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Sammanfattning 
 
Vi har valt att inrikta oss på försäkringsbolag, då speciellt ömsesidiga bolag. Ömsesidiga 
försäkringsbolag präglas av att kunderna är dess ägare. Försäkringsbolag intresserade oss 
framförallt eftersom finansiella tjänstebolag sällan tas upp under vår utbildning, men även på 
grund av att försäkringar berör alla individer. Vi har med denna uppsats inte till avsikt att 
undersöka ömsesidiga försäkringsbolag i allmänhet, utan vårt intresse väcktes till deras 
lönsamhet och bolagsstyrning. Lönsamheten eftersom att försäkringsbolag idag går mycket 
bra och det sker stora förändringar i dessa bolag. Bolagsstyrningen i och med att detta ämne 
länge har diskuterats, bland annat på grund av stora brister i bolagets styrelse. Detta har 
mynnat ut i vår problemformulering: 
 
Vilken betydelse har bolagsstyrningen på lönsamheten i de svenska ömsesidiga 
försäkringsbolagen? 
 
Vi har även till avsikt att få en djupare förståelse för försäkringsbolag, då speciellt ömsesidiga 
bolag, och bolagsstyrningen. Med denna förståelse vill vi undersöka om det finns någon 
koppling mellan de två samt om bolagsstyrningen kan påverka ömsesidiga försäkringsbolags 
lönsamhet. Avslutningsvis vill vi studera om en alternativ bolagsform för ömsesidiga bolag 
skulle vara att föredra. 
 
För att vår problemformulering och vårt syfte ska kunna besvaras har vi valt att använda oss 
av en kvalitativ metod, eftersom vi vill skapa en förståelse och gå på djupet genom att 
undersöka ett fåtal bolag, Därför har två ömsesidiga försäkringsbolag med tre respondenter 
från varje bolag intervjuats. Bolagen är Folksam och Länsförsäkringar Västerbotten, varje 
respondent har olika positioner i vardera bolag. Detta för att vi tror att respondenterna besitter 
olika åsikter i och med sin position. Fyra av intervjuerna genomfördes på respondenternas 
arbetsplats. Resterande två intervjuer genomfördes via telefon. För att kunna skapa den 
förståelse vi eftersträvar har en hermeneutisk kunskapssyn används samt ett deduktivt 
angreppssätt. Vi har använt oss av ett externt perspektiv och med det menar vi att vi inte har 
någon kontakt till bolagen.  
 
Bolagsstyrning kan ske genom ett flertal olika styrverktyg. I denna uppsats har vi inriktat oss 
på den svenska bolagskoden och COSO-modellen. Vår litteraturöversikt och analysering av 
empirin har resulterat i att bolagsstyrningen har betydelse på ömsesidiga försäkringsbolags 
lönsamhet. Främst vill vi framhäva COSO-modellen tillsammans med att styrelsen bör bestå 
av en blandning av medlemmar utifrån och inifrån samt att styrelsen bör vara oberoende men 
inte väljas om för ofta, har betydelse för ömsesidiga försäkringsbolags lönsamhet. 



  
 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1. INLEDNING ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

1.1 PROBLEMBAKGRUND ------------------------------------------------------------------------------- 1 
1.2 PROBLEMFORMULERING --------------------------------------------------------------------------- 3 
1.3 SYFTE------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
1.4 BEGREPPSDEFINITIONER --------------------------------------------------------------------------- 3 

2. METOD ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

2.1 ÄMNESVAL ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 
2.2 FÖRFÖRSTÅELSE ------------------------------------------------------------------------------------ 4 
2.3 VAL AV METOD-------------------------------------------------------------------------------------- 5 
2.4 KUNSKAPSSYN -------------------------------------------------------------------------------------- 5 
2.5 ANGREPPSSÄTT ------------------------------------------------------------------------------------- 6 
2.6 PERSPEKTIV------------------------------------------------------------------------------------------ 6 
2.7 URVAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
2.8 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER ---------------------------------------------------------------- 7 
2.9 INSAMLING AV SEKUNDÄRDATA ------------------------------------------------------------------ 8 
2.10 KÄLLKRITIK---------------------------------------------------------------------------------------- 9 
2.11 TROVÄRDIGHET OCH GENERALISERBARHET --------------------------------------------------10 

3. LITTERATURÖVERSIKT------------------------------------------------------------------------11 

3.1 FÖRSÄKRINGSBOLAG ------------------------------------------------------------------------------11 
3.1.1 Försäkringar ---------------------------------------------------------------------------------11 
3.1.2 Försäkringsbolag ----------------------------------------------------------------------------12 

3.2 BOLAGSSTYRNING ---------------------------------------------------------------------------------14 
3.2.1 Den svenska koden---------------------------------------------------------------------------14 
3.2.2 COSO-modellen------------------------------------------------------------------------------15 

3.3 BOLAGSSTYRNING I FÖRSÄKRINGSBOLAG ------------------------------------------------------17 
3.3.1 Styrelsesammansättning --------------------------------------------------------------------18 
3.3.2 Lönsamhet ------------------------------------------------------------------------------------22 

4. EMPIRI ------------------------------------------------------------------------------------------------25 

4.1 FOLKSAM -------------------------------------------------------------------------------------------25 
4.1.1 Intervju med Marie-Louice Lind-----------------------------------------------------------25 
4.1.2 Intervju med Kent Lindmark ---------------------------------------------------------------27 
4.1.3 Intervju med Tomas Norderheim ----------------------------------------------------------29 

4.2 LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN ----------------------------------------------------------32 
4.2.1 Intervju med Ylva Thunqvist ---------------------------------------------------------------32 
4.2.2 Intervju med Arne Häggqvist --------------------------------------------------------------35 
4.2.3 Intervju med Conny Sandström ------------------------------------------------------------37 

5. ANALYS -----------------------------------------------------------------------------------------------40 

5.1 BOLAGSFORMEN -----------------------------------------------------------------------------------40 
5.1.1 Ägarnas påverkan på ömsesidiga försäkringsbolag------------------------------------42 
5.1.2 Lönsamhetsfaktorer--------------------------------------------------------------------------43 

5.2 STYRELSESAMMANSÄTTNINGEN -----------------------------------------------------------------43 
5.2.1 Styrelsens oberoende ------------------------------------------------------------------------43 
5.2.2 Styrelsemedlemmar in- och utifrån--------------------------------------------------------44 



  
 

5.3 STYRELSENS PÅVERKAN PÅ LÖNSAMHETEN ----------------------------------------------------46 

6. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING --------------------51 

6.1 SLUTSATSER ----------------------------------------------------------------------------------------51 
6.2 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING-----------------------------------------------------------52 

7. REFERENSER ---------------------------------------------------------------------------------------54 

7.1 LITTERATURFÖRTECKNING -----------------------------------------------------------------------54 
7.1.1 Böcker -----------------------------------------------------------------------------------------54 
7.1.2 Vetenskapliga artiklar-----------------------------------------------------------------------54 

7.2 INTERNETREFERENSER ----------------------------------------------------------------------------57 
7.3 MUNTLIGA KÄLLOR--------------------------------------------------------------------------------57 

7.3.1 Besöksintervjuer -----------------------------------------------------------------------------57 
7.3.2 Telefonintervjuer-----------------------------------------------------------------------------57 

 
Figurförteckning 
Figur 1: COSO-modellen------------------------------------------------------------------------------- 15  
Figur 2: Financial Performance----------------------------------------------------------------------- 17 
Figur 3: Financial Performance----------------------------------------------------------------------- 47 
Figur 4: COSO-modellen------------------------------------------------------------------------------- 48 
 
Bilagor: 
Bilaga 1 – Intervjuguide 
Bilaga 2 – Intervjumall 
 



 1 

1. Inledning 
 
1.1 Problembakgrund 
Idag har de flesta någon form av försäkring, exempelvis hemförsäkring och bilförsäkring. 
Genom försäkring får försäkringstagaren ett ekonomiskt skydd mot förluster vid oförutsedda 
händelser. För att kunna försäkra en tillgång krävs några kriterier, dessa är att ett stort antal 
personer är utsatta för samma risk, att endast ett mindre antal drabbas samtidigt eller under en 
viss tidsperiod och att skadan medför väsentliga ekonomiska följder1. Den försäkrade risken 
måste även kunna prissättas och definieras, det kan endast ske om försäkringstagaren och 
försäkringsbolaget har tillgång till samma information.2  
 
I Sverige har försäkringsbranschen sina rötter ända från 1600-talet. Skandia var först ut och 
finns kvar än i dag. År 1886 kom den första regleringen av försäkringsbolag i Sverige, då 
hade redan ett tusental bolag hunnit bildats. De flesta var lokala och kapitalfattiga. Först 1903 
bildades en särskild lagstiftning för försäkringsbolag. Omfattande regleringar och 
förändringar präglade försäkringsbranschen under början av 1900-talet, vilket ledde till att 
endast 45 försäkringsbolag fanns kvar vid 1930-talet.3 Idag finns 415 försäkringsbolag i 
Sverige, varav 137 riksbolag, 253 lokala bolag och 25 utländska filialer.4 Det är fem stycken 
bolag som dominerar den svenska marknaden, vilka är Länsförsäkringar, If, Trygg-Hansa, 
Folksam samt Dina försäkringar. Dessa fem försäkringsbolag innehar 90 % av 
skadeförsäkringsmarknaden och 75 % av livförsäkringsmarknaden. Det finns två typer av 
försäkringsbolag, försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag. Oftast finns båda 
inom samma koncern. I ömsesidiga försäkringsbolag är försäkringstagarna bolagets ägare. 
Försäkringsaktiebolag har däremot separata ägare och försäkringstagare. En annan viktig 
skiljelinje bland försäkringsbolag är livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag. Dessa 
typer av bolag har ingen rätt att drivas inom samma bolag, men inom samma koncern.5  
 
En förutsättning för att försäkringstagarna skall få ersättning vid oförutsedda händelser är att 
bolagen har en god soliditet. Det framkommer via en noggrann vald kapitalförvaltning, vilket 
skall ge den högsta och säkraste avkastningen. Vanligtvis placeras kapitalet i aktier, 
obligationer och fastigheter. Hur kapitalet placeras regleras även av den så kallade 
försäkringsrörelselagen. Denna lag bestämmer hur mycket av kapitalet som får placeras i 
bland annat aktier, obligationer och fastigheter. Dessutom reglerar den att en tydlig 
riskspridning av placeringarna måste finnas.6 Att försäkringsbolagen världen över går bra är 
svårt att undgå. Exempelvis gjorde de kanadensiska bolagen en rekordvinst på 2,63 miljarder 
dollar under 2003.7 Dyson (2006) beskriver i en artikel om det tuffa året 2004, vilket var fyllt 
med motgångar för den amerikanska försäkringsbranschen. Motgångarna drabbade branschen 
i ett skede då den just börjat komma på fötter efter terrordåden den 11 september 2001. Stora 
naturkatastrofer, i form av fyra stora orkaner, var en annan orsak. Trots motgångarna gick 

                                                 
1 Försäkringsförbundet. Stockholm: Sveriges Försäkringsförbund, 2006-11-08, 
<www.forsakringsforbundet.com>   
2 Ibid. 
3 Jaensson, Jan-Erik, Marknadsorientering i tjänsteföretag, Umeå Universitet, 1997 s. 73-77 
4 Försäkringsförbundet. Stockholm: Sveriges Försäkringsförbund, 2006-11-08, 
<www.forsakringsforbundet.com> 
5 Palmgren, Björn, Försäkringsekonomi, Stockholm, IFU Utbildnings AB, 1993, s. 5f 
6 Försäkringsförbundet. Stockholm: Sveriges Försäkringsförbund, 2006-11-08, 
<www.forsakringsforbundet.com> 
7 CBC, Kanada: CBC.CA, 2006-11-09, <http://www.cbc.ca/canada/story/2004/03/16/insurance040316.html>  
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branschen i helhet ändå med vinst.8 Även i Sverige gör de svenska försäkringsbolagen stora 
vinster. År 2005 redovisade skadeförsäkringsbolagen en total vinst på 21,4 miljarder kronor 
och livförsäkringsbolagen redovisade en motsvarande siffra på 122,7 miljoner kronor.9 
 
Förutom försäkringsbolagens lönsamhet har vi även valt att fokusera på styrningen av dessa 
bolag. Bolagsstyrningen generellt sett, har länge varit ett diskuterat ämne. Bland annat 
rapporterar Diacon och O’Sullivan (1995) om en intensiv debatt i Storbritannien kring detta 
ämne. Anledningen till uppståndelsen sågs vara ett flertal brister i olika bolag, vilka tog fart i 
början av 1990-talet. Bristerna visade på tydliga svagheter i bolagens styrning. Fokus i denna 
debatt låg bland annat på styrelseledamöternas roller och kvalitén på bolagens finansiella 
rapportering. Författarna menar att det finns ett behov av en väl fungerande bolagsstyrning. 
Detta på grund av att de intressekonflikter vilka kan uppstå i bolagen, inte kan kontrolleras av 
regelrätta avtal.10 
 
Bolagsstyrning handlar om hur ett bolag skall styras för att ägarnas avkastningskrav på det 
investerade kapitalet skall uppfyllas. Uppfylls detta bidrar bolagsstyrningen även till tillväxt 
och effektivitet i samhällsekonomin. En enklare förklaring av begreppet bolagsstyrning är 
regler om hur bolag skall styras och ägas. En väl fungerande bolagsstyrning krävs för ett 
upprätthållande av marknadens förtroende för bolagen samt för ett fungerande näringsliv. 
Intresset för bolagsstyrning har funnits under en längre tid och blev aktuellt kring mitten av 
1990-talet. En huvudsaklig orsak till det ökade intresset i debatten var de olika 
redovisningsskandalerna under denna period. Enronskandalen är ett exempel, vilken de flesta 
känner till. Orsaken till dessa skandaler var bristande bolagsstyrning på grund av egenmäktiga 
bolagsledningar. En annan orsak till det ökade intresset för bolagsstyrning, är att det 
institutionella ägandet av publika bolag har ökat. Bolagsstyrningen i försäkringsbolag 
innefattar en stor variation av olika instrument. Bland annat finner vi sammansättningen av 
styrelsen vilken inkluderar ett antal direktörer utifrån samt rollerna mellan ordförande och 
VD. Bolagsstyrningen består även av sammansättningen av revisions- och lönekommittén, 
men även VD:s förordnande och tid i bolaget.11 
 
Vilket vi ovan nämnt, finns det två dominerande bolagsformer, aktiebolag och ömsesidiga 
bolag. Ömsesidiga bolag är mindre vanligt förekommande i försäkringsvärlden, dock menar 
vi att de för den sakens skull inte är mindre intressanta. Snarare tvärtom. En rapport från 
Länsförsäkringar resonerar om en debatt kring vissa ömsesidiga bolags ombildande till 
aktiebolag. Detta skulle kunna tyda på att aktiebolag är mer lönsamma och att det är motivet 
till omvandlingen. Rapporten menar dock att det inte är fallet och att omvandlingen är 
vilseledande. Anledningen är att de ömsesidiga bolagen har skapat en högre procentuell 
återbäring än vad ett ombildande från ömsesidigt till aktiebolag skulle ge. Rapporten visar att 
ömsesidiga livbolag ger högre återbäring än vad motsvarande vinstutdelande bolag förväntas 
ge.12 Att ömsesidiga bolag skulle vara mer lönsamma ter sig för oss intressant och gör dem 

                                                 
8 Dyson, Ben, A surprisingly good year, Reactions: Mar2006, Vol. 26 Issue 2, s. 15 
9 Försäkringsförbundet. Stockholm: Sveriges Försäkringsförbund, 2006-11-08, 
<www.forsakringsforbundet.com> 
10 Diacon, Stephen R. O’Sullivan Noel, Does Corporate Governance Influence Performance? Some Evidence 
from U.K. Insurance Companies, International Review of Law & Economics; Dec95 Vol. 15 Issue 4, s. 405 
11 Svernlöv, Carl. Bolagskoden, Stockholm, Norstedts Juridik, 2005, s. 3 
12 Länsförsäkringar, Uppsala: Länsförsäkringar Uppsala, 2007-01-24 
<http://www4.lansforsakringar.se/Uppsala/Privat/Om_oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Arkiv+2001/omsesidiga
_livbolag_ger_hogre_aterbaring_an_vad_vinstutdelande.htm?ItemGUID=%7BB6BDE9BA-68C4-491D-85F9-
EA5BAA5682AB%7D> 
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lämpliga att studera. Vi avser att kombinera lönsamheten med bolagsstyrningen och 
undersöka om det finns en koppling mellan de två faktorerna. 
 
 
1.2 Problemformulering 
Vi har intresserat oss för de svenska ömsesidiga försäkringsbolagen, där vi valt att titta 
närmare på dess lönsamhet och bolagsstyrning. Bolagsstyrning tror vi är en bidragande faktor 
till hur försäkringsbolagen presterar. Ovanstående problembakgrund tillsammans med nyss 
nämnda resonemang leder oss in och motiverar i våra ögon problemet till denna studie, vilket 
lyder följande: 
 
Vilken betydelse har bolagsstyrningen på lönsamheten i de svenska ömsesidiga 
försäkringsbolagen? 
 
 
1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för försäkringsbolag, då speciellt 
ömsesidiga bolag, och bolagsstyrning. Med denna förståelse vill vi undersöka om det finns 
någon koppling mellan de två samt om bolagsstyrningen kan påverka ömsesidiga 
försäkringsbolags lönsamhet. Avslutningsvis vill vi studera om en alternativ bolagsform för 
ömsesidiga bolag skulle vara att föredra. 
 
 
1.4 Begreppsdefinitioner 
Med lönsamhet menar vi i denna uppsats hur effektivt bolaget är. Vi menar inte ett specifikt 
nyckeltal, såsom soliditet eller kapitalförvaltning. Ej heller avser vi en speciell post i 
årsredovisningen, till exempel årets resultat. Med lönsamhetsbegreppet menar vi mer allmänt 
hur bra bolaget går. 
 
När vi behandlar ämnet bolagsstyrning dyker begreppen non-executive och executive upp. 
Till dessa begrepp har vi valt översättningen utifrån och inifrån. Med detta menar vi varifrån 
styrelsemedlemmarna kommer från, utifrån eller inifrån bolaget. Medlemmar inifrån är 
sådana vilka får lön och arbetar i bolaget. Med medlemmar utifrån bolaget, menar vi 
styrelsemedlemmar vilka inte får lön från bolaget, och därmed inte arbetar i bolaget, men 
sitter med i styrelsen. 
 
Det talas ofta om bolagens utdelning, vilket även är fallet i försäkringsbolag. Utdelning i 
ömsesidiga försäkringsbolag skiljer sig dock åt jämfört med i försäkringsaktiebolag. Eftersom 
vi fokuserar på ömsesidiga bolag vill vi därför klargöra för läsaren att utdelning i dessa bolag 
exempelvis kan vara lägre försäkringspremiekostnad.  
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2. Metod 
 
2.1 Ämnesval 
Försäkringsbolag har alltid intresserat oss. Framförallt då försäkring berör de flesta, men även 
eftersom försäkringar är så pass viktigt i varje persons hem. Tyvärr diskuteras finansiella 
tjänstebolag, såsom försäkringsbolag, sällan under vår utbildning, då fokus oftast ligger på 
produktions- och tjänstebolag. Därför var det extra intressant med en typ av bolag vi tidigare 
inte berört under utbildningens gång. Vi hade två krav på vårt ämnesval, det skulle vara 
intressant och ej tidigare undersökt i någon större utsträckning. Ömsesidiga försäkringsbolag 
tillsammans med dess bolagsstyrning är ett ämne det forskats lite om i Sverige, detta passade 
oss bra eftersom det var ett av våra kriterier. Vi är dock inte angelägna av att fördjupa oss 
allmänt i försäkringsbolag, då vi anser oss redan ha denna kunskap i och med vårt stora 
intresse. Vad vi bland annat intresserades av var deras höga omsättning. Vad kan detta bero 
på? Självklart finns många faktorer vilka förklarar detta, några mer undersökta än andra. 
Något som engagerade oss var om bolagsstyrningen kan vara en faktor till de höga redovisade 
resultaten. Detta finns det viss forskning om, bland annat diskuterar Diacon & O’Sullivan det 
i sin artikel ”Does corporate governance influence performance? Some evidence from U.K. 
insurance companies”, även Armitage & Kirks tar upp ämnet i “The performance of 
proprietary compared with mutual life offices”. Dock finns det ej forskning så utbrett vi 
önskar, vilket leder oss till uppfyllande av vårt andra krav. Därför har vi valt att undersöka om 
försäkringsbolags bolagsstyrning har någon påverkan på dess lönsamhet. 
 
I och med att kraven blivit uppfyllda för vårt val av ämne, motiveras vi av vårt ämnesval. 
Försäkringsbolag har studerats tidigare, även bolagens styrning. Dessa två kombinerade är 
dock inte berörda i samma utsträckning, men blir mer och mer aktuellt i forskningsvärlden. 
Då vi inte funnit någon tidigare svensk undersökning inom ämnet gör detta att vi blir extra 
motiverade till att genomföra denna studie. Vi upplever att försäkringsbolag är en intressant 
målgrupp att studera då vi ser dem som framtida arbetsgivare. Att vi kan bidra till detta 
outforskade område, motiverar oss till vår studie.  
 
 
2.2 Förförståelse 
För att vår studie skall få den sanna innebörd vi eftersträvar, måste läsaren ha en kännedom 
om vår förförståelse. Förförståelsen påverkas bland annat av våra förutfattade meningar och 
fördomar om ämnet. Även tidigare erfarenheter och utbildningar påverkar studien.13 Vi anser 
att vi har en allmän kunskap om hur försäkringsbolag verkar i och med vårt intresse. Vår 
förförståelse är dock begränsad, eftersom detta är första gången vi kommer i kontakt med 
försäkringsbolag under vår utbildning. Den lilla kontakt vi haft är som försäkringstagare, vi 
har däremot ej satt oss in i varje bolag och dess typer av försäkringar vid val av exempelvis 
hemförsäkring. Därför anser vi att det inte bör ha någon betydelse för vår studie.  
 
Vi är båda ekonomer, med en kommande magisterexamen med redovisningsinriktning. 
Därmed har vi kunskap om hur bolag opererar, vad som påverkar dess lönsamhet samt hur 
lönsamhet kan uppstå. Tidigare har vi nämnt att vår utbildning inte berör försäkringsbolag i 
någon större grad. På grund av detta menar vi att vår utbildning ej kan ha påverkat vår 
förförståelse till den valda studien angående försäkringsbolag. Däremot har vår utbildning 
                                                 
13 Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Lund, Studentlitteratur, 1997, s. 151 
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behandlat bolagsstyrning under företagsekonomi A – organisation och ledarskap 5p, därför 
vill vi påstå att redan innan vår studie har vi viss kunskap om detta. Vi har dock ingen 
kunskap om bolagsstyrning i specifika bolag, i och med det heller inte i försäkringsbolag. 
 
 
2.3 Val av metod 
Vi har valt att genomföra vår studie med en kvalitativ metod. Då vi valt att fokusera på vilket 
sätt bolagsstyrningen påverkar lönsamheten i svenska försäkringsbolag, kan inte en 
kvantitativ metod ge oss den information vi är intresserade av för att besvara vår 
problemformulering. Genom att göra en kvalitativ studie, uppfyller vi även Holme och 
Solvangs (1997) resonemang att metodvalet genomförs utifrån vad som skall undersökas och 
vilken frågeställning som skall besvaras14.  
 
I denna studie har vi valt att fokusera oss på om bolagsstyrningen i försäkringsbolag påverkar 
deras lönsamhet. Vi vill inte frambringa en förklaring genom att gå på bredden och undersöka 
ett flertal försäkringsbolag, som i den kvantitativa betydelsen. Däremot vill vi skapa en 
förståelse genom att gå på djupet och undersöka ett fåtal bolag. Vi genomför en så kallad 
vertikal studie, i den mening att vi gör flera undersökningar på ett fåtal bolag. Vi valde att 
göra en vertikal studie då vi ansåg att olika positioner i bolaget även kan ge olik information. 
Genom att en kvalitativ metod används, har vi inte ett jag-det-förhållande till 
undersökningsobjekten utan ett personligt förhållande. Därmed blir vår egen tydning och 
uppfattning av stor vikt. På grund av vår vertikala studie och vårt metodval får vi en god 
helhetsbild av ämnet, vilket därefter används för att besvara vår problemformulering. I en 
kvantitativ studie skall forskarna erhålla en distans till objekten och inte själva ingå i studien. 
Detta är däremot inte av vikt i en kvalitativ studie. Istället måste forskarna ingå i studien 
eftersom intervjuer genomförs. Holme och Solvang (1997) menar även att det är omöjligt för 
forskare att inte ingå i studien eftersom vi alltid går in i en studie med en förförståelse.15 Vår 
förförståelse har vi beskrivit i ovanstående avsnitt, Förförståelse. 
 
