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Sammanfattning 
 

Efter kriget var inträdesbarriärerna höga på den svenska livförsäkringsmarknaden i syfte att 

gynna det oligopol som fanns på den svenska marknaden. På den senare tiden har 

inträdesbarriärerna blivit låga och har medfört en ökning till antal av livförsäkringsbolag, 

däremot är den svenska livförsäkringsmarknaden en mogen och hårt reglerad marknad. Hårda 

krav ställs på ledningens kompetens i livförsäkringsbolagen samt på bolagens kapitalbas och 

riskfaktorn. 

 

Syftet med arbetet är att redogöra för de faktorerna som är väsentliga vid en etablering av ett 

utländskt försäkringsbolag på den svenska livförsäkringsmarknaden. 

 

Frågeställningen med arbetet är att genom vår fallstudie av Storebrand redogöra för de 

faktorerna som har varit avgörande vid etableringen av Storebrand i Sverige. Undersökning är 

av en kvalitativ karaktär där sex stycken intervjuade personer inom relevanta positioner ger 

svar på frågor för uppsatsens syfte och frågeställning. 

 

En branschanalys genomfördes för att få en inblick av den svenska marknaden. Där tittade vi 

på aktörernas strategier och branschens distributionskanaler.   

 

Genom att tillämpa teorierna på den samlade empirin har det blivit klart vilka faktorer som 

spelar en avgörande roll för en etablering på den svenska livförsäkringsmarknaden. Till de 

faktorerna hör extern kompetens, tillgänglighet, avtal med försäkringsförmedlare, 

marknadsanpassade produkter, branschens kluster, processtyrning av verksamheten samt 

anpassat beslutsfattande till den svenska marknaden. 
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1. Inledning  
 
Sverige är ett högutvecklat land där konsumtionen är hög och marknadernas inriktning ligger 

mest på serviceområden och i mindre utsträckning på tillverkning. Därmed kan man anta att 

svenska marknader just inom serviceområden är hårt konkurrensutsatta. Många företag söker 

utländska marknader för att livnära sin verksamhet. Trots det finns det fall där utländska 

aktörer söker sig till den svenska marknaden. 

 

Livförsäkringsmarknaden är en intressant marknad. Trots att denna marknad har sina anor 

sedan 1800-talet kan man se att utöver de gamla väletablerade bolagen med stor erfarenhet 

om hemmamarknaden, förekommer det nya aktörer.1 De nya aktörerna försöker nå denna 

marknad genom etableringar och konkurrera om marknadsandelar med de väletablerade 

bolagen. 

 
1.1 Bakgrund  
 
I vårt arbete kommer vi att presentera den svenska livförsäkringsbranschen samt möjligheter 

för utländska företag att etablera sig på den svenska marknaden. 

 

Den svenska livförsäkringsbranschen kan karakteriseras som en mogen marknad därför söker 

aktörerna hela tiden efter nya grenar och utvecklar befintliga livförsäkringsprodukter. Före 

90-talet dominerades marknaden av några stora försäkringsbolag vilket kännetecknar ett 

oligopol. Dessa dominerande bolag var till exempel Skandia, Wasa, SEB, Folksam och 

Länsförsäkringar2. 

 

Inga revolutionerande saker har skett inom livförsäkringsbranschen fram till 90-talet. Under 

de första åren på 1990-talet ändrades lagstiftningen kring denna verksamhet vilket bland annat 

gjorde det möjligt för bolagen att bedriva fondförsäkringsverksamhet. Detta fick en mycket 

stor inverkan på branschens utveckling då det gjorde hela branschen mer marknadsorienterat. 

Mindre och nya bolag som inte hade lika stora ekonomiska resurser, började träda in på den 

nya svenska fondförsäkringsmarknaden. Det har sin förklaring till att denna marknad inte är 

lika kapitalkrävande som den traditionella förvaltningen3. 

                                                
1 Intervju med VD:n Ack Management AB 
2 Ibid. 
3 Intervju med VD: n Ack Management AB 
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Helt plötsligt fick oligopol �jättarna� ställa om sig till en allt mer konkurrerande omgivning. 

Juli 2005 skedde ytterligare en avgörande reglering för branschen. Nya 

försäkringsförmedlarlagen trädde i kraft och möjliggjorde för bolag att teckna avtal med 

försäkringsförmedlarna. Före 2005 rådde försäkringsmäklarlagen, vilket innebar att 

förmedlarna hade alltid en skyldighet att informera slutkunden om alternativa produkter på 

den svenska livförsäkringsmarknaden. År 2005 ersattes försäkringsmäklarlagen av den nya 

försäkringsförmedlarlagen. Den nya lagen innebär bland annat att bolagen nu kan teckna avtal 

med förmedlarna och på så sätt påverka förmedlarnas rådgivning av produkter till 

slutkunderna. Då en stor del av distributionen sker genom försäkringsförmedlare har dessa fått 

en väldigt eftertraktad roll för bolagen. Bolagen distribuerar idag på två sätt, antingen genom 

sina egna kontor eller genom försäkringsförmedlare. Det senare alternativet är inte lika 

kapitalkrävande då man inte får kostnader som till exempel hyror och fasta löner för egen 

personal. Detta kan ge en förklaring till varför det på senare tid har blivit en allt mer 

konkurrensutsatt marknad fylld med små nya aktörer som inte behöver satsa lika mycket 

kapital som förut då man inte längre behöver distribuera med egen personal4.     

 

1.2 Problemdiskussion  
 
Enligt Richard Normann är ett väsentligt problem i internationalisering anpassning av 

servicemanagement system till nya omständigheter. Tjänsternas speciella drag är deras 

immaterialitet och därmed uppstår det svårigheter att demonstrera dem. Därför krävs det en 

genomgående omprövning av personalens medverkande i utformning av tjänsten och 

anpassning till slutkundernas behov för att på bästa sätt presentera företaget under en 

internationaliseringsprocess. Då sker processen oftast med hjälp av deltagande av någon djupt 

engagerad lokal entreprenör eller stark lokal partner.5  

 

Enligt Uppsala skolans etableringskedja kan processen ske med hjälp av en agent. Det innebär 

att företag skaffar sig en agent i landet. Agenten roll är att minska företagets kunskapsbrist om 

den nya marknaden.6  

                                                
4 Ibid. 
5 Normann, Richard. 2000: Service Management. Ledning och strategi i tjänsteproduktionen. s.177 
6 Johanson. J, Blomstermo. A., Pahlberg. C., 2002: Företagets internationaliseringsprocess. Lärande i nätverk.   
s.47-48 
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Även om den svenska livförsäkringsbranschen är mogen och konkurrensutsatt finns det 

möjligheter för nya aktörer att etablera sig och bedriva en lönsam verksamhet. Men för att 

kunna göra detta finns det en rad hinder och faktorer att ta i beaktande vid en nyetablering.  

 

1.3  Syfte 
 
Avsikt med uppsatsen är att redogöra för de faktorer som är avgörande vid en etablering av ett 

utländskt försäkringsbolag på den svenska livförsäkringsmarknaden. 

 

1.4 Frågeställning 
  
Frågan som vi kommer att besvara i vår uppsats är: Vilka faktorer har varit avgörande vid en 

etablering på den svenska livförsäkringsmarknaden? 

 

1.5 Avgränsning 
 

I vårt arbete kommer vi att avgränsa oss till det norska försäkringsbolaget Storebrand som har 

etablerat sig på den svenska marknaden. Storebrand är ett av två marknadsledande 

livförsäkringsbolag i Norge, det andra heter Vital. Bolaget grundades i Norge på 1700-talet 

och idag har över hälften av Norges största företag tjänstepension hos Storebrand. Bolaget 

etablerade sin filial i Sverige 2005. Från början deltog konsultbolaget Ack Management AB i 

etableringsprocessen av Storebrand i Sverige och bolagets roll i processen bland annat var att 

koordinera och sammanställa de resurserna som krävdes för ett framgångsrikt 

marknadsgenombrott.  

 

Storebrands huvudmarknad i Sverige är tjänstepension till företagskunder och bolaget erbjöd 

enbart traditionell förvaltning fram till 31 mars i år. Från och med 1 april marknadsför 

Storebrand både traditionell- och fondförsäkringsprodukter. På grund av nystart har bolaget 

mindre än 1 % marknadsandelar men redovisar framgångar då de slår budget årligen.7  

 

                                                
7 www.storebrand.se  
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Utöver bolaget Storebrand har vi avgränsat oss i vår branschanalys till fem stycken 

livförsäkringsbolag, Skandia Liv, SEB Trygg Liv, AMF Pension, Länsförsäkringar samt 

Folksam. Dessa representerar i vårt arbete den svenska livförsäkringsbranschens aktörer. 

 

1.6 Perspektiv  
 
Vid val av teoretiskt perspektiv tillämpar vi etableringsperspektiv genom att referera till 

Uppsala skolans etablerings teori vilken skildrar en internationaliseringsprocess genom 

agentur vi refererar även till Storebrandsfallet där vi upplyser om att etableringen skedde med 

hjälp av konsultbolaget �Ack Management AB�. 

 

Redogörelse för Storebrands etablering och etableringshinder kommer att ske ur 

relationsperspektiv. Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk 

och interaktion i centrum8. Där ligger långsiktiga relationer i fokus med dialog, 

värdeskapande och lärande som nyckelord. 

 

I vår uppsats har relationsperspektiv valts med avsikt att vi betonar just agenturens kunskap 

om den svenska livförsäkringsbranschen och agenturens nätverk som främsta hjälpmedel vid 

etableringen.  

 

Därmed tillämpas det även ett nätverksperspektiv i arbetet. Nätverksperspektiv har valts 

utifrån ett grundantagande att aktörens mål och strategier utformas inom marknadsrelationer 

där aktörer konkurrerar och samarbetar med varandra. I nätverkssystemet finns det ett 

interaktivt lärande som är viktigt vid utformning av strategier.9 

 
 
 
 

                                                
8 Gummerson, Evert. 2002: Relationsmarknadsföring: från 4 P till 30 R. Tredje upplagan. Pearson Education 
Limited. England. s. 16 
9 Brunsson, N. & Hägg, I., 1992: Marknadens Mak. Stockholm: SNS s. 94 
 



2. Metod  
 
I metodkapitlet förklarar vi vårt val av fallstudier samt beskriver den vetenskapssyn, som 

appliceras på vårt arbete. Vi förklarar även metodval och urval, som har tillämpats i vår 

undersökning. Därtill klargör vi hur data har samlats. Till sist tar vi upp validitet, reliabilitet 

och källkritik där vi kritiskt granskar vår datainsamling. 

 

2.1 Forskningsstrategi  
 
Vi har som forskningsdesign använt en fallstudie som en strategi. Fallstudier orienterar sig på 

en (eller några få) undersökningsenheter. Mening med fallstudier att få en djupgående 

förståelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som förekommer i detta 

specifika fall. Fallstudier utmärks av att framhålla relationer, processer och naturliga miljöer 

under undersökningsperiod. Fallstudier tillämpar flera undersökningsmetoder och flera 

källor.10 

 

I vår undersökning avgränsar vi oss till det norska livförsäkringsbolaget Storebrand som utgör 

vår undersökningsenhet. Orsaken till denna fallstudie är vårt motiv att utföra en djup 

undersökning av ett sådant fenomen som etablering på den svenska marknaden och redogöra 

för de händelserna, utvecklingarna och relationerna som förekom under etableringsprocess. 

Vår fallstudie inriktar sig även på fem stycken livförsäkringsbolag som är etablerade på den 

svenska livförsäkringsmarknaden. Dessa bolag hjälper oss att framställa en övergripande 

branschanalys. Med hjälp av branschanalysen lyfter vi fram de viktiga faktorerna som är 

avgörande för att bedriva livförsäkringsverksamhet i Sverige. Därtill ger det oss en 

övergripande inblick på hur marknaden fungerar och därmed en möjlighet att framställa 

relevanta frågor till de intervjuade personerna. 

