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Förstärkt försäkringsskydd, Livförsäkringsutredningens 

slutbetänkande SOU 2012:64 

 

Saco har som remissinstans tagit del av Livförsäkringsutredningens 

slutbetänkande Förstärkt försäkringsskydd, SOU 2012:64.  

 

Saco avstyrker utredningens förslag avseende flytträtt, reglering av 

flyttkostnader, överskotthantering, kapitalförsörjning för ömsesidiga 

livförsäkringsbolag och ombildning.  

 

Övriga förslag har Saco svårt att ta ställning till mot bakgrund av 

bristfällig analys, otillräcklig konsekvensbeskrivning eller oklara 

beskrivningar. Saco finner det särskilt anmärkningsvärt att utredningen 

inte har analyserat hur pensionssparandet kommer att påverkas av 

förslagen ur ett individperspektiv. 

 

Saco har svårt att se hur utredningens förslag sammantaget kan bidra 

till det syfte som klart uttrycks i utredningens direktiv, nämligen att 

stärka försäkringstagaren. Sacos uppfattning är att många av förslagen 

leder till motsatsen. Särskilt utmärkande i det avseendet är 

utredningens förslag om flytträtt för premiebestämda tjänstepensioner. 

Saco har mycket svårt att se hur förslagen kan leda till tryggare och 

bättre pensioner och bättre möjligheter för individen att fatta överlagda 

och informerade beslut. 

 

I det följande kommenterar Saco förslagen del för del.  
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Flytträtt  

 

Utredningen föreslår att en tvingade och retroaktiv flytträtt införs när 

en arbetsgivare inte längre betalar in någon premie på grund av att 

anställningen upphört eller där arbetsgivaren (försäkringstagaren) har 

upphört att existera. 

Saco anser att förslaget, om det genomförs, kommer att få långtgående 
konsekvenser och riskerar att erodera nuvarande 
tjänstepensionssystem. Förslaget innebär även ett stort ingrepp i den 
svenska modellen med kollektivavtal. Förutom det riskerar förslaget att 
bryta sönder förutsättningarna för den översiktlighet och den 
omfattande prispress som kollektivavtalsparterna bidragit till på 
tjänstepensionsmarknaden. Inget av detta ligger i konsumenternas 
intresse.  

Kollektivavtalsparterna saknar vinstintresse och har genom sitt arbete 
bidragit till väsentligt lägre avgifter, bättre villkor och ökad begriplighet. 
Privat sektor visade vägen med den första ITP-upphandlingen. Därefter 
har de flesta andra avtalsområden följt efter med tydliga regler som 
valbara bolag inom avtalsområdet måste följa. Det senaste 
avtalsområdet i raden, det kommunala, är ett tydligt exempel på hur 
framgångsrik den inslagna vägen är. När de kommunala parternas nya 
villkor infördes förra året sänktes bolagens avgifter med i genomsnitt 62 
procent. 

Att tro att bolagens rådgivare eller försäkringsförmedlare på en "friare" 
marknad kommer att se till att de försäkrade förstår vad de byter mellan 
är naivt. Innan arbetsmarknadsparterna såg till att avgifter och villkor 
förbättrades var det faktiskt inget som hindrade bolag från att själva 
förbättra sina försäkringar. Problemet var att det inte skedde. 
Konkurrens var inte en tillräcklig drivkraft. En trolig förklaring är att 
det för den enskilde helt enkelt var för svårt att jämföra och förstå vad 
bolagen faktiskt erbjöd. Konsekvensen blev att det inte var bolaget med 
de bästa försäkringarna utan det med den aggressivaste reklamen, de 
högsta provisionerna eller de ivrigaste rådgivarna som fick flest kunder. 

Pensioner är ett erkänt svårt område. Vi känner därför en välbefogad 
rädsla för att det med fri flytträtt kan bli vanligare att 
försäkringsmäklare och bolag i samband med rådgivning föreslår egna 
pensionsalternativ utanför kollektivavtalen, helt för egen vinnings skull. 
Det innebär alternativ som antagligen inte kommer att ha den lägsta 
avgiften, det kortaste livslängdsantagandet eller den förmånligaste 
prognosräntan. Därmed skulle vi vara tillbaka till det läge vi var före 
första ITP-upphandlingen. Med utredningens förslag riskeras 
konsumentnyttan och konsumenterna kommer att få lägre pension! 

