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Ömsesidiga företag 
– en del av det demokratiska 

näringslivet

isste du att tre fjärdedelar av alla svenska 

hushåll har sin hemförsäkring hos ett 

ömsesidigt försäkringsbolag? 1 Ändå är kunskapen 

om denna demokratiska företagsform alldeles för 

låg. Det vill vi på Svensk Kooperation ändra på! 

Kooperativa och ömsesidiga företag liknar 

varandra på så sätt att båda är företagsformer 

som styrs demokratiskt. Men till skillnad från 

kooperativa företag som ägs av sina medlemmar 

så kännetecknas ömsesidiga företag av att de ägs 

av sina kunder. Varje enskild kund har lika stort 

inflytande i bolaget. Principen är enkel. 

En person, en röst.

Ömsesidiga företag styrs genom en demokratisk 

modell där kunderna utser den representativa

församling som sedan röstar fram företagets 

styrelse. Ömsesidiga företag har kundnyttan som 

enda intresse, vilket innebär att verksamheten 

drivs affärsmässigt men vinsten är inte huvudmålet 

utan ses som ett medel. 

I Sverige förekommer ömsesidiga företag enbart 

inom försäkringsbranschen, och flera av Sveriges 

största försäkringsbolag är just ömsesidiga. 

De ömsesidiga försäkringsbolagen utgör en 

betydande del av samhällsekonomin i Sverige och 

forskningen i denna skrift visar att de bidrar till en 

sund utveckling av näringslivet i Sverige. Ägarformen

gör att bolagen till exempel klarar finansiella 

kriser bättre, och skyddas mot utländska uppköp. 

Ömsesidigheten har också en stabiliserande inverkan 

på spekulativa marknader och skapar tillförlit-

lighet i försäkringssystemet. Kunderna – tillika 

ägarna – har också stora fördelar av ägarformen, 

då ömsesidiga företag har kundnytta 

som sin viktigaste prioritering.

Skriften är en förkortad version av boken 

Ömsesidig försäkring. Bolag, kunder och marknad 

av Mats Larsson och Mikael Lönnborg, utgiven 

på Dialogos förlag. Innehållet i skriften kommer 

framförallt från bokens kapitel 1 och 7.  För den 

som vill fördjupa sig än mer i ömsesidiga försäk-

ringsföretag så rekommenderar vi varmt att du 

läser hela boken.

Svensk Kooperation, Mars 2021
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runden för modern försäkring återfinns hos 

de ömsesidiga försäkringsbolagen, som 

redan under medeltiden – i form av brandstoden 

– hanterade byarnas brandrisker. Ömsesidig för-

säkring har sedan dess haft en mer eller mindre 

stark position på den svenska försäkringsmarknaden. 

I dag dominerar ömsesidiga försäkringsbolag på 

såväl liv- som skadeförsäkringsmarknaden i 

Sverige. Under de senaste decennierna har dess-

utom dessa bolag stärkt sin position. I denna skrift 

sätter vi den ömsesidiga försäkringen i Sverige i 

fokus. Framför allt diskuteras orsakerna till den 

ömsesidiga försäkringens framgångar, men också 

vad som skiljer dessa bolag från aktiebolagsgrun-

dade bolag. Vår utgångspunkt är utvecklingen 

efter andra världskriget, och vi ställer oss 

frågorna: Varför har ömsesidig försäkring varit 

så framgångsrik i Sverige? Har det att göra med 

den nationella traditionen, lagstiftningen eller 

kundernas önskemål? Boken Ömsesidig försäkring. 

Bolag, kunder och marknad som skriften utgår 

från utgör en sammanfattning på ett forsknings-

projekt om ömsesidig försäkring som finansierats 

gemensamt av de tre försäkringsbolagen Folksam, 

Länsförsäkringar och Skandia. 

Mats Larsson, professor emeritus i ekonomisk 

historia vid Uppsala universitet

Mikael Lönnborg, professor i företagsekonomi vid 

Södertörns högskola

Författarna har ordet
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en grundläggande skillnaden mellan 

aktiebolagsgrundade och ömsesidiga 

försäkringsbolag handlar framför allt om 

försäkringskundernas relation till bolagen. I ett 

ömsesidigt försäkringsbolag är kunderna även 

ägare av verksamheten. Men ägandet är inte som 

i aktiebolagen organiserat som andelar av bolagets 

kapital, utan ett ägande som utgår från den eller 

de försäkringar som personen innehar i bolaget. 

Detta ger försäkringstagaren möjlighet att 

påverka bolagets verksamhet genom årsmöten 

eller andra beslutsvägar som bolaget skapat. 

Den vinst som ett aktiebolag genererar står till 

ägarnas förfogande för att användas både till 

aktieutdelning och för återinvesteringar. I ett 

ömsesidigt bolag är situationen annorlunda.

Efter att rörelsens omkostnader täckts uppstår 

ett verksamhetsöverskott som delvis kan användas 

till finansiering av bolagets verksamhet, men som 

framför allt återgår till kunderna – det vill säga 

ägarna – genom återbäring. Detta innebär inte att 

det saknas kapital för rörelsens utvidgning, men 

att investeringskapital tas från verksamhetsöver-

skottet och inte som i ett aktiebolag kan skaffas 

fram genom nyemission av aktier. I det ömsesidiga 

bolaget kommer allt kapital kunderna till del – 

inget lämnar företaget i form av aktieutdelning.

 

Detta påverkar också bolagets grundläggande syfte. 