Den kvalitativa metodens största fördel är flexibiliteten. Under en studies gång sker alltid 
ändringar, likaså i denna uppsats. Vi har under studiens gång förändrat samt lagt till eller tagit 
bort frågor vid intervjuer efter mer kunskap ha skapats. Detta är möjligt i och med vårt 
metodval. Att ändringar kan göras i och med att mer kunskap genereras kan dock vara 
negativt. Risken har funnits att den första och sista intervjun kunnat bli alltför olika. Detta går 
inte att negligera. Den kvantitativa metodens fördel innebär strukturering för att undvika detta 
problem. Vi har dock minskat denna risk genom att vara så påläst om ämnet som möjligt inför 
den första intervjun. Därmed anser vi att det ej har påverkar vår uppsats i negativ 
bemärkelse.16  
 
 
2.4 Kunskapssyn 
Kunskap om olika objektiva processer, vilka har funktionen att förmedla information om olika 
samband och orsaksförhållanden, definieras som den positivistiska kunskapssynen. Den andra 
av de två framträdande kunskapssynerna är hermeneutiken, vilken syftar till att tolka och 
analysera det studerade objektet.17 Positivism ser passivt på människan och koncentrerar sig 

                                                 
14 Holme, I M & Solvang, B K. (1997) s. 14 
15 Ibid., s. 76, 79, 151 
16 Ibid., s. 80f 
17 Johansson Lindfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap, Lund: Studentlitteratur, 1993, s. 40 
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på fakta, samtidigt som hermeneutiken intresserar sig för det sociala med människan i fokus.18 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod där tillvägagångssättet snarare handlar om 
att tolka och studera människan än att se på samband ur data. Då människan är i fokus menar 
vi att en hermeneutisk kunskapssyn passar oss bäst. 
 
Att vi har en hermeneutisk kunskapssyn exemplifieras i vår mening väl av ovanstående 
resonemang kring de olika kunskapssynerna. En tydlig linje kan dras mellan de två 
dominerande synsätten, där vi menar att vi befinner oss på den hermeneutiska sidan. Ett annat 
exempel på denna gränsdragning, vilken visar vår ståndpunkt, är hermeneutikens 
uppfattningar om vetbarhet. Här förespråkar positivismen avbildning men hermeneutikerna 
tolkning.19 Då vi skall studera försäkringsbolagen kommer våra slutsatser dras ifrån de 
genomförda intervjuerna. Denna metod innebär att vi avser finna vår vetbarhet om det 
studerade problemet genom tolkning snarare än avbildning.  
 
 
2.5 Angreppssätt 
Det sätt en forskare tar sig an ett problem i syfte att finna svara på detta, kan benämnas 
angreppssätt. Angreppssättet handlar om hur den empiriska verkligheten uppnås. Med 
empirisk verklighet menas den del av verkligheten som skall studeras. Vanligtvis är det två 
dominerande angreppssätt i forskningsvärlden vilka ofta ställs mot varandra, det induktiva 
och deduktiva. Det deduktiva angreppssättet kan kortfattat beskrivas att forskningen går från 
teori till empiri och det omvända gäller för det induktiva angreppssättet.20  
 
I denna studie kommer vi att redogöra och förklara en så kallad litteraturöversikt, vilken skall 
ligga till grund för den information vi sedan skall analysera. Vi avser att använda oss av en 
litteraturöversikt om försäkringsbolag, bolagsstyrning samt styrningens effekter på 
ömsesidiga försäkringsbolags lönsamhet, då det inte finns självklara teorier om ämnet. Detta 
tillvägagångssätt menar vi stämmer väl in på beskrivningen av det deduktiva angreppssättet. 
 
Det angreppssätt en forskare använder sig av går vanligtvis hand i hand med den kunskapssyn 
denne har. En objektiv verklighetsuppfattning hör i allmänhet ihop med det deduktiva 
angreppssättet. I fallet med ett deduktivt angreppssätt går forskaren från teori till empiri, 
vilket som vi nyss nämnt gäller i vår studie.21 
 
 
2.6 Perspektiv 
Vi har valt att använda oss av ett externt perspektiv. Med ett externt perspektiv menar vi att vi 
inte har någon anknytning till bolagen överhuvudtaget. Den enda kontakt vi har med bolagen 
är de intervjuer vilka genomförts. Det är viktigt för läsaren att känna till vilket perspektiv vi 
utgått från, eftersom det ökar deras förståelse för vårt ämne. Genom att välja perspektiv kan vi 
styra vår studie och hur läsaren skall tolka det de läser. Beroende på vilket perspektiv som 
valts, får uppsatsen olika innebörder.22 Att vi valt ett externt perspektiv beror på vår 
problemformulering, ”Vilken betydelse har bolagsstyrningen på lönsamheten i de svenska 
ömsesidiga försäkringsbolagen?” Då vi ej har intern inblick i försäkringsbolagen, har vi inte 

                                                 
18 Johansson Lindfors M-B (1993), s. 43 
19 Ibid., s. 44 
20 Ibid., s. 54f 
21 Ibid., s. 55f 
22 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Lund, 
Studentlitteratur, 1999, s. 62f 
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tillgång till information och därför ingen möjlighet att använda oss av ett internt perspektiv. 
Detta är heller inte något vi hade föredragit. Vi tror inte det hade bidragit till en ökad 
förståelse för oss eller läsaren. Ett externt perspektiv anser vi ger oss ett tillförlitligare resultat, 
eftersom vi med detta studerar försäkringsbolagen objektivt. Vid ett internt perspektiv hade 
exempelvis våra data kunnat vara styrd. Försäkringsbolagen hade velat se ett resultat som 
passat deras bolag och ledning. 
 
 
2.7 Urval 
Vårt urval av respondenter har skett organiserat, med ett noga övervägande om vilka som 
kunde ge bäst resultat för vårt ämne. Holme och Solvang (1997) menar att urvalet av 
undersökningsenheter är en av de avgörande faktorerna för undersökningen. Ett felaktigt urval 
kan generera i en oanvändbar studie23. Urvalet består av två försäkringsbolag, 
Länsförsäkringar Västerbotten och Folksam, båda är ömsesidiga. De verkar lokalt och sköter 
sin egen verksamhet, men finns även rikstäckande. Att dessa försäkringsbolag valdes berodde 
på vår problemformulering ”Vilken betydelse har bolagsstyrningen på lönsamheten i de 
svenska ömsesidiga försäkringsbolagen?” Varför Folksam och Länsförsäkringar Västerbotten 
valdes beror på att vi var intresserade av rikstäckande bolag eftersom de har störst påverkan 
på marknaden. Detta anser vi stämmer bra in på dessa bolag. Andra svenska ömsesidiga 
försäkringsbolag är bland andra: Alecta, Dina försäkringar, Allmänna Änke- och Pupillkassan 
i Sverige, Bliwa Livförsäkring, Pensionsgaranti och Sveland Försäkringar Ömsesidigt24. 
Eftersom undersökningen är vertikal har tre anställda med olika befattningar intervjuats på 
vartdera bolaget.  
 
På Folksam intervjuades följande: 

• Marie-Louice Lind, operativ chef 
• Tomas Norderheim, vice VD & chef för VD-staben 
• Kent Lindmark, marknadsansvarig 

 
På Länsförsäkringar Västerbotten genomfördes intervjuer med: 

• Ylva Thunqvist, VD 
• Arne Häggqvist, ekonomi- & IT-ansvarig 
• Conny Sandström, styrelseordförande 

 
Vi anser att detta urval har gett bästa informationsinnehåll, då dessa respondenter har mycket 
olika ställningar i bolagen och därmed även olika synpunkter. Ett gott informationsinnehåll 
och respondenter med god kunskap är av stor vikt vid val av respondenter25. 
 
 
2.8 Genomförande av intervjuer 
Vi har sammanlagt genomfört sex stycken intervjuer. Vilket vi tidigare nämnt har en vertikal 
studie genomförts, därmed har tre intervjuer utförts på vardera två bolag. Under intervjuerna 
har vi låtit respondenterna påverka samtalen i så stor utsträckning som möjligt. Detta för att 
en tryggare känsla för respondenterna skall uppstå och därmed sker mindre felaktigheter. 
Enligt Holme och Solvang (1997) är trygghetskänslan av stor vikt för undersökningsobjekten. 

                                                 
23 Holme, I M. & Solvang, B K. (1997) s. 101 
24 Försäkringsförbundet. Stockholm: Sveriges Försäkringsförbund, 2006-11-08, 
<www.forsakringsforbundet.com> 
25 Holme, I M. & Solvang, B K. (1997) s. 104 
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Om denna känsla inte uppstår finns en risk att respondenterna beter sig på det sätt de tror vi 
vill, därmed får ej intervjun en korrekt innebörd.26 Alla intervjuer, förutom två, har skett på 
intervjupersonens arbetsplats. På grund av tillgänglighet gjordes intervjun med Marie-Louice 
Lind på hennes kontor i Luleå. Detta blev möjligt för oss eftersom Karoline befann sig i Luleå 
denna tidpunkt. För att Erik skulle ta del av denna intervju, har han lyssnat igenom den 
ljudupptagning som genomfördes. Intervjuerna med Tomas Norderheim och Conny 
Sandström genomfördes via telefon. Detta var inget vi önskade utan blev ett måste då de inte 
fanns tillgängliga i Umeå. Vi anser dock att telefonintervjuerna gick bra och att vi fick den 
information vi ville ta del av.  
 
Innan varje intervju har varje respondent fått möjlighet att se vår intervjuguide (se bilaga 1). 
Vi har ansett det varit positivt för intervjuns utfall eftersom de fått tillfälle att förbereda sig till 
ämnet. Den intervjumall (se bilaga 2) vi använt oss av har ej bestått av frågor till punkt och 
pricka. Däremot har vi haft riktlinjer som följts, men inte alltid i samma ordningsföljd. 
Riktlinjerna har startat en diskussion och med det har respondenterna själva fått styra 
samtalen. Vi har även haft begreppsförklaringar för oss själva. Att respondenterna har styrt 
samtalen är i enlighet med Holme och Solvangs (1997) resonemang. De menar att det 
resulterar i undersökningsobjektens egna uppfattningar, vilket är viktigt då de skall känna 
trygghet27. Vilket tidigare nämnts är den kvalitativa metoden flexibel, även i detta skede är det 
av stor vikt. Då vi efter varje intervjugenomgång uppmärksammat att ytterliggare information 
krävs har vi kunnat genomföra en uppföljning av intervjun.  
 
Alla intervjuer har, med varje respondents samtycke, spelats in med MP3-spelare för att 
därefter kunna transkriberas. Texten innehållande råmaterialet från intervjun bantades därefter 
ned och formulerades om till empiri. Det färdigställda materialet från varje intervju skickades 
sedan ut till respektive respondent. Syftet var att låta respondenten ha en chans att se över 
materialet och ha möjligheten att säga till om han/hon blivit felciterad eller på något annat sätt 
missuppfattad. I något av fallen fanns synpunkter från respondentens sida vilka rättades till 
enligt önskemål. Vi har valt detta tillvägagångssätt på grund av att, enligt vår mening, bästa 
resultat ges. Transkriberingen har använts för att inget av betydelse skall ha förlorats och 
därefter legat till grund för vår empiri och analys. 
 
 
2.9 Insamling av sekundärdata  
Den information som redan finns att tillgå är sekundärdata.28 Det sekundärdata vi framförallt 
använt oss av i denna uppsats är vetenskapliga artiklar vilka har hög dignitet bland forskare. 
Vi kan konstatera detta eftersom artiklarnas författare ofta tagit del av de andras studier och 
till följd därav refererar till varandra. De vetenskapliga artiklarna har främst legat till grund 
för vår litteraturöversikt. Vi har kunnat ta del av dessa via Umeå universitetsbibliotekets 
databaser. De databaser vi nyttjat är Business Source Premier och Econlit, vilka vi valt på 
grund av tidigare erfarenheter. De sökord vi brukat är insurance, efficiency, performance och 
corporate governance. Vi har dessutom tagit del av artiklarnas referenslistor för att få 
ytterligare sekundärdata. De artiklar vi anser har bidragit mest till vår studie är Diacon och 
O’Sullivans Does corporate governance influence performance? Some evidence from UK 
insurance companies samt Armitage och Kirks The performance of proprietary compared 
with mutual life offices.  

                                                 
26 Ibid., s. 94, 99 
27 Holme, I M. & Solvang, B K., (1997) s. 100f 
28 Eriksson, L-T. & Wiedersheim-Paul, F. Att utreda forska och rapportera, Malmö, Liber Ekonomi, 1997, s. 65  
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En annan viktig sökmotor har varit ALBUM, Umeå universitetsbibliotekets egen sökmotor. 
Där har vi sökt den litteratur vi nyttjat för att själva generera en djupare kunskap om ämnet 
samt till avsnitten problembakgrund, försäkringar och försäkringsbolagens innebörd. Dessa 
avsnitt består även av data från Internetkällor, först och främst Försäkringsförbundets samt 
Finansinspektionens hemsidor. Internetkällorna har vi funnit genom sökmotorn Google, 
vilken vi även använt oss av för att få den initiala kunskapen om försäkringsbolag. Sökord 
vilka använts via ALBUM och Google har varit desamma som vid databassökningen, men 
även försäkringar och försäkringsbolag.  
 
Vi har till viss del använt oss av icke vetenskapliga artiklar och tidskrifter. Även dessa har 
påträffats via sökmotorn Google. Dessa sekundärdata har endast använts då vi bedömt att 
informationen varit relevant för vår studie och inte gått att tagit del av via någon mer erkänd 
sekundärkälla. 
 
De metodböcker vi använt oss av har först och främst valts i och med tidigare kännedom. Vi 
har även brukat ALBUM och använt oss av sökorden kvalitativ metod. Idag finns en uppsjö 
av kvalitativa metodböcker, vi valde de med störst relevans till vår utbildning. 
 
 
2.10 Källkritik 
Den huvudsakliga källkritiken behandlar våra primära källor, dvs. respondenterna från våra 
genomförda intervjuer. Urvalet är en aspekt vilken bör ses med kritiska ögon. Urvalet i denna 
studie var ett subjektivt urval vilket kan innebära att vi inte intervjuade de mest lämpliga för 
intervjun. Om så var fallet vet vi inte, men respondenterna har valts noga och ur vår synpunkt 
passar de utifrån vår frågeställning. Vi upplever att vårt urval har lyckats. Övrigt vad det 
gäller intervjuerna är att respondenten kan bli bunden av intervjumallen vilket skulle kunna få 
till följd att respondenten utelämnar de spontana svaren. Vi anser att denna risk varit liten och 
att ett större resultat erhållits om undersökningsobjekten har kännedom om ämnet innan 
intervjun börjar. Vi upplever även att risken angående spontana svar inte bör ha inträffat då vi 
var flitiga med att ställa följdfrågor. Intervjun med Marie-Louice Lind på Folksam 
genomfördes endast av Karoline. Dessvärre kan denna intervju ha fått ett annat utfall eftersom 
Eriks funderingar ej gick fram. Detta är inget vi anser har påverkat vårt resultat eftersom 
samma intervjumall har använts som till de andra intervjuerna samt att vi har haft möjlighet 
att göra kompletteringsfrågor. Som nämnts gjordes intervjun med Tomas Norderheim och 
Conny Sandström via telefon. Vi anser att det finns nackdelar med att genomföra 
telefonintervjuer. Framförallt då samtalet ej blir lika avslappnat och en känsla av att intervjun 
skall gå så fort som möjligt kan uppstå. Det uppkommer även en viss saknad av att komma 
personen nära. Dessvärre var detta inget vi kunde motverka eftersom intervjuerna var tvungna 
att genomföras på detta vis. Vi hade för avsikt att intervjua en styrelsemedlem på Folksam, 
men på grund av vissa omständligheter var detta inte möjligt. Därför intervjuades istället 
Tomas Norderheim, vilken vi anser vara en fullgod motsvarighet. 
 
Den sekundära källkritiken är mot våra sekundärkällor. Många av de vetenskapliga artiklarna 
som legat till grund för vår litteraturöversikt är skrivna på 1990-talet. Detta kan till synes vara 
föråldrade men faktum är det saknas nya relevanta studier inom ämnet. Flera av de nyare 
studier vi funnit refererar till de äldre artiklarna. Därför anser vi att de valda artiklarna är de 
mest lämpliga för vår studie. Alla de vetenskapliga artiklar vi tagit del av härstammar 
majoriteten från amerikanska och brittiska studier. Vi anser att synsätten på bolagsformerna 
kan skilja sig åt jämfört med hur det ser ut i svenska bolag. Detta gäller även bolagets 
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styrning. Gällande de källor vi har använt oss av i metodkapitlet anser vi vara tillförlitliga. De 
domineras dock av två stycken, Johansson-Lindfors (1993) och Holme och Solvang (1997). 
Dessa källor är välkända och trovärdiga även fast de är relativt gamla. Därför anser vi dessa är 
av relevans till vår uppsats och fungerar än idag. I litteraturöversikten har vi till största del 
använt oss av vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar har hög trovärdighet. Vad vi dock vill 
poängtera är att alla vetenskapliga artiklarna är på engelska, vissa med mer fackspråk än 
andra. Att artiklarna är på engelska har försvårat vår översättning av vissa begrepp. Vid 
översättning av ekonomiska begrepp har vi tagit hjälp av den kunskap vi fått från de D-kurser 
vi läst, då kurserna hölls på engelska. Tyvärr finns inte alltid en korrekt begreppsöversättning, 
vi har då valt att återge begreppen så tydligt som möjligt med det svenska språket. Ett 
exempel är financial performance, vilket vi tolkar som finansiell lönsamhet.  
 
Internetkällor måste alltid beaktas med kritiska ögon och dess ursprung är viktigt att 
kontrollera. Anledningen till detta är att vi inte kan veta vem som ligger bakom en viss 
Internetkälla. På grund av det har vi valt att undvika Internetkällor till största mån. Vi har 
dock tagit del av några, framförallt Försäkringsförbundets och Finansinspektionens hemsidor. 
Dessa anser vi har hög trovärdighet då deras ursprung är välkänt. 
 
 
2.11 Trovärdighet och generaliserbarhet 
Våra respondenter erbjöds vara anonyma, men detta var inget som önskades och därför har vi 
kunnat namnge alla. Detta är en stor fördel då det skapar en högre trovärdighet för vår 
uppsats.29 Vilket vi tidigare nämnt gav vi även respektive respondent chans att se över det 
färdiga materialet från respektive intervju. De hade då möjlighet till att korrigera eventuella 
felciteringar och liknande. Detta tillvägagångssätt upplever vi gett oss en hög grad av 
intersubjektivitet. Några av respondenterna hade åsikter om den empiridel vilken tillhörde 
respektive person. Åsikterna handlade endast om enstaka ordval och meningsbyggnad och har 
därför ingen påverkan på uppsatsens utgång. Vi upplever även att graden av validitet30 är hög, 
då frågeställningen besvarats med i våra ögon lämpliga respondenter. Tydliga och relevanta 
frågor har sedan ställts till respondenterna vilka har svarat i våra ögon trovärdigt och utan att 
de känt sig pressade på något sätt. 
 
Angående den praktiska användbarheten31 upplever vi att studien kan vara till nytta ur ett 
nationellt perspektiv. Detta då studier om bolagsstyrningen i svenska försäkringsbolag är 
bristvara varför vi menar att vårt bidrag är både efterlängtat och användbart exempelvis som 
förslag till vidare studier. Då vi endast undersökt två försäkringsbolag kan vi inte dra alltför 
generella slutsatser. Vi menar ändå att resultaten på ett trovärdigt sätt kan spegla den generella 
bilden över situationen våra slutsatser bör kunna appliceras på fler försäkringsbolag. 

                                                 
29 Johansson Lindfors M-B (1993) s. 166 
30 Svenning, Conny, Metodboken, Eslöv, Lorentz, 2003, s. 64ff 
31 Ibid., s. 103 
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3. Litteraturöversikt 
Till att börja med vill vi beskriva för läsaren vad försäkringar och försäkringsbolag innebär. 
Detta genomförs med syfte att inga oklarheter skall uppstå. Vi kommer i detta avsnitt även att 
redogöra för försäkringsaktiebolag trots att vi endast avser undersöka ömsesidiga 
försäkringsbolag. Vi redogör för försäkringsaktiebolag för att vi med läsaren lättare skall 
kunna förstå innebörden och skillnaderna med ömsesidighet. 
 
3.1 Försäkringsbolag 
 
3.1.1 Försäkringar 
En försäkring är en möjlighet till ersättning för ekonomiska förluster. Då en individ tecknar en 
försäkring tillhandahåller han ett så kallat försäkringsbrev. I försäkringsbrevet framgår vad 
försäkringen innehåller och innebär. Detta kan dock variera beroende på vilken försäkring och 
vilket försäkringsbolag det är. I och med upprätthållande av försäkringsbrev har ett kontrakt 
uppstått mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren. Försäkringskontrakt innehåller 
bland annat riktlinjer om hur olika problem och konflikter skall bemötas. Dessa kontrakt kan 
vanligtvis förhandlas fram och upprätthållas med respektive parts krav. Försäkringstagaren är 
ofta den med störst inflytande. Om personen inte får sina behov uppfyllda, kan denne 
antingen teckna en annan försäkring eller skaffa sig en kombination av skydd som passar.32 
 
Vid ekonomisk förlust får försäkringstagaren finansiell ersättning, denna ersättning är 
beroende på vilken försäkring individen har och vilket försäkringsbolag personen valt. Det är 
även av betydelse vad individen betalar för premie, vid högre betald premie får 
försäkringstagaren högre ersättning. Premie är det försäkringstagaren betalar till 
försäkringsbolaget, vanligtvis varje år, och den är förutbestämd. Vad som skall betalas 
beräknas utifrån förväntad ersättning, säkerhetsmarginal och omkostnader.33 Vid exempelvis 
hemförsäkring beräknas premien bland annat utifrån boyta, antal personer i hushållet, ålder 
var och hur personen bor samt vilken självrisk försäkringstagaren valt34. Premien visar även 
försäkringens framtida kontraktskostnad. Mayers och Smith (1981) tror att 
försäkringstagarens önskemål kan förändras efter att försäkringen är köpt. Försäkringstagaren 
har fördelen att denne kan omförhandla när exempelvis ytterligare information har kommit 
honom tillkänna.35 
 
Alla försäkringsbolag försöker maximera dess vinst. Vad som idag betalas i premier, menar 
Mayers och Smith (1981), skulle kunna ökas genom att den betalda premien är högre än 
försäkringens värde. Detta kan ske med olika verktyg, till exempel självrisk. Låg självrisk ger 
fler anspråk, men av mindre storlek. Självrisk minskar även risken med att försäkringstagare 
självmant orsakar exempelvis sakskada, för att få ersättning.36 
 
Ekonomisk ersättning beräknas olika, bland annat beroende på vad som försäkrats. 
Skadeståndsersättning baseras på värdet av tillgången före olyckan, det är dock oftast 
begränsat till en viss summa. Medan ersättning från en sjukförsäkring oftast beräknas på 

                                                 
32 Mayers, David & Smith Jr, Clifford W, Contractual provisions, Organizational structure and conflict control 
in insurance markets Journal of Business; Jul81, Vol. 54 Issue 3, s. 407 
33 Svenska handelshögskolan, Helsingfors: HANKEN, 2006-11-30 
<http://www.shh.fi/depts/finoinv/courses/fin/1719/bff06forsakr.pdf> 
34 Trygg Hansa, Stockholm: Trygg Hansa, 2006-11-30 <http://www.trygghansa.se/04Privat/Frame11075.htm> 
35 Mayers, David & Smith Jr, Clifford W, Contractual provisions, Organizational structure and conflict control 
in insurance markets Journal of Business; Jul81, Vol. 54 Issue 3, s. 407 
36 Ibid. 
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observerade kostnader, dock skiljer sig detta åt vid livförsäkring. Ersättning utifrån 
livförsäkring utbetalas enligt en förutbestämd summa eftersom ett liv är svårt att värdera. 
Möjlighet till värdering finns, men är väldigt kostrelaterat. Viktigt att nämna är att 
försäkringar med förutbestämda ersättningar inte tar bort rätten att få tillgången värderad då 
det ej finns marknadsvärde. Vid sjukförsäkringar är läkaren en viktig tredje part vid 
försäkringsvärdering. Detta eftersom läkaren gör diagnosen och bedömer försäkringstagarens 
skada. Därför finns det ett stort samband mellan läkarens utlåtande och försäkringsbolagets 
utbetalning. Då försäkringsgivaren ofta vill känna en slags kontroll menar Mayers och Smith 
(1981) att detta går att implementera genom att läkaren ingår i försäkringskontraktet.37  
 
Försäkringstagare och försäkringsgivare har båda krav på upprättandet av 
försäkringskontraktet, kraven är dock olika. Försäkringstagaren har krav genom 
försäkringsbrevet, medan försäkringsgivaren har krav gentemot bolagets styrelse. 
Försäkringsgivarens anspråk innebär bland annat att utreda när händelserna ägt rum samt hur 
stor utbetalning som skall ske. De kostnader detta kräver försöker hållas låga på grund av den 
konkurrerande marknaden.38 
 
Hansmann (1985) anser att livförsäkringskontrakt kan vara ofullbordade och bestå av 
problem. Livförsäkringar är långsikta tillgångar. Det är därför svårt att på förhand utföra ett 
kontrakt, vilket tar upp alla möjligheter som kan uppstå under avtalstiden. 
Livförsäkringstagare får sällan information om andra livförsäkringsbolags fördelar och 
därmed är kontrakten inte välgrundade. Försäkringsgivarna gör det dessutom svårt för 
försäkringstagarna att byta bolag genom att premien betalas i förskott. Detta i anseende leder 
oss till Hansmanns (1985) faktorer angående kontraktens problem. Till att börja med menar 
han att försäkringsgivaren måste kunna lova försäkringstagaren dennes del av premie vid 
begäran. Livförsäkringstagaren har heller inte all fakta angående hur försäkringsbranschen ser 
ut och därför missgynnas de. Dessa problem menar Hansmann (1985) kan elimineras om 
bolagets ledning och konsumenter sammanfogas i ett så kallat ömsesidigt försäkringsbolag.39  
 
 
3.1.2 Försäkringsbolag 
Det finns två dominerande bolagsformer gällande försäkringsbolag. Vanligtvis är ett 
försäkringsbolag ömsesidigt ägt eller aktiebolagsägt. Flertalet studier har visat på tydliga 
skillnader mellan dessa två bolagstyper. Genetay har i en brittisk studie undersökt 41 
livförsäkringsbolag varav 14 av dem var ömsesidigt ägda. Resultaten visar på att de 
ömsesidiga bolagen präglades av lägre avkastning på totala tillgångar samt lägre förändring i 
dessa avkastningar än motsvarande för försäkringsaktiebolag. Genetay menar att ett flertal 
tidigare studier bekräftat dessa resultat då det framkommit att ömsesidiga försäkringsbolag 
inte är lika effektiva som försäkringsaktiebolag. Författaren menar att ömsesidiga 
försäkringsbolag, vilka är präglade av diffusa ägarstrukturer, kan förväntas uppvisa bevis på 
ledningens beslutsrätt. Dessa bevis är exempelvis lägre avkastning, risktaganden och högre 
mått på kostnader. Genetay har jämfört sin studie med Armitage och Kirks (1994)40, vilka 
fann bevis på att ömsesidigt ägda försäkringsbolag är mer effektiva än försäkringsaktiebolag. 

