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SAMMANFATTNING 
 

Uppsatsens första syfte är att utifrån spelteori analysera förtroendeproblematik på försäkringsmarknaden för 

privata pensionsförsäkringar i Ryssland. Det andra syftet är att med utgångspunkt från ekonomisk teori 

tillsammans med erfarenheter från Sverige och USA ge förslag till strategier för att lösa 

förtroendeproblematiken för privata pensionsförsäkringar. 

 

Utifrån ekonomisk teori har vi kommit fram till att förtroendeproblem uppstått på den ryska 

försäkringsmarknaden för privata pensionsförsäkringar på grund av att, (i) tidigare erfarenheter har visat att 

försäkringstagare blivit lurade och korruptionsskandaler har minskat trovärdigheten för hela 

försäkringsbranschen, (ii) ofullständig information leder till att försäkringstagare inte kan avgöra om 

försäkringsbolag är ärliga eller inte, och (iii) oärliga försäkringsbolag undgår straff på grund av korruption 

och brister i lagstiftningen. Vidare leder förekomst av ofullständig information och oärliga försäkringsbolag till 

prime move problem och minskat förtroende för hela försäkringsmarknaden. Med prime move problem menas 

svårigheter för ärliga aktörer att nå ut och visa sin ärlighet på grund av ofullständig information på marknaden.  

 

För att lösa prime move problem och minskat förtroende för försäkringsmarknaden visar ekonomisk teori och 

tidigare erfarenheter från Sverige och USA att försäkringsbolagen kan avhjälpa detta med förtroendeskapande 

och förtroendehöjande strategier. Strategierna syftar dels till att få försäkringsbolag att värdera framtida vinster 

högre än nutida för att minska kontraktsbrott. Dels syftar de till att minska graden av ofullständig information 

för att underlätta för försäkringstagare att skilja mellan ärliga och oärliga försäkringsbolag.  

 

För den ryska försäkringsmarknaden för privata pensionsförsäkringar har vi kommit fram till att ömsesidig 

riskdelning mellan grupper av individer borde vara ett potentiellt alternativ eftersom förutsättningar för detta 

finns i det ryska samhället. Det finns grupper som (i) står inför samma risk, (ii) känner till riskerna med moral 

hazard, och (iii) kan kontrollera varandra. Ömsesidig riskdelning ger även befolkningen möjlighet att täcka 

försäkringsbehov på ett snabbt och effektivt sätt då det inte kräver mycket förkunskaper om försäkringar. Det 

ger även individer i avlägsna delar av landet en möjlighet att täcka sitt försäkringsbehov. 

 

Vi anser att andra förtroendestrategier också är genomförbara, men att de är av mer långsiktig karaktär. 

Strategierna berör främst sådana som försäkringsbolagen själva kan implementera för att minska 

informationsgapet mellan dem och försäkringstagare. Vi anser att det finns möjligheter för att lyckas med dem, 

men att det kommer ta lång tid eftersom förtroende tar lång tid att etablera. Dessutom finns det hinder som 

delvis ligger utanför försäkringsbolagens påverkan – korruption. På grund av detta underminderas många av 

strategierna då de är avhängiga av en tredje oberoende part och fungerande juridiska institutioner. Vi anser att 

hur ryska ledare väljer att handskas med korruptionen är avgörande för hur väl strategierna lyckas och för hur 

lång tid det kommer ta att öka trovärdigheten på försäkringsmarknaden för privata pensionsförsäkringar. 
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1. Inledning 

Problembakgrund 
 
Den ryska befolkningen har fått utstå socioekonomiska påfrestningar det senaste decenniet. Pensionärer och 

förtidspensionerade individer tillhör de mest sårbara grupperna. En marginalisering av dessa två grupper har 

skett på grund av deras begränsade försörjningsmöjligheter och strategier för att klara ekonomiska kriser.1  

 
Generellt består pensionärers välfärd och levnadsstandard av tre komponenter – egna besparingar, 

pensionsförsäkringar och statliga transfereringar. Samtliga försörjningsmöjligheter försämrades under den 

ryska ekonomiska krisen i slutet på 1990-talet. Mångas besparingar omintetgjordes på grund av att 

kommersiella banker och försäkringsbolag gick i konkurs. Devalveringen av rubeln minskade inkomsterna och 

gjorde utbetalningar av pensionsförsäkringar otillräckliga. Statliga transfereringar försenades upp till flera 

månader och det sociala skyddsnätet var undermåligt.2  

 
Försörjningssvårigheter vid ålderdom är ett allvarligt problem i Ryssland och tvingar pensionärer att försörja 

sig genom arbete. En del odlar livsmedel på kolonilotter som sedan säljs på marknaden. Andra står utmed 

gatorna eller i tunnelbanan och säljer allt från tidningar, kläder och reservdelar till allehanda ting. De minst 

bemedlade och utan möjligheter till alternativa försörjningsstrategier måste tigga.3  

 
En lösning på försörjningsproblemet vid ålderdom är att spara i privata pensionsförsäkringar. Historiskt sett 

har det givit välfärdshöjande resultat för Västeuropeiska länder och USA. Privata pensionsförsäkringar har 

varit en bidragande faktor till att individer från alla samhällsskikt kunnat betrygga försörjningen vid ålderdom i 

dessa länder. Utifrån tidigare erfarenheter finns bevis för att en ekonomiskt tryggad ålderdom kan bli möjlig 

även i Ryssland. Men för att förverkliga detta krävs lösningar på förtroendeproblematiken som finns på 

försäkringsmarknaden för privata pensionsförsäkringar.4  

 
I Ryssland har förtroendet för försäkringsbolagen minskat på grund av att det finns oärliga aktörer som lurat 

försäkringstagare.5 Frånvaro eller brist på förtroende ökar transaktionskostnader och kan, i värsta fall, hindra 

att marknader uppstår, består eller växer. Försäkringsmarknaden är förtroendekänsligare än andra marknader 

delvis på grund av tidsperspektivet i ett försäkringskontrakt. Försäkringskontraktet bygger på ett i förväg givet 

löfte som uppfylls långt efter det givits. Försäkringstagare för en pensionsförsäkring betalar in premier som ger 

utdelning först flera decennier efteråt. Riskerna förenade med ett löfte som ges ex ante och som först kan 

utvärderas ex post är bland annat att (i) ett löfte kan brytas, (ii) det dröjer innan ett bedrägeri upptäcks och 

(iii) risker för oförutsedda händelser ökar i ett långt tidsperspektiv. En hög grad av förtroende krävs därför om 

                                                
1 Lokshin&Yemtsov, (2001), s. 1; Castel&Fox, (1999), s. 2- 4.  
2 Lokshin&Yemtsov, (2001), s. 5, 13-14, 17. 
3 Lokshin&Yemtsov, (2001), s. 5, 13-14, 17; Castel&Fox, (1999), s. 5-7.   
4 Jämför med Hägg (1998) och Hansmann, (1996). 
5 Rybalko, intervju, 2002-01-15. 
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försäkringstagare ska vara villiga att teckna en pensionsförsäkring.6 

Syfte 

Ett första syfte med denna uppsats är att med hjälp av spelteori analysera förtroendeproblematik på den ryska 

försäkringsmarknaden för privata pensionsförsäkringar. Ett andra syfte är att med utgångspunkt från 

ekonomisk teori samt erfarenheter från Sverige och USA ge förslag till strategier för att lösa de 

förtroendeproblem, som delvis förhindrar att en privat marknad för pensionsförsäkringar växer fram. 

Avgränsning 

Det ryska pensionssystemet håller på att reformeras för att bland annat ge utökade möjligheter till privat 

pensionssparande. Vi har därför valt att avgränsa oss till privata pensionsförsäkringar. En bredare studie av 

försäkringar har inte ansetts vara möjlig då detta skulle varit alltför tidskrävande. Förtroendeproblematiken för 

privata pensionsförsäkringar är komplex. Det finns flera faktorer som avgör om lösningar kan förverkligas.  

Metod 

Metoden för uppsatsen är att: (i) dels tillämpa ekonomisk teori för att analysera och diskutera problematiken 

kring förtroendekrisen som ryska privata försäkringsbolag konfronteras med, och (ii) dels inhämta historiska 

erfarenheter från svensk och amerikansk försäkringshistoria för att finna strategier för att hantera 

förtroendeproblemet.  

 

Materialet till uppsatsens första metoddel har inhämtats från en intervju med sakkunnig person, böcker samt 

internet. Den andra metoddelen utgörs av ekonomisk teori, svenska och amerikanska försäkringsbolags 

erfarenheter och lösningar på förtroendeproblematiken. Materialet har inhämtats från böcker, avhandlingar och 

internet.  

 

På grund av problem att finna material om den ryska försäkringsmarknaden för privata pensionsförsäkringar 

genomfördes en intervju med Larissa Rybalko, som är sakkunnig inom området. Larissa Rybalko har bland 

annat har doktorerat inom området och arbetar som senior konsult för Insurance Training and Consulting in 

Stockholm BICON AB. Intervjun genomfördes i Stockholm, 2002-01-15, där Rybalko svarade på frågor 

angående den ryska försäkringsmarknaden. Under intervjun förklarade, svarade och berättade Rybalko på ett 

lugnt och sakligt sätt hur det sett/ser ut på den ryska försäkringsmarknaden. Materialet från intervjun finns 

med i kapitel 2, och är tänkt att ge läsaren en ökad förståelse för uppsatsen.Om läsaren anser att det finns 

tveksamheter i det intervjuade materialet tar författaren på sig ansvaret för att information kan ha misstolkats 

eller missförståtts. 

                                                
6 Hägg, (1998), s. 51. 
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Disposition 

Kapitel 2  Kapitlet utgör en bakgrund till uppsatsen och består av tre delar. Den första delen tar upp 

begreppet förtroende och den ryska förtroendeproblematiken. Del två beskriver 

pensionssystemet och pensionärernas levnadssituation i Ryssland. I den tredje delen ges en 

överblick över den ryska försäkringsmarknaden och privata pensionsförsäkringar.  

 

Kapitel 3  Förtroendeproblematik på den ryska försäkringsmarknaden tas upp utifrån ekonomisk teori – 

främst icke-kooperativ spelteori. I kapitlet beskrivs den spelteoretiska formuleringen av 

förtroendeproblematiken. Vidare visas hur antalet spelomgångar påverkar jämvikterna i ett spel 

och vilka problem som uppstår i samband med detta. I kapitlets sista del visas 

förtroendeproblematiken på den ryska försäkringsmarknaden för privata pensionsförsäkringar i 

ett förtroendespel.  