Det är heller inte givet att bolag som inte är bundna av parternas regler 
kommer att följa kollektivavtalens villkor för hur exempelvis 
utbetalningen ska ske. Risken finns att en livslång utbetalning kan 
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komma att omvandlas till något annat när ett bolag utanför 
avtalsområdet tar över. Arbetsrättsligt kan detta komma att bli ett stort 
problem eftersom tjänstepension i praktiken är uppskjuten lön som ska 
utbetalas enligt kollektivavtalade regler. Om förmåner som inbetalats 
inom ramen för ett kollektivavtal placeras utanför kollektivavtalets 
bestämmelser så har den avtalade förmånen förändrats. Den avtalade 
förmånen reduceras till en premiesumma som inte längre följer 
kollektivavtalade bestämmelser. Med utgångspunkt i detta menar vi att 
förslaget innebär ett ingrepp i parternas autonomi och kollektivavtalens 
villkor som är helt oförenligt med den svenska kollektivavtalsmodellen. 

Utredningen har själv pekat på att ingrepp i avtalsfriheten enbart bör 
tillgripas om fördelarna väsentligen överstiger nackdelarna. När det 
gäller retroaktivt verkande lagstiftning är kraven på fördelar ännu 
större. Utredningen har även pekat på kollektivavtalens starka ställning 
i den svenska modellen. Saco konstaterar att utredningens förslag 
innebär tvingande lagstiftning, retroaktiv verkan och ingrepp i 
kollektivavtalsrätten. Sammantaget innebär detta mycket högt ställda 
krav på att förslagets fördelar väsentligen överstiger dess nackdelar. 
Krav som långt ifrån är uppfyllda med utredningens förslag. Det enda 
motiv som utredningen anför är att de fribrev som bildas vid byte av 
anställningar gör det svårt för de försäkrade att få en övergripande bild 
av hur stor tjänstepension man kommer att få samt att flytträtt idag 
saknas på vissa kollektivavtalsområden.   

Saco anser att överblickbarheten när det gäller tjänstepension idag är 
tillfredställande samtidigt som vi ser att den utvecklas och förbättras 
löpande. Detta sker dels genom Min pension, dels genom de system för 
val- och flytt som avtalsparterna själva har tillskapat. Saco delar 
utredningens uppfattning att den försäkrades möjligheter att kunna 
flytta sitt pensionskapital till de bolag som har bäst villkor är 
eftersträvansvärda, men vill samtidigt understryka att införandet av 
flytträtt måste ske på sätt som inte äventyrar den trygghet och de låga 
avgifter som parterna uppnått genom kollektivavtal. Att 
lagstiftningsvägen tvinga fram flytträtt för kollektivavtalade 
tjänstepensioner är fel väg att gå. Redan idag finns flytträtt på de flesta 
stora avtalsområden. I skrivande stund pågår ett intensivt partsarbete 
med att utveckla den flytträtt som på kommunal sektor ska införas från 
2014 (för nytt såväl som gammalt kapital). När kommunala flytträtten 
är genomför kommer huvuddelen av Sveriges arbetstagare omfattas av 
flytträtt. Visserligen varierar villkoren från avtalsområde till 
avtalsområde men detta för har dessa ty regelverk som i många 
avseende är bättre än den flytträtt som utredningen förespråkar. 
Viktigast är att avtalsparternas flytträtt gäller bara bolag som förbundit 
sig att följa de villkor som parterna enats om. Det borgar för trygghet, 
låga avgifter, en transparent flyttprocess med låga flyttavgifter utan krav 
på exempelvis hälsoprövning och framför allt bra pension. Saco anser 
att flera av Livförsäkringsutredningens förslag riskerar att väsentligen 
försvåra avtalsparternas arbete med att säkerställa bra och trygga 
villkor.  
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Vill regeringen komma åt det problem vi idag ser med många små 
fribrev som vart och ett tillsammans bidrar till onödigt höga avgiftsuttag 
finns andra och mycket bättre verktyg att ta till än fri flytträtt. Det 
viktigaste, som också utredningen föreslår, är att möjliggöra att gamla 
premiebestämda fribrev kan slås samman. Idag förhindras detta av 
inkomstskattelagen. Blir sammanslagning av fribrev möjligt kan 
huvuddelen av problemet med de många små fribreven lösas av 
arbetsmarknadens parter själva.  