Medan ett aktiebolag ska generera vinst åt sina 

ägare är ett ömsesidigt försäkringsbolags primära 

syfte att tillhandahålla försäkringsskydd för sina 

kunder. Som en följd av detta kan försäkrings-

tagarna ställa vissa grundläggande krav på hur 

bolaget leds och utvecklas, och om utvecklingen 

inte stämmer överens med vad som förväntats har 

försäkringskunderna möjlighet att avsätta led-

ningen. Men vägen dit kan i stora bolag vara lång 

och komplicerad, medan beslutsvägarna i min-

dre bolag oftast är mycket direkta. Jämfört med 

aktiebolagsformen får således kunderna i ömsesi-

diga bolag bättre möjligheter att påverka bolagets 

verksamhet. 

Det ekonomiska fundamentet i ett ömsesidigt 

försäkringsbolag skiljer sig också från förhållandena

i ett aktiebolag. Båda typerna av bolag har ett 

grundkapital som utgör den ekonomiska basen 

för verksamheten. I aktiebolagen utgörs detta av 

aktiekapitalet, medan det i ömsesidiga bolag 

består av ett garantikapital. I båda bolagstyperna 

Den ömsesidiga 
försäkringens principer
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finns också olika slags fonderade medel, som 

regleras i lagstiftningen. En viktig skillnad mellan 

de båda bolagstyperna som också påverkar kapi-

talsituationen är att ägarna i aktiebolaget endast 

ansvarar för bolagets verksamhet med det kapital 

som de köpt aktier för, medan delägarna i ett öm-

sesidigt bolags ursprungliga form i princip ansva-

rar med hela sin förmögenhet för bolagets rörelse. 

Det innebär att premiesättningen i ett ömsesidigt 

bolag endast är preliminär och kan komma att 

revideras efter avslutat verksamhetsår – både 

genom premietillägg om kostnaderna varit högre 

och genom kundåterbäring om rörelsen gått bättre 

än planerat. Målsättningen är dock att premier 

och kostnader i ett ömsesidigt bolag i stort sett 

ska vara i balans efter avslutat år. Aktiebolagen å 

andra sidan måste i budgetplaneringen ta hänsyn 

både till bolagets kostnader och till den aktieut-

delning som planeras efter avslutat budgetår. 

Genom att aktiebolagens aktier är föremål för 

offentlig handel, främst på börsen, skapas en eko-

nomisk utvärdering av verksamheten som inte är 

lika tydlig för de ömsesidiga bolagen. Visserligen 

är bolag av båda typerna skyldiga att lämna öppna 

redovisningar, men eftersom utvärderingen av 

aktiebolagens verksamhet är mer omfattande – för 

att aktieägarna ska kunna bevaka sina ekonomiska 

intressen – blir trycket på aktiebolagen hårdare än 

på de ömsesidiga bolagen. Aktiebolagens redo-

visningar och ekonomi är på ett annat sätt än de 

ömsesidiga bolagen föremål för ”kvartalskapitalis-

mens” krav. Den ömsesidiga bolagskonstruktionen 

innebär att förluster på försäkringsverksamheten 

kan kompenseras genom ökade uttag från försäk-

ringskunderna, samtidigt som rörelseöverskott 

återbetalas, antingen i form av premiesänkning 

eller som återbäring. Ett överskott inom liv- och 

pensionsförsäkring kompenseras enklast genom 

att kunden ges en ökad återbäring – utöver vad 

som ursprungligen utlovats. I det fallet är det ingen 

större skillnad mellan aktiebolagsgrundad och 

ömsesidig försäkring. 
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msesidig försäkring har varit en viktig del 

av det svenska försäkringssystemet sedan 

mitten av 1800-talet. Men den ömsesidiga organi-

sationsformen har en äldre tradition än så – dess 

rötter finns i medeltidens brandstod, då bönder 

gick samman för att ekonomiskt skydda byns 

egendom mot förödande eldsvådor. I samband 

med industrialiseringens genombrott ökade be-

hovet av försäkringslösningar till att även omfatta 

såväl egendom som skydd vid privatpersoners 

ålderdom och död. Som en följd av detta bildades 

ett flertal nya försäkringsbolag med såväl olika 

verksamhetsinriktning som olika organisatoriska 

former. 

Lokala brandförsäkringsbolag – som byggde 

på brandstodens tradition – började bildas i 

Sverige i början av 1800-talet för att komplettera 

brandstoden, och gradvis vidgade dessa bolag sin 

verksamhet till nya försäkringsområden. Men de 

var fortfarande lokalt eller regionalt organiserade

ömsesidiga verksamheter med kunderna som 

ägare. Dessa företag inledde 1917 ett organiserat 

samarbete som 1936 resulterade i bildandet av ett 

gemensamt samarbetsbolag – Länsförsäkringar 

AB – för alla lokala och regionala bolag. Denna 

organisation utvecklades under 1990-talet till 

dagens ömsesidiga försäkringskoncern Länsför-

säkringsgruppen. Men traditionen från den tidiga 

brandsförsäkringsrörelsen och den lokala jord-

bruksrörelsen var fortfarande grundläggande för 

verksamheten. År 2020 bestod Länsförsäkrings-

gruppen av 23 separata försäkringsrörelser, 16 

lokala företag och en handfull andra bolag 

kopplade till finans- och försäkringsaktiviteter. 

År 1905 beslutade Kooperativa förbundet (KF) att 

etablera ett kooperativt (ömsesidigt) organiserat 

brandförsäkringsbolag, men det kom att dröja till 

1908 innan verksamheten i det nybildade bolaget 

Samarbete startade. Sex år senare inleddes sam-

arbetet med det ömsesidiga livförsäkringsbolaget 

Folket, och 1946 slogs dessa två företag samman 

till bolaget Folksam. Folksam var 2020 ett av de 

största svenska försäkringsbolagen med verksamhet 

även inom finansområdet och med en stark kopp-

ling till den kooperativa rörelsen. Den historiska 

traditionen hos Folksam skiljer sig således på ett 

tydligt sätt från Länsförsäkringar. De två bolagen 

har vuxit fram ur olika delar av den svenska folk-
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rörelsen, och har därigenom också fått olika poli-

tiska kopplingar. Folksams relation till KF innebar 

en nära anknytning till socialdemokratin, vilket 

gav vissa fördelar under 1950- och 60-talen.