                                                 
37 Mayers, David & Smith Jr, Clifford W., Contractual provisions, Organizational structure and conflict control 
in insurance markets Journal of Business; Jul81, Vol. 54 Issue 3, s. 407 
38 Ibid. 
39 Hansmann, Henry, The organization of insurance companies: Mutual versus stock, Journal of Law, 
Economics & Organization; Spring 1985, Vol. 1 Issue 1, s. 125 
40 Armitage, Seth. Kirk, Peter. The Performance of Proprietary Compared with Mutual Life Offices, Service 
Industries Journal, Apr1994, Vol. 14 Issue 2, s. 238 
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Genetay har dock funnit bevis på det motsatta, att ömsesidigt ägda bolag präglas av lägre 
avkastning på totala tillgångar.41 Armitage och Kirks studie kan därför ses som ett undantag 
då Genetay bekräftar det många andra studier visat, anser vi. 
 
De flesta forskare inom området argumenterar för att ömsesidiga försäkringsbolag minskar 
riskerna för konflikter mellan ägare och försäkringstagare. Varje försäkringstagare i ett sådant 
bolag kan äga fler än ett försäkringsbrev. O’Sullivan (1998) menar att det motiverar bolagets 
ledning eftersom ägarna har mer beslutsrätt än ägarna i ett försäkringsaktiebolag.42 
 
Många menar att ömsesidiga bolag tillkommer framförallt för att minska konflikter mellan 
försäkringstagarna och bolagets ägare, speciellt konflikter angående bolagets utdelning av 
dess överskott. Ömsesidiga bolag visar även en större grad av ägarspridning, vilket gör 
bolagsstyrningens effektivitet väldigt svår. En viktig skillnad mellan ömsesidiga 
försäkringsbolag och försäkringsaktiebolag är att i ömsesidiga bolag finns ingen möjlighet till 
”fientligt” övertagande av styrelsen kan minskas eftersom försäkringstagarna även är ägarna. 
De ömsesidiga försäkringsbolagens stora fördelar är ledningens eftersträvande att nå dess 
mål.43 
 
Lai & Limpaphayom (2003) har i en studie funnit att de studerade försäkringsaktiebolagen 
uppvisar ett bättre mått på lönsamhet, än motsvarande ömsesidigt ägda bolag. Detta menar de, 
till skillnad från andra studier, kan förklaras med att försäkringsaktiebolagen har en bättre 
kontroll över de konflikter vilka kan uppstå inom bolagen. Vidare menar de att ledning är 
övervakade av de stora aktieägarna, detta kombinerat med en bra kontroll leder till 
effektivitet. Försäkringsaktiebolagen har även relativt höga förlustförhållanden och betalar 
höga arvoden till sina försäljare. Det senare kan anknytas till bolagens försök till att skapa 
välfärd bland de anställda. De kan tyckas märkvärdigt att dessa bolag är mer effektiva än 
ömsesidiga bolagen då de har höga förlustförhållanden. Faktum är dock att de ömsesidigt 
ägda försäkringsbolagen har ett ännu högre mått på utgifter. Vidare jämförelser av de två 
olika bolagsformerna i studien, visar att ömsesidigt ägda har högre fria kassaflöden. En 
anledning till detta menar författarna kan vara att de måste kompensera för dess begränsade 
tillgång till kapitalmarknaden.44  
 
Lai & Limpaphayom (2003) menar att det i försäkringsaktiebolagen skapas roller för var och 
en av ägarna, försäkringstagarna samt ledningen. Denna bolagsform ökar effektiviteten 
genom specialisering, men separationen av rollerna, anser även de, orsakar konflikter mellan 
de olika grupperna, men dock inte lika starkt som andra forskare. Vidare noteras att 
ägarrättigheterna i ömsesidigt ägda bolag är relativt begränsade och inte överförbara. Det enda 
sätt en försäkringstagare kan göra intrång i ledning är genom en kamp via fullmakt, ett 
tillvägagångssätt som kan vara både tid- och kostnadskrävande. Om försäkringstagarna vinner 
en sådan kamp skulle de endast erhålla vad de proportionellt sätt har rätt till. Slutsatserna av 
detta är att försäkringstagarna i ett ömsesidigt ägt bolag har få incitament och få möjligheter 
att bedriva en aktiv övervakning av bolaget. Sammantaget menar Lai & Limpaphayom (2003) 

                                                 
41 Genetay, Nadege. Ownership Structure and Performance in UK Life Offices, European Management Journal, 
1999, Vol. 17, Issue 1, s. 107 
42 O'Sullivan, Noel. Ownership and governance in the insurance industry: A review of the theory and evidence, 
Service Industries Journal; Oct98, Vol. 18 Issue 4, s. 145 
43 Ibid. 
44 Lai, Gene C. Limpaphayom Piman. Organizational Structure and Performance Evidence from the Nonlife 
Insurance Industry in Japan, Journal of Risk and Insurance, December 2003, v. 70, issue. 4, s. 735 
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att olika ägarstrukturer i bolag har olika möjligheter och metoder där var och en har sina 
fördelar.45 
 
 
3.2 Bolagsstyrning 
Bolagsstyrning är ett omdiskuterat ämne. Det finns inget rätt eller fel, styrning måste ske 
utifrån varje bolags behov. Det vi har valt att titta närmare på är den svenska koden, 
framförallt eftersom den är väldigt aktuell, och COSO-modellen. 
 
3.2.1 Den svenska koden 
Den svenska bolagskoden är en form av bolagsstyrning med en samling frivilliga regler 
gällande hyr styrningen skall gå till. Dessa frivilliga regler har uppstått i ett antal olika länder 
och sedan 2004 tillämpar även Sverige Koden.46 Den svenska bolagskoden tillkom inte på 
grund av att Sverige tidigare ej haft lagregler gällande bolagsstyrning. Bolagskoden tillkom av 
den orsaken att det fanns ett behov av en mer allomfattande sammanställning angående 
styrningen. Aktiebolagslagen (1975:1383) ligger till grund för bolagskodens grunder. Kodens 
uppgift är att förbättra styrningen framförallt i aktiebolag, men även andra verksamheter kan 
använda Koden som riktlinjer, vilket både Länsförsäkringar Västerbotten och Folksam gör. 
Koden behöver inte följas till punkt och pricka, utan bygger på principen ”följ eller förklara”. 
Det går att frångå reglerna, men i sådana fall måste en förklaring till detta göras angående 
varje avsteg. Med andra ord är det inget brott att avvika från Kodens regler. En typ av bolag 
kan styras utomordentligt än fast alla regler inte följs. Ägarna redogör för de avvikelser som 
gjorts. Om motiven till avvikelserna ej är tydliga kan det slå hårt på bolaget, till exempel 
genom sämre lönsamhet.47 Den svenska bolagskoden består av ett antal regler. Vi tar här ej 
upp alla, däremot presenterar vi de regler vi anser är mest relevanta för vår studie.48 
 

• Bolagets aktieägare skall representeras av en valberedning. Det är bolagsstämman som 
utser ledamöterna eller vid annat sätt skall det framgå av bolagsstämman. 

 
• Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter. VD eller annan person från 

bolagets ledning får ej vara ledamot och styrelsens ordförande eller annan 
styrelseledamot får ej vara valberedningens ordförande.  

 
• Förslag till styrelsens ordförande och ledamöter lämnas av valberedningen. 

 
• Styrelsen skall arbeta med att stadga bolagets mål samt den strategi som behövs för att 

nå dessa mål.  
 
• Styrelsen har även till uppgift att utvärdera bolagets operativa ledning och vid behov 

tillsätta VD.  
 

• Dessutom skall styrelsen se till att det finns system för uppföljning och kontroll av 
bolagets verksamhet.  

 

                                                 
45 Lai, Gene C. Limpaphayom Piman. Organizational Structure and Performance Evidence from the Nonlife 
Insurance Industry in Japan, Journal of Risk and Insurance, December 2003, v. 70, issue. 4, s. 735 
46 Svernlöv, C. (2003) s. 3 
47 Svernlöv, Carl, Svensk kod för bolagsstyrning, Stockholm, Norstedts juridik, 2:a upplagan, 2006, s. 23f, 26, 30 
48 Ibid., s. 67, 69, 72, 89f, 93, 98, 102, 106, 111, 120, 132 
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• Styrelsen skall sammansättas med eftersträvande kompetens, erfarenhet, bakgrund 
samt med jämn könsfördelning.  

 
• Majoriteten av styrelseledamöterna skall vara oberoende49 i relation till bolaget och 

dess ledning. 
 

• Styrelseledamöterna utses för ett år i taget och är skyldig inneha den kunskap som 
krävs för uppdraget.  

 
• Om styrelseordförande och VD är densamma skall det tydligt framgå vilka 

arbetsuppgifter denne har i de båda uppdragen.  
 

• Styrelsen skall minst en gång per år utvärdera VD, vid detta tillfälle får 
bolagsledningen ej närvara.  

 
• Styrelsen ser till att bolaget har god intern kontroll och hela tiden utvärderar systemet 

för intern kontroll. Exempel på internt kontrollverktyg är bland annat COSO-
modellen. 

 
3.2.2 COSO-modellen 
Det finns ett antal modeller gällande bolagsstyrning, tidigare nämnda bolagskoden, men även 
andra såsom det balanserade styrkortet, EVA samt PIMS, för att nämna några. Vi har valt att 
titta närmre på den så kallade COSO-modellen. Denna modell anser vi stämma bäst överens 
med de faktorer vi kommer att undersöka de studerade försäkringsbolagen. COSO-modellen 
framtogs år 1985 i USA av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO)50. COSO-modellen handlar om den interna styrningen i ett bolag och 
modellen identifierar ett antal viktiga beståndsdelar. Den modell vi redogör för är en översatt 
och något modifierad version, genomförd av Revisionskontoret Region Skåne:51 
 

                                                 
49 Med oberoende menar vi att styrelsemedlemmen inte är anställd och får lön från bolaget. 
50 COSO, USA: The Committee of sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2007-01-14 
<http://www.coso.org/> 
51 Revisionskontoret, Skåne, Kristianstad: Revisionskontoret, 2007-01-14 
<www.skane.se/upload/Webbplatser/Revisionen/Dokument/COSO-modellen_oversikt05-08-04.pdf> 
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                                                                                                    Figur 1: COSO-modellen 

 
Enligt COSO-modellen handlar den interna styrningen om att uppnå tre mål vilka 
innefattar52,53: 
 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
 

• Tillförlitlig finansiell rapportering 
 

• Efterföljande av rådande lagar och föreskrifter 
 
För att uppnå dessa mål förespråkar COSO-modellen följande fem komponenter: 
 

• Kontrollmiljö, handlar om den omgivning vilken den interna styrningen påverkas av. 
Här innefattas organisationsstruktur, integritet och etiska värderingar, styrelsen samt 
lagar och regler. 

 
• Riskanalys, identifiera och analysera risker vilket genomförs av ledningen. Här 

inkluderas även utformningen av kontroll och den interna styrningen. 
 

• Kontrollaktiviteter, rutiner för att upptäcka, behandla samt förebygga fel i bolaget.  
 

• Information och kommunikation, hur ledningen och styrelsen kommunicerar med sina 
medarbetare för att uppnå målen och ha en fungerande verksamhet. 

 
• Tillsyn, övervakning och rapportering måste ske för att ledningen skall kunna anpassa 

den interna styrningen beroende på vilka situationer som uppkommer. 
                                                 
52 Revisionskontoret, Skåne, Kristianstad: Revisionskontoret, 2007-01-14 
<www.skane.se/upload/Webbplatser/Revisionen/Dokument/COSO-modellen_oversikt05-08-04.pdf> 
53 KnowledgeLeader, USA: Protiviti, 2007-01-14, 
<http://www.knowledgeleader.com/KnowledgeLeader/Content.nsf/Web+Content/COSOFrameworkDescription!
OpenDocument> 
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3.3 Bolagsstyrning i försäkringsbolag 
För att upprätthålla bolagsstyrningens alla funktioner krävs en rad olika organ. Förutom 
bolagets styrelse, vilken har den centrala rollen, krävs även en bolagsstämma, revisionsutskott 
samt revision av bolaget.54 O’Sullivan och Diacon (2003), skriver om ett ökat intresse för 
kvalitén i bolagsstyrningen. De rapporterar om ett ökat intresse i rollen och effektiviteten för 
de direktörer vilka kommer utifrån bolagen. Tidigare empiriska studier har visat att den del av 
styrelse vilka kommer utifrån har en viktig roll i bolagsledningen.55 
 
Den studie Diacon och O’Sullivan (1995) framställer i artikeln ”Does corporate governance 
influence performance? Some evidence from UK insurance companies” visar att ömsesidiga 
bolag har fler direktörer utifrån än direktörer inifrån i deras bolagsstyrelse. I undersökningen 
går det att urskilja fem viktiga faktorer angående styrelseinstrument, dessa fem är: formell 
ledning, styrelseordförandes inflytande, VD:ns förordnande, VD:ns inflytande och 
anställningstid samt direktörer inifråns inflytande.56 
 
Enligt Pearce och Zahra (1992) finns det tre roller i bolagsstyrelsen; service, strategi och 
kontroll. Med service menas exempelvis att representera bolagens intresse i samhället samt 
hålla kontakt med bolagets externa kontakter. Den strategiska rollen består av direktörernas 
arbete med bolagets affärskoncept, utveckla bolagets mål och strategi. Med denna roll avser 
styrelsemedlemmarna göra bolaget mer konkurrenskraftigt och därmed även öka aktieägarnas 
tillgångar. Den tredje och sista av rollerna i en bolagsstyrelse är kontroll av bolaget. De har 
som mål att använda styrelsens makt för att skydda aktieägarnas intressen men även utvärdera 
och övervaka bolagets prestation.57 Studier har visat att hur väl styrelsen klarar av att hantera 
dessa roller beror till stor del på hur styrelsen är sammansatt. 
 
Hur väl en styrelse klarar av att hantera servicerollen, tror Mace (1971) beror på mixen av 
direktörer utifrån och inifrån bolaget.58 En styrelsemedlem vilken kommer inifrån bolaget är 
anställd i bolaget eller dotterbolaget. Styrelsemedlemmar utifrån har däremot ingen sådan 
association med bolaget och är självständig från bolaget. Direktörer utifrån är alltså inte 
medlemmar i ledningen eller anställda i bolaget, men har ändå en nära relation till det, anser 
vi. Utomstående medlemmar har däremot ingen närmare kontakt med bolaget, utan är 
vanligtvis med i styrelsen för att de är ett känt namn eller på grund av deras expertis. 
Styrelsesammansättningen är en viktig faktor av ett antal olika anledningar. Bland annat är 
den avgörande för kvalitén på direktörernas betänkande och beslut. Styrelsesammansättningen 
är även avgörande för direktörernas möjlighet att uppfylla och skydda ägarnas intressen samt 
likväl avgörande för bolagets prestation.59 Baysinger och Hoskisson (1990) anser dessutom att 
styrelsens bidragande till bolaget beror på om medlemmarna kommer ut- eller inifrån 
bolaget.60  
 

                                                 
54 Svernlöv, C. (2003) s. 3 
55 Diacon, Stephen R., O'Sullivan, Noel, Does corporate governance influence performance? Some evidence 
from UK insurance companies,  International Review of Law & Economics; Dec95, Vol. 15 Issue 4, s. 405 
56 Diacon, Stephen R., O'Sullivan, Noel, Does corporate governance influence performance? Some evidence 
from UK insurance companies,  International Review of Law & Economics; Dec95, Vol. 15 Issue 4, s. 405 
57 Pearce, John A. Zahra, Shaker A. Board composition from a strategic contingency perspective, Journal of 
Management Studies; Jul92, Vol. 29 Issue 4, s. 411 
58 Mace, Myles L, Review of: Directors: Myth and Reality��Harvard Law Review; Dec71, Vol. 85 Issue 2, s. 535 
59 Pearce, John A. Zahra, Shaker A. Board composition from a strategic contingency perspective, Journal of 
Management Studies; Jul92, Vol. 29 Issue 4, s. 411 
60 Baysinger, Barry. Hoskisson, Robert E, The Composition of Boards of Directors and Strategic Control: 
Effects on Corporate Strategy, Academy of Management Review; Jan1990, Vol. 15 Issue 1, s. 72 
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Bland andra har Kesner och Johnson (1990) dragit slutsatserna att styrelsens makt och 
inflytande på bolaget beror på hur styrelsen är sammansatt.61 En följd av detta menar 
Schellenger, Wood och Tashakori (1989), är att bolagen gjort massiva omstruktureringar av 
styrelsen i syfte att bli en slagkraftig del av bolagsstyrningen. Detta har bland annat 
implementerats genom att andelen styrelsemedlemmar utifrån har ökats.62 Denna ökning 
innebär i sin tur att styrelsen blir mer oberoende av VD: n63 samt att expertisen inom styrelsen 
blir mer omfattande. En annan fördel med direktörer utifrån, är lägre verksamhetskostnader på 
grund av den egna övervakningen av bolaget, vilka kan utföras effektivare än i fallet med en 
styrelse där medlemmarna kommer inifrån bolaget.64 
 
 
3.3.1 Styrelsesammansättning 
Pearce och Zahra (1992) har undersökt 119 av USA:s 500 största bolag och rett ut vad som 
avgör sammansättningen av styrelsen. De menar att det främst är tre avgörande faktorer, 
bolagets externa miljö, det behov bolaget kräver samt bolagets tidigare finansiella 
prestationer. Utifrån dessa faktorer har Pearce och Zahra (1992) komponerat nedanstående 
modell.65 Modellen visar tidigare nämnda faktorer samt styrelsesammansättningens påverkan 
på bolagets lönsamhet. Lönsamheten benämns i figuren som financial performance, med detta 
menar vi inte ett specifikt nyckeltal utan allmänt hur effektivt bolaget är. Vi menar att denna 
modell är mycket intressant då den kombinerar styrelsens sammansättning med tre 
grundläggande faktorer. Vi avser därför försöka utreda om modellen på något sätt går att 
applicera på de studerade i bolagen i denna studie.  
 

                                                 
61 Kesner, Idalene F, Jonhson, Roy B, Research notes and communications: an investigation of the relationship 
between board composition and stockholder suits, Strategic Management Journal; May/Jun90, Vol. 11 Issue 4, s. 
327 
62 Schellenger, Michael H, Wood, David D, Tashakori, Ahmad��Board of Director Composition, Shareholder 
Wealth, and Dividend Policy, Journal of Management; Sep89, Vol. 15 Issue 3, s. 457 
63 Schwenk, Charles R. Devil's Advocacy and the Board: A Modest Proposal, Business Horizons; Jul/Aug89, 
Vol. 32 Issue 4, s. 22 
64 Bowen, Nancy Comfort��Corporate Control, Corporate Power��Harvard Business Review; Nov/Dec81, Vol. 
59 Issue 6, s. 48 
65 Pearce, John A. Zahra, Shaker A. Board composition from a strategic contingency perspective, Journal of 
Management Studies; Jul92, Vol. 29 Issue 4, s. 411 
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Figur 2: Financial Performance 

 
Andra studier vilka behandlat styrelsesammansättningen, har endast fokuserat på dess 
arbetsuppgifter, hur dess sammansättning påverkar vad de gör samt vad som skall göras för att 
öka dess effektivitet. Frågorna om varför bolagsstyrelsen ser ut som den gör, varför vissa blir 
invalda till styrelsen och andra avsatta är inte besvarade i lika stor utsträckning. Pearce och 
Zahra (1992) har rett ut några svar kring dessa frågor, men även Hermalin & Weisbach (1998) 
har undersökt frågorna. Frågan om vem eller vilka som väljs in i en bolagsstyrelse är viktig då 
det kan vara avgörande för bolagets framtid, eftersom styrelsen har stor makt över händelser i 
bolaget. Hermalin och Weisbach (1988) har undersökt vad som händer i styrelsen när vissa 
omständligheter inträffar i bolaget. De har funnit att det vid svaga prestationer från bolagen, 
då en ny VD tillträder samt då bolaget lämnar ett marknadsområde, är troligt att direktörer 
utifrån tillsätts och direktörer inifrån avsätts. I de fall det är mer troligt att en direktör inifrån 
tillsätts är i samband med VD:ns avgång, då de kan vara möjliga kandidater till att ta över 
posten. Resultaten visar även att efter den nya VD:n blivit vald, är de förlorande kandidaterna 
ofta benägna att ge upp sina platser i styrelsen. I dessa fall ersätts ofta dessa avgående 
direktörer med direktörer utifrån bolaget. Hermalin och Weisbach (1988) tror att faktorerna 
vilka bidrar till att direktörer får avgå, skiljer sig från de faktorer som medför att direktörer 
väljs till styrelsen.66 VD:n kan därmed sägas ha en stor roll över styrelsens utveckling. Denne 
har dessutom den största makten och inflytande i bolaget.67 
 
Styrelsens sammansättning kan variera beroende på bolag. Vissa bolag kan ha samma 
styrelseordförande som VD, medan hos andra skiljer sig dessa poster åt. Framförallt skall 
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styrelseordförande leda bolagsmöten och utvärdera om VD:n måste ersättas. Därför anser vi 
att det bör uppstå en väldig stark konflikt om ordförande är densamme som VD, med tanke på 
att VD själv skall avgöra om denne skall ersättas. Diacon och O’Sullivan (1993, 1994) har i 
tidigare studier uppmärksammat att uppdelade poster bland annat gav till följd ett positivt 
bolagsresultat tillsammans med VD:ns ersättning.68 Uppsägningar leder även till att bolaget 
vill ha nya fräscha perspektiv i form av nya styrelseledamöter, vilka oftast antas utifrån 
bolagen. Lite av samma resonemang gäller då en ny VD tillträtt. Då ägarna inte känner till 
den nya VD:n väljer de in fler ledamöter utifrån bolaget, med syfte att dessa skall övervaka 
den nye VD:n. En ny VD har tillräcklig makt att kontrollera vilka som väljs in i styrelsen, 
vilket i sin tur ger ägarna makt över styrelsemedlemmarna. Därför är det naturligt att en VD 
med mer kraft, kräver mindre övervakning av direktörer utifrån. Desto mer makt en VD har, 
ju större möjligheter har denne att kontrollera vilka som väljs in i styrelsen.69 
 
Lin, Pope och Young (2003) menar att relativt nya studier visar en länk mellan kvalitén på 
direktörer och styrelsens effektivitet.70 Exempelvis Booth och Deli (1996) anser att en VD i 
ett bolag med tillväxtmöjligheter har ett färre antal styrelsemedlemmar utifrån bolaget, 
jämfört med ett bolag med problem. En möjlig anledning är att ett problemfyllt bolag har ett 
större behov av övervakning, vilket genomförs bäst med styrelsemedlemmar utifrån 
bolagen.71 Liknande slutsatser har Agrawal och Knoeber (1996) dragit då de menar att bolag 
vilka står inför politiska och juridiska problem, med stor sannolikhet tar in direktörer utifrån, 
troligtvis med bakgrund inom politik och juridik.72 
 
Denis och Sarin (1999)73 samt Zajac och Westphal (1994)74 menar att behovet av direktörer 
utifrån ökar då ledningens aktieägarskap minskar. Om vi relaterar detta till ömsesidiga 
försäkringsbolag, menar Mayers, Smith och Shivdasani (1997)75 att behovet av direktörer 
utifrån är större i dessa bolag jämfört med försäkringsaktiebolag.  
 
