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Sammanfattning 

Framställningen innehåller en analys över nuvarande forskning på området för ömsesidiga 
försäkringsbolag och därtill en utvärdering av framtida forskningsbehov. Utredningen har 
haft sin utgångspunkt i tre tematiska områden. I det följande ges en kortfattad sammanfatt-
ning av nuvarande forskning och behovet av framtida forskning i relation till de tematiska 
områdena.  

Det första tematiska området rör den lagstiftningsteknik som används för ömsesidiga för-
säkringsbolag. Vi har härvid funnit att någon direkt forskning på området till synes inte exi-
sterar i dagsläget. Det material som vi framförallt har eftersökt har varit undersökningar om 
effekterna av den nuvarande lagstiftningsregleringen och om denna helt eller delvis miss-
gynnar ömsesidiga försäkringsbolag. Vår utvärdering visar, och då med utgångpunkt i den 
bristfälliga forskningen på området, att ett betydande framtida forskningsbehov föreligger. 
En av de främsta anledningarna till denna slutsats är att den nuvarande lagstiftningsregle-
ringen missgynnar ömsesidiga försäkringsbolag, både i konkurrens- och kostnadshänse-
ende. Vi finner således att rådande lagstiftningsteknik inte kan betraktas som tillfredstäl-
lande och att denna därav måste utvärderas inför framtida lagstiftningsändringar i syfte att 
förbättra villkoren för ömsesidiga försäkringsbolag. 

Det andra tematiska området berör den unika federation som Länsförsäkringar utgörs av 
och huruvida denna i förhållande till traditionella koncerner missgynnas. Detta är ett om-
råde som till synes inte berörs i någon forskning i dagsläget. Det kan till en början konstate-
ras att den aktuella federationen inte faller inom gällande koncerndefinition, varför länsför-
säkringsgruppen inte har någon möjlighet att ta del av de positiva effekter som följer av 
koncernbegreppets tillämpning. Enligt vårt förmenande är det framförallt ekonomiska ef-
fekter som federationen går miste om, varför det kan anses angeläget att se över gällande 
koncerndefinition och eventuellt utvidga dess omfång till att även omfatta sådana federat-
ioner som Länsförsäkringar utgör. Området kräver emellertid mera forskning, vari både 
möjligheterna till en sådan utvidgning och effekterna därav måste utvärderas och analyse-
ras.  

Det tredje tematiska område berör egentligen två individuellt skilda områden, det första tar 
sikte på huruvida ömsesidiga försäkringsbolags möjligheter till riskkapitalförsörjning kan 
betraktas som tillfredställande. Det andra området avser istället huruvida delägarnas aktiva 
deltagande i ömsesidiga försäkringsbolag skulle kunna förbättras lagstiftningsvägen. Dessa 
båda områden redovisas individuellt i det följande. 

Vad angår ömsesidiga försäkringsbolags möjligheter till riskkapitalförsörjning har vi inte 
kunnat hitta någon egentlig forskning att tala om. I dagsläget återfinns endast konstateran-
den att de nuvarande kapitalanskaffningsmöjligheter för ömsesidiga försäkringsbolag är att 
betrakta som bristfälliga. Den svenska lagstiftningen tillhandahåller i dagsläget endast två ka-
pitalanskaffningsmöjligheter för dessa bolag, vilket innebär att deras konkurrenskraft i för-
hållande till framförallt försäkringsaktiebolag är negativ. Det föreligger därför ett stort 
forskningsbehov på området. Genom forskning eftersöker vi framförallt kapitalanskaff-
ningsmöjligheter som dels beaktar de ömsesidiga principerna, dels tillgodoser ömsesidiga 



 

 

försäkringsbolags behov av bättre konkurrensvillkor genom fler kapitalanskaffningsmöjlig-
heter. 

När det gäller området beträffande möjligheten att etablera ett aktivare deltagande bland 
delägarna genom lagstiftning, har vi inte heller kunnat identifiera någon forskning i dagslä-
get. Området är en viktig fråga för ömsesidiga försäkringsbolag då deras delägare tillika är 
kunder i bolaget. Enligt vårt förmenande är nuvarande lagstiftning i huvudsak att betrakta 
som tillfredställande, då denna tillerkänner ömsesidiga försäkringsbolag stor frihet att skapa 
sin egen modell för ägarinflytande. I sammanhanget bör det understrykas att det knappast 
är möjligt att lagstiftningsvägen tvinga fram ett aktivare deltagande från delägarnas sida. 
Närmare bestämt kan lagstiftningen inte ålägga delägare en sådan förpliktelse gentemot bo-
laget, då denna relation måste bygga på frivillighet från delägarnas sida. Med anledning av 
att lagstiftningen förefaller tillfredställande har vi inte kunnat hitta något juridiskt forsk-
ningsbehov. Forskningsbehovet hänför sig, enligt vårt förmenande, istället till hur ömsesi-
diga försäkringsbolag på annat sätt än genom lagstiftning skulle kunna öka deltagandet i bo-
laget, exempelvis genom ekonomiska incitament för kunderna/delägarna. 

Sammantaget kan det konstateras att alla delar i framställningen är förenade med ett fram-
tida forskningsbehov, mycket beroende på att någon nuvarande forskning på områdena till 
synes inte existerar i den omfattning som är önskvärd. I fallande prioritetsordning gör vi 
bedömningen att forskningsbehovet är störst beträffande: 

1. Lagstiftningstekniken i fråga om den rättsliga regleringen av ömsesidiga försäkringsbolag. 

2. Ömsesidiga försäkringsbolags möjligheter till riskkapitalförsörjning. 

3. Ömsesidiga försäkringsbolag såsom Länsförsäkringar och den ”upp- och nervända” 
koncern som det organisatoriskt är fråga om samt därmed frågan om koncernbegreppets 
tillämpning i syfte att skapa konkurrensneutralitet i förhållande till vinstdrivande försäk-
ringsaktiebolag. 

Forskningsbehovet beträffande frågan om att främja ett aktivare deltagande bland delägar-
na i ömsesidiga försäkringsbolag rör andra vetenskapliga ämnesområden än juridik, där-
ibland ekonomi och möjligen olika typer av beteendevetenskapliga discipliner. 
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1 Inledningskapitel 

1.1 Syfte 

Syftet med projektet är att fastställa existerande forskning och vilket forskningsbehov som 
finns avseende den rättsliga regleringen kring ömsesidiga försäkringsbolag såsom Länsför-
säkringar, där kunderna samtidigt är delägare i verksamheten (se 12:1 1 st. försäkringsrörel-
selagen; 2010:2043). Inom ramen för en sådan studie är det konsekvenserna av den rättsliga 
regleringen som är av intresse, inte minst då de fördelar och nackdelar som den rättsliga re-
gleringen kring ömsesidigheten ger jämfört med andra associationsformer såsom aktiebo-
lag. Studien syftar framförallt till att ge en bred översikt över existerande rättsvetenskaplig 
samt i den mån tid finns för företagsekonomisk forskning, företrädesvis i Norden men un-
der beaktande av internationella studier på samma ämnesområden i den mån det låter sig 
göras. 

Även om syftet med studien således är att ge en bred forskningsöversikt kommer särskild 
vikt fästas vid tre tematiska områden. 

Det första området rör regleringstekniken i lagstiftningen och däribland sådana frågor som 
om den rättsliga regleringen av ömsesidiga försäkringsbolag generellt sett leder till missgyn-
nande av denna företagsform i förhållande andra företagsformer, främst aktiebolag. En nä-
raliggande fråga är om lagstiftarens tendens till att så att säga ”klämma in” ömsesidiga före-
tagsformer bland andra icke helt jämföra företagsformer i försäkringsnäringslagstiftning ty-
piskt sett missgynnar de förra.    

Det andra området rör det faktum att Länsförsäkringar är unikt organiserat såtillvida att det 
är upp- och nervänd federation med ett ”koncernmoderbolag” ägt av de enskilda länsför-
säkringsföretagen. Innebär detta förhållande praktiska problem och högre kostnader för 
Länsförsäkringar i jämförelse med andra försäkringskoncerner och kan det tillskrivas lag-
stiftarens bristande förståelse för den ömsesidiga försäkringsformen? 

Det tredje området rör enskild ämnesmässiga delområden såsom huruvida medlemmarnas 
aktiva deltagande i ett ömsesidigt försäkringsbolag kan förbättras genom lagstiftning och i 
så fall hur (den aktiva ägarfunktionen), huruvida riskkapitalförsörjningen är tillräckligt väl 
tillgodosedd i lagstiftningen sett i ett konkurrensperspektiv och huruvida regleringen av 
ömsesidiga försäkringsföretags organisation kan förbättras.  

1.2 Avgränsning 

På grund av den begränsade tid som står till vårt förfogande för projektet måste en viss re-
servation vidtas. Reservationen avser till en början att den internationellt rättsvetenskapliga 
forskningen möjligen får avgränsas till europeisk sådan för att alla teman ska kunna utredas 
på ett tillfredställande sätt. Vidare måste en reservation av tidsskäl göras med avseende på 
den ekonomiska forskningen på området och att vi inte har kunnat täcka denna till 100 %.  
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1.3 Material 

Syftet med projektet är att ge en översikt av befintlig forskning avseende ömsesidiga för-
säkringsbolag samt identifiera framtida forskningsbehov. Detta innebär att det material som 
eftersökts för att kunna uppfylla syftet med framställningen är befintlig forskning på områ-
det. Det kan härvid konstateras att någon direkt forskning inte påträffats, varken nationellt 
eller i Norden, beträffande de tematiska områden som framställningen omfattar. Våra te-
maområdena verkar endast ha berörts mycket kortfattat i litteraturen.1  

Även internationellt saknas forskning avseende de tematiska områden som ligger i fokus 
för denna framställning. Det bör dock nämnas att områdena till synes behandlats i större 
omfattning än på den nationella- och nordiska nivån. Dock kvarstår det faktumet att djup-
gående forskning även här saknas. 

Det material som ligger till grund för framställningen kommer närmare beröras i samband 
med varje enskilt kapitel. Skälet härtill är att informationsunderlaget i viss mån varierar te-
man emellan och således ger detta tillvägagångssätt en bättre indikation om forskningsbris-
ten för varje enskilt tematiskt område som framställning berör. 

Med anledning av att utländsk lagstiftning utnyttjas i denna framställning, vilken är översatt 
från sitt ursprungliga språk, får vi reservera oss för eventuella brister härvidlag liksom att vi 
viss utsträckning tvingats utnyttjat sekundära källor.  

                                                 
1 Ett undantag är jur dr Henric Falkmans studie om Försäkringsrörelse – Tillståndsplikt och skyddade intres-

sen, 2010, som dock främst behandlar gällande regler på området. 
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2 Försäkringsrättens historik 
I denna del kommer försäkringsrättens historia under de senaste två seklerna åskådliggöras. 
Fokus ligger i att identifiera rättsutvecklingen på det försäkringsrättsliga området samt hän-
delser vilka inverkat på denna utveckling. På grund av att framställningen har ömsesidiga 
försäkringsbolag som utgångspunkt kommer vikten, i den mån det går, även i fråga om det 
historiska perspektivet att ligga på dessa. 

Den försäkringsform som tidigast växte fram i Sverige var den så kallade brandstoden, vil-
ken utgjordes av ömsesidiga och halv-officiella institutioner. Den principiella innebörden 
av begreppet brandstoden var att samtliga invånare inom ett visst område, vid uppkomsten 
av en brandskada, ömsesidigt skulle bistå varandra. Ifrågavarande försäkringsform ersattes 
dock successivt, under första hälften av 1840-talet, av de så kallade socken- och länsbola-
gen. Anledningen till den successiva utvecklingen har sin grund i de brister vilka identifie-
rades i brandstoden.2   

Under 1800-talet återfanns ingen svensk lagstiftning, vilken särskilt berörde verksamheten i 
försäkringsbolag. År 1855 bildades försäkringsbolaget Skandia. Bolaget kan anses utgöra 
det första moderna försäkringsbolaget i svensk försäkringshistoria. Under åren 1855-1903 
byggde de försäkringsbolag, vilka bildades under denna tidsperiod, sin rörelse på norme-
rande principer. De normerande principer som tillämpades växte fram under samma tids-
period genom att försäkringsbolagen i mångt och mycket kopierade varandras organisat-
ioner, beräkningsgrunder och skaderegleringar. Utvecklingen med normerande principer 
innebar dock inte att något behov inte kunde anses föreligga för ett tydligt regelverk på 
området.3 

En enkel form av statlig koncessionsprövning infördes i samband med försäkringsbolaget 
Skandias bildande. Den statliga prövningen bestod av en granskning av försäkringsbolagets 
stadgar, varefter beviljande genom tillstånd kunde ske för att starta försäkringsrörelsen 
(koncessionspricipen). Koncessionsprövningen innebar således i realiteten att försäkringsaktie-
bolagens bolagsordning hanterades i enlighet med 1848 års aktiebolagslag. De ömsesidiga 
försäkringsbolagens bolagsordningar å andra sidan skulle anpassas både till de normer som 
var fastställda i aktiebolagen samt till marknadens etablerade normer.4  

Under 1800-talet var vidare både den offentliga kontrollen och tillsynen av försäkringsverk-
samheten begränsad. Begränsningen var en effekt vilken delvis hade sin grund i bristen på 
särskild lagstiftning, delvis även av att tillsynen inte bedrevs av en egen myndighet utan av 
civildepartementet. Bristen på lagstiftning framskymtar även i framväxten av de norme-
rande principerna, eftersom dessa växte fram för de olika försäkringstyperna avseende både 
försäkringsbolagens verksamhet samt dess kapitalförvaltning.5  

                                                 
2 Larsson, M. och Lönnborg, M., s. 86. 

3 Larsson, M., Lönnborg, M. och Svärd, S-E., s. 52. 

4 Larsson, M., Lönnborg, M. och Svärd, S-E., s. 53 f. 

5 Larsson, M., Lönnborg, M. och Svärd, S-E., s. 54 f. 
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I Sverige tillkom den första lagstiftningen för det enskilda försäkringsväsendet år 1903, ge-
nom införandet av försäkringsrörelselagen. I lagstiftningens grundäggande beståndsdelar 
gjordes ingen åtskillnad mellan försäkringsaktiebolagen och de ömsesidiga försäkringsbola-
gen, utan dessa var identiska. Med anledning av att den svenska försäkringsmarknaden, före 
lagens tillkomst, utgick från marknadsetablerade normer innebar de ändrade förhållandena 
en naturlig uppstramning. Dock utgick flertalet av de bestämmelser som återfanns i lag-
stiftningen från redan etablerade normer varför förändringen inte var särskilt revolution-
erande. Med anledning därav kunde inte heller den nya lagstiftningen anses utgöra ett brott 
mot tidigare traditioner på försäkringsmarknaden.6  

Med anledning av 1903 års försäkringsrörelselag framstod inte längre skillnaderna mellan 
försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag som särskilt avgörande. De mot-
sättningar som uppstod under slutet av 1800-talet mellan associationsformerna tonades 
även ned med införandet av lagstiftningen. Försäkringsrörelselagens införande medförde 
att associationsformerna kom att betraktas som likvärdiga.7  

Tillkomsten av 1903 års försäkringsrörelselag medförde, vilket tidigare nämnts, en upp-
stramning av försäkringsmarknaden. Bland de principiella delar vilka blev föremål för 
denna uppstamning inräknas bland annat etableringskontrollen, vilken framförallt blev 
striktare vad gäller livbolagens kapitalförvaltning. Även den tillsynsmyndighet, vilken utö-
vade tillsynen över försäkringsmarknaden, fick med anledning av försäkringsrörelselagens 
införande status som eget ämbetsverk, den så kallade försäkringsinspektionen. Försäkrings-
inspektionens tillkomst innebar även att statens inflytande på försäkringsmarknaden ökade 
dels genom möjligheten till kraftfulla ingripanden på marknaden, dels genom inverkan på 
försäkringsbolagens handlande. Med anledning av lagstiftningen ålades även försäkringsbo-
lagen skyldigheten, att offentligt publicera information om deras ekonomiska ställning i 
samband med bokslutet (publicitetsprincipen). Vidare bidrog även lagstiftningen till att skapa 
enlighet, gällande bland annat premie- och vinstberäkningar, mellan försäkringsbolagen.8 

En ny försäkringsrörelselag infördes sedermera år 1917, med anledning av önskemål angå-
ende både förtydliganden och förändringar i lagstiftningen. I väsentliga delar överens-
stämde dock 1917 års lag med den tidigare. De områden vilka förtydligades var bland annat 
kapitalförvaltningsprinciper och möjligheterna för försäkringsinspektionen att utöva tillsyn. 
Försäkringsrörelselagen från 1917 bibehölls fram till 1948, då lagstiftningen blev föremål 
för en genomgripande översyn.9 

1948 års försäkringsrörelselag bygger, i stora delar, på det tidigare regelverket. Skillnaderna 
ligger främst i införandet av nya principer samt även omtolkning av de äldre principerna.10 

                                                 
6 Larsson, M., Lönnborg, M. och Svärd, S-E., s. 53. 

7 Larsson, M. och Lönnborg, M., s. 87.  

8 Larsson, M., Lönnborg, M. och Svärd, S-E., s 54 ff. 

9 Larsson, M., Lönnborg, M. och Svärd, S-E., s 53. 

10 Larsson, M., Lönnborg, M. och Svärd, S-E., s 57 f. 
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Bakgrunden till de regelförändringar som vidtogs, med anledning av 1948 års lag, låg dels i 
behovet av anpassning till samhällsomvandlingen, dels annan reviderad näringslagstiftning-
en och slutligen dels även den statliga kontrollen vilken skulle stärkas för försäkringsmark-
naden.11 Av de nya principer som infördes i samband med den nya lagstiftningen, hade fler-
talet som mål att det privata försäkringsväsendet skulle rationaliseras. Även positionen för 
de enskilda försäkringskunderna skulle förbättras, både ur ett kostnadsperspektiv men även 
vad gäller inflytandet i försäkringsbolagens verksamhet. Sammantaget kan det konstateras 
att det grundläggande syftet med 1948 års lag var att värna om delägarnas intressen.12 

En av de nya principerna, som var ämnad att effektivisera försäkringsmarknaden, var den 
så kallade behovsprincipen. Principen syftar till en koncessionsprövning utifrån både kvalita-
tiva som kvantitativa aspekter, det vill säga att rörelsen både skall vara behövlig samt främja 
en sund utveckling av försäkringsväsendet för att uppnå koncessionsvillkoren.13 Jämfört 
med tidigare medförde införandet av behovsprincipen en skärpning av koncessionsreglerna, 
som delvis innebar ett avsteg från traditionen.14 Principen innebar dock inga problem för 
redan etablerade försäkringsbolag att erhålla fortsatt tillstånd vid koncessionsprövningen, i 
den mån ansökan omfattade försäkringsbolagets traditionella verksamhetsområden.15 

En annan princip som infördes i den nya lagen var den så kallade skälighetsprincipen. Princi-
pen innebär i huvuddrag att den försäkringspremie, vilken försäkringstagaren erlägger, skall 
vara skälig i relation till den försäkringstjänst som levereras.16 Skälighetsprincipen i kombinat-
ionen med ovan nämnda behovsprincip bidrog till att bromsa expansionen, av små och me-
delstora försäkringsbolag. För mindre ömsesidiga försäkringsbolag medförde de begrän-
sade expansionsmöjligheterna dock inga större problem, det var snarare den skärpta kon-
trollen av försäkringsbolagen vilken medförde problem för dessa bolag.  De mindre ömse-
sidiga försäkringsbolagen hade före 1948 års försäkringsrörelselag varit undantagna från 
tillsynsmyndighetens kontroll, varför denna ändring medförde vissa problem. Flertalet av 
de principer som infördes med anledning av 1948 års lag, däribland behovsprincipen och skä-
lighetsprincipen, kom att gälla för den svenska försäkringsmarknaden i 40 år.17  

En period av förändring inleddes under 1980-talets början för den svenska försäkrings-
branschen. I Sverige infördes en ny försäkringsrörelselag under år 1982, vilken således in-
fördes i början av den förändring som skedde på den försäkringsrättsliga marknaden. Un-
der följande decennium var försäkringsbranschen föremål för en genomgripande omvand-
ling varigenom svensk privat försäkring, som tidigare varit styrd av statliga prioriteringar, 

                                                 
11 Larsson, M. och Lönnborg, M., s. 87 f. 

12 Larsson, M. och Lönnborg, M., s. 88 f. 

13 SOU 1946:34, s. 13 ff. 

14 Larsson, M., Lönnborg, M. och Svärd, S-E., s. 62. 

15 Larsson, M. och Lönnborg, M., s. 88. 

16 SOU 1946:34, s. 33 ff. 

17 Larsson, M. och Lönnborg, M., s. 87 ff. 
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marknadsanpassades. Bakgrunden till omvandlingen ligger i den internationella finansiella 
marknadens avregleringar, vilka fick sin genomslagskraft under 1980-talet i den svenska po-
litiken.18 