Ett tredje exempel på ömsesidig försäkringsrörelse 

utgörs av de försäkringsbolag som tillkommit för 

att lösa olika typer av kollektiva pensionsåtaganden.

I samband med ATP:s tillkomst ställdes från de 

fackliga tjänstemannaorganisationerna krav på en 

ytterligare tjänstepension som kunde kompensera 

för det pensionsbortfall som vissa tjänsteman-

nagrupper drabbades av när ATP ersatte tidigare 

försäkringslösningar. Genom ett initiativ från 

Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) i samarbete 

med Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF) 

och Svenska Arbetsledareförbundet (SALF) ska-

pades det nya ITP-systemet, vilket kom att orga-

niseras och garanteras av ett nybildat ömsesidigt 

försäkringsbolag – Pensionsgaranti (FPG). Detta 

bolag blev en organisatorisk förebild för flera 

andra försäkringsbolag med anknytning till 

tjänstepensions- och kapitalförsäkring. 

Den ömsesidiga försäkringsverksamheten var en 

naturlig organisationsform för verksamheter med 

anknytning till arbetsmarknaden, särskilt som 

dessa försäkringslösningar förhandlats fram 

mellan arbetsmarknadens parter. Men ömsesidig

försäkring kan också vara en naturlig lösning 

särskilt för livförsäkringsrörelser eftersom kapi-

talöverskottet i verksamheten då går tillbaka till 

kunderna istället för att betalas ut till aktieägarna. 

Ett exempel på en sådan bolagskonstruktion är 

det ”nya” Skandia som etablerades 2014 efter att 

livförsäkringsrörelsen återköpts av svenska intressen

från Old Mutual. Detta innebar att bolaget fick 

en ny organisationsstruktur eftersom Skandia vid 

bildandet 1855 var det första svenska försäkrings-

aktiebolaget. Den ömsesidiga försäkringstraditionen

var emellertid väl avpassad för ett återköp av 

livförsäkringsrörelsen eftersom det kunde bidra 

till att stärka Skandias skamfilade varumärke efter 

den så kallade Skandiakrisen i början av 2000-

talet.

Dessa exempel visar på den ömsesidiga för-

säkringens olika traditioner och diversifiering. 

Olikheter till trots står ömsesidig försäkring för 

gemensamma grundläggande värderingar som 

utgår främst från prioriteringen av kunderna och 

kundernas inflytande på verksamheten. 
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en svenska försäkringsmarknaden – särskilt 

inom livområdet – domineras av ömsesidiga 

bolag. I denna del vill vi sätta den svenska ömse-

sidigheten i ett internationellt perspektiv. Kon-

kurrensen och fördelningen av marknadsandelar 

mellan aktiebolag och ömsesidiga bolag har  

i många länder förändrats kraftigt över tid. Det 

har inte heller varit entydiga förändringar där 

aktiebolagen kontinuerligt ökat sin marknadsan-

del, utan omvandlingen har i stället varit cyklisk 

och skilt sig åt mellan länder. Utvecklingen av 

försäkringsverksamheten har i många länder 

drivits på av de ömsesidiga försäkringsbolagen. 

I ett flertal länder – liksom i Sverige – dominerade 

de ömsesidiga organisationerna på den förin-

dustriella marknaden. Det var ofta olika intres-

segrupper, exempelvis skrån och gillen, men även 

bönder, borgerskap, fiskare, båtägare och arbetare 

som tillsammans bildade organisationer för att 

täcka sina risker. Dessa organisationer utgick från 

ömsesidigt beroende, och det var därför naturligt 

att kunderna också var ägare. 

I Storbritannien på 1700-talet, i Tyskland, Frankrike 

och USA under tidigt 1800-tal och i de nordiska 

länderna från 1850-talet bildades försäkringsak-

tiebolag som på kort tid växte kraftigt. Trots detta 

var marknadsandelen för de ömsesidiga försäk-

ringsbolagen i dessa länder fortfarande mellan 

50 och 75 procent. I början av 1900-talet ökade 

aktiebolagens betydelse, men det var inte förrän 

efter andra världskriget som dessa bolag kom att 

dominera i de nämnda länderna. Ömsesidiga bolag 

har under de senaste decennierna omvandlats till 

aktiebolag, men även aktiebolag har, ofta till följd 

av externa omständigheter, ombildats till öm-

sesidiga försäkringsbolag. Ett exempel var på 

1950-talet i Kanada, då ett stort antal livförsäk-

ringsaktiebolag ombildades till ömsesidiga bolag 

för att skydda sig från uppköp av utländska för-

säkringsbolag, främst från USA. Den stora föränd-

ringen inträffade emellertid på 1980-talet, främst 

till följd av liberaliseringen av finansmarknaden, 

då ett stort antal ömsesidiga försäkringsbolag i 

bland annat USA, Australien, Storbritannien och 

Kanada genomgick en så kallad ”demutualization” 

(omvandling till aktiebolag). Trots detta uppgick 

de ömsesidiga bolagens marknadsandel i slutet 

av 1980-talet till omkring hälften av all försäkring 

i världen. Andelen ömsesidiga bolag inom livför-

säkring var ännu högre och motsvarade mer än 

två tredjedelar av den globala livförsäkringsmark-

naden. Andelen har därefter successivt sjunkit, 

främst genom att flera livförsäkringsbolag ombildats 

till aktiebolag, och gick från 43 procent 1990 till 21 

procent 2005.

