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1 INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel avser vi att introducera läsaren i uppsatsen genom att ge en 
övergripande bild av den bransch vi undersökt samt de teoretiska koncept som står i fokus i 
uppsatsen. Vi kommer också att diskutera och presentera det problemområde som 
undersökts, vilket därefter mynnar ut i uppsatsens syfte och problemfrågor. Kapitlet avslutas 
med en presentation av uppsatsens målgrupp.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
På senare tid har den svenska livförsäkringsmarknaden genomgått omfattande 
förändringar. Från att ha varit en traditionsbunden, konservativ oligopol-
marknad med flertalet monopolavtal, har den förändrats till att vara en 
turbulent utvecklingsmarknad, då exempelvis många av bolagen har 
konkurrensutsatts de senaste åren. (Blom & Virolainen, 2001) Utvecklingen på 
livförsäkringsmarknaden har dock inte enbart varit positiv för spararna och i 
takt med att det offentliga pensionssystemet urholkats har det privata 
pensionssparandet enligt Olsson (2003-10-23) blivit allt viktigare. För allt fler 
människor är det pengar från det privata sparandet som kommer att garantera 
ekonomin under ålderdomen. (www.forsakringsforbundet.se) 
 
De svenska livförsäkringsbolagens målsättning är att kunna erbjuda ett 
ekonomiskt rättvist livförsäkringssparande, där trygghet och långsiktighet är 
ledord. (www.folksam.se, www.amfpension.se, www.skandialiv.se) 
Målsättningen stämmer dock inte överens med den rådande situationen i 
branschen, där många av bolagen har drabbats av finansiella problem av olika 
slag, som i vissa fall har lett till att bolagen inte har kunnat hålla sina löften till 
spararna. (Bark, 2003-10-15; Sundén, 2003-10-14) På grund av detta har 
livförsäkringsbranschen under senare tid fått stor uppmärksamhet i media och 
de flesta av livförsäkringsbolagen kritiseras för svikna löftena till kunder och 
för skandaler som de varit inblandade i.  
 
Olsson (2003-10-23) skriver att de svikna löftena, spararnas besvikelse och 
medieuppståndelsen är tecken på att livförsäkringsbranschen befinner sig i en 
förtroendekris, vilket är en åsikt som även har framförts av biträdande 
finansminister Gunnar Lund. Enligt Sundén (2003-10-14) menar Gunnar 
Lund att det är oroande att livförsäkringsbolagen befinner sig i en 
förtroendekris. Teoretiskt beskriver Skoglund och Olsson (1995) 
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förtroendekriser som skapade av media, vilket även Pearson och Clair (1998) 
samt González-Herrero och Pratt (1995) framhåller. Ovan nämnda författare 
menar också att förtroendekriser vanligtvis är en följd av andra problem och 
kan vara ett tecken på att något är allvarligt fel inom ett företag. 
 
En undersökning från Sifo Research & Consulting har visat att tre av fyra 
svenskar har mindre förtroende för livförsäkringsbolagen efter den senaste 
tidens branschturbulens (DN, 2003-11-02). Olsson (2003-10-23) och Schück 
(2003-10-11) menar vidare att i en situation som den livförsäkringsbranschen 
befinner sig i är det viktigt att se till att den så kallade förtroendekrisen inte 
leder till en förtroendekollaps, där spararna slutar att spara. En sådan situation 
skulle kunna göra det ännu svårare för livbolagen att uppfylla sina åtaganden 
och därmed ytterligare undergräva förtroendet (Schück, 2003-10-11). Det är 
dock inte enbart i media som det framhålls att livbolagen befinner sig i en 
förtroendekris, även Håkan Danielsson, ordförande i Försäkringsförbundet (i 
Risk och Försäkring, nr 19/2003) framhåller detta. Danielsson (i Risk och 
Försäkring, nr 19/2003) menar dock att kritiken mot livbolagen till viss del är 
oberättigad eftersom problemen huvudsakligen varit en följd av det oväntat 
kraftiga börsfallet efter sekelskiftet. Börsfallet har drabbat livförsäkrings-
bolagen hårt eftersom de är stora aktieplacerare och många förändringar 
planeras och genomförs nu i livbolagen. (Risk & Försäkring, nr 19/2003) 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Det som media beskriver som en förtroendekris i livförsäkringsbranschen har 
fått oss att fatta intresse för hur förtroendekriser hanteras inom de berörda 
livförsäkringsbolagen. Hantering av förtroendekriser är dock något som 
endast i begränsad utsträckning behandlas i den befintliga teoretiska 
litteraturen rörande krishantering, vilket gör området intressant att undersöka 
även ur teoretisk synvinkel. Vidare är det i den svenska livförsäkrings-
branschen inte enbart enskilda bolag som drabbats var för sig av 
förtroendekrisen, utan branschen som helhet berörs. Genom att studera 
enskilda livförsäkringsbolag är vår avsikt att åstadkomma en helhetsbild av hur 
bolagen inom livförsäkringsbranschen hanterar förtroendekrisen.  
 
Enligt flera författare är frågan hur ett företag i kris hanterar nyhetsmedia och 
andra intressenter en kritisk faktor som kan komma att ha större betydelse för 
företaget än själva krisen har (Pearson & Clair, 1998; Skoglund & Olsson, 
1995). Detta är något som är aktuellt i den svenska livförsäkringsbranschen, 
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där löften till spararna svikits och skandalaffärer kommit till allmänhetens 
kännedom. De skandaler som uppmärksammats i vissa livförsäkringsbolag 
ligger dock inte i fokus i vår uppsats och kommer därför inte att behandlas 
utförligt. Framställningen i media har dock fokuserat på etik och moralfrågor i 
samband med förtroendekrisen och dessa frågor kommer därför att i viss 
utsträckning beaktas.  
 
Flera författare poängterar den förändringsmöjlighet som en krissituation ger 
upphov till inom en organisation (Brill & Worth, 1997; Hurst, 1995; Pearson 
& Clair, 1998). Många framhäver att kriser är nödvändiga för att kunna 
genomföra förändringar inom en organisation (Barton, Newell & Wilson, 
2003; Brill & Worth, 1997; Hurst, 1995; Pearson & Clair, 1998). När det gäller 
förtroendekrisen inom den svenska livförsäkringsbranschen tror 
Finansinspektionens generaldirektör Ingrid Bonde, enligt Dagens Nyheter 
(2003-10-21), att den pågående mediedebatten kommer att kräva en 
förändring av livförsäkringsbolagen, exempelvis med avseende på 
produktutbud. Hypotesen gällande förändrat produktutbud kan ses som ett 
exempel på en förändring, då flera författare (Brill & Worth, 1997; 
Thompson, 1990) påpekar att en förändrad produkt vara ett resultat av att ett 
företag avser att inrikta sig mot en annan målgrupp eller binda existerande 
kundgrupper starkare till det egna bolaget.  
 
Enligt en ledare i Dagens Nyheter (2003-10-09) är högre transparens, där 
livförsäkringsbolagen öppet redovisar sina siffror, nödvändig för att spararna 
lättare ska kunna granska bolagen och för att förtroendet för branschen ska 
kunna återvinnas. Många livförsäkringsbolag har också börjat genomföra 
större förändringar, exempelvis har den så kallade Allanregeln1 slopats av flera 
bolag inom branschen (Pensioner & Förmåner, nr 8/2003). Detta kan ses som 
exempel på omfattande förändringar, något som Brill och Worth (1997) 
menar följer på kriser. Som en följd av att det både i befintlig litteratur 
rörande krishantering och i media, med avseende på den svenska 
livförsäkringsbranschen, anses finnas ett samband mellan krishantering och 
förändringar är det av intresse att undersöka huruvida detta samband är något 
som gäller även för förtroendekriser.  

 
 

                                           
1 Allanregeln innebär att ett livförsäkringsbolag inte reducerar de pensioner som redan börjat utbetalas. 
Återbäringen vid pensionens inträde har tidigare räknats som bindande och tanken med Allanregeln har varit 
att traditionella pensionsförsäkringar ska vara stabila även när låga återbäringsräntor minskar värdet på 
pensionsförsäkringen. (Pensioner & Förmåner, nr 8/2003) 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka och beskriva hur 
förtroendekriser hanteras av enskilda bolag. Som en följd av detta avser vi 
även att undersöka hur förtroendekriser bör hanteras samt på vilket sätt 
förtroendekriser kan utgöra drivkrafter till förändringar.  
 
 

1.4 Problemfrågor 
 
Ovanstående problemdiskussion och syfte leder oss till följande 
frågeställningar:  
 
•  Hur hanterar livförsäkringsbolagen den förtroendekris som drabbat hela 

branschen?  
 

•  Hur bör livförsäkringsbolagen hantera förtroendekrisen för att kunna ta sig 
ur den? 

 
•  På vilket sätt kan förtroendekriser utgöra drivkraft till förändringar inom 

ett enskilt bolag?  
 
 

1.5 Målgrupp 
 
Målgrupp för uppsatsen är alla med intresse i livförsäkringsbranschen. Vidare 
är vår avsikt att uppsatsen ska kunna vara av intresse för de som är 
intresserade av förtroendekriser och hanteringen av dessa, med koppling till 
förändringar. 
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2 METOD  
 

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en förståelse för och möjlighet till kritisk 
granskning av de förutsättningar som ligger till grund för vår studie samt hur vi har valt att 
genomföra studien. I första delen av kapitlet presenteras och klargörs vårt vetenskapliga 
synsätt och därefter beskrivs vår undersökningsprocess. Slutligen diskuteras de faktorer som 
har haft inflytande på studiens vetenskapliga värde och på dess resultat. 
 
Jacobsen (2002) anser att metodkunskap är väsentligt för att kritiskt kunna 
granska och bedöma i vilken utsträckning resultatet av en undersökning ger en 
korrekt bild av verkligheten. Vidare kan god metodkunskap, enligt Eriksson 
och Wiedersheim-Paul (2001), ses som en viktig investering när en 
vetenskaplig studie ska genomföras, eftersom sådan kunskap, oavsett 
sakinnehåll, ger möjlighet till effektivitet i undersökningen. Vår egen syn på 
metod kan illustreras genom följande citat: 
 

“Kunskaper i metod är inget självändamål utan ett redskap för att uppnå de 
målsättningar man har med olika undersökningar och med sin forskning.”  

(Holme & Solvang, 1997, sid.11)  
 
Den metod som används är alltså ett redskap för att lösa problem och komma 
fram till ny kunskap, men det betyder inte att alla metoder är lika hållbara 
(Jacobsen, 2002). Holme och Solvang (1997) menar att det bör ställas vissa 
grundkrav på samhällsvetenskapligt forskningsarbete. Exempelvis måste 
arbetet stämma överens med den verklighet som undersöks, urvalet av 
information måste genomföras systematiskt och informationen bör nyttjas på 
bästa sätt. Vidare ska resultaten kunna kontrolleras och granskas samt kunna 
leda till ökad förståelse och ny kunskap. Innan de metodverktyg vi använt oss 
av vid studiens genomförande beskrivs och kritiskt granskas, redogörs därför 
för vårt teoretiska förhållningssätt, i syfte att ytterligare öka förståelsen för 
våra tankegångar och vårt tillvägagångssätt. 
 
 

2.1 Teoretiskt förhållningssätt 
 
Vi anser, i enlighet med Holme och Solvang (1997), att de medvetna eller 
omedvetna val en forskare ställs inför vid genomförandet av en studie 
påverkar både studiens utformning och resultat. De val som görs är enligt 
Holme och Solvang (1997) grundade i de förhållningssätt och synsätt som 
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undersökaren har på verkligheten, något som vi instämmer i. Vi menar också 
att den bild individer har av verkligheten samt hur verkligheten uppfattas 
skiljer sig åt från person till person, vilket även Jacobsen (2002) framhåller. 
Författaren menar att det i och med detta är svårt att komma fram till en 
samstämmig bild av hur världen ser ut i verkligheten, vilket i sin tur även 
påverkar i vilken grad det är möjligt att samla in kunskap och bedriva 
vetenskap. Vår åsikt är att individens syn på och uppfattning av verkligheten i 
viss utsträckning begränsar vilken typ av kunskap och vetenskap individen är 
öppen för att ta till sig, eftersom verklighetssynen inverkar på vad vi väljer att 
acceptera och tro på. I detta avsnitt avser vi därför att redogöra för hur vi ser 
på verkligheten, vetenskapen och kunskap. För att ytterligare tydliggöra vårt 
teoretiska förhållningssätt presenteras även vår syn på förförståelse.  
 
 

2.1.1 Vetenskap och kunskap 
 
Som framkommit ovan menar vi att verklighet, kunskap och vetenskap är 
inflätade i och påverkas av varandra. Molander (1983) påpekar att vetenskap 
inte bara förändrar vår syn på världen, utan även förändrar den vardag vi lever 
i, eftersom nya rön ständigt kommer fram om hur vi bör leva våra liv. Vad 
som egentligen är vetenskap anser vi dock vara svårt att avgöra, och denna 
åsikt tycks även flera författare av metodlitteratur besitta (Holme & Solvang, 
1997; Molander, 1983). En anledning till att det kan vara svårt att avgöra vad 
vetenskap egentligen innebär anser vi vara det faktum att vetenskap 
förekommer i många olika former i vårt nutida samhälle. Med detta menar vi 
att nya rön ständigt offentliggörs utan att mottagaren alltid känner till 
bakgrunden till hur de uppnåtts. Vi anser därför att vetenskap är något som 
bör vara välgrundat samt att resultatet bör vara tillgängligt i det avseendet att 
den enskilde individen ska kunna ta del av hur forskaren gått tillväga för att 
skapa vetenskap. Molander (1983) menar också att vetenskap är något som är 
offentligt och som beskriver, konstaterar och förklarar ett fenomen, vilket kan 
sägas vara i linje med vår syn på vetenskap. 
 