En annan del vilken spelat en viktig roll i försäkringsmarknadens förändring är den anpass-
ning vilken gradvis skett till dåvarande Europeiska Gemenskapen, nu Europeiska Unionen. 
Under år 1991 lämnade Sverige in sin formella ansökan om medlemskap, även om anpass-
ning redan började ske under mitten av 1980-talet. Genom anpassningen till EUs grundläg-
gande regleringar framkom att den så kallade behovsprincipen, som återfanns i svensk rätt, inte 
kunde anses vara förenlig med EUs etableringsfrihet varför denna kom att avskaffas år 
1985. Under år 2000 avskaffades även den så kallade skälighetsprincipen. De förändringar som 
nu omnämnts är endast en del av de ändringar som skedde i den svenska försäkringsrätten 
med anledning av anpassningen till EU.19   

1982 års lag ersattes den 1 april 2011 av en ny försäkringsrörelselag (2010:2043)20, vars in-
nehåll till stora delar överensstämmer med den föregående. Vissa delar skiljer sig dock, ex-
empelvis att den nuvarande FRL, till skillnad från 1982 års lag, i huvudsak knyter försäk-
ringsaktiebolagen till den associationsrättsliga regleringen för aktiebolag, vilket således in-
nebär en tillämpning av aktiebolagslagen (2005:551)21. I motsvarande mån anknyts, i varie-
rande utsträckning, regleringarna för försäkringsföreningar samt ömsesidiga försäkringsbo-
lag till lag (1987:667) om ekonomiska föreningar22.23  

                                                 
18 Larsson, M. och Lönnborg, M., s. 92 ff. 

19 Larsson, M. och Lönnborg, M., s. 92 ff. 

20 Benämns vidare FRL. 

21 Benämns vidare ABL. 

22 Benämns vidare FL. 

23 Prop. 2009/10:246, s. 283 ff. och SOU 2006:55, s. 162 ff. 
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3 Regelöversikt 

3.1 Inledning 

Följande kapitel avser en regelöversikt, med grund i de tre tematiska områden som angivits 
för framställningen. Som redan konstaterats i samband med försäkringsrättens historiska 
utveckling är FRL idag framförallt förknippad med två andra lagar på det associationsrätts-
liga området, aktiebolagslagen och lag om ekonomiska föreningar, varför dessa särskilt be-
aktas i följande genomgång. Av tillgängliga försäkringsformer är det försäkringsaktiebolag 
som, enligt hänvisning från kap. 11 FRL, i allmänhet skall lyda under föreskrifter i aktiebo-
lagslagen såvida inte annat följer av FRL eller särskilda föreskrifter.24 Ömsesidiga försäk-
ringsbolag regleras istället genom kap. 12 FRL, varigenom hänvisningar sker till allmänna 
bestämmelser i lag om ekonomiska föreningar.25 Syftet med kapitlet är således att åskådlig-
göra skillnaden i regeltillämpningen, mellan aktiebolagsformen och de ömsesidiga bolagen, i 
förhållande till de tre tematiska områdena. Härigenom är syftet även att läsaren ska få en 
översiktlig bild om den flexibilitet som regelverken tillerkänner de respektive bolagsfor-
merna. Hävid åsyftas de anpassningsmöjligheter som reglerverken tillerkänner dessa.  

3.2 Kapitalanskaffning 

De kapitalanskaffningsregler som gäller för aktiebolag, därav även för försäkringsaktiebo-
lag, regleras i ABL. Kap. 11 ABL omfattar de olika former av kapitalanskaffning som tiller-
känns aktiebolag. Ett alternativ för att anskaffa kapital är att höja bolagets redan befintliga 
aktiekapital, vilket kan ske genom fondemission, nyemission, teckningsoptioner eller ge-
nom nyttjande av konvertibler. 26 Även möjligheten till kapitalanskaffning genom uppta-
gande av lån är en möjlighet vilken tillkommer aktiebolag.27 De olika möjligheterna kom-
mer kortfattat beskrivas i det följande. 

En fondemission innebär att bolaget ökar sitt aktiekapital, vilket kan ske dels genom att be-
lopp överförs från reservfonden, uppskrivningsfonden eller fritt eget kapital, dels genom 
att anläggningstillgångarnas värde skrivs upp. En fondemission kan vidtas med eller utan 
utgivande av nya aktier. För det fall nya aktier ges ut skall detta ske i förhållande till aktieä-
garnas tidigare innehav, om inte annat anges.28 Ett annat sätt att öka bolagets aktiekapital är 
genom nyemission, varvid nya aktier emitteras. Varje aktieägare skall som huvudregel ha 
företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de redan äger. Bolagets ak-
tiekapital ökas i detta fall med den summa som nyemissionen omfattar.29 

                                                 
24 11:1 FRL. 

25 Se bl.a. 12:3 FRL. 

26 11:1 ABL. 

27 11:11 ABL. 

28 12:1-2 ABL. 

29 13:1 & 4 ABL.  
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En annan möjlighet till att öka aktiekapitalet i ett aktiebolag är genom så kallade tecknings-
optioner. En teckningsoption är en av ett aktiebolag gjord utfästelse avseende rätt att 
teckna nya aktier i bolaget mot betalning i pengar.30 Varje aktieägare har i förhållande till 
sitt innehav företrädesrätt till teckningsoptioner, såvida inte annat anges. En emission ge-
nom teckningsoptioner skiljer sig från de redan nämnda emissionsmöjligheterna, då teck-
ningsoptioner inte direkt vid emittering påverkar antalet aktier i bolaget eller ökar dess akti-
ekapital. De ifrågavarande variablerna påverkas istället när teckningsoptionerna nyttjas, som 
således för med sig nya aktier och ett ökat aktiekapital för bolaget.31 Även emission av kon-
vertibler kan utnyttjas av aktiebolag, varvid samma företrädesrätt gäller för aktieägare som 
vid redan nämnda emissionsformer.32 Emission av konvertibler innebär att en förmögen-
het, i form av ett penninglån, tillförs bolaget som vid ett senare tillfälle konverteras till ak-
tier.33 

Ett aktiebolag har även möjlighet att anskaffa kapital genom upptagande av lån, som an-
tingen kan utgöras av ett kapitalandelslån eller vinstandelslån. Ett kapitalandelslån innebär 
att amorteringen binds till bolagets behållna förmögenhet, som innebär att om bolaget går 
bra skall betalning ske utöver lånets nominella belopp till långivaren. Vid ett vinstandelslån, 
å andra sidan, knyts räntan på lånet till bolagets resultat. Villkor tillhörande de olika låne-
typerna har utelämnats i ABL till förmån för reglering av marknadens aktörer.34 Beslut om 
upptagande av lån skall fattas av bolagsstämman eller, efter bemyndigande, av styrelsen.35 

ABL ger således aktiebolagsformen flera olika möjligheter till kapitalanskaffning. En viss 
begränsning gäller beträffande försäkringsaktiebolagens möjligheter att uppta lån, då detta 
endast får ske om det görs för att effektivisera kapitalförvaltningen eller om det i övrigt kan 
anses motiverat av försäkringsrörelsen.36 

Vad gäller kapitalanskaffningsregler för de ömsesidiga försäkringsbolagen regleras detta ge-
nom FRL och FL. Det finns framförallt två möjligheter till kapitalanskaffning, som tiller-
känns ömsesidiga försäkringsbolag, som är av intresse. En möjlighet är baserad på bolagets 
garantikapital som regleras i FRL, vilket åsyftar den kapitalbas som ömsesidiga försäkrings-
bolag skall inneha för att få bildas.37 Garantikapitalets funktion för ömsesidiga försäkrings-
bolag är att tillföra erforderligt rörelsekapital, som antingen tillförs vid dess start eller vid 

                                                 
30 11:4 ABL. 

31 14:1 ABL och Andersson, S., m.fl., Aktiebolagslagen (1 januari 2012 zeteo) kommentar till 14:1 ABL. 

32 15:1 ABL. 

33 15:4-7 ABL 

34 Sandström, T., s. 132 f. 

35 11:11 jfr 16:1 ABL. 

36 4:5 FRL. 

37 12:9 1 st. FRL. 
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senare tidpunkt under rörelsens gång. Garantikapitalet redovisas följaktligen som eget kapi-
tal i bolaget och kan tillskjutas av såväl delägare som externa parter.38  

Oavsett om garantikapital tillskjuts vid rörelsens start eller vid ett senare tillfälle under rö-
relsens gång ska detta alltid återföras då ett återbetalningskrav finns. Återföringen skall ske 
då bolaget inte längre är i behov av garantikapitalet för att på ett ändamålsenligt sätt bedriva 
rörelsen. Återbetalningen skall vidare även vara förenlig med bestämmelser gällande kapi-
talbasens sammansättning.39 Motivet till återbetalningskravet är önskemålet om att begränsa 
garanternas inflytande i rörelsen. Syftet är således att det externa inflytandet skall vara av 
kortvarig natur, vilket innebär att reglerna ansluter sig till principen om självfinansiering.40 

En annan möjlighet för ömsesidiga försäkringsbolag att förvärva externt kapital är genom 
emittering av förlagslån. Möjligheten till förlagslån kan endast brukas då det kan anses mo-
tiverat av försäkringsrörelsens ändamålsenliga bedrivande. Det förutsätts, för att ömsesi-
diga skall kunna nyttja förlagsinsatser, att denna möjlighet omfattas av bolagsordningen. 
Däri kan även anges om sådana insatser även får tillskjutas av andra än delägarna. En sådan 
upplåning sker sedermera i enlighet med reglerna uppställda i FL gällande förlagsinsatser.41  

För det fall förlagsinsatser godkänns av andra än delägarna får summan av dessa insatser, 
efter tillskottet, högst uppgå till summan av övrigt eget kapital. Om synnerliga skäl förelig-
ger kan Finansinspektionen medge högre förlagsinsatser i det enskilda fallet. För varje för-
lagsinsats, som sker till det ömsesidiga försäkringsbolaget, skall sedermera ett förlagsan-
delsbevis utges.42 Förlagsinsatser utgör bundet eget kapital i bolaget.43 Efter fem år, från det 
att förlagsinsatser tecknats, kan både innehavaren av en förlagsandel och det ömsesidiga 
försäkringsbolaget säga upp beloppet om vissa förutsättningar är uppfyllda. Inlösen av för-
lagsinsatser ska ske till det belopp som utgör insatsen storlek, vilket följer av förlagsandels-
beviset eller enligt registrering.44 

Det återfinns särskilda regleringar i FRL angående värdeöverföringar från ömsesidiga för-
säkringsbolag till garanter samt innehavare av förlagsandelar. Härvid anges att medel i öm-
sesidiga försäkringsbolag får betalas ut till dessa, såvida reglerna om vinstutdelning, återbe-
talning av garantikapital samt reglerna i samband med likvidation följs. Vinstutdelning till 
garanter samt innehavare av förlagsandelar får emellertid endast ske såvida det stipuleras i 

                                                 
38 12:9 2 st. FRL och DS 2009:55, s. 239. 

39 12:10 FRL. 

40 SOU 2006:55, s. 192 f. och DS 2009:55, s. 239 f. Se även prop. 1998/99:87, s. 296 ff. 

41 DS 2009:55, s. 240 och 12:23 FRL jfr 5 kap. FL. 

42 12.23 2 & 3 st. FRL och 5:4 FL. 

43 DS 2009:55, s. 242. 

44 5:7-8 FL. 
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bolagsordningen i det ömsesidiga försäkringsbolaget. Ett beslut om vinstutdelning i dessa 
fall ska fattas av bolagsstämman i det aktuella bolaget.45  

I övrigt medger varken FRL eller FL några andra möjligheter för ömsesidiga försäkringsbo-
lag att anskaffa externt kapital. Detta innebär för  ömsesidiga försäkringsbolag att de endast 
har sitt interna riskkapital att tillgå, som utgörs av ackumulerade vinster.46  

3.3 Koncerner 

Den koncerndefinition som tillämpas på aktiebolag, och därmed även försäkringsaktiebo-
lag, återfinns i ABL. En koncern åsyftar per definition en grupp av bolag, två eller flera, 
varvid ett av bolagen utgör ett moderbolag och resterande utgörs av dotterföretag. Det 
traditionella kännetecknet för att en koncernrelation föreligger är i allmänhet att moderbo-
laget utövar ett bestämmande inflytande i dotterföretaget.47 

Koncerndefinitionen i ABL är uppbyggd på fyra alternativa koncernkriterier.48 Det första 
koncernkriteriet åsyftar att ett aktiebolag skall inneha röstmajoritet i en annan juridisk per-
son. Aktiebolaget skall således inneha mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller 
andelar i den juridiska personen. Det andra koncernkriteriet rör tillämpningen av så kallade 
konsortialavtal, som innebär att aktiebolaget skall äga aktier eller andelar i den juridiska per-
sonen och genom avtal med andra delägare förfoga över majoriteten av rösterna för samt-
liga aktier eller andelar. Det tredje koncernkriteriet åsyftar aktiebolagets rättighet att utse eller 
entlediga ledamöter i den juridiska personen. Det krävs således att aktiebolaget innehar ak-
tier eller andelar i den juridiska personen, som ger denna rätt att utse och entlediga majori-
teten av dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan. Det fjärde koncernkriteriet rör be-
stämmande inflytande. Aktiebolaget äger således aktier eller andelar i den juridiska perso-
nen och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal 
med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal el-
ler därmed jämförbara stadgar.49 

Uppfylls något av de ovan uppräknade koncernkriterierna föreligger således en koncernre-
lation mellan ett moderbolag och dotterbolag. Av kriterierna ovan följer att det rör sig om 
direkta koncernförhållanden mellan moderbolag och dotterföretag, dock likställes härmed i 
ABL även indirekta koncernförhållanden.50 Av de uppräknade kriterierna för ABL:s kon-
cerndefinition framgår vidare att endast nedströms koncernrelationer omfattas. Med ned-

                                                 
45 12:63-65 jfr 12:66 och 12:73-76 FRL, se vidare om olovlig värdeöverföring 12:67 FRL. 

46 SOU 2006:55, s. 193 och DS 2009:55, s. 240. 

47 Andersson, Sten m.fl., Aktiebolagslagen (1 januari 2012 zeteo) kommentar till 1:11 ABL.  

48 Andersson, Sten m.fl., Aktiebolagslagen (1 januari 2012 zeteo) kommentar till 1:11 ABL. 

49 1:11 1 st. ABL, se vidare Andersson, Sten m.fl., Aktiebolagslagen (1 januari 2012 zeteo) kommentar till 1:11 
ABL. 

50 1:11 2 och 3 st. ABL, se vidare Andersson, Sten m.fl., Aktiebolagslagen (1 januari 2012 zeteo) kommentar 
till 1:11 ABL. 
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ströms koncernrelationer åsyftas att det är moderbolaget som innehar bestämmande infly-
tande i dotterbolaget. Detta utgör också den traditionella koncernkonstellationen.  

För ömsesidiga försäkringsbolag ska, på grund av hänvisning i FRL, bestämmelserna i FL 
tillämpas vad gäller koncerndefinitionen.51 De koncernkriterier vilka uppräknas i FL mots-
varar i princip de som nyss nämnts beträffande aktiebolag. Skillnaden är endast att kriteri-
erna i ABL även tar med aktieinnehav, vilket inte omfattas av reglerna i FL. Även direkta 
koncernförhållanden likställs i FL med indirekta koncernförhållanden, vilket överensstäm-
mer med reglerna i ABL. 52 FL:s koncerndefinition baseras således även denna på ned-
ströms koncernkonstellation. Varken ABL eller FL innehar således regler beträffande upp-
ströms koncernkonstellationer, det vill säga där dotterföretag från ett funktionellt perspek-
tiv äger moderbolaget. En ”koncernkonstellation” av detta senare slag faller alltså utanför 
koncerndefinitionen.    

3.4 Delägares deltagande i verksamheten 

När det gäller aktiebolag, däri inräknat försäkringsaktiebolag, är delägarna aktieägare, vars 
möjligheter till inflytande i bolaget regleras genom ABL. Alla aktiebolag skall inneha en ak-
tiebok, vari det framkommer information om aktierna i bolaget och dess ägare. Ändamålet 
med aktieboken är dels att denna skall ligga till grund för aktieägarnas möjligheter att utöva 
sina rättigheter gentemot bolaget, dels ge bolaget, aktieägare och andra underlag för att be-
döma ägarförhållandena i bolaget.53 Det huvudsakliga syftet med aktieboken är således att 
denna löpande skall redogöra för vilka som är bolagets aktieägare och därmed innehar de 
rättigheter som är förenade med aktieinnehavet.54 

Aktieägare utövar sina rättigheter, som är förknippade med aktierna, vid bolagsstämman i 
aktiebolaget. Vid stämman bereds således aktieägarna med rättigheten att fatta beslut be-
träffande bolagets angelägenheter. Rättigheten att delta i stämman och fatta beslut tillkom-
mer den aktieägare vilken på dagen för stämman är införd i aktieboken. En aktieägare som 
personligen inte kan delta vid stämman kan ändock via ombud, som är försedd med full-
makt, utöva sina rättigheter i beslutsfattandet. Såvida inte annat framgår av bolagsordning-
en, innehar varje aktieägare rättigheten att rösta för samtliga aktier vilka denna äger eller fö-
reträder.55 

Aktieägare kan genom sitt aktiva deltagande på stämman delta i beslutsfattande beträffande 
frågor som explicit tillkommer stämmans kompetens enligt ABL. Bland de ärenden som 
faller inom stämmans kompetens återfinns frågor rörande bolagets organisation och däri 
möjligheten att tillsätta respektive avsätta bolagets styrelse och revisorer. Andra frågor vilka 

                                                 
51 12:4 FRL jfr 1:4 FL. 

52 1:4 FL jfr 1:11 ABL. 

53 11:1 FRL jfr 5:1 ABL. 

54 Andersson, Sten m.fl., Aktiebolagslagen (1 januari 2012 zeteo) kommentar till 5:1 ABL. 

55 7:1-3 & 8 § ABL. 
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aktieägarna på stämman kan fatta beslut om gäller exempelvis fastställande av resultat- och 
balansräkning, åtgärder i anledning av bolagets redovisade vinst eller förlust, ändring av bo-
lagsordning, likvidation, fusion och delning.56 

Genom att aktieägare innehar rätten att delta på stämman och därvid fatta beslut beträf-
fande bolagets angelägenheter, kan således aktieägarna genom ett aktivt deltagande på 
stämman vara med och fatta avgörande beslut för bolagets räkning. ABL bereder således 
aktieägarna med möjligheten att aktivt delta i bolagets verksamhet, då stämman utgör bola-
gets högsta beslutande organ.57  

När det istället gäller ömsesidiga försäkringsbolag regleras delägarnas möjligheter till infly-
tande i bolagets verksamhet till största delen genom bestämmelserna i FL, dock med un-
dantag för särskilda bestämmelser i FRL.58 Beträffande delägarnas möjlighet att utöva infly-
tande i ömsesidiga försäkringsbolag, är denna rätt som huvudregel uttryckt som en rösträtt 
på bolagsstämman. Med delägare, vilka således innehar denna rättighet, avses försäkringsta-
gare i det ömsesidiga försäkringsbolaget.59 

Bolagsordningen i ömsesidiga försäkringsbolag skall innehålla uppgifter angående hur röst-
rätt och förlagsrätten skall utövas på stämman. Grundregeln är dock att varje delägare in-
nehar en röst. Vidare skall det särskilt anges om och hur fullmäktige skall utses samt i vil-
ken utsträckning denna skall utöva delägarnas rösträtt. Även garanters möjligheter till röst-
rätt skall regleras i bolagsordningen.60 Med garanter avses de som tillskjutit garantikapital till 
rörelsen i det ömsesidiga försäkringsbolaget.61 

Bolagsordningen kan således tillerkänna en särskilt vald fullmäktige att, helt eller delvis, ut-
öva bolagsstämmans befogenheter. Ett fullmäktigsammanträde skall, om så är fallet, konsti-
tuera en bolagsstämma. Skillnaden är att fullmäktige inte kan ges rätt att rösta genom om-
bud, vilket kan ske vid en traditionell bolagsstämma. Minst hälften av fullmäktige, i ömsesi-
diga försäkringsbolag, skall utses av delägarna eller av organisationer som företräder deras 
intressen. Det finns inga regler beträffande vilka som kan utses till fullmäktige i ömsesidiga 
försäkringsbolag. Detta är således en avvikelse gentemot bestämmelserna för ekonomiska 
föreningar. Såvida inte annat anges i bolagsordningen innehar delägarna rätten att närvara 
och yttra sig vid ett fullmäktigessammanträde.62  

Om bolagsordningen anger att beslutanderätten skall åligga de delegerade innebär detta en 
inskränkning i den ovannämnda huvudregeln, nämligen delägarnas rätt att rösta och utöva 

                                                 
56 Andersson, Sten m.fl., Aktiebolagslagen (1 januari 2012 zeteo) kommentar till 7:1 ABL. 

57 Andersson, Sten m.fl., Aktiebolagslagen (1 januari 2012 zeteo) kommentar till 7:1 ABL. 

58 12:32 FRL jfr 7 kap. FL. 