 

2.2 Vetenskapssyn 
 

Den vetenskapliga synen som tillämpas i arbetet är hermeneutisk. Materialet samlas in för att 

därefter tolkas. Teorierna används som redskap och hjälpmedel för förståelsen av olika 

                                                
10 Denscombe, M., 2000: Forskningshandboken � för småskaliga forskningsprojekt inom 
Samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur, s.43 
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processer. Denna syn har en humanistisk inriktning, vilket fokuserar sig på människornas 

beteenden och därmed orienterar sig på framför allt kvalité och inte så mycket på kvantitet.11  

 
2.3 Metod och Urval 
 
Vi använder oss av en kvalitativ metod. Genom att använda den kvalitativa metoden får 

forskaren en möjlighet att fördjupa sig i en process. Det kvalitativa data kan bestå av är 

djupgående intervjuer och observationer.12 Denna metod lämpar sig bäst på småskaliga 

studier där det är några få undersökningsenheter.13 

 

Livförsäkringsbranschen är en komplicerad bransch. Detta ställer krav på utredarens 

kompetens inom branschen, dess produkter, distributörer och aktörer. Denna information 

fångas upp effektivast genom djupgående intervjuer med individer som besitter kompetens 

inom branschen. Intervjuerna sker med sex stycken personer. Intervjuerna är strukturerade 

vilket innebär att forskaren har en mycket stark kontroll över frågornas och svarens 

utformning.14 

 

Urvalsmetoden för den kvalitativa datainsamlingen är tillsynes subjektiv och ändamålsenlig. 

De intervjuade är noggrant utvalda för att som en helhet kunna ge en inblick i 

livförsäkringsbranschen och dess omvärld.  Dessa representerar livförsäkringsbranschens 

distribution, några bolag och dess VD, finansinspektionen samt konsultbolagets VD. För att 

kunna fastställa det som krävs för en etablering för en utländsk aktör på den svenska 

livförsäkringsbranschen krävs det att få en inblick i branschens distribution. Denna inblick 

skapas genom en övergripande branschanalys som senare kommer att redovisas i arbetet. Lika 

viktigt är det att studera de olika aktörer och deras handlingar med hjälp av olika 

analysmodeller. 

 

                                                
11 Thuren. T., 1991: Vetenskapsteori för nybörjare. Liber AB s. 46 
12 Johannessen. A. & Tufte. P. A., 2003: Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod. Liber AB s.70 
13 Denscombe, M., 2000: Forskningshandboken � för småskaliga forskningsprojekt inom 
Samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur, s. 204 
14 Ibid. s.134 
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Vårt urval som gäller kvalitativ datainsamlingen i vår branschanalys är stratifierat vilket 

betyder att man låter ett fåtal informanter representera sin grupp.15 I branschanalysen valde vi 

att undersöka sex stycken bolag. Dessa bolag är indelade i tre grupper: stora bolag, medelstora 

bolag och små bolag.  

 

2.4 Tidigare kunskaper 
 

Den här uppsatsen är en fördjupning av två tidigare och betydligt mindre arbeten. Ett av 

arbetena, tidigare gjort av oss, ger oss en beskrivning av relationernas vikt i en 

etableringsprocess genom tillämpning av några stycken relationsteorier. Det andra arbetet ger 

en övergripande branschanalys, där aktörer av olika storlekar på marknaden beskrivs, och en 

mer djupgående analys av produkten livförsäkring. Detta gav oss svar på en av de viktigaste 

strategierna för en överlevnad i branschen för ett bolag samt en framtida prognos av 

branschen utifrån dessa faktorer. 

 
 
2.5 Validitet och Reliabilitet/Källkritik 
 

Validiteten återspeglar hur data som ska undersökas förhåller sig gentemot det generella 

antagandet. Validiteten mäter datas relevans för undersökningens syfte.16 

 

En grundläggande fråga i all forskning är datas tillförlitlighet som kallas på forskningsspråk 

reliabilitet. Reliabiliteten rör undersökningens data, insamlingssätten och hur data bearbetas.17 

Direkt kontakt med den intervjuade personen under intervjun innebär att data kan kontrolleras 

vad gäller riktighet och relevans under tiden som data samlas in. Detta höjer undersökningens 

validiteten.18  

 

Intervjuer med konsultbolaget är en källa som har stark validitet då aktören ställer sig 

objektivt gentemot företaget Storebrand. Konsultens uppdrag att hjälpa bolaget med en 

                                                
15 Denscombe, M., 2000: Forskningshandboken � för småskaliga forskningsprojekt inom 
Samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur, s.20 
16 Johannessen. A. & Tufte. P. A., 2003: Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod. Liber AB s.47 
17 Ibid. s.28 
18 Denscombe, M., 2000: Forskningshandboken � för småskaliga forskningsprojekt inom 
Samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur, s.162 



Konsten att etablera sig på en mogen marknad 
� Svenska livförsäkringsbranschen     

 
 

 13

etablering är slutförd och Storebrand för vidare sina strategier i Sverige på egen hand. Primär 

data består också av intervjuer med personer som är kompetenta i sitt område, men här kan vi 

tillägga att intervjuarens inverkan under intervju innebär att det är svårt att uppnå objektivitet. 

De insamlade data är i viss mån unika på grund av den specifika kontexten och de specifika 

individer som deltar. Detta har en ogynnsam effekt på reliabilitet.19 Eftersom våra intervjuer 

har varit strukturerade kan det medföra ett resultat som är missvisande i någon grad. 

 

De sekundära data består av statistik och årsredovisningar från 2006, artiklar från tidningar 

�Risk & Försäkring� och webbplatser. Alla våra skriftliga källor kommer från 

statspublikationer och officiell statistik. Som skriftlig informationskälla förefaller de vara: 

 

• Auktoritativa � data har producerats av staten, har de en tendens att vara trovärdiga. 

 

• Objektiva � data har producerats av tjänstemän, kan de betraktas som opartiska. 

 

• Faktabaserade � när det gäller statistik, har data formen av siffror som går att 

analysera med hjälp av dator och därför råder ingen oklarhet.20 

 

Årsredovisningar har enligt lag en skyldighet att vara sanningsenliga. Tidningarna är 

objektiva och beskriver livförsäkringsbranschen och branschens nyheter. Webbplatserna är 

Storebrands hemsida och försäkringsförbundets hemsida som är officiella. Utifrån detta kan 

vi slutföra att sekundär data har en hög grad av validitet och reliabilitet. 

 

2.6 Datainsamling: primär- och sekundärdata 
 

Empiri har samlats med hjälp av primär- och sekundärdata. Primärdata är den data som 

forskaren samlar in själv.21 I vårt fall står de genomförda intervjuerna för primärdata. 

Sekundärdata är data som redan finns insamlade i form av dokumentära källor som kan 

identifieras som skriftliga källor.22 Till skriftliga källor som används i vårt arbete hör statistik, 

                                                
19 Denscombe, M., 2000: Forskningshandboken � för småskaliga forskningsprojekt inom 
Samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur, s.163 
20 Ibid. s.194 
21 Lekvall, P. & Wahlbin. C., 2001: Information för marknadsföringsbeslut. Göteborg: IHM Publ., s. 212 
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årsredovisningar och tidningar �Risk & Försäkring� som har en inriktning på den svenska 

livförsäkringsbranschen som vi använder i branschanalysen.  

 

                                                                                                                                                   
22 Denscombe, M., 2000: Forskningshandboken � för småskaliga forskningsprojekt inom 
Samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur, s.188 



3. Teori 
 
Under våra företagsekonomikurser på C-nivå har vi fått ta del av och får tillgång till en mängd 

intressanta teorier. Dessa teorier tänker vi koppla till det här verklighetsfallet. Vi kommer att 

arbeta deduktivt, vilket innebär en avledning från det generella till det konkreta. Det betyder 

en tillämpning av teorier till verklighet.23 

 

Som vi har tidigare nämnt sker redogörning av Storebrands etablering ur 

relationsmarknadsföringsperspektiv. Motpolen till relationsmarknadsföringsperspektivet där 

långsiktiga relationer betonas är transaktionsmarknadsföringsperspektivet. 

Transaktionsmarknadsföringsperspektivet är en engångsförsäljning där produkten, image och 

pris ligger i fokus och tillämpas vid massmarknadsproduktion och massmarknadsföring.24  

 

3.1 Etableringskedjan och psykiskt avstånd 25 
 
Uppsala skolans etableringsteori tar upp hur ett utländskt bolag går till väga vid en etablering 

på en ny marknad samt vilka faktorer som hindrar etableringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Etableringskedjan och psykiskt avstånd 26  

 

                                                
23 Johannessen. A. & Tufte. P. A., 2003: Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod. Liber AB s.35 
24 Gummerson, Evert. 2002: Relationsmarknadsföring: från 4 P till 30 R. Tredje upplagan. Liber ekonomi. 
Malmö. s.30 
25 Johanson. J, Blomstermo. A., Pahlberg. C., 2002: Företagets internationaliseringsprocess. Lärande i nätverk.   
s. 46-48 
26 Ibid. s. 47 
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Det finns faktorer som försvårar eller hindrar informationsflöden mellan länder. Dessa 

faktorer fastställer hur stora skillnader som finns mellan länders utvecklingsnivå, 

utbildningsnivå, affärsspråk, affärslagstiftning, kultur och vardagsspråk. Dessa faktorer kallas 

psykiskt avstånd. Forskarna kom fram till att �etablering först görs på psykiskt närbelägna 

marknader och därefter allt längre bort�. Det är ett starkt tecken på att kunskap är en viktig 

faktor i internationellt företagande. 

 

Etableringskedjan beskriver fyra steg och med hjälp av dessa kan en etableringsprocess ske. 

Dessa är export, agent, försäljningsbolag och tillverkande bolag. Det innebär att företag till att 

börja med bedriver tillfällig export till ett visst land. Därefter skaffar de sig en agent i landet. I 

nästa steg bildar de eventuellt ett eget försäljningsbolag. I ett fjärde steg startar företag lokal 

tillverkning. Varje steg baseras på de begränsade kunskaper företagen har. Men varje steg 

innebär också att företagen lär sig något nytt som så småningom kan ligga till grund för 

ytterligare ett steg i kedjan. 

 

De variabler som vi tänker tillämpa i vår analys är agent, kultur och språk. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Porters 5 konkurrenskrafter 27 
 
Denna teori visar vilka konkurrenskrafter påverkar en bransch och dess struktur på ett direkt 

och indirekt sätt. Utöver branschens existerande konkurrerande aktörer finns det fyra grupper 

som påverkar branschen. Dessa är: potentiella etablerare, leverantörer, substitut samt köparna.  

 
 
                                            
 
                                                Hot från nyetablerare  
 
   
 
 
Leverantörers  Köpares  
förhandlingsstyrka förhandlingsstyrka 
 

 

Hot från substitutprodukter 

eller tjänster 

 

Figur 2: Branschkonkurrensens driftkrafter28 

 

Denna teori är lämplig för studier av branschernas konkurrensstyrka. Teorin berör fyra 

stycken begrepp:  

 

• Substitut - avgränsar prisnivåer och företagets verksamhet. Nya teknologier och 

konkurrensökning leder till pris- och vinstsänkning. 

 

• Köparna � har makt om det finns ett fåtal köpare på marknaden, produkt är homogen, 

köpare är priskänsliga och det är liten skillnad att byta produkten (leverantörer). 

Köparna kräver då bättre villkor för sig i form av prissänkning och högre service. 

 

• Leverantörer � har makt om det finns ett fåtal leverantörer på marknaden då kan 

leverantörer diktera sina villkor. 

                                                
27 Porter. M., 1983: Konkurrensstrategi. Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter. ISL Förlag. 
Andra upplaga. s. 26  
28 Ibid. 
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• Potentiella etablerare � kan utgöra hot om marknader har låga inträdes barriärer eller 

om potentiella konkurrenter lätt kan ta sig förbi och övervinna branschens 

etableringshinder. Till etableringshinder hör:  

 

1. stordriftfördelar: företag med stordriftfördelar kan hålla fasta kostnader nere i 

produktionskostnad per enhet. 