Svensk ömsesidig försäkring 
i ett internationellt perspektiv



r 1999 publicerades en rapport i försäkrings-

bolaget Swiss Re:s tidskrift Sigma där man 

hävdade att de ömsesidiga bolagen höll på att 

spela ut sin roll. Om utvecklingen uppvisade en 

fortsatt demutualization skulle de ömsesidiga

försäkringsbolagen försvinna inom tjugo år. 

Mellan 1987 och 1997 hade de ömsesidiga bolagens 

marknadsandel för alla typer av försäkring fallit 

med ett par procentenheter, och för livförsäkring 

med närmare tio procentenheter. Men den stora 

förändringen inträffade mellan 1997 och 2007, 

då ett stort antal demutualizations medförde att 

marknadsandelen för ömsesidiga bolag minskade 

kraftigt: för alla typer av försäkring till drygt 20 

procent och för livförsäkring till under 20 procent. 

Kort därefter blev dock finanskrisen 2008–09 

en vattendelare i utvecklingen, då de ömsesidiga 

bolagen klarade krisen bättre än försäkringsaktie-

bolagen. Flera bolag, särskilt i USA, omvandlades 

till ömsesidiga bolag för att möjliggöra en rekon-

struktion av verksamheten och ett bättre skydd 

för försäkringstagarna. Över längre tid har de 

ömsesidiga bolagens marknadsandel sjunkit, men 

sedan finanskrisen har trenden brutits, och andelen 

har varierat cykliskt mellan 20 och 30 procent.

Från döende till vital 
– den ömsesidiga företagsformen
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Ömsesidig försäkring i perspektiv 
- slutsatser

msesidig försäkring har som vi sett en lång 

historia i Sverige. De ömsesidiga bolagen har 

inte sällan varit knutna till olika folkrörelser, till ex-

empel arbetarrörelsen, bonderörelsen eller yrkes-

grupper, och därigenom i praktiken fått 

ensamrätt att teckna vissa typer av försäkringar. 

Detta var viktigt för att nå stordriftsfördelar och 

bygga upp effektiva organisationer, vilket har 

bidragit till att man kunnat konkurrera med 

aktiebolagen. De ömsesidiga försäkringsbolagen 

har också med försäkringstagarnas intressen i 

fokus och genom kreativ anpassning lyckats förbli 

viktiga aktörer på försäkringsmarknaden. Men 

detta förändrades delvis i samband med att finans- 

och försäkringsmarknaderna avreglerades under 

1980-talet. Den förändrade marknaden öppnade 

inte bara för hårdare konkurrens mellan de 

inhemska bolagen – oavsett bolagstyp – utan 

också för globalisering och internationell 

konkurrens. 

Omställningen till den nya marknadssituationen 

har förändrat möjligheterna för de ömsesidiga 

bolagen att utvecklas, främst till det bättre. 

I likhet med vad som gäller för de aktiebolagsgrun-

dade bolagen ställs ökade krav på marknadsan-

passning och transparens i försäkringsrörelse och 

förvaltning, men samtidigt har de ömsesidiga

bolagen kunnat dra fördel av sina historiska tradi-

tioner. Det har visserligen blivit vanligare att kunder 

ändrat sina försäkringsförbindelser, men traditio-

nens makt är fortfarande stark, och särskilt för de 

bolag som utvecklats inom speciella kundsegment 

har det varit lättare att behålla kunderna. Vi menar 

emellertid att det inte är möjligt att dra några 

slutsatser om vilken företagsform– aktiebolag 

eller ömsesidigt bolag – som är bäst anpassad för 

modern försäkringsverksamhet. Det beror på vilka 

faktorer som jämförs, men det är i alla fall möjligt 

att konstatera att de ömsesidiga försäkringsbolagen 

är minst lika anpassade för moderna förhållanden 

som aktiebolag. Ägarformen har fördelen att det 

inte är möjligt med fientliga övertaganden och att 

kundnytta – uttryckt som kundnöjdhet – förefaller 

vara ett område där de ömsesidiga bolagen har ett 

övertag.

Konkurrensen mellan de olika associationsformerna 

har också varit en viktig drivkraft för att effektivi-

sera den svenska försäkringsmarknaden och förse 

kunderna med de produkter som efterfrågats. Även 

konkurrensen mellan ömsesidiga bolag, främst 

mellan Länsförsäkringar och Folksam, har varit 

hälsosam för att främja nya försäkringslösningar 

och öka innovationstakten på försäkringsmark-

naden. Konkurrensen har gjort att de ömsesidiga 

bolagen inte bara överlevt, utan också flyttat fram 

sina positioner på marknaden.

Särskilt Länsförsäkringsgruppen har vidgat verk-

samheten och kan idag erbjuda ett bredare utbud 

av tjänster anpassade till kundernas behov jämfört 

med tidigare. Sett över en längre tid har det skett 

stora förändringar i synen på och inställningen till 

ömsesidig försäkringsverksamhet. Efter 1948 års 

försäkringsrörelselagstiftning var den politiska 

uppfattningen att ömsesidiga bolag skulle upp-

muntras eftersom de ansågs mer anpassade till den 

svenska modell som växte fram på finansmarknaden 

och i samhället som helhet. 

Det är emellertid mer tveksamt om försäkringsta-

garna uppfattade skillnaderna mellan aktiebolag 

och ömsesidiga bolag. I utredningar poängterades 

12
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det bristande intresset från försäkringstagarna för 

att delta i bolagens beslutsfattande, så möjligheterna 

till inflytande kan knappast ha varit avgörande för 

valet av försäkringsförbindelse för flertalet kunder. 