Lundahl och Skärvad (1999) hävdar dock att det måste finnas grundläggande 
metodkriterier som uppfylls för att en undersökning ska kunna sägas vara 
vetenskaplig. Det innebär att undersökningen måste vara upplagd och 
genomförd med vetenskapliga metoder, vilka syftar till att ge undersökningens 
resultat trovärdighet (Molander, 1983). I vår undersökning avser vi att 
undersöka hur de olika livbolagen hanterar det som av media kallas en 
förtroendekris, samt söka finna samband mellan förtroendekrisen och 
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eventuella förändringar inom bolagen. Detta mynnar sedan ut i vår uppsats 
som presenteras och görs tillgänglig för den intresserade. Vårt 
tillvägagångssätt skulle kunna klassas som vetenskapligt arbete enligt 
ovanstående kriterier, under förutsättning att vetenskapliga metoder använts 
vid genomförandet. Huruvida detta är fallet är dock upp till läsaren att 
bedöma men för att möjliggöra en sådan kritisk bedömning är vår avsikt att 
redogöra för de metoder som använts och de val som gjorts under arbetets 
gång.  
 
Molander (1983) påpekar att vetenskap innebär skapande av ny kunskap. Det 
är dock först när undersökningen genomförts som det kan konstateras om ny 
eller överraskande kunskap tillförts (Jacobsen, 2002). Den kunskap som vi har 
avsett att utveckla bidrar till förståelsen för ett relativt okänt fenomen, 
hantering av förtroendekriser. Som en koppling till detta var vår avsikt också 
att undersöka om och i så fall hur förtroendekrisen även genererar 
förändringar. Detta kan ses som ny kunskap, då hantering av förtroendekriser 
med koppling till förändringar så vitt vi vet, inte tidigare har undersökts. Nya 
kunskaper behöver dock, enligt Molander (1983) inte vara stora kunskaper. 
Författaren menar att begreppet ny kunskap enbart syftar på att fenomenet är 
nytt för allmänheten, vilket kan anknytas till vårt forskningsområde. 
Krishantering i sig är inte något nytt forskningsområde, utan har behandlats i 
stor utsträckning i den teoretiska litteraturen och även förtroende har 
behandlats förhållandevis extensivt. Begreppet förtroendekris har förekommit 
i medierapporteringen, dock inte enbart i samband med situationen inom 
livförsäkringsbranschen. Däremot har begreppet inte förekommit i någon stor 
teoretisk utsträckning, varför det ur teoretisk synvinkel är oklart hur 
förtroendekriser hanteras, något som varit vår avsikt att kunna bidra med 
kunskap om. Jacobsen (2002) påpekar också att det är viktigt att komma ihåg 
att kunskap inte är jämnt fördelat, då det som är självklart för en del inte är så 
för andra. Med anledning av detta vill vi påpeka att det är möjligt att kunskap 
redan utvecklats om förtroendekriser på andra håll, utan att det kommit till 
vår kännedom. 
 
För att avsluta diskussionen rörande vetenskap och kunskap vill vi lyfta fram 
Holme och Solvangs (1997) åsikt att vad som är vetenskapligt eller ej är en 
fråga om värdering och tolkning, vilket vi instämmer i. Författarna menar att 
tolkningar och värderingar är något som finns med i hela forskningsprocessen 
och därmed blir även frågan om vad som är vetenskapligt eller ej en 
tolkningsfråga. Detta för oss in på nästa aspekt: vår egen förförståelse.  
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2.1.2 Förförståelse 
 
I vår uppsats avser vi att utforska och skapa kunskap om hur förtroendekrisen 
inom livförsäkringsbranschen hanteras. Förtroendekrisen har varit omskriven 
i media på senare tid och är därför enligt vår uppfattning ett intressant ämne 
att studera. Det faktum att ämnet är debatterat har lett till att vi har viss 
förförståelse om situationen. Holme och Solvang (1997) framhäver att den 
förståelse en individ har av den situation han eller hon står inför bygger på 
tidigare erfarenheter, värderingar och intressen, eftersom den värld vi lever i är 
så komplex att förenklingar är nödvändiga. Vi tenderar därför att sålla bort 
viss information och betona annan. Två personers uppfattning av samma 
skeende kan vara så olika att det är svårt att tro att det är samma sak som 
beskrivs. När vår undersökning genomfördes var vi två personer som delade 
på arbetet att insamla och tolka materialet, vilket vi bedömer har varit till 
fördel, då uppsatsens resultat inte enbart varit beroende av en enskild persons 
föreställningar om det undersökta fenomenet. 
 
Molander (1983) menar vidare att tolkning och förståelse för ett fenomen inte 
går att genomföra utan förförståelse. När ett fenomen studeras utgår 
forskaren från sin förförståelse och bygger upp en viss helhetsförståelse. Med 
det som utgångspunkt kan delarna därefter studeras på ett nytt sätt, för att 
bygga upp en ny helhetsbild. (Molander, 1983) Vår förförståelse för 
situationen inom livbolagsbranschen bygger i huvudsak på information vi tagit 
del av i massmedia. Det var också denna förförståelse som först fick oss att 
fatta intresse för förtroendekriser och således har uppsatsens problemställning 
influerats av vår förförståelse. Förförståelsen kan i viss mån även sägas ha 
inverkat på studiens genomförande, då vi anser att vår tolkning och förståelse 
för det undersökta fenomenet har påverkats av de tidigare erfarenheter och 
underliggande värderingar vi haft om livförsäkringsbranschen, vilket i sin tur 
har påverkat hur material har presenterats. Allteftersom vi har skaffat oss 
teoretiska kunskaper inom ämnet och insamlat empiriskt material, har vår 
förförståelse emellertid ändrats och utvecklats, något som har underlättat för 
oss att se situationen på ett nytt sätt, men också har påverkat vår syn på det 
undersökta problemet. Vi har dock hela tiden försökt att vara öppna för nya 
tolkningar av vårt undersökta fenomen, för att på så vis komma fram till en så 
rättvisande helhetsbild av situationen som möjligt.  
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2.1.3 Forskningsansats 
 
Vår studie grundar sig på ett empiriskt problem som enligt massmedia 
existerar inom livförsäkringsbranschen. Det empiriska materialet har varit det 
primära för uppsatsen, då det problem som studerats endast i begränsad 
omfattning omskrivits i den teoretiska litteraturen. Därigenom anser vi att vår 
forskningsansats har en induktiv karaktär. Enligt Jacobsen (2002) baseras en 
induktiv studie på empiri och forskarens syfte är att hitta mönster i det 
empiriska materialet för att kunna summera det i modeller eller teorier. Detta 
är i enlighet med vår studie, då vi utifrån vårt empiriska material har haft för 
avsikt att skaffa oss en bild av hanteringen av förtroendekriser samt på vilket 
sätt förtroendekriser utgör motiv till förändringar. Därefter har vi anknutit 
vårt material till existerande teorier rörande krishantering och förändringar för 
att kunna dra slutsatser. Kritik har dock riktats mot studier med induktiv 
ansats eftersom generaliseringar i sådana studier ofta dras utifrån relativt små 
urval och det därmed finns en risk att forskare med en induktiv ansats drar 
förhastade slutsatser (Jacobsen, 2002). Vår avsikt har dock inte varit att göra 
några vida generaliseringar, utan endast att dra slutsatser om den enskilda 
situation som har studerats och därigenom utveckla kunskapen inom vårt 
undersökta problemområde.  
 
Vi har i vår studie använt oss av befintliga teorier inom krishantering, tillit, 
etik och förändringar för att öka vår förståelse för den teoretiska delen av 
problemet. Därigenom kan vi sägas ha införskaffat teoretiska förväntningar 
om det undersökta problemet. Det teoretiska materialet har sedan använts för 
att analysera vår empiri, vilket kan liknas vid vad Jacobsen (2002) kallar en 
deduktiv forskningsansats, där förväntningar om världen införskaffas genom 
teori. Förväntningarna jämförs därefter med empiriska data för att undersöka 
om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Vår utgångspunkt 
har dock hela tiden varit det empiriska problemet, varför vår forskningsansats 
kan sägas vara i huvudsak induktiv. I syfte att utveckla ny vetenskaplig 
kunskap har vi emellertid i vår analys förflyttat oss till en högre 
abstraktionsnivå och teoretiserat vårt empiriska problem. 
 
 

2.2 Undersökningens utformning 
 
Jacobsen (2002) menar att syftet att utveckla kunskap är gemensamt för 
empiriska undersökningar och kunskapsutveckling har även varit vår avsikt. 
Det finns dock olika sätt att genomföra empiriska undersökningar. En 
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fallstudieansats innebär enligt Jacobsen (2002) att det studerade fenomenet är 
avgränsat i tid och rum och att fokus ligger på samspelet mellan människor 
och kontext. Denna ansats är passande när forskaren vill beskriva och 
undersöka det specifika för en viss situation. Vår studie kan sägas ha en 
fallstudieansats, då vi har haft för avsikt att beskriva och förstå den specifika 
situationen i livförsäkringsbranschen genom att undersöka hur individer inom 
livförsäkringsbolagen hanterar densamma. Genom att intervjua representanter 
från sju av de nio största livbolagen i livförsäkringsbranschen har vi åsyftat att 
få fram detaljer om fenomenet förtroendekriser.  Utifrån detta har vi haft för 
avsikt att skapa en så korrekt helhetsbild av livförsäkringsbolagens situation 
som möjligt, för att kunna analysera och dra slutsatser om vårt 
problemområde.  
 
 

2.2.1 Typ av undersökning  
 
Enligt Jacobsen (2002) beror undersökningens upplägg på vilken typ av 
problemställning som görs i undersökningen. Forskning inom ett område där 
det finns kunskapsglapp kan sägas vara undersökande. (Patel & Davidson, 
1994) Undersökande studiers främsta syfte är att generera ny kunskap om ett 
fenomen genom att finna ut vad fenomenet består av (Jacobsen, 2002). Då 
uppsatsens syfte har nära anknytning till ett mindre utforskat område anser vi 
att vår undersökning har en undersökande karaktär. Även om det är möjligt 
att förtroendekriser studerats tidigare kan det faktum att fenomenet studeras 
utifrån den svenska livförsäkringsbranschen med koppling till förändringar 
sägas vara relativt nytt och outforskat. Emellertid har vi avsett att också uppnå 
en djupare kunskap om situationen i livförsäkringsbranschen genom att göra 
beskrivningar av denna samt redogöra för relationen mellan denna situation 
och eventuella förändringar. Studien kan därför även sägas ha drag av det 
Patel och Davidsson (1994) benämner beskrivande undersökningar, där 
fenomen beskrivs ur olika synvinklar. Som en följd av detta resonemang 
karakteriserar vi därför vår studie som i huvudsak undersökande, men med 
beskrivande inslag.  
 
 

2.2.2 Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder 
 
Vid bedömning av huruvida kvalitativa eller kvantitativa metoder ska 
användas vid genomförandet av en undersökning poängterar Holme och 
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Solvang (1997) vikten av att välja det arbetssätt som stämmer bäst överens 
med undersökningens syfte. Den stora skillnaden mellan de olika metoderna 
är att kvalitativ ansats är mer öppen för nya inslag och vill belysa forskarens 
uppfattning, medan kvantitativ ansats omvandlar insamlad information till 
siffror och mängder (Jacobsen, 2002). Av flera skäl betraktar vi vår studie som 
kvalitativ. Exempelvis fokuserar kvalitativa studier på helheten för att kunna 
förklara underliggande sammanhang (Holme & Solvang, 1997), vilket vi haft 
för avsikt att göra i vår studie. Vårt mål har varit att presentera en bild av hur 
bolagen inom livförsäkringsbranschen hanterar förtroendekriser samt om och 
på vilket sätt förändringar följer på detta. Genom en kvalitativ metod har vår 
avsikt varit att tillvarata erfarenheter och upplevelser snarare än mäta 
frekvensen av vissa svar. På detta sätt har vi åsyftat att skapa en bättre bild av 
vårt undersökta fenomen. En kvalitativ metod gav oss också möjligheten att 
vara mer flexibla under de intervjuer som genomförts, exempelvis genom att 
ändra ordningen på frågorna eller formulera dem annorlunda beroende på den 
specifika intervjusituationen. Detta skulle enligt Holme och Solvang (1997) 
inte ha varit möjligt i en kvantitativ studie, där frågorna bör vara 
standardiserade för att kunna omvandla data till siffror och mängder. 
 
 

2.3 Praktiskt genomförande 
 
De empiriska data som ligger till grund för vår studie utgörs av både primär- 
och sekundärdata. Sekundärdata har insamlats för att kunna utforma kapitel 
fyra, där grundläggande begrepp inom livförsäkringsbranschen förklaras och 
livförsäkringsmarknaden samt mediedebatten beskrivs. De sekundärdata som 
ligger till grund för kapitel fyra har insamlats från internet via livförsäkrings-
bolagens hemsidor och deras interna informationsmaterial samt olika 
tidningars hemsidor. Då materialet i kapitel fyra i huvudsak kommer från liv-
försäkringsbolagens hemsidor finns en risk att informationen är vinklad till 
bolagens fördel. Materialet har emellertid enbart använts i syfte att öka 
förståelsen för den bransch där studien har utförts, varför vi anser att 
materialets vinkling inte har haft någon nämnvärd inverkan på uppsatsens 
resultat.  
 