2. produktdifferentiering: differentierade produkter har lättare att skapa lojala 

kunder. Men övervinning av lojala kunder från konkurrenter kräver stora 

kostnader.  

3. omställningskostnader: extra kostnader för att omskola personal, att byta 

leverantör, skapa ny produktionsutrustning och lokal. 

4. tillgång till distributionskanaler: existerande distributionskanaler används 

redan av de etablerade företagen. Den kan vara svårt att komma åt dessa 

kanaler.  

5. kostnadsolägenheter oberoende av stordrift: de etablerade företagen kan ha 

patent, bättre tillgång till råvaror, fördelaktig geografisk placering. Detta kan 

utgöra hinder för potentiella etablerare. 

6. statlig politik: lagar och regleringar utgör ett hinder för potentiella etablerare. 

Staten har befogenhet och makt att begränsa eller hindra en etablering. 

7. kapitalbehov: kräver stora kapitalresurser för att kunna konkurrera. Detta är i 

sig ett hinder för etablering.29 

 

De variabler som vi tänker tillämpa i vår analys är substitut, konkurrenter, kunder och hinder. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
29 Porter. M., 1983: Konkurrensstrategi. Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter. ISL Förlag. 
Andra upplaga. s. 29-34 
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3.3 Branschutveckling 30  
 
Teorin förklarar visar hur en branschutveckling sker. Det finns fyra faser som branschens 

livscykel genomgår. Dessa faser är introduktion, tillväxt, mättnad och nedgång.  

               

                                               

 
Figur 3: Produktlivscykel 31    
                       

 
1. Introduktion� kännetecknas av höga priser, låg försäljning, ingen vinst, få 

konkurrenter på marknaden, höga företagskostnader (till exempel 

marknadsföringskostnader, administrativa kostnader, produceringskostnader), 

produktkvalité skiljer sig. Företag satsar på forskning och marknadsföring. 

Distributionskanaler är selektiva dvs. man väljer noga genom vilka kanaler produkter 

ska nå slutkunder. Det är enkelt att etablera sig, lätt att bygga på varumärke. 

 

2. Tillväxt� försäljning ökar, men kostnader är fortfarande höga, vinster ökar, 

konkurrensen ökar. Distributionskanaler är intensiva dvs. man aktiverar så mycket 

distributörer som möjligt för att sälja sin produkt. Det är ett attraktivt läge att gå in på 

marknaden eftersom man ser vad som händer på marknaden.  

 
                                                
30 Kotler. F. & Keller. K. L., 2006: Marketing management. 12 upplagan. s. 332  
31 Porter. M., 1983: Konkurrensstrategi. Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter. ISL Förlag. 
Andra upplaga. s. 162 
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3. Mättnad � priser sjunker, hög försäljning, kostnader låga, höga vinster, konkurrensen 

är stabil.  Distributionskanaler är mer intensiva. Det är mest attraktivt läge att etablera 

sig. Företagen har arbetat in sig och för att kunna stanna på marknaden behöver man 

bygga upp sin styrka.  

 

4. Nedgång � priser låga, försäljning sjunker, kostnader låga, vinster sjunker, avtagande 

konkurrens. Distributionskanaler är selektiva dvs. att olönsamma distributionskanaler 

skärs ner. 

 

Den variabel som vi tänker tillämpa i vår analys är mättnad. 

 
3.4 Värdekedja32  
 
Teorin tar upp tre processer som samverkar i en linjär process. Input ter sig genom den 

generativa processen för att sedan omvandlas i den produktiva processen. Slutligen når det 

den representativa processen där produkten (output) representeras på marknaden och når sin 

slutkund. 

 
 
Input                 Output 
 
 
 
        

                                               Värdeskapande process 

 

Figur 4: Egen värdekedja modell ur Normann 33 

 

Teorin beskriver en värdeskapande process som består av tre processer:  

 

• Den generativa processen där en produkt skapas.  

• Den produktiva processen som står för produktion av den skapande varan.  

• Den representativa processen som har ansvar för försäljning och marknadsföring.  

                                                
32 Normann, R. & Ramirez. R., 1995: Den nya affärslogiken. Liber-Hermods. Malmö s.56 
33 Ibid. 

 
Generativ               Produktiv    Representativ 
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Dessa processer karakteriseras av en hög standardiseringsgrad som passar bäst när det gäller 

massproduktion och massmarknadsföring. Värde skapas här genom att aktör A, som 

representerar den generativa processen, säljer sin produkt till aktör B, som representerar den 

produktiva processen, ökar produktens värde och säljer den vidare till aktör C, som 

representerar den representativa processen, så att produkten slutligen når sin konsument. I 

den här värdeskapande processen tas ingen beaktning till kunden eller kundens kund. 

Aktörernas relationer till varandra är �sekventiella� vilket betyder att olika sektioner av 

organisationen producerar var sin specifik del och därefter för den vidare till en annan 

sektion. I fokus ligger produktorientering och en kortsiktig vinst vilket utmärker en 

målstyrning. Säljarens mål är vinstskapande snarare än att bygga upp långsiktiga relationer. 

Den slutliga konsumenten är utesluten ur en värdeskapande process.34 

 

De variabler som vi tänker tillämpa i vår analys är produktorientering och målstyrning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
34 Normann, R. & Ramirez. R., 1995: Den nya affärslogiken. Liber-Hermods. Malmö s.56 
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3.5 Värdestjärna35  
 
Modellen visar ett nytt sätt att titta på en värdeskapande process. Till skillnad från 

Värdekedjan där processen är sekventiell, samordnar Värdestjärnan tre olika processer: 

generativ, representativ och produktiv, i en värdeskapande process. Alla aktörer deltar i en 

värdeskapande process och tillsammans producerar värde. 

 

                   Processer  
          Andra 

         leverantörer 
     
 
                      Kunden 

 

    

          Kundernas  Andra  
            Kunder                  intressenter 
            

Figur 6: Principerna för den nya affärslogiken i dess helhet � kunskapsflödena integreras i 

den värdeskapande processen36. 

 
Teorin har sin utgångspunkt ur värdekedjans teori. I värdestjärnan är de tre processerna: 

generativa, produktiva och representativa och dessa går ihop i varandra och skapar varandra. I 

den värdeskapande process deltar alla aktörer som samarbetar med varandra och på så sätt 

skapar då den värdeskapande processen tillsammans. Här skapas ett värde med slutkunden 

närvarande i processen. Värdestjärnan kännetecknas av långsiktiga relationer, högt 

involverade kunder, processtyrning, flexibilitet och marknadsorientering. Den ömsesidiga 

processen handlar om integrering av olika externa resurser och koordinering av dessa med 

företagets egna. Syftet med dess integrering och koordinering är att skapa kundvärde. Kunden 

står alltid i fokus och deltar i processen. 

 

De variabler som vi tänker tillämpa i vår analys är samverkan, processtyrning och 

kundanpassning. 

                                                
35 Wikström. S., Lundkvist. A. & Beckerus. Å.: Det interaktiva företaget. Svenska förlaget. s. 140 
36 Ibid. 
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3.6 De dominerande idéerna37 
 
Modellen tar upp hur företagets situation (verksamhet) påverkas av organisatorisk struktur 

och företagets idésystem/dominerande idéer. Företagets idésystem byggs på de signifikanta 

aktörernas värderingar samt företagets kultur och tradition. Organisatorisk struktur påverkas i 

sin tur av utbytes- och utvecklingsprocesser. Företagets situation, organisatorisk struktur sam 

företagets idésystem påverka varandra. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.  Egen modell ur tre modeller38 

 

Företagets idésystem/Dominerande idéer är en produkt både av företagets historia, kultur samt 

tradition och av de signifikanta aktörernas personliga utveckling. Teorin beskriver hur  

företagets situation påverkas av företagets struktur samt företagets idésystem. En 

överensstämmelse mellan de tre delsystemen är en viktig förutsättning för en effektiv 

verksamhet.  Strukturen består av utbytes- och utvecklingsprocess där utbytesprocess tar upp 

input och output. Input kan vara till exempel en råvara och output en värdig produkt. 

Utvecklingsprocess för med sig nya kunskaper och nya erfarenheter vilket förändrar 

organisationens struktur. De dominerande idéerna bestäms av de signifikanta aktörer som har 

makt och inflytande i företaget och av de normer, värderingar och traditioner som skapades i 

företaget. Allt detta bildar ett idésystem som har sin inverkan på företagets situation. Om det 

                                                
37 Normann, R., 1993: Skapande företagsledning. s. 28-29, 32-33, 160. 
38 Norman, R., 1993: Skapande företagsledning. s. 28, 31, 33.  
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finns oenighet mellan delsystemen kan det uppstå problem i företagets �interna livet� vilket 

kan återspeglas i företagets verksamhet. 

 

De variabler som vi tänker tillämpa i vår analys är de signifikanta aktörernas värderingar, 

kultur, organisationsstruktur och verksamhet. 

 

3.7 Nätverksteori  
 

Teorin tar upp det totala industriella systemet med ingående företag i, som har relationer med 

sin omgivning och utgör ett nätverk.39 Hammarkvist definierar begreppet nätverk som ett 

samband som uppstår inte bara mellan företag utan �� relationer till andra företag; framåt till 

kunder, bakåt till leverantörer och åt sidan till företag som producerar kompletterande 

och/eller konkurrerande produkter�. Företaget kan sägas ingå i ett nät av företag. Olika nät är i 

sin tur sammankopplade och beroende av varandra och utgör delar i ett totalt industriellt 

nätverk av företag. �40 Företagen som utbyter värden med varandra, utbyter också relationer 

med varandra som alltid är under pågående process. Relationer etableras, underhålls och 

avvecklas. Utbytesrelationerna kräver tid och ansträngningar. Man kan säga att det sker 

investeringar i utbytesrelationer med andra. Strukturen i nätverket blir svårföränderlig om 

bindningarna mellan företag är starka.41 

 

De variabler som vi tänker tillämpa i vår analys är relationer och kontaktnät. 

 

 

 

 

                                                
39 Zimmerlund, Hans & Johansson, Urban, 1993: Nätverkssynsättet, en strategisk utgångspunkt. 
handelshögskolan i Umeå. Företagiska institutionen. Uppsats. s. 43 
 
40 Hammarkvist, K-O, Håkansson, H. Och Mattsson, L-G., 1982: Marknadsföring för konkurrenskraft, Liber 
förlag. s. 21-22. Ur Zimmerlund, Hans & Johansson, Urban , 1993: Nätverkssynsättet, en strategisk 
utgångspunkt. handelshögskolan i Umeå. Företagiska institutionen. Uppsats. s. 43 
 
41 Zimmerlund, Hans & Johansson, Urban, 1993: Nätverkssynsättet, en strategisk utgångspunkt. 
handelshögskolan i Umeå. Företagiska institutionen. Uppsats. s. 43-44 
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3.8 Referensram  
 

I referensramen tar vi upp teoriernas variabler, som är viktiga ur relationsmarknadsförings 

perspektiv. 

 

Etableringskedja   agent, kunskap  

Psykiskt avstånd kultur, språk 

Marknadskurva       mättnad 

Porters fem konkurrenskrafter   substitut, konkurrenter, kunder, hinder 

Värdekedja  produktorientering, målstyrning 

Värdestjärna samverkan, processtyrning, kundanpassning 

De dominerande idéerna de signifikanta aktörernas värderingar, kultur,                                                   

organisationsstruktur, verksamhet  

Nätverk   relationer, kontaktnät 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Empiri  
 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för branschanalys som är relevant i vår undersökning 

av Storebrand fallet och ger inblick på den svenska livförsäkringsbranschen. Därtill kommer 

vi att presentera de genomförda intervjuerna med 6 personer vars svar ligger till grund för vår 

analys.  

