
Livförsäkringsaktiebolaget Salus-
Ansvar har inrättat ett referens-
råd som ska bidra till att återupp-
rätta försäkringstagarnas förtro-
ende för bolaget, hoppas före-
tagsledningen. Rådet består av
personer utan bindningar till 
SalusAnsvar. 

❙ ❙ Det har riktats en hel del kritik mot
Livförsäkringsaktiebolaget SalusAn-
svar för dess, som det sagts, ovilja att
bland annat acceptera en oberoende
granskning av bolagets affärer. Sveriges
läkarförbund är den enskilt största äga-
ren i SalusAnsvar, och en stor del av kri-
tiken har riktats från förbundets med-
lemmar. 

Nu hoppas SalusAnsvar att arbetet i
det nyinrättade referensrådet, som består
av tidigare finansministern Kjell Olof
Feldt, Erland Strömbäck, som är före
detta ledamot i Finansinspektionen och
tidigare ordförande i Svenska Försäk-
ringsföreningen, samt Solveig Wik-
ström som är professor i företagsekono-
mi vid Stockholms universitet, kan leda
till att liknande kritik kan undvikas i
framtiden.

Referensrådets uppgift blir att agera
vid potentiella intressekonflikter mellan
livbolaget och börsbolaget samt att ge-
nom analyser och rådgivning till bola-
gets styrelse upprätthålla försäkringsta-
garnas förtroende för livbolaget.   

Solveig Wikström menar att refe-
rensråd av den typen som SalusAnsvar
inrättat är något som allt fler företag fun-
derar på. 

– Jag har haft flera företag som i oli-
ka sammanhang tagit kontakt med mig i
den här frågan, och det har berört fakto-
rer som etik och kundperspektiv. Just
kundperspektivet är många företag dåli-
ga på att hantera, säger Solveig Wik-
ström, som dock inte känner till om det
redan idag finns några motsvarande re-
ferensråd i andra bolag. Varken natio-
nellt eller internationellt.   

Slarvas med etikfrågor 
Solveig Wikström vill inte kommentera
huruvida SalusAnsvar hanterat den kri-
tik som riktats mot bolaget på ett bra sätt. 

– SalusAnsvar har en ganska kom-
plicerad företagsstruktur som det krävs
lite tid för att sätta sig in i, vilket jag ännu
inte hunnit. Men uppträder nya företags-

konstellationer
inom koncernen,
konstellationer
som på något sätt
kan upplevas
som tvivelaktiga,
blir det vår upp-
gift i referensrå-
det att göra en
analys av vad
som är rätt och
fel, säger Solveig
Wikström. 

Även om före-
tag generellt sett har blivit försiktigare,
och mer vaksamma på att det kan kom-
ma kritiska reaktioner från allmänheten
mot hur bolaget agerar, slarvar fortfa-
rande många med frågor som handlar
om etik, menar Solveig Wikström. 

– Går man som SalusAnsvar ut till
stora grupper kan konsumentreaktioner-
na bli enorma. För den typen av företag
kan det vara förödande när förtroendet
naggas i kanten, säger Solveig Wik-
ström.
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Kjell Olof Feldt, med
i referensrådet.