Studiens primärdata har insamlats genom intervjuer. Vårt mål var att enbart 
genomföra besöksintervjuer, då vi i likhet med Kvale (1997) anser att denna 
typ av intervjuer underlättar för intervjuaren när det gäller att uppfatta och 
tolka svaren, eftersom intervjuaren även kan se respondentens ansiktsuttryck 
och kroppsspråk. På grund av att både vi och en respondent fick förhinder vid 
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ett intervjutillfälle var det dock inte möjligt att enbart genomföra 
besöksintervjuer. Därför utfördes istället intervjun med denna respondent per 
telefon. Telefonintervjun tog mindre tid i anspråk än besöksintervjuerna, trots 
att samma intervjuguide användes, vilket vi anser var en följd av att pauser i 
samtalet inte förekommer i samma utsträckning vid telefonintervjuer som vid 
besöksintervjuer. Omfattningen av intervjumaterialet från telefonintervjun 
motsvarade dock den vi erhållit vid respektive besöksintervju, varför vi anser 
att materialet med avseende på mängden information kan likställas i samtliga 
intervjuer. Det bör tilläggas att två personer från ett av de undersökta bolagen 
närvarade vid en av besöksintervjuerna. Detta kan ha inverkat på mängden 
och typen av information som framkom under intervjun, då personerna kan 
ha hämmats eller stimulerats av varandra. Vårt intryck var dock att de snarare 
hämmade varandra än stimulerade varandra till att ge utförligare information, 
vilket är något som vi tagit i beaktande vid bearbetningen av materialet från 
denna intervju. 
 
 

2.3.1 Urval av respondenter 
 
I syfte att erhålla så utförlig information som möjligt inom ett 
forskningsområde är det av vikt att välja representativa respondenter (Holme 
& Solvang, 1997). Vår avsikt var att välja de respondenter vi ansåg vara mest 
lämpliga, utifrån vissa kriterier, vilket Holme och Solvang (1997) menar är det 
vanliga tillvägagångssättet vid samhällsvetenskaplig forskning. Vår målsättning 
var att få majoriteten av bolagen inom livförsäkringsbranschen att delta i 
studien, då vi ansåg att detta skulle kunna ge ett mer nyanserat resultat 
eftersom fler åsikter skulle kunna fångas upp. Vi avsåg också först och främst 
att intervjua personer i företagsledningen i livbolagen, då vi antog att dessa har 
en övergripande bild av och kunskap om bolagets verksamhet och därmed 
även om dess agerande i förtroendekrisen.  
 
Utfallet av vårt urval blev att intervjuer genomfördes med personer i ledande 
befattning inom sju av de nio största livförsäkringsbolagen, vilket kan ses som 
ett relativt stort urval i förhållande till populationen. Kvale (1997) menar dock 
att det inte har något syfte i sig att genomföra att stort antal intervjuer vid 
kvalitativ forskning. Istället bör forskaren utföra det antal intervjuer som är 
nödvändigt för att erhålla det som kallas teoretisk mognad, det vill säga när en 
ytterligare intervju inte längre tillför något nytt till studien (Kvale, 1997). Alla 
våra intervjuer har tillfört ny information och därför menar vi att det 
antagligen inte hade varit tillräckligt med ett färre antal intervjuer, varför det 
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relativt stora urvalet var befogat. Med tanke på att nya aspekter framkom i alla 
intervjuer kan det inte säkerställas att vi har genomfört ett tillräckligt antal 
intervjuer. Vår åsikt är att det säkerligen hade berikat studien om intervjuer 
genomförts med fler personer inom varje bolag. Detta skulle ha inneburit att 
studien blivit betydligt mer omfattande, varför vi anser att vårt urval varit 
tillfredställande med tanke på uppsatsens nivå.  
 
 

2.3.2 Intervjuer 
 
Innan en intervjustudie genomförs rekommenderar Kvale (1997) att någon 
form av intervjuguide sammanställs som underlag för intervjuerna. 
Intervjuguiden ska innehålla de ämnen som avses att diskuteras under 
intervjun samt även klargöra i vilken ordning ämnena ska behandlas (Kvale, 
1997). När vi skapade vår intervjuguide baserade vi innehållet på vår kunskap 
om situationen i livförsäkringsbranschen, samt i viss mån på våra teoretiska 
kunskaper. Eftersom vi ville att respondenterna skulle besvara våra frågor på 
ett öppet och personligt sätt var frågorna av öppen karaktär, med stor 
möjlighet för respondenterna att själva utforma svaren. Anledningen till detta 
var att vi var mer intresserade av att erhålla deras åsikter än av att erhålla svar 
av mer förutsägbar karaktär. Våra intervjuer kan därför karaktäriseras som 
ostrukturerade, då sådana intervjuer enligt Jacobsen (2002) ger respondenterna 
möjlighet att fritt tolka och svara på frågorna.  
 
Intervjuer kan ha olika grad av standardisering, det vill säga graden av i förväg 
bestämda frågeformuleringar och frågeföljd (Patel & Davidson, 1994). Under 
besöksintervjuerna ändrades ordningen på och formuleringen av frågorna 
beroende på hur diskussionen utvecklades. Således följdes inte intervjuguiden 
strikt även om vi, i syfte att jämföra svaren mellan respondenterna och för att 
göra vår studie så tillförlitlig som möjligt, behandlade samma frågor i alla 
intervjuer. Vi anser därför att våra besöksintervjuer utförts på ett 
semistandardiserat sätt. Syftet med semistandardiserade intervjuer är att 
inkludera områden i intervjuguiden och att anpassa sig till den specifika 
situationen (Lundahl & Skärvad, 1999). Vår telefonintervju hade emellertid en 
mer standardiserad karaktär, eftersom intervjuguiden följdes striktare. 
Anledningen till detta var att samtalet inte förflöt på samma sätt som under 
besöksintervjuerna, eftersom varken respondenten eller vi hade möjlighet att 
avläsa situationen. Vi upplevde också telefonintervjun som mer tidspressad än 
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besöksintervjuerna, då vi inte visste i vilken omgivning respondenten befann 
sig.  
 
Besöksintervjuerna utfördes på respondentens arbetsplats i ett avskilt rum, 
vilket är i enlighet med Lundahl och Skärvads (1999) åsikt att en intervju bör 
genomföras på ett ostört sätt. Vi var båda närvarande under alla 
intervjutillfällen utom ett, då detta på grund av vår och respondentens 
tillgänglighet inte var möjligt. Det faktum att vi båda närvarat vid majoriteten 
av intervjuerna anser vi vara till fördel för vårt tolkningsarbete, då det 
möjliggjort olika infallsvinklar i intervjusituationen. För att respondenterna 
skulle känna sig mer komfortabla under intervjutillfällena och för att 
säkerställa att de var medvetna om hur deras svar skulle användas i uppsatsen 
informerade vi dem kort om vårt problemområde och tillvägagångssätt innan 
intervjun påbörjades. Vi informerade också respondenterna om att deras svar 
skulle behandlas konfidentiellt och att det därmed inte skulle vara möjligt att 
sammanbinda deras svar till dem som personer i vår slutrapport. Beslutet att 
behandla svaren konfidentiellt togs efter att några respondenter, innan 
insamlingen av det empiriska materialet påbörjades, uttalat önskan om att vara 
anonyma. 
 
Under intervjuerna valde vi att inte använda bandspelare eftersom några 
respondenter motsade sig detta. Jacobsen (2002) menar att det finns en risk att 
respondenten svarar mer restriktivt och känner sig hämmad om bandspelare 
används, något som skulle ha kunnat vara fallet i vår studie, då situationen 
inom livförsäkringsbranschen kan betraktas som känslig. Nackdelen med att 
inte använda bandspelare är att arbetet med att skriva ut och analysera 
intervjumaterialet försvåras. Vi valde dock att föra noggranna anteckningar 
under intervjuerna för att dokumentera informationen så utförligt som 
möjligt. Det faktum att vi även hade möjlighet att återkomma till 
respondenterna vid oklarheter samt för att låta dem kontrollera materialet 
innan det användes i uppsatsen, anser vi i viss utsträckning ha underlättat vårt 
arbete med intervjuutskrifterna. Då vi båda närvarade vid majoriteten av 
intervjuerna underlättades också sammanfattandet och analyserandet av 
informationen från intervjuerna. En aspekt värd att ta i beaktning är dock att 
avsaknaden av bandspelare i viss mån försvårat vårt avläsande och vår 
tolkning av respondenternas kroppsspråk eftersom vi under intervjuerna 
också koncentrerade oss på att anteckna. Därmed kan nyanser i 
intervjusamtalet ha fallit bort. Då vi inte använde oss av bandspelare under 
intervjuerna var det också svårare att använda ordagranna citat. De uttalanden 
från respondenterna som vi skrivit ner och velat använda som citat har dock 
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godkänts av respektive respondent, varför vi anser att de citat som finns 
redovisade i kapitel fem är att likställa med direkta citat. 
 
 

2.4 Metodkritik 
 
De metoder som används är av stor vikt för uppsatsens slutgiltiga resultat. 
Därför bör de metoder och källor som används kunna granskas kritiskt, något 
som vi avser att möjliggöra under detta avsnitt. Då vår studie är kvalitativ har 
vi valt att utgå ifrån de begrepp för metodkritik som Patel och Tebelius (1987) 
använder sig av: rimlighet och trovärdighet. Avsnittet avslutas därefter med en 
diskussion kring resultatens generaliserbarhet samt kritik av de teoretiska 
källor som använts i uppsatsen. 
 
 

2.4.1 Rimlighet och trovärdighet 
 
I kvalitativ forskning bör det reflekteras över om den information som givits 
stämmer överens med den verklighet som forskaren haft för avsikt att fånga. 
Genom denna reflektion bör forskaren på olika sätt kunna visa att 
information och tolkningar är rimliga. Exempelvis bör den teknik som 
forskaren valt för att samla information bedömas i förhållande till teknikens 
möjlighet att ge fyllig och öppen information. (Patel & Tebelius, 1987) I vårt 
fall har datainsamlingen skett genom kvalitativa intervjuer som genomförts 
utifrån vår intervjuguide. Vid intervjutillfällena har vi haft möjlighet att 
förtydliga våra frågor och även att ställa följdfrågor för att kunna säkerställa 
att både vi och respondenten korrekt förstått och uppfattat det som sagts, 
vilket vi anser har förbättrat studiens rimlighet. Då intervjuerna haft en 
ostrukturerad karaktär har respondenterna svarat fritt och utförligt på våra 
frågor, varför informationen kan ses som öppen och fyllig. 
 
För att stärka både undersökningens rimlighet och trovärdighet är det enligt 
Patel och Tebelius (1987) viktigt att forskaren bedömer om det respondenten 
säger stämmer överens med hur denne beter sig, då en överensstämmelse 
mellan ord och handling är en förutsättning för att kunna tolka information. 
Vidare påpekar författarna att respondenterna bör vara motiverade och känna 
att forskningsområdet är relevant för dem samt att det är viktigt att 
respondenterna verkligen delger forskaren sina genuina upplevelser av 
situationen.  Alla respondenter i vår studie har varit positiva till att medverka i 
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undersökningen, något som vi tror kan vara ett resultat av förtroendekrisen i 
branschen då det är troligt att bolagen känner ett behov av att få framföra sitt 
budskap. Därigenom uppstår dock en risk att inte hela sanningen 
framkommit, eller att bolagen framställt sig själva i en bra dager och på så sätt 
skapat en bild som inte stämmer överens med verkligheten. Vi har dock 
förhållit oss kritiska till det som sagts under intervjuerna och något som vi 
anser ytterligare har ökat trovärdigheten i våra tolkningar är det faktum att vi 
båda var närvarande under majoriteten av intervjuerna. Att vara två 
intervjuare är något som även Patel och Davidson (1994) anser stärker 
trovärdigheten i kvalitativa undersökningar.  
 
Emellertid finns en risk att vi under tolkningsprocessen påverkat varandra och 
därigenom likriktat tolkningen, även om vi anser att detta inte har förekommit 
i någon större utsträckning. Vid några tillfällen har vi haft olika uppfattning 
om vad som framkommit vid intervjuerna. Vi har då skrivit ner bådas 
uppfattning, därefter låtit respondenten granska och godkänna materialet och 
sedan utgått från detta material. Att låta respondenterna granska forskarens 
tolkningar för att se om tolkningen överensstämmer med respondentens 
uppfattning är något som Patel och Tebelius (1987) påpekar kan styrka 
studiens rimlighet och trovärdighet. I vår studie har respondenterna, som 
nämndes ovan, givits denna möjlighet genom att de kunnat korrigera 
sakfelaktigheter samt förklara begrepp via e-mail, vilket innebär att svaren är 
fakta- och begreppsmässigt korrekt redovisade. Däremot finns vid sådan 
efterkorrigering en risk att respondenten justerat materialet mer än 
nödvändigt. Vi vill dock poängtera att ingen av respondenterna har strukit 
något i materialet, vilket är värt att ta i beaktning, då undersökningen 
behandlar förtroende ur olika synvinklar. 
 
Under intervjuerna uppfattade vi vid några tillfällen att respondenten inte 
berättade hela sanningen, utan undanhöll saker som skulle ha kunnat förändra 
bilden av dem. Att saker undanhölls uppmärksammande vi vid några tillfällen 
efter att intervjuerna hade genomförts, då några bolag offentligt agerade i 
motsats till det som framkommit under intervjuerna. I och med att vi 
genomfört intervjuer inom sju olika bolag har vi dock kunnat ställa 
respondenternas åsikter om sina egna och varandras bolag och situation mot 
varandra i vår analys av det empiriska materialet och därmed anser vi att 
rimligheten i våra resultat ökat. Vi har också fört en diskussion om 
respondenternas ibland motsägelsefulla svar, varför vi anser att även 
trovärdigheten i resultaten ökat. Studiens utfall påverkas även av vilka 
personer forskaren valt att intervjua. Orsaken till detta är att utvalda 
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respondenter i en kvalitativ studie delger forskaren sin uppfattning av 
situationen, vilken sedan analyseras. Detta innebär att respondenternas svar 
representerar hur individer kan tänkas uppleva motsvarande situation och 
därför bör valet av respondenter motiveras. (Patel & Tebelius, 1987) Som 
nämnts ovan anser vi att de personer som intervjuats har sådana positioner 
inom livförsäkringsbolagen att de har god insikt om situationen inom 
livförsäkringsbranschen samt hur denna hanteras, varför vi anser det 
motiverat att just dessa individer valdes ut. I samband med detta vill vi också 
påpeka att samtliga respondenter som medverkat i studien var våra 
förstahandsval och det är således inte någon som har tackat nej till att deltaga. 
 