 

Kapitel 4 Teoretiska lösningar på förtroendeproblematiken redovisas. De spelteoretiska lösningarna 

syftar till att minska ofullständig information för att underlätta försäkringstagares dilemma att 

skilja mellan ärliga och oärliga försäkringsbolag. Vidare syftar de även till att minska 

förekomsten av oärliga försäkringsbolag. 

 

Kapitel 5  Svenska och amerikanska försäkringsbolags erfarenheter och lösningar på 

förtroendeproblematik beskrivs. 

 

Kapitel 6  Förslag på lämpliga förtroendehöjande strategier för försäkringsbolag i Ryssland utifrån 

jämförelser med svenska och amerikanska lösningar presenteras. Strategierna är ämnade för att 

öka incitament för försäkringsbolag att verka långsiktigt och för att försäkringstagare ska 

kunna sanktionera oärliga aktörer. 

 

Kapitel 7  Slutsatser redogörs rörande förtroendestrategier på den ryska försäkringsmarknaden för privata 

pensionsförsäkringar.  



4

2. Bakgrund: Ryssland och dess marknad för privat 
pensionsförsäkring 

Förtroende 
 
Förtroende är ett centralt begrepp i mänskliga relationer. Utan detta skulle inga relationer mellan individer 

komma till stånd och det skulle inte vara möjligt att upprätthålla ett normalt socialt liv. Acceptans och 

legitimitet grundar sig på förtroende. Barn accepterar föräldrars förbud och regler för att de har förtroende för 

dem. Lagar efterlevs för att lagstiftare har folkets förtroende. En regim blir legitim för att medborgare har 

förtroende för politiker. Relationer inom alla sfärer bygger på att det finns ett explicit eller implicit uttryckt 

förtroende mellan samverkande parter. Men trots att det är ett fundamentalt element i våra liv kan det inte tas 

för givet. Förutsättningarna för att bygga upp och skapa förtroende skiljer sig mellan olika individer, 

samhällsskikt och folkgrupper eftersom det är relaterat till kultur, normer och historia. Oförväntade 

händelseutvecklingar och frustration vid införandet av marknadsekonomi i post-sovjetiska länder är exempel på 

att personer från olika samhällsskikt anpassar sig olika till förändringar. Det finns skäl för att tala om 

samhällets ”tre klockor” som rör sig i otakt vid förändringar. Den första och snabbaste klockan berör den 

politiska sfären som implementerar nya ordningar. Till den andra klockan tillhör den ekonomiska sfären som 

är långsammare eftersom den måste ställa om sig från planekonomi till marknadsekonomi. Den tredje och 

långsammaste klockan är den för det civila samhället, där kultur och normer är djupare förankrade än i de 

övriga två nämnda klockorna.7 

 
Kultur, normer och historia har betydelse för förtroende. Vi vill i nedanstående text belysa vilken roll det 

kultur-historiska arvet från kommunismen till dess fall har påverkat ryssarnas – post homo sovieticus’ – 

förhållande till förtroenderelationer och förtroendeproblematik. För att föreslå förtroendestrategier för den 

privata pensionsförsäkringsmarknaden i Ryssland bör det finnas en förståelse för den ryska kulturhistorien. 

Genom att studera den ges en förståelse om förtroendet och samspelet mellan folket och staten. Det är viktigt 

att se till ett lands särdrag eftersom strategierna annars riskerar att misslyckas. Det går inte att överföra 

ekonomiska strategier mellan länder utan att omarbeta dem då länder skiljer sig sinsemellan hur lika de än kan 

tyckas på ytan.8 

En reformerad Homo Sovieticus 

Ur ett förtroendeperspektiv har Ryssland en unik historia bland annat på grund av kommunistsystemet och det 

tidigare rådande tsarväldet. Ett särdrag i den ryska idéhistorien är de ständiga kasten mellan olika värderingar 

och tänkesätt. I ett historiskt perspektiv har ryssarna vid flertal tillfällen upplevt reformer som gått stick i stäv 

med rådande ordning. På 1700-talet genomförde tsaren Peter den Store en europeisk reform då allt ryskt – från 

seder, mode och politik – skulle bytas ut. Den ryska revolutionen avslutade tsarväldet abrupt och införde 

                                                
7 Sztompka, (1999), s. 10. 
8 Jämför med Putnam (1993) och Fukuyama (1995). 
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diametralt motsatta kommunistiska ideal. I Sovjetunionen genomfördes många påtvingade reformer som t. ex. 

kollektivisering och religionsförbud. Kommunismens fall och införandet av marknadsekonomi är det senaste 

stora motsattsparet i rysk historia.9 Ur ett levnadsperspektiv betyder tvära kast mellan olika värderingar och 

tänkesätt att klyftan mellan det civila samhället och makthavare ökat. Det civila samhället har skapat en 

verklighet som dels bygger på politiska ideal och dels på redan invanda. Denna verklighet har präglat både 

yrkes- och privatlivet, vilket skapat en känsla av otrygghet hos befolkningen. I yrkeslivet har en fasad 

upprättats för att passa in enligt kommunistiska ideal, medan normer, seder och bruk har utgjort kärnan i 

privatlivet.10  

 
Under kommunismen förändrades det politiska klimatet åtskilliga gånger från att lättas upp till att stramas åt 

för att återigen lättas upp. Kommunistpartiet gav riktlinjer för hur sovjetmänniskan borde vara och straffade de 

som avvek, om de inte kunde muta sig ut eller hade inflytelserika vänner inom partiet. Korruption och 

nomenklaturan spred sig under kommunismen. Resultatet blev att sovjetmänniskan lärde sig att lyda, undvika 

initiativtagande, kräva billig mat och bostad från staten. Det som inte staten kunde tillgodose försåg man sig 

själv genom att muta sig fram. Denna ”flexibilitet” var även nödvändig för det politiska klimatet eftersom det 

krävdes att snabbt kunna vända kappan efter vinden. Risken med denna typ av beteende är emellertid att ord 

och handlingar urholkas till att endast bli ett spel för kulisserna, vilket hände i Sovjetunionen och händer än 

idag. Det är lättare att förändra retorik än handlande. Bland annat på grund av inkonsekvens och tvära kast 

känner det civila samhället att det inte kan lita på något. Förtroendet för makthavarnas ord försvinner eftersom 

de fort kan ändras och idag finns en utspridd misstro mot de som bestämmer.11  

Korruption 

Korruption är ett utspritt problem i det ryska samhället. Redan under kommunismen bredde den ut sig till 

rättsliga, ekonomiska och politiska delar i samhället. Men det fanns även inom civila delar av samhället 

eftersom sovjetmänniskan utnyttjade mutor för att kringgå regleringar och undgå sanktioner från 

kommunistpartiet. Nyckeln till rikedom gick via mutor vilket också gäller i dagens Ryssland. Svårigheterna 

med att lösa problemet med korruption ligger dels i att de styrande är desamma som under kommunismen och 

dels i att korrupt beteende internaliserats eftersom det förekommit under en lång period.12 En målande 

beskrivning av detta är den ryska inrikesministerns uttalande: ”Mutor är inte detsamma som korruption” [egen 

översättning]. Enligt den korruptionsbekämpande organisationen Transparency International är korruption vida 

utspridd i Ryssland. I deras årliga undersökning ”Corruption Perception Index” återfinns Ryssland på 79:e 

plats, vilket kan jämföras med Sverige och USA som hamnade på 6: e respektive 16: e plats.13 

 

                                                
9 Bodin, (2000), s. 180-186. 
10 Gerner&Hedlund, (1989), s. 325. 
11 Gerner&Hedlund,(1989), s. 328-333, 268; Gerner, (1994), s. 15; Gerner et al.,  (1995), kap. 5. 
12 Dixelius&Konstantinov, (1998), s. 24-26; Jonson, (1995), s. 13-15; Gerner, et al., (1995), s. 145. 
13 www.transparencyinternational.org, 2002-01-15. 
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Korruption späder på och försvårar förtroendeproblematiken på marknaden för privata pensionsförsäkringar 

och liksom brist på förtroende ökar det transaktionskostnader. Det underminerar förtroendet för 

försäkringsbolagen eftersom lagar, förordningar och regler kan kringgås med mutor. Det förhindrar att en sund 

försäkringsmarknad utvecklas då försäkringsbolag kan bedriva kriminell finansiell verksamhet som t. ex. 

penningtvätt. Konflikten mellan lag och korruption är uppenbar – efterlevs inte lagen blir den verkningslös 

oavsett vilka åtgärder som tas. I lagstiftningen finns t. ex. en minimigräns för försäkringsbolagens grundkapital 

för att förhindra försäkringsbolag med otillräckliga medel på marknaden. Men eftersom kontrolltjänstemän 

mutas kan försäkringsbolag som egentligen inte uppfyller dessa kriterier fortsätta med sin verksamhet. 

Riskerna förenade med att bryta mot lagen är minimal när eventuella hot om sanktioner kan tystas via mutor.14 

Förekomsten av korrupta tjänstemän underminerar trovärdigheten för fundamentala juridiska och statliga 

institutioner, som historiskt visat sig vara viktiga i att motverka förtroendeproblem på försäkringsmarknaden.15 

 
Problem som uppstår då en ekonomiskt stark part kan gå fri på grund av att tjänstemän accepterar mutor blir 

också uppenbar vid rättsliga tvister. Försäkringstagare har exempelvis svårt att hävda sig gentemot 

försäkringsbolagen på grund av detta. Hur kan rättvisa skipas när domstolar kan mutas? Korrupt beteende kan 

på sikt urholka det rättsliga samhället. Går det inte att lita på vare sig rättsliga, finansiella eller statliga 

institutioner riskeras de sätts ur bruk och/eller att lagen tas i egna händer.16  

Försörjningsproblematiken vid ålderdom 

Pensionärer har fått utstå svåra socioekonomiska förändringar i Ryssland som en följd av landets finansiella 

kris under 1990-talet. Budgeten för vissa pensionärer har varit ca 10 SEK per dag eftersom deras tre 

huvudsakliga försörjningsmöjligheter försämrades.17 Egna besparingar omintetgjordes när många kommersiella 

banker tvingades i konkurs. Pensionsförsäkringar räckte inte till när rubeln devalverades. Statliga 

transfereringar försenades upp till flera månader och blev otillräckliga på grund av rubelns försämrade 

köpkraft. Under denna turbulenta period förskingrades även pensionsutbetalningar. Pensionärernas 

försörjningsstrategier för att parera den ekonomiska krisen visade sig vara ineffektiva. Främst använde de sig 

av alternativa försörjningsstrategier som rörde minskade utgifter på mat, kläder och/eller hjälp från stat eller 

släktingar. Minska utgifter kan endast göras i viss utsträckning och i den värsta krisen hjälpte det föga. Hjälp 

från både stat och släktingar var begränsade eftersom de också var under hård ekonomisk press.18 

