. Jag går dock ej
närmare in på den bestämda användningen av dessa medel.
82 Med fribrevsvärde menas det belopp som avtalat försäkringsbelopp sätts ned till om
premiebetalningen upphör tidigare än vad som avtalats.
83 Se avsnitt 10.3.1 Användning av företagsanknutna allokerade medel.



för fortsatt intjänande av förmåner som annars skulle tryggas enligt
FPG/PRI-systemet.

•  Engångspremier i samband med avgångspensionering under förutsättning att de
företagsanknutna medlen används för avgångspensionering genom köp i SPP Liv.

•  Engångspremier för slutbetalning av ålderspensioner tecknade i något bolag i
SPP-koncernen.

•  Kontant utbetalning till företaget, dock högst med ett belopp som motsvarar det
lägsta av följande två alternativ (i) av företaget efter den 1 juli 1998 erlagda
betalningar för individuella åtgärder i SPP (avgångspensionering och slutbetalning av
ålderspensioner) eller (ii) högst 10 procent per år av värdet på företagets
företagsanknutna medel vid ingången av året.

För att företag skall kunna få ta del av de allokerade medlen måste de ha gällande
pensioneringsavtal med något bolag i SPP-koncernen, de får då en dispositionsrätt till
medlen. Om pensioneringsavtalet upphör förlorar företaget dispositionsrätten till de
företagsanknutna medlen men den kan återfås om nyteckning av pensioneringsavtal sker
inom ett år från avtalets upphörande såvida inte dispositionsrätten överlåtits till annat
företag. En överlåtelse av dispositionsrätten kan ske när personal överförs till ett annat
företag, mellan företag i samma koncern, när användningen understiger den totala
genomsnittliga användningen eller vid en fri överlåtelse för att förhindra oskäliga
resultat.84

10.3.2  Konsolideringspolicyn i konkurrenshänseende
Innan SPP kunde sätta sin konsolideringspolicy i verket ville det vara på det klara med
att förfarandet ej stred mot konkurrensbestämmelserna i konkurrenslagen. Ännu ett
icke-ingripande besked från Konkurrensverket söktes av SPP tillsammans med SPP Liv
och denna gång gällde ansökan just konsolideringspolicy för försäkringsverksamhet.
Beslut i ärendet fattades i december 199985 och däri framkom att SPP-koncernen i dess
helhet ansågs ha en dominerande ställning på marknaden för den icke konkurrensutsatta
delen av ITP-planen och att en tillämpning av policyn skulle innebära att marknaden
låstes upp för en oacceptabelt lång tidsperiod. Dessutom sågs det som
konkurrensbegränsande att medel från den skyddade delen av SPP:s verksamhet skulle
kunna föras från den icke konkurrensutsatta delen av marknaden till den
konkurrensutsatta delen. Dessa förfaranden skulle innebära ett missbruk av
dominerande ställning som är i strid med 19 § KKL. På grund härav meddelade
Konkurrensverket ej icke-ingripande besked.
Även i detta fall kom frågan om konkurrenslagens tillämpning upp till diskussion. Som
förut nämnts faller allt in under konkurrenslagen, utifrån detta görs sedan undantag. I
praktiken innebär det att 2 § KKL utgör en beaktansvärd aspekt vid tillämpningen av
konkurrenslagen men därmed inte sagt att alla fall om överenskommelser mellan
arbetsgivare och arbetstagare skall falla in under paragrafen. I målet konstaterade
Konkurrensverket helt sonika att ITP-planen följer av försäkringsrättens regler och
omfattas därför inte av det skyddsvärda enligt 2 § KKL.