Någonting som också kan påverka trovärdigheten i en studie är så kallade 
intervjuareffekter. Enligt Jacobsen (2002) kan sådana, vare sig de är positiva 
eller negativa, aldrig helt undvikas. Uttrycket intervjuareffekt hänförs till en 
situation där intervjuaren agerar på ett sätt som gör att respondenterna förstår, 
medvetet eller omedvetet, vad som förväntas av dem (Patel & Davidson, 
1994). Även om det är svårt att kartlägga intervjuareffekter eftersom det är 
omöjligt att veta om ett annat agerande skulle ha lett till ett annorlunda 
resultat har vi genom planering och noggranna förberedelser försökt minska 
dessa effekter. Vi har åsyftat att skapa en förtrolig stämning under 
intervjutillfället och försökt undvika att styra in respondenterna på några 
särskilda svar.  
 
 

2.4.2 Generaliserbarhet 
 
Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan användas för 
att dra slutsatser om andra situationer än den undersökta (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Då vi genomför en studie med fallstudieansats har vi inga 
ambitioner att resultatet ska vara generaliserbart i någon statistisk mening. 
Däremot vill vi påpeka att vi analyserat och dragit slutsatser av det material vi 
har till förfogande, med hjälp av existerande teorier. Dessa resultat kan ses 
som en form av generalisering, då vi anser att de i vissa avseenden skulle 
kunna användas i ett annat sammanhang. Med detta menar vi, i likhet med 
Alvesson och Sköldberg (1994) att ”successiva utvidgningar av teoriernas empiriska 
tillämpningsområde inom en viss möjlig domän både är möjliga och önskvärda, även för 
kvalitativa studier”. (Alvesson & Sköldberg, sid. 40) 
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2.4.3 Källkritik 
 
För att erbjuda läsaren möjlighet till ökad förståelse för de teoretiska 
förhållanden på vilka vår studie baseras kritiserar vi nedan de teoretiska källor 
som använts i uppsatsen. Konceptet förtroendekriser och hantering av 
förtroendekriser är ett relativt okänt forskningsområde. En stor del av den 
befintliga litteraturen kring krishantering behandlar ekonomiska kriser eller 
organisatoriska sådana. Vi har inte funnit några studier specifikt kring 
förtroendekriser. Som en följd av detta har en svårighet i vårt arbete bestått i 
att finna relevant litteratur inom ämnet. För att kunna skapa en bas för vår 
egen forskning har vi därför tagit hjälp av studier inom allmän 
krishanteringslitteratur i form av både böcker och artiklar. Vi har även använt 
oss av källor rörande tillit och etik, då dessa aspekter, enligt författare av 
krishanteringslitteratur, anses som viktiga vid kriser i allmänhet och torde 
därför vara särskilt viktiga vid en förtroendekris. Förändringar är å andra sidan 
ett mer etablerat forskningsområde, även om litteraturen är mer begränsad när 
det gäller förändringar i den kontext som gäller för vår uppsats, det vill säga 
med koppling till kriser. Därför har vår teoretiska bas även inom detta område 
begränsats. Urvalet av våra teoretiska källor kan även sägas ha påverkats dels 
av att vissa källor inte varit tillgängliga, dels av vårt personliga urval. De 
författare vi valt att ta upp i vår teoretiska referensram är dock återkommande 
i litteraturen och förefaller därför vara betydelsefulla och relevanta källor att ta 
med.  
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3 REFERENSRAM 
 
I detta kapitel kommer de teorier och den tidigare forskning som ligger till grund för vårt 
undersökningsområde att presenteras. Dessa teorier utgör vår teoretiska referensram, som 
kommer att användas för att analysera och skapa förståelse för vårt empiriska material. 
Strukturen i kapitlet följer uppsatsens problemfrågor. Kapitlet inleds med en diskussion 
kring förtroendekriser och en teoretisk definition av begreppet, vilket sedan följs av olika 
resonemang och aspekter kring krishantering och slutligen behandlas förändringar i 
samband med kriser.  
 
 

3.1 Förtroendekriser 
 
Ett flertal författare (Skoglund & Olsson, 1995; Pearson & Clair, 1998; Hurst, 
1995) nämner begreppet förtroendekriser i samband med diskussioner kring 
krishantering. De författare vi har kommit i kontakt med går dock inte 
närmare in på vad förtroendekriser innebär. Vi har därför valt att bygga upp 
en förståelse för begreppet förtroendekriser, inte enbart med litteratur och 
artiklar som uttryckligen behandlar fenomenet, utan också med källor som 
övergripande behandlar kriser men som inte specifikt nämner vilken typ av 
kriser resonemangen gäller för. Utifrån detta har vi sedan valt att sammanfatta 
olika författares åsikter till en teoretisk definition av begreppet. Denna 
definition kommer sedan att ställas mot en empirisk definition i analysen. Vi 
vill också förtydliga vår användning av begreppet kris i referensramen. När 
kriser används som begrepp åsyftar det att belysa att en eller flera författare 
inte explicit behandlar förtroendekriser, utan kriser generellt och på ett 
övergripande plan.  
  
 

3.1.1 Definition av förtroendekriser 
 
Något som ingår i uppsatsens syfte är att analysera hur förtroendekriser 
hanteras inom livförsäkringsbranschen. För att kunna genomföra detta är det 
av vikt att först skapa en förståelse för begreppet förtroendekriser, samt 
definiera vad det innebär, vilket är något som vi ämnar göra i detta avsnitt 
genom att föra samman olika författares åsikt. 
 
Mitroff och Anagnos (2001) anser att kriser är svårdefinierade och att en 
allmängiltig definition av begreppet är svår att åstadkomma. Likaså menar 
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Darling (1994) att kriser är svåra att förutsäga, både med avseende på när, var 
och hur de uppkommer vilket även Mitroff och Anagnos (2001) anser. 
Darling (1994) poängterar också att kriser har olika betydelse för olika 
individer och Mishra (i Kramer & Tyler, 1996) framhåller att kriser på senare 
tid har ändrat karaktär och blivit ett vanligt förekommande fenomen. Dessa 
antaganden gäller kriser allmänt sett och torde därför även gälla 
förtroendekriser, då förtroendekriser är en typ av kris bland många andra. 
Skoglund och Olsson (1995) menar att en förtroendekris kan vara ett 
symptom på att något är allvarligt fel i ett företag. Vidare poängterar 
González-Herrero och Pratt (1995) att kriser inom ett företag i stor 
utsträckning kan sätta företagets rykte på spel och skapa externa svårigheter. 
Detta antyder att förtroendekriser inte helt kan sammankopplas med kriser 
som generellt begrepp, något som följande citat bekräftar: 
 

”Olyckan sker på ett ställe, förtroendekrisen på ett annat – i media.”  
(Skoglund & Olsson, 1995, sid. 16) 

 
Enligt Skoglund och Olssons (1995) resonemang uppkommer 
förtroendekrisen utanför företaget, oftast när media anser att företaget döljer 
sanningen. En sådan uppfattning kan orsakas av att en så kallad ”locket-på-
mentalitet” visas upp, vilket skapar oro och missnöje bland intressenter, ofta 
större sådant än vad orsaken till krisen i sig skulle ha gjort (Pearson m.fl., 
1997; Skoglund & Olsson, 1995). Mitroff och Anagnos (2001) förklarar detta 
ytterligare genom att konstatera att kriser som orsakats av människor uppstår 
som en följd av opassande agerande, en uppfattning som även delas av 
González-Herrero och Pratt (1995) samt Janis (1989, i Kramer & Tyler, 1996). 
Skoglund och Olsson (1995) påpekar också att ryktesspridning via media, 
vilket ofta är vad som orsakar förtroendeklyftor, mestadels har en förklaring i 
internt missnöje, något som även framhävs av Pearson och Clair (1998) som 
menar att förtroendekrisen en konsekvens av en kris inom ett företag. 
 
Enligt Kramer och Tyler (1996) samt Pearson och Clair (1998) uppstår alla 
typer av kriser efter att gemensamma värderingar samt institutionaliseringen 
av dessa värderingar brutit samman. Under det tidiga stadiet av en kris råder 
ofta stor osäkerhet kring dess natur, orsaker samt vilken typ av kris det rör sig 
om, varför det kan vara svårt att definiera krisen. Fortsättningsvis är det 
osäkert om och i så fall på vilket sätt andra kriser osynligt utvecklas som en 
följd av olämplig hantering av den initiala krisen. Således kan varje kris vara en 
orsak och verkan till en annan kris. (Mitroff, 2004) Webb (i Kramer & Tyler, 
1996) påstår vidare att kriser vanligtvis utgörs av något slags hot från 
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omgivningen gentemot en organisation. Då ovanstående uttalanden anses 
gälla för alla typer av kriser, torde de därmed också kunna vara gällande för 
förtroendekriser. Darling (1994) menar vidare att omgivningen tenderar att 
behandla och se annorlunda på kriser som uppstår externt än kriser som 
skapas inom en organisation, vilket kan vara av betydelse att ta i beaktning när 
en definition av förtroendekriser ska utarbetas, då det i resonemanget ovan 
framkommit att förtroendekriser skapas utanför organisationen. Vidare är 
Darling (1994) av uppfattningen att kriser ofta förlöper med lavinartad 
hastighet, men att hastigheten avgörs av vilken typ av kris det är frågan om. 
Krisens intensitet däremot, bestäms av de påfrestningar och konsekvenser 
som väntas följa på krisen (Darling, 1994). Oavsett vad som ligger bakom 
förtroendekriser menar dock Skoglund och Olsson (1995) att det är viktigt att 
betänka att ett företags så kallade förtroendekapital kan försvinna mycket fort, 
vilket enligt Barton, Newell och Wilson (2003) kan få negativ inverkan på 
exempelvis försäljning, kundlojalitet och varumärke. Med utgångspunkt från 
ovanstående diskussion och för att tydliggöra för läsaren sammanfattar vi 
definitionen av förtroendekriser enligt följande: 
 
Förtroendekrisen är något som skapas utanför företaget – i media. Förtroendekrisen kan 
vara ett resultat av en extern eller intern händelse eller en kris inom bolaget. Det som är 
signifikant är dock att förtroendekrisen följer efter att sådana händelser inträffat, genom 
till exempel ryktesspridning, externt eller internt missnöje och misstro. 
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Figur 3-1 påvisar förtroendekrisen som en del av företagets kontext, då det 
ovan framkommit att en förtroendekris är något som skapas utanför företaget. 
Därmed är förtroendekriser något som omger företaget och utgör en del av 
kontexten. Figuren utgör första delen i den modell som kommer att 
sammanlänka referensramens olika delar och således återkomma allteftersom 
olika aspekter tas upp.   
 
 

3.2 Krishantering 
 
För att kunna undersöka hur förtroendekriser hanteras har vi valt att dela in 
vår referensram kring krishantering i tre delar. I en förtroendekris har 
förtroende för ett eller flera företag gått förlorat, och ett av syftena med 
hanteringen av en sådan kris torde därför vara att återvinna förtroende, varför 
ett stycke behandlar detta. Koskinen (1999) menar också att etik är en viktig 
aspekt att ta hänsyn till när förtroende ska byggas upp. Enligt författaren 
tenderar företag med god etik att ha långsiktig framgång genom att de vinner 
förtroende på marknaden och har lättare att dra till sig kunder och anställda, 
samt riskkapital. Stycket om etik kommer att användas för att analysera vad de 
deltagande bolagen har för syn på etikfrågor. Slutligen kommer olika aspekter 
som i övergripande krishanteringslitteratur anses viktiga att behandlas för att 
skapa en grundläggande förståelse för hur kriser i allmänhet hanteras. 
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Figur 3-1: Förtroendekriser som del av extern kontext
Källa: Tushman & Anderson, 1999, sid. 169, egen bearbetning
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3.2.1 Uppbyggnad av tillit 
 

”Trust is one party’s willingness to be vulnerable to another party based on the 
belief that the latter party is a) competent, b) open, c) concerned, d) reliable.” 

(Kramer & Tyler, 1996, sid. 265) 
 
Ovanstående citat belyser vad tillit innebär varför detta inte behandlas 
utförligare i referensramen, då innebörden i tillit inte är i fokus i studien. Det 
som istället behandlas är vikten av tillit vid krishantering. Tillit är en viktig 
aspekt som inverkar på företagets långsiktiga överlevnadskraft, exempelvis är 
tillit en viktig faktor för att ett företag ska kunna bygga upp och bibehålla 
relationer med kunder och finansiärer samt för att kunna bibehålla och 
attrahera nya medarbetare (Kramer & Tyler, 1996). Mishra (i Kramer & Tyler, 
1996) menar att tillit är en viktig fråga vid krishantering då det inverkar på 
företagets beslutsfattande, kommunikation och samarbete. Graden av tillit är 
en avgörande faktor för hur sårbart företaget är och även för hur mottagligt 
det är för maktmissbruk (Kramer & Tyler, 1996). McGregor (1967, i Kramer 
& Tyler, 1996) förklarar att tilliten minskar när ord och handling inte 
överensstämmer. När individens tillit för ett företag minskar är individerna 
mindre benägna att ta risker, kräver högre skydd mot svek samt vidtar 
åtgärder för att försvara sina intressen (Williamson, 1993 i Kramer & Tyler, 
1996). Webb (1996, i Kramer & Tyler, 1996) anser att kriser och tillit har ett 
positivt samband och förklarar att ju mer omfattande en kris är, desto större 
behov av tillit.  
 