 
Med konsekvenserna av ekonomiska krisen i bakgrunden har det blivit klart att den statliga budgeten inte 

längre klarar att finansiera det tidigare generöst tilltagna pensionssystemet. Pensionsåldern har varit 55 år för 

kvinnor och 60 år för män. Möjlighet för pension vid 50 års ålder gällde för kvinnor med fler än fem barn eller 

med minst ett handikappat barn. Andra undantag fanns även för arbetande på hälsovådliga yrkesplatser, 

                                                
14 Dixelius&Konstantinov, (1998), s. 10; Gerner et al., (1995), kap. 5; Jonson, (1995), s. 17; Rybalko, intervju, 
2002-01-15. 
15 Se Hägg, (1998).  
16 Dixelius&Konstantinov, (1998), s. 20; Gerner, et al., (1995), s. 164. 
17 Izvestija, 2000. 
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balletdansörer och handikappade individer. Pensionens storlek bestämdes av avgångslönen. Andra kriterier var 

inte nödvändiga eftersom alla arbetade för staten och full sysselsättning rådde.19  

 
Vidare var pensionssystemet utformat för att passa ett land med en ung och positiv befolkningstillväxt då det 

byggde på den s. k. solidaritetsprincipen. Den arbetsföra generationen finansierade pensioner via skatt och blev 

i sin tur försörjda av nästkommande generation. Idag pekar den demografiska utvecklingen på att dylik 

finansiering blir svår att upprätthålla i framtiden eftersom befolkningstillväxten troligtvis blir negativ för 

kommande decennier. Den äldre generationen växer alltmer medan den yngre minskar. Det krävs därför en 

pensionsreform för att pensionerna ska räcka.20  

 

En pensionsreform håller på att utformas för att lösa försörjningsproblematiken i Ryssland. Den är ännu inte 

klar men förändringarna kommer med stor sannolikhet beröra ovanstående problem med pensionsålder och 

finansiering av pensioner. Genom att studera andra länder inom f. d. Sovjetunionen, där pensionsreformer 

genomförts, är det troligt att pensionsåldern kommer höjas i Ryssland. Detta medför emellertid att färre 

kommer uppnå pensionsålder eftersom mortalitetsnivån sjunkit avsevärt det senaste decenniet till följd av den 

socio-ekonomiska stressen.21 Vad gäller finansiering kommer arbetstagarna få ta mer ansvar över sitt 

pensionssparande genom att förvalta en del av pensionen själva. Troligtvis kommer även  pensionerna i större 

utsträckning ställas i relation med  yrkesverksamma år.22  

Marknaden för privat pensionsförsäkring 
 
1989 började konkurrens tillåtas på den ryska försäkringsmarknaden och i början av 1990-talet såldes de första 

privata pensionsförsäkringarna. Denna typ av försäkring var ny och öppningsfasen präglades av oklarheter som 

ledde till instabilitet. Framför allt berodde detta på att lagstiftningen var outvecklad som i sin tur spädde på 

redan existerande komplikationer som uppstod i samband med ökad konkurrens, ekonomisk turbulens och 

bristfällig hantering av försäkringsstatistik. Försäkringstagare hade svårigheter att skilja mellan inkompetenta 

och kompetenta försäkringsbolag, vilket resulterade i att en del blev lurade. Oärliga försäkringsbolag förvaltade 

inte försäkringstagarens medel med avsikt att verka långsiktigt och kunde fortsätta sin verksamhet eftersom 

kontrollen av dem var bristfällig. Till följd av detta minskade förtroendet för privata pensionsförsäkringar. 

Problemen berör hela försäkringsmarknaden, men begränsningen är satt till privata pensionsförsäkringar  och  

beskrivs ur detta perspektiv.23 

 
För privata pensionsförsäkringsmarknaden är osäkerhet förenat med betydande negativa effekter eftersom det 

medför ökade risker på grund av försäkringskontraktets längd. Även med en stabil marknad finns svårigheter 

att förutse händelser i framtiden som kan få konsekvenser på försäkringsbolagets verksamhet. Om 

                                                                                                                                                   
18 Lokshin&Yemtsov, (2001), 1-17. 
19 Castel&Fox, (1999), s. 10; www.worldbank.org/html/prddr/trans/janfeb00/boxpg5.htm, 2001-12-05. 
20 Castel&Fox, (1999), s. 6. 
21 www.aids-eastern-europe.org, 2002-12-09; Castel&Fox, (1999), s. 2. 
22 Castel&Fox, (1999), s. 8. 
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försäkringsbolaget inte kan övertyga försäkringstagaren om att det kommer finnas kvar på marknaden den 

dagen första utbetalningen sker, kommer försäkringstagaren avstå från pensionsförsäkring. Att verka 

övertygande och möjligheten att kunna överleva på marknaden minskas när den är instabil.24 I Ryssland 

medförde konkurrens och ekonomisk turbulens att spekulationer förekom på den ryska försäkringsmarknaden. 

Försäkringsbolag som förvaltade sitt kapital oförsiktigt tvingades i konkurs och försäkringstagares besparingar 

omintetgjordes tillsammans med deras förtroende. Vissa hade kanske kunnat förhindrats om lagen varit bättre 

anpassad till rådande situation.25  

 
Att nödvändig lagstiftning tillkommer först efter att ett behov uppmärksammats är vanligt även i västerländska 

länder. Men då det i dessa länder redan finns en stabil lagstiftning i grunden kan mindre kompletteringar göras 

för att täcka upp brister. Problemet i länder som Ryssland är att lagstiftningen är akut bristfällig redan från 

början och att förändringar i samhället sker väldigt snabbt. Hur ofullständig lagstiftningen varit i Ryssland kan 

uppfattas av privatiseringsreformen som påbörjades innan det ens fanns en konkurslagstiftning.26 För 

försäkringsmarknaden har brister i lagen betytt att försäkringsbolag som inte skulle ha tillåtits att verka på 

marknaden i t. ex. Sverige eller USA, kunnat fortsätta sin verksamhet. Tidigare nämnda exempel på detta är 

minimigränsen för grundkapital och kriminellt beteende. För försäkringsmarknaden är detta allvarliga problem 

eftersom varje upptäckt oegentlighet medför att trovärdigheten undermineras för alla försäkringsbolag.27  

 

Försök att förbättra lagstiftning, hantering av försäkringsstatistik och instabilitet på den ryska 

försäkringsmarknaden har bland annat gjorts av det Ryska Försäkringsförbundet. Befintliga lagar och 

förändringar kring försäkringsverksamheten finns tillgängligt hos Försäkringsförbundet. Statistik samlas in 

kontinuerligt från medlemmarna, men på grund av att detta inte pågått under tillräckligt lång tid bör den 

betraktas med försiktighet. Emellertid kan sägas att den är relevant eftersom det Ryska Försäkringsförbundets 

ca 300 medlemmar utgör ca 80 procent av marknaden.28  

  

                                                                                                                                                   
23 Rybalko, intervju, 2002-01-15. 
24 Hansmann, (1996). 
25 Rybalko, intervju, 2002-01-15. 
26 Skott, (2001), s. 229. 
27 Rybalko, intervju, 2002-01-15. 
28 Rybalko, intervju, 2002-01-15. 
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3. Förtroendespelet utifrån spelteori 

Spelteoretisk formulering av förtroendeproblematiken 
 
För ekonomiska transaktioner består förtroendeproblematiken i att en part investerar resurser ex ante i en 

annan part, och där resultatet kan observeras först ex post. Den ena aktören måste först bestämma sig för om 

han/hon ska delta i något där utfallet är beroende av hur den andre aktören agerar. Motparten kan agera 

opportunistiskt eller inkapabelt, vilket leder till att ett givet löfte inte infrias. Genom att reducera ned 

förtroendeproblematiken i ett förtroendespel, se fig. 1, kan huvudsakliga karaktäristika åskådliggöras.29 

 

Figur 1: Förtroendespel mellan köpare A och säljare B.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelet spelas mellan två spelare, A och B. Spelare A börjar spelet med att välja om han/hon ska lita eller inte 

lita på spelare B. Om spelare A väljer att inte lita på spelare B hamnar spelarna på utfall (0,0). Utfallet 

representerar status quo eftersom ingen transaktion mellan spelarna äger rum. Om spelare A däremot väljer att 

lita på spelare B, får spelare B välja om han/hon antingen kan ska vara ärlig eller oärlig mot spelare A. Om 

spelare B väljer att vara ärlig blir utfallet (1,1), vilket är ett bättre utfall än (0,0) både för spelare A och B. Om 

spelare B däremot väljer att vara oärlig blir utfallet (-1,2). Detta utfall leder till en förlust för spelare A, som får 

det sämre, (-1,2), jämfört med utfall, (0,0). Medan spelare B erhåller en vinst, (-1,2), som är större än den 

ärliga vinsten, (1,1). Det finns fyra möjliga utfall i rena strategier när spelet spelas en gång.31 Utfallen 

illustreras i nedanstående tabell. 

 

Utfallen för spelare A givet hans/hennes strategival är antingen 0 (status quo, dvs. ingen transaktion mellan 

parterna äger rum), 1 (vinst), eller -1 (förlust), vilka är relaterade till varandra enligt följande:  1 > 0 > -1. 

 

                                                
29 Hägg, (1998), s. 67; Hägg, (2002), s. 9. 
30 Hägg, (2002), s. 10. 
31 Kreps, (1990), s. 203-204; Hägg, (2002), s. 10-11; Griffiths&Wall, (2000), s. 375-377. 

köpare A 

ej lita 

(0, 0) 

lita 

säljare B

 oärlig 
 ärlig 

(1, 1)   (-1, 2) 
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För spelare B gäller följande utfall givet hans/hennes strategival 0 (status quo, dvs. ingen transaktion mellan 

parterna äger rum), 1 (ärlig vinst), eller 2 (oärlig vinst), vilka har följande inbördes relation: 2 > 1 > 0. 

