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Aktuellt och reportage

Minst hälften av livbolagens sty-
relseledamöter ska stå fria från
kopplingar till bolagets ägare.
Det föreslår nu finansinspektio-
nen för att stärka försäkringsta-
garnas ställning i bolagen. 

– Att som idag bara kräva en
ensam representant för försäk-
ringstagarna i styrelserna gör de-
ras arbete mycket svårt, säger Eva 
Ekström på Finansinspektionen.

❙ ❙ Förtroendet för livbolagen har rub-
bats, menar regeringen, och syftar bland
annat på misstankarna om otillbörlig på-
verkan på livbolagens styrning. Finans-
inspektionen har därför haft i uppdrag att
ta fram förslag som kan leda till ett åte-
rupprättat förtroende. SalusAnsvars liv-
aktiebolag tillhör de tio livbolag, av to-
talt 43 svenska bolag, som främst berörs
av Finansinspektionens uppdrag. Krite-
riet för detta urval är att försäkringsta-
garna står för en stor del av det riskbä-
rande kapitalet i bolagen. 

Det viktigaste förslaget i rapporten
Intressekonflikter i livbolagen är enligt
Eva Ekström kravet på antalet oberoen-
de ledamöter. 

– Vi säger inte med våra förslag att

livbolagen inte redan idag främst ser till
försäkringstagarnas intressen. Men
misstanken om otillbörlig påverkan mi-
nimeras genom att exempelvis fler obe-
roende ledamöter sitter i styrelserna. 

– Om dessa svarar för hälften av le-
damöterna kan de speciella försäkrings-
tagarrepresentanterna avskaffas, säger
Eva Ekström.  

Riktlinjer för hantering
Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar
har kritiserats för att samtliga styrelsele-
damöter även suttit i moderbolaget Salu-
sAnsvars styrelse, även försäkringsta-
garrepresentanten Benny Ruus. Det har
funnits en tröghet i att släppa in obero-
ende styrelseledamöter. År 2002 gick
ledningen ut med ett löfte om att tillsät-
ta oberoende ledamöter, och nu har fak-
tiskt en ledamot valts in: Jan Bröms, 
tidigare chefsekonom på SACO. 

– Ytterligare en oberoende ledamot
är på gång att utses, säger Carl-Viggo
Östlund, men vill inte tala om vem som
är aktuell.  

Bolaget kommer på flera sätt att be-
röras om förslagen i Finansinspektionens
rapport leder till ändrad lagstiftning.

– Det kommer att krävas lite om-

ställningstid, men kan det bidra till att
återvinna förtroendet för livbolagen så
välkomnar jag förslaget. 

Finansinspektionen anser också att
Försäkringsrörelselagen bör ändras så
att det ställs krav på styrelsen att fast-
ställa riktlinjer för hantering av intresse-
konflikter. Carl-Viggo Östlund anser att
livbolaget SalusAnsvar redan idag upp-
fyller det kravet genom »transparanta
avtal«. Samtidigt uppger han lite själv-
kritiskt att avtalen kanske inte alltid »va-
rit helt tydliga«. 

– Försäkringsbranschen är mycket
komplex och jag tror att vi måste lära oss
att vara övertydliga i avtalen för att alla
ska kunna ta till sig informationen. Då
tror jag också förtroendet kommer att
öka för livbolagen. 

– Dessutom måste vi tillföra tydliga
riktlinjer för hantering av intressekon-
flikter, eftersom det alltid finns en risk
för att sådana kan uppstå, säger Carl-
Viggo Östlund.  

Finansinspektionen föreslår i sin rap-
port även att den får ökade möjligheter till
sanktioner, exempelvis böter, när livbola-
gen bryter mot reglerna.

Peter Örn
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Nu skärps kraven på livbolagen

Tio konceptkunder – årets mål är
nått! Så skriver försäkringsbola-
get SalusAnsvar i början av juni i
ett pressmeddelande, och fram-
ställer det som ett kvitto på
»styrkan i vår affärsidé«. Men bo-
lagets största ägare, Läkarför-
bundet, återfinns inte bland des-
sa tio. Är det ett kvitto på förbun-
dets misstro mot SalusAnsvar? 

❙ ❙ Samma dag, den 12 juni, som Finans-
inspektionen presenterade sina förslag
till hur förtroendet för livbolagen ska
återupprättas (se separat artikel) var
Carl-Viggo Östlund, VD för SalusAn-
svar, inbjuden till Läkarförbundets
centralstyrelse för att redogöra för bola-
gets verksamhet.

Läkarförbundet är inte längre det-
samma som SalusAnsvar. Detta är något
som inte minst Läkarförbundets VD,
tillika styrelseledamot i SalusAnsvar,
Lars Andåker försöker nå ut med till lä-
karkollektivet. Men faktum kvarstår:

SalusAnsvar kan acceptera
en oberoende granskning 

Läkarförbundet är fortfarande den en-
skilt störste ägaren med cirka 15 procent
av aktierna, läkarna är den viktigaste
kundgruppen i SalusAnsvar och det är
bland läkarkollektivet som den mesta
kritiken till bolaget återfinns. 

Centralstyrelsens, CS, ledamöter visa-
de sig på flera sätt spegla den kritik och de
frågeställningar som återfinns bland
många av förbundets medlemmar. Det
handlar bland annat om livbolagets ovilja
att låta en oberoende granskningsman se
över bolagets verksamhet, och att inte
släppa in en person från förbundet som
försäkringstagarrepresentant i livbola-
gets styrelse.

Carl-Viggo Östlund, som inför CS
förklarade att 2003 ska bli ett år av
tillväxt men att den förutsätter ett stort
förtroende för bolaget, säger till Läkar-
tidningen att det inte krävs någon ytter-
ligare granskning. 

– Vi har redan ett antal granskare; bo-
lagsledningen, styrelsen i vilken det in-
går en försäkringsrepresentant, Finans-

Carl-Viggo Östlund, VD för SalusAnsvar
misstänker att diskussionerna kring
bolagets livbolag gjort att Läkarförbundet
ännu inte känner ett tillräckligt stort
förtroende för bolaget för att ta steget om
att bli s k konceptkunder och marknads-
föra bolagets produkter under eget namn. 
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