Creed och Miles (1996, i Kramer och Tyler, 1996) klargör att tillit kan uppnås 
på flera sätt, exempelvis genom tidigare erfarenheter i en relation eller 
företagets rykte. Vidare menar Kramer och Tyler (1996) att individer 
motiveras av att agera i sitt eget intresse och när motstridiga intressen finns 
kan det därför uppstå problem med att respektive part försöker tjäna så 
mycket som möjligt för egen del. Som en följd av detta menar Kramer och 
Tyler (1996) att lojaliteten i dagens samhälle kan ifrågasättas eftersom 
individer tenderar att gynna sina egna intressen framför kollektiva intressen. 
Även i fråga om etiskt handlande menar Koskinen (1999) samt Kitson och 
Campbell (1996) att detta kan få olika konsekvenser. När ett företag har ett val 
anses det rätta valet vara det som oftast innebär störst fördelar för flest antal 
personer och enligt Koskinen (1999) ligger fokus vanligtvis på vinst som 
eftersträvansvärd konsekvens. Risken är emellertid att om ändamålen får helga 
medlen medför det att andra aspekter ignoreras, till exempel kvalitet och 
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förtroende. Därmed riskerar företaget att förstöra för sig självt genom att ljuga 
och luras när det anses gynna de egna affärerna. (Koskinen, 1999)  
 
Pfeffer (1992, i Kramer & Tyler, 1996) menar att chefer har en viktig roll i 
företaget, då deras beteende signalerar vilken typ av uppförande som 
accepteras av företaget. Utifrån dessa normer skapar ledningen 
belöningssystem, vilket kan betraktas som ett sätt att bygga upp den 
inomorganisatoriska tilliten. Genom att ledningen även kontrollerar och har 
tillgång till information väljer de huruvida de ska dela med sig av väsentlig 
information. (Kramer & Tyler, 1996) Detta inverkar, enligt Koskinen (1999) 
även på hur företaget framstår utåt.  
 
Enligt Skoglund och Olsson (1995) kan ett företag som befinner sig i kris visa 
styrka och stärka sitt förtroendekapital genom att hantera krisen på ett bra sätt 
och själv ta tag i problemet och vidröra det obehagliga.  Motsatt effekt riskerar 
att uppnås om krishanteringen inte sköts på ett trovärdigt sätt (Skoglund & 
Olsson, 1995). Författarna poängterar också att förtroendeklyftor kan kvarstå 
under lång tid och utgöra en kraftig belastning på företagets verksamhet. En 
aspekt som bör diskuteras i samband med förtroendefrågor är därför huruvida 
hela sanningen ska berättas. Olika val leder till olika konsekvenser, vilka i vissa 
fall kan vara negativa för företaget. Saker tenderar emellertid att förr eller 
senare komma fram och om ett företag inte har talat sanning från början 
riskerar sådana avslöjanden att drabba företaget ännu hårdare än om det skulle 
ha talat sanning tidigare. (Mitroff & Anagnos, 2001; Pearson m.fl., 1997; 
Skoglund & Olsson, 1995) Under förutsättning att bolaget uppträder korrekt 
och ödmjukt gentemot intressenterna är det därför bättre att erkänna misstag 
och problem, istället för att försöka undanhålla saker (Skoglund & Olsson, 
1995). Det är också viktigt att företaget kommunicerar på ett sätt som de 
inblandade förväntar sig att det ska göra. Om innehållet i informationen och 
formen för hur informationen förmedlas strider mot gängse bild som 
intressenter har av företaget, kan det i sig vara grund till att företag ifrågasätts. 
(Pearson & Clair, 1998; Skoglund & Olsson, 1995) 
 
Pearson och Clair (1998) påpekar, i enlighet med Skoglund och Olsson (1995), 
vikten av att även kommunicera åtgärder för att kunna skapa eller återskapa 
förtroende, eftersom det oftast inte räcker med att enbart deklarera och 
erkänna misstag. Detta är något som kan vara kostsamt för ett företag att 
genomföra, men samtidigt kan det handla om att vinna eller försvinna om ett 
företag befinner sig i en förtroendeklyfta. (Pearson & Clair, 1998; Skoglund & 
Olsson, 1995)  
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3.2.2 Etik och företagets själ 
 
Då ett företag som uppfattas som etiskt korrekt, enligt Koskinen (1999) 
erhåller förtroende på marknaden, bör företag eftersträva att framstå som 
etiska. Koskinen (1999) poängterar att det är ledningens uppgift att 
kommunicera företagets etiska ståndpunkt och därför är ledningens beteende 
viktigt att beakta i samband med etikdiskussioner inom företag. Om ett 
företag har för avseende att framstå som etiskt korrekt bör det, genom 
ledningens agerande, ha en ärlig och öppen framtoning gentemot alla 
intressenter.  Öppenhet och ärlighet är något som Kramer och Tyler (1996) 
hävdar är viktigt för att bygga upp tillit. Frågor som företaget bör beakta i 
samband med detta är hur marknaden informeras samt huruvida bilden som 
visas upp gentemot allmänheten är korrekt, rättvisande och fullständig. Det är 
även av vikt att beakta sanningshalten i marknadsföring, graden av hållna 
löften samt sanningsenligheten i den externa och interna kommunikationen. 
(Koskinen, 1999)  
 
Den individ som utför en handling har alltid ett eget ansvar. I företag är dock 
ofta ansvaret fördelat på många individer, vilket i slutändan kan innebära att 
ingen tar på sig det yttersta ansvaret. (Koskinen, 1999) Författaren menar 
vidare att varje individ i ett företag har både ett individuellt och kollektivt 
ansvar för sina bedömningar, ställningstaganden och handlingar. Kitson och 
Campbell (1996) påpekar också att något som kan fungera som en indikator 
för styrkan i företagets etiska ställningstaganden, är hur företaget reagerar på 
individers oetiska uppförande inom företaget.  

Figur 3-2: Företagets själ
Källa: Koskinen, 1999, sid. 69
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Ovanstående figur illustrerar det som Koskinen (1999) kallar företagets själ. 
Grundläggande är företagets ideal, vilka kan komma till uttryck till exempel 
genom företagets etikpolicy, som alla inom företaget bör ha tagit del av och 
sträva mot. Kitson och Campbell (1996) menar dock att det finns skillnad i 
hur en etikpolicy uppfattas beroende på om den är avsedd att styra 
medarbetarnas beteende eller att vara ett ideal, vilket Koskinen (1999) påstår 
att en etikpolicy bör vara. Vanligtvis är det företagets långsiktiga framtoning 
hos inflytelserika intressenter som has i åtanke när en etikpolicy skapas 
(Kitson & Campbell, 1996). 
 
Koskinen (1999) menar vidare att det bör beaktas hur företagets etikpolicy 
överensstämmer med det faktiska agerandet inom organisationen och att det 
inte är tillräckligt att enbart ha ett etikideal. Exempelvis räcker det inte med att 
deklarera att kunderna ska se alla kostnader, om företaget sedan inte agerar i 
enlighet med detta. Shaw och Berry (1989, i Kitson & Campbell, 1996) 
sträcker sig till att påpeka att en klart uttalad och kommunicerad etikpolicy är 
nödvändig för att individer inom en organisation ska uppföra sig etiskt.  
 
Det tredje elementet i företagets själ är det kollektiva självmedvetandet, vilket 
kan beskrivas som medvetandet om överensstämmelsen mellan etikidealet och 
agerandet. Detta kan komma till uttryck exempelvis i form av stolthet över de 
höga idealen eller skam över att idealen inte levs upp till som väntat, vilket 
sedan i sin tur kan inverka på hur framtida ideal utformas. (Koskinen, 1999) 
 
 

3.2.3 Förebyggande krishantering 
 
Förebyggande krishantering syftar till att motverka kriser innan de uppstår, 
och även till att göra en organisation förberedd på kriser som eventuellt kan 
uppstå (Mitroff & Anagnos, 2001). Flera författare framhåller att 
förebyggande krishantering ställer krav på att kunna föreställa sig det 
otänkbara, varför det kan sägas vara en övning i kreativt och kritiskt tänkande 
(González-Herrero & Pratt, 1995; Mitroff & Anagnos, 2001). Pearson och 
Clair (1998) menar att detta bör betraktas på individnivå, då vissa har 
förmågan att se och förutspå det otänkbara, medan andra inte har det. Mitroff 
(2004) skiljer på konventionellt tänkande och kritiskt tänkande. Med 
konventionellt tänkande avser författaren reaktivt agerande, vilket innebär 
hantering av kriser efter att de har uppstått. En kritiskt tänkande organisation 
agerar proaktivt genom att identifiera tänkbara orsaker till en kris och 
förbereda organisationen innan en kris överhuvudtaget har uppstått. Vissa 
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organisationer klarar inte av att hantera och förutse det otänkbara, vilket 
begränsar organisationens handlingsmöjlighet. (Mitroff, 2004) För att vara 
kapabel att tänka kritiskt menar Mitroff (2004) att det krävs:  
 
•  Förmåga att vara medveten om, kunna utvärdera och utmana de egna 

fundamentala värderingarna och uppfattningarna om omvärlden.  
•  Förmåga att föra samman delar och därigenom skapa sig en helhetssyn. 
•  Förmåga att tänka utanför de givna ramarna som ofta finns i samband med 

konventionellt tänkande. 
 
Genom att tänka igenom och öva på tänkbara händelser och skeenden bygger 
organisationen upp handlingsmöjligheter för det tillfälle en kris uppkommer. 
Detta är emellertid något som få företag gör. (Darling, 1994; González-
Herrero & Pratt, 1995; Mitroff & Anagnos, 2001; Pearson & Clair, 1998) Den 
stora utmaningen ligger dock inte bara i att upptäcka krisen, utan i att 
upptäcka den i tid och med vilja att ta tag i den (Darling, 1994). Förebyggande 
krishantering kan vara särskilt viktigt vid hot om en förtroendekris, menar 
González-Herrero och Pratt (1995), eftersom företag som hanterar en kris 
innan den växer sig för stor begränsar ofördelaktig publicitet och därmed även 
förtroendeförlusten. Författarna påpekar i samband med detta att det bästa 
sättet att undvika negativ publicitet är att vidta ryktesstärkande åtgärder innan 
förtroendekrisen uppkommer.  
 
Det finns emellertid risker med att arbeta med förebyggande krishantering, 
menar Pearson och Clair (1998). Risken består i att förebyggande 
krishanteringsarbete kan leda till att organisationen bygger upp ett alltför stort 
självförtroende, vilket kan medföra att förmågan att hantera en kris uppfattas 
som större än den egentligen är. Därmed riskerar organisationens 
handlingsutrymme att minska när krisen väl uppstår. (Pearson & Clair, 1998) 
Vidare menar Darling (1994) att det finns en paradox i förebyggande 
krishanteringsarbete: när läget i företaget är lugnt anses det ofta mindre viktigt 
att planera för och förebygga kriser, samtidigt som det praktiskt taget är 
omöjligt att planera och förebygga när krisen väl inträffat.  
 
 

3.2.4 Relation med intressenter 
 
I en krissituation blir många intressenter citerade i media och är på så vis med 
och påverkar den massmediala bilden av företaget och därmed också 
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förtroendet för företaget (Pearson & Clair, 1998; Skoglund & Olsson, 1995). 
Om intressenterna hanteras på ett mindre fördelaktigt sätt kan detta därför 
leda till att krishanteringsarbetet motverkas, och till att sannolikheten för en 
framgångsrik lösning av krisen minskas. Risken för detta är särskilt stor om de 
olika intressenterna samverkar. (Pearson & Clair, 1998) I syfte att behandla 
intressenterna så respektfullt som möjligt är det viktigt att minimera riskerna 
för felinformation och feltolkning av information genom att ge intressenterna 
ett så förkortat, förenklat och förtydligat budskap som möjligt. För att extern 
publicitet inte ska slå tillbaka negativt måste budskapet från företaget också 
vara väl genomtänkt och stämma överens med verkligheten i företaget. 
Framförallt måste de anställda känna igen sig i det som skrivs, eftersom 
företaget annars riskerar att dess intentioner ifrågasätts. (Pearson & Clair, 
1998; Skoglund & Olsson, 1995) Mitroff (2004) anser även att det är svårt för 
ett företag att ha hemligheter, då media har tillgång till många 
inomorganisatoriska rapporter och ofta sprider dessa till allmänheten. Media 
använder sig ofta av grafiska förklaringar och framställer vanligtvis komplexa 
frågor mer pedagogiskt än vad organisationerna själva gör. Detta är inte alltid 
till fördel för organisationen, då företaget inte har möjlighet att styra innehållet 
i informationen. Däremot hade detta varit möjligt om företaget själva valt att 
kommunicera informationen till intressenterna. (Mitroff, 2004) Flera författare 
(González-Herrero & Pratt, 1995; Pearson & Clair, 1998; Skoglund & Olsson, 
1995) poängterar således att det är av största vikt att intressenterna informeras 
utförligt i en krissituation, något som många gånger görs via media. Vi har 
därför valt att i följande avsnitt behandla kommunikation med media. 
 
 

3.2.5 Kommunikation med media 
 
I dagens samhälle blir kommunikation allt viktigare och media kräver en 
öppenhet som det inte fanns krav på tidigare, vilket gör att kraven på ett 
företag i kris blir allt högre, framförallt när det gäller krishanteringen. Då 
journalister ofta är tränade på att skaffa fram information i och om 
krissituationer medför detta också att företagen får allt mindre tid på sig att 
agera. (Pearson & Clair, 1998; Skoglund & Olsson, 1995) Media är även 
inflytelserika återgivare av krissituationer, genom att de filtrerar information 
och har en tendens att förstärka existerande fördomar och kollektiva åsikter. 
Detta innebär att organisationer som har en positiv framtoning hos 
allmänheten vanligtvis ges större tolerans och handlingsutrymme, medan de 
som har en mer negativ framtoning sätts åt hårdare i en krissituation. (Pearson 
& Clair, 1998) Koskinen (1999) menar vidare att en bedömning av företag är 
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kopplad till den åsikt vi har om dess karaktär och att det därför är lättare att ha 
överseende med ett övertramp eller felsteg från en i övrigt klanderfri 
organisation, än från ett företag som är känt för att ofta trampa i klaveret. I 
dagens medievärld blir kriser snabbt officiella kriser, vilket medför att företag 
som hamnat i kris snarare bedöms efter hur de hanterar krisen än efter hur 
och varför de hamnade i krisläget. Kraven på ett företags krishantering blir allt 
högre och det är hur ett företag hanterar en kris som avgör om denna initiala 
kris också leder till en förtroendekris. (Skoglund & Olsson, 1995) Darling 
(1994) menar därför att när en organisation befinner sig i en krissituation är 
det av största vikt hur kommunikationen med media hanteras. 
 