 

Tabell 1: Standardresultat av förtroendespelet.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det bästa av de fyra resultaten är utfall (1,1) som följer av spelare A och B’s strategival ”lita” respektive 

”ärlig”. Utfallet är välfärdshöjande och Pareto-optimalt. Väljer spelare A däremot strategi “lita” och spelare B 

strategi “oärlig” blir utfallet (1,-2). Detta utfall är välfärdssänkande för spelare A och därmed inte Pareto-

optimalt. När spelare A tror att det är rationellt för spelare B att välja strategi ”oärlig”, kommer strategi “ej 

lita” väljas. Givet detta strategival av spelare A blir utfallet (0,0). Huruvida resultatet av detta utfall blir 

välfärdshämmande/inte Pareto-optimalt respektive välfärdsbevarande/Pareto-sanktionerat avgörs av spelare B’s 

strategival. Väljer spelare B strategi “ärlig” blir resultatet av utfallet välfärdshämmande och inte Pareto-

optimalt vare sig för spelare A eller B. Spelare A har gjort en felbedömning av spelare B och chansen att uppnå 

ett bättre utfall (1,1) har gått förlorat. Väljer däremot spelare B strategi “oärlig” blir resultatet 

välfärdsbevarande och Pareto-sanktionerat. Ingen transaktion mellan parterna äger rum och ur spelare A’s 

perspektiv är det bästa tänkbara utfall eftersom spelare B hade tänkt att skaffa sig en större vinst, (-1,2), genom 

att vara oärlig. När spelare A möter en oärlig spelare B resulterar strategi “lita” i en sämre nytta, (-1,2), för 

spelare A än strategi ”ej lita”, (0,0). Det finns således två dilemman i spelet som följer av att (i) spelare A 

väljer att inte lita på B när han/hon egentligen är ärlig och (ii) spelare A väljer att lita på B när han/hon 

egentligen är oärlig.33  

                                                
32 Hägg, (2002), s. 11. 
33 Hägg, (2002), s. 9-11. 

spelare A 

spelare B

lita 

  ej lita 

ärlig oärlig 

∗ välfärdshöjande 
∗ Pareto-optimalt 

∗ välfärdssänkande 
∗ ej Pareto-optimalt 

∗ välfärdshämmande
∗ ej Pareto-optimal 

∗ välfärdsbevarande 
∗ Pareto-sanktionerad 
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Antalet spelomgångar påverkar förtroendespelet 
 
Nash jämvikterna för förtroendespelet ändras om det spelas (i) en gång, (ii) upprepade gånger med finita 

respektive infinita omgångar och (iii) med en följd av spelare A och en spelare B. Nedan visar vi hur antalet 

spelomgångar är avgörande för utfall i spelet, vilket följer av att spelare A’s strategival att ”lita” eller ”inte lita” 

baseras på hur spelare B förväntas att spela. 

 

När förtroendespelet endast spelas en gång eller med ett känt antal spelomgångar, blir spelare A’s bästa strategi 

att välja “ej lita”. För spelare B finns ingen anledning att inte välja strategi ”oärlig” eftersom de endast kommer 

mötas en gång och därför kan spelare B lika gärna ta tillfället i akt att erhålla en stor vinst av detta möte. Vid 

spel som spelas med ett bestämt antal omgångar gäller samma resultat, vilket framkommer genom att spela upp 

spelet bakifrån s. k. backward induction. Om spelare A väljer strategi ”lita” skulle spelare B välja strategi 

”oärlig” och spelare A skulle därmed erhålla mindre nytta, (-1,2), än vid strategin ”ej lita”, (0,0). För spelare A 

ger strategi ”ej lita” ett utfall på (0,0), men detta är ändå bättre än utfall (-1,2) som följer av strategi ”lita”. Spel 

med endast en spelomgång eller ett antal förutbestämda omgångar resulterar i att ingen transaktion mellan 

spelarna uppkommer. Resultatet blir välfärdsbevarande och Pareto-sanktionerat.34 

 

Om antalet spelomgångar är oändligt eller om det råder osäkerhet i vilken spelomgång spelet avslutas kan 

många Nash jämvikter finnas i ett spel. Att flera jämvikter kan uppstå beror främst på att (i) samarbete kan ge 

spelare B ett flertal framtida vinster som han/hon värderar högt och (ii) spelare A kan straffa spelare B i 

kommande spelomgångar om han/hon är oärlig. Men även andra faktorer som hur spelare värderar vinsternas 

storlek, framtida vinster och tidigare spelomgångar bidrar till att många Nash jämvikter kan uppstå. I ett spel 

utan slut är alla utfall, som illustrerades i tabell 1 möjliga under spelets gång beroende på vilka strategival som 

görs.35  

 

Antag att förtroendespelet spelas med flera spelare A och endast en spelare B. Nash jämvikter kan då uppstå 

trots att spelare egentligen har incitament att ändra strategi för att erhålla en större vinst på kort sikt. 

Uppställningen av spelet liknar fallet när flera köpare spelar mot en säljare i ett infinit antal omgångar. 

Köparna handlar endast en gång med säljaren och informerar sedan de andra om resultat och kvalitet. 

Antagandet är således att köpare har möjlighet att kontrollera säljare B’s ärlighet och straffa honom/henne om 

oegentligheter upptäcks (strategi ”oärlig” spelas) genom att upphöra all handel med säljare B. För enkelhetens 

skull antas vidare att det råder perfekt information på marknaden. Det finns inga transaktionskostnader som 

försvårar köpares A’s kontrollmöjligheter, utan han/hon kan med lätthet förvissa sig om säljare B’s 

ärlighet/oärlighet. När köpare A och säljare B möter varandra under dessa omständigheter blir det vare sig 

rationellt eller vinstmaximerande för säljare B att spela strategi ”oärlig”. Denna strategi ger engångsvinsten 

                                                
34 Griffiths&Wall, (2000), s. 370-371; Hägg, (1998), s. 69; Hägg, (2002), s. 12; Kreps, (1990), s. 230; 
Schotter, (1990), s. 224-225, 237. 
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(1,-2) medan övriga omgångar skulle resultera i utfallet (0,0) eftersom köpare skulle välja att inte lita på 

säljaren i framtida omgångar. Säljare B tjänar därför på att visa och bevisa sin ärlighet genom hedra köpare 

A’s strategi ”lita” med strategi ”ärlig”. Ett spel med obestämt antal omgångar förklarar därmed varför aktörer 

väljer att förvalta ett förtroende istället för att bryta det. Ett trovärdigt hot om sanktioner vid oärlighet kan få 

motspelaren att ändra strategival. Information som förs från köpare till köpare har stor betydelse eftersom 

anseende är det enklaste sättet för säljare B att bevisa ärlighet för köpare A.36 

Problem i förtroendespelet 
 
Det finns två huvudsakliga problem i förtroendespelet som har att göra med att antalet Nash jämvikter och 

ofullständig information.  

 

Vi har i ovan avsnitt konstaterat att förtroendespel som spelas med ett obestämt antal omgångar kan ge många 

Nash jämvikter på grund av att spelare B har olika preferenser avseende nutida och framtida vinster. Dilemmat 

för spelare A gäller att han/hon måste avgöra vilken typ, θi, spelare B representerar av alla möjliga typer, i ∈ 

{1, 2, ... I} och där sannolikheten för att spelare B kommer vara ärlig gentemot spelare A är θ ∈ [0, 1]. Den 

ena extremen är spelare B som alltid är ärliga, dvs. θä = 1. Den andra extremen är spelare B som alltid är 

oärliga, dvs. θoä = 0.   

 

Om spelare A hade fullständig information om alla spelare B skulle valet att lita eller inte lita på spelare B vara 

enkelt. Spelare A skulle i detta fall kunna avgöra om valet att lita på spelare B kan göras till en acceptabel risk, 

d.v.s. om den förväntade nyttan, EU, för spelare A är lika med eller större än reservationsvärdet, EU = θi Vinst 

+ (1-θi)Förlust ≥ 0.  

 

Med ofullständig information kompliceras valet. Spelare A tar en risk varje gång han/hon väljer att lita på 

spelare B eftersom informationen inte är fullständig. Vi åskådliggör dilemmat genom antagandet att spelare A 

har en subjektiv uppfattning om sannolikheten, p(θi), för vilken typ av spelare B, θi, han/hon kan möta. Vidare 

antas att spelare A kan möta alla typer av spelare B, θi - från θä till θoä, och den sammanlagda förväntade 

nyttan för att lita på spelare B måste då vara större eller lika med reservationsvärdet noll på följande sätt: 

 
Σ p(θi) θi(Vinst - Förlust) + Σp(θi)Förlust ≥ 0, där Σp(θi) = 1. 
 
Ovanstående ekvation konstaterar att det finns en sannolikhetsdistribution över olika typer och att varje typ 

representerar en sannolikhet för att spelare B kommer vara ärlig efter det att spelare A valt att lita på 

honom/henne. Om den förväntade nyttan inte är större eller lika med reservationsvärdet noll kommer spelare A 

inte lita på spelare B, och ett förtroendeproblem har uppstått.37  

                                                                                                                                                   
35 Hägg, (2002), s. 12; Griffiths&Wall, (2000), s. 369-371; Kreps, (1990), s. 507-512; Hägg, (1998), s. 68-72. 
36 Schotter, (1997), Kreps, (1990), Hägg, (1998). 
37 Hägg, (2002), s. 13-16; Hägg, (1998), s. 71-73. 
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Prime move problem38 och Market for Lemons  
 
Tidigare nämnde vi att spelarnas strategival bland annat bestämdes av hur vinsternas storlek, framtida vinster 

och tidigare spelomgångar värderas. Om tidigare spelomgångar visat att spelare A inte kan lita på spelare B, 

påverkas spelare A’s subjektiva uppfattning om spelare B. När spelare A uppfattar sannolikheten, p(θi), för att 

han/hon ska träffa en ärlig spelare B som liten har förtroendeproblem uppstått på marknaden. Bristande 

förtroende skapar problem för ärliga aktörer på marknaden eftersom förekomst av oärliga aktörer kan leda till 

minskat förtroende för alla aktörer. 

 

Ofullständig information om och förekomsten av oärliga säljare leder till att köpare väljer att inte lita på dem 

för att undvika att bli lurade. Detta försvårar situationen för ärliga säljare då de kan uppleva prime move 

problem, d.v.s. ärliga aktörer upplever svårigheter med att nå ut och bevisa sin trovärdighet på grund av att det 

råder ofullständig information. Prime move problem kan drabba både nyetablerade och etablerade säljare på 

marknaden. För nyetablerade säljare blir konsekvensen av problemet att de aldrig får chansen att visa sig 

trovärdiga. Köpare vågar inte lita på dem för att de inte har något anseende, och de kan inte bygga upp ett 

anseende utan köpare. För redan etablerade säljare kan prime move problem uppstå om de begår misstag och 

väljer fel strategi och/eller väljer en strategi som lätt kan förväxlas med en annan strategi. Sannolikheten för att 

prime move problem ska uppstå ökar när företag (i) är förtroendekänsliga, (ii) erbjuder långsiktiga kontrakt 

och (iii) handlar med förtroendekänsliga varor eller kontrakt som berör löpande händelser.39 

 

Liknande problem med ovanstående har bland annat analyserats i artikeln om försäljning av begagnade bilar: 

“Quality uncertainty and the Market Mechanism”.40 Problematiken berör fenomenet adverse selection, dvs. 

säljare av begagnade bilar har ett informationsövertag som utnyttjas gentemot köpare. Säljare värderar nutida 

vinster högre än framtida och det kan tänkas att de vid tidigare sammanträffande erhållit en vinst som ökar 

deras incitament att vara oärliga. Om tidigare erfarenheter har gjort att köparnas subjektiva uppfattning om 

sannolikheten för att möta en oärlig typ av säljare är stor, d.v.s. ett flertal köpare har träffat på oärliga säljare, 

kan framtida köpare komma att avstå från att köpa begagnade bilar på grund av risken för att bli lurad. 