10.3.2.1  Relevant marknad

Ett företag anses ha en dominerande ställning om det i avsevärd utsträckning kan agera
oberoende av sina konkurrenter och kunder på den marknad där företaget verkar. En
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www.spp.se.
85 Dnr 157/1999.



dominerande ställning grundas i regel på ett flertal omständigheter som tagna var för sig
ej nödvändigtvis behöver vara avgörande. En viktig aspekt är emellertid företagets
marknadsandel på den relevanta marknaden. Den relevanta marknaden delas upp i dels
produktmarknaden, dels den geografiska marknaden.
Relevant produktmarknad: Den relevanta produktmarknaden bestäms genom en
avgränsning av produkter som kan anses vara utbytbara. Man undersöker då om det
finns produkter som på grund av pris, funktion och egenskaper i övrigt kan tillfredsställa
samma behov hos köparen. Av störst vikt är utbytbarheten på efterfrågesidan med vilket
menas de faktiskt tillgängliga alternativ som finns för kunderna och med utbytbarhet på
utbudssidan menas om det finns företag som, på kort sikt, kan ställas om till att
framställa produkter som kan konkurrera med de produkter som är hänförliga till den
aktuella produktmarknaden.
Vid bestämmandet av utbytbarhet på efterfrågesidan är prisförändring en betydande
faktor för att avgöra om utbytbarheten är tillräckligt god. Om en relativt liten
prishöjning på den ursprungliga produkten medför att kunden byter produkt, är likheten
mellan produkterna tillräcklig. Den av SPP gjorda marknadsavgränsningen var väl
tilltagen. SPP hade exempelvis anfört att tryggandeformerna avsättning till stiftelse eller
i balansräkning samt att både privata livförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar
ryms inom marknadsavgränsningen. SPP ville genom detta få en så stor
marknadsavgränsning som möjligt eftersom möjlighet till en dominant ställning minskar
ju större den relevanta marknaden anses vara. Konkurrensverket å sin sida anförde att
kollektivavtalsgrundade tjänstepensionsförsäkringar har sådana särdrag att funktionell
utbytbarhet med andra alternativ ej kan anses föreligga. Detta medför att andra
tryggandeformer som ej är kollektivavtalsgrundade tjänstepensionsförsäkringar måste
avskiljas från den relevanta marknaden. Genom kollektivavtalet erhåller SPP en
ensamrätt att tillhandahålla anslutna företag vissa försäkringar inom ramen för
ITP-planen. Det innebär i princip att dessa företag ej har någon möjlighet att välja
någon annan försäkringsgivare än vad som angivits i ITP-planen. Konkurrensverket går
till och med så långt som att konstatera att i den delen SPP erhållit en exklusiv rätt att
meddela försäkring ger ITP-planen SPP ett de facto-monopol som är att jämställa med
ett legalt monopol. Det bärande argumentet för detta är att företag som är bundna av
kollektivavtal riskerar att bli träffade att dryga sanktioner grundade på arbetsrättsliga
regler om de begår kollektivavtalsbrott. Kollektivavtalsbrott föreligger om ITP-planen
ej följs t ex om ett företag väljer någon annan försäkringsgivare än det av parterna
överenskomna, dvs SPP. ITP-planen utgör därför i den delen en relevant
produktmarknad i sig. Slutsatsen från Konkurrensverket blir därför den att det ur
konkurrensrättslig synvinkel ej råder någon utbytbarhet på efterfrågesidan mellan den
del av den kollektivavtalade ITP-planen där SPP är ensamt utpekad (icke
konkurrensutsatt del av ITP-planen) och övriga delar av ITP-planen som består dels av
den öppna delen av ITP-planen, dels av övrig konkurrensutsatt
tjänstepensionsförsäkring.
Relevant geografisk marknad: Den relevanta geografiska marknaden avgränsas till att
vara Sverige.