Överskottshantering 

 

Saco avstyrker utredningens förslag om förändrad överskottshantering i 

ömsesidiga livförsäkringsbolag. Saco konstaterar att utredningens 

förslag bland annat riskerar att leda till stor och negativ påverkan på 

ömsesidiga försäkringsbolags produktutbud och produktinnehåll. 

Förslaget innebär vidare klart försämrade förutsättningar för försäkrade 

att skaffa sig en rimlig bild av förväntad avkastning. Visserligen saknas 

en analys av vad förslagen kommer att innebära för bolagens kunder, 

men sannolikt är även att möjligheterna till reell avkastning kommer att 

försämras på grund av ökande kostnader för tryggandet. Det skulle leda 

till sämre pensioner. 

 

Utredningen föreslår ett slopande av de ömsesidiga bolagens möjlighet 

att genom så kallad återbäring ge kunden (förmånstagaren) en 

indikation om vad pensionen kan tänkas bli.  

 

Återbäring är idag ett verktyg som ömsesidiga bolag använder för att för 

förmånstagaren ska få en rimlig uppfattning av den förväntade 

avkastningen. Återbäringen är inget löfte utan kan tas tillbaka i det fall 

avkastningen inte skulle bli som förväntat.  

 

Förslaget innebär att ordet ”återbäring” inte kommer att få användas på 

det sätt det används idag. Ordet återbäring kommer endast att få 

användas avseende ”villkorad återbäring” eller ”garanterad återbäring”. 

När de ömsesidiga bolagen utan löfte vill indikera för förmånstagaren 

att denne kan ha rätt till del av bolagets överskott kan bolaget enligt det 

nya förslaget bara i allmänna ordalag tala om rätt till del i ett eventuellt 

överskott, dock ej uttrycka detta i siffror. Saco anser att de ömsesidiga 

bolagens möjligheter att kommunicera förväntad avkastning till kunden 

därmed väsentligen försvåras. Stängs eller försvåras kommunikationen 

via återbäring får de ömsesidiga bolagen antagligen se sig om efter 

andra sätt. Följden av detta kommer sannolikt att bli att en större andel 

av bolagens kapital måste tryggas, vilket i praktiken innebär att 

bolagens möjligheter att generera verklig avkastning till förmånstagarna 

försämras eftersom tryggande innebär direkta kostnader för 

avkastningsmöjligheterna.   
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Saco konstaterar att det förutom ovan nämnda problem finns oklarheter 

i förslaget avseende i vilken utsträckning förmånstagaren kommer att 

kunna få ta del av kapital utöver garanterade avsättningar. Anledningen 

är att allt överskott (idag det som ingår i ”allokerad återbäring” och 

”kollektiv konsolidering”) i Livförsäkringsutredningens förslag 

(benämns ”ägarkapital”) anges tillhöra försäkringstagarna i form av 

”finansiär” (när det gäller kollektivavtalad tjänstepension är det normalt 

arbetsgivaren som är försäkringstagare). Problemen och oklarheterna 

med fördelning av överskott har utredningen inte alls analyserat och 

konsekvensbeskrivit. På Saco frågar vi oss om det utredningen tänker 

sig är att försäkringstagarna, ungefär som aktieägare i ett aktiebolag, 

ska ha rätt till överskott? Saco menar att det i så fall skulle innebära ett 

relativt stort steg bort från vad vi idag avser med ömsesidiga bolag. 

Dagens regelverk anger att utbetalning av överskott i ömsesidigt 

bedrivna livförsäkringsbolag endast får ske till ersättningsberättigade.  

 

Saco konstaterar att om innebörden av utredningens förslag visar sig 

vara att det som idag ingår i ”allokerad återbäring” och ”kollektiv 

konsolidering” inte längre kan betraktas som eget kapital får det 

allvarliga konsekvenser. Det blir då svårt för bolagen att uppfylla 

regelverket inom Solvens II utan att samtidigt kraftigt dra ned på de 

garantier som förmånstagarna idag oftast kan räkna med och som är 

viktiga för att säkerställa både bra och trygga pensioner.  

 

Utredningen har inte utrett vad som händer med befintliga 

försäkringsavtal om de nya reglerna införs. Utredningen har inte heller 

visat hur förslagen kommer att påverka ömsesidiga bolags 

produktutbud och produktinnehåll. Mot bakgrund av att förslagen 

sannolikt kommer att få omfattande konsekvenser anser Saco att 

utredningen i dessa delar måste kompletteras i fall regeringen avser att 

gå vidare med förslagen. 