Ofullständig information leder till att köpare inte kan avgöra om säljarna är ärliga eller inte och om adverse 

selection är ett utbrett beteende kan följden bli att marknaden upphör.41  

                                                
38Uttrycket ”prime move problem” är hämtat från Hägg, (1998), s. 76.  
39 Hägg, (1998), s. 76. 
40 Akerlof, (1970). 
41 Se Hägg, (1998); Akerlof, (1970); Schotter, (1997), kap16. 
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Den ryska marknaden för privata pensionsförsäkringar i ett förtroendespel. 
 
Problematiken mellan försäkringsbolag och försäkringstagare på den den ryska marknaden för privata 

pensionsförsäkringar kan reduceras ned i det förtroendespel som tagits upp i tidigare kapitel. Nedanstående 

figur illustrerar försäkringstagare och försäkringsbolags strategival och vilka resultat som följer av dem.  

 
Figur 1: Förtroendespel mellan försäkringstagare och försäkringsbolag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kapitel 2 såg vi hur försäkringstagare ofta väljer strategi ”ej lita” för att de antar att försäkringsbolaget i fråga 

är oärligt. Utifrån förtroendespelet leder detta strategival till utfall (0,0), där ingen transaktion mellan parterna 

äger rum. Vi anser att anledningarna till varför utfall (0,0) dominerar utfall (1,1) på den ryska 

försäkringsmarknaden främst beror på tre orsaker: (i) tidigare erfarenheter har visat att försäkringstagare 

blivit lurade och korruptionsskandaler har minskat trovärdigheten för hela försäkringsbranschen (ii) 

ofullständig information leder till att försäkringstagare inte kan avgöra om försäkringsbolag är ärliga eller 

inte, och (iii) försäkringstagare kan inte straffa oärliga försäkringsbolag på grund av att det råder korruption 

och brister i lagstiftningen.  

 

Ryska försäkringstagares erfarenheter har visat att försäkringsbolagen inte kan och/eller har för avsikt att 

förvalta ett givet förtroende. Många försäkringstagare som valt att lita på försäkringsbolag, har sett sitt kapital 

försvinna antingen på grund av att försäkringsbolag redan från början inte ämnat vara ärlig eller för att de inte 

kunnat. Försäkringsbolagen har, efter det att försäkringstagaren valt strategi ”lita”, valt strategi ”oärlig” med 

utfall (-1,2) som följd. Om försäkringsbolagens strategival ”oärlig” upprepas leder detta till att 

försäkringstagare inte vågar lita på dem och utfallet blir småningom (0,0) och inte (1,1).  

 

Det kan argumenteras för att strategi ”oärlig” inte gäller för de som från början ämnat förvalta ett förtroende, 

men av olika orsaker inte lyckats. Hade omständigheterna varit annorlunda skulle utfall (1,1) uppnåtts. Men vi 

anser att oförmåga och oärlighet kan behandlas lika då resultatet blir detsamma oavsett strategival. 

försäkringstagare

(0, 0) 
försäkringsbolag 

(-1, 2) (1, 1) 

lita ej lita 

oärlig ärlig 
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Försäkringstagarens kapital och förtroende försvinner även om försäkringsbolaget hade för avsikt att förvalta 

försäkringstagarens förtroende, men på grund av oförmåga inte lyckades uppfylla sitt löfte. Skulle det finnas 

möjlighet för försäkringstagaren att kontrollera försäkringsbolagens tidigare verksamhet kommer han/hon välja 

bort dem (strategi “ej lita”) både vid påvisad oärlighet eller oförmåga att uppfylla utlovade tjänster. 

 

På grund av att försäkringstagare inte har fullständig information om försäkringsbolagen kan de inte skilja dem 

åt. Ofullständig information leder därför till att försäkringstagare inte kan straffa oärliga försäkringsbolag 

genom att avstå från deras tjänster. Försäkringsbolagen har inget incitament att ändra strategival från oärlig till 

ärlig när hot om sanktioner inte upplevs som trovärdiga. För Ryssland gäller dessutom att juridiska instanser 

kan mutas, vilket gör att hot urholkas ytterligare. Svårigheter att skilja mellan ärliga och oärliga 

försäkringsbolag resulterar också att utfallet småningom hamnar på (0,0). Ur försäkringstagarens perspektiv är 

det bättre att välja ”ej lita”, (0,0) än ”lita”, (-1,2).  

 

Förekomst av ofullständig information och oärliga försäkringsbolag medför således två huvudsakliga problem 

på den ryska försäkringsmarknaden för privata pensionsförsäkringar (i) prime move problem, dvs. ärliga 

aktörer har svårt att nå ut och bevisa sin trovärdighet på grund av ofullständig information, och (ii) förtroendet 

minskas för hela försäkringsbranschen. Utifrån tidigare erfarenheter från rysk försäkringsmarknad är det 

troligt att potentiella försäkringstagare hellre väljer ett försäkringsbolag som kan påvisa flera års verksamhet än 

ett nystartat. Det uppstår en ond cirkel som kan vara svår att bryta för nystartade försäkringsbolag – inga 

försäkringstagare utan anseende, inget anseende utan försäkringstagare. På grund av att försäkringskontrakt är 

långsiktiga blir prime move problem allvarligare på försäkringsmarknaden än många andra marknader. Det 

krävs mycket förtroende för att ingå ett försäkringskontrakt. Försäkringstagaren betalar premier till något som 

han/hon inte vet kommer uppfyllas. Det enda försäkringstagaren har är ett löfte, som om det missbrukas tar 

lång tid att upptäcka. När trovärdigheten för försäkringsbolagen minskar blir försäkringstagare försiktigare, 

vilket påverkar alla försäkringsbolag. I värsta fall kan ärliga försäkringsbolag trängas ut från marknaden på 

grund av att oärliga aktörer förstört trovärdigheten, vilket leder till en välfärdsförlust. 
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5. Spelteoretiskt förankrade lösningar på förtroendeproblematiken 
 
Om privata pensionsförsäkringar ska bli ett rimligt alternativ krävs en lösning på dagens förtroendeproblem. 

En lösning på förtroendeproblematiken skulle öka välfärden både för ärliga försäkringsbolag och potentiella 

försäkringstagare. Utfall (1, 1), där försäkringstagare väljer strategi ”lita” och försäkringsbolagen väljer strategi 

”ärlig”, leder till ett resultat som både är välfärdshöjande och Pareto-optimalt. Men för att få ryska 

försäkringstagare att välja strategi ”lita” måste försäkringsbolagen börja med att implementera 

förtroendehöjande strategier och skapa incitament som utesluter alternativa strategier för kortsiktiga vinster. 

Det blir nödvändigt att ändra på vinsten som erhålls vid strategi ”oärlig” och se till att det ligger i 

försäkringsbolagens intresse att fullfölja sina åtaganden. Sanktioner vid upptäckta oegentligheter måste bli 

tillräckligt avskräckande för att försäkringsbolagen ska förkasta strategi ”oärlig”. Försäkringsbolagen måste 

först vinna försäkringstagarnas förtroende och endast därefter kan utfall (1,1) uppnås. Strategierna bör därför 

både vara förtroendeskapande och förtroendehöjande. 

Förtroendeskapande strategier 
 
Avtal mellan parter kan brytas, vilket exemplifierats mellan försäkringsbolag och försäkringstagare på den 

ryska försäkringsmarknaden för privata pensionsförsäkringar. Efter det att försäkringstagare valt strategi ”lita” 

har försäkringsbolagen valt strategi ”oärlig” och utfallet hamnar på (-1,2). Resultatet är välfärdssänkande och 

inte Pareto-optimalt eftersom försäkringstagaren får en förlust, (-1,2), jämfört med strategival ”ej lita”, (0,0). 

Risken vid upprepade kontraktsbrott är att försäkringstagarens subjektiva uppfattning om vilken typ av 

försäkringsbolag han/hon kommer möta färgas av detta. Om försäkringstagaren uppfattar sannolikheten, p(θi), 

för att möta ett oärligt försäkringsbolag som stor, kommer han/hon välja strategi ”ej lita” som ger utfall (0,0). 

Den förväntade nyttan är mindre än reservationsvärdet noll. Utfall (-1,2) bör undvikas därför att det är 

välfärdshämmande, inte Pareto-optimalt utfall och för att det leder till att spelet småningom hamnar på Nash 

jämvikten (0,0).  

 

Enligt spelteorin är följande två anledningar avgörande om spelare B’ s strategival ”ärlig” ska följa spelare A’ s 

strategival ”lita”: (i) spelare B värderar framtida vinster högt och (ii) spelare A måste kunna straffa spelare B 

om han/hon är oärlig. En av orsakerna till att försäkringsbolag i Ryssland valt att bryta försäkringskontrakt 

beror på att den vinsten uppfattats vara större än att hålla det. Genom att implementera strategier som ökar 

kostnaden och därmed minskar vinsten vid kontraktsbrott kan detta undvikas. Det blir viktigt att strategierna är 

självdiskriminerande för att hot om sanktioner ska bli trovärdiga. Nedan följer ett antal strategier som 

föreslagits i litteraturen. 

∗ Bygga upp och använda sig av ett anseende/märkesnamn. Säljare signalerar trovärdighet till köpare 

eftersom ett anseende inte uppnås om säljaren inte håller sina åtaganden. Denna strategi är viktig för säljare 

då anseende är ett enkelt sätt att signalera trovärdighet, samtidigt som anseende underlättar för köparen att 

kontrollera och därmed avgöra sitt val att ”lita” eller ”inte lita” på försäkringsbolagen.  
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∗ Skriva kontrakt som är självdiskriminerande. Om kontraktet inte uppfylls straffas säljaren, vilket inger 

förtroende för att säljaren ska fullfölja sitt åtagande. 

∗ Ta små steg. Ett åtagande kan delas upp i mindre delar för att minska risken för kontraktsbrott eftersom den 

eventuella vinsten inte blir stor. Genom att uppfylla delmål skapas även förtroende mellan parter. 