59 7:1 FL och 12:1 FRL, se även SOU 2006:55, s. 164 och 350 f. 

60 12:11 8 p. och 12:33 FRL jämte 7:1 FL. 

61 Se kap. 3.2. 

62 7:12 FL och 7:2 FL jämte 12:34 FRL och 12:38 FRL. 
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sitt inflytande på bolagsstämman.63 Delägarnas deltagande i ömsesidiga försäkringsbolag 
utövas därmed antingen personligen eller genom särskilt delegerade.   

                                                 
63 SOU 2006:55, s. 101. 
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4 Lagstiftningsreglering 

4.1 Inledning 

Kapitlets syfte är att redovisa för hur andra länder lagstiftningsmässigt behandlar ömsesi-
diga försäkringsbolag. Utredningen kommer fokusera på andra europeiska länders lagstift-
ningar. I ett lagstiftningsperspektiv kan ömsesidiga försäkringsbolag regleras på ett flertal 
olika vis. Regleringen kan t.ex. utformas som en gemensam lagstiftning, som täcker alla fö-
retagsformer som ska bedriva försäkringsverksamhet. En gemensam lagstiftning kan vidare 
ha två karaktärsdrag, dels att denna är uttömmande i sina reglering, dels att denna hänvisar 
vidare till annan lagstiftning som innehåller specialreglering av företagsformen. Noteras bör 
särskilt att någon allmän lag beträffande ömsesidiga försäkringsbolag idag inte införts i nå-
got EU-land.64 De typer av regleringmodeller som här berörts utgör endast exempel, varför 
även andra återges nedan. 

I Sverige regleras ömsesidiga försäkringsbolag genom en gemensam lagstiftning FRL. Lag-
stiftningen har karaktärsdraget av delad lagstiftning, vilket innebär att denna i sin tur hänvi-
sar till separata lagstiftningar för de respektive bolagsformerna. Detta innebär således att ett 
försäkringsbolag vilket drivs som ett aktiebolag ska följa de föreskrifter som gäller för ak-
tiebolag i allmänhet, det vill säga en tillämpning av ABL. Föreskrifterna i ABL gäller således 
såvida inte annat följer av FRL eller eljest är särskilt föreskrivet.65 Ömsesidiga försäkrings-
bolag å andra sidan har av lagstiftaren ansetts jämställda med ekonomiska föreningar.66 
Denna bolagsform ska således, i enlighet med FRLs hänvisningar, tillämpa FL.67 

Vi inleder kapitlet med en kortfattad redogörelse över det informationsunderlag som ut-
nyttjas i undersökningen. Därefter följer en översikt beträffande det aktuella forskningslä-
get kring lagstiftningen för ömsesidiga försäkringsbolag. Vidare kommer en utredning ske 
beträffande hur ömsesidiga försäkringsbolag regleras i utländsk rätt. Därefter gör vi en ut-
värdering. Motivet till utvärderingen är att åskådliggöra främst den svenska synen på ömse-
sidiga försäkringsbolag och den i Sverige valda lagstiftningstekniken. Lagstiftningstekniken 
rörande ömsesidiga försäkringsbolag hänför sig till framställningens första tematiska om-
råde. Kapitlet avslutas med redogörelse över hur forskningsbehovet ser ut i ett lagstift-
ningsperspektiv. 

4.2 Informationsunderlag 

De frågor som förevarande kapitel har för avsikt att behandla har till synes berörts mycket 
kortfattat i litteraturen. Informationsunderlaget måste betraktas som mycket bristfälligt. I 
Sverige har regleringsfrågan till synes endast berörts i någon utsträckning i SOU 2006:55. 
SOU 2006:55 är emellertid i och för sig betydelsefull då den ger svar på frågan varför regle-
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ringen av ömsesidiga försäkringsbolag ser ut som den gör i gällande lagstiftning. Det är 
därvid framförallt av intresse att identifiera motiven till den nuvarande regleringen.  

I ett europeiskt perspektiv har hithörande frågor behandlats i större utsträckning än i svensk 
rätt. Anledningen till detta torde vara de aktiva paraplyorganisationer som verkar på områ-
det för den ömsesidiga bolagsformen. Den information som finns att tillgå hänför sig 
främst till förslaget om införandet av en förordning för ömsesidiga bolag. I det informat-
ionsunderlag som här begagnas härrör detta från ACME, samt material, presenterat och 
beställt, av Europa Parlamentet/Kommissionen. Slutligen har även utländsk lagstiftning utnytt-
jats.  

4.3 Forskningsläge 

Det är till en början av avgörande vikt att undersöka forskningsläget i fråga om olika typer 
av lagstiftningsreglering för ömsesidiga försäkringsbolag. Med forskning åsyftas om det 
finns utredningar gällande de effekter som följer av de olika regleringssätt som begagnas i 
fråga om ömsesidiga försäkringsbolag samt huruvida någon speciell lagstiftningsteknik fö-
respråkas i dessa. På grund av att Europa präglar undersökningen har vi sökt att särskilt be-
akta eventuella europarättsliga tendenser hänförliga specifikt till lagstiftningstekniken avse-
ende ömsesidiga försäkringsbolag. 

Till en början är det av värde att redovisa de allmänna effekter som följer av lagstiftning be-
träffande försäkringsbolag. I en utredning från ACME konstateras, att sådan lagstiftning 
har sina naturliga effekter genom att den påverkar bolagets förmåga att utöva försäkrings-
verksamhet på marknaden. Den bakomliggande idén med en försäkringslagstiftning är att 
skydda den svagare parten, i detta fall försäkringstagaren, gentemot försäkringsbolaget som 
utgör en starkare part i förhållandet. Det är sålunda främst den svagare parten vars intres-
sen lagstiftaren försöker skydda genom lagstiftningen ifråga.68 

ACME finner vidare i sin utredning att ett syfte med försäkringslagstiftning är att denna 
ska fungera som ett skydd för försäkringsindustrin, men även ha verkningar gentemot all-
mänheten genom att denna genererar ett förtroende för den ifrågavarande marknaden och 
dess produkter. I de fall allmänheten inte har förtroende i infrastrukturen kring försäkrings- 
och bankverksamhet uppstår en farlig situation för marknaden. Det är därför av avgörande 
vikt att lagstiftningen är väl fungerande för att bevara tilltron till marknaden.69 Vad som 
med tydlighet framgår av ACMEs utredning är de generella effekter som lagstiftningen be-
träffande försäkringsbolag får för försäkringsmarknaden. 

På den europarättsliga planet har diskussioner förts beträffande införandet av en särskild 
förordning avseende ömsesidiga bolag. Enligt Kommissionen ska ömsesidiga bolag, likt 
andra organisationer, kunna ta del av de fördelar som den inre marknaden leder till. Ett 
förslag om en förordning avseende ömsesidiga bolag presenterades under 1992, men revi-
derades under 1993, varigenom regleringen skulle göra det möjligt att tillskapa europeiska 
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ömsesidiga bolag samt möjliggöra för redan befintliga bolag att organisera sig på den euro-
peiska marknaden. Förslaget om att införa en sådan förordning drogs emellertid tillbaka 
under 2006. Flertalet gånger har det emellertid antytts att tillbakadragandet var ett misstag.70  

I studien The role of mutual societies in the 21st century konstateras att efter den föreslagna för-
ordningen drogs tillbaka har tre paraplyorganisationer, vilka representerar ömsesidiga bolag, 
gått samman och publicerat ett förslag till en förordning om europeiska ömsesidiga bolag. 
Vid denna tidpunkt var det framförallt tre paraplyorganisationer som var representerade på 
EU nivå; AIM (Association Internationale de la Mutualité), AISAM (Association Internat-
ionale des Sociétés dÁssurance Mutuelle) och slutligen ACME (Association of European 
Cooperative and Mutual Insurers). Det kan emellertid noteras att paraplyorganisationerna 
under tidigare år inte var överrens om att ge förordningen sitt stöd. Anledningen till detta 
var skiljaktigheter i fråga om det faktiska behovet av en förordning och om det kunde be-
traktas som nödvändigt att införa. Dock är organisationerna i nuläget till synes överrens om 
att en förordning skulle gynna sektorn ömsesidiga bolag.71  

Det europiska perspektivet i fråga om regleringen av ömsesidiga bolag har vidare berörts i 
ett konsultationsdokument från Kommissionen; Mutual Societies in an enlarged Europe. Häri 
noteras till en början att det inte finns någon medlemsstat inom EU som har en enskild 
allmän lag som reglerar den ömsesidiga bolagsformen. Nuvarande europeisk lagstiftning är 
tillämplig på ömsesidiga bolag samtidigt som ömsesidiga bolag i viss mån är exkluderade 
från de fördelar som tilldelas andra bolagsformer. Anledningen till detta är främst att de 
specifika karaktärsdrag som gäller för ömsesidiga bolag inte tas i beaktande i lagstiftnings-
processen. Det finns emellertid förslag till ett direktiv vars mål är att utvidga vissa av de re-
dan gällande direktiven till att även omfatta fler bolagsformer i sin tillämpning.72  

Vidare berör konsultationsdokumentet förslaget om en förordning avseende ömsesidiga 
bolag. Härvid finner man att en sådan förordning framförallt är av vikt då flertalet ömsesi-
diga bolag strävar efter att etablera sig på den europeiska marknaden. Även om dessa bolag 
idag redan tillerkänns etableringsfrihet inom EU skiljer sig de nationella lagstiftningarna åt, 
vilket medför ett hinder för ömsesidiga bolag att etablera sig på europeisk nivå. Införlivan-
det av en europeisk förordning, anpassat efter ömsesidiga bolags speciella karaktärsdrag, 
kan därför betraktas som en nödvändighet för att främja utvecklingen av marknaden för 
den ömsesidiga bolagsformen på europeisk nivå.73 Oavsett de fördelar som en förordning 
om ömsesidiga bolag borde kunna ha, har, som framgått, förslaget dragits tillbaka. 

                                                 
70 Directorate general for internal policies, Employment and social affairs, The role of mutual societies in the 

21 st century, s. 49-51. 

71 Directorate general for internal policies, Employment and social affairs, The role of mutual societies in the 
21 st century, s. 51 f. 

72 European Commission, Consultation Document – Mutual Societies in an enlarged Europe, 03/10/2003, s. 
12-14. 

73 European Commission, Consultation Document – Mutual Societies in an enlarged Europe, 03/10/2003, s. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att vi inte kunnat identifiera någon direkt forsk-
ning kring de olika typer av lagstiftningsreglering som utnyttjas när de gäller ömsesidiga 
försäkringsbolag. Därför kan vi inte heller fastställa om det finns någon regleringsteknik 
som är mer lämplig än någon annan för den ifrågavarande bolagsformen. Den forskning 
som återfinns på europeisk nivå rör främst eventuellt införande av förordningen om den 
ömsesidiga bolagsformen, varigenom bolagsformen skulle få samma tillgång till den inre 
marknaden som övriga bolagsformer. Någon närmare forskning beträffande lagstiftnings-
teknik återfinns alltså till synes inte på området, varför det torde vara av särskilt intresse att 
utreda detta område närmare. 

4.4 Reglering av ömsesidiga försäkringsbolag i utländsk rätt 

Som redan framgått finns det ett flertal alternativ för reglering av ömsesidiga försäkringsbo-
lag. I Danmark behandlas i lagstiftningen ömsesidiga försäkringsbolag tillsammans med för-
säkringsbolag som bygger på aktiebolagsformen.74 Således tillämpas en gemensam lagstift-
ning för bolag som kan bedriva försäkringsverksamhet. För närmare reglering tillämpas vi-
dare den danska aktiebolagslagen, dock gäller åtskilliga särregler för de ömsesidiga försäk-
ringsbolagen, som regleras genom den allmänna lagstiftningen för försäkringsbolag. Den 
associationsrättsliga utgångspunkten för ömsesidiga försäkringsbolag, enligt dansk rätt, är 
dess aktiebolagslag.75 

Finland tillämpar en gemensam lagstiftning för försäkringsbolag, det vill säga att den inklu-
derar de bolagsformer varigenom försäkringsverksamheten kan utövas. Den försäkrings-
rättsliga lagstiftningen hänvisar vidare till den finska allmänna lagen om aktiebolag.76 Emel-
lertid återfinns i lagstiftningen beträffande försäkringsbolag ett antal, från aktiebolagslagen, 
avvikande bestämmelser som rör ömsesidiga försäkringsbolag.77 Således regleras ömsesidiga 
försäkringsbolag i Finland på samma sätt som i dansk rätt. 

I Norge tillämpas, i likhet med Danmark och Finland, en gemensam lagstiftning för de bo-
lagsformer varigenom försäkringsverksamhet kan bedrivas. De ömsesidiga försäkringsbola-
gen regleras i den försäkringsrättsliga lagstiftningen genom ett särskilt kapitel. Kapitlet in-
nehåller vidare särskilda associationsrättsliga regler för bolagsformen, men hänvisar likväl 
till vissa generella regler i den norska aktiebolagslagen. Den associationsrättsliga utgångs-
punkten för ömsesidiga försäkringsbolag torde således även i detta fall vara aktiebolagsla-
gen.78 

Regleringen av bolagsformer som tillerkänns rätt att bedriva försäkringsverksamhet i Tysk-
land återfinns i en allmän lagstiftning beträffande tillsyn av försäkringsbolag. I huvuddrag 
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75 SOU 2006:55, s. 117. 

76 Legislation regarding mutuals in member states, draft 03/10/03, s. 16. 

77 SOU 2006:55, s. 125. 

78 SOU 2006:55, s. 129. 
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behandlar lagen tillsynsfrågor. Ett kapitel häri tillägnas dock ömsesidiga försäkringsbolag, 
vari hänvisning görs till den allmänna bolagsrätten. Detta innebär en tillämpning av vissa 
regler i den tyska aktiebolagslagen. För de bolag vilka istället bedriver försäkringsverksam-
het i aktiebolagsform tillämpas allmän bolagsrätt, då framförallt den allmänna aktiebolags-
lagen. Endast ett fåtal associationsrättsliga särregler gäller för sådana bolag. Den tyska lag-
stiftningen beträffande ömsesidiga försäkringsbolag anses relativt liberal. Detta beror 
främst på att bolagen i omfattande mån ges frihet till självreglering genom sina bolagsord-
ningar. 79  Den tyska lagstiftningen beträffande ömsesidiga försäkringsbolag påminner i 
mångt och mycket med den danska, finska och norsk regleringen. 

I Österrike regleras ömsesidiga försäkringsbolag i en generell lagstiftning, vilken behandlar 
tillsynen av försäkringsbolag. Lagstiftningen behandlar både aktiebolag och ömsesidiga för-
säkringsbolag, men med den modifikationen att den senare bolagsformen täcks av vissa 
speciella definitioner. Den associationsrättsliga utgångspunkten ligger till synes i dess aktie-
bolagslag.80  

Vad angår Belgien återfinns ingen institutionell lagstiftning beträffande ömsesidiga försäk-
ringsbolag. Istället gäller främst två separata lagstiftningar som reglerar olika delar av bo-
lagsformen. Dessa berör dels tillsynen av försäkringsbolag, dels generella regler vilka ska 
tillämpas på dessa bolag.81 Den belgiska lagen om tillsyn av försäkringsbolag är den lag som 
tillerkänner både ömsesidiga bolag och aktiebolag rätt att bedriva försäkringsverksamhet. 
Försäkringsaktiebolag styrs vidare av allmänna aktiebolagsrättsliga regler. Ömsesidiga för-
säkringsbolag anses utgöra en speciell form och ömsesidiga försäkringsbolagen har större 
möjlighet att själva reglera åtskilliga av företagets förhållanden genom dess bolagsordning, 
bl.a. medlemskap, rösträtt och dess organisation.82 

I Frankrike regleras samtliga bolagsformer varigenom försäkringsverksamhet kan bedrivas i 
en gemensam lagstiftning. Den försäkringsverksamhet som bedrivs i aktiebolagsform har 
sin associationsrättsliga utgångspunkt i den allmänna bolagsrätten, vilket innebär den all-
männa aktiebolagslagen. När det gäller ömsesidiga försäkringsbolag bistår försäkringslag-
stiftningen med särskilda associationsrättsliga bestämmelser för denna bolagstyp. Bestäm-
melserna tar bland annat sikte på bolagets bildande samt bolagets interna angelägenheter. 
Följaktligen återfinns, i särlagstiftningen, inga generella hänvisningar till allmänna associat-
ionsrättsliga regler.83   

I Portugal finns, i likhet med bland annat Belgien, inte någon institutionell lagstiftning beträf-
fande ömsesidiga försäkringsbolag. Bolagsformen regleras genom deras allmänna försäk-
ringslagstiftning, varigenom de betraktas som ett kooperativ med begränsat ansvar i likhet 

                                                 
79 Legislation regarding mutuals in member states, draft 03/10/03, s. 25 och SOU 2006:55, s. 134 f. 

80 Legislation regarding mutuals in member states, draft of 03/10/03, s. 1. 

81 Legislation regarding mutuals in member states, draft 03/10/03, s. 4. 
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med aktiebolag. I den allmänna försäkringslagstiftningen återfinns även viss komplemente-
rande lagstiftning som styr ömsesidiga försäkringsbolag i deras verksamhet.84  

Sammantaget kan det konstateras att de nordiska länderna till synes reglerar den ömsesidiga 
bolagsformen på liknande sätt i sina lagstiftningar. Regleringen har sin utgångspunkt i en 
gemensam lagstiftning som reglerar samtliga försäkringsbolag. Vidare har ömsesidiga för-
säkringsbolag sin associationsrättsliga utgångspunkt i den nationella aktiebolagslagen. I öv-
rigt kan det noteras att även länder utanför Norden till synes verkar ha en gemensam lag-
stiftning för samtliga bolagsformer, varigenom försäkringsverksamhet kan bedrivas. I dessa 
länder förefaller det även vara så att den associationsrättsliga utgångspunkten för ömsesi-
diga försäkringsbolag har placerats i de individuella ländernas aktiebolagslagar. Emellertid 
förefaller det samtidigt vara så att vissa avvikelser från dessa regler görs i några länder. 
Detta beror på att dels någon institutionell lagstiftning inte återfinns i några länder, varför 
dessa inte utgår från en gemensam lagstiftning för försäkringsbolag, dels några länders lag-
stiftningar till synes inte har en ”enkel” koppling mellan ömsesidiga försäkringsbolag och 
exempelvis aktiebolagslagen. 

4.5 Utvärdering av nuvarande reglering  

Förevarande delkapitel har till syfte att utvärdera nuvarande reglering av ömsesidiga försäk-
ringsbolag. Utvärderingen syftar till att fastställa huruvida den nuvarande lagstiftningstekni-
ken i Sverige kan betraktas som tillfredställande. Utgångspunkten ligger i den svenska lag-
stiftningsregleringen även om vissa paralleller kommer göras till de utländska lagstiftnings-
modeller som existerar för ömsesidiga försäkringsbolag.  

I inledningen till kapitlet kunde vi konstatera att svensk rätt utgår från en gemensam lag-
stiftning för försäkringsbolag, som hänvisar vidare till den kompletterade lagstiftningsregle-
ring som gäller för de respektive bolagsformer varigenom försäkringsverksamhet kan bed-
rivas. Vid tillkomsten av nya FRL framkom att ömsesidiga försäkringsbolag ska ha sin as-
sociationsrättsliga utgångspunkt i FL, dock var detta ett beslut som föregicks av stor osä-
kerhet. Osäkerheten hade sin grund i att många olika omständigheter påverkar valet av as-
sociationsrättslig utgångspunkt för ömsesidiga försäkringsbolag, däribland bolagets speci-
ella rättsliga struktur. Av vikt vid avvägningen var även den ömsesidiga bolagsformens 
skillnader och likheter i förhållande till ekonomiska föreningar och aktiebolag.85 

I valet av associationsrättslig utgångspunkt för ömsesidiga försäkringsbolag var ett avgö-
rande moment även i vilken omfattning hänvisningar går att göra till de olika associations-
rättsliga lagarna. Härmed avses närmare bestämt att i den mån hänvisningar endast i be-
gränsad mån går att göra till en specifik lagstiftning kan detta anses som mindre ändamåls-
enligt, än om en sådan begränsning inte föreligger. Den viktigaste och framförallt avgö-
rande frågan vid valet av associationsrättslig utgångspunkt var emellertid att bevara de öm-
sesidiga försäkringsbolagens egenart, och detta oavsett vilken lagstiftning av associations-
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rättslig art som valdes.86 Detta var alltså utgångspunkten för den bedömning som gjordes 
för att identifiera en passande associationsrättslig utgångspunkt för ömsesidiga försäkrings-
bolag. Vid bedömningen fann man kortfattat följande; att de ömsesidiga principer som bo-
lagsformen vilar på kan likställas med de grundsatser vilka gäller för ekonomiska förening-
ar. Därmed kom man till slutsatsen att ömsesidiga försäkringsbolag både till sin form och 
sitt syfte innefattar stora likheter med ekonomiska föreningar.87 

Sammantaget fann utredningen att det ansågs välmotiverat att ömsesidiga försäkringsbolag, 
i systematiskt hänseende ska inräknas bland de kooperativa föreningarna. Därav fann man 
även att betydande skillnader förelåg mellan ömsesidiga försäkringsbolag och aktiebolag, 
varför en associationsrättslig bas i aktiebolagslagen inte ansågs lämplig.88 

Motiven till varför FL kommit att utgöra den associationsrättsliga utgångspunkten för öm-
sesidiga försäkringsbolag leder till frågan om detta är en god lösning. Enligt vårt förme-
nande kan den ömsesidiga bolagsformen anses ha hamnat i kläm mellan övriga, mera eta-
blerade, associationsformer i svensk rätt. Anledningen är främst att det inte finns någon as-
sociationsrättslig lagstiftning som är speciellt anpassad eller lämplig för den ömsesidiga bo-
lagsformen. Detta torde även vara den verkliga orsaken till den osäkerhet som föregick be-
slutet om att välja FL som associationsrättslig utgångspunkt för ömsesidiga försäkringsbo-
lag. En följdfråga som uppstår är huruvida avsaknaden av en särskild lagstiftning påverkar 
ömsesidiga försäkringsbolags konkurrensmöjligheter gentemot försäkringsaktiebolag. Även 
kostnadsaspekten är en fråga värd att utreda med denna lagstiftningsteknik. 