Vi kan alltså konstatera att frågan om behovet och effekten av styrelsemedlemmar utifrån 
bolagen är flitigt diskuterad. Flertalet tidigare studier är oense om vilken tillgång de för till 
bolaget, bör styrelsen bestå av fler medlemmar utifrån än inifrån eller vice versa? Detta är 
något vi vidare kommer att diskutera i vårt analysavsnitt. 
 
Mayers, Smith och Shivdasani (1997) har jämfört försäkringsaktiebolag och ömsesidiga 
försäkringsbolag. De menar att ägarstruktur och styrelsesammansättning hänger ihop. I 
studien har de funnit att kontrollbehovet och behovet av att övervaka ledningen är större i ett 
ömsesidigt bolag. Denna kontroll och övervakning menar de tillsammans med Fama och 
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Jensen (1983)76 sker med hjälp av ett ökat antal styrelsemedlemmar utifrån bolagen. Mayers, 
Smith och Shivdasani (1997) bekräftar att det krävs större kontroll och övervakning i 
ömsesidigt ägda försäkringsbolag vilket leder till ett ökat antal direktörer utifrån. I studien 
framkom att antal medlemmar i styrelsen inte skiljer sig åt, men i ömsesidiga bolag är det i 
snitt 64 % av direktörerna vilka kommer utifrån och den motsvarande siffran för 
försäkringsaktiebolag var 48 %. Studien visar även att i de försäkringsbolag vilka byter 
ägarförhållande från att vara aktiebolag till att vara samägt, ökar andelen styrelsemedlemmar 
utifrån. De menar att det omvända förhållandet gäller och påpekar även att antalet 
styrelsemedlemmar inte påverkas i något av fallen. 
 
Mayers och Smith (1981)77 samt Fama och Jensen (1983)78 menar att de ömsesidiga bolagen 
överlever endast eftersom de bättre kan kontrollera de konflikter som kan uppstå. Beroende på 
vilken typ av bolag det rör sig om, hanteras dessa konflikter olika. Mayers och Smith (1981) 
menar att ju mer beslut ledning kan ta desto mer kan de påverka sitt eget intresse på ägarnas 
bekostnad. Ledningen i ömsesidiga försäkringsbolag har mer rätt att fatta beslut än 
försäkringsaktiebolags ledning. 
 
Tidigare empiriskt material vilka Lamm-Tennant och Starks (1993) tagit del av, visar att 
försäkringsaktiebolag är mer riskfyllda än ömsesidiga försäkringsbolag. Fortsättningsvis 
framkommer även att bolagets omgivning påverkar ägarstrukturen, vilken i sin tur inverkar på 
bolagets beslutsfattning. Konflikter mellan aktieägare och försäkringstagare tror Lamm-
Tennant och Starks (1993) bland annat beror på att aktieägare samt försäkringstagare har olika 
risker de kan tänkas ta. Enligt vissa forskare sägs ömsesidiga försäkringsbolag passa bäst i de 
mindre riskfyllda aktiviteterna, medan andra forskare anser att det är just dessa som försäkrar 
de mer riskfyllda kunderna.79 Fama och Jensen (1983) menar att beroende på vilken 
bolagsstruktur bolaget har, går vissa problem att kontrollera. Fortsättningsvis menar de att 
försäkringsaktiebolag är utmärkt då det behövs en stor riskspridning, exempelvis separation 
mellan risker och ledningsbestämmanden.80 Lamm-Tennant och Starks (1993) stärker detta 
och menar vidare att ömsesidiga bolag bör råda på en mindre riskfylld marknad81. 
 
Lamm-Tennant och Starks (1993) undersökning visade att organisationsstruktur är relaterat 
till variansen av förlustgraden och förhållandet till bolagets storlek. De kunde även belysa att 
försäkringsaktiebolag har mer totala risker än ömsesidiga bolag samt att de även har högre 
förlustgrad. Deras undersökning sa dock emot Doherty och Dionnes (1992) undersökning. 
Doherty och Dionne (1992) visade att ömsesidiga bolag bör vara mer involverad i riskfyllda 
aktiviteter. Detta motsäger dock Lamm-Tennant och Starks (1993) undersökning, att 
försäkringsaktiebolag har högre total risk.82 
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Armitage och Kirk (1994) talar om bolagskostnader, men kanske framförallt bolagsproblem. 
Ett stort problem, menar de, är svårigheten att kontrollera ägares arbete gentemot deras eget 
intresse i bolaget. Särskilt poängterar de att denna svårighet kan bekomma en stor kostnad då 
ena avtalsparten motarbetar den andra. Om ägare och ledning ej är desamma är ett annat stort 
problem att kunna leda bolaget mest effektivt, vilken skall generera störst lönsamhet.83 
 
 
3.3.2 Lönsamhet 
O’Sullivan och Diacon (1995) anser att för mycket ledning kan vara skadande för bolaget. 
Den formella ledningen kan påverka lönsamheten positivt. Styrelseordförandes inflytande är 
den enda faktor vilken tydligt visar att för lite ledning inte är effektivt, däremot kan en 
förordnad styrelseordförande öka lönsamheten. VD:ns anställningstid har dock ingen 
påverkan på försäkringsbolags lönsamhet. Deras undersökning visar att vid anställningens 
början går lönsamheten upp, men efter några år vänds detta.84 De resultat Armitage och Kirk 
(1994) har fått fram från deras undersökning är bland annat att ömsesidiga bolag har högre 
utbetalningar, så kallade återbetalningar, och mellan åren 1983 – 1990 hade de även lägre 
kostnadsgrad än försäkringsaktiebolag. Detta, menar de, visar att ömsesidiga bolag är mer 
lönsamma. Orsaken till att försäkringsaktiebolagens kostnadsgrad ökade beror på att de växte 
snabbare.85 
 
Lin, Pope och Young (2003) har undersökt andra forskares resultat angående frågan om 
styrelsesammansättningens påverkan på bolagens lönsamhet. Andra som undersökt desamma 
är exempelvis Perry och Shivdasani (2005)86. De har dragit slutsatserna att styrelser vilka 
domineras av direktörer utifrån, tenderar att genomföra fler omstruktureringsprogram som 
leder till försämringar av bolagens effektivitet. De har även noterat att samma program, men 
med direktörer inifrån i majoritet leder till ännu sämre effektivitet från bolagens sida. 
Weisbach (1988)87 menar att styrelser med majoritet av direktörer utifrån är igenkända av 
maktskifte i form av VD-byte, oftare i bolag med svag lönsamhet. Byrd och Hickman 
(1992)88 menar att de som gör anbud på bolag med en styrelse i majoritet utifrån, tenderar att 
gå med ett plus minus noll resultat, men motsvarande anbud på bolag med ledning mestadels 
inifrån går med förlust. 
 
Tidigare forskning har utrett styrelsemedlemmar utifrån och deras påverkan på att bolagen 
upprätthåller ägarnas intressen.89 Exempelvis Dalton et al. (1998)90 samt Hermalin och 
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Weisbach (2000)91 har dragit slutsatserna att styrelsesammansättningen inte har någon effekt 
på bolagets lönsamhetsförmåga. Bhagat & Blacks (1999)92 samt Vafeas & Theodorous93 
studier har dock resulterat i motsatsen, det vill säga att det finns en koppling mellan 
styrelsemedlemmar utifrån och bolagets lönsamhet. Diacon och O’Sullivan (2003) konstaterar 
dock att det, trots studierna inom området, är brist på konkreta bevis på för- eller nackdelarna 
kring denna fråga.94 Vi är av uppfattningen att en blandning av styrelsemedlemmar inifrån 
och utifrån har en positiv inverkan på bolagens lönsamhet. 
 
O’Sullivan och Diacon (2003) menar att det finns ett antal olika anledningar till resultaten av 
de studier vilka förkastar sambanden mellan en ledning utifrån och bolagens lönsamhet. 
Exempelvis menar de att många av dessa studier har baserats på data från 1990-talet, en 
tidsperiod då bolagen omstrukturerade sina styrelser i syfte att anpassa sig till nya 
rekommendationer. Dessa rekommendationer kunde bland annat innebära att bolagen skulle 
ha ett minimiantal av olika direktörer vilka kommer utifrån bolagen. Vidare argumenterar 
Diacon och O’Sullivan om en skillnad i effektiviteten mellan ömsesidiga och 
försäkringsaktiebolag. De menar att ömsesidiga försäkringsbolag har högre utdelning, ett 
högre mått av tillväxt samt även lägre kostnader. På grund av detta drar de slutsatserna att det 
finns större pålitlighet mot styrelsen i ömsesidiga försäkringsbolag än i försäkringsaktiebolag. 
Studien visar även att andelen direktörer utifrån är större i ömsesidiga (75 %) än i 
försäkringsaktiebolag (54 %). Angående styrelsens påverkan på bolagens lönsamhet, är den 
största skillnaden mellan de två bolagsformerna att den högst betalde inom bolagen har en 
lägre lön i ett ömsesidigt ägt bolag. De framhäver dock att det finns bevis på att prestationerna 
skulle vara högre i ett ömsesidigt försäkringsbolag. Vad det gäller styrelsens påverkan på 
bolagets lönsamhet, konstaterades det att den enda effekten var på ledningens prestationer. 
Dessa är variabler såsom bolagstillväxt och direktörernas löner. Författarna drar även 
slutsatser i de fall där ordförande och VD inte är samma person. Här spelar ordförande en stor 
roll i de ömsesidigt ägda bolagen, såsom bestämmandet av VD:s ersättning och bolagets 
tillväxt, vilken tenderar att minska i dessa fall.95 
 
Förändringar i bolagets lönsamhet kan vara en orsak till omstrukturering. Exempelvis en 
försämrad lönsamhet eller ett sämre resultat än väntat kan leda till att en av direktörerna 
inifrån bolaget blir avsatta. Detta kan antingen ske på uppmaning av ägarna och resten av 
styrelsen eller av VD:n själv i syfte att skydda sig själv och bolaget. Anledningen kan vara så 
enkel att den avsatte direktören hålls ansvarig för den svaga lönsamhet bolaget uppvisat.96 En 
annan anledning vilken bland andra Fama och Jensen (1983)97 har diskuterat, kan vara att 
dåliga finansiella prestationer från bolagets sida är ett tecken på dålig ledning. En dålig 
ledning innebär att övervakningen måste bli bättre, varför aktieägarna kräver att direktörer 
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inifrån avsätts och ersätts med direktörer utifrån. Följderna av detta blir således att svaga 
finansiella prestationer från bolagen leder till ökade uppsägningar av styrelsemedlemmar 
vilka kommit inifrån bolagen.98  
 
Armitage och Kirk (1994) menar att ömsesidiga försäkringsbolag endast tillkom på grund av 
vissa omständigheter och har överlevt i och med att det ger en konkurrenskraftig marknad.99 
Många andra forskare, till exempel O’Hara (1981)100 och Rasmussen (1988)101 tror dock att 
ömsesidiga försäkringsbolag inte överlever i en full konkurrenskraftig marknad. Detta menar 
de beror på att bolagets ägare, försäkringstagarna, inte har den kunskap och information som 
krävs för att kunna driva bolaget lönsamt. Det finns heller inget som motiverar 
försäkringstagarna att öka lönsamheten då det inte sker någon form av utdelning. Eftersom 
styrelsen inte kan äga aktier i de ömsesidiga försäkringsbolagen, menar forskarna att det inte 
finns något som kan bidra till bolagens kvarlevnad. En annan orsak till de ömsesidiga 
bolagens svagheter, tror Armitage och Kirk (1994) beror på deras oförmåga att öka 
kapitalandel. Förutom att det är av stor brist leder det även till att bolagen får svårt att 
expandera och överleva finansiella svårigheter.102  
 
Mayers och Smith (1986) har jämfört lönsamheten i tio år på försäkringsbolag som har 
omvandlats från försäkringsaktiebolag till ömsesidiga bolag. Vad de fann var att bolagen inte 
påverkades negativt av en sådan omvandling.103 Vi ställer oss ifrågasättande till Armitage och 
Kirks (1994) kritiska studie mot ömsesidiga försäkringsbolag. Vi menar att ömsesidiga 
försäkringsbolag är minst lika slagkraftiga och att den ökade andelen styrelsemedlemmar 
utifrån endast bör ses som positivt.  
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4. Empiri 
 
4.1 Folksam 
Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag och grundades 1908. Idag består Folksamgruppen 
av två försäkringskoncerner, Folksam Liv samt Folksam Sak, vilka är moderbolag till flera 
dotterbolag. Moderbolagen har var sin styrelse, men redovisningsmässigt skiljer de sig inte åt 
och de har även samma VD. Marie-Louice Lind, områdeschef för Folksam Botnia, säger att 
även kunden möts med hela Folksam, både Folksam Sak och Folksam Liv. Folksams 
bolagsstyrning följer svensk lagstiftning, främst försäkringsrörelselagen, men även 
finansinspektionens rekommendationer. Sedan årsskiftet 2006/2007 skall de ha börjat tillämpa 
Svensk kod för bolagsstyrning fullt ut.104 Bolagets vision och mål är att bidra till ett 
långsiktigt hållbart samhälle där individerna känner trygghet105. Eftersom Folksam är ett 
ömsesidigt bolag är alla försäkringstagare bolagets ägare, oavsett vilken typ av försäkring 
eller antal, förklarar Lind. Det finns inget minimikrav. I vår uppsats presenterar vi Folksam 
som ett bolag. Ingen skillnad görs heller angående de två styrelserna eftersom vi avser studera 
hela Folksam som en enhet och inte inriktar oss på att undersöka sak- eller 
livförsäkringsbolaget var för sig. 
 
4.1.1 Intervju med Marie-Louice Lind 
Lind är Folksams områdeschef för området Örnsköldsvik till Kiruna, vilket kallas Folksam 
Botnia. Hon har totalt 200 medarbetare och ansvarar för försäljning, skadehantering och 
administration. Lind roll är att vara ledare för hela verksamheten och till sin hjälp har hon 
ledare från de olika områdena. 
 
Bolagsform och lönsamhet 
Lind menar att det finns många fördelar med att driva ett ömsesidigt försäkringsbolag. Den 
betydelsefullaste är att ett ömsesidigt bolag utgår från kunden, de är den huvudsakliga 
målgruppen angående avkastning. Detta till skillnad från ett aktiebolag, där aktieägarna är den 
motsvarande målgruppen. Ett aktiebolag måste alltid driva upp vinstnivåerna inför en 
kvartalsrapport, vilket inte är fallet i ett ömsesidigt bolag. I ett ömsesidigt bolag kan de tänka 
mer långsiktigt och det är en mycket stor fördel hon finner. Hon menar att ledningen hinner 
tänka innan besluten fattas. Den största nackdelen, tror Lind, är att få försäkringstagare känner 
till att Folksam är ett ömsesidigt bolag och att de därmed är bolagets ägare. Hon säger att det 
svåra är att få ut denna kunskap till kunden, att göra kunderna medvetna om att det finns ett 
högre värde i och med ömsesidigheten. 
 
Då lönsamhet skall mätas, anser Lind att det viktigaste är att återigen koppla tillbaka till 
kunden. Eftersom kunden är ägare skall inte lönsamheten vara för hög:  
 

”I sådana fall är det vi som satt fel pris på premierna 
 eftersom pengarna skall gå tillbaka till kunderna.” 

 
Lind menar att totalkostnadsprocenten, driftskostnader inklusive skadekostnader, är en viktig 
faktor vid mätning av sakbolagets lönsamhet. Gällande livbolagets faktorer till lönsamhet, 
skall en intäkts- och kostnadsbalans samt en effektiv drift upprätthållas.  
 

                                                 
104 Folksam, Stockholm: Folksam, 2007-01-18, <http://www.folksam.se> 
105 Intervju med Tomas Norderheim, 2007-01-23 
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Lind upplever att premievolymen har betydelse för bolagets lönsamhet. Ett exempel är 
Folksams stora premievolym inom gruppförsäkring. Gruppförsäkringar rent premiemässigt är 
små per styck, vilket gör att antalet spelar en stor roll för ekonomin. Genom att Folksam har 
en stor volym kan de sänka driftskostnaderna per försäkring. Även bolagets antal anställda har 
betydelse, då de möter kunden. För många är heller inte bra, utan en balans är det mest 
effektiva och att möta kunden på rätt sätt, säger Lind.  
 
Bolagsstyrning 
Lind berättar att eftersom varje kund är Folksams ägare har de rätt att gå på bolagsstämman, 
vilken är en gång per år. Valberedningen ger förslag på styrelsemedlemmar och utifrån dessa 
förslag kan kunden rösta på vem som skall sitta med i styrelsen. Folksams styrelse har 
representanter från de fackliga organisationerna LO, TCO, SAKO, idrottsrörelsen, samt 
pensionärsorganisationen. Folksams styrelse är jämnt fördelat mellan kvinnor och män. En 
jämn könsfördelning, menar Lind, är väldigt viktigt för en väl fungerande bolagsstyrelse. I 
överlag har Folksam det, men kan bli ännu bättre i koncernledningen. Då styrelsen har en 
jämn könsfördelning kommer allas perspektiv med och det påverkar i sin tur lönsamheten 
positivt. Folksam är väldigt noga med att deras styrelse, ledning och personal skall speglar 
deras kunder. Eftersom kunderna är en blandning av bland annat kön, etnicitet och sexuell 
läggning försöker Folksam även eftersträva detta vid rekryteringar. Alla dessa faktorer 
påverkar bolaget och bolagets lönsamhet i positiv utsträckning, anser hon. 
 
Gällande bolagsstyrelsens antal, är Lind av uppfattningen att det inte skall vara för många, 
men inte heller för få, för att den bästa effekten skall nås. Det svenska ”lagom” gör sig 
påmint. Hon menar att sex till tolv stycken är idealt, då ett större antal förmodligen skulle 
medföra att alla inte får fram sina åsikter till fullo.  
 
Förutom Bolagskoden, vilken Lind hoppas gör styrningen ännu bättre, använder Folksam det 
balanserade styrkortet. Styrkortet, berättar hon används när de övergripande målen skall 
brytas ned till de anställda. Bolagets mål är uppbyggda genom att koncernledningen har ett, 
vad Folksam kallar, kompass med måltal. Måltalen utgår från kund, medarbetare, ekonomi 
och producent. På varje område finns kompasser. Förutom detta använder Folksam av vad de 
kallar vågen. Denna är nedbruten på gruppnivå, vilka är rådgivning, kundtjänst och skador. 
Inom dessa finns det i sin tur parametrar vilka är kopplade till kund och ekonomi. Denna våg 
skall sedan brytas ned på individnivå och därmed kan varje individ följa respektive parameter 
varje månad, vecka och dag. Dessa verktyg, Kompassen och Vågen, gör det enkelt att mäta 
avdelningar mot varandra.  
 
Lind är säker på att det skulle vara väldigt olyckligt om VD och styrelseordförande var 
densamma. Det skulle vara omöjligt eftersom VD skall rapportera till styrelsen, i sådana fall 
skulle personen i fråga sitta på två stolar, menar hon. Angående styrelsemedlemmar inifrån 
och utifrån anser Lind att det är ovärderligt med medlemmar utifrån. Hon tror inte på att ha 
medlemmar internt eftersom de ej kan använda sig av ett neutralt perspektiv och de bästa 
besluten därmed inte kan tas. Fortsättningsvis menar hon att det är nödvändigt med ett 
objektivt perspektiv. Eftersom helt andra krav ställs på ledningen via styrelsemedlemmar 
utifrån påverkar det lönsamheten på ett positivt vis. Lind är heller inte orolig över att externa 
medlemmar ej har den kunskap som krävs för att kunna fatta konkreta beslut. Denna kunskap 
krävs för att vara styrelsemedlem, annars hade dennes plats varit mycket ifrågasatt. 
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Kommunikation inom Folksam är en mycket viktig aspekt, anser Lind, men de får heller inte 
överstiga de övergripande målen. Med kommunikation menar hon både skriftlig och muntlig 
kommunikation.  
 

”Cheferna förutsätter att personalen kommunicerar och 
 ifrågasätter, om det inte var så skulle jag bli bekymrad.” 

 
Lind menar att personalen kan få viktiga synpunkter från kunder angående ekonomi och 
lönsamhet. Det är därför viktigt att detta förmedlas vidare i bolaget. Nya signaler från 
markanden behövs, det får inte vara tyst. Detta är viktigt för att kunna påverka bolagets 
lönsamhet i rätt riktning, tror hon. Lind säger också att det är en stor skillnad i vilken 
kommunikation varje län har, beroende på vilken kultur regionkontoren har. Ett exempel på 
detta, var när norr- och västerbottenkontoren slogs ihop. Då märkte hon en klar skillnad på 
vilket sätt medarbetarna och ledningen talade med varandra. Fortfarande skiljer sig detta åt 
och det har att göra med hur ledningen låter personalen komma till tals. 
 
Lind tror definitivt att lönsamheten skulle vara högre om Folksam varit ett aktiebolag, bland 
annat eftersom idag mäts lönsamheten hos Folksam genom årets resultat. Ett aktiebolag kan 
även vara till nackdel om ledningen endast jobbar utifrån lönsamheten.  
 
 
4.1.2 Intervju med Kent Lindmark 
Lindmarks roll i Folksam tycker han själv är svår att placera. Han berättar att bolaget har 
kanalchefer, avdelningschefer, till exempel kundchef och skadechef. Kanalcheferna är i sin 
tur kopplade till en stabsfunktion och det är den Lindmark ansvarar för. Hans huvudinriktning 
är mot marknadssidan, vilket innebär att koordinera och hålla samman de yttre säljkanalerna, 
men han arbetar även med marknadsföring och lite redovisning. Ett annat uppdrag han har är 
att ansvara för kontakten med deras större partners, till exempel Handelshögskolan vid Umeå 
Universitet. Han vill själv inte sammanfatta sin roll i någon titel, men om han måste blir det 
marknadsansvarig. 
 
Bolagsform och lönsamhet 
Den största fördelen med att driva ett ömsesidigt bolag är att överskottet går tillbaka till 
ägarna, det vill säga kunderna, anser Lindmark. Fortsättningsvis säger han att i ett aktiebolag 
skall det inte bara levereras kundnytta utan också aktieägarnytta. I ett ömsesidigt bolag är 
dessa två parter samma och konflikter mellan dessa parter behöver inte uppstå. Lindmark 
tycker att Folksam måste bli bättre att förmedla dessa fördelar till kunderna. Det finns andra 
nackdelar med att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag, säger han, det är framförallt att 
det kan bli en otydlig ägarstruktur. Risken finns att det kan bli ett tjänstemannastyrt mer än ett 
styrelsestyrt bolag. Det ställer ett stort krav på att ledningen är kompetent och klarar av att 
skapa lönsamhet. Även att bolagets avkastningskrav inte blir lika framlyft som i ett aktiebolag 
påverkar effektiviteten negativt. Den sistnämnda vill dock Lindmark även framhäva som en 
fördel, eftersom det kan bli en utmaning för bolaget att visa att de kan klara en hög effektivitet 
ändå.  
 
Lindmark tycker att Folksam har problem med lönsamhetsuppföljning på deras nivå, de kan 
inte se helheten. Om lönsamheten skall mätas genom bokslut måste mätningen ske på 
koncern- eller dotterbolagsnivå. På lokalnivå kan de se premieintäkter och driftskostnader, 
men inte skademassan. Skademassan är något han belyser mycket eftersom det är deras stora 
utgiftsdel, han beräknar att den besår av 80-90 % av utgifterna. Han säger att utifrån detta kan 
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de inte mäta lönsamheten, utan de kan mäta de aktiviteter som skapar lönsamheten. Dessa 
aktiviteter leder Lindmark till Folksams styrinstrument, Vågen och Kompassen. Han berättar 
att Kompassen är ett antal måltal vilka satts upp på exempelvis årsbasis, exempel på måltal 
kan vara en viss premievolym angående sakförsäkringar. Därefter är dessa mål fördelade på 
respektive kanal. Det Lindmark dock anser vara intressant är vilka åtgärder som behövs vidtas 
för att uppnå måltalen;  
 

”Vi sitter alltså inte och tittar på lönsamhet i ekonomiska termer och jag kan själv  
tycka att det är lite synd och lite tokigt. För det finns ju ett intresse både som anställd  

och ur ett ledningsperspektiv och se om vi är lönsamma eller gör vi rätt saker.” 
 