Under 1950-, 60- och 70-talen bidrog även karteller 

inom branschen till att sudda ut skillnaderna 

mellan de olika bolagsformerna.

Vi vill också peka på den viktiga förändring som 

under de senaste decennierna skett i relationen 

mellan marknad och stat. Den svenska försäk-

ringsmodell som dominerade marknaden fram till 

mitten av 1980-talet innebar både en omfattande

statlig styrning och att tillsynsmyndigheten i detalj 

övervakade bolagens agerande. Bland annat tving-

ades de enskilda bolagen genom sin kapitalförvalt-

ning att ta ett ansvar för genomförandet av delar av 

regeringens ekonomiska politik. En fördel för vissa 

av de ömsesidiga bolagen, till exempel Länsförsäk-

ringar, var emellertid att de inte behövde följa vissa 

av reglerna, till exempel den styrning av bolagens 

placeringar som beslutades av Riksbanken. Avreg-

leringen och anslutningen till EU innebar att den 

svenska försäkringsmodellen nedmonterades och 

ersattes med ett mer liberalt synsätt på relationen 

mellan marknad och stat. De ömsesidiga bolagen 

har också lyckats anpassa verksamheten till dessa 

förändringar. 

Efter avregleringen på 1980-talet fick aktiebolags-

formen ett uppsving, särskilt för att aktiebolagen 

ansågs ha lättare att mobilisera kapital och genom-

föra rationaliseringar. I många länder genomfördes 

ett stort antal ombildningar av ömsesidiga bolag 

till aktiebolag. En sådan ”demutualization” genom-

fördes endast för en svensk försäkringskoncern, 

nämligen Trygg-Hansa (och delvis Wasa). Det visa-

de sig på längre sikt inte vara någon framgångsrik 

strategi. I dag, efter utförsäljningen av aktiebolag 

till utländska aktörer, har de ömsesidiga försäk-

ringsbolagen en stark position i Sverige. 

Samtidigt har ömsesidigheten ökat påtagligt i 

betydelse i ett globalt perspektiv. Det har bidra-

git till att markera de ömsesidiga bolagens särart. 

Trots detta kan man knappast hävda att frågan om 

ömsesidighet eller aktiebolagsform är någon stor 

fråga, varken på den svenska försäkringsmarkna-

den eller i andra länder, särskilt som de ömsesidiga 

bolagsgrupperna även innehåller rörelsedrivande-

verksamheter i aktiebolagsform. Bolagen Gjensidige 

i Norge och Mapfre i Spanien är exempel på sådana 

hybridorganisationer där verksamheten börsnote-

rats, men där försäkringstagarna genom bildandet 

av stiftelser garanteras del av överskottet. Detta 

visar att skiljelinjen mellan aktiebolag och ömsesi-

diga bolag har förändrats och blivit mindre tydlig 

än tidigare.

Det svenska exemplet visar även att de ömsesidiga 

försäkringsbolagen sedan andra världskriget varit 

minst lika konkurrenskraftiga som aktiebolagen, 

trots att marknad och institutionella förhållanden

förändrats. Avregleringen under 1980- och 

90-talen syftade bland annat till att underlätta för 

aktiebolagen på marknaden att utvecklas, men 

efter de senaste årens utförsäljning av svenska 

försäkringsaktiebolag har tvärtom de ömsesidiga 

bolagen stärkt sin marknadsposition. 

Den svenska försäkringsmarknadens utveckling har 

inte varit helt unik. Runt om i världen förlorade de 

ömsesidiga försäkringsbolagen sin dominans i 

samband med finans- och försäkringsmarknadernas 

avreglering, då ett stort antal ömsesidiga bolag 

ändrade sin organisationsform. Denna utveckling 

fortsatte fram till 2008, då trenden bröts och de 

Kundnytta - uttryckt som 
kundnöjdhet - förefaller vara 

ett område där de ömsesidiga 
bolagen har ett övertag. ”
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ömsesidiga bolagens andel långsamt började stiga 

igen. 

Det förefaller som om perioder med stark ekono-

misk tillväxt och avreglering uppmuntrar bildandet 

av nya försäkringsaktiebolag och omvandling av 

äldre bolag. Det viktigaste motivet för detta är som 

konstaterats att underlätta bolagens kapitalan-

skaffning – antingen för investeringar och expan-

sion eller för att förenkla anpassningen till Solvens 

II-reglerna – men även att aktiebolagsformen, ofta 

som följd av en börsnotering, ökar effektiviteten 

genom att ägare sätter högre press på bolagen. 

I samband med finansiella kriser och ekonomisk 

turbulens förefaller däremot ömsesidigheten vara 

den föredragna organisationsformen. Ömsesidiga

bolag har oftast klarat finansiella kriser bättre 

eftersom de inte varit lika riskbenägna som aktie-

bolag. Försäkringsaktiebolag som fått ekonomiska 

bekymmer har dessutom ofta ombildats – med 

myndigheternas goda minne – till ömsesidiga 

bolag för att skydda försäkringstagarna. 

Ett problem med internationella jämförelser är att 

konstruktionerna och definitionerna av ömsesi-

dighet skiljer sig kraftigt åt mellan länder, vilket 

gör det nästan omöjligt att finna jämförbara para-

metrar. Många av de europeiska och nordameri-

kanska ömsesidiga bolagen kan således inte direkt 

jämföras med de ömsesidiga försäkringsbolagen 

i Sverige, utan kan mer liknas vid halvoffentliga 

organisationer. Även mellan de nordiska länderna 

har det funnits skillnader i de ömsesidiga bolagens 

uppbyggnad och organisation, men oavsett detta 

har ömsesidigheten en stark tradition i samtliga 

dessa länder. 