I konkurrenshänseende är det framförallt av vikt att jämföra lagstiftningsregleringen för 
ömsesidiga försäkringsbolag med försäkringsaktiebolag. Den associationsrättsliga utgångs-
punkten för försäkringsaktiebolag förefaller uppenbar, då försäkringsverksamheten härvid 
bedrivs i aktiebolagsform varför aktiebolagslagens regler tillämpas med vissa enstaka särreg-
ler i FRL.89 I detta fall finns det således en specialanpassad associationsrättlig lagstiftning 
för bolagsformen, som särskiljer den från den ömsesidiga bolagsformen. Det innebär vi-
dare att de försäkringsbolag vilka bedrivs i aktiebolagsform kan bedriva sin verksamhet i 
enlighet med en solid och välanpassad lagstiftning. När det istället kommer till ömsesidiga 
försäkringsbolag så har bolagsformen fått sin associationsrättsliga utgångspunkt i FL, vilket 
är kontentan av att någon specialanpassad lagstiftning saknas i svensk rätt för ömsesidiga 
bolag. Detta innebär vidare att de regler som idag återfinns i FL inte är speciellt anpassade 
för ömsesidiga bolag. 

Det faktum att ömsesidiga försäkringsbolag är inklämda i en icke anpassad lagstiftning är 
enligt vårt förmenande inte lagtekniskt tillfredställande och torde påverka ömsesidiga bolag 
genom att de inte kan konkurrera på lika villkor med försäkringsaktiebolag på försäkrings-
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marknaden. Skälet till detta är att ömsesidiga försäkringsaktiebolag får anpassa sig till en 
lagstiftning som inte beaktar dess bakomliggande principer i samma utsträckning som en 
specialanpassad lagstiftning skulle göra. Ifrågavarande lagstiftningsteknik medför även att 
ömsesidiga försäkringbolag påverkas i kostnadshänseende, vilket således har effekter på de-
ras konkurrensförmåga. Kostnadsaspekten hänför sig framförallt till att ömsesidiga försäk-
ringsbolag kan komma att ådra sig extra transaktionskostnader, då de är tvungna att an-
passa sig till en lagstiftning vars innehåll inte överensstämmer med den ömsesidiga bolags-
formen. Bolagsformen ifråga kan således betraktas som missgynnad av lagstiftaren.  

I förhållande till lagstiftningstekniken i andra nordiska länder kan det konstateras att den 
svenska lagstiftningstekniken särskiljer sig, genom att tillämpa FL som associationsrättslig 
utgångspunkt för ömsesidiga försäkringsbolag. Samtliga övriga nordiska länder har i olika 
utsträckning placerat den associationsrättsliga utgångspunkten för ömsesidiga försäkrings-
bolag i aktiebolagslagen. En anledning till denna särskillnad i lagstiftningsteknik förklaras av 
att det i norsk och dansk  rätt inte finns någon allmän lag om ekonomiska föreningar. I finsk 
rätt finns det både en särskild lag om försäkringsföreningar, vilken emellertid ömsesidiga 
försäkringsbolag inte omfattas av, och en föreningslag. Oavsett dessa lagstiftningsalternativ 
i finsk rätt ändrar inte det faktumet att ömsesidiga försäkringsbolags associationsrättsliga ut-
gångspunkt ligger i dess allmänna lag om aktiebolag.90 

Vad som enligt vårt förmenande framstår som förbryllande är att dessa länder, framförallt 
Finland, funnit det lämpligt att använda aktiebolagslagen som associationsrättslig utgångs-
punkt för ömsesidiga försäkringsbolag. I svensk rätt har man däremot inte funnit en sådan 
utgångspunkt lämplig, då för många särregler skulle behövas för att upprätthålla de ömsesi-
diga principerna på vilka den ömsesidiga bolagsformen vilar. Emellertid fann den svenska 
utredningen att i ett kapitalanskaffningsperspektiv hade en associationsrättslig utgångs-
punkt i aktiebolagslagen lämpat sig bättre för ömsesidiga försäkringsbolag än den i FL. Mo-
tivet till detta är de möjligheter till kapitalanskaffning som återfinns i ABL, vilka skulle 
kunna säkerställa det för försäkringsbolagen gällande stabilitetskravet. Emellertid fann man, 
som nämnts ovan, att en sådan associationsrättslig utgångspunkt för ömsesidiga försäk-
ringsbolag kräver åtskilliga särregler, vilket inte ansågs ändamålsenligt med ett systematiskt 
lagstiftarperspektiv.91 Mot denna bakgrund är det enligt vårt förmenande av värde att i det 
framtida lagstiftningsarbetet återuppta diskussionen om ömsesidiga bolags associations-
rättsliga bas.   

En slutlig aspekt på lagstiftningstekniken kring ömsesidiga försäkringsbolag är den europa-
rättsliga. Som nämnts har diskussioner förts och förslag funnits om införandet av en för-
ordning beträffande ömsesidiga bolag. Emellertid förefaller detta endast vara en möjlig lös-
ning på den europarättsliga problematiken kring bolagsformen, det vill säga leda till en ökad 
tillgänglighet för bolagsformen på den inre marknaden. De problem som den svenska lag-
stiftningstekniken för med sig i Sverige, såsom konkurrens- och kostnadsnackdelar, torde 

                                                 
90 SOU 2006:55, s. 117 och 129. Se även Finlands föreningslag (26.5.1989/503) och lag om försäkringsför-

eningar (31.12.1987/1250). 

91 SOU 2006:55, s. 170. 
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inte kunna lösas genom införandet av en sådan förordning. Emellertid ska det även poäng-
teras att förslaget förefaller överspelat sedan några år tillbaka, varför en gemensam lösning 
på europarättslig nivån i nuläget inte heller torde vara inom räckhåll oavsett vilken problem 
den skulle kunna lösa.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ömsesidiga försäkringsbolag kan betraktas som 
missgynnade i ett svenskt lagstiftningsperspektiv i förhållande till andra associationsrättsliga 
bolagsformer. Skälet till detta är främst att den ömsesidiga bolagsformen, till skillnad från 
framförallt aktiebolagsformen, inte regleras genom en specialanpassad lagstiftning utan 
kläms in bland ekonomiska föreningar. Den lagstiftningsteknik som den svenska lagstifta-
ren begagnar kan inte betraktas som tillfredställande, då den nuvarande regleringen leder till 
en negativ möjlighet att konkurrera på lika villkor för ömsesidiga bolag. De bristande kon-
kurrensförutsättningarna hänför sig framförallt till ökade transaktionskostnader för ömse-
sidiga bolag, som gestaltar sig på så sätt att de villkor på vilka försäkringsverksamheten be-
drivs måste anpassas till en lagstiftning, som inte till fullo beaktar dess rättsliga karaktär och 
inte tillgodoser dess behov. 

4.6 Forskningsbehov 

Med utgångspunkt i vad som sagts i det föregående kan följande sägas om forskningsbeho-
vet på området: Till en början kan det konstateras att den forskning som finns på området 
måste betraktas som mycket bristfällig, framförallt från en svensk horisont där frågan till sy-
nes knappt ens berörts förutom i utredningar vilka är kopplade till den nuvarande lagstift-
ningen. På ett europarättsligt plan har diskussioner förts och förslag funnits om en förord-
ning beträffande den ömsesidiga bolagsformen, vilket emellertid inte gett något direkt re-
sultat. Frågor beträffande lagstiftningstekniken kring den ömsesidiga bolagsformen är där-
för högst relevant, såväl på ett nationellt som europeiskt plan.92 

Den nuvarande svenska lagstiftningstekniken kring ömsesidiga försäkringsbolag föregicks, 
som tidigare nämnts, av stor osäkerhet. Osäkerheten hänförde sig till vilken associations-
rättslig utgångspunkt som skulle gälla för ömsesidiga försäkringsbolag. Utredningen fann 
det lämpligast att lägga denna i FL. Att ömsesidiga försäkringsbolag till vissa delar idag re-
gleras genom en lagstiftning som till fullo inte är anpassad efter den ömsesidiga bolagsfor-
mens karaktärsdrag medför negativa konsekvenser, både i ett konkurrens- och kostnads-
hänseende. Detta är en följd av att den ömsesidiga bolagsformen i viss mån ”fallit mellan 
stolarna” i lagstiftningsarbetet. Det är således av särskild vikt att utreda om hur lagstift-
ningstekniken kring ömsesidiga försäkringsbolag, och framförallt dess associationsrättsliga 
bas, skulle kunna utvecklas och förbättras på sikt. Detta både för att tillgodose dess speci-
ella karaktärsdrag men även för att förbättra dess konkurrensmöjligheter på marknaden. 

                                                 
92 Ett undantag är jur dr Henric Falkmans studie om Försäkringsrörelse – Tillståndsplikt och skyddade intres-

sen, 2010, som dock främst behandlar gällande regler på området 
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5 Koncerner 

5.1 Inledning 

Förevarande kapitel syftar till att utreda effekterna av den speciella federation som Länsför-
säkringsguppen utgörs av i förhållande till traditionella koncerner. Härmed åsyftas framför-
allt de effekter – i Länsförsäkringars fall - som uteblir med anledning av att sådana federat-
ioner inte omfattas av gällande koncerndefinition. Anledningen till varför den federation 
som länsförsäkringsgruppen utgörs av inte omfattas av gällande koncerndefinition framgår 
av avsnitt 3.3 ovan. I korthet är anledningen att svensk rätt endast erkänner nedströms 
koncerner, då till skillnad från den federation som länsförsäkringsgruppen utgörs av som är 
uppströms.93 

Det är således av intresse att utreda de effekter som följer av att federationen i dagsläget 
inte klassas som en koncern enligt den juridiska definitionen. Härvid är det även av intresse 
att utreda huruvida det finns en möjlighet att anpassa den nu gällande koncerndefinitionen 
till att även gälla federationer av den typ som Länsförsäkringar utgörs av, men då utan att 
äventyra de ömsesidiga principerna. Då vi inte är säkra på att det finns en vilja från Läns-
försäkringars sida att omfattas av koncerndefinitionen kommer både koncernrättsliga effek-
ter och möjligheten att utvidga definitionen behandlas kortfattat. 

Kapitlet inleds med en redogörelse över det underlag som legat till grund för kapitlet. Där-
efter presenteras de effekter som följer av koncerndefinitionen tillämpning. Härvid ligger 
fokus på de ekonomiska effekterna. I nästa avsnitt följer en redogörelse för huruvida den 
nu tillämpliga koncerndefinitionen skulle kunna utvidgas. Fokus ligger på om den federat-
ion som länsförsäkringsguppen utgörs av skulle kunna omfattas av koncerndefinitionen. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse över det forskningsbehov som finns på området. Det 
syfte som kapitlet försöker besvara hänför sig till det andra tematiska området för under-
sökningen. 

5.2 Informationsunderlag 

De frågor som kapitlet avser att utreda har till synes inte varit föremål för någon egentlig 
vetenskaplig diskussion. Redan här kan således konstateras att området är i behov av ut-
redningar av allmänt slag, men även av mer djupgående forskning. Med anledning av det 
bristande informationsunderlaget kommer främst relevant lagstiftning på olika områden att 
utnyttjas för att kunna besvara kapitlets uppställda syfte och således ge svar på frågan om 
rådande forskningsbehov. 

5.3 Effekter som följer av koncerndefinitionen 

Förevarande delkapitel fokuserar på de effekter som följer av att en bolagsgrupp omfattas 
av koncerndefinitionen. Med ett annat perspektiv innefattar det också en utredning över de 
effekter som uteblir för en federation som länsförsäkringsgruppen, då de enligt gällande 

                                                 
93 Se kap. 3.3. 
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rätt inte kan betraktas som koncern. Med anledning av att delkapitlet fokuserar på ekono-
miska effekter är det främst de skatterättsliga aspekterna som följer av koncerndefinitionen 
som är av intresse.  

Till en början kan det noteras att den svenska inkomstskattelagen (1999:1229)94 definierar 
en koncern i enlighet med gällande svensk lagstiftning, det vill säga att både ABL:s och 
FL:s koncerndefinition ligger till grund för tillämpningen av de skatterättsliga koncernreg-
lerna.95 Den främsta skatterättsliga effekten, som även är avgörande i ett ekonomiskt per-
spektiv i bolagsgrupper, är möjligheten till koncernbidrag.96 Koncernbidragsreglerna i IL 
har till syfte att bereda koncernbolag med möjligheten till fullständig resultatutjämning.97 
Funktionellt innebär koncernbidrag följande: 

”Genom att ett koncernbidrag är avdragsgillt för det givande bolaget och skattepliktigt 
för det mottagande kan en sådan kvittning mellan förluster och vinster i olika bolag 
åstakommas, som skulle skett inom ramen för en resultatberäkning om verksamheterna 
hade bedrivits i aktiebolag. […] Civilrättsligt utgör koncernbidragen närmast en vinst-
disposition för det utgivande bolaget även om det skattemässigt ska omkostnadsfö-
ras.”98 

Koncernbidragsmöjligheten ger koncernbolag möjlighet att företa en form av 
vinst/förlustutjämning inom koncernen. Detta innebär en skattemässig och således eko-
nomisk fördel för de bolagsgrupper som omfattas av koncerndefinition. Detta då till skill-
nad från den federation som länsförsäkringsgruppen utgörs av, som på grund av gällande 
koncerndefinition inte kan ta del av samma ekonomiska privilegium. 

Det kan härvid noteras att det även kan förekomma vissa civilrättsliga regleringar som kan 
medföra ekonomiska fördelar för de bolagsgrupper som omfattas av en koncerndefinition. 
Vi kan dock inte närmare precisera några sådana regleringar i nuläget, utan reserverar oss 
istället för att så är tänkbart. Fråga skulle då närmast vara om minskade transaktionskost-
nader. För Länsförsäkringar skulle detta följaktligen innebära ett ytterligare ekonomiskt 
missgynnande. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns vissa effekter, främst ekonomiska, 
som följer av koncerndefinitionen. Koncernbidragsreglerna är troligen de bestämmelser 
som leder till mest påtagliga positiva ekonomiska effekter för koncernbolag. Federationer 
av den typ som Länsförsäkringar utgör kan inte ta del av dessa positiva effekter.  

                                                 
94 Vidare benämnd IL. 

95 2:5 IL 

96 35 kap. IL. 

97 Lodin m.fl., s. 401. 

98 Lodin m.fl., s. 401, se för citatet kap. 10.4.1. 
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5.4 Utveckling av koncerndefinitionen 

Av föregående avsnitt framgick att det finns ett flertalet positiva ekonomiska effekter som 
länsförsäkringsgruppen går miste om, då federation inte omfattas av koncerndefinitionen i 
gällande rätt. För att kunna ta del av dessa effekter behöver koncerndefinitionen ändras till 
att även omfatta uppströms företagsgrupper såsom Länsförsäkringar.  

Om det skulle vara så att det finns en vilja från Länsförsäkringars sida att omfattas av gäl-
lande koncerndefinition och därigenom ta del av bland annat de ekonomiska effekter som 
följer därav, är det vissa delar som är av särskild betydelse att belysa. Vi kan till en början 
konstatera att det i teorin inte torde vara några större svårigheter för lagstiftaren att utvidga 
själva koncerndefinitionen till att även omfatta även uppströms federationer. Svårigheterna 
ligger istället i hur andra regler som är kopplade till koncerndefinitionen påverkas och even-
tuellt också måste genomgång följdändringar.  

Det finns ett speciell problem som är direkt kopplad till koncerndefinitionen, vilket skulle 
uppstå om en utvidgning av definitionen genomförs så att den omfattar federationer av det 
slag som Länsförsäkringar utgör. Problemet hänför sig till det faktum att det i fallet skulle 
bli en koncern med 23 stycken moderbolag som gemensamt äger dotterbolaget, då i form 
av Länsförsäkringar AB. Problemet blir då hur definitionen av en koncern ska reglera ägar-
förhållandena i denna, det vill säga vilken ägandegrad ett moderbolag ska ha i ett dotterbo-
lag för att falla inom koncerndefinitionen. Nuvarande regleringar beträffande ägandegraden 
torde inte kunna komma att tillämpas i ett sådant skede, då dessa inte beaktar det särskilda 
ägarförhållande som råder inom en federation såsom den i Länsförsäkringar.99 

Nästa problem hänför sig till hur de ömsesidiga principerna ska kunna upprätthållas för 
den ömsesidiga bolagformen, och då i förhållande till de regler vilka kan komma att bli till-
lämpliga i det fall en sådan federation omfattas av gällande koncerndefinition. Med anled-
ning av de speciella förhållanden vilka råder inom exempelvis ömsesidiga försäkringsbolag, 
kan flertalet regler komma att behöva anpassas i förhållande till de ömsesidiga principerna.  

Sammanfattningsvis står det klart att det krävs en utvidgning av gällande koncerndefinition 
för att kunna erkänna uppströms federationer såsom Länsförsäkringar möjligheten att ta 
del av de effekter som följer därav. Vissa problem har noterats i samband med den speci-
fika federation som Länsförsäkringar utgörs av. Emellertid anser vi inte att dessa problem i 
och för sig behöver hindra en utveckling av koncerndefinitionen. 

5.5 Forskningsbehov 

Mot bakgrund av vad som sagts i det föregående står det klart att det finns vissa ekono-
miska effekter som federationer, av den karaktär som Länsförsäkringar utgör, går miste om 
då de inte omfattas av koncerndefinitionen. Det borde enligt vårt förmenande vara möjligt 
att utvidga koncerndefinition till att omfatta sådana federationer utan att detta samtidigt 
medför några negativa effekter i andra hänseenden. Emellertid är det ett antal problem som 

                                                 
99 Se för bolagsstrukturen, Idéerna bakom länsförsäkringsgruppen, s. 11. 
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samtidigt måste utredas djupare och lösas före det en sådan lagändring blir verklighet. Frå-
gor kopplade till koncerndefinitionen är därför definitivt i behov av mer djupgående forsk-
ning.   
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6 Kapitalanskaffning 

6.1 Inledning 

Generellt råder principen att ömsesidiga försäkringsbolag ska stå oberoende gentemot ex-
terna intressenter. En av de universella grundsatserna, som även andra europeiska länder 
tillämpar, är självfinansiering av den ömsesidiga verksamheten. Grundsatsen får verkningar 
genom de begränsade finansieringsmöjligheter som tillkommer ömsesidiga försäkringsbo-
lag. Tanken är att främmande kapital endast ska utnyttjas i begränsad omfattning.100  

Till en början kommer redogöras för det informationsunderlag som legat till grund för ka-
pitlet. Därefter presenteras forskningsläget på området. Vidare ges en överblick över de ka-
pitalanskaffningsmöjligheter som föreligger för ömsesidiga försäkringsbolag enligt andra 
europeiska länders lagstiftningar. Syftet med kapitlet är även att jämföra dessa alternativ 
med dem som föreligger i svensk rätt. Genom en sådan jämförelse kan de kapitalanskaff-
ningsmöjligheter som ges i svenska rätt analyseras i ett vidare perspektiv och eventuella re-
formmöjligheter identifieras. Kapitalanskaffningsfrågan hänför sig till framställningens 
tredje tematiska område. Kapitlet avslutas med en redogörelse över forskningsbehovet. 