Att inte kunna se lönsamheten i ekonomiska termer är inget Lindmark uppfattar saknas för att 
det skall ha en positiv påverkan på den produktiva effektiviteten, produktiviteten kan de se i 
och med Vågen. En saknad av lönsamhetsuppföljning är snarare på grund av att det skulle 
vara intressant. Han tror också att det kan vara en risk med att ha för mycket fokus på 
ekonomiska utfall.  
 
Bolagets storlek och dess påverkan på lönsamheten skulle Lindmark vilja säga har betydelse, 
men det är inte nödvändigt att det är fallet. Han gör en jämförelse med Länsförsäkringar 
Västerbotten och säger att de är betydligt mer lönsamma fast Folksam totalt sett har större 
premievolym. Att antalet anställda skall ha påverkan på lönsamheten tror Lindmark inte, 
snarare tvärtom säger han. Ett stort bolag, gällande många anställda, har en betydligt längre 
beslutsväg och därmed inte kan agera lika snabbt som mindre bolag. Styrkan med att vara ett 
stort bolag är att de kan teckna nationella avtal och i den bemärkelsen bör Folksam vara 
lönsammare, eftersom en större premievolym genereras. Med en större premievolym har 
Folksam möjligheten att slå ut de fasta kostnaderna på ett annat sätt än ett bolag med mindre 
volym. Med detta i tanken säger Lindmark att Folksam borde vara lönsammare, men han tror 
inte att de är det. 
 
Bolagsstyrning 
Folksam är ett folkrörelseägt bolag, berättar Lindmark. Bolagets ömsesidighet är kopplat till 
det fackligt kooperativa och det är med den bakgrunden Folksam uppstod. Det är ur de 
fackliga organisationerna representanter till Folksams bolagsstyrelse utses. 
Försäkringstagarna, ägarna av bolaget, har svårt att påverka ledningen, säger Lindmark. Det 
enda sättet är att bli medlem i en fackorganisation och via den kunna påverka. Detta är en av 
kärnfrågorna Folksam bör lösa, exempel via fokusgrupper, anser han. 
 
Den viktigaste faktorn vid styrelsesammansättning, tror Lindmark är kompetensen. Sedan 
förutsätter han att styrelsemedlemmarna är professionella samt att ett brett perspektiv i 
styrelsen skall finnas. Han framhäver även vikten av jämställdhet, det är något Folksam 
jobbar mycket med och där ligger bolaget långt fram. Jämställdheten är en mycket viktig 
faktor för att driva ett lönsamt bolag, tror Lindmark. Han säger också att om bolaget 
rekryterar ensidigt, tänker alla likadant och därmed blir ”inte mycket tänkt.”  Det är inte bara 
en könsfördelning som är av vikt, utan bland annat även åldersdifferens samt etisk bakgrund. 
Professionalismen är dock fortfarande väldigt viktig och den får inte undsättas på grund av att 
bolaget skall vara jämställt. 
 
Ifall VD och styrelseordförande är densamma, tror Lindmark att det kan uppstå jäv. Folksam 
har på grund av detta försökt särskilja dessa roller, mellan den tillsatta ledningen och vad 
styrelsedelen är. Han tror att hela styrelsen består av medlemmar utifrån, förutom 
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personalrepresentanterna. Han förutsätter även att medlemmarna har den kunskap som krävs 
för att kunna sitta med i styrelsen. Det är väldigt viktigt med information från ledningen till 
styrelsen för att styrelsen skall kunna fatta de rätta besluten. En styrelse med externa 
medlemmar kan innebära fler omstruktureringar, men det har inte varit fallet hos Folksam. 
Det tror han beror på den bakgrund Folksam har, att det är en arbetarrörelse. I och med att det 
är en arbetarrörelse läggs stor vikt vid personalens åsikter. Omstruktureringar i Folksam är en 
mjuk process, de är försiktiga med att omstrukturera. Det kan vara både på gott och ont, säger 
Lindmark. Ibland kan det leda till att det tar för lång tid att göra förändringar, speciellt om det 
är situationer vilka är ekonomiskt påfrestande. 
 
Kommunikation mellan ledning och medarbetare är jätteviktig och speciellt med tanke på 
lönsamheten, anser Lindmark. Kommunikation är en av de bärande delarna ifall ledning vill 
skapa något. I Folksam fungerar kommunikationen bra, men den kan vara bättre. Nackdelen i 
ett stort bolag på lokalnivå är att ledningen är långt borta, tycker han. I ett litet bolag är det en 
stor fördel att alla medarbetare möter varandra varje dag, anser han. Ledningens förändringar 
märks då mer och det kan leda till inspiration bland medarbetarna och tvärtom. Lind Lind, 
områdeschef för Folksam Botnia, har detta till uppgift. Hon fungerar som språkrör till den 
högsta ledningen, berättar Lindmark. Han säger också att en ledning på lokalnivå kan saknas, 
eftersom varje enhet kan ha olika konkurrenter och därmed agerar de på olika sätt. En 
lokalledning skulle även ge Folksam en närmare dialog mellan marknaden och ledningen. 
 
Folksam arbetar mycket med interna kontroller. Eftersom bolaget jobbar inom ett finansiellt 
område är dessa kontroller mycket viktiga, anser Lindmark. Bland annat för att pengar inte 
skall betalas ut till fel person. Vågen är en form av kontrollsystem hos Folksam. Den används 
för att ”benchmarka” de ekonomiska enheterna mot varandra. Om någon siffra börjar dala, 
märks detta och åtgärder görs. 
 
Lindmark ser ingen fördel med att driva ett aktiebolag istället för ett ömsesidigt bolag 
gällande lönsamheten. Han ger ett exempel med Trygg Hansa. Trygg Hansa var tidigare ett 
ömsesidigt försäkringsbolag, men för några år sedan ändrades bolagsformen till ett aktiebolag. 
Deras lönsamhet har inte påverkats till det positiva, berättar han. Han tror dock att en 
förändring i bolagsformen skulle innebära mer snabba beslut, men i det långa perspektivet ser 
han inga fördelar. 
 
 
4.1.3 Intervju med Tomas Norderheim 
Norderheim är vice VD för hela Folksam och även chef för VD-staben. Han säger att VD-
staben innehåller allt som alla andra staber innehåller. Förutom jurist-, säkerhets-, risk 
management- samt revisionsfunktioner innehåller den bolagets forskning. Forskningen 
återfinns på Vd-staben och inte i affärsverksamheten för att den skall ha hög integritet.  
 
Bolagsform och lönsamhet 
Norderheim är väldigt stolt över att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Han säger att 
i hans värld är ömsesidigheten överlägsen och den passar synnerligt bra för 
försäkringsverksamheten på grund av deras långsiktighet. Exempelvis har Folksam 
livförsäkringar vilka skall sträcka sig över 60 år och därför är det ointressant hur 
kvartalsekonomin går. Eftersom kunder i Folksam har försäkringar vilka sträcker sig över fler 
år, exempelvis pensioner, måste bolaget alltid finnas. Med andra ord är det väldigt långa 
cykler det handlar om, säger han. Sakförsäkringar sträcker sig också över flera år, Folksam 
har trafikskador från 60-talet, vilka de arbetar med än i dag. I och med detta är det viktigt att 
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försäkringsbolaget sprider sina risker, dels mellan individer och kollektiv, men även över 
tiden. Därför, menar Norderheim, att det inte är onaturligt om bolaget går med vinst ett antal 
år eftersom förlust kan då tillåtas andra år. Detta godkänner och förstår styrelsen i ett 
ömsesidigt bolag. Han berättar att:  

 
”försäkring är nästan bibliskt, sex till sju goda år följs av  

sex till sju dåliga år, det skall man kunna leva med.” 
 
Denna tillåtelse är en av de största fördelarna med ett ömsesidigt försäkringsbolag, anser 
Norderheim. Ett aktiebolag har inte denna möjlighet, speciellt inte de vinstutdelande eftersom 
de styrs av kvartalsekonomin och därmed har svårt att följa med i marknadens svängningar. 
En annan viktig fördel jämfört med ett aktiebolag, han tycker, är att i ett ömsesidigt bolag är 
det endast två parter, de anställda och kunderna, tillika ägarna. Medan i ett aktiebolag är det 
ännu en part, aktieägarna, vilka alla skall ta hänsyn till varandra. I och med det tror han att 
svårigheter kan uppstå. Norderheim vill inte kalla det konflikter parterna emellan eftersom ett 
aktiebolag vill även de tillfredställa sina ägare samt kunder. Nackdelar med ett ömsesidigt 
bolag har Norderheim svårt att se. Han kan dock tro att ägarformen kan verka diffus och ha 
problem med att hitta tydliga ägarrepresentanter. Detta har Folksam däremot jobbat mycket 
med och även löst med tydliga representanter. 
 
I ekonomiska termer anser Norderheim att den bästa faktorn att mäta Folksams lönsamhet på 
är resultatet. Till skillnad för ett aktiebolag behöver inte ett ömsesidigt bolag ha vinst som 
delas ut till aktieägare. I ett aktiebolag vill aktieägarna att aktievärdet skall vara så högt som 
möjligt alternativt utdelningen hög, med andra ord en hög vinst. Vinsten får dessa bolag 
genom nöjda kunder och premier vilka kunderna accepterar. Vinst är inte speciellt viktigt i 
ömsesidiga bolag och han frågar sig: 
 

”Vilka skall vi dela ut till? Inte till aktieägarna i alla fall eftersom vi inte har några. Vi 
anställda skall väl ha skäliga löner men vi kan ju inte ha mer, då är det ju till kunderna det 

här överskottet skall gå. Då kan man välja att antingen tar man för höga premier och betalar 
tillbaka pengar genom återbäring året efter. Eller så tar man in rätt premie från början, lite 

lägre premie och gör mindre vinster.” 
 
Ifall bolaget tagit för höga premier och det resulterar i återbetalning till försäkringstagarna, 
tycker Norderheim att det är ett misslyckande för bolaget eftersom felberäkningar har gjorts.  
 
Norderheim tror att antalet försäkringspremier har betydelse för bolagets lönsamhet. Ju fler 
premier desto mer stordriftsfördelar. Folksam har 18 miljoner försäkringsuppdrag och då 
säger han att om kostnaderna slås ut på exempelvis löner, blir det en liten kostnad per 
uppdrag. Även antalet anställda tror Norderheim har betydelse för bolagets lönsamhet. 
Gällande Folksams driftskostnader är antalet anställda den största kostnaden. Han säger att det 
inte får vara för få anställda, men heller inte för många. 
 
Styrelsesammansättningen 
Vi har tidigare nämnt att Folksam är kundägt i och med ömsesidigheten. Bolaget har fyra 
miljoner försäkringstagare och Norderheim säger att det är omöjligt att låta alla rösta fram en 
styrelse, ”det skulle bli liknande ett riksdagsval, en jättegrej.” På grund av detta har Folksam 
skrivit in i deras bolagsordning att de har en representativ demokrati. Till 
sakförsäkringskoncernen finns 54 delegerade vilka utgör stämman, dessa delegerade är 
utsedda av folkrörelser. Folkrörelserna är det kooperativa förbundet, LO, TCO, HSB, SACO 
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och idrottsrörelsen. De delegerade utser därefter styrelsen och därmed representeras varje 
folkrörelse. I livbolaget ser det likadant ut, fast idrottsrörelsen är utbytt till en representant 
från pensionärsorganisationen. Sakbolaget har tolv representanter respektive elva i livbolaget. 
Att det är tolv i sakbolaget beror på att Folksam ville få in en representant från SACO. 
Norderheim tror inte att antalet styrelsemedlemmar har en direkt påverkan på bolagets 
lönsamhet. En kreativ grupp bör vara mellan fem och åtta personer och därför är Folksams 
styrelser väl stora, säger han. Detta är något de är väl medvetna om. 
 
När styrelsen sammansätts skall representanterna komplettera varandra med olika 
kompetenser, hur dessa kompetenser är fördelade har mindre betydelse. De viktigaste 
faktorerna för en styrelses sammansättning är kompetensen, strategiskt tänkande och att 
individen har en god överblick, anser Norderheim. Styrelsen skall ha hög etik och ett högt 
intresse för etik. Viktiga kompetenser är ett sakkunnande, ekonomiskt kunnande och 
försäkringskunskap. Sammansättningen måste även vara gjord så att den är kreativ och 
representanterna kan diskutera, säger han. Förutom dessa punkter är det viktigt att styrelsen är 
jämställd vad gäller kön och ålder. Att styrelsens sammansättning skall ha påverkan på 
bolagets lönsamhet, tycker Norderheim är självklart. Han säger att styrelsen inte påverkar just 
detta år, men däremot kommande år. Styrelsens viktigaste roll är att tillsätta respektive avsätta 
VD. Förutom tillsättning och avsättning av VD tillkommer även en kontrollfunktion, en 
kontroll av högsta ledningen. Dessa kontroller har blivit bättre på senare år i och med att 
många styrelser tillsätter revisionsutskott.  
 
Enligt den svenska bolagskoden skall majoriteten av styrelsen vara oberoende. Detta uppfylls 
väldigt bra av Folksam och förra året togs detta även in i bolagsordningen. Norderheim säger 
att uttryckligen står det: 
 

”Majoriteten av ledamöterna får heller inte utgöras av  
någon som på annan sätt har anknytning till bolaget.”  

 
Norderheim anser att en nackdel finns det med Koden och det är att det blir mer 
administrationsjobb och därmed mer kostnader. Fördelen med Koden överstiger dock denna 
nackdel. Den starkaste fördelen han ser är att Folksam måste bli mer transparanta och på lång 
sikt ger det ett stort värde. 
 
Att VD och styrelseordförande skulle vara densamme, anser Norderheim, skulle vara en 
omöjlig tanke inom Folksam. I bolaget tillåts inte ens VD att vara ledamot i styrelsen och har 
heller inte rösträtt. VD får dock sitta med under mötena, men Norderheim är noga att 
poängtera att VD ej ingår i styrelsen. Personen skulle i sådana fall få för stor makt. I svensk 
företagskultur menar han detta skulle vara omöjligt, även Koden striden emot.  
 
I Folksam är det förbjudet att vara anställd i bolaget och samtidigt vara styrelsemedlem. Det 
är heller inte tillåtet att vara medlem i både Folksam Livs styrelse och Folksams Saks styrelse. 
Eftersom Folksams styrelse endast består av styrelsemedlemmar utifrån, säger Norderheim att 
det kan vara en nackdel att de kanske inte har tillräckligt med inblick i bolaget för att fatta de 
rätta besluten. Han säger att det skulle vara en fördel ifall höga tjänstemän finns med i 
styrelsen. Däremot är Folksams styrelse stor och därför har några medlemmar suttit med länge 
och därför besitter den kunskap och erfarenhet som krävs. Vidare krävs det att tjänstemän 
föredrar för medlemmarna samt att medlemmarna kan kontrollera olika rapporter. Vilket 
handlar om det vi tidigare har nämnt om styrelsens roller. Styrelsemedlemmar utifrån tror 
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Norderheim kan innebära fler omstruktureringar. Detta ser han inte som en nackdel, utan 
tvärtom som en mycket bra fördel.  
 
I Folksam styrelse finns ingen aktuarie. Detta beror på att vanligtvis är aktuarien anställd i 
företaget och, vilket vi tidigare nämnt, är en anställd inte tillåten att vara styrelsemedlem. 
Därmed krävs en aktuarie från en av konkurrenterna och det är en omöjlighet, säger 
Norderheim. Däremot är aktuarier med på vissa styrelsemöten och föredrar. 
 
Folksams kommunikation fungerar bra mellan de 3000 anställda, anser Norderheim. Mycket 
av informationen går via bolagets intranät och det utkommer även en företagstidning några 
gånger per år. Även styrelsen gör utvärdering av kommunikationen på grund av Koden, och 
varje år ges detta bra betyg. Kommunikationen inom bolaget är mycket viktigt för 
lönsamheten, anser han. Han menar att det beror speciellt på att försäkringsbranschen är 
mycket komplex. Det är en stor kostnad om fel görs från början och därför är det viktigt att 
det blir rätt och detta sker framförallt via kommunikation. Folksam använder sig även av en 
riskhantering. Ansvarig för denna riskhantering är en Risk manager. Till sitt stöd har 
ansvarige bland annat en riskkommitté. Bolaget identifierar risker enligt en 
självutvärderingsmodell, vilka bedöms utifrån sannolikhet och påverkan. Alla risker förses 
med en riskägare.  
 
Norderheim tror definitivt inte på en ändring till ett aktiebolag. Han avslutar med att Folksam 
är moderna och ömsesidigheten övervinner allt. 
 
 
4.2 Länsförsäkringar Västerbotten 
Länsförsäkringar Västerbotten är ett av totalt 24 självständiga länsförsäkringsbolag som 
tillsammans äger Länsförsäkringar AB i Stockholm. Tillsammans är dessa 24 bolag störst på 
den svenska försäkringsmarknaden. Bolaget erbjuder sak- och livförsäkring och sedan 1996 
bedrivs även en bankverksamhet, Länsförsäkringar bank. Länsförsäkringar Västerbotten har 
funnits i länet 151 år och är ett ömsesidigt, kundägt bolag. Totalt har bolaget 160 anställda 
med kontor i Umeå, Skellefteå samt Lycksele. Länsförsäkringar Västerbotten har en vision att 
verka så nära sina kunder som möjligt samt att vara det självklara alternativet inom bank och 
försäkringstjänster. Med mer än 60 % av marknaden i Västerbotten har bolaget en 
dominerande ställning i länet. Vad det gäller sakförsäkringsrörelsen har bolaget cirka 200 000 
försäkringar och 110 000 kunder. Fullmäktige i bolaget består av 105 representanter från 
länet, fullmäktige väljer styrelsen vilken i sin tur tillsätter VD.106 Länsförsäkringar 
Västerbotten har börjat tillämpa bolagskoden och kommer enligt Conny Sandström, 
styrelseordförande i bolaget, att redovisa den så långt som möjligt i årets årsberättelse. 
Bolagskoden skall vara fullt implementerad i anslutning till årsskiftet. 
 
4.2.1 Intervju med Ylva Thunqvist 
Ylva Thunqvist är VD för Länsförsäkringar Västerbotten och är utsedd av styrelsen att leda 
och driva bolaget. Ylva har arbetat sedan maj 2006 och är alltså ny i sin roll, vilket gör att hon 
fortfarande håller på att sätta sig in bolaget och verksamheten. Hon har en bakgrund inom 
banken och kommer senast från SEB, där hon sedan 1994 har haft olika befattningar. 
 
 

                                                 
106 Länsförsäkringar, Umeå: Länsförsäkringar Västerbotten, 2007-01-20 
<http://www3.lansforsakringar.se/Vasterbotten/Privat/Om_oss/default.htm> 
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Bolagsform och lönsamhet 
Länsförsäkringar Västerbotten är ett ömsesidigt bolag vilket som tidigare nämnt innebär att 
kunderna är de ägare av bolaget. Just faktumet att kunderna är ägarna, menar Thunqvist, är en 
av fördelarna med att vara ett ömsesidigt bolag. Kunderna upplevs då ännu viktigare, eftersom 
kunderna, till viss del, faktiskt kan vara med och påverka i bolaget. De kan påverka på lång 
sikt, då kunderna har insyn i redovisningen i bokslutet, eftersom det är stämman som 
godkänner årsredovisningen. Thunqvist tror dock inte att kunderna upplever att de har den 
möjligheten. Detta är dock något Länsförsäkringar jobbar med för att göra det mer påtagligt 
för kunden att denne faktiskt även är ägare i bolaget. 
 
De viktigaste faktorerna för lönsamheten, menar Thunqvist, grundar sig på att bolaget har 
försäkringstekniska kunskaper klara för sig. Utifrån detta skall rätt slutsatser dras och analyser 
på skadeutfall genomföras. Bedömningar genomförs även om skadorna kan inträffa igen och 
vilken prissättning bolaget skall ha för att täcka det. Utifrån detta perspektiv att se på 
lönsamhetsfaktorerna menar Thunqvist även att det finns faktorer vilka de inte kan rå över. 
Hon tar vädret som ett exempel och syftar på den senaste tidens stormar, de är svåra att 
statistiskt kunna förutsäga. Thunqvist menar vidare att oväntade saker inträffar och det är det 
som ett försäkringsbolag är till för. Därför har Länsförsäkringar Västerbotten ett 
skadeförebyggande arbete, där de försöker vidta åtgärder för att skador inte inträffar. Alla 
dessa faktorer menar hon spelar samman för lönsamheten. 
 
Angående storlekens betydelse för lönsamheten, menar Thunqvist att den faktiskt spelar in. 
Däremot menar hon att det måste relateras till något och nämner de små sockenbolagen, vilka 
i sig kan vara lönsamma trots deras storlek. En mindre verksamhet har dock mindre resurser 
för att göra nödvändiga långsiktigt investeringar, anser hon. Därför har det en väldig betydelse 
för Länsförsäkringar Västerbottens del att de är lönsamma, då de genererar ett ordenligt 
överskott vilket medför att de kan fatta viktiga framtida beslut. På så sätt anser Thunqvist att 
bolagets storlek har betydelse för lönsamheten. Hon menar vidare att det rätta måttet inte 
behöver vara antal anställda, då det inte är rättvisande alla gånger. Därför ges ett bättre svar 
om premievolymer och antal försäkringar studeras. 
 
Styrelsesammansättningen 
Valberedningen har ansvaret och leder arbetet med att sammansätta styrelsen i 
Länsförsäkringar Västerbotten, där ledamöterna väljs på två år. Ledningen blir tillfrågad och 
diskussioner förs men beslutet ligger hos valberedningen. Valberedningen arbetar utifrån en 
dokumentation vilken anger de synsätt och kvalifikationer en styrelseledamot förväntas ha. 
Förutom det är tanken med styrelsens sammansättning även att det skall finnas en jämn 
representation från hela länet. Kanske än viktigare, menar Thunqvist, är att täcka de olika 
kompetensområdena och hitta personer med erfarenhetsmässigt olika kompetenser. Hon säger 
att styrelsen på så sätt får en bra spridning av olika kunskaper. Kraven på styrelsen menar 
Thunqvist har blivit mycket hårdare och hamnat i fokus under 1990- och 2000-talet. Det finns 
en ambitionsnivå på vad som förväntas av styrelsemedlemmen. Etik spelar också en central 
roll, det är viktigt att styrelsemedlemmen sköter sina åtaganden och att den har ett gott 
anseende, anser Thunqvist. På grund av att det indirekt handlar om bolagets rykte och 
förtroende vilket de enligt henne är väldigt rädda om.  
 
Vad det gäller styrelsens sammansättning upplever Thunqvist att det är bra med en blandning 
av män och kvinnor då respektive kommer med olika erfarenheter. I första hand menar hon 
dock att det är vad personen tillför som är viktigast, men sedan är det bra om det även innebär 
en jämn könsfördelning. Vad gäller antalet styrelsemedlemmar menar hon det gärna får vara 
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färre än flera. Det är mycket att sätta sig in i och bolaget förväntar sig att medlemmarna gör 
det. Medlemmarna är tvungna att göra detta för att det skall bli bra kvalité i besluten. På grund 
av detta är det därför tungt att dra runt nya personer varje år, varför det passar bättre med färre 
än fler medlemmar. Thunqvist menar vidare att medlemmar byts ut vartannat år och det ställer 
stora krav på ledningen som grupp. Angående lönsamheten och styrelsesammansättningens 
betydelse för den säger Thunqvist att;  
 

”Jag tror inte storleken och könsfördelningen i  
bolagsstyrelsen har någon betydelse för vår lönsamhet.” 

 
Den svenska Koden är ett styrningsinstrument vilket Länsförsäkringar Västerbotten använder. 
Thunqvist berättar att de tillämpar Koden likt alla andra bolaget. Hon menar dock att det kan 
få lite för stora konsekvenser och att det tar för mycket tid för bolaget att anpassa sig. 
Fördelen med Koden, anser hon, är det förtroende den visar till marknaden, att bolaget har 
ambitionsnivån att leda och styra verksamheten enligt Koden. Det ställs stora krav vilka 
verksamheten måste anpassa sig efter. Detta medför i sin tur att det skapas ett förtroende ute 
på marknaden. Koden tar dock resurser i verksamheten och hon menar att det blir en 
balansgång; 
 

”Var går gränsen mot att lägga kraft på att se till att vi har bra  
dokument, kontra vad det är vi fatiskt säger i vår beskrivning?” 