Skoglund och Olsson (1995) samt Koskinen (1999) påpekar vidare att ett 
företags förtroendekapital kan vara mycket svårt att vinna tillbaka om det väl 
förlorats. Enligt Mitroff och Anagnos (2001) kommer detta sig av att de flesta 
krissituationer har två utfall: antingen framställs företag i kris som offer eller 
som bov, beroende på i vilken utsträckning företaget själv anses ha orsakat 
krisen. När klassificeringen som offer eller bov gjorts, vilket oftast görs av 
media, är det svårt att förändra bilden. Det är vanligt förekommande att 
företag i en krissituation faller in i rollen som bov, eftersom det inte krävs lika 
mycket ansträngning från företagets sida. För att bli betraktad som offer krävs 
istället en hög grad av aktivt agerande, vilket i sin tur ställer krav på företagets 
resurser. (Mitroff & Anagnos, 2001) På grund av att det i efterhand är svårt att 
korrigera något som kommunicerats på ett felaktigt sätt, och som lett till att 
företaget betraktas som bov, är det viktigt att göra rätt från början. Det sätt på 
vilket företaget behandlar medierna är således avgörande för företagets 
förtroendekapital hos allmänhet och övriga intressenter. (Skoglund & Olsson, 
1995) 
 
 

3.2.6 Intern krishantering  
 
En viktig beståndsdel i krishanteringen, enligt González-Herrero och Pratt 
(1995), är att lära av sina egna och andras misstag, att läsa av omgivningen och 
att utvärdera problemområden, för att undvika att hamna i samma 
problemläge igen. Författarna påstår också att när den mest akuta fasen av 
krisen passerat bör företaget fortsätta att vara uppmärksam på hur omvärlden 
ser på organisationen samt fortsätta att informera media om vad som sker. 
Vidare bör företaget utveckla en långsiktig plan och kommunikationsstrategi 
för framtida kriser. Med utgångspunkt från detta är det därmed av vikt att 
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även beakta hur företaget internt hanterar förtroendekriser, trots att en 
förtroendekris i utgångspunkten skapas externt. 
 
Skoglund och Olsson (1995) anser att en viktig faktor för att skapa något 
konstruktivt ur kriser och återvinna förtroende är att människorna i 
organisationen vågar vara ärliga mot varandra och erkänna att problemen 
faktiskt finns, samt att dessa tillåts komma upp till diskussion. Enligt 
författarna innebär detta att framförallt ledningen måste vara beredd att ta 
kritik, vara öppen för förslag samt uppmuntra internrapportering. Om så inte 
är fallet stängs en viktig informationskanal till företagsledningen av och 
därmed riskerar företagsledningen att stå ensam i krisen, eftersom de anställda 
inte backar upp och känner sig delaktiga i företagets verksamhet. (Skoglund & 
Olsson, 1995) 
 
 

3.3 Kriser och förändringar 
 
Då en av uppsatsens problemfrågor behandlar förtroendekriser som 
drivkrafter till förändringar har vi, för att kunna besvara denna fråga, valt att i 
detta avsnitt utreda huruvida det enligt den teoretiska litteraturen finns en 
koppling mellan kriser och förändringar. Detta material kommer sedan i 
analysen att ställas mot de uppfattningar och utsagor som framkommer i 
empirin. För att illustrera det som av flertalet författare (Brill & Worth, 1997; 
Hurst, 1995; Pearson & Clair, 1998) beskrivs som en länk mellan problemen 
och lösningen, där det vitala är att fånga upp och uppfatta de möjligheter som 
en kris anses medföra, inleds avsnittet med följande citat. 
 

”The seed of the solution is always present in the problem; its advantages are 
just misunderstood. ”  

(Brill & Worth, 1997, sid. 23) 
 
Enligt den existerande krishanteringslitteraturen tycks det finnas en koppling 
mellan kriser och förändringar, även om Kramer och Tyler (1996) menar att 
det är viktigt att komma ihåg att det inte går att generalisera, eftersom 
organisationer hanterar kriser på olika sätt. Författarna poängterar också att 
organisationens aktivitet snarare ökar än minskar under en kris och Pauchant 
och Mitroff (1992 i Kramer & Tyler, 1996) uttrycker att organisationen i en 
krissituation utvecklas genom lärande och förändring. För att återigen anknyta 
till citatet ovan, hävdar Barton, Newell och Wilson (2003) att kriser skapar 
möjligheter och förutsättningar för expansion på nya marknader och även 
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Darling (1994) poängterar att kriser inte nödvändigtvis är något dåligt. Nathan 
(2000) sträcker sig så långt som att påstå att kriser måste uppkomma för att 
människor inom organisationen ska bli medvetna om behovet att ta tag i de 
problem som finns och Hurst (1995) menar att det är nödvändigt att bryta 
invanda mönster för att en mogen och väl fungerande organisation ska kunna 
förändras. Pearson och Clair (1998) menar också att kriser är motiv till åtgärd 
inom en organisation, oavsett om åtgärden är planerad eller inte. Tushman, 
Newman och Romanelli (1986) poängterar att det är allt vanligare att 
storskaliga förändringar skjuts framåt tills exempelvis en finansiell kris kräver 
att företaget genomför drastiska förändringar.  
 
 

3.3.1 Orsaker till att kriser kan generera förändringar 
 
Brill och Worth (1997) anser att de flesta människor har en önskan om att den 
organisation de är verksamma i ska överleva, eftersom de annars exempelvis 
riskerar att förlora sina arbeten. Däremot påpekas att människor ofta skapar 
sig en identitet genom den organisation de arbetar i och därför vill individer 
inte vara en del av en organisation som riskerar att misslyckas eller redan har 
misslyckats. Därmed finns en fara i att individer, när de känner att risken för 
misslyckande är överhängande, hellre flyr än stannar kvar och hjälper 
organisationen och på så sätt ökar risken för att krisen befästs. För att kunna 
genomföra stora förändringar till följd av en kris måste krisen därför uppfattas 
som tydlig och ofrånkomlig av de anställda och de inblandade måste känna att 
åtgärder är nödvändiga samt att det är befogat att just de genomför dessa 
åtgärder. Genom att de inblandade känner delaktighet ökar också deras 
förtroende för organisationen och för dess återhämtning i en krissituation. 
Om så inte är fallet uppstår dock en risk att de anställda känner tvång från 
ledningen att genomföra förändringar och av den anledningen beslutar sig för 
att motverka förändringsarbetet, vilket kan försvaga organisationen ytterligare. 
Med anledning av dessa aspekter, och även på grund av att initieringen av 
förändringar är en mer känslomässig än rationell process poängteras ytterligare 
att en kris kan verka antingen för eller emot organisationen. Vilket som blir 
utfallet beror på om de anställda inspireras att samarbeta och hjälpa 
organisationen att överleva eller om krisen övertygar dem om att den bästa 
utvägen är att dra sig tillbaka och fly fältet. (Brill & Worth, 1997) 
 
Hurst (1995) anser att det finns en paradox i kopplingen mellan kriser och 
förändringar: en förändringsprocess kan ofta inte genomföras förrän ett 
misslyckande eller en kris är ett faktum, men processen blir oftast mer 
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framgångsrik om inte alltför mycket skada redan har åstadkommits inom eller 
utanför organisationen. Författaren påpekar vidare att det vanligtvis är 
nödvändigt för ledningen i en organisation att skapa kriser för att få i gång de 
önskvärda förändringarna eftersom det många gånger inte är möjligt att 
genomföra förändringar utan att någon form av kris initierat dem.  
 
En nyckelfaktor för förändring till följd av kriser är, enligt Brill och Worths 
(1997) resonemang, tidsramen för de förändringar som ska genomföras. En 
orsak till tidsramens avgörande roll är att förändringar lättare kan genomföras 
om den kris, som utgör drivkraft till förändring, anses vara angelängen av alla i 
organisationen. Barton, Newell och Wilson (2003) konstaterar också att 
förändringar genomförs snabbare och är mer omfattande vid kriser, vilket 
Tushman, Newman och Romanelli (1986) anser vara nödvändigt för att 
motarbeta det förändringsmotstånd som finns i organisationer. En anledning 
till att förändringarna bör vara snabba, är att en långvarig process är 
påfrestande för de involverade och att det kan bli svårt att upprätthålla strävan 
mot målet och fortsätta ansträngningen att genomföra förändringen om 
tidshorisonten är för lång (Brill & Worth, 1997). Om en organisation presterar 
dåligt och omgivningen samtidigt påtagligt förändras är storskaliga 
förändringar den enda vägen att anpassa organisationen med 
konkurrensomgivningen, hävdar Tushman, Newman och Romanelli (1986). 
 
 

3.3.2 Kriser och storskaliga förändringar 
 
Flera författare (Barton, Newell & Wilson, 2003; Brill & Worth, 1997; Hurst, 
1995) konstaterar att i de flesta organisationer fungerar kriser som en 
nödvändig katalysator för att vidta storskaliga förändringar, eftersom 
handlingsalternativ som tidigare varit otänkbara verkar logiska och lämpliga 
när en krissituation uppstår. Brill och Worth (1997) uttrycker det som att en 
hotande katastrof förflyttar alla parametrar och får individer att anta en ”låt 
oss pröva vad som helst-mentalitet” som författarna menar är en nödvändig 
förutsättning för att förändringar ska kunna genomföras. Tushman, Newman 
och Romanelli (1986) påstår att det som tidigare varit framgångsfaktorer 
istället kan leda till misslyckande när omgivningen förändras. Det är också 
vanligt att kriser medför att en ny företagsledning tillsätts i organisationen och 
Brill och Worth (1997) påstår att en ny företagsledning många gånger är det 
säkraste tecknet på att en organisation håller på att förändras. Vidare 
framhåller Nathan (2000) att kriser kan omfatta både potentiella hot och 
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möjligheter och att en kris därför bör betraktas som en instabil period där 
företaget genomför avgörande förändringar.  
 
Tushman, Newman och Romanelli (1986) hävdar att det som karaktäriserar 
framgångsrika företag är att de tenderar att hamna i ett slags jämviktsläge 
under en längre period för att senare, då omgivningen förändras, genomföra 
större förändringar, något som även påpekas av Barton, Newell och Wilson 
(2003). Tushman, Newman och Romanelli (1986) hävdar också att det som 
utmärker mindre framgångsrika företag är att de tenderar fastna i ett visst 
mönster, vilket även Barton, Newell och Wilson (2003) framhåller. Företag 
som har förmågan att tänka förbi detta standardtänkande kan dra fördel av 
kriser och finna nya strategiska möjligheter. (Barton, Newell & Wilson, 2003) 
Över tiden uppkommer beteende, normer, värderingar i företaget som är 
svåra att ändra på. De utgör organisationens historik och skapar en ”så gör vi 
här-mentalitet” vilket fungerar så länge organisationens strategi fungerar. När 
ett hot från omgivningen uppstår finns risk för att organisationen inte noterar 
hotet eller ignorerar det eftersom antagandet att ”vi vet bäst” styr agerandet. 
(Tushman, Newman & Romanelli, 1986) 
 
Balogun m.fl. (1999) menar att det finns olika slags barriärer som kan 
motverka förändringar, vilka kan vara olika slags intressenter inom eller 
utanför företaget. Tushman, Newman och Romanelli (1986) förklarar att 
organisationer bör genomföra större dramatiska förändringar till exempel på 
grund av att det förekommer markanta förändringar inom den industri där 
företaget är verksamt. Det kan röra sig om legala, politiska eller teknologiska 
förändringar vilka kan inverka på konkurrensen inom industrin och därmed 
kan fungera som incitament till förändringar inom företaget (Tushman, 
Newman & Romanelli, 1986).  
 
Storskaliga förändringar innefattar många gånger förändringar såsom 
omdefinierad affärsidé och kärnvärderingar, makt- och statusförändringar, 
omorganisation med ny struktur, system och processer, nya samarbetsformer 
och mönster eller ny företagsledning. En nackdel med storskaliga förändringar 
är att de är abrupta och därför möts av motstånd. Storskaliga förändringar 
ställer också krav på: omdefinierad affärsidé, resurser, reviderade policies, 
inspiration etc. (Tushman, Newman & Romanelli, 1986) 
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Allteftersom vår referensram har byggts ut kan även vår sammankopplande 
modell växa fram i figur 3-3. Enligt de källor som tagits upp i detta avsnitt 
utgör kriser drivkrafter till förändringar. Kriser sägs vara det som frambringar 
en förändringsprocess, och ofta ses en kris som en nödvändig katalysator för 
att överhuvudtaget möjliggöra genomförandet av förändringar. Vi har därmed 
kommit längre i vår modell genom att drivkrafter till förändringar tycks finnas, 
samt att förändringar tenderar att genomföras till följd av kriser.   
 
 

3.4 Förändringar som inte orsakats av kriser 
 
I litteratur som behandlar förändringar framkommer att förändringar även kan 
genomföras utan kriser som drivkraft, men att det i förändringsprocesser utan 
samband med kriser också krävs andra drivkrafter för att förändringen ska 
kunna genomföras. För att ytterligare berika referensramen och underlätta 
helhetsförståelsen för förändringar kommer förändringsprocesser som saknar 
samband med kriser att behandlas i detta avsnitt. 
 