6.2 Informationsunderlag 

De frågor som berörs i kapitlet har även de behandlats mycket kortfattat i litteraturen. Med 
ett svensk perspektiv kan informationsunderlaget betraktas som särskilt bristfälligt, då frå-
gorna till synes endast berörts i vidare utsträckning i SOU 2006:55. Med anledning av att 
kapitalanskaffningsfrågan, enligt vårt förmenande, förefaller avgörande för ett bolags över-
levnad framstår det som beklämmande att den inte varit föremål för mera ingående ana-
lyser, framförallt med anledning av de begränsade kapitalanskaffningsmöjligheter som idag 
tillerkänns ömsesidiga försäkringsbolag i svensk rätt. 

I Europa har frågor om kapitalanskaffning behandlats i betydligt större utsträckning än i 
Sverige. Förklaringen till det är de i Europa aktiva paraplyorganisationer som verkar på om-
rådet för den ömsesidiga bolagsformen. Det material som begagnas i framställningen här-
rör från ACME, Sigma och material, presenterat och beställt, av Europaparlamentet. Slutligen 
har även lagstiftning, både svensk och utländsk, begagnats. 

6.3 Forskningsläge 

Det är till en början av avgörande vikt att undersöka forskningsläget i fråga om kapitalan-
skaffningsmöjligheterna för ömsesidiga försäkringsbolag. Överlag gäller att området sällan 
behandlas i forskningen, i den mån man kan tala om sådan, om ömsesidiga försäkringsbo-
lag. Detta måste sättas i relation till att aktiebolagsformen, som även kan användas i försäk-
ringshänseende, i oräkneliga fall varit föremål för såväl grundlig som omfattande forskning. 
I de fall kapitalanskaffningsmöjligheterna behandlats har detta endast utmynnat i kortfat-

                                                 
100 SOU 2006:55, s. 163 f. 
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tade konstateranden, vilket tyder på en påtaglig brist på forskning specifik för ömsesidiga 
försäkringsbolag.  

I Sigma presenterades en utredning över huruvida ömsesidiga försäkringsbolag ansågs ut-
göra en utrotningshotad bolagsform, varvid kapitalanskaffningsfrågan i viss mån diskuteras. 
Det konstaterades att ömsesidiga försäkringsbolag överlag har en mycket begränsad tillgång 
till olika kapitalanskaffningsmöjligheter. Effekten av de begränsade kapitalanskaffningsmöj-
ligheterna kommer framförallt till uttryck genom att bolagsformens flexibilitet blir lidande. 
Detta ter sig särskilt uppenbart då bolagsformen, till skillnad från aktiebolag, stöter på svå-
righeter då de önskar expandera sin verksamhet på nya geografiska områden, vilket fram-
förallt beror på kapitalanskaffningsförmågan.101    

Ömsesidiga försäkringsbolags kapitalanskaffningsmöjligheter har även berörts av ACME 
ur perspektivet ”demutualisation”, det vill säga ur aspekten bolagsombildning. Häri uttalas 
att de begränsade möjligheter för ömsesidiga försäkringsbolag att anskaffa kapital är en av 
flera anledningar som stödjer en ombildning av bolagsformen. De begränsade kapitalan-
skaffningsmöjligheterna utgör en huvudanledning till varför ett ömsesidigt försäkringsbolag 
väljer att ombildas. En ombildning ger således bolaget nya möjligheter till kapitalanskaff-
ning samt chansen att expandera verksamheten, vilket i längden gynnar dess konkurrens-
kraft på försäkringsmarknaden. Även om detta i och för sig är en legitim anledning till att 
ombilda ett ömsesidigt försäkringsbolag, finner ACME att det finns ett flertal alternativa 
sätt att anskaffa kapital på.102  

Några av de alternativa sätt som ACME identifierar beträffande kapitalanskaffning kom-
mer härvid beröras i korthet. Det första alternativet, vilket framförallt är populärt i USA, är 
att generera kapital genom att skapa ett ömsesidigt holdingbolag. Det andra alternativet kan 
i viss mån liknas vid det förstnämnda, men avser istället att ett ömsesidigt försäkringsbolag 
skapar ett nedströms holdingbolag. Genom både alternativ ett och två skapas således ett 
aktiebolag, till vilket en viss del av försäkringsverksamheten överflyttas, varigenom det öm-
sesidiga försäkringsbolaget i sin tur kan generera kapital. Det tredje alternativet innebär att 
kapital anskaffas genom gränsöverskridande kapitalinjektioner. Slutligen berörs även möj-
ligheten till kapitalanskaffning genom olika former av lånat kapital, vilket är förenat med ett 
återbetalningskrav för att överrensstämma med de ömsesidiga principerna om kapitali-
sering.103 

Emellertid finner ACME att även om vissa alternativa kapitalanskaffningsmöjligheter åter-
finns torde det ändock anses befogat att skapa säregna kapitalanskaffningsmöjligheter sär-
skilt anpassade för ömsesidiga försäkringsbolag. Med ett anpassat kapitalanskaffningsin-
strument åsyftas ett instrument som både snabbt och effektivt skulle kunna möte ömsesi-
diga försäkringsbolags kapitalbehov. ACME påpekar dock att de kapitalanskaffningsalter-

                                                 
101 Sigma, Are mutuals an endangered species?, No. 4/1999, Swiss Re, s. 13. 

102 ACME, Valuing our mutuality, 2001, s. 34. 

103 ACME, Valuing our mutuality, 2001, s. 30 f., se vidare i ACMEs utredning för närmare information om 
kapitalanskaffningsmöjligheterna. 
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nativ som idag finns för ömsesidiga försäkringsbolag inte får förbises. Därmed åsyftas 
framförallt den traditionella självfinansieringsmöjligheten genom upparbetade vinster i bo-
laget. Även om ömsesidiga försäkringsbolags kapitalanskaffningsmöjligheter framstår som 
bristfälliga kan emellertid vissa positiva aspekter skönjas. Den positiva aspekten rör fram-
förallt den disciplinen som ömsesidiga försäkringsbolag måste ha för att kunna generera 
eget kapital, både genom placeringar men även genom minskade rörelsekostnader. ACME 
betonar att det torde vara svårare att generera kapital från egna vinster än som aktiebolag 
generera kapital på den finansiella marknaden. Anledningen är då de vinster vilka ömsesi-
diga försäkringsbolag genererar kapital ifrån är föremål för beskattning. Detta till skillnad 
från kapital genererat på den finansiella marknaden, där endast kostnader förenade med 
kapitalanskaffningen i sig föreligger.104  

Kapitalanskaffningsmöjligheterna för ömsesidiga försäkringsbolag har vidare berörts i stu-
dien ”The role of mutual societies in the 21 st century”. Studien fastslår att den mest framträdande 
skillnaden mellan ömsesidiga försäkringsbolag och aktiebolag är dess möjligheter att an-
skaffa riskkapital. Riskkapitalet i ömsesidiga försäkringsbolag förvärvas framförallt genom 
försäljningen av försäkringskontrakt; då till skillnad från aktiebolag som erhåller riskkapital 
genom sina investerare i form av aktieägare. I det senare fallet kan riskkapital även förvär-
vas genom försäljning av försäkringskontrakt såvida aktiebolaget bedriver försäkringsverk-
samhet. I studien konstateras att kapitalanskaffningen i ömsesidiga försäkringsbolag är för-
enad med högre kostnader än den som uppstår i aktiebolag. Ömsesidiga försäkringsbolag 
kan därför betraktas som missgynnade i förhållande till aktiebolagsformen.105 

Av studien framgår emellertid också att ömsesidiga försäkringsbolag i viss mån gynnas av 
de begränsade kapitalanskaffningsmöjligheterna. Detta har med att göra att aktiebolag i vi-
dare mån är beroende av tillförseln av externt kapital, vilket förefaller vara ett problem då 
deras verksamhet påverkas av återkommande finanskriser. Problemet hänför sig till att in-
vesterare, som i den rådande finanskrisen, drar tillbaka sina investeringar, vilket således ne-
gativt påverkar de bolag som är beroende av finansmarknaden. Några sådana problem exi-
sterar inte för ömsesidiga försäkringsbolag, eftersom deras riskkapital inte är knutet till den 
finansiella marknaden utan till försäkringskontraktens premier. Vidare innebär detta att 
ömsesidiga försäkringsbolag både kan betraktas som säkrare och hållbarare i finanskriser.106 

Sammanfattningsvis står det klart att ömsesidiga försäkringsbolag är att betrakta som en sä-
ker och hållbar bolagsform i jämförelse med aktiebolag. Detta gäller framförallt i tider av 
finansiella kriser. Samtidigt står det klart att bolagsformerna, ömsesidiga försäkringsbolag 
och aktiebolag, inte konkurrerar på lika villkor i fråga om kapitalanskaffning. Detta är fram-
förallt uppenbart då brister i kapitalanskaffningsmöjligheter hindrar ömsesidiga försäk-
ringsbolag från att expandera verksamheten. Brister i fråga om kapitalanskaffningsmöjlig-

                                                 
104 ACME, Valuing our mutuality, 2001, s. 31. 

105 Directorate general for internal policies, Employment and social affairs, The role of mutual societies in the 
21 st century, s. 61. 

106 Directorate general for internal policies, Employment and social affairs, The role of mutual societies in the 
21 st century, s, 62. 
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heter bidrar även till att många ömsesidiga bolag ombildas för att kunna konkurrera på lika 
villkor med andra bolagsformer, som i sin tur är ett hot mot bolagsformens fortlevnad på 
marknaden. De alternativa kapitalanskaffningsmöjligheterna, som presenterats i det föregå-
ende, förefaller enligt vårt förmenande både komplicerade och inte anpassade efter den 
ömsesidiga bolagsformen. Vi vill mena, i likhet med ACME, att behov föreligger för att 
skapa kapitalanskaffningsmöjligheter speciellt anpassade för ömsesidiga försäkringsbolag. 
Samtidigt saknas det forskning om hur sådana möjligheter skulle kunna se ut. 

6.4 Kapitalanskaffningsmöjligheter i utländsk rätt 

Nedan följer en kort översikt av de kapitalanskaffningsmöjligheter som återfinns i utländsk 
rätt för ömsesidiga försäkringsbolag. Lagstiftningen i Norge bereder ömsesidiga försäkrings-
bolag en möjlighet att öka sitt redan befintliga kapital. Ett visst garantikapital ska finnas i 
bolaget vid dess bildande. Garantikapitalet utgörs av lånat kapital, vilket senare bland annat 
kan förstärkas genom att bolaget utställer omsättningsbara ”grunnfondsbevis”. Ett ömsesi-
digt försäkringsbolag kan således genom att ge ut nya ”grunnfondsbevis” öka sitt riskkapi-
tal.107 

I Finland har ömsesidiga försäkringsbolag möjlighet att fördela sitt garantikapital på så kal-
lade andelar. Den finska lagstiftningen tillåter även att bolagets garantikapital ökar. Om en 
sådan ökning vidtas ska denna följa tillämpliga regler beträffande ökning av aktiekapital, 
som återfinns i den allmänna aktiebolagslagen.108 I den finska lagstiftningen stipuleras här-
vid att 9-11 kap. i den allmänna aktiebolagslagen ska tillämpas på ömsesidiga försäkringsbo-
lag. Dessa kapitel ger således ömsesidiga försäkringsbolag en möjlighet att höja sitt garanti-
kapital genom garantiandelsemission, optionsrätter samt andra särskilda rättigheter till ga-
rantiandelar och slutligen ökning av garantikapitalet. Dock återfinns en särregel för ömsesi-
diga försäkringsbolag beträffande den sistnämnda möjligheten, då någon ökning av garanti-
kapitalet inte får vidtas genom en överföring från det fria egna kapitalet till garantikapitalet 
(s.k. fondhöjning). Om företrädeserätt föreligger tillkommer denna endast nuvarande garanti-
andelsägare.109 

I Danmark medger lagstiftningen ömsesidiga försäkringsbolag endast ett fåtal möjligheter 
att förnya eller öka riskkapitalet. I syfte att öka sitt riskkapital kan bolaget öka sitt garanti-
kapital. En sådan ökning kan ske kan på två olika sätt, dels upptagande av förlagslån, dels 
genom upprättande av så kallade ”medlemskonti” varigenom inbetalningar sker från bola-
gets medlemmar.110  

I Tyskland bereder lagstiftningen ömsesidiga försäkringsbolag två alternativ till kapitalan-
skaffning. Ett av dessa alternativ ger bolagen en möjlighet att uppta så kallade förlagslån, 
varigenom de kan anskaffa nytt kapital. Ett annat alternativ för ömsesidiga försäkringsbolag 

                                                 
107 SOU 2006:55, s. 130. 

108 SOU 2006:55, s. 126. 

109 1:1 jfr 14 kap. Försäkringsbolagslagen (18.7.2008/521) jämte 9-11 kap. Aktiebolagslagen (21.7.2006/624). 

110 SOU 2006:55, s. 118. 
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är att utfärda så kallade andelsrätter. I de fall andelsrätter utnyttjas av bolaget innebär detta 
att dess innehavare är underkastade de affärsrisker vilka är förknippade med verksamheten. 
Dessutom är andelsrätten vanligen förknippade med att dess innehavare bereds företräde 
till en del av bolagets vinst.111  

I Österrike ger lagstiftningen rörande ömsesidiga försäkringsbolag en möjlighet för bolagen 
att anskaffa kapital. Det kompletterande finansiella instrumentet som kan användas går ut 
på att investerare till bolagets garantikapital kan tillerkännas en form av ”särskild ränta”, så-
vida en sådan möjlighet medges i bolagsordningen. Investerarna behöver i dessa fall inte 
vara medlemmar i bolaget utan kan utgöra externa intressenter. Ömsesidiga försäkringsbo-
lag har då rätt att ge ut säkerheter. Finansieringsformen betecknas som deltagande eller 
supplementärt kapital (Partizipationskapital eller Ergängzungskapital). Utnyttjande av dessa 
säkerheter medför att innehavarna ges rätt till en särskild ränta som baseras på vinsten i bo-
laget och på beslut tagna på bolagsstämman. Bolagsstämman utgörs av medlemmarna i det 
ömsesidiga försäkringsbolaget. Dock kan det nämnas att ifrågavarande finansiella instru-
ment till synes inte utnyttjats av något ömsesidigt försäkringsbolag i Österrike.112  

I Frankrike medger lagstiftningen ömsesidiga försäkringsbolag två möjligheter till kapitalan-
skaffning. Det första kapitalanskaffningsalternativet hänför sig till att medlemmarna i bola-
get tillskjuter nytt kapital. För att detta alternativ ska kunna utnyttjas krävs det att frågan 
om tillskott prövas på bolagsstämman, varvid beslut träffas om att medel ska tillskjutas från 
samtliga medlemmar. Skulle ett sådant beslut fattas innebär detta att de medel som tillskjuts 
betraktas som lånade. På de lånande medlen löper en av bolagsstämman bestämd ränta. 
Den andra möjligheten till kapitalanskaffningen som tillkommer ömsesidiga försäkringsbo-
lag är en form av upplåning. Upplåning kan ske från både medlemmar och externa intres-
senter genom så kallade ”titre particitifs”, vilka utgör en form av värdepapper. Innehavaren 
av ett sådant värdepapper bereds vidare rätt till en viss betalning, som är baserad på en fast 
ränta och premieinkomsterna för bolaget. Dock bereds innehavaren av värdepappret inte 
någon rätt att delta i bolagets verksamhet genom rösträtt på stämman. Inlösen sker efter 
beslut av bolagets styrelse.113  

I Portugal har ömsesidiga försäkringsbolag ingen möjlighet att anskaffa kapital genom nytt-
jande av kompletterande finansiella instrument. Emellertid har de rätt att uppta lån.114  

Ömsesidiga försäkringsbolag tillgång till kapital varierar mellan de europeiska länderna. Det 
bör dock nämnas att det även finns vissa länder vars lagstiftning inte ger ömsesidiga försäk-
ringsbolag några sådana kapitalanskaffningsmöjligheter. Ett sådant land är exempelvis Bel-
gien.115 

                                                 
111 Legislation regarding mutuals in member states, draft 03/10/03, s. 25 och SOU 2006:55, s. 136 f. 

112 Legislation regarding mutuals in member states, draft 03/10/03, s. 1. 

113 SOU 2006:55, s. 144. 

114 Legislation regarding mutuals in member states, draft 03/10/03, s. 52. 

115 Legislation regarding mutuals in member states, draft 03/10/03, s, 4. 
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Sammanfattningsvis gäller att ett flertal olika alternativa kapitalanskaffningsmöjligheter 
tillerkänns ömsesidiga försäkringsbolag i utländsk rätt. En till synes allmänt förekommande 
kapitalanskaffningsmöjlighet är möjligheten till höjning av garantikapitalet, låt vara att detta 
lagtekniskt har lösts på olika vis. En annan kapitalanskaffningsmöjlighet som flertalet ut-
ländska lagstiftningar medger ömsesidiga försäkringsbolag är möjligheten till förlagslån. I 
övrigt finns till synes ett flertal andra alternativ som antingen bygger på någon form av vär-
depapper, andelsrätter eller andra säkerheter. Dessa möjligheter kommer vidare beröras ne-
dan. 

6.5 Svensk lagstiftning och dess utveklingsmöjligheter 

6.5.1 Skillnader och likheter med utländsk rätt 

I detta delkapitel kommer de skillnader och likheter som föreligger mellan svensk rätt och 
utländska rätt att presenteras. Som tidigare konstaterats har ömsesidiga försäkringsbolag, 
enligt gällande svensk rätt, två teoretiska möjligheter att anskaffa externt kapital. Dessa är 
antingen att höja garantikapitalet eller att utnyttja möjligheten till förlagsinsatser. I relation 
till de kapitalanskaffningsmöjligheter som gäller för aktiebolag framstår emellertid dessa al-
ternativ som relativt blygsamma.116  

Till en början kommer de likheter som föreligger mellan svensk rätt och utländska rätt att 
presenteras. Det är till synes ett gemensamt drag hos samtliga nordiska lagstiftningar att 
ömsesidiga försäkringsbolag ges möjlighet att höja sitt garantikapital för att kunna skaffa 
externt riskkapital; på vilket sätt en sådan höjning sker varierar emellertid de olika länderna 
emellan. Överlag har ömsesidiga utländska försäkringsbolag även tillgång till förlagslån, 
som även tillkommer ömsesidiga försäkringsbolag i Sverige. De länder vars lagstiftning till 
synes avviker i detta hänseende ger i stället ömsesidiga försäkringsbolag rätt till andra for-
mer av kapitalanskaffning genom upplåning. 

När det gäller mera renodlade skillnader mellan Sverige och jämförbara rättsordningar kan 
följande noteras:  Till en början kan det konstateras att det finns länder, som till skillnad 
från Sverige, inte medger ömsesidiga försäkringsbolag någon form av kapitalanskaffning, 
däribland Belgien. Vidare finns det ett flertal länder som till synes har en mer öppen syn än 
Sverige när det gäller att tillerkänna ömsesidiga försäkringsbolag möjlighet till kapitalan-
skaffning. De länder som till synes har en mer utvecklad lagstiftning för ömsesidiga försäk-
ringsbolag är Finland, Danmark, Tyskland, Österrike och Frankrike. Den finska rätten avviker 
genom sitt sätt att höja bolagets garantikapital, varigenom denna ger ömsesidiga försäk-
ringsbolag en vidare möjlighet till att företa en sådan kapitalanskaffning än svensk rätt.  

Den danska rätten avviker, i likhet med den franska, från den svenska genom att deras lag-
stiftning ger en möjlighet att höja kapitalet i bolaget genom tillskott från deras egna med-
lemmar. Vidare återfinns även en annan skillnad i fransk rätt genom att denna tillhandahål-
ler en möjlighet till upplåning för ömsesidiga försäkringsföretag på basis av särskilda värde-
papper. I tysk och österrikisk rätt, som också skiljer sig från svensk rätt, har ömsesidiga för-
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säkringsbolag möjlighet att utfärda andelsrätter respektive säkerheter i bolaget och därige-
nom generera kapital.  

6.5.2 Utvecklingsmöjligheter i förhållande till utländsk rätt 

Av föregående delkapitel har det framgått att det föreligger vissa avvikelser i utländska 
rättsordningar jämfört med den svenska  i fråga om kapitalanskaffningsmöjligheter. Genom 
detta delkapitel kommer dessa avvikelser tas i beaktande för att identifiera eventuella ut-
vecklingsmöjligheter av den svenska lagstiftningen vad gäller kapitalanskaffningsmöjlighet-
erna för ömsesidiga försäkringsbolag. 