 
Thunqvist berättar även att bolaget har en diskussion om var gränsen går för när det mer 
handlar om att visa att de följer Koden än att de i grunden faktiskt är en lönsam verksamhet, 
trots Koden. Hon menar att det är för tidigt att säga om Koden har någon inverkan på 
lönsamheten. Branschen har aldrig varit så lönsam som nu och det är inte Kodens förtjänst då 
bolaget nyss börjat arbeta med den. I ett kort perspektiv tror hon inte Koden har någon 
påverkan på lönsamheten. På lång sikt kan det med en ny styrning medföra att bolaget får 
bättre uppföljningar och därmed kan ta bättre beslut. Detta skulle i sin tur leda till en bättre 
lönsamhet för bolaget, tror hon. 
 
Tanken att VD även skulle vara styrelseordförande tror inte Thunqvist på. Det skulle vara en 
omöjlighet i större bolag, menar hon. Det är styrelsen som tillsätter och avsätter VD, vilket 
kanske även är viktigaste uppdrag. Det skulle vara en fullständig orimlighet att ordförande 
och VD är samma person, ”vilken roll får styrelsen då?” Rollen handlar om att få överblick 
för bolaget och styrelsen skall vara frikopplad från den löpande verksamheten. Det följer 
därför upp att VD utför det uppdrag som styrelsen ger och då kan de alltså inte vara samma 
person, säger hon. Några styrelsemedlemmar inifrån, förutom personalrepresentanter, har 
bolaget inte i styrelsen. Angående problematiken att medlemmar utifrån inte har tillräcklig 
kunskap för bolagets bästa, menar Thunqvist att det följer med ledamöternas ansvar. De har 
ett krav att sätta sig in i bolaget, vilket kan vara nog svårt. Det är därför valberedningens 
arbete är så viktigt med att föreslå personer som de anser har intresse och känner ansvaret att 
sätta sig in i verksamheten. Här säger Koden att bolagen skall ha valperioder på ett år. 
Thunqvist berättar att bolaget har två år, då det kräver för mycket av bolaget och styrelsen att 
ha valperioder på bara ett år. 
 
Kommunikationen mellan medarbetare och ledning, anser Thunqvist, är viktigt, men att den 
kan bli bättre. Bolaget måste göra det enklare för de anställda att förstå sambanden, vad är det 
som gör att det går bra? Länsförsäkringar Västerbotten för även ett aktivt arbete med att 
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förebygga och upptäcka problem i bolaget. Bland annat bedriver de interna kontroller och har 
uppföljningssystem. 
 
Ett byte av bolagsform till aktiebolag tror inte Thunqvist på och menar att bolaget i sådana 
fall måste vara mer kortsiktiga. Det är samtidigt tjusningen med ömsesidigheten menar hon, 
att de kan vara långsiktiga i sina beslut. Med ett aktiebolag följer även en ytterligare 
intressent, aktieägaren. Detta innebär i sin tur andra lönsamhetskrav från styrelsen. Thunqvist 
menar att om fokus ligger på avkastning istället, vad bolag har levererat i försäkringstjänster, 
har Länsförsäkringar Västerbotten marknadens mest nöjda kunder. Thunqvist avslutar med att 
bolaget inte har något intresse av att byta bolagsform och skulle nog inte gynnas vad det 
gäller lönsamhet på lång sikt. Tvärtom menar hon, idag kan de rida ut saker längre och 
behöver inte ta några tvära kast, vilket hade varit fallet om bolaget hade aktieägare.  
 
 
4.2.2 Intervju med Arne Häggqvist 
Arne Häggqvist är ekonomichef och vice VD på Länsförsäkringar Västerbotten. Arne är 
ansvarig för ekonomi- samt IT-enheten och har jobbat i bolaget sedan 1989. 
Ekonomiavdelningen är en liten enhet där han har två medarbetare varav ingen jobbar heltid. 
 
Bolagsform och lönsamhet 
Angående bolagsformen hävdar Häggqvist att ett ömsesidigt bolag har en konkurrensfördel 
gentemot ett aktiebolag. Ett aktiebolag har ett vinstkrav på sig och måste visa marknaden att 
de tjänar pengar och gör vinst samt att de kan lämna utdelning. Så är fallet inte i ömsesidigt 
bolag, vilket kan gå med nollresultat utan att det missgynnar någon. Ett aktiebolag har även 
pressen på sig vid kvartalsrapporterna, då de måste visa upp sina presstationer på börsen. Här 
tror Häggqvist att ömsesidiga bolag har en strategisk fördel i och med att de kan vara mer 
långsiktiga. Nackdelen å andra sidan är att ägarstyrningen blir mer diffus. Det är lätt att det 
blir en typ av tjänstemannastyrd organisation. Detta menar han ibland kan vara bra, men bolag 
med starka ägare har en fördel då de ser till ägarnas välstånd på ett annat sätt. För ett 
ömsesidigt bolag gäller det därför att organisera verksamheten för att hitta en bra balans 
mellan ledning och styrelse. Detta kan i sin tur ha inverkan på effektiviteten om bolaget får en 
ägare vilken avser att rationalisera. En kanske större och viktigare faktor för lönsamheten 
menar Häggqvist handlar om marknaden och hur väl bolaget tar hand om sina 
marknadsandelar. Han tror dock inte att bolagsformen har någon större påverkan på 
lönsamheten. Istället handlar det om hur stort driv bolaget har, vilken målsättning och 
affärsidé. Länsförsäkringar Västerbotten har en marknadsandel på 63 % och detta sker ju inte 
utan att bolaget har en i grunden bra verksamhet, påstår han. 
 
När vi i en inledande fas av intervjun kommer in på frågan om bolaget och vilka faktorer som 
är avgörande för lönsamheten, berättar Häggqvist om fem rörelsegrenar. Dessa fem är 
sakförsäkring, livförsäkring, bank, fastighet och finans. Han menar att dessa fem olika delar är 
alla bidragande till lönsamheten, om än på olika sätt. Bankverksamheten handlar om 
förmedlade verksamheter där provision erhålls på det jobb bolaget utför. Då Länsförsäkringar 
Västerbotten indirekt äger Länsförsäkringar Bank, menar han att lönsamhet i 
bankverksamheten skapar en värdetillväxt i bolaget. När vi kommer in på 
huvudverksamheten, sakförsäkringsområdet, berättar han att verksamheten skall bedrivas så 
effektivt och rättvist som möjligt. En annan viktig faktor är att då bolaget är ömsesidigt, har 
det inte något vinstkrav. Att bolaget är ömsesidigt medför att de måste ha ett stort 
konsolideringskapital. Detta då bolaget vid en eventuell motgång, följt av kapitalbrist, inte 
kan begära mer kapital från aktieägare, då bolaget inte har några sådana. Häggqvist är av 
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uppfattningen att om ett bolag är ömsesidigt förutsätter det att bolaget är välkonsoliderat för 
att klara upp- och nedgångar. Länsförsäkringar Västerbotten klarar av ett nollresultat, men 
även ett negativt resultat. Det viktigaste säger Häggqvist, är att gynna försäkringstagarna, 
tillika ägarna, i så stor utsträckning som möjligt. Grundsynen är att prissätta 
försäkringspremien så den är rättvis för alla, inte att hålla premien hög för att tjäna pengar. 
 
Om storleksbetydelsen berättar Häggqvist att utnyttjas dem, så är det bolaget nästan alltid 
vinnare. För Länsförsäkringars del bygger idén på att bolaget skall finnas i varje län och 
därigenom har varje länsbolag ett samarbete, vilket är en del i deras framgång. Alla enheter 
sammanlänkas via det samägda bolaget i Stockholm, vilket samordnar all utveckling, såsom 
IT-system. Dessa kostnader delas sedan jämnt av alla länsbolag, samma sak sker med 
återförsäkringsverksamheten. Det sistnämnda innebär att länsbolaget kan försäkra stora bolag 
utan att de behöver stå för risken själva. Stordriftsfördelarna utnyttjas så långt det bara går. 
Han menar dock att då grundsynen är att Länsförsäkringar Västerbotten skall agera lokalt, 
gäller det att hitta en balans däremellan. 
 
Styrelsesammansättningen 
Vad gäller styrelsens sammansättning och valberednings arbete med detta, säger Häggqvist att 
styrelseledamöterna tidigare valts på tre år. Här har dock den svenska koden för 
bolagsstyrning haft inverkan då den säger att ledamöterna endast skall väljas på ett år. Bolaget 
har dock kompromissat och gått ner till att välja ledamöterna på två år. Gällande kriterierna 
för en ny styrelsemedlem menar han att det skall finnas en viss regionalkoppling. Även 
könsfördelning spelar en viss roll och i nuvarande styrelse är kvinnorna i majoritet. I grund 
och botten är det trots allt viktigt att personen är kvalificerad och har rätt kompetens för sitt 
arbete. I det fallet har det blivit mer strikt, kraven var inte lika hårda för 15 år sedan menar 
han. 
 
Att VD skulle vara styrelseordförande tror Häggqvist skulle vara väldigt olyckligt. Det vore 
en annan sak i ett aktiebolag. Allting drivs i sådana fall på den personen och med ett spritt 
ägande, vilket är fallet i ömsesidigt bolag, menar han det är en fördel om de inte är samma 
person. Det är viktigt med en balans där en är VD och en är styrelseordförande samt att dessa 
personer väger lika tungt, tror Häggqvist. Annars kan det till exempel bli att VD inte har 
något att säga till om eller vice versa. Att VD ändå sitter med i styrelsen upplever han är 
viktigt, om så inte är fallet menar Häggqvist att: 
 

”Jag skulle nog vara väldigt orolig om det sitter sju personer här och  
tar stora beslut utan att veta, att det inte är någon med djupare  

kompetens om verksamheten som sitter med och kan säga stopp.” 
 
Det är alltså svårt för någon utomstående att ha förståelse för verksamheten. Antas en ny 
medlem till styrelsen får denne ett utbildningspaket samt får vara med och prata med 
ledningen för att lära sig grunderna i bolaget. Förut såg det inte alls ut så, men där har bolaget 
jobbat hårt. Dock menar han att det fortfarande är oerhört komplext.  
 
Länsförsäkringar Västerbotten är i slutfasen av att anpassa sig till den svenska bolagskoden. 
Nu säger han, att bolaget kan leva upp till den, men inte fullt ut då några saker återstår. 
Bolagskoden, anser Häggqvist, stramar upp och tillför fler styrdokument. Större säkerhet 
skapas så att verksamheten inte glider iväg åt något håll, vilket annars kan vara lätt hänt. I de 
fallen hjälper styrdokumenten till. Häggqvist menar att bolaget skapar sig en form av formell 
styrning vilken håller bolaget i kurs och gör att det blir stabilare än tidigare. En följd av detta 
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är dock mer byråkrati. En annan styrningsmodell, COSO-modellen, förespråkar 
kommunikation mellan medarbetare och ledning. Kommunikationen är, enligt honom, bland 
det viktigaste bolaget har, sett ur lönsamhetssynpunkt. Detta menar han vidare är en av de 
stora fördelarna med den enkla bolagsstyrning bolaget har, då det är nära mellan högsta chef 
och personer vilka arbetar i verksamheten. Det är en av de stora konkurrensfördelarna för 
bolagets del. 
 
Häggqvist berättar att bolaget använder sig av interna kontrollsystem för att förebygga och ta 
hand om problem. Här kopplar han återigen till bolagets storlek och säger att de kan samtala 
om allt, vilket underlättar för dessa kontrollsystem och gör dem mindre behövliga. Det är en 
klar fördel att organisationen är liten. Med anledning av detta menar Häggqvist att en 
alternativ bolagsform, ett byte till aktiebolag, inte skulle vara att föredra. Han säger att de 
troligtvis skulle vara stora förlorare och att organisationsformen helt och hållet skall se ut som 
den gör idag. Ur ett historiskt perspektiv har många bolag gjort stora satsningar, både i 
Sverige och utomlands, vilka gått dåligt och varit nära att försättas i konkurs. Här hävdar 
Häggqvist att det ibland varit tur att Länsförsäkringsgruppens federativa uppbyggnad gör att 
beslutsprocessen är trög och att de därför inte hunnit genomföra liknande satsningar. Ibland 
har dock dessa satsningar lyckats, men han tror att det går jämnt ut. Länsförsäkringar 
Västerbotten har klarat sig från de riktigt stora misstagen, men ibland har de heller inte riktigt 
hängt med. Det är det speciella med denna bolagsform, avslutar Häggqvist. 
 
 
4.2.3 Intervju med Conny Sandström 
Conny är styrelseordförande i Länsförsäkringar Västerbotten. I egenskap av ordförande 
representerar han helheten i styrelsen, men har även en särskild kompetens inom jord- och 
skogsbruket. 
 
Bolagsform och lönsamhet 
Fördelarna med att vara ett ömsesidigt bolag är enligt Sandström att bolaget inte maximerar 
vinsten utan försöker skapa en bra produkt till bra priser. Skulle de ta ut för höga premier och 
generera ett större överskott än nödvändigt, då måste pengarna ändå gå tillbaka till 
försäkringstagarna. Det är ett omständligt sätt att ta in för mycket pengar för att sedan skicka 
ut dem igen, det försöker Länsförsäkringar Västerbotten undvika. Om Länsförsäkringar 
Västerbotten hade varit ett aktiebolag tror inte Sandström att de hade varit bättre eller mer 
konkurrenskraftiga. Han hävdar även att det är svårt att jämföra lönsamheten mellan ett 
ömsesidigt och ett aktiebolag då de har olika mål vilka ser helt olika ut. Hade bolaget varit 
aktiebolag skulle det kanske vara bättre om de hade 40-procentiga marknadsandelar men 
istället en större vinst. Frågorna om lönsamhet är svåra då de inte riktigt är det viktiga för ett 
ömsesidigt bolag, tycker Sandström. Han framhäver ändå att ett ömsesidigt skall vara minst 
lika effektiva som ett aktiebolag, men att det är en annan sak. Jämfört med 
försäkringsaktiebolag, bör konfliktrisken vara mindre i ett ömsesidigt bolag, eftersom 
kunderna är ägare. Sandström hävdar att de har en bättre dialog med kunderna än vad ett 
försäkringsaktiebolag har. 
 
Även när vi frågar Sandström om lönsamheten och de viktigaste faktorerna för den, berättar 
han att det är speciellt med ett ömsesidigt bolag då de inte maximerar vinsten. 
Länsförsäkringar Västerbotten har en ”benchmarking” internt, då de jämför mellan alla 24 
länsbolag och kan på så sätt få en bra uppfattning om hur de ligger till. Men då alla inte 
redovisar på samma sätt blir det inte något exakt mått, därför är det en ganska komplex bild. 
Dock kan bolaget å en uppfattning om de är bäst eller sämst genom att jämföra bolaget med 
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de övriga länsbolagen. Det Sandström, i egenskap av styrelseordförande, tittar mest på är hur 
stora marknadsandelar bolaget har och hur de utvecklas. Om bolaget har 63 % på vissa 
områden och i princip ökar på alla områden kan de inte vara dåliga, berättar han. Marknaden, 
anser han, ger svaret på om det går bra eller dåligt, tappar bolaget där är det något som inte 
fungerar. Det kan också vara någon konkurrent vilken gjort en särskild drive och på så sätt 
tagit marknadsandelar. I styrelsen tittar de hellre på marknadsandelarna än ekonomiska 
mätetal. 
 
Sandström är övertygad om att det har betydelse hur stort bolaget är. I och med att 
Länsförsäkringar Västerbotten är ett litet bolag men samverkar med övriga länsbolag, 
utnyttjas många stordriftsfördelar. Trots att de uppnår stordriftsfördelar, är det ändå en fördel 
desto större bolaget är och att de kan hålla sig med mer kompetens och arbetskraft själva. 
 
 
Styrelsesammansättningen 
Styrelsen sammansätts med en valberedning på fem personer och den utses av fullmäktige, 
vilken består av över 100 fullmäktigeledamöter från hela länet. Länet är även uppdelat i olika 
distrikt. Beroende på hur många försäkringstagare det finns i distriktet, utses en ledamot för 
varje påbörjat tusental försäkringstagare. Kriterierna för styrelsemedlemmarna är att de 
försöker skapa en mångfald, diskussioner förs med VD och styrelseordförande för att se om 
någon kompetens i styrelsen saknas. Valberedningen försöker även skapa en spridning i hela 
länet, det skulle inte vara acceptabelt om alla kom från Umeå, berättar han. Med 63 % 
marknadsandel i västerbotten menar han vidare att de har ett bra snitt över västerbottningarna. 
På så sätt försöker styrelsen även spegla hur deras kunder ser ut. Även vad det gäller 
åldersmässigt försöker de få en spridning, då bolagets kunder är allt från 20-80 år. Åldersfråga 
är dock inte den tyngsta, men den måste ändå finnas med i bedömningen. Det skulle vara 
förödande om det i styrelsen bara satt ett antal 60-65 åringar, vilka lättare skulle missa nya 
trender såsom marknad och teknik .  
 
Sju styrelseledamöter plus VD upplever Sandström är en lämplig storlek. Han vill att hela 
styrelsen befinner sig på samma nivå och att de inte arbetar med några andra grupperingar. 
Han hävdar att styrelsen skall hantera alla frågor. Skulle styrelsen innehålla fler ledamöter tror 
han att de skulle vara tvungna att arbeta med något utskott och det finns det idag ingen 
anledning till. Vad det gäller könsfördelningen menar han att de försöker skapa en rimlig 
sådan, vilket de i dagsläget har. 
 
Att VD och styrelseordförande skulle vara samma person skulle inte accepteras i ett bolag 
som Länsförsäkringar Västerbotten, då det är medlemsägt. Han menar att frågan är främmade 
för dem, det är en ”icke-fråga”. Han är av uppfattningen att VD skulle få för stort inflytande i 
styrelsen. Koden påpekar exempelvis det, till exempel föreslår den att vissa styrelseledamöter 
skulle kunna ingå i valberedningen. Sådana påpekanden förstår bolaget knappt då det är så 
långt från deras verklighet; 
 

”Valberedningen står till ägarnas förfogande, där skulle det vara 
främmande för oss om styrelsen överhuvud taget skulle vara inblandad.” 

 
Förutom fackrepresentanter och VD har styrelsen inte någon inifrån bolaget. Han upplever 
heller inte att det behöver vara fler, det är ingen risk i ett bolag med 160 anställda där alla 
känner sig väldigt delaktiga. Sandström säger även att han inte vill ha någon av 
enhetscheferna sittandes i styrelsen, dem nyttjar de på annat sätt. 
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Bolaget använder sig av bolagskoden vilken skall vara fullt implementerad vid årsskiftet. De 
kommer att redovisa den så långt det är möjligt i årets årsberättelse. På några områden är de 
lite efter, vilket grundar sig i att de inte har dokumenterat på det sätt Koden förespråkar. De 
jobbar på det sättet redan, men kommer att dokumentera det från och med 2007. Han upplever 
att det blivit mer omständligt med koden vilket beror på att de inte dokumenterat på rätt sätt. 
Det är bra att en genomgång av Koden skedde, då upphovsmakarna upptäckt att de gått för 
långt i vissa frågor och därigenom genomfört vissa lättningar. Om Koden berättar Sandström 
vidare att: 
 

”Allting som syftar till att skapa tydlighet är väl i grunden bra, men det är ju 
ingen tvekan att det har komplicerat tillvaron för både styrelse och ledning.” 

 
Gällande kommunikationen i bolaget, sett mellan styrelse och ledning, sköts denna mellan 
styrelseordförande och VD. Normalt sett skall övriga styrelseledamöter inte ha särskilt stor 
kontakt med någon i ledningen, för att få den här oberoende ställningen. I Länsförsäkringar 
Västerbotten upplever han att kommunikationen fungerar utmärkt. För lönsamhetens del är 
det viktigt, möjligtvis inte direkt, men det medför en slags delaktighetskänsla att 
styrelseordförande har regelbundna kontakter med VD. Vad det gäller att arbeta med risker i 
bolaget, menar Sandström att de har olika riskanalyser och de är främst inom det finansiella 
området.  
 
En övrig faktor, vilken är avgörande för lönsamheten, anser Sandström handlar om att hitta 
rätt nyckeltal. Det är något styrelsen förespråkar aktivt, att hitta rätt nyckeltal vilka är så bra 
som möjligt. Nyckeltalen skall bidra till att mäta lönsamheten, relativt syster- och 
moderbolagen i övriga delar av Sverige. Exempel på ett sådant är kostnaden per försäkring. 
Nyckeltal visar vad som i det långa loppet kommer att avgöra om bolaget kommer att vara 
framgångsrikt. Vad kostar det exempelvis att hantera en försäkring, skada och nya kunder. 
Det är de kostnaderna vilka så småningom kommer att mätas, säger Sandström. Det är viktigt 
med tanke på bolagets höga marknadsandel. De är oerhört känsliga om de skulle landa fel 
någonstans. Han menar att det är ganska lätt för en konkurrent att attackera bolaget. Därför är 
effektivitetsmåttet viktigt att hitta bra nyckeltal till, men det är inte lätt. Tyvärr är det bara 
marknaden som ger svaret och det sker alltid med en viss fördröjning. Ett av de områdena 
vilket de arbetar med aktivt, är allokeringen av kapitalet, vilket är oerhört centralt för bolaget. 
Generellt vad det gäller nyckeltal och att hitta rätt sådant, finns det mer att göra, anser han. 
Det kommer att vara centralt i framtiden eftersom bolagets kunder mer och mer kommer att 
titta på priset, då finns det inte utrymme att de ligger fel. Att se hur utvecklingen går och att 
hitta ny teknik samt bevaka marknad och konkurrenterna är centralt för den här typen av 
verksamhet, avslutar Sandström. 



 40 

5. Analys 
 
5.1 Bolagsformen 
Vi har ett flertal tidigare gånger nämnt att ett försäkringsbolag antingen drivs med 
ömsesidighet eller via ett aktiebolag. Vilket som är det bättre och lönsammare går att 
diskutera i oändlighet. Detta beror naturligtvis även på vilken typ av bolag som förfrågas. Ett 
försäkringsaktiebolag skulle inte driva ett aktiebolag om de inte trodde det var mest lönsamt 
och vice versa. Även forskare är oeniga om vilken typ av bolagsform som är lönsam, dock är 
de flesta överens om att försäkringsaktiebolag är mer lönsamma än ömsesidiga 
försäkringsbolag. Genetay (1999)107 har i sin studie funnit att ömsesidiga försäkringsbolag har 
lägre avkastning på totala tillgångar samt lägre förändring i dessa avkastningar än 
motsvarande i försäkringsaktiebolag. Han menar även att ömsesidiga bolag präglas av diffusa 
ägarstrukturer. Att ömsesidiga försäkringsbolag innefattas av en diffus ägarstruktur är något 
många av respondenterna även antyder. Lindmark och Häggqvist påstår att det finns en risk 
att bolaget kan bli mer tjänstemannastyrt än styrelsestyrt. Även Norderheim är av samma åsikt 
och menar att det är svårt för utomstående att hitta tydliga ägarrepresentanter. För att 
motverka detta problem, tror Häggqvist, att det är viktigt att bolaget hittar en balans mellan 
ledning och styrelsen i verksamheten. Vi tror att bolagen behöver föra ett aktivt arbete med att 
hitta tydliga ledarroller i styrelsen, vilket är extra viktigt i en bolagsform där ägarstrukturen 
upplevs som diffus. Vidare tror vi att kompetenta ledamöter, vilka vet bolagets bästa, kan vara 
extra svårt att hitta i ett kundägt bolag, varför ett sådant arbete bör läggas stor vikt på.  
 
De tillfrågade respondenterna anser att det finns många fördelar med att driva ett ömsesidigt 
bolag och alla är de stolta över att medverka i denna ömsesidighet. Detta går ihop med det 
resultat Armitage och Kirk (1994)108 funnit i deras studie, att ömsesidiga försäkringsbolag är 
effektivare än aktiebolag. Respondenterna anser att den viktigaste fördelen är att kunderna är 
bolagets ägare. Kunden upplevs då ännu viktigare och kan till viss del vara med och påverka. 
Thunqvist upplever det väldigt positivt att kunderna kan vara med och påverka långsiktigt. 
Lind menar att ömsesidiga bolag kan tänka mer långsiktigt vilket i sin tur påverkar 
lönsamheten positivt. Ett aktiebolag måste alltid redogöra höga vinster varje kvartal i och med 
kvartalsrapporter för att främja dess ägare, aktieägarna. Ömsesidiga bolag har inte detta krav 
och ledningen kan därmed tänka längre innan beslut måste fattas. Norderheim menar även att 
ömsesidigheten passar utmärkt för försäkringsbranschen eftersom försäkringar ofta sträcker 
sig över flera år och då har det ingen betydelse hur bolaget går per kvartal. Ett ömsesidigt 
försäkringsbolag kan redovisa ett nollresultat utan att det ses som en risk, enligt Häggqvist. 
Sandström och Norderheim är av samma uppfattning och anser att fördelen med ett 
ömsesidigt bolag är att de inte skall maximera vinsten. Ifall vinst genereras har en för hög 
premie tagits ut och det är bättre om priset på premien är satt rätt redan från början. Att det är 
positivt att bolagen inte behöver maximera sin vinst, men ändå är lönsammare än ett 
aktiebolag, är vi tveksamma till. Vi anser att den press aktieägare sätter på bolaget, i och med 
att de vill ta del av vinst genom utdelning, är bra för bolagets lönsamhet. Denna press på 
ledningen från ägarna kan inte genereras i lika stor utsträckning då kunderna är bolagets 
ägare. Vilket bland annat Thunqvist påpekar, har inte bolagets ägare denna vetskap, påverkar 
det bolaget negativt gällande lönsamheten. Den uteblivna pressen från aktieägarna har dock 
sina för- och nackdelar, då en längre beslutsprocess ibland kan gynna bolagen.  