∗ Spendera tid tillsammans. En intim och personlig kontakt med kunder minskar sannolikheten för att ett 

kontrakt bryts eftersom säljaren känner ett större ansvar. Att ha en nära affärsrelation betyder även att 

förtroende lättare kan skapas mellan säljare och köpare.42 

Förtroendehöjande strategier 
 
Problemet med oärliga försäkringsbolag är att de kan ge minskad trovärdighet för alla aktörer på 

försäkringsmarknaden. Prime move problem drabbar oftast nystartade försäkringsbolag, men undermineras 

trovärdigheten ytterligare riskerar även etablerade försäkringsbolag att få liknande problem. Ärliga 

försäkringsbolag, både nystartade och etablerade, riskeras att trängas ut från marknaden och i värsta fall kan 

den haverera. Försäkringstagare vågar inte välja strategi ”lita”, utfall (0,0), på grund av att tidigare 

erfarenheter resulterat i utfall (-1,2). Försäkringstagarens subjektiva uppfattning om sannolikheten för att möta 

ett ärligt försäkringsbolag är mindre än att möta ett oärligt. Den sammanlagda förväntade nyttan är mindre än 

reservationsvärdet noll, Σ p(θi) θi(Vinst - Förlust) + Σp(θi)Förlust ≤ 0.  

 

Prime move problem drabbar försäkringsmarknaden i högre utsträckning än många andra marknader på grund 

av att den är förtroendekänslig. Problemet består i att ofullständig information leder till att försäkringstagare 

inte kan skilja mellan ärliga och oärliga aktörer och missbedömer ärliga aktörer för att vara oärliga. Ingen 

transaktion, utfall (0,0), mellan parterna sker eftersom försäkringstagare väljer att inte lita på försäkringsbolag 

på grund av att de inte anses trovärdiga. Resultatet är, som tidigare konstaterats, välfärdshämmande och inte 

Pareto-optimalt. När försäkringsbolagens trovärdigheten minskar, ökar försäkringstagarnas försiktighet och det 

krävs mer förtroende än vad annars varit fallet för att en transaktion ska komma till stånd. Särskilt 

problematiskt är detta för nystartade försäkringsbolag som ännu inte hunnit bygga upp ett anseende. 

Försäkringstagare vågar inte köpa försäkringar av dem för att de inte kan bevisa sin ärlighet och de kan inte 

bevisa sin ärlighet för att de inte får några köpare – en ond cirkel har uppstått. Ärliga aktörer kan trängas ut 

från marknaden utan att de ens fått chansen att visa sig ärliga. 

 

För att undvika prime move problem och market for lemons kan olika förtroendehöjande strategier genomföras 

med syfte att minska informationsgapet mellan försäkringstagare och försäkringsbolag. Mindre asymmetrisk 

information underlättar försäkringstagarens dilemma att bedöma vilka aktörer som är ärliga och oärliga. Nedan 

presenteras strategier som föreslagits i litteraturen. 

 

                                                
42 Dixit, A.&Nalebuff, B., (1991), s. 162-163;  
Hägg, (1998); Begg, Fischer&Dornbusch, (1997), s. 270-271;  
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∗ Använda sig av kända/officiella förhandlingsagenter. Genom att anställa personer med gott anseende ökar 

trovärdigheten för företag samtidigt som kompetensen hos dem ökar. 

∗ Kvalitetskontroller – certifieringar, garantier och licensieringar. Trovärdigheten ökar om det finns krav för 

att vara verksam på marknaden. Kvalitetskontroller måste dock följas upp och göras regelbundet av 

opartiska kontrollanter. Det krävs även att sanktioner för de som inte uppfyller nödvändiga kriterier är 

trovärdiga och inte framstår som tomma hot eftersom det urholkar strategierna. 

∗ Övervakning av tredje part med anseende. Genom att anlita en tredje oberoende part med anseende kan 

kontroller av säljarnas handhavanden göras samtidigt som sannolikheten ökar för att det ska uppfattas om 

en trovärdig åtgärd. Men för detta krävs att hot om sanktioner vid upptäckta oegentligheter är trovärdiga, 

annars blir övervakningen verkningslös. 

∗ Utveckla trovärdighet genom samarbete. Att gå samman i en grupp kan öka trovärdigheten för att nå ett 

uppsatt mål och verka stärkande för enskilda parter. I en grupp blir det även lättare att standardisera och 

förbättra informationen, vilket leder till att kunderna lättare kan skilja mellan ärliga och oärliga aktörer.43 

                                                                                                                                                   
Carlton&Perloff, (1999), s. 426-428. 
43 Begg, Fischer&Dornbusch, (1997), s. 270-271;  
Dixit, A.&Nalebuff, B., (1991), s. 162-163;  
Hägg, (1998); Carlton&Perloff, (1999), s. 426-428. 
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6. Historiska lärdomar av förtroendestrategier från Sverige och USA 
 
Dagens förtroendeproblematik i Ryssland liknar den som fanns i Sverige och USA under utvecklingsskedet av 

deras försäkringsmarknader på 1800-talet. Tidigare erfarenheter kan vara vägledande för att finna lämpliga 

förtroendeskapande strategier för den ryska försäkringsmarknaden för privata pensionsförsäkringar.  

Erfarenheter från Sverige 

Prime move problem 
 
Prime move problem försvårade verksamheten för nystartade försäkringsbolag i mitten av 1800-talet. 

Försäkringsbolag möttes av misstänksamhet och skepticism eftersom folkförsäkringsverksamheten var en 

relativt ny företeelse i Sverige. För att öka trovärdigheten kopierades bolagsordning och produkter från länder 

där försäkringsverksamheten funnits en längre tid. Genom att ta efter föredömliga försäkringsbolags 

verksamhet kunde svenska försäkringsbolag spara tid och pengar på onödiga misstag. Men framför allt kunde 

trovärdigheten och framtidstron för den svenska försäkringsmarknaden höjas genom att kopiera 

försäkringsbolag och anställa personer med anseende. Kunskaper inhämtades främst från engelska, tyska och 

amerikanska förebilder. Resor företogs för att studera deras verksamhet och/eller för att finna personer som 

kunde vara till nytta för den svenska försäkringsverksamheten. Försäkringstjänstemän från andra länder 

anställdes framför allt för två syften. Dels för att instruera arbetskollegor och dels för att de personligen kunde 

påvisa fördelarna med försäkringsverksamheten. Att anställa personal med anseende, antingen från 

försäkringsbranschen eller andra sammanhang, var också ett viktigt led i att öka trovärdigheten för svenska 

försäkringsbolag.44  

 

För att sprida folkförsäkringsverksamheten till alla delar av landet öppnades lokala kontor. Försäljning och 

marknadsföring sköttes av lokal personal med anseende, vilket gav kontoren trovärdighet. Möjligheter att 

teckna försäkringar för hushåll med små inkomster skapades genom att premier betalades veckovis. Dessutom 

gavs möjligheter för att teckna små försäkringar, som syftade till att bygga upp förtroende. Genom att uppfylla 

åtaganden som gällde för mindre försäkringar bevisade försäkringsbolagen att de var trovärdiga.45  

Självdiskriminerande åtgärder för att upptäcka oärliga försäkringsbolag 
 
Redan i ett tidigt skede försökte ärliga försäkringsbolag förhindra att oärliga likar sökte sig till den svenska 

försäkringsmarknaden. Konkurser och dåligt skötta försäkringsbolag fick stor uppmärksamhet i media, vilket 

minskade förtroendet för hela försäkringsverksamheten. Försäkringsbolag med ärliga avsikter antog därför 

självdiskriminerande åtgärder för att öka trovärdigheten för deras verksamhet.   

 

                                                
44 Svenska Lifförsäkringsanstalten Trygg, (1910), s. 122; Hägg, (1998).  
45 Svenska Lifförsäkringsanstalten Trygg, (1910), s. 119. 
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En åtgärd som infördes var att öppna upp bokföring och redovisning för utomstående att granska. Revision 

underlättades genom att bokföring och redovisning standardiserades, något som även förenklade jämförelser 

mellan försäkringsbolag.46 Försäkringsbolagen skrev revisionsberättelser som offentliggjordes. Kontrollanter 

anställdes som övervakade försäkringsverksamheten internt. Försäkringsbolagens finansiella status fick större 

trovärdighet genom att en opartisk tredje man kontrollerade dem.47 

 

Ärliga försäkringsbolag började samarbeta med varandra för att tillsammans verka för en sund 

försäkringsmarknad. Det bildades ett branschorgan vars syfte var att säkerställa kvaliteten på 

försäkringstjänster och minska ofullständig information. Samarbetet medförde bland annat att kontraktsvillkor 

och hantering av försäkringsstatistik standardiserades för att undvika godtycklig behandling av 

försäkringstagare.48  

 
Lagstiftning och offentlig reglering efterfrågades av försäkringsbolagen för att undvika tveksamheter. I ett land 

som Sverige där staten hade folkets förtroende var lagar och regleringar även önskvärt ur förtroendesynpunkt. 

Klara gränser sattes upp för vad som skulle gälla för försäkringsbolagen. Ärliga försäkringsbolag signalerade 

ett tydligt avståndstagande från de som agerade oärligt genom att reagera på och sanktionera upptäckta 

oegentligheter.49 

 
Självdiskriminerande åtgärder var ett försök att vända på problematiken som uppstod på grund av oärliga 

försäkringsbolag förstörde marknaden. Övervakning av tredje part tillsammans med lagar och regleringar 

ökade sannolikheten för att ärliga försäkringsbolag kunde förhindra oärliga aktörer att ta sig in på marknaden. 

Ökad transparens underlättade för försäkringstagaren att avgöra om försäkringsbolag var ärliga eller oärliga.  