I perspektivet att utveckla kapitalanskaffningsmöjligheterna för ömsesidiga försäkringsbo-
lag i den svenska lagstiftningen, är det enligt vårt förmenande först och främst relevant att 
titta på den finska lagstiftningen. Där bereds ömsesidiga försäkringsbolag ett flertal möjlig-
heter att anskaffa externt riskkapital jämfört med de möjligheter som återfinns i svensk rätt. 
Den finska rätten bygger på att det garantikapital som sätts in i bolaget fördelas på andelar 
som sedan kan behandlas i likhet med en aktie då bolaget önskar anskaffa externt riskkapi-
tal genom en ökning av garantikapitalet. Ökningen sker i enlighet med reglerna i den finska 
aktiebolagslagen som utgör den associationsrättsliga grunden för ömsesidiga försäkringsbo-
lag. Hur delägares inflytande påverkas återkommer vi till.117  

I den svenska rätten har en sådan möjlighet kortfattat berörts i utredningssammanhang. 
Emellertid konstaterades att denna skulle leda till ett ingrepp i ömsesidiga principer. Förkla-
ringen till denna slutsats torde enligt vårt förmenande vara att, och då till skillnad från i 
finsk rätt, man utgår från att det är det sammanlagda kapitalet i bolaget som skall fördelas 
på andelar. Således skulle detta innebära att både försäkringstagares insatser genom betalda 
premier och garanters tillförda kapital är föremål för en sådan fördelning. Emellertid före-
faller detta inte vara den utgångspunkt som valts i finsk rätt, där endast det kapital som till-
förs av garanterna, det vill säga garantikapitalet, är föremål för en fördelning på andelar i 
bolaget.118 

Enligt vårt föremenande bör de kapitalanskaffningsmöjligheter som existerar i finsk rätt 
även kunna tillämpas i Sverige. Det är dock av avgörande vikt att principerna om ömsesi-
digheten beaktas vid en avvägning i lagstiftningsarbetet. Anledningen är framförallt att såd-
ana kapitalanskaffningsmöjligheter skulle kunna medföra vissa följdeffekter, bland annat 
vad gäller delägarnas inflytande i bolaget. Av vad som kommer framgå av följande avsnitt 
(7.3) avviker nämligen finsk rätt i viss mån från den svenska vad gäller modellerna för röst-
fördelningssystem. 

En annan möjlighet som är av värd att överväga är kapitalanskaffningsmöjligheten kopplad 
till utfärdandet av andelsrätter i den tyska lagstiftningen. En andelsrätt bereder, som ovan 
nämnts, dess innehavare förtur till en viss andel i bolagets vinst. I enlighet med nu gällande 
svensk rätt kan endast vinstutdelning ske till garanter och innehavare av förlagsandelar om 

                                                 
117 Se kap. 7.3. 

118 Jfr SOU 2006:55 s. 170. 



 

 
34 

en sådan möjlighet föreskrivs i bolagsordningen, vilket innebär att utfärdande av andelrätter 
med sådana rättigheter inte är förenligt med gällande svensk rätt. Emellertid hindrar inte 
detta att en utveckling sker av den svenska rätten, varigenom en sådan möjlighet erkänns 
och utvecklas ytterligare. Enligt vårt förmenande kan emellertid en sådan möjlighet möta 
rättspolitiskt motstånd, framförallt då den vinstutdelningsmöjlighet som nyss angivits end-
ast kan betraktas som ett undantag. Anledningen till det är huvudregeln om att vinstutdel-
ningsförbud råder i ömsesidiga försäkringsbolag.119 

I fransk rätten finns två möjligheter till kapitalanskaffning som saknas i svensk rätt. Den 
första möjligheten tar sikte på att riskkapital tillskjuts av bolagets samtliga egna medlemmar. 
Kapitalet som härigenom tillskjuts betraktas som lånat och är därför föremål för en lö-
pande ränta, vilken tilldelas de som utställt riskkapitalet. Enligt vårt förmenande kan en så-
dan möjlighet vara aktuell att införa i svensk rätt i teoretiskt hänseende. Emellertid är frågan 
om kapitalanskaffningsmöjligeten kan betraktas som effektiv i praktiskt hänseende, då man 
genom bolagsstämmobeslut ålägger delägarna en skyldighet att tillskjuta riskkapital till bola-
get. Enligt vårt förmenande ter sig en sådan kapitalanskaffningsmöjlighet svår att utnyttja, 
då det torde krävas samtliga delägares samtycke på bolagsstämman för att besluta om en 
sådan kapitalstillförsel till bolaget. Sammantaget kan kapitalanskaffningsalternativet därför 
inte anses lämpligt i dess nuvarande form. Möjligen kan det inspirera till andra lösningar i 
Sverige.  

Den andra möjligheten som kan identifieras i fransk rätt är kapitalanskaffning genom utfär-
dande av särskilda värdepapper, varigenom dess innehavare erhåller en särskild betalning. 
De faktorer som ligger till grund för betalningen är dels en fast ränta, dels bolagets premie-
inkomster. Enligt vårt förmenande kan denna kapitalanskaffningsmöjligheten vid första 
anblick vara av intresse för Sverige. Emellertid uppkommer frågan i vilken mån möjlighet-
en överensstämmer med principerna för den ömsesidiga associationsformen samt hur ett 
incitament skapas för att attrahera externa investerare, då innehavaren av dessa värdepap-
per inte tillerkänns något inflytande i bolaget. Kapitalanskaffningsmöjligheten är dock i 
grunden intressant och är väl värd att titta närmare på vid en närmare undersökning.  

Slutligen ger österrikisk rätt ömsesidiga försäkringsbolag en kapitalanskaffningsmöjlighet 
som inte finns tillgänglig i Sverige. Kapitalanskaffningsmöjligheten går kortfattat ut på att 
bolaget ställer ut särskilda säkerheter, gentemot tillskjutande av kapital, varigenom dess in-
nehavare tillerkänns en särskild ränta. Enligt vårt förmenande uppstår vissa frågetecken 
kring denna kapitalanskaffningsmöjlighet, då denna till synes inte utnyttjats i praktiken av 
ömsesidiga försäkringsbolag i Österrike. Mot den bakgrunden är det tveksamt om denna 
kapitalanskaffningsmöjlighet är kommersiellt intressant i verkligheten.  

Sammantaget ger utländska lagstiftningar ömsesidiga försäkringsbolag fler möjligheter att 
anskaffa nytt riskkapital än den svenska lagstiftningen. Emellertid är den här kortfattade ut-
redningen på intet vis uttömmande. Ytterligare forskning på området är därför önskvärt.   

                                                 
119 Se t.ex. 12:64 FRL.  
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6.5.3 Andra utvecklingsmöjligheter 

Det har i föregående avsnitt framkommit att vissa utvecklingsmöjligheter av den svenska 
lagstiftningen med inspiration i utländsk rätt är möjlig beträffande kapitalanskaffningsmöj-
ligheterna för ömsesidiga försäkringsbolag. Emellertid förefaller det vara av särskilt intresse 
att gå ett steg djupare i enbart den svenska lagstiftningen och därigenom dels grundligt ut-
reda de kapitalanskaffningsmöjligheter som idag finns tillgängliga för ömsesidiga försäk-
ringsbolag, dels utreda eventuella utvecklingsmöjligheter av dessa. Däri ligger även frågan 
om lagstiftaren redan har tänkt på problematiken med de bristande kapitalanskaffningsreg-
lerna samt om denna redan identifierat eventuella lösningar till problemet. 

Vilket tidigare noterats finns idag två teoretiska möjligheter att anskaffa kapital i ömsesidiga 
försäkringsbolag: dels genom ökning av garantikapitalet, dels genom att använda förslagsin-
satser. 120  I praktiskt hänseende förefaller emellertid dessa kapitalanskaffningsmöjligheter 
bristfälliga. Enligt vårt förmenande uppkommer frågan om det ens är praktiskt möjligt att 
anskaffa kapital genom att höja garantikapitalet. Anledningen till detta är att de incitament 
som finns exempelvis för investerare i aktiebolag inte torde existera i ömsesidiga försäk-
ringsbolag. 121 Det förefaller således problematiskt att attrahera investerare, såväl interna 
(delägare) som externa, vilka är villiga att tillskjuta riskkapital i ömsesidiga försäkringsbolag. 
Möjligheten kan således endast betraktas som teoretisk och därmed i obetydlig grad prak-
tiskt genomförbar. 

Den andra kapitalanskaffningsmöjlighet som tillkommer ömsesidiga försäkringsbolag är 
förlagsinsatser. Till en början kan det noteras att denna möjlighet till kapitalanskaffning är 
relativt nyintroducerad för ömsesidiga försäkringsbolag. Möjligheten har tidigare tillerkänts 
ekonomiska föreningar och introducerades för ömsesidiga försäkringsbolag med anledning 
av införandet av nya FRL (2010:2043).122 Det finns ett flertal anledningar till varför lagstif-
taren valt att introducera denna kapitalanskaffningsmöjlighet. Den viktigaste anledningen 
hänför sig till behovet av extern kapitalförsörjning i ömsesidiga försäkringsbolag. I SOU 
2006:55 uttalades härvid som följer: 

”Utredningen har ett i direktiven uttalat uppdrag att analysera och föreslå lämpliga for-
mer för anskaffning av externt riskkapital i ömsesidiga försäkringsbolag. Förändringar i 
regelverket som underlättar riskkapitalanskaffning skulle kunna leda till en rad positiva 
effekter för försäkringstagarna i sådana bolag. Fördelarna bottnar i den ökade finansi-
ella flexibilitet för ömsesidiga bolag som introduktionen av alternativa kapitalkällor 
skulle medföra. […] Alternativa finansieringskällor ökar även möjligheterna till tillväxt 

och kan underlätta satsningar på nya produkter.” 123 

I detta hänseende framgår vidare av SOU 2006:55, att en ökad tillgång till externt riskkapi-
tal och sålunda externa intressenter skulle kunna medföra positiva effekter på bolagsstyr-

                                                 
120 Se kap. 3.2. 

121 Se kap. 7.4.3. 

122 SOU 2006:55, s. 330. 

123 SOU 2006:55, s. 193. 
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ningen. De effekter som detta kan leda till är att styrelsen i viss mån disciplineras, vilket så-
ledes medför ett minskat utrymme för opportunistiskt beteende bland dess medlemmar 
och att den löpande förvaltningen effektiviseras. I den mån intresset hos externa investe-
rare och delägare sammanfaller, kan de senare sålunda även få hjälp med att övervaka bete-
endet hos bolagets styrelse och ledning.124 

De positiva konsekvenser som möjligheten att anskaffa externt riskkapital leder till måste 
emellertid samtidigt vägas mot ömsesidiga försäkringsbolags intressen av att stå oberoende 
gentemot externa intressenter. I Sverige såsom i andra länder har önskemålet om obero-
ende varit en avgörande faktor i intresseavvägningen i förhållande till behovet och önske-
målet om ytterligare möjligheter att kunna anskaffa externt riskkapital. Det faktum att öm-
sesidiga försäkringsbolag vill stå självständiga gentemot externa intressenter syns framför-
allt genom att externa aktörer, härvid exkluderat garanter, generellt inte erbjuds någon be-
slutanderätt i bolaget.125   

I SOU 2006:55 betonas vidare att även om bristerna i kapitalanskaffningen i viss mån leder 
till en ökad ombildning av ömsesidiga försäkringsbolag, då framförallt till aktiebolagsfor-
men, kan man inte hitta någon möjlighet att öka tillgängligheten av externt riskkapital. An-
ledningen är att ett ökat nyttjande av externt kapital skulle medföra att bolagsformens obe-
roende gentemot externa investerare minskar, vilket inte torde vara förenligt med den öm-
sesidiga associationsformen. Det kan således konstateras att en utökad möjlighet att an-
vända externt riskkapital och därigenom bereda externa investerare inflytande anses inne-
bära ett avsteg från de principer som är grundläggande för ömsesidigheten.126 

Den fråga som därmed uppstår är hur externt riskkapital skulle kunna utnyttjas utan att be-
reda investerare inflytande i ömsesidiga bolag. Det är i detta läge som man i SOU 2006:55 
konstaterar att förlagsinsatser skulle kunna tänkas utgöra en sådan kapitalanskaffningsmöj-
lighet. Passande nog var förlagsinsatser systematiskt lämpliga och naturliga genom anpass-
ningen av den ömsesidiga regleringen till de associationsrättsliga reglerna för ekonomiska 
föreningar.127   

Vid lämplighetsavvägningen huruvida förlagsinsatser ska kunna utnyttjas av ömsesidiga för-
säkringsbolag fann utredningen i korthet, att förlagsinsatser endast medför en insyn för 
dess innehavare och således inte något direkt inflytande i bolaget. Detta innebär att möjlig-
heten till förlagsinsatser inte strider mot de ömsesidiga principerna i vad avser bolagets 
oberoende gentemot externa parter. Emellertid står nyttjandet av förlagsinsatser i viss mån i 
strid mot den ömsesidiga principen om självfinansiering. Med anledningen av kravet på ga-

                                                 
124 SOU 2006:55, s. 193. 

125 SOU 2006:55, s. 194. 

126 SOU 2006:55, s. 194. 

127 Jfr. SOU 2006:55, s. 194 f. 
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rantikapital, vid bolagets start, har emellertid denna princip redan varit föremål för av-
steg.128 

Vad nu sagts utgör bakgrunden till varför ömsesidiga försäkringsbolag numera tillerkänns 
möjligheten att anskaffa externt riskkapital i form av förlagsinsatser. I SOU 2006:55 konsta-
terades vidare att förslag tidigare lämnats avseende möjligheten för ömsesidiga försäkrings-
bolag att uppta vinstandelslån.129 Emellertid framgår det också att regeringen dittills inte 
lämnat något förslag därom. Istället hänskjuts frågan om andra möjligheter för ömsesidiga 
försäkringsbolag att förvärva externt riskkapital till den allmänna översynen av den associ-
ationsrättsliga lagstiftningen.130 

Den kapitalanskaffningsmöjlighet som tillerkänns ömsesidiga försäkringsbolag genom emit-
tering av förlagslån måste, enligt vårt förmenande, betraktas som svag och icke funktionell. 
Emellertid inte lika icke funktionell som kapitalanskaffningsmöjligheten genom höjning av 
garantikapitalet. Anledningen till att förlagsinsatser är att betrakta som icke funktionell hän-
för sig till storleken på det kapital som kan tas upp genom en sådan emittering. Enligt gäl-
lande rätt får kapitalet som hänför sig till förslagsinsatser högst uppgå till summan av övrigt 
eget kapital. Emellertid kan Finansinspektionen, om synnerliga skäl föreligger, besluta att 
om en högre förlagsinsats i det enskilda fallet.131 Möjligheten till kapitalanskaffning genom 
emittering av förlagslån är således begränsad genom jämförelsen med eget kapital.132 Denna 
begränsning i fråga om utrymmet för förlagsinsatser är inte densamma för föreningar.133  

Som framgått hade utredningen i direktiv, att lägga fram lämpliga former för kapitalan-
skaffning i ömsesidiga försäkringsbolag. Formuleringen var i pluralis, vilket innebär att fler 
alternativ än förslagsinsatser borde varit föremål för utvärdering av utredningen. Utred-
ningen har enligt vårt förmenande endast behandlat den mest uppenbara kapitalanskaff-
ningsmöjligheten, det vill säga förslagsinsatser, och inte tagit ett steg längre. Enligt vårt 
förmenande hade det varit önskvärt att med en mer kreativ attityd till hur ömsesidiga för-
säkringsbolag skall kunna anskaffa externt riskkapital i linje med sina grundläggande princi-
per.  

Enligt vår mening är det uppenbart att kapitalanskaffningsmöjligheterna för ömsesidiga 
försäkringsbolag förefaller vara en fråga som inte gärna berörs i utredningar. Anledningen 
till detta synes vara att extern kapitalanskaffning måste balanseras mot de ömsesidiga prin-
ciper, vilka leder till ett rättspolitiskt känsligt ämne. Detta skulle kunna förklara varför andra 
kapitalanskaffningsmöjligheter inte berörs i SOU 2006:55, även om sådana möjligheter 
torde vara efterfrågade. Vidare kan det konstateras att möjligheten till förlagslån till synes 

                                                 
128 SOU 2006:55, s. 332 f. 

129 SOU 1995:87, s. 194 jfr SOU 2006:55, s. 336. 

130 SOU 2006:55, s. 336 och prop. 1998/99:87, s. 269. 

131 12:23 2-3 st. FRL.  

132 SOU 2006:55, s. 336. 

133 12:23 2 st. FRL jfr 5:1 2 st. FL. 
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varit tillgänglig för ömsesidiga försäkringsbolag i andra länder inom Europa under en 
längre tid, varför ett införande av fler sådana möjligheter i svensk rätt inte kan betraktas som 
särskilt revolutionerande. 

Med utgångspunkt i vad som nu sagts förefaller det svårt att rättspolitiskt se några direkta 
utvecklingsmöjligheter av svensk rätt med målet att tillerkänna ömsesidiga försäkringsbolag 
en vidare möjlighet att anskaffa externt riskkapital. Enligt vårt förmenande finns det lös-
ningar i utländsk rätt som skulle kunna anpassas och vidareutvecklas för att tillgodose be-
hovet av kapitalanskaffningsmöjligheter i svensk rätt. Emellertid är frågan om den svenska 
lagstiftaren är mogen att anta en sådan utmaning. Frågeställningen är framförallt relevant 
med anledning av den ovilja som till synes finns hos lagstiftaren på området. Oviljan ter sig 
framförallt uppenbar i samband med att lagstiftaren endast väljer att skrapa på ytan när det 
gäller att utreda och vidareutveckla kapitalanskaffningsmöjligheterna för ömsesidiga försäk-
ringsbolag. 

6.6 Forskningsbehov 

Detta avsnitt syftar till att fastställa det forskningsbehov som finns för ömsesidiga försäk-
ringsbolags i vad gäller kapitalanskaffningsmöjligheter. Till en början kan det konstateras 
att någon mer ingående forskning i hur specifika kapitalanskaffningsmöjligheter för ömse-
sidiga försäkringsbolag skulle kunna utformas inte finns tillgänglig i dagsläget. Det finns 
emellertid vissa avgörande konstateranden som framkommit i denna studie. Dessa är föl-
jande: Ömsesidiga försäkringsbolag kan i nuläget inte konkurrera på lika villkor med de för-
säkringsbolag vilka bedriver sin verksamhet i enlighet med aktiebolagsformen. Den främsta 
anledningen till det är de begränsade kapitalanskaffningsmöjligheterna, som inte minst 
hindrar ömsesidiga försäkringsbolag från att expandera sin verksamhet, exempelvis i  geo-
grafiskt hänseende.  

Enligt vårt förmenande följer även ett annat orosmoment av att ömsesidiga försäkringsbo-
lag inte kan konkurrera på lika villkor. Detta hänför sig till den ökade ombildningen av öm-
sesidiga bolag. Det faktum att ömsesidiga försäkringsbolag väljer att ombildas för att kunna 
konkurrera på lika villkor, framförallt med försäkringsaktiebolag, kan i längden bidra till att 
den ömsesidiga bolagsformen utrotas marknaden. Det är enligt vårt förmenande därför av 
avgörande vikt att försöka få dessa bolagsformer att konkurrera på åtminstone så snarlika 
villkor som möjlighet.  

Med anledning av att kapitalanskaffningsfrågan är att betrakta som vital, både för ömsesi-
diga försäkringsbolags fortlevnad som för deras relativa förmåga att konkurrera med för-
säkringsaktiebolag, är detta en fråga som är högst aktuell att utreda vidare. I dagsläget har 
ömsesidiga försäkringsbolag endast två möjligheter att anskaffa riskkapital i svensk rätt, ge-
nom höjning av garantikapitalet eller genom emittering av förlagslån. Enligt vårt förme-
nande kan bägge kapitalanskaffningsmöjligheterna betraktas som icke funktionella av olika 
anledningar, vilket framgått i det föregående. Kapitalanskaffningsmöjligheterna i den 
svenska lagstiftningen kan således betraktas som teoretiskt möjliga, men praktiskt obetydliga.   
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Den svenska rätten förefaller vara alltför återhållsam i förhållande till behovet av att utveckla 
nya specialanpassade kapitalanskaffningsmöjligheter för ömsesidiga försäkringsbolag.  Möj-
ligen beror detta på att ömsesidiga principer inte ges en mera ”dynamisk innebörd”. Av vår 
undersökning framgår det att vissa utvecklingsmöjligheter av kapitalanskaffningsmöjlighet-
erna i svensk rätt torde vara möjlig med utgångspunkt i utländsk rätt. Emellertid krävs sär-
skilda överväganden för att anpassa dem till svenska förhållanden.  