Konkurrensen på den svenska försäkringsmarkna-

den har varit intensiv, särskilt efter avregleringen 

under 1980- och 90-talen. Såväl aktiebolag som 

ömsesidiga bolag har dragits in i den växande 

globala konkurrensen. Skandias och Trygg-Hansas 

omfattande fusioner under 1960- och 70-talen 

bidrog till att utveckla stordriften inom branschen, 

vilket i sin tur drev på Länsförsäkringar 

och Folksam men även andra ömsesidiga bolag 

att sänka kostnaderna och öka effektiviteten. 

Det ökade konkurrenstrycket och en viss för-

siktighet på marknaden i andra länder är viktiga 

förklaringar till de ömsesidiga bolagens framgångar 

på den svenska marknaden. Men framför allt har 

organisationsformen i sig skyddat dessa bolag från 

utländska uppköp, vilket är en risk med aktiebolag. 

Ömsesidiga bolag har oftast klarat finansiella kriser 
bättre eftersom de inte varit lika riskbenägna som 

aktiebolag. Försäkringsaktiebolag som fått ekonomiska
bekymmer har dessutom ofta ombildats – med 
myndigheternas goda minne – till ömsesidiga 

bolag för att skydda försäkringstagarna. ”
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örekomsten av för- eller nackdelar med 

ömsesidig försäkring beror på målsättningen 

som bolaget ställt upp för verksamheten. Är målet 

att tillgodose ett specifikt behov hos kunderna 

eller finns en överordnad agenda där tillväxt och 

storlek prioriteras? En analys av svensk försäkring 

sedan avregleringens början på 1980-talet visar 

att tillväxten varit prioriterad och för vissa bolag 

blivit ett självändamål. 

Utvecklingen på den svenska försäkringsmark-

naden har sedan 1960-talet karaktäriserats av 

fusioner och oligopol. De bästa exemplen är 

framväxten av Skandia – där nästan samtliga 

svenska försäkringsaktiebolag samlades – och av 

Trygg-Hansa, där ett stort antal ömsesidiga bolag 

gick samman. På den svenska marknaden i dag 

finns även två bolag som i mindre grad deltagit 

i fusionsaktiviteten men som ändå räknas till de 

stora aktörerna – Folksamkoncernen och Länsför-

säkringsgruppen med dotterbolag – vilka har sin 

bakgrund i arbetarrörelsen respektive bonderö-

relsen och regional samverkan. Genom fusionerna 

kunde Skandia och Trygg-Hansa utveckla stor-

driftsfördelar, vilket i sin tur uppmuntrade Läns-

försäkringar och Folksam att sänka sina kostnader 

och öka effektiviteten. Det fanns en hård konkur-

rens inte bara mellan ömsesidiga bolag och aktie-

bolag utan även mellan de ömsesidiga bolagen. 

En vanlig uppfattning är att de aktiebolagsgrun-

dade bolagen haft lättare att anskaffa kapital för 

att expandera, bland annat utomlands– framför 

allt genom emittering av aktier – än de ömsesidiga 

bolagen. Såväl Trygg-Hansa som Skandia satsade 

också kraftfullt på internationell verksamhet, vilket 

undergrävde deras överlevnad. Omvandlingen av 

Trygg-Hansa till aktiebolag innebar att bolaget 

fick tillgång till kapital, men genom felinvesteringar

– köp av det amerikanska försäkringsbolaget 

Home och Gota Bank – blev bolaget sårbart och 

öppet för uppköp. I Trygg-Hansas fall slutade det 

med att SEB-banken förvärvade livrörelsen medan 

skaderörelsen övertogs av danska Codan (i sin tur 

dotterbolag till brittiska RSA). I Skandias fall öns-

kade ledningen ett ägande spritt på flera länder, 

men efter omfattande förluster och de så kallade 

Skandiaskandalerna i början av 2000-talet bidrog 

det spridda ägandet och avsaknaden av en kon-

trollägare till att bolaget blev uppköpt. Även Folk-

sam drogs in i internationaliseringen, men inte i 

samma utsträckning och med samma risktagande 

som de två andra bolagen. Tillgång på kapital kan 

särskilt vid prioritering av tillväxt som mål bidra 

För- och nackdelar
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till ökade risker. De ömsesidiga bolagens sämre 

möjligheter att skaffa riskkapital kan således ha 

bidragit till en återhållsamhet i expansionen och 

till att bolagen klarade den finansiella krisen på 

1990-talet bättre än sina aktiebolagsgrundade 

konkurrenter. 

Det förefaller som att ömsesidiga bolags behov 

av att bygga upp kapital för att genomföra nya 

strategier – eftersom kapitalet måste komma från 

tidigare vinster eller lägre återbäring till kunderna 

–medfört att dessa bolag överlag har tagit lägre 

risker än aktiebolagen. Detta har emellertid inte 

bidragit till att de ömsesidiga bolagen halkat efter 

aktiebolagen när det gäller exempelvis använd-

ningen av ny teknik. Därför förefaller de ömsesidiga 

bolagen inte ha problem att genomföra inves-

teringar, trots deras, i alla fall från ett teoretiskt 

perspektiv, begränsade möjligheter att mobilisera 

kapital. 