 

Inledningsvis redogör vi här för produkten livförsäkring och sedan för de svenska 

distributionskanalerna vilka är kunder till livförsäkringsbolag och sammanlänkar 

livförsäkringsbolag och slutkunder. Därefter beskriver vi branschens aktörer vilka 

representerar den svenska livförsäkringsmarknad och utgör konkurrensen för det norska 

Storebrand på den svenska marknaden. 

 

4.1 Produkten 
 

Produkten livförsäkring delas in i två stycken kategorier: sparande och personrisk. Sparande 

är den mest populära delen av produkten. En kund kan spara på två sätt, antingen genom den 

traditionella förvaltningen eller genom en fondförvaltning. Den andra kategorin inom 

livförsäkringar består av person risk, som i sin tur kan delas in i risken för sjukdom, risken för 

att dö och risken för att drabbas av ett olycksfall. I vårt fall studerar vi enbart de traditionella 

och fondförvaltningarna. 

 

4.2 Distributionskanaler 42   
 
Livförsäkringen distribueras idag genom två stycken kanaler. Livförsäkringsbolagen väljer att 

distribuera sina produkter i huvudsak genom sina egna anställda vilka kallas för 

försäkringsrådgivare eller genom oberoende försäkringsförmedlare. 

Idag finns det cirka 2000 stycken försäkringsrådgivare. Dessa rådgivare sitter i sina bolags 

och bankernas kontor runt om i landet och har sin största inriktning på privatpersoner. 

Privatpersoner täcker 75 % av deras inriktning, resterande 25 % täcks av företag.  

 

Den andra kanalen som livförsäkringsbolag kan distribuera genom består idag av cirka 1000 

stycken personer, kallade försäkringsförmedlare. Dessa förmedlare till skillnad från 

                                                
42 Intervju med VD: n Ack Management 
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rådgivarna har sin största inriktning på företag, 75 %, och den mindre delen på privatpersoner, 

25 %. 

 
De 1000 stycken försäkringsförmedlarna är anställda på sina förmedlingsbolag, som idag är 

cirka 400 till antal. 302 stycken av bolagen är med i Svenska försäkringsförmedlares förening. 

Man kan urskilja tre grupperingar av förmedlingsbolag. Se Figur 8. 

 

 

 
Figur 8: Egen modell 

 

Den första grupperingen består av Sveriges tre största förmedlingsbolag, Max Mathiessen, 

Direct och Söderberg & Partner. Dessa tre tillsammans har cirka 350 stycken anställda 

försäkringsförmedlare, där Max Mathiessen har cirka 150 stycken, S & P cirka 100 stycken 

och Direct  cirka 100 stycken förmedlare. 

Nätverket Säkra  
Ca 40 st. mindre 

bolag. Tot. ca 100 
förmedlare

Nätverket SFS 
Ca 10 st. mindre 
bolag. Tot. ca 30 

förmedlare 

Max Mathiessen 
Ca 150 

förmedlare 

Söderberg & Partner
  Ca 100 förmedlare 

Direct 
Ca 100 

förmedlare 

Mindre förmedlingsbolag, ca 350 bolag. 

Två nätverk, ca 50 st. bolag. 

Största bolag, 3 st. 
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Den andra grupperingen består av två stycken nätverk där totalt cirka 50 stycken bolag ingår. 

Nätverken heter Säkra och SFS. Säkra med sina cirka 40 stycken bolag har cirka 100 stycken 

förmedlare medan SFS bestående av cirka 10 stycken bolag har cirka 30 stycken förmedlare. 

De 50 stycken bolagen, får genom sitt medlemskap, ta del av nätverkets varumärke i utbyte att 

följa nätverkets stadgar. 

 

Den tredje och sista grupperingen består enbart av enskilda mindre förmedlingsbolag där de 

arbetar helt självständigt. Till antal är de cirka 350 stycken utspridda runt om i hela Sverige. 

 

Den gemensamma nämnaren för dessa förmedlingsbolag är att de till skillnad från bolagens 

och bankernas anställda rådgivare, har en skyldighet att informera en kund om de tillgängliga 

och alternativa livförsäkringsprodukterna. De anställda rådgivarna har en skyldighet att enbart 

förmedla de produkter arbetsgivaren har intresse av att förmedla.   

 

4.3 Branschens aktörer 
 
Den svenska livförsäkringsbranschen består idag av 12 bolag som har mer än en procent av 

marknaden och cirka 100 stycken bolag som har mindre än en procent.43 I det här avsnittet 

kommer vi att presentera sex stycken aktörer som är verksamma i den svenska 

livförsäkringsbranschen och deras procentandelar på marknaden. Utöver livförsäkringsbolaget 

Storebrand presenterar vi ytterligare fem stycken aktörer med olika marknadsandelar. Dessa 

är AMF pension, Folksam, Länsförsäkringar, SEB samt Skandia. Till de övriga aktörerna i 

diagrammet hör det sju stycken bolag med marknadsandelar över en procent och resterande 

cirka 100 bolag som har mindre än en procent. I diagrammet nedan presenteras aktörernas 

marknadsandelar. Se diagram nedan. 

Figur 9: Eget diagram44 

                                                
43 Intervju med VD: n Ack Management AB 
44 Siffrorna togs ur Risk & Försäkring Nr1, 18 Jan 2007 
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Mycket av empirin är taget från våra tidigare kunskaper där vi genomförde en branschanalys 

av den svenska livförsäkringsbranschen. I det här arbetet tänker vi belysa aktörernas 

bakgrund, styrkor, svagheter samt deras utvecklingsfokus. 

 

4.3.1 SEB Trygg Liv 
 

 
 

Vision: �Att skapa trygghet i en oviss framtid.�45 

4.3.1.1 Bakgrund 
 

SEB har anor redan från 1800-talet. Genom en fusion av Stockholm Enskilda Bank med 

Skandinaviska Banken som skedde 1972, bildades SEB. Fusionens mening var att kunna möta 

den internationella konkurrensen. 

 

SEB: s livförsäkringsverksamhet heter idag SEB Trygg Liv. SEB Trygg Liv ingår i SEB: s 

Division Liv vilket har en inriktning på marknader i Sverige, Danmark, Baltikum, Ukraina, 

Tyskland, Irland samt Ryssland 46.  

                                                
45 www.seb.se  
46 Risk och Försäkring, 2007 

Marknadsandelar

8%
9%

9%

19%

21%

>1% 

33%

AMF pension 8%

Folksam 9%

Länsförsäkringar 
9% 
SEB 19%

Skandia 21%

Storebrand >1%

Övriga 33%



Konsten att etablera sig på en mogen marknad 
� Svenska livförsäkringsbranschen     

 
 

 30

4.3.1.2 Föreställningar 
 

SEB anser sig vara mycket tillgängliga för sina kunder. SEB kan erbjuda sina kunder 

attraktiva och konkurrenskraftiga produkter tack vare det goda och välutvecklade 

internationella nätverket.  �Mer lokala än de internationella bankerna och mer internationella 

än de lokala�47. 

4.3.1.3 Utvecklingsfokus 
 

• Idag erbjuder SEB Trygg Liv enbart fondsparande i livförsäkringar till sina kunder. 

Tidigare erbjöd Trygg Liv både traditionellt sparande och fondsparande 48.  

 

• Livförsäkringsbolaget Trygg Liv medger själva att de måste göra satsningar på 

förbättringar inom kundnöjdhet för att kunna jämställa sig med konkurrenterna 

avseende denna fråga 49.  

• En kund kan idag genom Trygg Liv köpa fonder från andra bolag. Om slutkunden till 

exempel är intresserad av en Skandia fond kan kunden köpa det genom SEB. Denna 

typ av erbjudande benämns inom livförsäkringsbranschen för �öppen arkitektur�. 

Denna tjänst förbättrar möjligheterna att behålla en slutkund genom att öka 

fondutbudet 50.  

• Fondsparandet i jämförelse med det traditionella sparandet är i regel mer riskfyllt. 

Livförsäkringsbolaget erbjuder idag sina kunder att köpa garantier kring fondsparandet 
51.  

• Idag är det vanligt med långa köer och väntetider inom sjukvården vilket skapar 

problem för den svenska befolkningen och är politikernas ständiga uppkommande 

fråga. SEB Trygg Livs utvecklingsfokus ligger på Hälsa/Sjukvård, genom att erbjuda 

slutkunden möjlighet att försäkra sig mot långa väntetider och köer. Har en kund en 

sådan försäkring slipper denne att köa och får vård omgående52.  

                                                
47 www.seb.se  
48 Årsredovisning, SEB 
49 Årsredovisning, SEB 
50 Intervju med VD: n Ack Management AB 
51 Ibid. 
52 www.seb.se  
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• �Z-marknaden� är en benämning på ett segment av kunder som används inom 

livförsäkringsbranschen. Denna marknad består av kunder som är över 55 år gamla 

och därmed klassas som en köpstark kundgrupp. �Z-marknaden� har SEB Trygg Liv 

utvecklingsfokus på genom att erbjuda tjänster och produkter till kunderna som i regel 

har börjat få tillgång till sina besparingar inom livförsäkringar. Dessa kunder erbjudes 

en rad av olika tjänster och försäkringsprodukter, som är under ständig utveckling.53 

• SEB Way är SEB: s interna satsning som berör frågor kring kunskapsutbyte samt 

förbättringar i affärskulturen 54.  

 

 

4.3.1.4 Distribution 
 

SEB Trygg Liv har över 200 stycken kontor runt om i landet där de distribuerar sina 

produkter genom egna anställda försäkringsrådgivare. Livförsäkringsbolaget distribuerar även 

genom förmedlingsbolag 55.  

4.3.1.5 Styrkor 
 

• Trygg Livs styrka är deras tillgänglighet för slutkunderna genom sina cirka 200 s 

kontor.  

• SEB har visat tecken på självständighet. Genom kapitalproblem rörande SEB Trygg 

Liv Nya som blev lösta genom fusionen med det egna fondbolaget. Resultatet blev en 

ökad kapitalbas vilket generar möjligheter till en ökad avkastning för slutkunderna. 

4.3.1.6 Svagheter 
 

• SEB Trygg Liv har valt att distribuera genom två stycken distributionskanaler: 

förmedlingsbolag samt egna anställda försäkringsrådgivare. Detta ökar deras 

tillgänglighet men samtidigt generar det kannibalism. Konkurrensproblem kan uppstå 

genom att till exempel när en slutkund kommer i kontakt med försäkringförmedlare 

som har tecknat ett avtal med Trygg Liv och förmedlar en Trygg Liv produkt till 

                                                
53 Intervju  med VD: n Ack Management AB 
54 www.seb.se  
55 www.seb.se 
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slutkunden. Förmedlaren lägger ner mycket av sin tid på slutkunden och får sin 

provision. Slutkunden kan en dag gå in på SEB: s kontor för att teckna en till 

försäkring. Den anställde på kontoret erbjuder kunden att slå ihop dennes SEB-

produkter tillsammans för underlättandet av administrationen genom att överlåta 

fullmakten till den anställde vilket gör att förmedlarens provision upphör. Detta sänker 

förmedlarens motivation för ett fortsatt samarbete med livförsäkringsbolaget.   

 

• Kundnöjdheten har varit bättre hos SEB. Det medger Trygg Liv själva och därmed 

utför satsningar på det. 

 

 

4.3.2 Folksam                

 
Vision: Folksams vision är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen känner 

trygghet.56 

4.3.2.1 Bakgrund 
 
Bolaget Folksam grundades år 1908. Folksams 3102 anställda är utspridda i bolagets 70 

kontor runt om i landet. Idag har Folksam cirka fyra miljoner försäkringskunder och ägs 

enbart av försäkringstagarna. I och med att bolaget är helägd av försäkringstagarna går allt 

överskott i form av återbäring till dessa 57.  