Det är mot bakgrund av vad som nu sagts av särskilt intresse att fortsätta utreda frågan 
huruvida kapitalanskaffningsmöjligheterna för ömsesidiga försäkringsbolag skulle kunna 
utvecklas och därigenom skapa en balanserad konkurrens gentemot aktiebolagsformen. Det 
torde finnas potential i att utveckla svensk rätt och därigenom skapa nya möjligheter till ka-
pitalanskaffning, som kan tillerkännas ömsesidiga försäkringsbolag. Emellertid krävs mera 
ingående forskning på området för att utreda dessa. Sådan forskning kräver en djupare ut-
värdering av dels kapitalanskaffningsmöjligheterna i svensk rätt i förhållande till utländska 
motsvarigheter, dels hur eventuella utvecklingsmöjligheter ställer sig till redan aktuella re-
gelverk på området, dels ock hur de ömsesidiga principerna påverkas. 
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7 Delägares deltagande i verksamheten 

7.1 Inledning 

Generellt betraktas ömsesidiga försäkringsbolag som en särart gentemot andra bolagsfor-
mer. Detta uttrycker sig delvis genom delägares deltagande i bolaget. Bolagsformen betrak-
tas i allmänhet som en frivillig och öppen sammanslutning, som riktar sig mot både fysiska 
och juridiska personer. Huvudsyftet med ömsesidiga försäkringsbolag är närmast att tillgo-
dose försäkringsbehovet hos kunderna/delägarna. Även om traditionerna skiljer sig åt olika 
europeiska länder emellan torde dessa i princip följa samma universella grundsatser. En av 
dessa stipulerar att ömsesidiga försäkringsbolag utgörs av sammanslutningar som gemen-
samt ägs av sina försäkringstagare (den generella utgångspunkten). Försäkringstagarna in-
nehar därför i dessa bolag dubbla roller dels som delägare, dels som fordringsägare. Inom 
verksamheten för ömsesidiga försäkringsbolag råder även principen om solidaritet i del-
ägargruppen samt att delägarnas deltagande ska ske enligt demokratiska principer.134  

Till en början kommer kapitlet redovisa för det material som utnyttjats. Därefter presente-
ras det aktuella forskningsläget på området. Vidare kommer kapitlet behandla hur utländska 
lagstiftningar rörande ömsesidiga försäkringsbolag reglerar delägares möjligheter till delta-
gande i bolagets verksamhet. Kapitlet fokuserar på europeiska lagstiftningar. De deltagande 
former som kan identifieras kommer vidare sättas i relation till den svenska lagstiftningens 
reglering. Syftet är att utreda olika deltagandeformers inverkan på ömsesidiga försäkrings-
bolag och därigenom identifiera eventuella sätt att utveckla delägarnas deltagandemöjlighet-
er i svensk rätt. Vidare utvärderas även andra utvecklingsmöjligheter av utökad delägarakti-
vitet samt eventuella risker förknippade med detta. Syftet går i linje med framställningens 
tredje tematiska område, vilket behandlar frågan huruvida den aktiva ägarfunktionen kan 
förbättras genom lagstiftning. Kapitlet avslutas med en redogörelse av forskningsbehovet.  

7.2 Informationsunderlag 

De frågor som förevarande kapitel har för avsikt att behandla har till synes även de kortfat-
tat behandlats i litteraturen. I Sverige kan informationsunderlaget betraktas som påtagligt 
bristfälligt, då frågorna till synes endast berörts i vidare utsträckning i SOU 2006:55. Inga 
diskussioner har till synes förts i skriftligt material om hur den aktiva ägarfunktionen skulle 
kunna förbättras, exempelvis genom lagstiftningsändringar. Med anledning av de principer 
som den ömsesidiga bolagsformen vilar på förefaller det underligt att området inte ges 
större utrymme i svensk litteratur. 

I Europa har frågor som här behandlas visserligen tillmäts större utrymme i de utredningar 
som förekommer på området. Dock har vi inte kunnat hitta någon direkt information som 
behandlar frågan om hur en aktivare ägarfunktion skulle kunna förbättras i ömsesidiga för-
säkringsbolag. Det informationsunderlag som utnyttjats i framställningen grundar sig på 
material från ACME och Sigma. Slutligen har även svensk och utländsk lagstiftning utnytt-
jats.  

                                                 
134 SOU 2006:55, s. 163 f. 
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7.3 Forskningsläge 

Det är till en början av stor vikt att undersöka forskningsläget beträffande delägarnas möj-
ligheter att delta i ömsesidiga försäkringsbolag. Överlag kan man konstatera att detta sällan 
behandlas forskningen. I de fall delägares deltagandemöjligheter i ömsesidiga försäkrings-
bolag berörs är det fråga om kortfattade iakttagelser.  

Till en början finns det anledning att nämna en utredning av ACME vari det konstateras, 
att ägarinflytandet i ömsesidiga försäkringsbolag är av avgörande vikt då bolagen ägs av sina 
försäkringstagare. Dessa ska således tilldelas möjligheten att utöva sitt inflytande gentemot 
bolaget genom en passande modell för ägarinflytande. ACME konstaterar vidare att någon 
enhetlig modell för ägarinflytande inte finns, utan varje enskilt ömsesidigt försäkringsbolag 
har till synes utvecklat sitt egna system beroende på dess rötter och grupper av försäkrings-
tagare.135 

Av en utredning presenterad i Sigma framgår att ömsesidiga försäkringsbolags modell för 
ägarinflytande, ur perspektivet att delägarna även är försäkringstagare i bolaget, minskar 
risken för konflikter bland bolagets ägare. Detta beror framförallt på att ägarna tillika agerar 
som kunder i ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket medför att några särintressen från ex-
empelvis aktieägare inte återfinns i denna typ av bolagsform. 136 Vidare finner man att det 
torde vara ett allmänt förekommande faktum att ömsesidiga försäkringsbolags delägarakti-
vitet brister. Detta torde ha att göra med att ägarna, tillika försäkringstagarna, dels inte har 
tillräckliga kunskaper om de finansiella aspekterna och förutsättningarna för bolaget, dels 
svårigheterna att bedöma hur väl bolaget leds av sina företrädare. Sammanfattningsvis gäl-
ler att ömsesidiga försäkringsbolag på ett effektivt sätt kan kontrollera och hantera eventu-
ella konflikter i relationen mellan ägare och försäkringstagare. Emellertid är denna kontroll 
inte lika effektiv vad gäller konflikter mellan ägarna och ledningen av bolaget.137  

Sammanfattningsvis står det klart att någon mera ingående forskning beträffande hur delä-
garnas aktiva deltagande i ett ömsesidigt försäkringsbolag kan förbättras genom lagstiftning 
inte finns (såvitt vi vet). 

7.4 Deltagande i utländsk rätt 

I detta delkapitel kommer vi att redogöra för utländsk rätt med utgångspunkt i delägarnas 
möjlighet till deltagande i ömsesidiga försäkringsbolags verksamhet. I enlighet med norsk 
rätt torde normalt medlemmarna i ett ömsesidigt försäkringsbolag utgöras av försäkringsta-
garna. Emellertid överlämnas frågan om vilka som betraktas som medlemmar till bolags-
ordningen. I bolagsordningen för ett ömsesidigt försäkringsbolag ska vidare föreskrivas 

                                                 
135 ACME, Valuing our mutuality, 2001, s. 19. 

136 Sigma, Are mutuals an endangered species?, No. 4/1999, Swiss Re, s. 9. 

137 Sigma, Are mutuals an endangered species?, No. 4/1999, Swiss Re, s. 10. 
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stämmans sammansättning och utövandet av rösträtten. 138  Den deltagande funktionen 
överlämnas därmed i sin helhet till bolagsordningen. 

När det gäller den finska lagstiftningen är medlemmar i ömsesidiga försäkringsbolag de per-
soner vilka är försäkringstagare. Dock kan även de personer vilka tillskjutit garantikapital 
betraktas som medlemmar, såvida detta föreskrivs i bolagsordningen. Vad gäller medlem-
marnas deltagande i verksamheten utövas denna genom rösträtt på bolagsstämman. Varje 
medlem innehar enligt den finska rätten minst en röst vardera. Dock kan även extra röster 
delas ut i proportion till antingen premietillskott eller besparingar. Såvida föreskrifter finns i 
bolagsordningen kan även personer vilka tillskjutit garantikapital tilldelas rösträtt vid bo-
lagsstämman. Även om flera röster kan delas ut är dock representationen per medlem be-
gränsad till 10 % vid bolagsstämman. Vidare gäller att de som endast är ägare av kapital till-
sammans inte kan tillmätas en representation vilken överskrider medlemmarnas röster. Den 
finska rätten stipulerar vidare att beslutanderätten kan tillkomma särskilt delegerade istället, 
som utsetts av medlemskretsen i bolaget.139 

I den danska lagstiftningen är medlemmarna i ömsesidiga försäkringsbolag de personer som 
ingått ett försäkringsavtal med bolaget. Härvidlag gäller  inga generella krav i lagstiftningen, 
även om sådana kan förekomma i ömsesidiga försäkringsbolags bolagsordningar.140 Med-
lemmars rätt att fatta beslut i ömsesidiga försäkringsbolag ska utövas på bolagsstämman. 
En sådan rätt tillkommer även de personer vilka ställt garantikapital till bolaget. Den danska 
rätten bygger på att varje medlem ska tilldelas minst en röst. Vidare kan det i ömsesidiga 
försäkringsbolags bolagsordning stipuleras att bolagsstämman ska bestå av särskilt delege-
rade som väljs av dess medlemmar samt investerare för garantikapital. Dessa kan även före-
trädas av ombud/fullmäktige.141  

I den tyska lagstiftningen utgör medlemmarna i ömsesidiga försäkringsbolag generellt av 
försäkringstagarna. Dock kan det stipuleras i bolagsordningen att en person ingå ett försäk-
ringsavtal med bolaget utan att denna därigenom blir medlem däri. Härvid måste dock un-
derstrykas att den tyska rätten till synes endast godkänner en sådan inskränkning i begrän-
sad utsträckning. Anledningen till det är att majoriteten i det ömsesidiga försäkringsbolaget 
ska utgöras av medlemmar. Det finns två olika organ i den tyska rätten varigenom med-
lemmarna kan representeras, antingen vid bolagsstämman eller genom ett möte med med-
lemsrepresentanter. Organen ska fatta beslut i enlighet med principen ”en medlem en röst”. 
Ett ömsesidigt försäkringsbolags bolagsordning kan dock stipulera att ett annat röstsystem 
ska tillämpas, varigenom rösterna vägs i förhållande till värdet av respektive premie.142  

                                                 
138 SOU 2006:55, s. 129 f. 

139 Legislation regarding mutuals in member states, draft 03/10/03, s. 16 och SOU 2006:55, s. 125 f. 

140 Legislation regarding mutuals in member states, draft 03/10/03, s. 13. 

141 Danish Financial Business Act, consolidated Act no 376 of 22 may 2008 (unofficial translation) § 111. Se 
även SOU 2006:55, s. 118. 

142 Legislation regarding mutuals in member states, draft of 03/10/03, s. 25. 
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Med begreppet medlemmar enligt den österrikiska lagstiftningen åsyftas de som innehar ett 
försäkringsavtal med bolaget. Dock kan bolagsordningen stipulera att vissa typer av försäk-
ringsavtal inte medför medlemskap i ett ömsesidigt försäkringsbolag. Medlemma kan föru-
tom själva även utse särskilt delegerade att utöva deras rättigheter vid stämman. För att sär-
skilt delegerade ska få utnämnas i ömsesidiga försäkringsbolag krävs att en sådan möjlighet 
är föreskriven i bolagsordningen. Häri ska strukturen för en sådan bolagsstämma med sär-
skilt delegerade samt hur sådana personer ska utnämnas anges.143  

I Belgien återfinns, som tidigare konstaterats, ingen speciell lagstiftning som behandlar öm-
sesidiga försäkringsbolag, varför medlemmarna häri lyder under avtalsfriheten. Vidare åter-
finns inte heller någon reglering beträffande medlemmarnas möjlighet till representation 
och rösträtt vid bolagsstämman. Generellt förutsätts att bolagsstämman i dessa bolag till-
lämpar principen om ”en medlem en röst”. Det förekommer dock att medlemmarnas röst-
rätt inskränks genom föreskrifter i bolagsordningen. Inskränkningarna kan härvid avse att 
rösträtten endast tillkommer de personer vilka tillskjutit kapital i bolaget. I det stora hela är 
det således bolagsordningen som reglerar medlemmarnas deltagande i bolaget genom före-
skrifter gällande bland annat medlemskapets natur samt rösträtten. Att bolagsordningen ges 
en stor roll beträffande medlemmarnas deltagande är en effekt av att någon belgisk lagstift-
ning beträffande organisationen i ömsesidiga försäkringsbolag inte existerar. Dock återfinns 
vissa lagstadgade regler i belgisk rätt som ömsesidiga försäkringsbolag måste beakta i sin 
verksamhet.144 

När det kommer till den franska rätten utgörs medlemmarna, i ömsesidiga försäkringsbolag, 
av försäkringstagarna. Vidare gäller att stämman i dessa bolag ska utgöras av medlemmar 
eller delegerade. Det är härvid medlemmarna själva som utser de delegerade. I den franska 
lagstiftnigen stipuleras vidare att varje medlem i bolaget ska tilldelas en röst. Medlemmarna 
kan även utses till styrelseledamot i bolaget, såvida de fullgjort sina betalningsskyldigheter 
gentemot bolaget. Om bolaget tillämpar möjligheten att utse delegerade ska villkoren för 
val av dessa framgå av bolagsordningen. I annat fall kan en medlem företrädas genom full-
makt på stämman av annan medlem eller genom att denna avlägger sin röst per post, såvida 
ett sådant alternativ föreskrivs i bolagsordningen.145   

I Portugal stipulerar lagstiftningen att medlemmar i ömsesidiga försäkringsbolag utgörs av 
försäkringstagarna. Både förvärvare av försäkringar som förmånstagare av dessa utgör 
medlemmar i bolaget. Vad gäller medlemmarnas deltagande i verksamheten gäller också här 
principen om ”en medlem en röst”. Dock torde principen i viss mån vara inskränkt då 
varje medlems rättigheter särskilt regleras i försäkringsavtalet.146 

                                                 
143 Legislation regarding mutuals in member states, draft of 03/10/03, s. 1. 

144 Legislation regarding mutuals in member states, draft of 03/10/03, s. 4 f., och SOU 2006:55, s. 148. 

145 SOU 2006:55, s. 143 f.  

146 Legislation regarding mutuals in member states, draft of 03/10/03, s. 52. 
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Mot denna bakgrund står det klart att ett flertalet likheter kan identifieras mellan de olika 
ländernas regleringar beträffande medlemmarnas deltagande i ömsesidiga försäkringsbolag. 
Till en början kan det noteras att samtliga länder, dock med vissa mindre avvikelser, betrak-
tar försäkringstagarna i bolaget som dess medlemmar. Avvikelserna hänför sig till att dels 
vissa lagstiftningar även betraktar investerare av garantikapital som medlemmar, dels att 
vissa försäkringstagare inte är att betrakta som medlemmar i ömsesidiga försäkringsbolag. 
Vad gäller medlemmarnas deltagande i bolagets verksamhet är även denna snarlik länderna 
emellan. Den skillnad som kan identifieras rör möjligheten att nyttja någon form av delege-
rade, som utövar rösträtten och som är utsedda av medlemmarna. Som även noterats är det 
i vissa länder helt överlämnat till de ömsesidiga försäkringsbolagen att i bolagsordningen 
reglera medlemmarnas deltagande.   

7.5 Svensk lagstiftning och dess utvecklingsmöjligheter 

7.5.1 Skillnader och likheter i utländsk rätt 

I svensk rätt är delägarna detsamma som försäkringstagarna i det ömsesidiga försäkringsbo-
laget.147 Detta innebär att svensk rätt överensstämmer med majoriteten av de utländska lag-
stiftningarna. Skillnader och likheter beträffande hur delägarskapet uppstår i ömsesidiga 
försäkringsbolag behandlas inte här. Skälet till det är att delägarskapets förvärvande inte 
torde vara den avgörande faktorn, om siktet ligger på ett ökat deltagande.148  

Beträffande möjligheten till deltagande för delägare i ömsesidiga försäkringsbolag kommer 
denna, enligt svensk rätt, till uttryck genom rösträtt på bolagsstämman. Det är vidare genom 
bolagsordningen som den närmare regleringen av rösträtt för delägare och garanter fram-
går. Häri regleras även möjligheten att utse särskilda fullmäktige, som kan tilldelas rätten att 
utöva rösträtt vid fullmäktigsammanträde. Föreskrifterna i bolagsordningen måste dock 
följa den angivna ramen i svensk lagstiftning. Utgångspunkten är att varje delägare i ömsesi-
diga försäkringsbolag ska tilldelas en röst vadera. Sammanfattningsvis gäller att deltagandet 
antingen utövas personligen eller genom delegerade.149 

Här finns det först anledning att presentera de likheter som kan identifieras mellan den 
svenska rättsordningen och de utländska. Samtliga lagstiftningar bygger på tanken att delä-
garnas rätt att delta i bolagsverksamheten ska komma till uttryck genom rösträtt på bolags-
stämman. Vidare gäller i likhet med läget i Sverige att flertalet utländska lagstiftningar tillå-
ter att man utser någon form av delegerade, vilka kan företräda delägarna på stämman. 
Även om utgångspunkten är att varje delägare ska tilldelas en röst gäller i samtliga här pre-
senterade länder, finns det undantagsregler. Mer härom i det följande. 

Vad då gäller de skillnader som existerar mellan den svenska rättsordningen och de ut-
ländska kan följande sägas: Ett land som framträder som tydligt avvikande är Belgien genom 

                                                 
147 Se kap. 3.4. 

148 Se kap. 7.1 för syftet med delkapitlet. 

149 Se kap. 3.4. 
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bristen på lagstiftning. Någon specifika reglering av bolagens organisation vis-á-vi delägarna 
och deras deltagande existerar till synes inte. Även i jämförelse med den norska lagstiftning-
en kan skillnader noteras beträffande medlemmarnas deltagande. I norsk rätt återfinns ingen 
reglering om hur delägares deltagande ska fungera. Det är således helt upp till det ömsesi-
diga försäkringsbolaget att i bolagsordningen reglera förutsättningarna för deltagandet i bo-
lagets verksamhet. Den norska lagstiftningen kan således anses gå ett steg längre än den 
svenska lagstiftningen med avseende på avtalsfriheten. 

Andra skillnader som kan identifieras mellan svensk rätt och den utländska berör de rösträt-
ter som tillkommer delägarna i ömsesidiga försäkringsbolag. I likhet med svensk rätt torde 
den generella utgångspunkten vara i andra länder, att varje delägare tilldelas en röst vardera. 
Såvitt vi vet finns det i dagsläget inget svenskt ömsesidigt försäkringsbolag som tillämpar 
en annan utgångspunkt beträffande sin röstreglering.150 Även om den generella utgångs-
punkten om ”en delägare en röst” tillämpas i flertalet länder existerar dock skillnader. Ex-
empelvis den finska lagstiftningen utgår visserligen från ”en delägare en röst”, men tillåter 
avvikelse i form av att extra röster kan delas ut. Även i tysk rätt har ömsesidiga försäkrings-
bolag valmöjlighet huruvida de vill applicera det traditionella röstsystemet med en röst per 
medlem eller om de vill tillämpa ett alternativt röstsystem. Det alternativa systemet innebär 
istället att rösterna vägs i förhållande till värdet av respektive premie som erläggs. 

7.5.2 Utvecklingsmöjligheter i förhållande till utländsk rätt 

Som tidigare konstaterats i kapitlet återfinns vissa skillnader mellan den svenska regleringen 
beträffande medlemmars deltagande i ömsesidiga försäkringsbolag och de utländska. Det är 
härvid av intresse att utvärdera huruvida dessa skillnader kan ligga till grund för en utveckl-
ing av svensk rätt, varvid målsättningen är att öka delägarnas deltagande. Det torde direkt 
kunna konstateras att någon utveckling i likhet med den belgiska rätten inte torde vara aktu-
ell. En avreglering rörande delägares deltagande förefaller rättspolitiskt omotiverad. 

Enligt vårt förmenande torde inte heller en omfördelning av rösträttigheterna, i likhet med 
finsk och tysk rätt, bidra till ett aktivare deltagande bland delägare i ömsesidiga försäkringsbo-
lag. Emellertid bör noteras att den svenska lagstiftningen redan torde tillerkänna ömsesidiga 
försäkringsbolag en möjlighet att frångå huvudprincipen om ”en röst per delägare”. Möj-
ligheten följer av att lagstiftningen bygger på principen om att varje delägare ska tilldelas en 
röst, såvida inte annat stadgas i bolagsordningen.151 I SOU 2006:55 nämns att praktiska 
problem torde uppkomma vid en annan röstfördelning än den angivna huvudprincipen. 
Problemet hänför sig framförallt till hur rösträttigheterna ska kunna fördelas på ett objektiv 
sätt, då försäkringsbolag inte torde ha homogena försäkringsavtal utan ett varierat produkt-
sortiment. Ett annat röstfördelningssystem än huvudprincipen skulle således kunna miss-
gynna vissa delägare till förmån för andra.152  

                                                 
150 Jfr. SOU 2006:55, s. 351. 

151 12:32 FRL jfr 7:1 2 st. FL. 