 

3.4.1 Kontinuerliga förändringar 
 
Kontinuerliga förändringar beskrivs av de Wit och Meyer (1998) som mer 
gradvisa förändringar och författarna karaktäriserar denna typ av förändring 
som mer långsiktig. Den kontinuerliga förändringsprocessen kännetecknas av 
förbättring och anpassning av organisationen. Även om kontinuerliga 
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förändringar sker i små steg kan den sammanlagda effekten av dessa steg vara 
betydande (de Wit & Meyer, 1998) och Tushman, Newman och Romanelli 
(1986) menar att kontinuerliga förändringar är förenliga med att bibehålla den 
existerande strukturen i företaget, då sådana förändringar kan pågå under flera 
års tid. Kontinuerliga förändringar ger dock, enligt Brill och Worth (1997), 
inte upphov till några betydande förändringar, eftersom organisationen 
”lunkar på i sitt gamla vanliga tempo”. Författarna är emellertid eniga i att alla 
organisationer i viss utsträckning förändras kontinuerligt exempelvis när nya 
produkter utvecklas, ny personal anställs eller nya marknader penetreras.  
 
Brown och Eisenhardt (1998) menar att förändringar bör betraktas som en 
rytm av strategiska rörelser över tiden och inte som serier av enstaka 
handlingar. De anser att förändringar bör vara upprepade och obevekliga samt 
beröra hela företaget. Helst bör ett företag enligt författarna genomföra 
kontinuerliga förändringar enligt en långsiktig förutbestämt plan eller utifrån 
förändringar i omgivningen, då de menar att sådana kontinuerliga förändringar 
tvingar företaget att studera sin omgivning och anpassa sig om det anses 
nödvändigt. Om detta genomförs korrekt och tillräckligt ofta kan ledningen 
fortare reagera på externa förändringar, förutsäga dem med större precision 
och därigenom eventuellt leda utvecklingen. (Brown & Eisenhardt, 1998; 
Tushman, Newman & Romanelli, 1986)  
 
För framgång ställs krav på att företaget kontinuerligt söker nya möjligheter 
och anpassar sig till omgivningen (Tushman, Newman & Romanelli, 1986). 
Framgångsrika företag kännetecknas följaktligen enligt Tushman, Newman 
och Romanellis (1986) resonemang av att under längre perioder göra 
kontinuerliga förändringar så att strategi, processer och människor anpassas 
både till varandra och till förändringar i omgivningen. Författarna hävdar 
dock, som påpekats tidigare, att det efter en tid ställs krav på att 
organisationen genomför storskaliga förändringar exempelvis som en följd av 
att konkurrensen förändras eller att kundernas krav ändras. Därför behandlar 
vi även storskaliga förändringar nedan.  
 
 

3.4.2 Storskaliga förändringar 
 
Som nämnts i föregående avsnitt menar vissa författare (Brill & Worth, 1997; 
Hurst, 1995; Pearson & Clair, 1998) att kriser är nödvändiga för att 
förändringar ska kunna genomföras samt att kriser ger oanade möjligheter att 
förändra. Brill och Worth (1997) menar dock att storskaliga förändringar är 
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möjliga även utan kriser, även om det enligt författarna är ett av de svåraste 
äventyr ett företag kan ge sig in på och många företag misslyckas med 
genomförandet av omfattande förändringar som inte motiverats av en kris.  
 
För att storskaliga förändringar ska kunna genomföras utan att en kris utgör 
drivkraft krävs att fyra aspekter är uppfyllda (Brill & Worth, 1997): 
 
•  Förändringsprocessen bör väcka starka känslor, eftersom känslor i stor 

utsträckning är det som styr mänsklig motivation och således även styr 
motivationen att förändra. De känslor som väcks kan vara till exempel 
rädslan att förlora jobbet, längtan efter högre lön och makt, 
framgångskänsla eller erkännande från ledningen.   

•  Ledningen bör destabilisera det existerande organisationssystemet, det vill 
säga flytta på den jämvikt som tenderar att motverka förändring.   

•  Förändringen bör vara självgående i viss utsträckning samt driva 
organisationen mot en varaktig ny konstellation där det är omöjligt att gå 
tillbaka till de gamla mönstren.   

•  Det bör finnas en vision eller ideologi som kan motivera 
förändringsprocessen på ett sådant sätt att ledningen har förtroende, 
eftersom omfattande förändringar ofta skapar oro och ilska bland de 
anställda. Dessa känslor måste övervinnas för att rättfärdiga förändringen.  

 
 

3.5 Sammanfattning av referensramen 
 
För att tydliggöra referensramens budskap och underlätta för läsaren att ha 
referensramen i färskt minne när läsningen av empirin påbörjas, har vi valt att 
sammanfatta referensramen nedan. I början av kapitlet konstaterades att 
förtroendekriser skapas i företagets kontext. Därefter presenterades den 
teoretiska synen på krishantering och återskapande av förtroende med hjälp av 
en rad aspekter: tillit, etik, förebyggande krishantering, relation med 
intressenter, mediekommunikation och intern krishantering. Urvalet av dessa 
aspekter har gjorts med de olika författarnas resonemang som grund. 
 
Vidare verkar det i den teoretiska litteraturen finnas en koppling mellan kriser 
och förändringar och vi anser det därför vara välgrundat att anta att detta 
gäller även förtroendekriser. Anledningen till detta är som ovan nämnts att de 
författare som behandlar denna koppling inte uttrycker att den endast 
existerar vid vissa typer av kriser. De aspekter som behandlas i samband med 
kriser och förändringar är orsaker till att kriser genererar förändringar samt 
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storskaliga förändringar i samband med kriser. Dock vill vi i samband med 
detta påpeka att de kriser som behandlas i litteraturen i samband med 
förändringar oftast är kriser inom företag, vilket skiljer sig lite från 
förtroendekriser, som anses vara externt skapade. Som poängterats tidigare, 
måste även förtroendekriser hanteras internt inom organisationen, varför vi 
anser att det är relevant att se kopplingen mellan kris och förändring som 
rimlig även för förtroendekriser. Avslutningsvis behandlas även förändringar 
som inte genererats av kriser. 
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4 LIVFÖRSÄKRINGSBRANSCHEN 
 

Med detta kapitel avser vi att underlätta förståelse för livförsäkringsbranschen och dess 
verksamhet. Informationen som återfinns i kapitlet är att betrakta som empirisk 
sekundärdata, då den i huvudsak hämtats från de olika bolagens interna material samt 
deras hemsidor. Avsikten med detta kapitel är även att skapa grundläggande förståelse för 
vårt empiriska material genom att förklara centrala begrepp som förekommer i det 
efterföljande empirikapitlet samt ge en bild av den rådande mediedebatten. 
 
 

4.1 Bolagsformer 
 
Ömsesidigt bolag är en associationsform för att bedriva 
livförsäkringsverksamhet, som kännetecknas av att vinstutdelning till ägare 
inte är tillåtet. En eventuell vinst tillfaller istället spararna i form av avkastning 
på sparkapitalet. Ömsesidiga bolag kan antingen ägas av sina försäkringstagare 
eller av en organisation. (Nilsson & Olsson, 2003-11-15) Livförsäkrings-
bolaget Folksam förespråkar ömsesidighet enligt följande:  
 

”Ömsesidigheten innebär att ledning och beslutande organ, som styrelse och 
stämma, endast har till uppgift att se till försäkringstagarnas intressen. 
Ledamöter i styrelse och stämma representerar alltså försäkringstagarna. I ett 
ömsesidigt försäkringsbolag finns inga intressekonflikter mellan 
försäkringstagare och aktieägare av det enkla skälet att aktieägare saknas.”  

(www.folksam.se) 
 
Ett livförsäkringsbolag som drivs enligt så kallade ömsesidiga principer kan dock 
ha bakomstående aktieägare, vilket kan innebära problem. En ägare i form av 
ett aktiebolag kan kringgå lagstiftningen om vinstutdelningsförbud exempelvis 
via olika slags manövrar för att komma åt livförsäkringsbolagets vinster. Detta 
visade sig bland annat då Skandia AB beslöt att sälja kapitalförvaltningen av 
livförsäkringsspararna i Skandia Livs pensionspengar till Den norske Bank för 
att generera inkomster till moderbolaget medan spararna inte fick del av 
köpeskillingen. (Nilsson & Olsson, 2003-11-15)  
  
Livförsäkringsbolag som drivs enligt ömsesidiga principer har i stort sett 
endast möjlighet att erhålla intäkter genom att ta ut olika typer av avgifter utan 
att detta särskilt specificeras för spararna (Nilsson & Olsson, 2003-11-15). 
Livförsäkringsverksamhet bygger till stora delar på en stigande börs. När 
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börsen utvecklas dåligt, exempelvis i lågkonjunktur, kan driftsunderskotten bli 
märkbara eftersom det placerade kapitalet minskar och därmed riskerar 
intäkter att inte täcka kostnader. Följden av detta är att livförsäkringsbolag 
som drivs enligt ömsesidiga principer måste ta av kundernas kapital för att 
täcka underskotten. Detta är dock inget som kunden kan se, vilket gör att 
svårigheten för kunden att jämföra olika livförsäkringsbolags prestation ökar 
när bolagen drivs enligt ömsesidiga principer. (Veckans affärer nr 13, 2003)  
 
Regeringens proposition 1998/99:87 kring ändrade försäkringsrörelseregler 
har medfört en lagändring som under senare tid gjort det möjligt att bedriva 
vinstutdelande livförsäkringsbolagsverksamhet. Livförsäkringsbolag som drivs 
enligt vinstutdelande principer ägs av sina aktieägare och drivs likt ett 
aktiebolag (Proposition 1998/99:87). Skillnaden mellan ett livförsäkringsbolag 
som drivs enligt vinstutdelande principer och ett som drivs enligt ömsesidiga 
principer är att ett vinstutdelande livförsäkringsbolag får låta aktieägarna ta del 
av vinsten. Både ägarna och livförsäkringsbolaget har då ett gemensamt 
intresse av att bolaget sköts effektivt och kostnadsmedvetet, eftersom ägaren 
och inte spararen, får stå för en eventuell förlust. I ett vinstutdelande bolag får 
aktieägaren en viss förutbestämd procentsats av vinsten, medan resten av 
vinsten tillfaller spararna. (Nilsson & Olsson, 2003-11-15) 
 
 

4.2 Konsoliderings- och solvensproblematik 
 
Då en stor del av de ekonomiska problemen i livbolagen består av 
underkonsolidering och låg solvensnivå är det av vikt att förklara dessa 
begrepp för en ökad förståelse av den fortsatta uppsatsen.  Konsolidering är 
ett mått på hur väl förmögenheten inom ett traditionellt livförsäkringsbolag 
klarar av att täcka samtliga åtaganden gentemot alla sparare (Olsson, 2003-11-
05). För livförsäkringsbolag avses oftast den kollektiva konsolideringen när 
begreppet används, se figur 4-1. Om bolagets tillgångar motsvarar exakt 
kundernas totala försäkringskapital, är konsolideringsgraden 100 procent. 
(Wester, 2003)  
 
Begreppet solvens anger endast bolagets förmåga att uppfylla de garanterade 
åtagandena och inte huruvida bolaget klarar av att betala ut den återbäring 
som byggts upp under uppgång, se figur 4-1. Hög solvens har ett bolag då 
finns det gott om pengar i kassavalven för att täcka de garanterade 
åtagandena, medan tillgångarna vid bristande solvens är lägre än de utlovade 
garanterade utbetalningarna. (Wester, 2003) 
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Den långvariga börsnedgången har medfört problem med konsolidering och 
solvens för livförsäkringsbolagen, vilket har lett till att åtgärder vidtagits, då 
flera av de svenska livförsäkringsbolagen idag saknar pengar för att kunna 
fullfölja sina pensionsåtaganden. Underkonsolideringen i livförsäkrings-
bolagen tillåts av Finansinspektionen i maximalt tre år, därefter måste bolagen 
vidta åtgärder. Samtliga livförsäkringsbolag har justerat ned sin återbärings-
ränta och omfattande så kallade engångsreallokeringar är aktuella. En 
reallokering betyder att bolagen tar tillbaka tidigare löften om utlovad 
återbäring från spararna. Genom denna så kallade rättviseåtgärd tvingas 
livförsäkringssparare som gynnats av de goda åren också bära bördan från de 
dåliga åren. (Nilsson & Olsson, 2003-11-15) 
 
 

4.3 Fondförsäkring och traditionell försäkring 
 
Fondförsäkring och traditionell försäkring är vanligtvis de två 
huvudalternativen vid placering av tjänstepension (Wester, 2003). Kunder som 
väljer fondförsäkring bestämmer själva hur sparpengarna ska placeras och har 
möjlighet att välja mellan fonder med olika inriktning. Traditionell försäkring 
är en typ av livförsäkring2 där sparandet sker i form av en försäkring. Vid 
traditionell försäkring överlåter kunden ansvaret för förvaltningen av sitt 
sparkapital åt ett livförsäkringsbolag som sedan placerar pengarna i aktier och 
räntebärande värdepapper i Sverige och utomlands. Det förekommer också att 

                                           
2 Livförsäkring består av ålderspension, efterlevandeskydd samt olycksfalls- och sjukförsäkring. I dagligt tal är 
begreppet synonymt med pensionsförsäkring. (PTK:s Handbok om försäkringar 2003) 
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en del livförsäkringsbolag har placeringar i fastigheter. Med traditionell 
försäkring får kunden en garanti om att kapitalet ska växa i en viss takt under 
spartiden. Den garanterade avkastningen är för närvarande tre procent per år, 
men om livförsäkringsbolaget lyckas bra med sina placeringar kan kapitalet 
växa mer än så. Sämre än den garanterade avkastningen kan det dock inte bli. 
(Wester, 2003)  
 
 