Den ömsesidiga organisationsformen i sig har 

som redan konstaterats även skyddat dessa bolag 

från utländska uppköp – vilket alltid är en risk 

med börsnoterade aktiebolag – eftersom det inte 

funnits någon kontrollägare att lägga upp en lång-

siktig strategi tillsammans med. Samtidigt har den 

ökande internationaliseringen och integrationen 

inom EU medfört att svenska försäkringsaktie-

bolags möjligheter att överleva som självständiga 

organisationer minskat drastiskt. Detta behöver 

inte nödvändigtvis vara ett problem, utan kan ses 

som ett led i en naturlig strukturomvandling, men 

det kan också ha betydelse för försäkringskunderna 

eftersom kapital förs ut ur landet.

Genom globaliseringen har aktiebolagsformen 

blivit den allmänt accepterade och normgivande 

organisationsformen för försäkringsrörelser. Med 

en gemensam organisationsform för bolag i olika 

länder har det varit lättare för de tillväxtinriktade 

försäkringsbolagen att expandera till nya geogra-

fiska marknader. Även etablerandet av strategiska 

internationella allianser underlättas genom aktie-

bolagsformen, eftersom ägarstrukturen är tydlig. 

Samtidigt innebär aktiebolagsformen och den 

öppna handeln med ägarandelar att större krav 

ställs på bolagens vinstutveckling. Om vinsten inte 

utvecklas positivt finns risk för att såväl stora som 

små ägare säljer sina aktier, och detta påverkar i sin 

tur bolagens utvecklingsförmåga. Ägarstrukturen 

kan därigenom få en direkt effekt på försäkrings-

bolagens rationaliseringsarbete, men eftersom 

aktiebolagsgrundade och ömsesidiga bolag agerar 

på samma marknad leder det till att samtliga bolag 

effektiviseras, vilket gynnar både kunder och 

ägare. 

Trots att det finns vissa uppenbara fördelar med 

aktiebolagsformen, framför allt om ett bolag vill 

etablera sig utomlands, finns också uppenbara 

problem. De senaste decenniernas utveckling har 

visat på de stora ekonomiska risker som finns med 

att ge sig in på nya marknader. Det ömsesidiga 

ägandets skydd mot uppköp kan vara en bidragande 

förklaring till att den ömsesidiga ägarformen ökat 

i relativ betydelse under det senaste decenniet 

inte bara i Sverige utan även i andra länder. 

I ett ömsesidigt bolag är 
kunden samtidigt ägare, 

vilket ger kunden möjligheter 
att påverka bolagets 

verksamhet.”
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Men även relationen mellan försäkringsbolag och 

kunder kan påverkas av valet av organisations-

form. I ett ömsesidigt bolag är kunden samtidigt 

ägare, vilket ger kunden möjligheter att påverka 

bolagets verksamhet. Möjligheten till medbestäm-

mande kan vara av stor betydelse för vissa kunder, 

medan det för andra är helt oväsentligt. Men det 

är knappast något som stör kundrelationen. Ur ett 

moraliskt perspektiv kan till och med den ömse-

sidiga bolagsformen uppfattas som fördelaktig av 

försäkringstagarna. 

Sveriges medlemskap i EU och försäkringsmark-

nadens globalisering innebar stora förändringar 

för försäkringsbolagen redan under 1980-talet. 

Sedan dess har marknaden befunnit sig i en 

kontinuerlig omvandlingsprocess med ändrade 

konkurrensförhållanden, nya försäkringsprodukter

och ekonomisk turbulens. Anpassningen till EU 

har också inneburit en gradvis omvandling av 

försäkringsbranschens regelverk. Det finns en 

risk för att regleringen av försäkringsbranschen i 

framtiden blir mer anpassad till de normgivande 

försäkringsaktiebolagen, eftersom aktiebolag till 

sin konstruktion är standardiserade och lättare 

att kontrollera. Samtidigt kan man inte bortse från 

att ömsesidiga bolag under de senaste fem-tio 

åren tagit en allt större marknadsandel och att de 

i flera europeiska länder utgör den huvudsakliga 

bolagsformen för försäkringsföretag. 

Det är emellertid viktigt att skilja mellan skade- 

och livförsäkringsverksamhet. I Sverige har ömse-

sidiga bolag kommit att dominera inom pensions- 

och livförsäkringar, medan utvecklingen har varit 

den motsatta i många andra länder. Med stor 

sannolikhet kommer denna tendens att fortsätta, 

vilket kan leda till allt tydligare skillnader mellan 

den långsiktiga livförsäkringen och den årligen 

utvärderade skadeförsäkringen. 

Men den ömsesidiga traditionen har inte bara en 

viktig roll för liv- och pensionsförsäkring, utan 

bidrar även till att skapa tillförlitlighet i för-

säkringssystemet i allmänhet – såväl lokalt och 

nationellt som globalt. Ömsesidigheten innebär 

ett skydd för både kunder och ägare, då den både 

motverkar monopoltendenser och verkar stabi-

liserande på spekulativa marknader. Samtidigt 

eliminerar ömsesidigheten den potentiella mot-

sättning som kan uppkomma mellan kunder och 

bolagsägare. 

Ömsesidigheten innebär ett skydd för både 
kunder och ägare, då den både motverkar 

monopoltendenser och verkar stabiliserande 
på spekulativa marknader.”



et finns för närvarande inget direkt hot mot 

de ömsesidiga bolagens dominans på den 

svenska marknaden. Uppköp av utländska kon-

kurrenter är inte möjligt utan försäkringstagarnas 

medgivande. De ömsesidiga bolagen är således 

ägarmässigt hållbara. Däremot kan strategiska 

allianser med andra ömsesidiga bolag, till exempel 

på den nordiska marknaden, uppkomma till följd 

av den internationella konkurrensen. Detta trots 

att tidigare samarbeten, exempelvis mellan Folk-

sam och norska Samvirke, inte utmynnat i vare sig 

fusion eller långsiktigt samarbete. 