4.3.2.2 Föreställningar 
 

Bolaget Folksam anser sig inta en partipolitiska obunden ställning. Genom att bedriva sin 

verksamhet på den svenska marknaden i över 100 år ger detta en erfarenhetspondus och ett 

starkt varumärke till Folksam. Bolagets kunskap används till att på lång sikt förbättra miljön, 

människornas hälsa samt öka trafiksäkerheten.58 

                                                
56 Årsredovisning Folksam 2005 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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4.3.2.3 Strategi 
 

• Bolaget Folksam erbjuder både traditionell- och fondförvaltning inom 

livförsäkringssparandet.59  

• Folksams utvecklingsfokus ligger i att erbjuda gruppförsäkringar med inriktning på 

fackliga organisationer 60. 

• Folksam och Swedbank har nyligen valt ett samarbete med varandra 61. 

4.3.2.4 Distribution 
 

Bolaget distribuerar idag enbart genom egna anställda försäkringsrådgivare som sitter i 

Folksams kontor runt om i landet. Folksam siktar däremot på att påbörja en extern distribution 

genom försäkringsförmedlare samt anställa cirka 100 stycken nya rådgivare till sina kontor 62.  

4.3.2.5 Styrkor  
     

• Bolaget Folksam grundades år 1908 och har därmed relativt lång erfarenhet. 

• Genom att starta samarbete med Swedbank ger det Folksam en styrka inom 

banktjänster och ökad tillgång till slutkunder. 

4.3.2.6 Svagheter 
 
Folksams styrelseordförande är Wanja Lundby-Wedin som även är högsta tjänsteman på LO 

(den stora fackliga Landsorganisationen). Socialdemokraten Anders Sundström och före detta 

näringslivsminister är koncernchef på Folksam. Politiska intressen går inte alltid som hand i 

handsken med en vinstdrivande företagsverksamhet. 

 

• Den ojämnt fördelade åldersstrukturen bland Folksams anställda i kontorsnätet 

försvårar effektiviseringen av verksamheten. 

 

 

                                                
59 www.folksam.se   
60 Ibid. 
61 Risk & Försäkring, 2007 nr 4. 
62 Intervju med VD: n Ack Management AB 
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4.3.3 AMF Pension  
                  

    
Vision: "Pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög 

avkastning och låg kostnad�63.  

4.3.3.1 Bakgrund 
 
Bolaget AMF grundades år 1973. Bolaget ägs av Svenskt Näringsliv och LO. Pensionsbolaget 

AMF har 205 stycken anställda och har hand om cirka 3,6 miljoner pensionskunder därav ett 

antal stora och medelstora företag. Satsningar på pensionssparandet påbörjades år 1997 och 

idag har bolaget blivit välkänt inom just området pensionsförvaltning 64. 

4.3.3.2 Föreställningar 
 
Bolagets motto �Lite mer att leva för� förverkligas genom konkurrenskraftiga 

pensionslösningar och bolagets tre värderingar är: enkel, trygg och mänsklig 65. 

 

Låga kostnader samt hög avkastning är två egenskaper som kompletterar de tre värdeorden 

och stärker AMF: s varumärke 66. 

4.3.3.3 Strategi 
 

• Bolagets produkter genererar stordriftsfördelar och har bred täckning av slutkunder. 

Denna fokus på volymtillväxt av produkterna sänker kundernas kostnader i och med 

företagets sjunkande driftkostnader. Fasta kostnader fördelas på fler produkter och 

slutkunder som sparar i AMF.67  

• Bolaget AMF är en av prispressarna på den svenska livförsäkringsmarknaden.68 

                                                
63 Årsredovisning, AMF 2006 
64 Årsredovisning, AMF 2006 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Årsredovisning AMF, 2006. 
68 Ibid. 
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• AMF Pension gör satsningar på att stärka sitt varumärke. Till exempel sker 

välgörenhetssponsring till Barnens Rätt i Samhället 69. 

• En stor satsning på ett projekt riktad mot nästa generationssparare och dess IT-

lösningar tänker bolaget utveckla många år framöver70. 

• AMF har valt att distribuera enbart genom externa försäkringsförmedlarbolag71.  

• Erbjuder fondsparande.72 

 

4.3.3.4 Styrkor 
 

• AMF pension har idag den högsta återbäringsräntan på pensionsmarknaden med       

13 %.73 

• Bolagets förvaltningskostnader är låga. 

4.3.3.5 Distribution 
 
Till skillnad från ovannämnda bolag består AMF pensions distributionskanal enbart genom 

försäkringsförmedlare. Detta i sin tur eliminerar riskerna för interna konkurrensproblem.   

 

4.3.3.6 Svagheter 
 

• Bolaget har bedrivit sin verksamhet i branschen i 34 år. Detta i förhållande till andra 

bolag, som har varit verksamma i över 100 år, är relativt kort tid.74 

• AMF: s styrelse består av en del statliga organisationer vilket skapar politiska 

intressen i bolaget. Detta liksom Folksam skapar krock mellan vinstdrivande 

verksamhet och politiska intressen.  

• AMF: s satsningar på företagsmarknaden år 1999 är relativt ny. 
 

                                                
69 www.amf.se  
70 Årsredovisning AMF, 2006. 
71 www.amf.se  
72 Ibid. 
73 Årsredovisning AMF, 2006. 
74 www.amf.se 
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4.3.4 Skandia    
 

           
Skandia Liv (endast Traditionell förvaltning). 

Skandia Link (endast Fondförvaltning). 

 

Affärsidé är att skapa ekonomisk trygghet och handlingsfrihet för våra kunder. Vi vill ge våra 

kunder möjligheten att trygga sitt långsiktiga sparande � utifrån sina individuella 

förutsättningar. Fondförsäkring är vårt huvudområde, men vi är också starka inom traditionell 

livförsäkring och växer inom fondsparande. På vissa marknader erbjuder vi även banktjänster 

och hälso- och sjukvårdsförsäkringar.75 

5.3.4.1 Bakgrund 
 

Försäkringsbolaget Skandia är den aktör som täcker den största delen av den svenska 

livförsäkringsmarknaden. Bolaget är aktivt i cirka tjugo stycken länder och fyra stycken 

kontinenter. Skandias största fokus ligger på Storbritannien och den svenska marknaden. 

Skandia är ägd av den Sydafrikanska koncernen Old Mutual, vilket har sina anor sedan mitten 

på 1800-talet. Skandia har sitt huvudkontor i London och koncernen har cirka 47000 stycken 

anställda 76.  

4.3.4.2 Föreställningar 
 

Bolaget Skandias varumärke tog skada efter �bonusaffärerna�. Detta påverkade anställdas 

inställning till sitt bolag. Stoltheten var inte lika stor längre över bolaget och det ledde till att 

en del kompetent personal slutade i Skandia. 

 

Trots det är bolaget marknadsledande och ser inga större problem med att behålla sin starka 

position. Däremot är bolaget inte lika van med den rådande marknaden vilken inte längre är 

ett oligopol då Skandia var en av �jättarna� 77. 

                                                
75 Årsredovisning Skandia Liv, 2006. 
76 Årsredovisning Skandia, 2006 
77 Ibid. 
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4.3.4.3 Distribution 
 

Försäkringsbolaget Skandia liksom SEB distribuerar sina produkter både genom den egna 

säljkåren samt genom externa försäkringsförmedlare. Stora satsningar började göras i början 

på 90-talet fram till de första åren på 2000-talet på externa förmedlare, samtidigt gjordes 

nedskärningar av den interna distributionen. Idag har det vänt och bolaget har valt att åter igen 

satsa på egna kontor med bolagets anställda.78 

 

4.3.4.4 Strategier 
 

• Skandias utvecklingsfokus ligger på att ha en hög lokal kännedom för att, på ett 

effektivt sätt, tillmötesgå marknadens behov, dess skatteregler och den finansiella 

utvecklingen.79 

• Bolaget utför satsningar för att tillmötesgå den privata marknaden och dess 

efterfrågan.80 

• Skandia har valt att utföra satsningar på nya geografiska marknader.81 

• Att utöka och förstärka den interna distributionskanalen är bolagets 

utvecklingsfokus.82 

• Liksom SEB ser Skandia seriöst på marknader inom hälsa och sjukvård.83 

• Skandia ser möjligheter inom �Z- marknaden� vilket inriktar sig på äldre kunder, de 

som är äldre än 55 år, liksom konkurrenten SEB.84 

• Skandias stora fondutbud är en prioritering där utveckling och utökning av utbudet är 

en av strategierna.85 

4.3.4.5 Styrkor 
 

• Old Mutual är en stark ägare med stora ekonomiska resurser, vilket gynnar 

dotterbolaget Skandia. 
                                                
78 Intervju med VD:n Ack Management AB 
79 Årsredovisning Skandia, 2006 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Intervju med VD:n Ack Management AB 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
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• Bolaget Skandia har lång erfarenhet av att jobba med livförsäkringar. 

• Skandias återbäringsränta är relativt hög, cirka 12 %.86 

• En stadig försäljningsökning visar en tendens på goda möjligheter att ta fler 

marknadsandelar. 

4.3.4.6 Svagheter 
 

• Skandia har fortfarande ett skadat rykte på grund av de omskrivna skandalaffärerna.  

• �Bonusaffären� har genererat en viss flykt av kompetent personal. 

• Bolaget Skandia var en av oligopol jättarna fram till 90-talet tillsammans med Wasa, 

Trygg Hansa, Länsförsäkringar och Folksam. Nu när inträdesbarriärerna sänkts och 

medfört en ökad konkurrens måste Skandia ställa om sig och sina strategier till en helt 

ny marknad.  

 
4.3.5 Länsförsäkringar Liv   
 

        
Affärsidé: �Länsförsäkringar Liv erbjuder ekonomisk trygghet genom att kombinera 

långsiktigt sparande med försäkringsskydd.� 87 

4.3.5.1 Bakgrund 
 

Länsförsäkringsbolagen har liksom SEB och Skandia anor sedan 1800-talet. Länsförsäkringar 

består av 24 stycken länsförsäkringsbolag som arbetar självständigt. Idag utgör detta Sveriges 

enda 100 % kundägda lokala försäkrings- samt bankgrupp. Länsförsäkringstillgångar är 

uppmätta till cirka 140 miljarder kronor.88 

 

                                                
86 Intervju med VD:n Ack Management AB 
87 Årsredovisning Länsförsäkringar, 2005 
88 Ibid. 
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4.3.5.2 Distribution 
 

Idag består bolagets distributionskanaler av de egna anställda rådgivarna placerade runt om i 

landet samt av förmedlingsbolag. De 24 Länsförsäkringsbolagen äger tillsammans 

Länsförsäkringar Mäklarservice AB, som är ett bolag som stödjer och hjälper förmedlare runt 

om i landet att förmedla Länsförsäkringarnas produkter.89 

 

4.3.5.3 Föreställningar 

 
Bolaget Länsförsäkringar Liv har enligt SKI den största graden av nöjda kunder. Bolaget ser 

sig stå nära kunden och ta del av kundernas behov och efterfrågan. Länsförsäkringar har en 

långvarig erfarenhet av branschen och därmed ett starkt varumärke.90 

4.3.5.4 Styrkor 
 
Det är en styrka i sig att SKI: s undersökning tyder på att bolaget har Sveriges mest nöjda 

pensions- samt livförsäkringskunder. 

4.3.5.5 Svagheter 
 

• Länsförsäkringar har blivit tvungna att sänka sina pensionsutbetalningar (så kallad 

reallokering) då skillnaden mellan utställda löften och verkligt kapital var negativt.   

• Bolaget Länsförsäkringar har problem med administrativa kostnader som påverkar 

bolagets sparkapital.  

 

4.3.5.6 Strategier 
 

• Länsförsäkringar vill vara det bolaget som skall finnas nära till hands för kunden och 

kunna erbjuda en personlig, enkel och snabb service. 

• Bolaget väljer att fortsätta att satsa på den privata marknaden. 

• Erbjuder fond- och traditionellsparande.91 

                                                
89 Intervjun med VD:n Ack Management AB 
90 Årsredovisning Länsförsäkringar, 2006. 
91 www.lansforsakring.se 
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Sammanfattning av de presenterade aktörernas distributionskanaler och strategier. 