                                                 
107 Genetay, Nadege. Ownership Structure and Performance in UK Life Offices, European Management Journal, 
1999, Vol. 17, Issue 1, s. 107 
108 Armitage, Seth. Kirk, Peter. The Performance of Proprietary Compared with Mutual Life Offices, Service 
Industries Journal, Apr1994, Vol. 14 Issue 2, s. 238 
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Armitage och Kirk (1994)109 menar att den ömsesidiga bolagsformens nackdelar, är dess 
oförmåga att öka kapitalandelen. De hävdar att det även leder till att bolagen får svårt att 
expandera och överleva finansiella svårigheter. Länsförsäkringar och Folksam hör till de 
ledande försäkringsbolagen i Sverige och vi menar att de klarat kriserna minst lika bra som 
motsvarande försäkringsaktiebolag. Intressant är Mayers och Smiths (1986) studie vilka har 
jämfört lönsamheten under tio år på försäkringsbolag som har omvandlats från 
försäkringsaktiebolag till ömsesidiga bolag. De fann att ingen faktor gällande lönsamheten 
påverkades negativt, snarare tvärtom.110 Vi menar att ömsesidiga bolag är någonting vi 
kommer att se mer av i framtiden. Se bara Skandia Liv vilka enligt ett pressmeddelande vill 
byta bolagsform till att bli ömsesidigt111. Vad beror allt detta på? Vi menar att den ömsesidiga 
bolagsformens styrka ligger i dess enkelhet och att det är försäkringstagarna som faktiskt även 
är ägare. De flesta av våra respondenter är av den åsikten att ett byte av bolagsform inte skulle 
gynna bolagets lönsamhet. De menar att ömsesidigheten är bättre på långsikt. Enligt 
Lindmark bytte Trygg Hansa bolagsform, från ömsesidigt försäkringsbolag till 
försäkringsaktiebolag, för ett par år sedan. Detta menar han inte har påverkat dess lönsamhet 
positivt det är först nu Trygg Hansa går plus. Vi är av samma uppfattning och menar att 
ömsesidigheten gynnar lönsamheten på långsikt. På kortsikt medhåller vi dock Lind som 
menar att ett byte av bolagsform definitivt skulle påverka lönsamheten positivt. 
 
Att de ömsesidiga bolagens största fördel är att de utgår från kunderna tyder vi med enlighet 
av det O’Sullivan (1998) hävdar. Han menar att ömsesidiga bolags stora fördelar är att de kan 
sätta försäkringstagarnas intresse i säkerhet från ledningens eftersträvande att nå dess mål112. 
Vi har märkt att respondenterna är övertygade om att ömsesidiga försäkringsbolag är bättre än 
försäkringsaktiebolag. Vilket vi tidigare nämnt kan detta självklart bero på att de arbetar inom 
denna bolagsform. Vi anser dock att ömsesidiga bolag är minst lika lönsamma som 
aktiebolag. En studie som gjorts av Länsförsäkringar113 visar att ömsesidiga försäkringsbolag 
är mer lönsamma än försäkringsaktiebolag. Denna studie är vi dock medvetna om kan vara 
vinklad till Länsförsäkringars förmån. Vad kan då denna skillnad mellan de studier vi tagit del 
av och våra respondenter samt svenska studier som gjorts bero på? Vi anser att det först och 
främst kan bero på en kulturell skillnad. Försäkringsaktiebolag kanske är mer effektiva i USA 
och England (där de flesta studier vi tagit del av ägt rum), men det kan även bero på att många 
av studierna är relativt gamla. Vi upplever att ömsesidiga bolag är på frammarsch i dagsläget 
och då speciellt i Sverige. Ett mycket bra exempel på detta är Skandia Liv.  
 
Många forskare har påstått att ömsesidiga bolag tillkommit för att minska konflikter vilka kan 
uppstå i försäkringsaktiebolag mellan bolagets ägare och försäkringstagarna. Vi tror inte att 
ömsesidiga bolag tillkom på grund av att minska dessa konflikter, utan det finns även andra 
orsaker, bland annat att kunderna skall stå i centrum. Däremot tror vi att det kan uppstå 
konflikter mellan aktieägarna och försäkringstagarna i ett försäkringsaktiebolag. Detta 
eftersom aktieägarna vill ha så stor utdelning som möjligt och det påverkar försäkringstagarna 

                                                 
109 Armitage, Seth, Kirk, Peter, The performance of proprietary compared with mutual life offices, Service 
Industries Journal; Apr94, Vol. 14 Issue 2, s. 238-261,  
110 Mayers, David; Smith, Clifford W., Jr., Ownership Structure and Control: The Mutualization of Stock Life 
Insurance Companies, Journal of Financial Economics, 1986, Vol. 16, Issue 1, s. 73-98 
111 Dagens Industri, Vällingby: Svenska Tryckericentralen, 2007-01-28 
<http://di.se/Nyheter/?O=Index&page=%2fAvdelningar%2fTelegramShow.aspx%3fnopopup%3d1%26dreTN%
3d335199>  
112 O'Sullivan, Noel. Ownership and governance in the insurance industry: A review of the theory and evidence, 
Service Industries Journal; Oct98, Vol. 18 Issue 4, s. 145 
113 se avsnitt 1.1 Problembakgrund 
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i negativ bemärkelse. I och med mindre konflikter i ett bolag desto bättre lönsamhet 
genereras, tror vi. Detta är något Norderheim motsätter sig, då han anser att ett 
försäkringsaktiebolag inte vill missgynna sina kunder på något vis. Lai & Limpaphayom 
(2003)114 är av samma uppfattning som Norderheim. De anser, i motsats till många andra 
forskare, att försäkringsaktiebolag är effektivare eftersom de har bättre kontroll över de 
konflikter som kan uppstå. Ledningen är övervakad av aktieägarna och detta kombinerat med 
en bra kontroll leder till effektivitet.  Åsikterna bland våra respondenter går dock isär, då 
Sandström upplever att konfliktrisken bör vara mindre i ett ömsesidigt bolag, där kunderna är 
ägare. Till detta tillägger han att Länsförsäkringar Västerbotten även har en bättre dialog med 
sina kunder än vad ett försäkringsaktiebolag har. Det är svårt att veta om dessa konflikter är 
bättre eller sämre ur lönsamhetssynpunkt. Vi tror att det har sina för- och nackdelar. Frågan 
blir dock komplex, då lönsamhet för ett ömsesidigt bolag inte är samma som lönsamhet för ett 
aktiebolag. Vi tror dock att med de krav och mål som följer av ett kundägt bolag, att de 
uteblivna konflikterna och den tillika uteblivna pressen (i fallet med aktieägare) passar 
ömsesidiga bolag.  
 
5.1.1 Ägarnas påverkan på ömsesidiga försäkringsbolag 
Eftersom kunderna även är ägare i ett ömsesidigt försäkringsbolag har de rätt att påverka 
bolaget. Detta är något vi anser är en mycket viktig aspekt gällande ömsesidigheten. Vi frågar 
oss däremot hur mycket en försäkringstagare egentligen kan säga till om? Vi är båda 
försäkringstagare i Folksam respektive Länsförsäkringar Västerbotten och innan denna 
uppsats gjordes hade inte vi kännedom om att vi även ses som ägare till bolagen. Med andra 
ord, hur mycket kan försäkringstagarna påverka bolagen? Lai & Limpaphayom (2003)115 
menar att ägarrätten i ömsesidiga bolag är begränsade och inte överförbara. Dessutom anser 
de att det enda sättet försäkringstagare kan göra intrång i ledningen är genom en kamp via 
fullmakt, vilket kan vara kostnads- och tidskrävande. Detta stämmer bra överens med våra 
egna tolkningar. Respondenterna är av en annan uppfattning. De menar att försäkringstagarna 
har rätt och kan påverka bolaget, men det är svårt och kan ta lång tid. I Folksam 
bolagsstyrelse återfinns representanter från folkrörelserna det kooperativa förbundet, LO, 
TCO, HSB, SACO och idrottsrörelsen. Genom att gå med i en av dessa organisationer kan 
försäkringstagarna påverka bolaget. Även Lindmark menar samma sak som vi, att en ”vanlig” 
försäkringstagare ej kan påverka ledningen. I Länsförsäkringar Västerbotten finns det större 
möjligheter för försäkringstagarna att påverka ledningen. Där sammansätts styrelsen med en 
valberedning på fem personer och den utses av fullmäktige, vilken består av över 100 
fullmäktigeledamöter från hela länet. Länet är även uppdelat i olika distrikt. Beroende på hur 
många försäkringstagare det finns i distriktet, utses en ledamot för varje påbörjat tusental 
försäkringstagare. Varje försäkringstagare har rätt att gå på distriktsmötena och där kan de 
rösta fram den representant som de anser är bäst. Vi anser att det är lättare att påverka 
Länsförsäkringar Västerbottens ledning än Folksams. Detta kan även bero på att Folksams 
styrelse är central, medan LF Västerbotten har en egen styrelse för detta område. Vi är dock 
av samma åsikt som Norderheim att det skulle vara omöjligt om alla försäkringstagare kunde 
påverka bolaget. Det skulle bli alldeles för många åsikter. Detta är av samma betydelse som 
O’Sullivan och Diacon (1995) anser. De menar att för mycket ledning kan vara skadande för 
bolaget116. 
 

                                                 
114 Lai, Gene C. Limpaphayom Piman. Organizational Structure and Performance Evidence from the Nonlife 
Insurance Industry in Japan, Journal of Risk and Insurance, December 2003, v. 70, issue. 4, s. 735 
115 Ibid. 
116 Diacon, Stephen R., O'Sullivan, Noel, Does corporate governance influence performance? Some evidence 
from UK insurance companies,  International Review of Law & Economics; Dec95, Vol. 15 Issue 4, s. 405 
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5.1.2 Lönsamhetsfaktorer 
Alla bolag mäter lönsamhet olika, det beror till stor del på svårigheten i att konkret svara på 
vad lönsamhet är. I denna uppsats har vi inte satt ett eget mått på hur vi mäter lönsamhet, utan 
vi menar allmänt hur effektivt bolaget är. Beroende på vilken respondent som tillfrågats har 
olika svar givits. Bland annat anser Lind att lönsamhet beror på totalkostnadsprocenten, 
driftskostnader och skadekostnader. Hon anser även att premievolymen har betydelse för 
lönsamheten Det som dock dominerar Folksams lönsamhet är att den inte kan mätas på 
lokalnivå, utan bara på centralnivå. Att inte kunna se helheten upplever både Lind och 
Lindmark som negativt för bolagets lönsamhet på lokalnivå. Vi tror att detta är ett stort 
problem för Folksam, vilket även Lindmark bekräftar. För att kunna skapa högre lönsamhet 
måste de anställda ha en så kallad ”morot”. De måste kunna se vad de har presterat och hur de 
kan prestera mer. Om medarbetarna har en ”morot” medföljs att de presterar bättre och 
därmed genereras en bättre lönsamhet. Lindmark menar dock det motsatta. Eftersom de har 
tillgång till de aktiviteter vilka skapar lönsamheten och produktiviteten kan de se detta i och 
med Vågen. Länsförsäkringar Västerbotten består förutom försäkringsrörelsen också av bank, 
finans och fastighet. Dessa rörelsegrenar medför en värdetillväxt för bolaget, vilket påverkar 
lönsamheten. Länsförsäkringar har även en ”benchmarking” där LF Västerbotten kan 
jämföras med de andra 24 länsbolagen och därmed se hur LF Västerbotten ligger till i 
förhållande till de andra. Detta anser vi är mycket bra, det gör att medarbetarna vet hur de 
ligger till. Dessutom kan det bli lite av en tävling, vilket påverkar lönsamheten positivt då de 
flesta alltid vill vinna. Sandström menar dock att denna jämförelse ger en komplex bild på 
grund av att alla länsbolag inte redovisar på samma sätt. Vi anser att det är väldigt synd 
eftersom, vilket vi ovan nämnt, kan påverka lönsamheten mycket positivt. Däremot tror vi att 
detta kan rättas till väldigt enkelt genom att införa likadana redovisningsprinciper länsbolagen 
emellan.  
 
Alla respondenter håller med Lind om att bolagets storlek och premievolym har betydelse för 
lönsamheten. Häggqvist menar att om storleksfördelen utnyttjas är bolaget alltid en vinnare. 
Detta vidhåller även vi, vi anser att det är självklart att ju högre premievolym bolaget har 
desto lönsammare bör det vara. Vi är dock av samma åsikt som Thunqvist, att det måste sättas 
i relation till något. Det är svårt att jämföra ett sockenbolag med exempelvis Folksam som 
verkar rikstäckande. Ifall lönsamheten enbart skall mätas i premievolym är det svårt för de 
små sockenbolagen att konkurrera. Vi tror dock att dessa små sockenbolag kan vara väl lika 
lönsamma. Vilket även bevisas i och med att de fortfarande agerar på marknaden. 
 
 
5.2 Styrelsesammansättningen 
 
5.2.1 Styrelsens oberoende 
I diskussioner angående styrelsemedlemmarna är begreppet oberoende vanligt 
förekommande, både i våra intervjuer och i de studier vi tagit del av. Den svenska koden, 
vilken vi under våra intervjuer fått erfara att bolagen efterföljer, har oberoendet som en av 
sina ”regler”. Koden säger närmare bestämt att, ”majoriteten av styrelseledamöterna skall 
vara oberoende i relation till bolaget och dess ledning” 117. Norderheim menar bland annat att 
detta uppfylls bra av Folksam och förra året antog de denna reglering i bolagsordningen. För 
Länsförsäkringars del menar Sandström att ett oberoende efterföljs genom 
styrelsemedlemmarnas begränsade kontakt med ledningen. Att styrelsen är oberoende anser vi 
är viktigt, frågan är dock hur viktigt bolagen egentligen tycker att det är. Oberoendet var inte 
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lika viktigt på 1980- och 1990-talet, det har vi förstått av Häggqvist. Han menar att tidigare 
kunde en nära bekant sitta med i styrelsen. Kraven var inte lika hårda. Varför arbetar inte 
bolagen effektivare med styrelsens oberoende? Det kan vara en naturlig utveckling eller en 
kombination av Kodens införande. Vi upplever att Koden har haft en positiv inverkan på 
bolagens arbete med styrelsens oberoende. Vi tror också att bolagen själva, utan Kodens 
inverkan, har blivit mer medvetna om relevansen kring denna fråga. Att Folksam själva har 
infört Kodens reglering om oberoendet i sin bolagsordning tror vi endast är för att efterfölja 
Koden. Enligt vår uppfattning har Koden medfört regleringar vilka i vissa fall kan vara 
obekväma och omständliga för bolagen. Det är möjligt att Folksam av helt egen vilja infört 
regleringen om oberoendet, men vi tror att Koden styrt en del här. Bolaget har kanske haft för 
avsikt att införa denna reglering i framtiden, men att det sker just vi denna tidpunkt anser vi är 
Kodens förtjänst. 
 
Hur länge medlemmarna sitter i styrelsen, anser vi hänger ihop med oberoendet. En 
styrelsemedlem bör inte sitta för länge på sin post, nyval bör ske med jämna mellanrum. 
Jämna mellanrum definierar Koden som att: ”styrelseledamöterna utses för ett år i taget och 
är skyldig inneha den kunskap som krävs för uppdraget” 118. Länsförsäkringar Västerbotten 
väljer sina styrelseledamöter på två år. Dessa två år har tillkommit som en kompensation till 
Kodens föreskrift om ett år, då Länsförsäkringar Västerbotten tidigare valde 
styrelsemedlemmar på tre år. Återigen tror vi att Koden ”ställt till det” för bolagen i och med 
denna reglering. Att medlemmarna inte sitter för länge är självklart bra, men vi är av 
uppfattningen att de inte heller bör bytas för ofta. Denna uppfattning upplever vi att bolagen 
även själva har och att LF Västerbotten kanske inte är helt nöjda med att mer eller mindre bli 
tvingade att välja medlemmar på två år. Hur länge en medlem väljs har kopplingar till 
bolagens lönsamhet. Det är nämligen så att om styrelsemedlemmarna byts ut varje år, krävs 
det ett omfattande arbete för bolagen att sätta in de nya medlemmarna i verksamheten. Det är 
mycket en ny medlem skall lära sig för att ha den kompetensen som krävs hos en 
styrelsemedlem. Om alla nya medlemmar därefter skall bytas ut efter ett år börjar samma 
procedur om igen. Nya medlemmar varje år, utan tidigare erfarenhet i bolaget, säger sig nästa 
självt att det inte är positivt för bolagens lönsamhet. Därför anser vi att Kodens reglering 
gällande denna fråga inte är helt önskad från bolagens sida. LF Västerbotten har således löst 
detta med sin kompromiss, men vi tror att de gärna hade haft kvar sitt system där 
medlemmarna väljs på tre år. Vi upplever att Koden i detta fall har en negativ inverkan på 
bolagens lönsamhet. 
 
5.2.2 Styrelsemedlemmar in- och utifrån 
Styrelsens oberoende går enligt oss hand i hand med var styrelsemedlemmarna kommer ifrån, 
inifrån respektive utifrån bolagen. Anledningen till detta är att en styrelsemedlem som 
kommer utifrån bolaget vanligtvis har ett större oberoende än motsvarande medlem inifrån. 
Naturligtvis kan en styrelsemedlem utifrån bolaget även ses som beroende. Vi menar dock att 
generellt sätt hänger ett oberoende ihop med att styrelsemedlemmen kommer utifrån bolaget. 
Studier vi tagit del av, har visat på betydelsen av denna fråga. Allmänt om detta menar Kesner 
och Johnson (1990) att styrelsens makt och inflytande på bolaget beror på hur styrelsen är 
sammansatt.119 Baysinger och Hoskisson (1990) menar att styrelsens bidragande till bolaget 

                                                 
118 Svernlöv, C. (2006), s. 67, 69, 72, 89f, 93, 98, 102, 106, 111, 120, 132 
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beror på om medlemmarna kommer ut- eller inifrån bolaget.120 Vid problem i ett bolag, där 
följden blir omstruktureringar i styrelsen, menar Wood och Tashakori (1989) att andelen 
styrelsemedlemmar utifrån har ökat.121 Vi kan alltså se att det är viktigt med hur styrelsen är 
sammansatt och att styrelsemedlemmar tenderar att vara mer effektiva och att expertisen inom 
styrelsen blir mer omfattande. En annan fördel med direktörer utifrån, är lägre 
verksamhetskostnader på grund av den egna övervakningen av bolaget, vilka kan utföras 
effektivare än i fallet med en styrelse där medlemmarna kommer inifrån bolaget.122 
 
Vi är av uppfattningen att styrelsemedlemmar utifrån fyller en viktig funktion speciellt ur 
kontrollaspekten vilken en medlem inifrån inte riktigt kan genomföra på samma sätt. Nyss 
nämnda studier tyder på att medlemmar utifrån bidrar mest till bolaget, betyder detta att 
medlemmar inifrån inte har någon funktion över huvudtaget? Nej, så är inte fallet då vi menar 
att medlemmar inifrån innehar en kunskap om bolaget vilken kan vara svår för en 
utomstående att ha. Därför fyller även medlemmar inifrån en viktig funktion anser vi. De 
studerade bolagen verkar dock vara av uppfattningen att styrelsen skall bestå av 
styrelsemedlemmar utifrån bolagen. Förutom VD och personalrepresentanter har inget av de 
studerade bolagen någon medlem i sin styrelse som kommer inifrån bolaget. I Folksam är det 
till och med förbjudet att vara anställd och samtidigt styrelsemedlem. Sandström vill 
exempelvis inte ha någon enhetschef sittandes i styrelsen och menar att de nyttjas på annat 
sätt. I Folksam är det inte tillåtet med styrelse medlemmar inifrån bolagen. Norderheim är 
dock inne på vår linje och menar att det faktiskt kan vara till nackdel då medlemmar utifrån 
kanske inte har tillräckligt med inblick i bolaget för att fatta de rätta besluten. Norderheim 
hävdar också att det skulle vara en fördel ifall höga tjänstemän finns med i styrelsen.  
 
Varför har då svenska ömsesidiga försäkringsbolagen, i princip, inte några 
styrelsemedlemmar inifrån bolagen? Vi tror att det kan vara kulturella skillnader eller 
möjligtvis skillnader i bolagsmiljön mellan svenska bolag och engelsk-amerikanska. Mayers, 
Smith och Shivdasani (1997)123 har i sin studie påvisat att andelen medlemmar utifrån var 
64 % bland de studerade ömsesidiga försäkringsbolagen. Detta visar ändå att över en tredjedel 
av medlemmarna kommer inifrån bolagen, samtidigt som de svenska bolagen inte har någon 
medlem inifrån alls (förutom VD och personalrepresentant). Mayers, Smith och Shivdasani 
(1997)124 har även konstaterat att behovet av direktörer utifrån är större i ömsesidigt ägda 
bolag jämfört med försäkringsaktiebolag. Så må fallet även vara, men vad är det egentligen 
som gör att de studerade bolagen i denna studie inte har någon medlem inifrån 
överhuvudtaget? Det kan vara så att medlemmar inifrån är vanligare i aktiebolag. Detta då 
Lin, Pope och Young (2003) i sin studie har dragit slutsatserna att aktieägare inte automatiskt 
drar nytta av direktörer utifrån.125 Vad beror skillnaderna på mellan de svenska ömsesidiga 
bolagen och de engelsk/amerikanska? Kulturella skillnader och annan bolagsmiljö var vi inne 
på, men en annan orsak kan vara den svenska byråkratin, med Koden som ett bidragande 
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exempel. Vi tror även att ledningen vill ha kontroll samt övervakning i bolaget och på grund 
av detta har styrelsemedlemmar utifrån. 
 
Vi tror att bolagen, ur lönsamhetssynpunkt, skulle må bra av styrelsemedlemmar inifrån. 
Även om styrelsemedlemmar utifrån erhåller mycket kunskap, till exempel genom de 
utbildningspaket Thunqvist nämner, menar vi att de aldrig riktigt kan ha den kunskap 
motsvarande medlem inifrån har. Kopplar vi ihop det här med Koden och hur lång tid 
styrelsemedlemmarna väljs blir det än viktigare. Vi förde tidigare ett resonemang om att 
Koden förespråkar ett år, samtidigt som Länsförsäkringar väljer sina ledamöter på två år (som 
en kompromiss av de tidigare tre åren). Om ledamöterna byts ut ofta, krävs en omfattande 
process för att ”skola in” de nya medlemmarna utifrån i bolagets verksamhet. I sådana fall 
upplever vi det viktigt att ha någon eller några medlemmar inifrån vilka redan är insatta i 
verksamheten. Om sedan Koden i framtiden blir lagstadgad och att styrelsemedlemmar måste 
väljas på ett år blir det ännu viktigare. De har visat sig att det går bra för de svenska 
ömsesidiga försäkringsbolagen. De är lönsamma i dagsläget, men vi tror att de kan bli ännu 
effektivare med ett ökat antal styrelsemedlemmar inifrån. 
 
Av den litteraturstudie och empiriundersökning som genomförts har vi kunnat konstatera att 
det är mer förekommande i USA än i Sverige, att ett bolags VD och styrelseordförande är 
densamme. I och med att de flesta bolag i Sverige tillämpar Koden är detta inte möjligt 
eftersom Kodens ena regel lyder enligt följande: VD eller annan person från bolagets ledning 
får ej vara ledamot eller styrelsens ordförande126. I Folksam är det, vilket vi tidigare nämnt, 
inte möjligt att vara bolagets medarbetare samtidigt som medverkande i styrelsen. VD:n får 
dock delta under styrelsemötena, men har ingen rösträtt och ingen möjlighet att påverka de 
olika frågornas utfall. I Länsförsäkringar Västerbotten är detta en ”icke-fråga” eftersom 
bolaget är medlemsägt. Enligt Hermelin & Weisbach (1988)127 har en VD med mycket kraft 
mindre övervakning. I och med mindre övervakning har denne makt nog att själv kunna 
kontrollera vilka som väljs in i styrelsen. Att VD kan ha en sådan kontroll tror vi är negativt. 
Negativt på grund av att med denna kontroll kan VD:n välja sig själv som styrelseordförande 
eller någon vilken kan framföra hans vilja och åsikter. Detta anser vi vara farligt då VD:ns 
makt blir alldeles för stor. Respondenterna är av samma åsikt och menar att det även skulle bli 
problem med styrelsens viktigaste roll: att tillsätta och avsätta VD. Styrelsen skall följa upp 
ifall VD:n har fullföljt de uppdrag denne fått av styrelsen. Ifall VD och styrelseordförande var 
densamme skulle detta vara ett stort problem. Även detta tror vi är en kulturell skillnad 
länderna emellan. Att det är mindre vanligt i Sverige är bland annat Kodens förtjänst.  
 