10.3.2.2  Dominerande ställning

Förbudet i 19 § KKL om missbruk av dominerande ställning är inte allmänt tillämpligt
utan det gäller bara för vissa ageranden av företag som kan anses vara dominerande.
Definitionen av dominerande ställning gavs redan av EG-domstolen i
Hoffmann-La Roche-fallet där det beskrevs att ett företag som har en dominerande
ställning är ett företag som har en stark ekonomisk ställning vilket gör det möjligt för



företaget att hindra att effektiv konkurrens upprätthålls på en relevant marknad genom
att medge företaget att i betydande omfattning agera oberoende av sina konkurrenter
och kunder och i sista hand konsumenterna.86 För att avgöra om ett företag innehar en
dominerande ställning på den relevanta marknaden har faktorer som marknadsandelar,
inträdesbarriärer, mogen eller omogen marknad, relativa marknadsandelar etc betydelse.
Ett företag som har ett legalt monopol anses i princip med automatik inneha en
dominerande ställning då det ligger i sakens natur att företaget kan agera oberoende av
sina konkurrenter och kunder. I ännu ett mål från EG-domstolen, Albany,87

konstaterades att en tjänstepensionsfond vilken har ensamrätt vad gäller förvaltningen
av ett tjänstepensionssystem, kan anses ha en dominerande ställning i den mening som
avses i artikel 82.88 Även om marknaden för konkurrensutsatt tjänstepensionsförsäkring
sett för sig inte innebär en dominerande ställning för SPP så måste en sammantagen
bedömning av de båda marknaderna göras eftersom de har ett nära samband med
varandra. När en sådan bedömning görs innebär det att SPP innehar en dominerande
ställning även på den konkurrensutsatta marknaden genom SPP:s monopol på den
icke-konkurrensutsatta marknaden.

10.3.2.3  Missbruk av dominerande ställning
Det framgår av 19 § KKL att det inte är den dominerande ställningen i sig som är
förbjuden utan först när ett företag missbrukar sin ställning på marknaden är det att anse
som ett beteende som är förbjudet enligt 19 § KKL. När man skall avgöra om missbruk
föreligger görs en objektiv bedömning vilket medför att det ej är nödvändigt att det
föreligger uppsåt hos det dominerande företaget för att förbudet skall vara tillämpligt.
För ett företag som innehar en dominerande ställning är det därför mycket viktigt att
agera på ett sådant sätt att konkurrensen inte ytterligare hämmas eller begränsas på de
marknader där SPP uppträder. Detta har inte SPP verkat funderat särskilt ingående
kring. En viss eftertanke har väl i och för sig ägt rum med tanke på att de faktiskt
ansökte om icke-ingripande besked men ett studium av konsolideringspolicyn talar för
annat.
Konkurrensverket fäller SPP på två punkter. Det ena är modellen med
premienedsättning och det faktum att det inte utgår någon förräntning på medel som
inte utnyttjats. Även om premienedsättning är att betrakta som handelsbruk i branschen
utesluter inte detta att åtgärden kan anses utgöra missbruk av dominerande ställning.
Såsom premienedsättningen är konstruerad kan det medföra effekter som allvarligt
riskerar att störa marknadens funktionssätt för en lång tid framöver i form av
inlåsningseffekter. Enligt SPP kan dessa inlåsningseffekter uppskattas till 7-10 år. Den
andra punkten är det faktum att medel från den icke-konkurrensutsatta marknaden förs
över till den konkurrensutsatta delen av marknaden. Detta förfarandet innebär att
överskott från en monopolmarknad kommer att användas till en konkurrensutsatt
verksamhet. Detta riskerar givetvis att allvarligt skada konkurrensen på den senare
marknaden. Dessutom får enligt förarbetena ett överskott i en försäkringsgren inte
systematiskt användas för att subventionera en annan inte bärkraftig gren. Varje
försäkringsgren skall vara självbärande och eventuellt ansamlade vinster får inte
användas för att i dumpningssyfte tillfälligt pressa priserna inom en viss
försäkringsgren.89 Dumpningsstrategi har ansetts strida även mot EG:s
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konkurrenslagstiftning. Detta avgjordes i det sk AKZO-fallet.90