Erfarenheter från USA 

Från ömsesidig riskdelning till ömsesidiga försäkringsbolag 
 
Problemen som vi tidigare beskrivit från den svenska försäkringshistorien fanns även i USA. Amerikanska 

försäkringsbolag upplevde svårigheter med kontraktsutformning, försäkringsstatistik och korrekt uttaxering av 

premier, vilket resulterade i lågt förtroende från allmänheten. Försök att få bukt med problemen gjordes, men 

inga tillfredsställande lösningar hittades. Försäkringskontraktets längd gjorde det t. ex. omöjligt att utforma 

dem till att täcka oförutsägbara framtida händelser, vilket ledde till att försäkringstagaren fick ta en stor del av 

risken. Detta är ett problem som kvarstår än idag, men inte i lika stor utsträckning eftersom många av riskerna 

kan diversifieras bort. Vid denna tidpunkt hade dock inte försäkringsbolagen tillräckligt med försäkringstagare 

för att vidta sådana åtgärder. Vidare var försäkringsstatistiken undermålig och risken ökade därmed för att 

uttaxering av försäkringen inte blev korrekt eller att den t.o.m. omintetgjordes. Dessutom fanns en risk att 

                                                
46 Hägg, (1998), s. 152. 
47 Svenska Lifförsäkringsanstalten Trygg, (1910), s. 123. 
48 Hägg, (1998), s. 170. 
49 Hägg, (1998), s. 207-211. 
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avkastningen på försäkringsbolagets investeringar blev lägre än förväntat, vilket i sin tur skulle påverka 

utbetalningarna och i värsta fall försäkringsbolagets existens. Osäkerhet kring framtida avkastning på 

försäkringsbolagets investeringar ledde även till att försäkringsbolagen ofta satte onödigt höga premier. Bland 

annat på grund av dessa orsaker valdes ett annat alternativ än i Sverige. I USA bildades ömsesidiga 

försäkringsbolag, som bygger på principen med ömsesidig riskdelning.50 

 

Ömsesidig riskdelning är en enkel form av försäkring där riskerna poolas och delas ex post. En grupp individer 

går samman och ingår ett avtal om att hjälpas åt om något oförutsett skulle hända någon i gruppen. Gruppens 

medlemmar ger således ett löfte om att stötta varandra efter det att en olycka har hänt. En av fördelarna med 

denna typ av riskdelning är att den även fungerar med begränsade förkunskaper om försäkringsstatistik eller 

sannolikhetslära. De enda nödvändiga kriterierna är att involverade parter accepterar att det föreligger risk och 

att de anser att den är likadan för alla, dvs. att gruppen är homogen. Enkelheten med ömsesidig riskdelning 

förklarar varför denna form av försäkring användes innan det fanns tillräckligt med tillförlitliga kunskaper om 

försäkringsstatistik. Sannolikheten för att en grupp individer skall komma överens om gemensam riskdelning 

är stor om de (i) står inför samma risk, (ii) känner till riskerna med moral hazard, och (iii) kan kontrollera 

varandras beteenden. Detta exemplifieras av mer eller mindre implicita överenskommelser som existerade då 

det var vanligt med små byar eller samhällen, i vilka invånarna var en homogen grupp som stod inför likartade 

risker. Om någon i byn drabbades av en olycka hjälpte grannarna till med vetskapen om att de i sin tur skulle få 

hjälp om något hände dem. Eftersom alla kände varandra kunde allas beteenden kontrolleras och därmed 

förhindra moral hazard.51  

 

I förlängningen kan ömsesidig riskdelning i privata pooler utvecklas till ömsesidiga försäkringsbolag, vilket 

skedde i USA. Principen är densamma som vid ömsesidig riskdelning men bolagsstrukturen liknar den som 

finns i försäkringsbolag. Genom att bilda ömsesidiga försäkringsbolag kunde problem som fanns med 

försäkringsbolag unvikas. I ömsesidiga försäkringsbolag minskas risken för opportunistiskt beteende. I denna 

typ av försäkringsbolag finns försäkringstagare på båda sidor om bolaget, dvs. de är både ägare och 

försäkringstagare. När ägarna och försäkringstagaren är en och samma person minskar incitament för 

opportunistiskt beteende, eftersom incitament för att sätta onödigt höga risknivåer eller reserver försvinner. 

Premierna behöver endast sättas till att täcka det förväntade utfallet. Om det förväntade utfallet slår in betyder 

det endast att uttaxeringen varit rätt beräknad och ingen förlust gjorts. Om utfallet däremot inte slår inte kan 

överskottet av inbetalade premier delas ut till delägarna i form av andelar. Ett ömsesidigt försäkringsbolag kan 

därför regelbundet justera sina medlemmars premier, vilket leder till att bolagets försäkringstagare inte betalar 

mer än nödvändigt för sin försäkring.52  

 

                                                
50 Se Hansmann, (1996). 
51 Hägg, (1998), s. , Skogh, (1999), s. 514, 510-511. 
52 Se Hansmann, (1996). 
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7. Policyrekommendationer för en fungerande marknad 
 
Vi har tidigare hävdat att försäkringsmarknaden är förtroendekänsligare än många andra marknader på grund 

av att försäkringskontraktet bygger på ett löfte ex ante, vars resultat först kan utvärderas ex post. En privat 

pensionsförsäkring kräver mycket förtroende eftersom denna typ av försäkring är långsiktig och det kan därför 

ta lång tid innan ett bedrägeri uppdagas. För en individ som börjar pensionsspara vid 25 års ålder tar det ca. 40 

år innan resultatet av inbetalda premier kan utvärderas.  

 

Vi ska nedan ta upp strategier som lämpar sig för den ryska försäkringsmarknaden med avseende att minska 

förekomsten av oärliga försäkringsbolag och öka trovärdigheten för ärliga försäkringsbolag. Strategierna ämnar 

öka incitament för att försäkringsbolag ska värdesätta framtida vinster högre än nutida och för att det ska bli 

lättare att upptäcka oärliga aktörer på marknaden. 

Ökad transparens 
 
Genom att öppna upp bokföring och redovisning för revision av en tredje oberoende part kan oegentligheter 

upptäckas. I Sverige ledde en större öppenhet till standardisering vilket ytterligare underlättade för utomstående 

kontrollörer. För den ryska marknaden är både en större öppenhet och standardisering önskvärt både vad gäller 

bokföring, redovisning och försäkringsstatistik. Fördelarna är uppenbara – asymmetrisk information och 

transaktionskostnader minskar. Det blir lättare att upptäcka oärliga försäkringsbolag och incitament för att 

agera oärligt minskas. Försäkringstagarna riskerar inte att bli utsatta för godtycklig behandling i samma 

utsträckning som idag. Privata pensionsförsäkringar är en ny produkt och allt som underlättar samordning bör 

göras för att få bukt med oförutsedda problem.  

 

För ökad transparens krävs samarbetsvilja från försäkringsbolagens sida, ett fungerande rättssystem och en 

oberoende tredje part. För Sverige vållade detta inget problem eftersom initiativet för öppenhet och lagstiftning 

togs av försäkringsbolagen själva. Staten hade folkets förtroende och kunde därför verka som en oberoende 

tredje part. En offentlig övervakning ansågs t.o.m. önskvärd. I Ryssland borde samarbetsvilja finnas bland 

ärliga försäkringsbolag. Det är dessa försäkringsbolag som tjänar på ökad transparens och övervakning av 

tredje part. Men det finns många försäkringsbolag som är korrupta och därmed inte har incitament för att verka 

för större öppenhet, vilket kan vålla problem. Dessutom kan svårigheter uppstå för att finna en trovärdig tredje 

kontrollerande part. Korruption råder inom såväl juridiska som offentliga organ, vilket avsevärt försvårar 

strategin. Trovärdigheten har underminerats på grund av återkommande korruptionsskandaler och tidigare 

ambivalens. För att komma åt detta problem krävs omfattande och långsiktiga arbeten. Personerna i 

maktpositioner är desamma som under kommunismen och deras beteende har internaliserats under lång tid. 
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Självdiskriminerande strategier 
 
Vi anser att självdiskriminerande strategier ger goda möjligheter till att minska prime move problem på den 

ryska pensionsförsäkringsmarknaden. Ett självdiskriminerande kontrakt skulle t. ex. kunna vara att dela upp ett 

stort åtagande i mindre delar. Genom att uppfylla delmål skapas förtroende. Försäkringsbolaget framstår även 

som mer trovärdigt eftersom ett kontraktsbrott medför förluster och därmed minskar incitament till bedrägeri. 

En annan möjlighet är att erbjuda småförsäkringar och se till att de uppfylls för att skapa trovärdighet. Efter att 

ha uppfyllt åtagandet med en liten försäkring ökar sannolikheten för att försäkringstagaren även ska lita på att 

försäkringsbolaget kommer uppfylla ett större åtagande. Ytterligare möjligheter för att öka trovärdigheten och 

minska prime move problem är att spendera tid tillsammans med försäkringstagare. Genom att öppna lokala 

kontor där försäljning och marknadsförings sköts av lokal personal med anseende ökar förtroendet. Lokalt 

anställda kan ge en ökad känsla av trygghet för försäkringstagare. Lokala kontor ger dessutom en större 

spridning av pensionsförsäkringar. Ryssland är ett stort land där det för närvarande råder stor koncentration av 

företag i storstäderna. Många av dem som är av störst behov av pensionsförsäkringar nås därför inte.  

Trovärdighet genom samarbete 
 
En av de teoretiska lösningarna för att öka förtroendet var att gå samman i en grupp. Svensk 

försäkringshistoria uppvisar goda resultat av denna strategi. Svenska försäkringsbolag samarbetade både på ett 

nationellt och internationellt plan. Utländska föredömliga försäkringsbolags bolagsordning och produkter 

kopierades. Vidare överlät svenska försäkringsbolag marknadsföring och försäljning till personer med anseende 

både från försäkringsbranschen och andra sammanhang. Branschorganet som bildades av svenska 

försäkringsbolag satte upp kriterier för sina medlemmar. Endast högkvalitativa försäkringsbolag fick ingå och 

en tydlig signal gick ut till försäkringstagarna. Godtycklig behandling skulle undvikas genom att 

kontraktsvillkor och försäkringsstatistik standardiserades. Det skulle underlättas för försäkringstagaren att 

skilja mellan ärliga och oärliga försäkringsbolag. Försäkringsbolag som inte uppfyllde kriterierna skulle 

diskrimineras.  

 

I Ryssland finns ett branschorgan som skulle kunna axla denna roll, det Ryska Försäkringsförbundet. Ca. 300 

av de 1200 verksamma försäkringsbolagen är medlemmar i det Ryska Försäkringsförbundet och de utgör drygt 

80 procent av marknaden. Ett samarbete mellan medlemmar skulle därför avsevärt kunna minska förekomsten 

av oärliga försäkringsbolag eftersom deras marknadsandelar är av betydande storlek. Samarbetet skulle 

dessutom kunna minska prime move problem om det Ryska Försäkringsförbundet agerade som kvalitetsgarant 

som endast accepterade högkvalitativa medlemmar. Med ett medlemskap i det Ryska Försäkringsförbundet 

skulle trovärdigheten sannolikt öka för nystartade försäkringsbolag och deras kvalitetsnivå. Dessutom skulle ett 

branschorgan med endast högkvalitativa medlemmar underlätta försäkringstagarens dilemma att avgöra om 

försäkringsbolag är ärliga eller inte. Genom att välja ett försäkringsbolag som är medlem i det Ryska 

Försäkringsförbundet minskas risken för att bli lurad. 
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I viss utsträckning finns redan samarbeten mellan ryska och utländska försäkringsbolag. Emellertid finns det 

försäkringsbolag som uttryckt rädsla för att internationella försäkringsbolag kommer ta över marknaden varför 

ett utökat samarbete bör göras i små etapper. Ryska försäkringsbolag måste kunna känna sig delaktiga och inse 

att ett internationellt samarbete skapar möjligheter för att förbättra marknaden för privata pensionsförsäkringar. 