 

  Distribution Stragier   
      
SEB Trygg Liv Egna försäkringsrådgivare   Fondsparande  
  Externa förmedlingsbolag "Z-marknaden"  
      
Folksam  Egna försäkringsrådgivare Fond- och traditionellsparande 
  Externa förmedlingsbolag * Samarbete med Swedbank 
      
AMF Pension Externa förmedlingsbolag Fondsparande   
      
      
Skandia  Egna försäkringsrådgivare   Fond- och traditionellsparande 
  Externa förmedlingsbolag "Z-marknaden"  
      
Länsförsäkringar Liv Egna försäkringsrådgivare   Fond- och traditionellsparande 
  Externa förmedlingsbolag    
      
* Planerad satsning     

Figur 10: Egen tabell. 

 

4.3.6 Storebrand 
 

 
Vision: �Storebrand skal være Norges fremste og mest respekterte samarbeidspartner innenfor 
langsiktig sparing og livsforsikring.�92 
 

• Att vara enkla att förhålla sig till 

• Att lita på 

• Vara möjliggörande 

• Framtidsinriktade 

�Genom att sätta våra fyra kärnvärden uppnår vi vår vision.� 93.  

4.3.6.1 Bakgrund 
 

                                                
92 www.storebrand.se  
93 www.storebrand.se  
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Det norska bolaget Storebrand har anor redan från 1700-talet och är idag en av Norges två 

största och marknadsledande försäkringsbolag tillsammans med Vital. Över hälften av Norges 

största företag i olika verksamheter har tecknat tjänstepension i bolaget. Den svenska filialen 

Storebrand genomförde en etablering på den svenska marknaden år 2005. Svenska Storebrand 

är till 100 % ägd av det norska moderbolaget Storebrand Norge. Från och med senvåren 

erbjuder Storebrand Sverige traditionell förvaltning samt fond förvaltning för den svenska 

marknaden. Den svenska filialens huvudsakliga inriktning ligger på företagskunder som 

erbjudes tjänstepensioner.94  

4.3.6.2 Strategier 
 

• Utvecklingsfokus ligger på att göra sina tjänstepensionsprodukter mer flexibla och 

anpassningsbara och på så sätt konkurrenskraftiga gentemot konkurrenterna.95 

• På samma sätt som SEB och Skandia vill Storebrand införa en �öppen arkitektur� 

inom fondförvaltningen. �Öppen arkitektur� innebär att en kund får möjlighet att köpa 

alternativa fondprodukter från andra bolag genom Storebrand.96 

• Storebrand tänker inte enbart erbjuda sina produkter till företagskunder utan planerar 

att rikta sin verksamhet även till privatkunder.97 

4.3.6.3 Distribution 
 

Livförsäkringsbolaget har valt att distribuera enbart genom externa 

livförsäkringsförmedlarbolag.98 

4.3.6.4 Styrkor 
 

• Moderbolaget har anor sedan 1700-talet och därmed en mycket lång erfarenhet av 

försäkringsverksamhet som dotterbolaget kan ta del av. 

• De norska traditionella förvaltningsprodukterna har, i vissa avseenden, högre garantier 

än de svenska produkterna. I de svenska traditionella förvaltningsprodukterna finns det 

en garanterad återbäring på 2,75 % varje år. Under vissa år kan det gå bra för bolaget 
                                                
94 www.storebrand.se 
95 Intervju med VD:n Storebrand 
96 Intervju med VD: n Ack Management AB 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
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och återbäringen kan stiga och höja värdet på kundens pensionsbesparingar. På samma 

sätt kan det under vissa år gå dåligt för bolagen och då kan de ta tillbaka den del av 

värdet som kunden har fått under de åren det har gått bra för bolaget, en så kallad 

reallokering. De norska traditionella förvaltningsprodukterna fungerar likadant, 

däremot får ett bolag inte genomföra en reallokering.99  

• Då bolaget endast har en extern distributionskanal, kan det aldrig uppkomma interna 

konkurrenskonflikter. 

4.3.6.5 Svagheter 
 

• Trots den långa erfarenheten från Norge har bolaget etablerat sig på den svenska 

marknaden som har en del betydande skillnader. 

• I Sverige är varumärket Storebrand inte lika stark som i Norge. 

 

 
4.4 Intervjuade  
 

Här följer en beskrivning av våra intervjuade personer samt deras svar på våra frågor. För att 

få en mer detaljerad inblick i intervjuarna ges det en hänvisning till Bilaga 1. 

 

Per Andelius 

Per Andelius jobbar som VD för Svenska försäkringsförmedlarens förening halvtid. Den 

resterande halvtiden driver han sin egen juristbyrå. Juristbyrån är specialiserad på svenska 

livförsäkringsbolag samt lagar och regelverk rörande svensk och europeisk livförsäkring. 

 

Andelius arbetar även mycket med dialog avseende tillsynen av förmedlare genom 

finansinspektionen. 

 

Anders Bäckström 

Anders Bäckström är VD för den svenska filialen Storebrand. 

 

Ron Lindkvist 

                                                
99 Intervju med VD: n Ack Management AB 
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Ron Lindkvist jobbar som marknadschef på Storebrand. 

 

Anders Carlqvist 

Anders Carlqvist är VD på Ack Management AB. Ack Management AB var med som en 

extern kompetens vid etableringen av Storebrand i Sverige. 

 

Björn Ljungren 

Björn Ljungren driver ett enskilt förmedlingsbolag som heter Trinova. 

 

Glenn Nilsson 

Glenn Nilsson jobbar som marknadsdirektör på Sveriges största försäkringsförmedlarbolag, 

Max Mathiessen. Bolaget omsätter cirka 500 miljoner kr. Max Mathiessen har cirka 70 000 

kunder och 20 kontor i landet. 

4.4.1 Intervjuredovisning 
 

I det här avsnittet har de intervjuade personernas diskussioner sorterats i åtta rubriker. 

Rubrikerna visar de ämnena som de intervjuade betonade i sina diskussioner kring våra 

frågor. 

4.4.1.1 Nationella och europeiska institutioner och regleringar 
 

Utländska livförsäkringsbolag kan nå den svenska livförsäkringsmarknaden på två sätt. 

Bolagen kan bedriva en gränsöverskridande verksamhet vilket innefattar utbyteshandel av 

varor/tjänster. VD: n för Svenska försäkringsförmedlarens förening (Sfm) menar att för att 

kunna få det genomfört måste bolaget ta kontakt med sitt lands finansinspektion. Denna 

finansinspektion måste i sin tur komma i kontakt med det landets finansinspektion där den 

gränsöverskridande verksamheten i fråga ska ske. 

 

Det andra sättet enligt Per Andelius, VD: n för Sfm, är att nå den svenska marknaden genom 

en etablering vilket innefattar att öppna egna filialer på den nya marknaden. I detta fall 

genomför den svenska finansinspektionen en granskning av ägaren och ledningen för det 

bolaget som tänker etablera sig. Det kallar han för en personalprövning. Den andra 
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prövningen är den tekniska. Där tittar finansinspektionen på företagets kapitalbas och 

riskfaktorn. 

 

VD: n för Svenska försäkringsförmedlarens förening menar att finansinspektionen har makten 

att ingripa mot en olämplig företagsledning eller förvärvs aktör om dessa inte uppfyller de 

ställda kraven på kompetens och kunskap. 

 

Norge är med i EES vilket gör att landet är likställt att följa regler men kan inte påverka 

reglerna. Enligt honom är EU liberaliserad och byråkratiserad för att EU styr väldigt mycket 

genom reglementet. EU har skapat pensionsfondsdirektivet vilket underlättar för 

livförsäkringsbolag att exportera sina produkter menar också VD: n för Sfm Per Andelius. 

 

Marknadsdirektören för Storebrand ser inga konstigheter eller problem med att Norge inte är 

med i EU. Norge är med i EES och följer EU: s direktiv till och med hårdare än andra 

medlemsländer. 

4.4.1.2 Distribution 
 

VD: n för Svenska försäkringsförmedlarens förening menar att det är betydligt lättare för 

bolag att etablera sig idag. Detta beror på att fondmarknaden har införts och att det är möjligt 

att kunna distribuera genom oberoende förmedlare. Detta gör att nya bolag kan ta stora delar 

av marknaden ganska snabbt. Att distribuera på detta sätt är inte lika kapitalkrävande som att 

ha egna kontor och anställda, vilket gör att mindre bolag med mindre kapital har fått 

inträdesmöjligheter. Detta har gjort den svenska marknaden mer utvecklad i förhållandevis till 

exempel den finska. 

 

VD: n för Storebrand menar att det har varit vanligt att ett försäkringsbolag har hanterat 

distribution, kundhantering och rådgivning helt själva. I dag har det blivit annorlunda. 

Försäkringsbolagen idag har blivit mera som grossister. Det handlar att fånga förmedlarnas 

intresse och visa upp sin produkt, då denne idag äger kunden. Det spelar inte en avgörande 

roll om produkten är utländsk utan allt hänger på rådgivarens bedömning. På så sätt slåss 

utländska och svenska bolag på samma villkor. 
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VD: n för konsultbolaget Ack Management AB ser att Storebrand har bestämt sig att 

distribuera enbart genom oberoende förmedlare vilket är en styrka. Det får förmedlarna att 

känna sig uppvaktade och det kan inte uppstå konkurrenskonflikter mellan egna anställda 

rådgivare och förmedlarna. Storebrand är en av Norges största bolag vilket attraherar de 

svenska förmedlarna. 

4.4.1.3 Marknadens förändringar 
 

Storebrands VD Anders Bäckström anser att kunskapsöverföringen har börjat förflyttas allt 

mer till kunden. Idag är det slutkunden som börjar ställa krav på försäkringsförmedlare eller 

försäkringsrådgivare vilken i sin tur ställer högre krav på bolaget. De bolag som inte kommer 

att kunna tillmötesgå detta krav på kund- och produktanpassning kommer att sjunka. 

 

VD: n för Svenska försäkringsförmedlarens förening ser idag att slutkunden vet exakt var 

pengarna placeras. Förr visste slutkunden inte var pengarna placerades. Denna utveckling för 

med sig att livförsäkringsbolagen har fått noll procent risk idag, till skillnad från förr då 

livförsäkringsbolagen tog högre risker. Detta innebär för slutkunden att denne idag har högre 

risk till skillnad från förr vilket betyder att någon måste bära risken. I dagens läge är det 

slutkunderna som gör det, men i sin tur har de har mer kontroll över sina satsningar. 

4.4.1.4 Förtroende 
 

Det handlar om att visa upp sin trovärdighet bestående av närvaro och kompetens för 

förmedlarna för att fånga deras intresse. Du måste ha kontor, svenskt telefonnummer med 

mera. Personalen och ledningen måste vara kvalificerade. Här måste företagets varumärke 

vara stark liksom de anställdas varumärke då detta ger en känsla av trovärdighet och 

långsiktighet menar VD: n för Storebrand. 

 

Storebrands VD Anders Bäckström menar också att branschen bygger mycket på 

tillförlitlighet. Slutkunden litar på förmedlaren vilken i sin tur på bolaget. Man tjänar 

ingenting på lögner då sanningen alltid kommer ikapp dig i en så liten bransch som denna. 

Relationerna är viktiga för att bryta tröskeln till förmedlarna. Produkten måste sticka ut och 

helst vara bättre än de svenska för att kunna få plats i förmedlarens portfölj. 
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Marknadsdirektören för Sveriges största förmedlingsbolag, Max Mathiessen anser att det inte 

finns en avgörande sak som fångar en förmedlare. Bolaget måste ha en bra produkt, bra 

ersättning, bra villkor, bra administration, tillgänglighet och kompetens. 

 

VD: n för det enskilda förmedlingsbolaget menar att hans bolag har intresse för utländska 

livförsäkringsbolag. Dessa bolag ska dock uppfylla vissa krav som till exempel brett utbud av 

fonder och rimliga kostnader. Att jobba med utländska bolag ger också vissa skattefördelar.  