Ett potentiellt hot kan vara att svenska försäk-

ringsbolag återigen betraktar etablering utom-

lands som en bas för expansion och högre avkast-

ning – trots tidigare negativa erfarenheter. Men 

med tanke på att det krävs omfattande kapitalin-

satser för att konkurrera på andra marknader fö-

refaller det högst osannolikt att ömsesidiga bolag i 

framtiden väljer en sådan strategi. 

En fråga som behöver belysas närmare i framtiden 

är huruvida lagstiftningen missgynnar ömsesidiga 

bolag. Genom att de ömsesidiga bolagen räknas 

som ekonomiska föreningar hamnar de i strid med 

den rådande ”aktiebolagsnormen” i samhället. 

Detta kan skapa problem, exempelvis om Finan-

sinspektionen och jurister som arbetar med att 

reformera försäkringslagstiftningen utgår från att 

samtliga aktörer på marknaden är aktiebolag. Ett 

än större problem kan vara att även EU-lagstift-

ningen förefaller utgå från att marknadens aktörer 

drivs som aktiebolag. Detta är som sagt en fråga 

som behöver analyseras närmare i framtiden, 

och något som de europeiska ömsesidiga försäk-

ringsbolagen borde samarbeta närmare kring. Det 

skulle stimulera en konkurrensneutral och sund 

utveckling för europeisk försäkring. 

Samarbete mot gemensamma intressen och mål 

är grunden för alla typer av ömsesidig verksamhet. 

Vi har i denna skrift visat att ömsesidighet inom 

försäkringsbranschen blivit betydligt viktigare 

under de senaste femton åren, i både Sverige och 

andra länder. Ann Sommer, vice vd på Länsför-

säkringar AB, menar att detta ligger i tiden. Enligt 

henne kan vi idag se hur ömsesidighet skapas på 

internet genom att människor spontant söker 

samarbete för att lösa problem eller uppnå speci-

fika målsättningar. Kombinationen av ömsesidig-

hetens ideologiska grund, med bland annat öppet 

medlemskap, demokrati och deltagande i före-

tagets verksamhet, skiljer sig från aktiebolagens 

värdegrund. Detta tar sig bland annat uttryck i att 

ömsesidiga bolag har långsiktiga verksamhetsmål 

och inte är en del av ”kvartalskapitalismen”.
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Hot och möjligheter för 
ömsesidig försäkring i framtiden



För många verksamheter är aktiebolagsformen att 

föredra framför ömsesidighet. Men för andra kan 

det vara tvärtom. Inom vård, omsorg, utbildning 

och annan välfärdsorienterad verksamhet kan öm-

sesidighet många gånger vara ett bättre eller till 

och med överlägset alternativ. Ann Sommer menar 

att den svenska bolagsstrukturen är underutveck-

lad med ett stort fokus på aktiebolagsformen, och 

att andra verksamhetsformer, däribland ömsesidiga 

bolag, kunde fungera lika väl. 

De ömsesidiga försäkringsbolagens långsikti-

ga verksamhetsinriktning, baserad på organisk 

uppbyggnad och inte på fusioner, har skapat 

en stabilitet och hållbarhet som uppskattas av 

många försäkringskunder, vilket avspeglas i hög 

kundnöjdhet och lojalitet. Den svenska försäk-

ringsmarknaden är främst uppbyggd på direkta 

kontakter mellan bolag och kund – särskilt vad 

gäller privatförsäkringar– och inte som på många 

utländska marknader via försäkringsmäklare. Det 

har bidragit till att det varit svårt för utländska 

aktörer att etablera sig på den svenska mark-

naden, eftersom det är svårt för dem att skapa 

direkta kundrelationer. 

Det verkar finnas ett nyvaknat intresse för öm-

sesidig affärsverksamhet, menar Ann Sommer. 

De ömsesidiga bolagen har som främsta syfte att 

tillvarata kundernas intressen, något som ur ett 

ideologiskt perspektiv kan verka lockande även 

för anställda. Under det senaste decenniet har det 

också blivit lättare för dessa bolag att attrahera de 

mest kompetenta nyutexaminerade akademikerna 

med intresse för samhällsutveckling, långsiktighet 

och hållbarhet. Kompetenskraven har ökat inte 

bara för de anställda utan också för förtroen-

devalda. Genom att värna om den ömsesidiga 

traditionen har bolagen således inte bara lyckats 

överleva utan samtidigt skapat förutsättningar för 

en fortsatt positiv utveckling för kundägda organi-

sationer. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de öm-

sesidiga bolagen har haft och har en betydande 

roll att spela på den svenska försäkringsmark-

naden. Den ömsesidiga försäkringsformen har 

använts för olika typer av försäkring, inklusive 

tjänstepension. Bolagsformen har ibland föresprå-

kats och vid andra tillfällen motarbetats av staten, 

men att ägarformen inte bara lyckats överleva 

utan även dominerar försäkringsmarknaden idag, 

måste betyda att kundägda organisationer inte är 

en idé som bara fungerar i mindre komplicerade 

samhällen. Ömsesidiga försäkringsbolag har inte 

bara anpassat sig till modern ekonomi, utan före-

faller även vara en organisationsform som tillåter 

nationella bolag att bidra till en sund utveckling i 

en internationaliserad ekonomi.
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En fråga som behöver 
belysas närmare i framtiden 

är huruvida lagstiftningen 
missgynnar ömsesidiga 

bolag. Genom att de 
ömsesidiga bolagen räknas 
som ekonomiska föreningar 
hamnar de i strid med den 

rådande ”aktiebolagsnormen” 
i samhället.”
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