Troligtvis kan trovärdigheten öka för ett försäkringsbolag med internationellt samarbete. Bland annat kan ett 

internationellt samarbete bidra till att öka kompetensen inom ryska försäkringsbolag.  

 

Vidare anser vi att internationellt samarbete skulle underlätta för att ändra attityder som försvårar övergången 

ill marknadsekonomiska spelregler. I tidigare kapitel har vi sett hur normer skapade av kommunistregimen 

internaliserades på mer eller mindre ofrivillig väg av sovjetmänniskan. Företagsnormer bär därför fortfarande 

spår av det förflutna. Genom internationellt samarbete skulle de av kommunismen formade normer inom 

företag kunna förändras. Vi anser att en internalisering av västerländsk företagskultur är nödvändig eftersom 

utvecklingen i Ryssland går mot att bli alltmer marknadsekonomiskt anpassad och där utländska konkurrenter 

får en mer betydande roll. Samarbeten skulle därför kunna göra ryska försäkringsbolag mer konkurrenskraftiga 

i ett internationellt perspektiv. 

Ömsesidig riskdelning och egna pooler 
 
Problemen som fanns i USA liknar de som finns på den ryska privata pensionsförsäkringsmarknaden. I 

amerikansk försäkringshistoria visas att när förtroendeproblematiken inte kan övervinnas finns en utväg genom 

att gå från ömsesidig riskdelning till att bilda ömsesidiga försäkringsbolag. Genom att bilda ömsesidiga 

riskdelningspooler skulle många av de problem som möter dagens ryska försäkringstagare undvikas. För 

Ryssland borde därför ömsesidig riskdelning vara ett potentiellt alternativ. 

 

En av fördelarna med att bilda ömesidiga pooler för riskdelning är enkelheten. Endast tre kriterier är 

nödvändiga för att ömsesidiga riskdelning ska uppstå. En homogen grupp individer måste (i) uppleva att de 

står inför samma risk, (ii) känna till problemet med moral hazard och (iii) kunna kontrollera varandra. Den 

tidigare rådande kommunismen gjorde att ekonomiska skillnader mellan individer jämnades ut och 

befolkningen formades till en homogen grupp. Många stadsdelar som upprättades för att samla arbetande från 

samma yrkesgrupper finns fortfarande kvar. I sådana områden är därför invånarna en relativt homogen grupp, 

som står inför lika risker eftersom de bland annat arbetar på samma arbetsplatser och bor i samma område. 

Detta gäller emellertid inte endast stadsdelar, utan även byar på landsbygden där människor oftast lever på lika 

villkor. Eftersom invånare i stadsdelar och byar oftast känner varandra relativt väl från arbetet eller fritid 

underlättas kontrollen av varandra för att t. ex. förhindra moral hazard. Med dessa förutsättningar, anser vi, att 

det inte borde finnas svårigheter att bilda pooler för ömsesidig riskdelning. Försäkringsbehovet kan även 

tillgodoses i avlägsna delar av landet eftersom endast små förkunskaper krävs vid ömsesidig riskdelning. Vi 

anser att genom att utnyttja ömsesidiga pooler för riskdelning kan försäkringsbehovet tillfredsställas snabbare 

än med förtroendehöjande strategier. Kriterierna för att pooler för ömsesidig riskdelning finns redan i det ryska 
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samhället och därför kan flera riskmoment som stöld, brand, sjukdom skulle kunna minskas utan stora 

förändringar.  

 

Andra fördelar med pooler för ömsesidig riskdelning i Ryssland är att flera av de största problem som finns 

idag kan undvikas. (i) Incitament för opportunistiskt beteende minskas eftersom försäkringstagarna både är 

ägare och försäkringstagare. Det finns därför ingen anledning till att vara oärlig och därför riskerar inte 

försäkringstagare att bli lurade som de blivit tidigare av försäkringsbolag. Dilemmat med att avgöra huruvida 

ett försäkringsbolag är ärligt eller inte försvinner. (ii) Försäkringstagare betalar inte mer än nödvändigt då 

premierna kan justeras regelbundet. Det är troligt att försäkringsbolagen sätter höga premier för att trygga sina 

reserver eftersom den ekonomiska situationen i Ryssland inte är riktigt stabil. Detta undviks emellertid med 

pooler för ömsesidig riskdelning. Skulle uttaxeringen vara korrekt har ingen förlust gjorts, annars betalas den 

ut i form av andelar. Vi anser att detta kan vara av betydelse för Ryssland där majoriteten av befolkningens 

inkomster är små och oregelbundna. Kännedom om att en privat pensionsförsäkring inte kostar mer än 

nödvändigt kan ge dem större spridning bland samhällets mindre bemedlade. Det är troligt att försäkringsbolag 

sätter höga premier för att trygga sina reserver eftersom den ekonomiska situationen är instabil. (iii) Minskad 

avhängighet av försäkringsstatistik. I dåtidens USA, liksom dagens Ryssland, var försäkringsstatistiken 

undermålig och därför blev det riskfyllt att förlita sig till den. Försäkringsstatistik insamlas kontinuerligt av 

Ryska Försäkringsförbundet, men då det inte pågått under en längre tid bör statistiken beaktas med försiktighet. 

Dock är tillgänglig försäkringsstatistik relevant eftersom medlemmarna i Ryska Försäkringsförbundet utgör ca. 

80 procent av marknaden. Med ömsesidig riskdelning blir emellertid beroendet inte lika omfattande när 

uttaxeringen kan beräknas på vad som kan hända i ett värsta fall scenario.  
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8. Slutsatser  
 
Utifrån vår analys har vi kommit fram till att den ryska försäkringsmarknaden för privata pensionsförsäkringar 

befinner sig i ett läge som bevarar status quo istället för att ge ökad välfärd. Försäkringstagare har ofullständig 

information om försäkringsbolagen, vilket gör att de inte kan skilja mellan ärliga och oärliga aktörer. 

Försäkringstagares förtroende har missbrukats, vilket medfört att de avstår från att teckna försäkringar för att 

slippa bli lurade. Oärliga försäkringsbolag på marknaden förstör för andra aktörer och gör det svårt för nya 

försäkringsbolag att etablera sig. 

Pooler för ömsesidig riskdelning 
 
Vi anser att ömsesidig riskdelning är ett lämpligt alternativ för ryska försäkringstagare av privat 

pensionsförsäkring. Amerikansk försäkringshistoria har visat att detta alternativ fungerar när ingen lösning 

finns för att förhindra oärliga försäkringsbolag och minska ofullständig information. För ryska 

försäkringstagare ser vi framför allt följande fördelar med att bilda ömsesidiga försäkringsbolag. (i) 

Försäkringsbehov kan lösas fortare än med förtroendehöjande strategier. Förutsättningar för att skapa 

ömsesidiga försäkringsbolag finns redan i det ryska samhället. Kommunismen skapade en homogen 

befolkning. Individer är sedan tidigare vana vid att samarbeta för sin överlevnad via informella kanaler. 

Beteendet moral hazard motverkas av att individers incitament till bedrägeri minskas när de både är ägare och 

försäkringstagare. (ii) Det krävs endast begränsade kunskaper om försäkringsstatistik för ömsesidiga 

riskdelningspooler. Individer som annars inte har ekonomisk möjlighet att skaffa försäkring får en möjlighet 

att täcka sitt försäkringsbehov. Premier kan betalas in veckovis vilket underlättar för hushåll  med små och 

oregelbundna inkomster. Dessutom kan premierna regelbundet justeras, vilket betyder att försäkringstagare inte 

betalar mer än nödvändigt för sina försäkringar. (iii) Försäkringsbehovet kan på ett effektivt sätt även 

tillfredsställas i avlägsna landsdelar. Idag finns en stor koncentration av försäkringsbolagen i storstäder. 

Många som har behov av pensionsförsäkringar kan därför inte skaffa någon på grund av att det inte finns 

tillgängligt för dem. 

Förtroendestrategier 
 
Utifrån ekonomisk teori och erfarenheter från svensk försäkringshistoria har vi sett exempel på att det går att 

finna lösningar på förtroendeproblematiken som uppstår när det finns oärliga försäkringsbolag på marknaden. 

Förtroendeproblematiken löstes t. ex. i Sverige genom att försäkringsbolagen bland annat implementerade ökad 

transparens, självdiskriminerande åtgärder, övervakning av en tredje part och ett branschorgan där endast 

högkvalitativa försäkringsbolag ingick. Som vi ser det finns inga hinder för att ärliga försäkringsbolag inte 

skulle vara villiga att implementera liknande förtroendehöjande strategier. Likaså borde även nyetablerade 

försäkringsbolag se fördelarna med självdiskriminerande åtgärder och dylikt för att minska prime move 

problem. Vi tror även att det Ryska Försäkringsförbundet skulle kunna axla rollen som branschorgan för 

högkvalitativa försäkringsbolag – både för redan etablerade och nystartade.  
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Problemet med att öka trovärdigheten på försäkringsmarknaden för privata pensionsförsäkringar ligger inte i 

försäkringsbolagens samarbetsvilja eller ovilja att implementera förtroendestrategier. Ärliga försäkringsbolag 

har allt att vinna och inget att förlora på att införa förtroendestrategier. Problemet ligger istället i att korruption 

blivit ett alltmer utspritt fenomen i det ryska samhället. Vi ser tre hinder för att förtroendestrategier ska lyckas i 

Ryssland. (i) Majoriteten av tillgängliga förtroendehöjande strategier är avhängiga av en tredje oberoende 

part och fungerande juridiska instanser. Med korruption fallerar dessa strategier eftersom möjligheten att 

utföra sanktioner vid upptäckta oegentligheter försvinner. Lagstiftning och övervakning blir verkningslösa 

instrument när oärliga försäkringsbolag kan muta sig fria. (ii) Korruption inom offentliga och juridiska 

instanser ligger utanför försäkringsbolagens påverkan. Vi anser därför att det skulle kunna vara lämpligt med 

ett internationellt samarbete. Det behövs troligen hjälp och stöd utifrån för att kunna stå emot krafter som inte 

skulle kunna tänkas vara intresserade av en förändring av nuvarande situation. Personer på maktpositioner är 

desamma som under kommunismen och har gjort sig förmögna genom mutor. De har inga incitament att 

förhindra korruption. (iii) Korrupt beteende går långt tillbaka i den ryska historien och kan därmed sägas vara 

internaliserad. Internaliserat beteende tar lång tid att förändra. En omfattande attitydförändring krävs för att få 

bukt med korruptionen. Vi anser att en lösning på korruptionen är en avgörande faktor huruvida trovärdigheten 

kan höjas för försäkringsmarknaden för privata pensionsförsäkringar i Ryssland.  
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