152 SOU 2006:55, s. 351. 
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Som tidigare nämnts finns det inte något ömsesidigt försäkringsbolag i Sverige som tilläm-
par ett annat röstfördelningssystem än principen om en röst per delägare.153 En annan fråga 
som uppkommer i samband med ett röstfördelningssystem, som avviker från huvudprinci-
pen, är huruvida detta kan betraktas som förenligt med den demokratiska ordningen som 
utgör en av grundprinciperna för ömsesidiga försäkringsbolag. Med en demokratisk ord-
ning åsyftas delägarnas deltagande i verksamheten, vilken torde ha sin utgångpunkt i prin-
cipen om en delägare en röst.154 Ett röstfördelningssystem, som inte är i linje med huvud-
principen, torde enligt vårt förmenande innebära ett visst avsteg från den ömsesidiga prin-
cipen om en demokratisk ordning. Med anledning av vad som redogjorts för i det föregå-
ende finner vi inte att ett alternativt röstföredelningssystem är att rekommendera även om 
det till synes är tillåtet i den svenska lagstiftningen. 

Sammanfattningsvis nödgas vi konstatera att några egentliga utvecklingsmöjligheter av den 
svenska lagstiftningen i jämförelse med utländsk rätt inte torde stå att finna. I förhållande till 
utländsk rätt torde således den svenska lagstiftningen bereda ömsesidiga försäkringsbolag 
goda förutsättningar att skapa ett aktivt deltagande bland sina delägare. Huruvida denna 
kan utvecklats på annat sätt kommer åskådliggörs i nästkommande delkapitel.  

7.5.3 Andra utvecklingsmöjligheter 

Med anledning av att vi inte funnit några direkta utvecklingsmöjligheter av svensk lagstift-
ningen med utgångspunkt i utländska regleringar måste andra möjligheter diskuteras. Den 
frågeställning som då blir aktuell är om den nuvarande regleringen beträffande deltagandet 
är att betrakta som tillfredställande. Frågeställningen måste också besvaras mot bakgrund 
av att lagstiftningen eventuellt inte kan konstrueras på ett sådant sätt som medför ett akti-
vare deltagande från delägarnas sida i ömsesidiga försäkringsbolag. Om lagstiftningen dock 
inte kan betraktas som tillfredställande är frågeställningen återigen vilka alternativ som 
skulle kunna utnyttjas för att främja ett mera aktivt deltagande från delägarnas sida. 

Det förefaller till en början relevant att jämföra deltagandemöjligheten i ömsesidiga försäk-
ringsbolag med den i aktiebolag. Skälet till detta är att både delägare och aktieägare som 
huvudregel utövar sina rättigheter i bolaget på stämma. Ett gemensamt problem för dessa 
två bolagsformer, även ekonomiska föreningar, är dess ägarkrets geografiska spridning. 
Problemet hänför sig främst till svårigheterna att få samtliga ägare att delta i stämman. Svå-
righeterna kan ha sin bakgrund dels i praktiska problem genom att anordna en stämma där 
samtliga kan delta, dels att ägarna visar ett bristande intresse i att delta på denna. Lösningen 
på problemet varierar mellan de olika associationsformerna, dock återfinns en lösning som 
är gemensam.155 

Lösningen som är gemensam för associationsformerna är att ägarna kan nyttja möjligheten 
att utställa en fullmakt, vilket sålunda innebär att dessa kan utöva sina rättigheter på stäm-

                                                 
153 SOU 2006:55, s. 351. 

154 SOU 2006:55, s. 164 och 350 f. 

155 SOU 2006:55, s. 168. 
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man genom den person till vilken fullmakten är utställd. Andra lösningar återfinns endast 
för associationsformerna ekonomiska föreningar och ömsesidiga försäkringsbolag. För 
dessa associationsformer kan i stället ett representationssystem utnyttjas, vilket således in-
nebär att stämman utgörs av särskilt delegerade istället för alla individuella delägare.156  

Representationsmöjligheten är dock förenad med vissa problem sett i relation till delägar-
nas förmåga att aktivt delta i det ömsesidiga försäkringsbolagets verksamhet. För att förstå 
vidden av problematiken måste representationsmöjligheten även ställas i relation till de ak-
tiebolagsrättsliga regleringarna för deltagande. I de fall ömsesidiga försäkringsbolag tilläm-
par ett representationssystem innebär detta en inskränkning i delägarnas möjlighet att delta. 
En sådan inskränkning kan föreskrivas i bolagsordningen, varav framgår att beslutanderät-
ten ska åligga delegerade istället för delägarena själva. Inskränkning kan således medföra att 
delägarnas beslutanderätt på bolagsstämman helt upphör.157 

Ett beslut om att bolagsordningen ska innefatta en sådan representationsmöjlighet tas 
normalt vid den konstituerande stämman av de initiala försäkringstagarna. Ett sådant beslut 
innebär även att delägarna avsäger sig sina beslutsrättigheter till förmån för de delegerade. 
Vidare medför ett sådant beslut att framtida försäkringstagare, tillika kommande delägare, 
som inte varit med och fattat beslutet ändock berövas rätten att utöva något inflytande på 
bolagsstämman.158 

Till en början kan det anmärkas att en sådan inskränkning i bolagsordningen inte får före-
komma i aktiebolag. Detta innebär således att aktieägarna aldrig kan berövas möjligheten 
att utöva sitt inflytande i bolaget genom rösträtt på stämman.159 Det finns vidare vissa reg-
ler inom aktiebolagsrätten som uppställer särskilt skydd för bland annat blivande aktieägare. 
Dessa ska betraktas som tvingande till sin natur. Reglerna som härvid avses berör bl.a. bo-
lagets organisation. Att dessa regler är tvingande till sin natur innebär vidare att dessa inte 
kan åsidosättas ens med samtliga aktieägare samtycker (SAS-principen).160 Till skillnad från 
delägare i ömsesidiga försäkringsbolag bereds således aktieägare en rätt att utöva delägar-
skapet som inte kan inskränkas genom bestämmelser i bolagsordningen. Vidare tillåter inte 
ABL, till skillnad från FRL jfr med FL, att beslut fattas som kan inverka på framtida aktieä-
gares intressen i bolaget. ABL bereder till synes aktieägare en både större och betydligt mer 
renodlad rätt till aktivt deltagande. 

Rätten till aktivt deltagande för delägare i ömsesidiga försäkringsbolag kan, till skillnad från 
aktieägares, endast betraktas som skenbar om ett representationssystem utnyttjas. Delägar-
anas deltagande kan de facto endast betraktas som indirekt i de fall de utser delegerade som 
utövar deras rätt i bolaget. Systemet med representation, genom delegerade, är även förenat 

                                                 
156 SOU 2006:55, s. 168 f. 

157 SOU 2006:55, s. 101. 

158 SOU 2006:55, s. 101.  

159 Jfr 3:1 ABL. 

160 Prop. 1975:103, s. 416. 
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med en annan problematik, då några bindande instruktioner inte kan åläggas dessa från de-
lägarna. Detta understryker således att deltagandet är skenbart.161  

Sammanfattningsvis gäller att rätten till aktivt deltagande då ömsesidiga bolag nyttjar repre-
sentationssystemet är högst begränsad. Det kan dock ifrågasättas om det de facto är lag-
stiftningen i sig som är problemet. De möjligheter som ges i FRL och FL i fråga om repre-
sentationssystem är ju i sig endast en lösning på problematiken med den geografiska sprid-
ningen av delägarna. Huvudregeln i lagstiftningen är att delägarna i ömsesidiga försäkrings-
bolag ska utöva sina rättigheter på stämman. Detta medför att valet av representationssy-
stem och därigenom rätten till aktivt deltagande ligger på bolagsstämman. Enligt vårt för-
menande finns emellertid ett exempel på när direktinflytande skulle kunna utnyttjas utan att 
påverkas av den geografiska spridningen av delägarna;  

Ömsesidiga försäkringsbolag vilka har en begränsad geografisk räckvidd skulle kunna 
nyttja direktinflytande och därigenom eventuellt kunna öka delägarnas aktivitet i bola-
get. Med begränsad geografisk räckvidd åsyftas bolag såsom Länsförsäkringar, som be-
står av 24 självständiga länsförsäkringsbolag. Detta innebär att den geografiska räckvid-
den av delägarna är mer begränsad än t.ex. i ett publikt aktiebolag.162  

Emellertid finns det en avgörande skillnad mellan associationsformerna, aktiebolag och 
ömsesidiga försäkringsbolag, vilket talar emot ett direktinflytande i det sistnämnda. I ett ak-
tiebolag erhåller dess investerare röststyrka i förhållande till sin kapitalinsats i bolaget, vilket 
även innebär att inflytandegraden varierar dessa emellan. De större aktieägarna torde såle-
des ha ett större ekonomiskt incitament än de mindre aktieägarna. Vidare innebär detta att 
de större aktieägarna även torde ha dels ett större intresse i att utöva sitt inflytande på 
stämman, dels ett intresse i att skaffa sig kunskap om huruvida bolagsledningen agerar i en-
lighet med aktieägarnas intressen. Aktieägarnas intressen sammanfaller dock, då målet för 
samtliga är att bolaget genererar vinster.163 

Några större delägare återfinns dock inte i ömsesidiga försäkringsbolag. Anledningen är då 
samtliga delägare i regel tilldelas en röst vid stämman som är oberoende av riskkapitalinsat-
sen, det vill säga erlagd premie. I större ömsesidiga försäkringsbolag medför således ifråga-
varande ägarförhållande att delägarskapet är uppdelat på små röstsvaga ägarintressen. Inci-
tament till engagemang från delägarnas sida kan därav anses vara vaga i dessa fall.164 Enligt 
vårt förmenande torde således, med anledning av de dåliga incitamenten för engagemang, 
ett direktinflytande från delägarnas sida inte heller bidra till en aktivare ägarfunktion. 

Det kan således konstateras att de två möjligheter till deltagande som återfinns i svensk lag-
stiftning bereder delägarna möjlighet till både direkt och indirekt inflytande.  Dock är båda 
alternativen i lagstiftningen förenade med viss problematik. Enligt vårt förmenande är det 
troligen så att bristen på incitament till engagemang bland delägarna är ett allmänt före-
                                                 
161 SOU 2006:55, s. 168 f. 

162 Idéerna bakom länsförsäkringsgruppen, s. 11. 

163 SOU 2006:55, s. 103 f.  

164 SOU 2006:55, s. 104. 
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kommande problem och troligen är det den faktor som påverkar delägaraktiviteten i störst 
utsträckning. Emellertid torde problemet med delägarnas incitament inte hänföras till att 
lagstiftningen i sig är att betrakta som bristfällig. Istället framstår det som att nuvarande lag-
stiftning bereder ömsesidiga försäkringsbolag betydande möjligheter att skapa sin egen mo-
dell för att maximiera ägarinflytandet. 

En anledning till varför delägares deltagande i ömsesidiga försäkringsbolag inte har utveck-
lats kan enligt SOU 2006:55 hänföras till delägarnas aktivitet i sig. Härvid åsyftas att något 
krav inte riktats från försäkringstagarna själva om ökade rättigheter både vad gäller infly-
tande och kontroll i bolaget. Flertalet anledningar kan identifieras som skäl till att något så-
dant krav inte framställts, däribland att dessa inte tillhandahållit relevant och tydlig inform-
ation för att kunna framställa ett sådant krav. Flertalet försäkringstagare torde inte vara 
medvetna om att de även är delägare i det ömsesidiga försäkringsbolaget. Detta måste ses i 
relation till den information vilken aktieägare besitter i egenskap av investerare i ett aktiebo-
lag. Aktieägare torde i sin roll som investerare, i förhållande till en delägare, vara aktivt en-
gagerade i informationsanskaffningen. Dessa är därav medvetna om de rättigheter som till-
kommer dem genom aktieförvärvet, men även riskerna förknippade med detta.165 

Sammantaget står det klart att regleringen i fråga om delägares möjlighet att delta i ömsesi-
diga försäkringsbolag måste betraktas som tillfredställande. Det är uppenbart att lagstift-
ningen inte kan utnyttjas för att tvinga fram ett aktivare deltagande av delägare i ömsesidiga 
försäkringsbolag,. I stället måste alternativa möjligheter undersökas i syfte att uppnå ett ak-
tivare deltagande från delägaranas sida. Med alternativa möjligheter åsyftas bland annat att 
ömsesidiga försäkringsbolag i viss mån behöver se över hur de marknadsför sig beträffande 
delägarnas rätt att delta i bolagets verksamhet. Emellertid kan det bristande engagemanget 
troligen även hänföras till brist på incitament. Den fråga som då uppstår är hur ömsesidiga 
försäkringsbolag kan förbättra incitamenten för sina delägare och därigenom generera ett 
aktivare deltagande.  

7.6 Risker förknippade med bristande delägardeltagande 

I detta delkapitel kommer delägarnas deltagandemöjligheter i ömsesidiga försäkringsbolag, 
utredas med  ett riskperspektiv. Riskperspektivet i detta delkapitel tar sikte på riskerna för-
knippade med så kallad ”carpetbagging”. Fenomenet med ”carpetbagging” har till synes 
främst förekommit i Storbritannien. Fenomenet yttrar sig i korthet genom att en person 
väljer att bli medlem av ett ömsesidigt försäkringsbolag eller hypoteksinstitut med motivet 
att erhålla finansiell vinning vid en eventuell ombildning av bolaget.166 Ursprunget till fe-
nomenet står att finna i den brittiska lagstiftningen rörande hypoteksinstitut. Lagstiftningen 
angav bl.a. att en omvandling avgörs av medlemmarnas individuella röster. Från ett prak-
tiskt perspektiv blev reglerna för ombildning en form av planritning som nyttjades av öm-
sesidiga bolag vars direktörer önskade ombilda bolaget till en annan bolagsform. För att 
uppmuntra delägare i ömsesidiga bolag till att rösta för en ombildning erbjöds så kallade 

                                                 
165 SOU 2006:55, s. 104. 

166 http://oxforddictionaries.com/definition/carpetbagger, besökt 12-05-02, kl. 19:10. 
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”windfall payments”. Delägarna erbjöds således finansiell vinning gentemot att rösta för en 
ombildning av det ömsesidiga bolaget.167 

Så kallade ”carpetbaggers” utgörs således av en grupp av individer som bedriver en aktiv 
kampanj för att ömsesidiga bolag ska ombildas. Detta innebär vidare att de ansluter sig till 
exempelvis ett ömsesidigt försäkringsbolag utan att ha ett intresse av dess produktsorti-
ment. I stället är det möjligheten till inflytande som är det avgörande intresset för dessa 
grupper av individer. Deras mål är således att genom inflytandet i det ömsesidiga bolaget 
åstadkomma en ombildning av bolagsformen. Ekonomiskt gynnas de av de s.k. ”windfall 
payments”.168 ”Carpetbaggers” utgör en risk för den ömsesidiga bolagsformen. 

Enligt vårt förmenande kan risken med ”carpetbaggers” relateras till delägarnas deltagande 
i bolagsverksamheten. Anledningen är då ”carpetbaggers” utgör en grupp av individer, som 
genom sitt inflytande i bolaget önskar få till stånd en ombildning. Detta innebär således att 
risken för att dessa ges ett avgörande inflytande i bolaget ökar om övriga delägare inte ak-
tivt utövar sina rättigheter gentemot bolaget. Vidare innebär detta att frågan om hur man 
ökar delägarnas deltagande i ömsesidiga försäkringsbolag är av avgörande vikt i förhållande 
till de risker som är förenade med ett lågt deltagande. 

Den aktivitet som så kallade ”carpetbaggers” bedriver ska inte ignoreras enligt utredningen 
från ACME. Utredningen från ACME visar dock samtidigt att en sådan ombildning av ett 
ömsesidigt försäkringsbolag är mycket svår att vidta i flertalet länder inom Europa utan bo-
lagsledningens explicita stöd. Vanligtvis återfinns vissa säkerhetsventiler som är avsedda att 
skydda ömsesidiga försäkringsbolag från inflytande från så kallade ”carpetbaggers”. Sådana 
säkerhetsventiler kan avse dels att ämnet om ombildning inte får sättas på dagordningen för 
en bolagsstämma, dels att de individer som tillhör en grupp av ”carpetbaggers” inte får 
nomineras vid val till styrelsen för ett ömsesidigt bolag. Sådana säkerhetsventiler återfinns 
antingen i ländernas lagstiftningar för ömsesidiga bolag eller i de bolagsrättsliga konstitut-
ionella handlingarna för dessa bolag. ACME menar dock att risken för att drabbas av fe-
nomenet ”carpetbagging” inte torde gå att eliminera helt.169 

Sammanfattningsvis står det klart att frågan beträffande delägares aktiva deltagande i bola-
gets verksamhet är högst relevant i ett riskperspektiv. Risken att grupper som exempelvis så 
kallade ”carpetbaggers” får för stort inflytande i ömsesidiga försäkringsbolag kan betraktas 
som ett allvarligt hot mot den ömsesidiga bolagsformen. Detta även om risken förefaller 
vara relativt liten. Enligt vårt förmenande kan en liknande risk även uppstå om andra grup-
per, med säregna intressen får för stort inflytande i bolaget och därigenom påverkar övriga 
delägares intressen negativt genom att endast främja sina egna intressen.  Emellertid före-
faller denna risk inte lika allvarlig som den förknippad med ”carpetbaggers”, eftersom dessa 
inte har som målsättning att få till stånd en ombildning av bolaget utan endast främja sina 
egna intressen.  

                                                 
167 ACME, Valuing our mutuality, 2001, s. 29. 

168 ACME, Valuing our mutuality, 2001, s. 29. 

169 ACME, Valuing our mutuality, 2001, s. 29. 
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7.7 Forskningsbehov 

Vilka möjligheter finns det då förbättra delägarnas deltagande i ömsesidiga försäkringsbolag 
genom lagstiftning och hur ser forskningsbehovet ut? Med anledning av vad sagts i det fö-
regående står det klart att modellen för ägarinflytande är mycket speciell i ömsesidiga för-
säkringsbolag jämfört med framförallt aktiebolag. Framförallt har ömsesidiga försäkrings-
bolag en stor frihet att skapa sin egen modell för ägarinflytande så länge den ligger inom 
lagstiftningens ramar. Den svenska lagstiftingen tillhandahåller i dagsläget ömsesidiga försäk-
ringsbolag en övergripande modell för ägarinflytande genom att den godtar att denna kan 
vara av direkt eller indirekt natur, det vill säga att inflytande antingen utförs av delägarna 
själva eller genom delegerade i form av ett representationssystem.  

Den svenska lagstiftningen bereder sålunda ömsesidiga försäkringsbolag goda möjligheter att 
överkomma problemet med den geografiska spridningen av delägarna genom att tillämpa 
en form av representationssystem. En sådan möjlighet finns inte för bolag som tillämpar 
aktiebolagsformen. Emellertid innebär ett sådant system att delägarnas inflytande endast 
blir indirekt genom valet av delegerade som ska representera deras intressen. Enligt vårt 
förmenande kan emellertid inte lagstiftningen betraktas som bristfällig i sina regler beträf-
fande delägarnas deltagande i ömsesidiga försäkringsbolag, då den frihet dessa bolag har att 
skapa sin egen modell för ägarinflytande torde vara tillräcklig för att skapa ett aktivt delta-
gande bland sina delägare.  

Vid en jämförelse med utländsk rätt kan det konstateras att regleringen av delägarnas möj-
lighet att delta i bolagets verksamhet, och då framförallt på bolagsstämman, till synes kan 
betraktas som mer eller mindre likvärdig i samtliga här undersökta länder.  Såvitt vi känner 
till finns det inte någon forskning på området som rör hur ett aktivare deltagande från delä-
garnas sida skulle kunna lagstiftas fram. Den svenska lagstiftningen kan därför inte heller i 
detta perspektiv anses vara till nackdel för ömsesidiga försäkringsbolag. 

Frågan huruvida ömsesidiga försäkringsbolag skulle kunna utveckla ett aktivt deltagande 
bland sina delägare är av stor vikt att utreda, bl.a. på grund av de risker som presenterats i 
det föregående. Det ligger även i ömsesidiga försäkringsbolags intressen att samtliga delä-
gare deltar i verksamheten, då bolaget ägs av dessa gemensamt. I grund och botten är detta 
kanske den viktigaste faktorn av alla på sikt för att ömsesidiga försäkringsbolag skall fort-
leva och frodas. 

Vår ståndpunkt är att det inte existerar något forskningsbehov beträffande möjligheterna 
att genom lagstiftning få till stånd ett aktivare deltagande bland delägarna i ömsesidiga för-
säkringsbolag. Frånvaron av forskningsbehov har framförallt sin grund i att den nuvarande 
lagstiftning kan betraktas som tillfredställande i vad gäller regler rörande delägares möjlig-
het att delta i ömsesidiga försäkringsbolag. Forskningsbehovet torde istället kretsa kring hur 
dessa bolag på alternativa sätt kan skapa ett aktivare deltagande bland sina delägare. Med al-
ternativa sätt åsyftas dels hur delägarna på bästa sätt ska informeras om sina rättigheter, 
dels hur incitamenten kan stärkas för att därigenom skapa ett aktivare deltagande från delä-
garnas sida i ömsesidiga försäkringsbolag. 
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