10.4  Reviderad konsolideringspolicy
För SPP:s del var det nödvändigt att hitta en från Konkurrensverket sett godtagbar
konsolideringspolicy. SPP skickade därför in ännu en ansökan till Konkurrensverket om
icke-ingripande besked efter att ha gjort vissa revideringar från den första
konsolideringspolicyn. Samma belopp för kostnadstäckning och allokering till
företagsanknutna medel som vid det första förslaget gällde även för den reviderade
policyn. I övrigt skulle de företagsanknutna medlen användas enligt följande:
•  Initial kontant utbetalning med 20 procent (tidigare 10 procent, författarinnans

anmärkning) av företagets allokerade medel. Utan hinder av denna procentuella
gräns får kontant utbetalning ske med 100 000 kronor av företagets allokerade medel
eller med belopp motsvarande företagets premier från juli 1998 för
avtalspensionering, i valfritt bolag, (förut i SPP, författarinnans anmärkning) och
inlösen av utfästelser enligt FPG/PRI-systemet.

•  Ersättning med ett belopp motsvarande 80 procent av premieinbetalningar för
liv- och sjukförsäkringspremier för ITP-försäkrade anställda och tidigare anställda.

•  Utöver föregående punkt en kontant utbetalning till företaget med ett belopp
motsvarande 80 procent av företagets premier för försäkringsåtagande utöver vad
som krävs enligt ITP-planen, dock högst 15 procent per år av företagets allokerade
företagsanknutna medel.

•  Inlösen av utfästelser enligt FPG/PRI-systemet.
 
Försäkringarna får tecknas i valfritt försäkringsbolag såvida inte ITP-planen eller
pensioneringsavtalet om ITP reglerar annorlunda.91

10.4.1  Reviderad konsolideringspolicy i konkurrenshänseende
Konkurrensverket ändrade inte sin uppfattning från förra ansökningen vare sig när det
gäller marknadsuppdelningsfrågan eller frågan om att SPP innehar en dominerande
ställning. Däremot anser SPP att eftersom medlen nu får användas till försäkringar i
valfritt försäkringsbolag, så länge det sker till förmån för ITP-försäkrade, torde de
negativa effekterna på konkurrensen minskat betydligt. I och med detta anser
Konkurrensverket att det inte finns något skäl att anta att den aktuella
konsolideringspolicyn kommer att ske på ett sätt som utgör missbruk av dominerande
ställning enligt 19 § KKL.92

10.5  Konkurrensrättsliga alternativ
Det första beslutet från Konkurrensverket var egentligen inte så anmärkningsvärt från
konkurrensrättslig synvinkel. SPP:s beteende å andra sidan var inte heller särskilt
egendomligt. SPP agerade som vilket annat försäkringsbolag skulle ha gjort i samma
situation. Sedvana inom branschen är att kontant utbetalning ej sker och att återbäring
av överskottsmedel sker i form av nedsättning av premier samt utvidgade
försäkringsförmåner. I princip finns det inte något försäkringsbolag som har betalat ut
så här stora överskott kontant och definitivt inte skickat pengar till ett annat
försäkringsbolag. Därför var det inte kontroversiellt av SPP att låta försäkringstagarna
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använda överskottet på det sätt det föreskrev i sin första konsolideringspolicy. SPP
följde bara normala rutiner. Förutom att en kontant utbetalning ej fanns i sinnevärlden
skulle en ren kontant utbetalning på överskottsmedlen ha inneburit en märkbar nedgång
på den svenska värdepappersmarknaden.
SPP behöver ej överskottsmedlen eftersom det redan har tillräckligt med medel för att
klara sitt åtagande. Den enklaste lösningen för SPP hade därför varit att helt sonika ej
kräva arbetsgivarna på premier ända tills överskottsmedlen återigen var konsoliderade
inom det godtagbara intervallet. Ur rättvisesynpunkt är det dock ej ett realistiskt
alternativ då även nya företag skulle få del av överskottsmedlen. Att begränsa företag
som skulle få del av överskottsmedlen genom att namnge vissa företag är inte heller ett
godtagbart alternativ ty samma orättvisa skulle uppkomma om dessa företag t ex skulle
genomgå en omstrukturering i framtiden. Orättvisa föreligger i och för sig fortfarande i
och med att rätten till överskottsmedlen följer företagen och inte ägarna till företaget.