 
5.3 Styrelsens påverkan på lönsamheten 
 
Enligt Pearce och Zahra (1992) finns tre roller i bolagsstyrelsen; service, strategi och 
kontroll.128 Rollen service innebär att representera bolagens intresse i samhället samt hålla 
kontakt med bolagets externa kontakter. Strategi består av direktörernas arbete med bolagets 
affärskoncept, utveckla bolagets mål och strategi. Med denna roll avser styrelsemedlemmarna 
göra bolaget mer konkurrenskraftigt och därmed även öka aktieägarnas tillgångar. Med 
kontroll menas att de har som mål att använda styrelsens makt för att skydda aktieägarnas 
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intressen men även utvärdera och övervaka bolagets prestation. Detta är inte något som 
framkommer av vår undersökning. Den sistnämnda rollen kan vi dock tillämpa på 
Norderheims åsikt. Han anser att styrelsens viktigaste roll är att tillsätta och avsätta VD. Även 
en kontroll av högsta ledningen anser han är viktig. Vi tror att Pearce och Zahras roller är 
något bolagen tillämpar än fast de inte är medvetna om det och hade i åtanke när intervjuerna 
genomfördes. Alla bolag representerar bolagens intresse i samhället och håller kontakt med 
externa kontakter. Detta görs i någon form av marknadsföring. Affärskoncept, mål och 
strategi är även det något alla bolag har. Därför anser vi att dessa tre roller går att applicera 
även på Folksam och Länsförsäkringar Västerbotten. 
 
O’Hara (1981)129 och Rasmussen (1988)130 har i sina studier, vilka visserligen inte är helt nya, 
dragit slutsatser om att ömsesidiga försäkringsbolag inte är lika konkurrenskraftiga. Detta 
beror på dess ägare, vilka enligt författarna inte har kunskap och information om hur ett bolag 
skall drivas på ett lönsamt sätt. De menar även att det inte finns något som motiverar 
försäkringstagarna att öka lönsamheten då det inte sker någon form av utdelning. Vi menar att 
så inte är fallet. Norderheim och Sandström berättar bland andra, att om försäkringspremierna 
är för höga, går överskottet ändå tillbaka till kund. Denna procedur blir kostsam. Därför är det 
bättre ur lönsamhetssynpunkt att hålla sig med låga premier. Arbetet att hålla sig med låga 
premier tror vi sporrar ägarna. Om bolaget kan ha låga premier tror vi att de blir 
konkurrenskraftiga och på så sätt lönsamma. Att styrelsen inte skulle vara kunnig nog, kan 
vara ett problem, vilket vi ovan nämnt kan lösas med fler medlemmar inifrån. Problemet med 
att styrelsemedlemmar inte är tillräckligt insatta, förebyggs med en genuin utbildning, bland 
annat genom de utbildningspaket vilka Thunqvist förespråkar. Att styrelsemedlemmarna inte 
har tillräcklig kunskap för att leda bolaget skall dock tas med en nypa salt. Intervjuerna har 
visat att styrelsen ställer stora krav på kompetens hos nya styrelsemedlemmar även 
könsfördelning och etnicitet är viktigt menar respondenterna. Lindmark säger dock att 
kompetensen är den viktigaste faktorn när en ny styrelsemedlem antas. Bolagen ställer 
numera stora krav på den som väljs in. Koden anger även att styrelsemedlemmen ”är skyldig 
inneha den kunskap som krävs för uppdraget” 131. Vi håller därför inte med om O’Hara 
(1981)132 och Rasmussens (1988) resonemang. Vi nämnde tidigare i litteraturöversikten att vi 
avsåg att applicera Pearce och Zahras (1992) modell på våra undersökningar133, om vilka 
faktorer som påverkar lönsamheten. Än en gång vill vi poängtera att med finansiell lönsamhet 
(i figuren benämnt financial performance) menar vi hur effektivt bolaget är och exempelvis 
inte ett specifikt nyckeltal134. 
 

                                                 
129 O'Hara, Maureen, Property rights and the financial firm, Journal of Law & Economics; Oct81, Vol. 24 Issue 
2, s. 317 
130 Rasmussen, Eric, Mutual banks and stock banks, Journal of Law & Economics; Oct88, Vol. 31 Issue 2, s. 395 
131 Svernlöv, C. (2006), s. 67, 69, 72, 89f, 93, 98, 102, 106, 111, 120, 132 
132 O'Hara, Maureen, Property rights and the financial firm, Journal of Law & Economics; Oct81, Vol. 24 Issue 
2, s. 317 
133 Pearce, John A. Zahra, Shaker A. Board composition from a strategic contingency perspective, Journal of 
Management Studies; Jul92, Vol. 29 Issue 4, s. 411 
134 se avsnitt 1.4 Begreppsdefinitioner 



 48 

 
                                                                                                                                Figur 3: Financial Performance 
 
Våra intryck från intervjuerna är att den senare delen (den streckade linjen) representerar 
bolagen på ett bättre än den första delen. Våra respondenter har belyst vikten av styrelsens 
sammansättning och dess storlek, vilken enligt dem är viktig för lönsamheten. I Folksam 
består sakbolagets styrelse av 12 medlemmar respektive 11 i livbolaget. Alla respondenter 
från Folksam anser att en styrelse inte får bestå av för många medlemmar. Norderheim menar 
att en grupp på fem till åtta personer är mest kreativ. I Länsförsäkringar Västerbotten är det 10 
styrelsemedlemmar. Även detta bolags respondenter anser att färre är bättre än fler. I 
Folksams fall anser vi att styrelsen är för stor. Med en sådan stor styrelse blir det många 
åsikter som skall respekteras och därför kan beslut vara svåra att ta. Detta är bolaget medveten 
om. Vi upplever att vi inte fått lika stor klarhet kring den första delen av modellen. Även om 
dessa faktorer inte framkommit lika tydligt, har de en viss betydelse. Möjligen har faktorn 
tidigare finansiella prestationer inte lika stor betydelse i ett ömsesidigt bolag. 
 
Den andra modellen av de två modeller vi nämnt är COSO-modellen. Denna modell är till 
synes mer omfattande än Pearce och Zahras då den egentligen är en styrningsmodell av 
liknande typ som det balanserade styrkortet, vilken Folksam använder sig av. COSO-
modellen upplever vi passar bättre in på de studerade bolagen. Den modell vi redogör för är, 
vilket vi tidigare nämnt, en översatt och något modifierad version, genomförd av 
Revisionskontoret Region Skåne:135 Vad gäller kontrollmiljön, handlar det om en 
kombination av styrelsen och dess sammansättning samt lagar och regler. Vi har förstått från 
våra respondenter att styrelsesammansättningen är viktigt och kompetensen ligger i fokus, 
men hänsyn tas även till könsfördelning och etnicitet. Våra respondenters åsikter visar att hur 
styrelsen sammansätts är avgörande för lönsamheten. Den interna styrningen påverkas enligt 
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COSO även av lagar och regler. Detta har gjort sig märkbart i vår studie då Koden påverkat 
de studerade bolagen, både positivt och negativt. Angående riskanalysen, handlar denna om 
ledningens arbete att analysera risker i bolaget men även en kontroll av den interna 
styrningen. Sandström, menar att bolaget har olika riskanalyser inom det finansiella området. 
I Folksam analyseras riskerna via en självutvärderingsmodell, vilka bedöms utifrån 
sannolikhet och påverkan. Vi upplever därför att även denna faktor i modellen stämmer 
överens med verkligheten i de bolag vi studerat.  
 
Kontrollaktiviteterna handlar om att upptäcka fel i bolaget och förebygga dessa. Thunqvist 
och Häggqvist berättar om interna kontroller och uppföljningssystem, vilka just har till syfte 
att förebygga problem. De menar att Länsförsäkringar Västerbotten har en fördel i och med att 
de är ett litet bolag där de har en nära relation till varandra vilket medför en öppen dialog 
inom bolaget. Detta underlättar för de kontrollsystem bolagen har och gör dem mindre 
behövliga. Även Folksam använder sig av interna kontroller. Lindmark och Norderheim 
berättar att det är viktigt i ett bolag vilket verkar inom det finansiella området. Folksam har ett 
eget kontrollsystem Vågen, med vilken de matchar ekonomiska enheter mot varandra. Här 
menar vi att Länsförsäkringar Västerbotten bör ha en fördel i och med att de har en 
decentraliserad styrning, vilket enligt oss påverkar lönsamheten positivt.  
 

 
                                                                                                            Figur 4: COSO-modellen 

 
Gemensamt för våra respondenter är även att kommunikationen mellan styrelse, ledning och 
övriga medarbetare är väldigt viktig, speciellt ur lönsamhetssynpunkt. Lind förutsätter att 
personalen kommunicerar med ledningen och att de förmedlar viktiga synpunkter från kunder, 
angående ekonomi och lönsamhet. Hon menar att nya signaler behövs från marknaden, för att 
påverka lönsamheten i rätt riktning. Lind hävdar även att kommunikationen är en av de 
ledande delarna om bolaget skall skapa något. Även Länsförsäkringar Västerbotten 
förespråkar detta, Häggqvist går så långt att han hävdar; ”kommunikationen är bland det 
viktigaste bolaget har, sett ur lönsamhetssynpunkt”. Häggqvist berättar även att de har en 
fördel med en enkel bolagsstyrning, då det är nära mellan medarbetarna i de olika nivåerna. 
Samtidigt som det är en av bolagets konkurrensfördelar ser vi att det är åt motsatt håll i 
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Folksam. Lindmark menar att detta är nackdelen i ett bolag där ledningen är långt borta. Vi 
kan dock konstatera att oavsett om styrningen är decentraliserad eller inte, är 
kommunikationen väldigt viktigt för bolagens lönsamhet. 
 
Tillsynen handlar om övervakning och rapportering vilka bland andra Mayers och Smith 
(1981)136 samt Fama och Jensen (1983)137 behandlat. I studierna framkom att tillsyn och 
övervakning framhålls bäst med ett ökat antal styrelsemedlemmar utifrån. Denna faktor i 
COSO-modellen anser vi hänger mycket ihop med kontrollaktiviteter. De överlappar varandra 
och våra respondenter menar att bolagen använder sig av rapportering och övervakning. Detta 
ryms dock inom de interna kontroller bolagen utför. Sammantaget menar vi att COSO-
modellen representerar en mycket bra bild över de styrningsåtgärder bolagen använder sig av. 
Vi menar att modellen på ett representativt och tydligt sätt visar vilka faktorer som bidrar till 
lönsamheten i de studerade bolagen. 

                                                 
136 Mayers, David & Smith Jr, Clifford W, Contractual provisions, Organizational structure and conflict control 
in insurance markets Journal of Business; Jul81, Vol. 54 Issue 3, s. 407 
137 Fama, Eugene F. Jensen, Michael C. Separation of  ownership and control, Journal of Law & Economics; 
Jun83, Vol. 26 Issue 2, s. 301 
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6. Slutsatser och förslag till framtida forskning 
 
6.1 Slutsatser 
Till att börja med vill vi redogöra får vår problemformulering och vårt syfte, för att läsaren 
enkelt skall förstå vad vi avsett att undersöka. Vår problemformulering lyder enligt följande:  
 
Vilken betydelse har bolagsstyrningen på lönsamheten i de svenska ömsesidiga 
försäkringsbolagen? 
 
Vi har dessutom skapat en djupare förståelse för försäkringsbolag, då speciellt ömsesidiga 
bolag, och bolagsstyrning. Med denna förståelse har vi därefter undersökt om det finns någon 
koppling mellan de två samt om bolagsstyrningen kan påverka ömsesidiga försäkringsbolags 
lönsamhet. Avslutningsvis har vi studerat om en alternativ bolagsform för ömsesidiga bolag 
skulle vara att föredra. 
 
I problemformuleringen och inför denna studie har vi frågat oss vilken betydelse 
bolagsstyrningen har på lönsamheten i de svenska ömsesidiga bolagen. Först av allt måste vi 
klargöra om bolagsstyrningen har någon påverkan på lönsamheten. Efter att tagit del av en 
ansenlig mängd vetenskapliga artiklar samt genomfört och analyserat sex stycken intervjuer är 
vi övertygade om att bolagsstyrningen har en avgörande betydelse för lönsamheten. Utan en 
fungerande bolagsstyrning skulle viktiga och avgörande beslut försummas. Beslut som i sin 
tur påverkar lönsamheten för bolagen. På vilket sätt och vilka faktorer är då av betydelse för 
de ömsesidiga bolagens lönsamhet? Detta skall vi i efterföljande delar reda ut. 
 
• Är ömsesidiga försäkringsbolag lika lönsamma som försäkringsaktiebolag? 
Båda bolagsformer har sina positiva och negativa sidor, bland annat präglas ömsesidiga 
försäkringsbolag av diffusa ägarstrukturer. Ägarstrukturen kan dock även vara något positivt 
då det visats att en av de viktigaste fördelarna är just ägarstrukturen, att försäkringstagarna 
äger bolaget. Varför få svenska försäkringsbolag är ömsesidiga vet vi inte, men vi tror att 
ömsesidiga bolagen är någonting för framtiden, se bara på Skandia. Därför tror vi tillsammans 
med respondenterna att en alternativ bolagsform ej skulle vara att föredra.  
 
• Påverkar ägarna det ömsesidiga försäkringsbolaget? 
Detta är för visso möjligt, men för gemene man, den enskilda försäkringstagaren, är en post i 
styrelsen och därmed en direkt chans att påverka bolaget tämligen avlägsen. I 
Länsförsäkringar Västerbotten är det dock försäkringstagarna som väljer styrelseledamöterna, 
därför har de en indirekt påverkan i bolaget. Sett ur lönsamhetssynpunkt menar vi att ägarna i 
ett ömsesidigt ägt försäkringsbolag inte är en avgörande faktor. 
 
• Har storleken betydelse för lönsamheten samt hur den mäts? 
Folksam mäter, till skillnad från Länsförsäkringar Västerbotten, lönsamheten på en central 
nivå. För Folksams regionsområden har detta en negativ inverkan på lönsamheten, samtidigt 
som det för Länsförsäkringar Västerbottens del har en positiv inverkan. Detta då de 24 olika 
länsbolagen kan jämföras med varandra, vilket Folksam inte kan göra. Storleken på bolaget 
har en avgörande betydelse för lönsamheten, utnyttjas stordriftsfördelarna har de en positiv 
inverkan på bolagen. Gällande storleken på styrelsen bör denna inte vara för stor, då för 
många åsikter kan ha en negativ inverkan. 
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• Bör det vara en blandning av styrelsemedlemmar inifrån och utifrån? 
För bolagens och lönsamhetens bästa, bör styrelsen bestå av en blandning mellan medlemmar 
in- och utifrån bolagen. Styrelsemedlemmar inifrån bolagen innehar en viktig kunskap vilken 
medlem utifrån inte kan tillgå på samma sätt, speciellt inte om de väljs om varje år. Studier vi 
tagit del av, vilka främst baseras på försäkringsbolag i USA och Storbritannien, förespråkar en 
blandning av medlemmar in- och utifrån. Vi kan dock konstatera att det bland svenska 
ömsesidiga försäkringsbolag är otänkbart med styrelsemedlemmar inifrån bolagen. Detta ter 
sig en aning förvånande för oss, men vi tror att en bidragande orsak kan vara kulturella eller 
byråkratiska skillnader länderna emellan. Vi konstaterar att det bör vara negativt ur 
lönsamhetssynpunkt för de svenska ömsesidiga försäkringsbolagen, att inte ha medlemmar 
inifrån i sin styrelse. 
 
• Bör styrelsen bestå av oberoende medlemmar? 
Vi menar att styrelsemedlemmarna bör vara oberoende, för att få ut det mesta av 
styrelsemötena och de beslut som fattas. Däremot hävdar vi att Koden har haft negativ 
inverkan på bolagens lönsamhet i och med dess föreskrifter vilka anger att medlemmarna bör 
väljas på ett år. Detta tror vi är en för kort tidsperiod, vilket blir kostnadskrävande och 
hämmande för bolagen. 
 
• Påverkar styrelsen lönsamheten genom service, strategi och kontroll? 
Styrelsen står för ett antal roller genom vilka de kan påverka bolaget och dess lönsamhet. 
Servicen appliceras genom att hålla kontakt med externa kontakter vilket vi anser indirekt har 
en påverkan för lönsamheten, om än inte en avgörande sådan. Att utveckla bolagets mål och 
strategi hävdar vi är ytterst viktiga funktioner för styrelsen och arbetet med bolagets 
lönsamhet. Den viktigaste uppgiften inom faktorn kontroll är att till- och avsätta VD, vilket vi 
upplever har stor betydelse för lönsamheten. 
 
• Kan COSO-modellens138 styrningsfunktioner appliceras på de studerade bolagen? 
COSO-modellen handlar om att uppfylla en ändamålsenlig verksamhet, en utförlig 
rapportering samt att efterfölja gällande lagar och regler. Målen skall uppnås genom en 
fungerande kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation 
samt tillsyn. Samtliga av dessa faktorer går att applicera på de studerade bolagen och vi 
hävdar att de även kan sägas vara representativa för svenska ömsesidiga försäkringsbolagen 
överlag. Vi konstaterar att COSO är en bra modell för att beskriva hur bolagsstyrningen 
påverkar lönsamheten genom de olika faktorerna.  
 
Sammantaget konstaterar vi att bolagsstyrningen i de svenska ömsesidiga försäkringsbolagen 
påverkar lönsamheten genom COSO-modellen tillsammans med ovan nämnda faktorer. 
 
 
6.2 Förslag till framtida forskning 
Avslutningsvis vill vi bidra med förslag på framtida forskning inom vårt uppsatsämne. Vi 
anser att bolagsstyrningens påverkan på lönsamheten i ömsesidiga bolag är ett ämne vilket går 
att utveckla på många olika vis. Vad vi finner mest intressant att undersöka, förutom vårt 
ämne, är att jämföra ömsesidiga försäkringsbolag med försäkringsaktiebolag. Denna 
jämförelse kan genomföras med olika vinklar. Om studien endast syftar till försäkringsbolags 
lönsamhet är ett forskningsförslag att mer omfattande undersöka ifall ömsesidiga 

                                                 
138 Med COSO-modellen avser vi den översatta och något modifierade version vilken vi tidigare använt oss av i 
denna studie. 
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försäkringsbolag är lönsammare än försäkringsaktiebolag och vice versa. Med mer 
omfattande menar vi att även intervjua och analysera försäkringsaktiebolag. Detta anser vi 
skulle vara intressant då vi under våra genomförda intervjuer fick uppfattningen att 
respondenterna verkligen framhävde ömsesidigheten. Hur ser anställda i 
försäkringsaktiebolag på denna fråga? Är de lika hängivna till sin bolagsform? Vilken 
bolagsform är i sådana fall lönsammast? Ett annat tänkvärt förslag på framtida forskning är att 
undersöka om bolagsstyrningen skiljer sig åt i respektive bolagsform. Om en skillnad finns 
kan det sammanföras med förslaget ovan. Beror skillnaden i lönsamhet på bolagens styrning? 
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Intervjuguide 
 
Dessa punkter har vi för avsikt att behandla under intervjun. 
 
• Bolagsform och effektivitet/lönsamhet 
 

- Ömsesidigt bolag respektive aktiebolag 
- För och nackdelar 
- Vad är mest lönsamt? 
- Mått på lönsamhet/effektivitet 
- Bolagets storlek 

 
• Styrelsesammansättning 
 

- Hur ser Er styrelsesammansättning ut? 
- Medlemmar inifrån respektive utifrån?  
- Bolagsstyrelsens roller? 



  

Intervjumall 
 
Vi undersöker bolagsstyrningen i ömsesidiga försäkringsbolag och vi vill se vilka faktorer i 
den som påverkar lönsamheten för bolaget. Med denna intervju tillsammans med kommande 
hoppas vi kunna få en bra bild av hur det fungerar i Folksam/Länsförsäkringar.  
 
Inledande frågor 
Vill Ni berätta Er roll i bolaget? 
Vad krävs för att man ska ses som ägare i ett ömsesidigt bolag? Ses alla små försäkringstagare 
också som ägare? 
 
Bolagsform och effektivitet/lönsamhet 
Vilka faktorer anser Ni är det bästa sättet att mäta lönsamhet/effektivitet på? 
 
Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med ett ömsesidigt bolag? 

- Om Ni varit hade varit ett aktiebolag hade det funnits några skillnader, 
angående lönsamhet/effektivitet? 

 
(Ser Ni något problem (jämfört med aktiebolag) med att ha ett ömsesidigt gällande bolagets 
lönsamhet/effektivitet?) 
 
Har storleken på bolaget någon betydelse för lönsamhet/effektiviteten? 

- Har antalet anställda någon betydelse? 
- Antal försäkringspremier? 
- Totalt kapital? 

 
I ett försäkringsaktiebolag får aktieägarna utdelning, vad är motsvarande i ett ömsesidigt 
bolag? Vad driver ägarna i ett ömsesidigt bolag? 
 
 
Styrelsesammansättningen 
Hur sammansätts Er styrelse? 

- Vilka faktorer är av betydelse? Från studie: bolagets externa miljö, bolagets 
behov och tidigare finansiella prestationer. 

 
Upplever du att styrelsens sammansättning har någon betydelse? 

- Antalet styrelsemedlemmar 
- Män vs. Kvinnor 

 
Använder Ni Er av bolagskoden? 

- Enligt den ska majoriteten av styrelsen vara oberoende, hur ser det ut hos 
Er? 

- Fördelar/nackdelar med den? 
 

Vilken betydelse anser Ni att det har om VD och styrelseordförande är densamme? 
- Hur påverkar det i sådana fall bolaget? 
- Om detta är fallet, upplever du att denne person får för stor makt? Vad tror 

du det kan få för följder? Och att påtryckningarna från styrelsen inte kan bli 
lika kraftfulla? 

 



  

Studier har visat att bolagsstyrelsens viktigaste roller är service, strategi och kontroll, vilka 
anser Ni är av betydelse? Hur definierar Ni service, strategi och kontroll? 
 

- Service: representera bolagens intresse i samhället samt hålla kontakt med 
bolagets externa kontakter. 

- Strategi: består av direktörernas arbete med bolagets affärskoncept, utveckla 
bolagets mål och strategi. Med denna roll avser styrelsemedlemmarna göra 
bolaget mer konkurrenskraftigt och därmed även öka aktieägarnas tillgångar. 

- Kontroll: De har som mål att använda styrelsens makt för att skydda 
aktieägarnas intressen men även utvärdera och övervaka bolagets prestation. 

 
Hur ser Ni på styrelsemedlemmar inifrån och utifrån? Med medlemmar inifrån menar vi 
anställa och får lön av bolaget, med utifrån menar vi det motsatta. 

- Har Ni det? Hur stor andel av varje? 
- Vilka har mest inflytande i bolaget? 
- Anser Ni att utomstående styrelsemedlemmar kan ha en sådan inblick i 

bolaget att de vet bolagets bästa? 
- Studier har visat att hur väl styrelsen klarar att hantera servicerollen beror på 

mixen av direktörer inifrån och utifrån. 
- Blir det större kontroll av styrelsen i ett bolag där andelen medlemmar 

utifrån är hög? 
- Tror Ni att medlemmar utifrån kan innebära fler omstruktureringar i 

bolaget? Har bolagskoden inneburit fler omstruktureringar? 
 
Har Ni någon aktuarie med i styrelsen? 

- Om nej, varför inte? 
- Vad motiverar Er att ha det? 

 
Hur viktigt är kommunikationen mellan medarbetare och ledning? 

- Hur fungerar den i Ert bolag?  
- Anser Ni att den är viktigt för bolagets lönsamhet?  
- Varför? 

 
Har Ni några styrningsåtgärder för att upptäcka fel bolagets struktur eller rutiner och 
förebygga dessa? 
 
 
Avslutande fråga 
Skulle en alternativ bolagsform vara att föredra? (Byte till försäkringsaktiebolag) 

- Vilka effekter skulle ett byte få? 
 
Sammanfattande fråga 
Något vi inte nämnt, angående bolagsstyrningens påverkan på lönsamheten, som Du anser är 
av vikt? 
 
 
 
 
 