 

Saco vill i sammanhanget påpeka att det för regeringen är viktigt att 

vara medveten om att utredningens förslag sannolikt kommer att 

påverka parterna på svensk arbetsmarknad. Anledningen är att stora 

delar av vårt samlade tjänstepensionskapital idag tas om hand av 

ömsesidiga bolag. Förändras eller försämras förutsättningarna kan 

parterna tvingas tänka om när det gäller hur stora delar av detta kapital 

ska tas om hand. 

 

Saco anser att regeringen istället för att försämra borde vi se över 

möjligheterna att värna om bra villkor för just ömsesidiga bolag. De 

ömsesidiga livbolagen är mycket viktiga för vår framtida välfärd, inte 

minst eftersom de tar hand om lejonparten av arbetstagarnas 

tjänstepensionspengar. Att försämra för de ömsesidiga bolagen går 

också stick i stäv med de diskussioner som idag förs på EU-nivå. I 
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exempelvis rapporten Study on the current situation and prospects of 

mutuals i Europe, lyfts ömsesidiga bolag fram som något man bör satsa 

på, inte minst för att förebygga inför kristider. 

 

Saco konstaterar avslutningsvis att livförsäkringsutredningen tycks ha 

den felaktiga uppfattningen att de ömsesidiga bolagens särart i olika 

avseenden innebär marknadsproblem. Vi tänker att det kanske är därför 

som utredningen lägger förslag som sammantaget tycks gå ut på att 

minska skillnaderna mellan ömsesidigt ägda livbolag och livbolag i 

aktiebolagsform. Saco har inga invändningar mot att reella 

marknadsproblem angrips och åtgärdas men anser i detta fall att 

utredningen helt enkelt inte verkar ha förstått vad ömsesidiga bolag är 

och varför de finns.  

 

Avtalade tjänstepensioner är uppskjuten lön. Att pensionspengar 

placerade hos ömsesidiga livbolag verkligen går till bra och trygga 

pensioner är huvudskälet till att arbetsmarknadsparterna, fack och 

arbetsgivare gemensamt, har valt att ha just sådana bolag som så 

kallade ickevalsbolag. Med ickevalsbolag menas de bolag som är 

standardval för alla personer som inte aktivt valt något annat bolag 

själva. Det stora flertalet anställda, alla sektorer, är idag ickeväljare.  

 

Ömsesidiga bolag fungerar i många avseenden enligt andra principer än 

aktiebolag. Ett ömsesidigt livbolag på tjänstepensionsområdet kan 

beskrivas som ett slutet system. Inte en droppe av överskott försvinner 

till några aktieägare, men bolaget kan heller inte räkna med rika ägare 

som kan backa upp om något skulle gå illa. Hela kapitalet går till 

pension, resultatet beror på vilka premier som kommer in och hur de 

långsiktigt tas om hand. Sammantaget fungerar systemet bra, eftersom 

det leder till vad är ämnat för, nämligen bra och trygga pensioner. 

Viktiga framgångsfaktorer är bolagens rika tillgång på kapital, 

verksamhetens långsiktighet och att bolagets idé inte handlar om vinst 

utan att åstadkomma bra förmåner och hög trygghet.  

 

Kapitalförsörjning 

 

Utredningens förslag är att ta bort nuvarande möjligheter att tillföra 

ömsesidiga bolag externt kapital genom uppta förlagsinsatser, 

vinstandelslån och kapitalandelslån.  

 

Utredningens motiv är att förlagsinsatser, vinstandelslån och 

kapitalandelslån i ömsesidiga försäkringsbolag innebär att 

vinstutdelning sker i bolaget. Utredningen menar vidare att 

garantikapital och förlagslån är tillräckligt bra finansieringsformer.  

Saco ifrågasätter detta resonemang. Förlagslån är förenat med större 

risk eftersom långivaren blir en så kallad oprioriterad fordringsägare 
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och garantikapital är huvudsakligen tänkt för att tillföra bolaget 

rörelsekapital i samband med rörelsens start.  