 

Björn Ljungren VD: n för det enskilda förmedlingsbolaget blir uppvaktad av alla möjliga 

livförsäkringsbolag, dock så är hans bolag rätt så restriktiv mot nya bolag då de helst jobbar 

med de bolag de känner där de har en välfungerande administration. Kvaliteten och servicen 

är viktig. Ersättningen är viktig men inte viktigast om inte administrationen fungerar får 

förmedlaren lägga mycket tid och jobb på det vilket skapar en minimilön. 

 

Kunderna är positivt inställda till utländska produkter och har inte känt av någonting negativt 

med det menar det enskilda förmedlingsbolagets VD. 

 

Marknadsdirektören för Max Mathiessen förhåller sig positivt till utländska bolag. Det ökar 

konkurrensen och gör det svårare för kunden att på egen hand orientera sig bland produkterna. 

Detta ökar behovet av förmedling och samtidigt ökar kvaliteten på produkterna genom att 

förmedlarna får mera makt och kan ställa högre krav på bolagen. 

 

Marknadsdirektören Glenn Nilsson menar också att det finns kunder som förhåller sig positivt 

och de som förhåller sig negativt. Det kan bero på att små bolag har härjat i Sverige med dålig 

service och höga kostnader. En förutsättning för ett utländskt bolag är ett gott rykte och ett 

starkt varumärke.  

 

Marknadsdirektören för Max Mathiessen anser att de utländska bolagen måste visa för 

försäkringsförmedlarna att de har kommit till den Svenska marknaden för att stanna och där är 

norska Storebrand är ett bra exempel. 

 

Det är oftast bolagen som uppvaktar förmedlarna till skillnad från förr då det var tvärtom, 

menar Sveriges största förmedlingsbolag Max Mathiessens marknadsdirektör Glenn Nilsson. 
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4.4.1.5 Marknadsanpassning 
 

Enligt VD: n för Storebrand har bolaget ett modernt synsätt på hur ett livförsäkringsbolag ska 

bedrivas i Sverige. De stora väletablerade bolagen i Sverige är stela och sitter fast med stora 

bestånd. De har låsta organisatoriska strukturer och system. Dessa bolag är inte lika öppna för 

nya förslag och krav på anpassning. Bolagen idag tittar istället på vad de kan utifrån det de 

har och inte på vad man kan förändra för att tillmötesgå kundernas och marknadens krav. 

Bolagen tittar på vad de klarar av och försöker med hjälp av marknadsföring få till det till en 

succé. För Storebrand är det tvärtom då bolaget jobbar utifrån marknadens krav för det är slut 

med att trycka produkterna i halsen på folk. Idag gäller det att möta marknadens krav genom 

anpassning. 

 

Det vanligaste problemet som VD: n för Ack Management Anders Carlqvist brukar stöta på är 

att de bolagen som tänker etablera sig på den svenska marknaden tittar på den i termer av 

siffror, löner, antal invånare och den möjliga volymen av distributionen. Anders Carlqvist 

menar att bolag som vill etablera sig på den svenska marknaden sällan tittar på hur deras 

produkter uppfyller de svenska kundernas behov. Försäkringsavtalslagen är en lag som 

bolagen oftast har svårt att greppa och är i behov av en extern kompetens. 

 

Bolagen måste kunna förstå den svenska marknaden och dess regelverk. I flera fall har 

Marknadsdirektören för Max Mathiessen Glenn Nilsson stött på etableringsmisslyckanden då 

bolagen vägrat inse anpassningsbehovet av produkten till den nya marknaden. 

 

Marknadsdirektören för Storebrand ser att även om Norge är ett grannland och vi förstår vad 

de säger så är dessa marknader helt annorlunda. Storebrand i Sverige erbjuder idag en 

livförsäkringsprodukt som är anpassad till den svenska marknaden. 

4.4.1.6 Unik produkt 
 

VD: n för Storebrand ser inga nackdelar med att moderbolaget befinner sig i Norge och 

utanför EU. Snarare är det en fördel att kunna ta del av det norska regelverket och på så sätt 

kunna leverera en unik produkt på den svenska livförsäkringsmarknaden. 
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Det har gjorts en undersökning där man tittade på slutkundernas uppfattning på utländska 

livförsäkringsprodukter och de Skandinaviska ländernas produkter var högst rankade tätt följt 

av England, vilket betyder att de svenska kunderna är mer skeptiska mot engelska produkter 

än till de skandinaviska, menar Storebrands marknadsdirektör Ron Lindkvist. 

4.4.1.7 Självständighet i beslutsfattandet 
 

Storebrands VD menar att Storebrand Sverige påverkas av den norska ledningen på ett 

positivt sätt. Storebrand i Norge är ett bolag med enorm erfarenhet av livförsäkringar där man 

är van att arbeta med olika typer av miljöer som oljeplattformar, sjömän och IT-folk. Den 

kunskapsöverföring stimulerar den svenska filialen vilket gör att man börjar våga prata 

försäkringar. Storebrand är här för att stanna och historiken spelar en väldigt viktig och 

styrande roll för den svenska etableringen. Fokus i Sverige har legat mycket på sparande men 

idag ser man många företag som har behov av försäkringsmoment inom sparandet.  

 

Norska ledningen har förstått att man inte kan applicera den norska modellen på Sverige. Att 

vara marknadsledare i Norge och marknadsutmanare i Sverige är helt olika saker, menar   

VD: n för Storebrand Anders Bäckström. 

 

Storebrands marknadsdirektör Ron Lindkvist anser att sociala krav och miljökrav vid alla 

avdelningar på Storebrand är angelägna att följa. Företagsklimatet grundar sig mycket på hur 

Norge ser ut. Norges värderingar liknar väldigt mycket de svenska och bolaget påverkas av 

det på ett positivt sätt och det är någonting de är stolta över. Beslutsfattandet sker 

självständigt i Sverige, den norska ledningen har insett att det är skillnader i marknader. 

 

Anders Carlqvist VD: n för Ack Management anser att den norska ledningen var starkt aktiva 

vid etableringsprocessen och det var en förutsättning för att få fram beslut och lösningar i tid. 

I det här fallet blev det lyckosamt då den norska ledningen var väldigt påläst, drivande och 

mycket resurser sattes av. 

4.4.1.8  Extern kompetens 
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VD: n för Ack Management anser att de vanligaste sätten utländska bolag etablerar sig på i 

Sverige är antingen genom gränsöverskridande verksamhet eller genom etablering av en 

filialverksamhet. Bolagen inriktar sig direkt på den svenska distributionen bestående av 

försäkringsförmedlare. Det finns nu tendenser avseende förvärvsstrategier till exempel 

Carnegies uppköp av Max Mathiessen. Det är väldigt vanligt att bolag som tänker etablera sig 

på den svenska marknaden använder sig av den lokala externa kompetensen. 
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5. Analys och tolkning 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera och tolka den data som vi samlat under intervjuer. De 

variabler som vi presenterat i referensramen hjälper oss att utföra vår analys. 

 

5.1 Etableringskedja100 � Extern kompetens/Agent 
 
Vid början av etableringen genomförde Storebrand en marknadsundersökning och kom fram 

till att använda sig av en extern rådgivare som är verksam i Sverige. Storebrand vände sig till 

Ack Management AB som är ett konsultbolag och rådgivare vad gäller utveckling av 

strategier, sådana som marknadsstrategier, produktstrategier och distributionsstrategier, samt 

effektivisering av värdekedja.  

 

5.2 Psykiskt avstånd101 � Fysiskt avstånd och förtroende/Kultur och språk 
 
Utländska bolag måste visa upp sitt värde för att få en plats i försäkringsförmedlarens portfölj. 

Livförsäkringsbolaget måste visa upp för en förmedlare att det uppfyller de kriterier som 

krävs för att vara godtyckliga hos en slutkund. De svenska slutkunderna godtar skandinaviska 

livförsäkringsprodukter, däremot är de mer skeptiska mot exempelvis engelska produkter. För 

att en slutkund skall godta ett annat skandinaviskt bolag krävs det tillgänglighet, till exempel 

svenska telefonnummer, svensk webbsida, kontor belägna i Sverige samt svensktalande 

personal. 

 

Utöver detta måste livbolaget visa en förmedlare tecken på långsiktighet, konkurrenskraftiga 

produkter samt sin anpassningsförmåga för marknaden. Brytningen av det psykiska avståndet 

hänger mycket på en försäkringsförmedlare då det idag byggs affär av tillförlitlighet från en 

slutkund till en förmedlare. Detta i sin tur generar krav från förmedlare till försäkringsbolag. 

 

                                                
100 . J, Blomstermo. A., Pahlberg. C., 2002: Företagets internationaliseringsprocess. Lärande i nätverk.   s. 47 
 
101 Ibid. 
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5.3 Branschutveckling102 � Unik produkt/Mättnad 
 

Företag som redan finns på marknaden har arbetat sig in och för att stanna kvar på marknaden 

behöver företag bygga upp sin styrka. Branschanalys visar att företag som Skandia, SEB, 

Folksam, Storebrand, AMF och Länsförsäkringar gör satsningar på produktutvecklingar. 

 
Den svenska livförsäkringsmarknaden är tuff och befinner sig i en så kallad mättnad fas. Den 

fasen karakteriseras av låga kostnader, låga priser, efterfrågan är lika med utbudet. 

 

Den svenska livförsäkringsbranschen är en synnerligen mogen marknad. Fram till 90-talet 

rådde det ett oligopol där jättar som Trygg Hansa, Skandia, Folksam och Länsförsäkringar 

hade kontroll över marknaden. Livförsäkringsbranschen är en kapitalkrävande bransch och 

inträdesbarriärerna var höga på den tiden. Den mogna marknaden fick dock en vändning 

genom fondverksamhetens inträde samt försäkringsförmedlarlagen. Att starta ett 

fondförsäkringsbolag blev inte lika kapitalkrävande längre och ett bolag kan nu komma in på 

marknaden väldigt snabbt tack vare förmedlarna. En tydlig tendens på att det fortfarande är en 

mogen marknad är att bolagen hela tiden utvecklar sina produkter. Storebrand erbjuder 

kunderna idag en konkurrenskraftig produkt och är anpassningsbenägna. SEB Trygg Liv samt 

Skandia gör satsningar på �Z-marknaden�. SEB och Skandia utvecklar även produkter som 

anpassas kring problemfrågor i den svenska sjukvården. 

 

Dessa produktutvecklingar som frambringas av den krävande och mogna 

livförsäkringsmarknaden gör det inte lättare för kunden. Det är näst intill omöjligt att reda ut 

alla dessa produkter, vilket genererar den allt ökande efterfrågan på en försäkringsförmedlare. 

Försäkringsförmedlare, som endast är några få, är på så sätt attraktiva på marknaden. Det ger 

förmedlarna en möjlighet att kräva hög service, produkter av hög kvalité och bra ersättning 

för sitt arbete. Det kräver kundanpassning från bolagens sida om de vill attrahera kunder 

(förmedlarna) med sin produkt.  

 

                                                
102 Porter. M., 1983: Konkurrensstrategi. Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter. ISL Förlag. 
Andra upplaga. s. 162 
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5.4 Porters fem konkurrenskrafter103 �Branschglidning och kluster/Substitut, 

konkurrenter, kunder och hinder 
  

Den mogna marknaden som det nämndes ovan, skapar behov av produktutvecklingen och 

aktörer i livförsäkringsbranschen bör ta det i beaktning och därmed börja undersöka 

substituten och möjliga branschglidningar som kan träda i kraft. Redan idag finns det några 

tydliga exempel på det. Försäkringsbolagets Folksams samt Swedbanks påbörjade samarbete. 

SEB: s uppköp av Trygg Hansas Trygg liv är ytterligare ett exempel. Det visar hur 

bankmarknaden och livförsäkringsmarknaden närmar sig varandra. 