10.6  Konsekvens av Konkurrensverkets beslut
Till de förmånsbestämda försäkringarna inom SPP (förutom ITP-försäkringen) finns
idag möjlighet att koppla produkten överskottsfond.93 I och med att en överskottsfond
kopplas till försäkringen ges en direkt koppling till en arbetsgivare eller arbetstagare.
Detta innebär att överskottet hela tiden läggs till försäkringen precis som vid en
premiebestämd försäkring. När det gällde ITP-försäkringarna kunde man ej hänföra
överskottet till någon särskild arbetsgivare eller arbetstagare vilket innebar att
överskottsmedlen tillhörde försäkringsbolaget i allmänhet. Överskottsmedlen skulle
alltså även kunnat tillfalla försäkringstagarna till de premiebestämda försäkringarna.
Konkurrensverket beslutade att de överskottsmedel som återges i form av
premieinbetalningar, ej skall tillåtas låsas inom SPP. Om försäkringstagaren önskar
skall han kunna betala försäkringspremier av överskottsmedel från SPP i ett annat
försäkringsbolag. En konsekvens av detta skulle i princip innebära att medlen i
överskottsfonder, som ofta är knutna till förmånsbestämda försäkringar, skall kunna
användas till premieinbetalningar i ett annat försäkringsbolag än i det de uppkom.
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11  Slutord

Utgångspunkterna för diskussionen kring vem som har rätt till försäkringen och vem
som har rätt till överskottsmedlen är desamma, nämligen att ett fordringsförhållande är
för handen. Om man ser till att ett fordringsförhållande ligger till grund för försäkringen
blir det ovidkommande vem som enligt försäkringsavtalet är att anse som
försäkringstagare eller försäkringshavare för att bestämma vem som har rätt till
försäkringen. Dessutom talar reglerna om pensionsrättens oantastbarhet också för att
arbetstagaren faktiskt har rätt till försäkringen.
Beroende av om det är en premiebestämd försäkring eller om det är en förmånsbestämd
försäkring blir resultatet om rätt till överskottsmedlen en aning annorlunda. Vid en
premiebestämd försäkring ackumuleras avkastning till försäkring successivt varvid
något problem om vem som har rätt till avkastningen aldrig uppkommer. Vid
förmånsbestämda försäkringar däremot, då arbetsgivaren enkom har åtagit sig att
erlägga en viss bestämd pension, är det lite mer problematiskt att avgöra vem som har
rätt till överskottsmedlen. Med beaktande av att det innebär en viss risk med att inneha
en försäkring och på grund av det fordringsförhållande som ligger till grund för
försäkringen, talar det för att arbetsgivaren skall anses ha rätt till överskottsmedlen som
har genererats från en förmånsbestämd försäkring.
Överskottsmedlen borde minska beskattningsunderlaget vid beräkning av den särskilda
löneskatten på pensionskostnader trots att en sådan post ej finns med i
löneskatteschemat. En dubbelbeskattning blir annars följden.
Har försäkringsbolaget en dominerande ställning på marknaden måste konkurrenslagens
bestämmelser tas till särskilt beaktande. En direkt följd av Konkurrensverkets beslut kan
bli att medlen i överskottsfonder som ofta är knutna till förmånsbestämda försäkringar,
skall kunna användas till premieinbetalningar i ett annat försäkringsbolag än i det de
uppkom.
Finansinspektionen rekommenderar endast försäkringsbolagen att upprätta en
konsolideringspolicy. Att så inte har skett är således inte något lagbrott från SPP:s sida.
En trolig anledning till att SPP ej hade upprättat en konsolideringspolicy för ITP-planen
är att beslutsprocessen i SPP är långsam och komplicerad då förhandlingar mellan
arbetsmarknadsparterna SAF och PTK måste äga rum.
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