 

Saco ifrågasätter vidare utredningens förslag att slopa nuvarande 

återbetalningskrav av garantikapital. Utredningens grundtanke med 

förslaget tycks vara att kompensera bolaget för ovan nämnda 

försämringar avseende kapitalanskaffning. Saco anser dock att förslaget 

inte är oproblematiskt i förhållande till de principer som en ömsesidig 

verksamhet bör vila på. Nuvarande återbetalningskrav är motiverat just 

utifrån principen att behålla bolagets oberoende och begränsa 

garanternas inflytande över bolaget. Eventuella garanters inflytande är 

enligt nuvarande lagstiftning tänkt att vara relativt kortvarigt. Detta 

avspeglas också i att regelverket för vinstandelslån och kapitalandelslån 

inte tillåter att långivarna får inflytande över bolaget.  

 

Med utgångspunkt i ovanstående anser Saco det finns god anledning att 

fråga sig huruvida utredningens förslag riskerar att undergräva de 

ömsesidiga bolagens oberoende samt orsaka kostnadsökningar i de fall 

ömsesidiga bolag är i behov av externt kapital. Saco anser inte att 

utredningen på ett tillfredsställande vis har analyserat och beskrivit 

förslagens konsekvenser. Med utgångspunkt i detta kan Saco inte 

tillstyrka förslaget.  

 

Ombildning  

 

När det gäller Livförsäkringsutredningens förslag om ombildning av 

ömsesidiga livbolag kan Saco inledningsvis konstatera att utredningen 

gått långt utöver vad som anges i utredningsdirektiven. Av direktiven 

framgår att utredningen har i uppdrag att överväga vilka förändringar 

som bör göras för att skapa tydlighet i reglerna om ombildning från 

hybrid till vinstutdelande försäkringsaktiebolag. Hybridbolag är i 

princip försäkringsaktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer.  

 

Utredningsuppdraget till trots har övervägande delen av utredningens 

förslag avseende just ombildning kommit att handla om de ömsesidiga 

bolagen och situationer när ett ömsesidigt livbolag ska ombildas till ett 

vinstutdelande ömsesidigt livförsäkringsbolag. Vinstutdelande 

ömsesidigt livförsäkringsbolag finns inte idag utan är en helt ny typ av 

hybridbolag som är en del av utredningens förslag.  

 

Utredningen menar att Försäkringsrörelselagen redan idag reglerar hur 

såväl hybrider och ömsesidiga livförsäkringsbolag kan ombildas till att 

bli vinstutdelande. Saco ifrågasätter denna tolkning. Om lagstiftaren 

hade haft avsikten att åstadkomma detta så hade detta efter noggranna 

förarbeten reglerats i detalj. Saco konstaterar att så inte är fallet. 
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Saco anser att förslaget att det ska vara möjligt att ombilda ömsesidiga 

bolag till vinstutdelande försäkringsaktiebolag inte harmonierar med de 

grundläggande principer som iden med ömsesidiga bolag vilar på. Saco 

anser inte att det är motiverat att tillstyrka utredningens förslag om en 

möjlighet för ömsesidiga bolag att ombildas till så kallade 

vinstutdelande ömsesidigt livförsäkringsbolag. Saco ser däremot ett 

värde i en reglering (i enlighet med utredningsdirektivet) som möjliggör 

för nuvarande former av hybridbolag att ombilda till vinstutdelande 

försäkringsaktiebolag. Saco avstår dock från att i detta remissvar lämna 

synpunkter på utredningens förslag i den senare delen. 

 

Det är avslutningsvis relevant att fråga sig varför 

Livförsäkringsutredningen, sina direktiv till trots, ändå har tagit på sig 

uppgiften att också reglera ombildning av ömsesidiga bolag. Den 

förklaring vi stannar inför är att utredningen faktiskt tycks tro att 

problem som är en realitet när det gäller hybridbolagen också är ett 

problem när det gäller de ömsesidiga bolagen.  

 

Hybridbolagen är i grunden försäkringsaktiebolag som, men drivs enligt 

ömsesidiga principer. Det senare innebär att vinstutdelning inte får ske 

till aktieägarna. Problemen med denna företagsform handlar mycket om 

att kunderna, som bidrar med en stor del av riskkapitalet inte får 

tillräcklig insyn i bolaget. Motsvarande konflikt finns inte i rent 

ömsesidiga bolag, men utredningen gör återkommande felet att 

beskriva verkligheten som att så är fallet. Med utgångspunkt i detta 

menar Saco att utredningens förslag i mycket är ett försök till lösning på 

problem som inte finns. 
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