 

Efter försäkringsförmedlarlagens ikraftträdande vilken tillåter bolag att teckna avtal med 

förmedlingsbolag har det ökat attraktionsgraden för en förmedlare gentemot 

livförsäkringsbolagen. Produkterna blir allt mer komplicerade på grund av den ständiga 

produktutvecklingen vilket höjer attraktionsgraden för en förmedlare gentemot slutkunden. 

Detta ökar deras förhandlingsstyrka gentemot försäkringsbolagen och ställer krav på 

samverkan mellan marknadsanpassade produkter, hög service, hög kvalitet, bra ersättning och 

fungerande administration. 

 

De lokala företagen som redan är väl etablerade på marknaden har erfarenhet i arbetet och 

relationer med svenska kunder (försäkringsförmedlare), däremot är de stela i sin struktur och 

kan därför inte alltid tillmötesgå de anpassningskrav förmedlarna kräver. Storebrand anpassar 

sin organisation och sina produkter till den svenska marknaden och på så sätt konkurrerar på 

den svenska marknaden. Ett utländskt bolag måste ha en anpassningsbar och attraktiv produkt 

för att övervinna etableringshindret och tillgång till en distributionskanal. Ett annat hinder är 

produktdifferentiering. De svenska livförsäkringsbolagen har redan sin image och sina lojala 

kunder, det försvårar tillgång till svenska förmedlare vilka arbetar bara med hög anpassande 

produkter (försäkringar) till svenska slutkunder.  

 

Till etableringshinder hör också statligt regelsystem och infrastruktur. I det här fallet har 

finansinspektionen som representerar staten makt genom att ställa krav på utländska 

                                                
103 Porter. M., 1983: Konkurrensstrategi. Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter. ISL Förlag. 
Andra upplaga. s. 26 
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nyetablerare. Bolaget måste uppvisa ledningens kompetens och kunskap att kunna bedriva en 

livförsäkringsverksamhet samt en tillfredställande ekonomisk plan och kapitalbas för 

finansinspektionen. 

 

Detta leder i sin tur till ytterligare ett hinder. Att bedriva en livförsäkringsverksamhet kräver 

mycket kapital. Det är väldigt kostsamt att bedriva egna kontor med anställda rådgivare. 

 

5.5 Värdekedja104 � Marknadsanpassning/Produktorientering och målstyrning 
 
Problem som brukar uppstå vid början av etablering är att utländska livförsäkringsbolag är 

produktorienterade snarare än marknadsorienterade. I början av etableringsprocessen insåg 

Storebrands ledning att den svenska marknaden kräver en totalförändring av produkten. 

Filialen i Sverige jobbar med anpassning till marknaden genom att erbjuda produkter som en 

förmedlare och sin tur en slutkund vill ha och inte en produkt som bolaget kan erbjuda. 

Många av dagens livförsäkringsbolags mål är att sälja så mycket av sina produkter som 

möjligt och inser inte att anpassning till marknaden genom att erbjuda produkter som 

slutkunder vill ha är en prioritering som bör beaktas för en framtida överlevnad.  

 

5.6 Värdestjärna105 � Värdeskapande process/Samverkan, processtyrning och 

kundanpassning 
 

Konsultbolagets kunskap som utgör kärnan i värdeskapande process bidrar till att utländska 

bolag lär sig känna den svenska marknaden och börjar samarbeta med alla aktörer, såsom 

företagets ledning, företagets personal, jurister, förmedlarna, slutkunder på ett ömsesidigt sätt. 

Då är det inte mål som styr utan process där man lär sig på ett effektivt sätt att tillfredställa 

kundernas och slutkundernas behov. Dagens svenska slutkunder har mycket kunskap och 

ställer nya krav på produkterna. Det sker en kunskapsöverföring från bolagen via förmedlarna 

till slutkunderna vilket ger slutkunderna makten. Idag är det kunderna som bestämmer utifrån 

sin kunskap vilka produkter ett bolag bör erbjuda och bolagen kan genom lyhördhet vara 

                                                
104 Normann, R. & Ramirez. R., 1995: Den nya affärslogiken. Liber-Hermods. Malmö s.56 
 
105 Wikström. S., Lundkvist. A. & Beckerus. Å.: Det interaktiva företaget. Svenska förlaget. s. 140 
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konkurrenskraftiga på marknaden. Detta betyder att livförsäkringsbolagen bör börja 

uppmärksamma slutkundernas önskemål och se dem som ett värde och en tillgång för bolaget. 

 

5.7 De dominerande idéerna106 � Självständighet/De signifikanta aktörernas 

värderingar, kultur, organisationsstruktur och verksamhet 
 

Alla organisationer är präglade av sin kultur och traditioner som återspeglas i företagets 

verksamhet. Inte minst ledningens värderingar spelar en viktig roll i vad som kallas de 

dominerande idéerna i företaget � företagets filosofi. Hur effektiv företagets verksamhet 

fungerar beror på de värderingar personal och ledningen har. Storebrands ledning visar sig  

ha ett modernt synsätt på marknaden. Istället för byråkrati som kännetecknas av låsta 

strukturer och system är ledningen väl medveten om nya krav marknaden ställer på företag. 

Det är kundanpassning vilken är ganska krävande och dynamisk. Detta förutsätter ett snabbt 

beslutsfattande och tål ingen byråkratisering i form av godkännande från ledningen. Redan 

från början har Storebrands ledning förstått att det inte räcker att tillämpa den norska 

modellen i Sverige. Ledningen har accepterat att de är �nykomling� på den svenska 

marknaden och måste erövra den oavsett att Storebrand är marknadsledare i Norge och har 

stor erfarenhet i livförsäkringsbranschen. Ledningen pressar inte sin svenska personal och den 

svenska personalen får arbeta självständigt. Dock, de värderingarna som präglar det norska 

företaget måste beaktas och uppskattas av den svenska filialen. Dessa värderingar är sociala 

krav och miljökrav vilka stärker företagets varumärke. Arbetsmiljön samt den sociala miljön 

återspeglas delvis av den norska kulturen i den svenska filialen. 

 

5.8 Nätverk107 � Långsiktighet/Relationer och kontaktnät  
 
Nätverk består av relationer och påverkas av yttre villkor i form av nya regler, teknologiska 

utvecklingar och globalisering. Därför är relationer inte statiska utan skapas, underhålls och 

upplöses hela tiden. Men vad som är statiskt och värderas högt i nätverket är långsiktig 

affärsstrategi. Just detta betonas när det gäller relationer mellan svenska förmedlare och ett 

                                                
106 Normann., 1993: Skapande företagsledning. s. 28, 31, 33 
 
107 Zimmerlund, Hans & Johansson, Urban , 1993: Nätverkssynsättet, en strategisk utgångspunkt. 
handelshögskolan i Umeå. Företagiska institutionen. Uppsats. s. 43 
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utländskt livförsäkringsbolag. Sveriges största förmedlingsbolag, Max Mathiessen, attraheras 

av bolag som uppvisar långsiktighet i sitt samarbete. Den svenska livförsäkringsbranschen är 

relativt liten där tillförlitligheten håller ihop och driver branschens utveckling. En aktör tjänar 

ingenting på att luras då sanningen snabbt kommer ikapp och dess rykte förstörs. Som det 

nämndes tidigare i arbetet är relationsmarknadsföring väl lämpad för Sverige. 
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6. Slutsats  
 

Syftet med det här arbetet är att redogöra för de faktorer som är avgörande vid en etablering 

av ett utländskt försäkringsbolag på den svenska livförsäkringsmarknaden. Detta kommer att 

besvara vår frågeställning: Vilka faktorer är avgörande vid en etablering på den svenska 

livförsäkringsmarknaden? 

 

Här nedan tänker vi redogöra för de faktorer som har varit avgörande för en etablering av det 

norska bolaget Storebrand på den svenska livförsäkringsmarknaden. 

 

• Extern kompetens. Det norska livförsäkringsbolaget Storebrand tog kontakt med 

en extern rådgivare som har kunskap om den svenska livförsäkringsmarknaden 

som upplyser om möjliga etableringshinder som råder på marknaden. 

     

• Förtroende. Storebrand har en svensk filial med svenska telefonnummer, svensk 

webbsida, kontor belägna i landet samt svensktalande personal. 

 

• Avtal med distributionskanaler. Storebrand har tecknat avtal med externa 

försäkringsförmedlingsbolag. Detta är en viktig faktor för att kunna distribuera 

sina produkter på ett effektivt sätt. Ett bolag kan räknas som attraktivt för en 

försäkringsförmedlare genom att skapa en ömsesidig relation grundad på 

tillförlitlighet, hög service, produkter av hög kvalitet, bra ersättning, fungerande 

administration samt långsiktig affärsstrategi. 

 

• Unika och marknadsanpassade produkter. Storebrand erbjuder konkurrenskraftiga 

produkter genom att ta hänsyn till den svenska marknadens behov. Ett utländskt 

bolags förutsättningar är inte bättre än de lokala bolagens att hamna i förmedlarens 

portfölj. Bolag bör erbjuda marknadsanpassade produkter. 

 

• Medvetenhet om branschens substitut och kluster. Den svenska 

livförsäkringsbranschens aktörer närmar sig bankbranschens aktörer genom 

förvärv och kluster. Bolag och banker köper upp varandra eller ingår i kluster för 
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att effektivisera sin verksamhet. Den rådande branschglidningen mellan bank och 

försäkringar är en viktig faktor att ta i beaktning. 

 

• Processtyrning av verksamheten. Storebrands strategi är att ha ett modernt synsätt 

på marknaden genom att tillämpa en anpassningsbar och flexibel struktur där 

kundernas och i sin tur slutkundernas önskemål står i centrum. Detta är en viktig 

förutsättning för en överlevnad av en nyetablerad aktör på den svenska 

livförsäkringsmarknaden. 

 

• Självständighet i beslutsfattandet. Storebrands ledning i Sverige är idag 

självständiga i beslutsfattandet. För att kunna anpassa det nyetablerade bolagets 

struktur till den nya miljön krävs det självständiga ledningsbeslut grundade på 

lyhördhet till den nya marknaden och dess miljö. Däremot vid en etableringsstart 

är det viktigt att ha en drivande kraft bakom. Detta ställer krav på moderbolagets 

engagemang vid etableringens start. Bolaget Storebrand i Sverige är självständigt 

idag, däremot tar bolaget del av moderbolagets erfarenheter, kunskaper och 

värderingar. 

 
  
Med dessa faktorer vill vi dra en slutsats att de sju faktorerna har varit viktiga för Storebrands 

etablering på den svenska livförsäkringsmarknaden. 
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7. Avslutande diskussion 
 

I det här avsnittet vill vi, genom att kritisera vårt arbete, lyfta fram förslag för vidare 

forskning och studier inom det här ämnet. 

 

I detta arbete redogörs de avgörande faktorerna för en lyckad etablering av ett utländskt 

livförsäkringsbolag på den svenska marknaden. I arbetet ligger fokus bara på ett utländskt 

bolag. Därmed är vårt förslag till framtida studier att undersöka de utländska 

livförsäkringsbolag som har lyckats etablera sig på den svenska marknaden samt de utländska 

bolag som har misslyckats med sin etablering på den svenska marknaden. Detta ger forskaren 

en möjlighet att fastställa de generella strategierna som kan vara avgörande vid en etablering 

på den svenska livförsäkringsmarknaden. 

 

I och med att kunskapsöverföringen övergår till slutkunderna vore det intressant att ta med 

slutkundernas uppfattningar om de utländska livförsäkringsbolagen och deras produkter. 

 

Det vore intressant med en fördjupad studie av livförsäkringsprodukter då bolagens stora 

konkurrensmedel är deras produkter. Detta kan komplettera etableringsstrategierna för 

utländska livförsäkringsbolag på den svenska marknaden. 

 

Slutligen vill vi poängtera att etableringsstrategier och produktutvecklingar på den svenska 

livförsäkringsmarknaden kan kompletteras genom att en framtida prognos för branschen 

genomförs. 
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