4.4 Aktörerna på den svenska livförsäkringsmarknaden 
 
Livförsäkringsbolagen på den svenska livförsäkringsmarknaden förvaltar cirka 
1 300 miljarder kronor (Olsson, 2003-11-05) och genom aktieplaceringar är 
bolagen betydande aktörer på börsen (DN, 2002-09-23; Affärsvärlden 2003-
11-04). Branschen är styrd av lagstiftning (Lewander, 2000) och 
Finansinspektionen är den tillsynsmyndighet som bland annat har till uppgift 
att kontrollera att lagar och förordningar som berör livförsäkringsbranschen 
efterföljs (www.finansinspektionen.se). Den svenska livförsäkringsbranschen 
består av ett fåtal stora aktörer och de nio största aktörerna visas i figur 4-2 
och presenteras kortfattat nedan:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skandia Liv (www.skandialiv.se) är Sveriges äldsta livförsäkringsbolag och 
har även störst marknadsandel när det gäller nyteckningar, se figur 4-2. 
Bolaget erbjuder traditionella livförsäkringar och riktar sig till både företags-
kunder och privatpersoner, vilket även övriga bolag gör, med undantag för 
Nordea Liv (www.nordea.se), som i huvudsak riktar sig till privatpersoner 
samt Robur (www.robur.se), som endast erbjuder fondförsäkringar. Av de nio 
största bolagen, som presenteras i figur 4-2, är det endast Handelsbanken 

 SEB Trygg
13,7%  (12,3%)

Länsförsäkr. 
7,8% (7,8%) 

Folksam-KPA 
8,8% (8,6%) 

AMF Pension
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Övriga  6,3%  (5,9%) 

Skandia
25,0% (25,5%)

Robur  5,3%  (7,9%) 

Nordea 1,3% (3,1%) 

SPP  14,0% (19,8%)HB Liv  5,2% (6,3%)

Figur 4-2: Livbolagens marknadsandelar - baserat på nyteckning 
jan-sept 2003 (Siffror inom parentes för hela 2002)

Källa: Statistik från Försäkringsförbundet, egen konstruktion.
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Liv (www.handelsbankenliv.se) som drivs enligt vinstutdelande principer, 
även om också SPP (www.spp.se) har planer om att ombilda sig inom de 
närmsta åren. Folksam Liv (www.folksam.se) är det enda bolag som är helt 
ömsesidigt och bolaget ägs alltså helt av spararna. Övriga bolag (Skandia, SPP, 
SEB Trygg Liv [www.sebtryggliv.se], AMF Pension [www.amfpension.se], 
Länsförsäkringar Liv [www.lansforsakringar.se]) drivs enligt ömsesidiga 
principer och har en koncern som bakomstående ägare. 
 
 

4.5 Den pågående mediedebatten 
 
Livförsäkringsbranschen har det senaste året varit omdebatterad i media. Vad 
som omskrivs är dock svårare att återge kortfattat, då media valt att framhäva 
många olika aspekter om livbolagen. Vissa livförsäkringsbolag har varit 
hårdare utsatta än andra. För att få en överblick har vi valt att återge 
huvuddragen i det som förekommit i media under senare tid: de ekonomiska 
problemen, det minskade förtroendet samt skandalaffärer. 
 
Livförsäkringsbolagen har som ett resultat av den långvariga börsnedgången 
fått ekonomiska bekymmer och därav har flera livbolag tvingats sänka 
pågående pensionsutbetalningar (DI, 2003-11-25). Pensionssänkningen är en 
följd av att flera bolag under en lång period varit underkonsoliderade och att 
Finansinspektionen ställer krav på att underskotten inte får pågå under alltför 
lång tid utan att livförsäkringsbolagen vidtar åtgärder (Svedbom, 2003-11-14). 
Dagens Nyheter menar att omskakningarna i samband med livbolagskrisen 
har rubbat allmänhetens förtroende (DN 2003-11-27) och det talas i media 
om en förtroendekris för svenska livförsäkringsbolag (Nilsson & Olsson, 
2003-11-15; DN, 2003-11-27; Svedbom, 2003-10-24). Det påpekas att det 
handlar om en allvarlig förtroendekris och då branschen inte kan återställa 
förtroendet själv, har Finansinspektionen en viktig roll (DN, 2003-11-27). 
Enligt media har Finansinspektionen konstaterat att livsspararnas ställning är 
svag och systemet med styrelserepresentanter som sitter på flera poster i 
koncernen har avigsidor. Även regeringen har tillsatt en utredning för att se 
över livbolagens verksamhet och tillvarata spararnas intressen. (Nilsson & 
Olsson, 2003-11-15; Affärsvärlden 2003-10-08)  
 
I en ledare i Dagens Nyheter anses det att livbolagskrisen driver på en 
förändring av hela branschen. En fråga som berörs är vilken typ av bolag som 
ska förvalta spararnas pengar, där Finansinspektionen är positiv till en översikt 
av associationsformerna. (DN, 2003-11-27) I Affärsvärlden (2003-06-24) och 
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Dagens Industri (2003-11-26) påpekas dock att Finansinspektionen är alltför 
godtrogen och att det krävs tuffare ändringskrav på livförsäkringsbolagen för 
att komma tillrätta med problemen. Under bank- och finanskrisen i början av 
1990-talet utlovade regeringen strängare regler och bättre kontroll av bolagens 
agerande och det är detsamma som nu efterfrågas i samband med de 
skandaler som framkommit (DN, 2003-11-27). 
 
Vidare hävdas att Skandia Liv inte är ensamt om att ha agerat tvivelaktigt 
gentemot sina sparare, bland annat Folksam och AMF Pension har tidigare 
uppmärksammats. (DN, 2003-11-27) Misstroendet mot Skandia Liv medförde 
att en ny VD tillsattes för att ta tag i förtroendeproblemen. (Hammarström, 
2003-10-28) Det handlar således om en kris för hela livförsäkringsbranschen. 
Som en följd av detta anses att människor tvekar att spara i dessa bolag vilket 
gör att sparformens framtid står på spel och innebär en fara, då 
försäkringssparande är långsiktigt och bygger på ett kontinuerligt nysparande. 
(DN, 2003-11-27)  
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5 EMPIRI 
 
I empirikapitlet presenteras uppsatsens primärdata, vilket omfattar material från intervjuer. 
Kapitlet, som följer intervjuguidens struktur, inleds med livbolagens bild av situationen och 
de bakomliggande faktorerna till förtroendekrisen, för att därefter närmare behandla hur 
bolagen hanterar situationen. Avslutningsvis presenteras bolagens syn på förändringar. Vi 
vill påpeka att empiriska data i detta kapitel har förts samman på ett sådant sätt att 
helhetsförståelsen underlättas för läsaren. 
 
 

5.1 Situationen 
 
Hur livbolagen som ingår i studien uppfattar den rådande situationen varierar 
mellan de olika bolagen. Gemensamt är dock att det finns en uppfattning att 
branschen befinner sig i en slags förtroendekris, eller åtminstone har något 
slags problem att brottas med. Flertalet anser att förtroendekrisen kan delas in 
i två delar: de finansiella problemen med underkonsolidering och 
solvensproblem samt förtroende- och etikproblemen i samband med 
skandalaffärer. Vissa väljer att se den finansiella delen av krisen som en del i 
förtroendekrisen, medan andra separerar de finansiella delarna från 
förtroendedelen. Några menar att de finansiella problemen har lett till att 
spararna har uppfattat det som att de har blivit lurade och att förtroendet för 
pensionsförsäkringarna därigenom har minskat. Krisen i branschen kretsar 
kring kapitalet, utbetalningarna och försäkringarna, även om det finns en 
annan del som handlar om vad en respondent benämner oegentligheter - den 
etiska aspekten med skandalaffärer. Några menar också att beståndsdelarna i 
krisen är olika stora i bolagen inom branschen och vissa respondenter går så 
långt som att säga att förtroendekrisen i branschen dämpas på grund av 
Skandia-affärerna.  
 
En respondent anser att det även finns en tredje del som består i 
kommunikationsproblem, medan en annan hävdar att det överhuvudtaget inte 
finns någon kris. Inte ens inom livförsäkringsbranschen är bolagen överens 
om hur situationen ser ut, menar en respondent. Ett bolag beskriver 
situationen som förvirrad, allvarlig och engagerande och poängterar att det 
finns många föreställningar av att livbolagen lurat av kunden pengar. Det 
framförs också att återspeglandet av situationen är förvirrat. Det påpekas även 
att förtroendekrisen har gått i vågor och utvecklats successivt samt att fokus 
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har flyttats från sakfrågan. Fokus ligger istället på affärer som inte är affärer, 
förklarar en respondent. 
 
Fortsättningsvis påpekar en respondent att det företrädesvis är ledningen som 
känner av förtroendekrisen, särskilt i samband med strategidiskussioner. Ute 
på kontoren känner däremot ingen av det. Respondenten anser vidare att 
kunderna inte pratar om någon förtroendekris utan om de förekommande 
skandalaffärerna. I samband med detta påpekar också flertalet bolag att de 
förvånats över att sparandet är så stort, trots krisen. Trots att bolagen är 
drabbade har flera av de mest utsatta ökat sin marknadsandel, vilket en 
respondent menar beror på mäklararvoden. Eftersom livbolagen betalar olika 
stora mäklararvoden avspeglas det också i marknadsandelarna, påstås det. En 
annan respondent är av åsikten att det stora sparandet har sin grund i att det 
finns en stor grundtrygghet hos spararna.  
 
 

5.1.1 Etik 
 
Flera respondenter berättar att i den nuvarande situationen har de etiska 
aspekterna fått större betydelse och flertalet delar den åsikt som av en 
respondent uttrycks enligt följande: 
 

”Idag färgas det mycket mindre av det ekonomiska, mer av en moralisk och 
etisk kris som hela branschen stänks ner av.”  

(Respondent a) 
 

Vissa uttrycker det som att det finns dålig kontroll och styrning samt dålig 
företagsledning i vissa livbolag, vilket drabbar andra bolag. De som skött sig 
blir upprörda när det dåliga beteendet påstås gälla för hela branschen. Många 
av bolagen försöker också ta avstånd från bolag som de uppfattar som oetiska 
och hävdar att sådant aldrig har skett eller skulle kunna ske hos dem, utan hos 
dem är det ordning och reda. Samtidigt poängterar några att de tillhör 
livförsäkringsbranschen och därför naggas också deras förtroende i kanten, 
eftersom:  
 

”…människor ifrågasätter etik och moral och gör liknelser med Systembolagets 
affärer. Man gillar skandaler.” 

(Respondent b) 
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Det framkommer däremot andra fakta i samband med denna diskussion och 
bolagen har många åsikter om varandras affärer. Företag som själva säger sig 
ha ett kritvitt samvete framställs av andra som inte alls så renhårigt när det 
gäller spararnas pengar. En respondent menar att sådant som bolagen 
försöker dölja kommer att komma ikapp dem förr eller senare. Det enda de 
kan göra är att hoppas på en börsuppgång, för så länge kapitalet växer så syns 
det inte om spararnas pengar sköts dåligt. Diskussionen kommer att svalna vid 
en börsuppgång. Samme respondent frågar sig dock om bolagen härigenom 
har lärt sig något, när stora underskott konstant förekommer. Detta illustreras 
genom följande uttalande: 
 

”Konstant driftsunderskott fungerar inte långsiktigt, då åker man fast /…/. 
Man måste få delarna i balans, annars kommer spararna upptäcka att de 
subventionerat.” 

(Respondent c) 
 
 

5.2 Orsaker till förtroendekrisen 
 
När bolagen ombeds beskriva vad de anser förorsakat förtroendekrisen 
framkommer en mängd olika aspekter, som ofta går in i varandra. Vi har dock 
valt att, för tydlighetens skull, presentera de olika perspektiven under särskilda 
rubriker, även om det under varje rubrik förekommer att flera aspekter 
behandlas där dessa överlappar varandra. 
 
 

5.2.1 Börsnedgången 
 
Många olika orsaker framkommer när bolagen beskriver bakgrunden till 
förtroendekrisen och många respondenter ser ett samband mellan den stora 
börsnedgången på senare år och förtroendekrisen. Några respondenter 
påpekar till exempel att ursprunget till förtroendekrisen ligger just här och 
började när konsolideringen i bolagen gick ned och solvenstalen sjönk. 
Solvenstalen är spararens trygghet och det var där förtroendekrisen uppstod, 
eftersom en misstroendesituation uppkom, hävdar en respondent. Det anses 
också att det fortfarande är oklart hur misstroendesituationen ska åtgärdas. 
Misstroendet uppstod till följd av att spararnas portfölj inte sköttes på ett 
kompetent sätt. I samband med detta poängteras av några respondenter att 
bolag som har solvensproblem måste satsa på säkra placeringar och därmed 
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inte kan göra aktieplaceringar med möjlighet till en bra uppgång när börsen 
vänder uppåt. 
 
Det framförs också åsikter om att förtroendet för traditionell livförsäkring 
som sparandeform har naggats i kanten, på grund av livbolagens återtag av 
kapital. Portföljen har minskat i värde till följd av börsfallet, vilket enligt en 
respondent inte är något konstigt, då det hör till sin natur att ta tillbaka pengar 
vid underkonsolidering. Det som är dramatiskt är att det är första gången som 
ett återtag gjorts, hävdar samme respondent. Ett problem med återtagandet är 
att livbolaget måste ta pengar ur kassakistan, vilket ofta skapar dolda avgifter 
mot kunden. Därför stämmer avgifter som kunderna tror sig betala inte 
överens med verkligheten. 
 
Flertalet av de intervjuade drar paralleller till tidigare finanskriser och börsras 
som förekom på 1920- och 1930-talet samt på 1990-talet. En respondent 
menar dock att det finns en skillnad mellan den nu pågående krisen och de 
tidigare, nämligen att allmänheten inte berörts på samma sätt den här gången, 
eftersom svårigheterna kunnat hanteras och pareras på nya sätt. Däremot har 
spararna drabbats och därför vore det konstigt om inte också livförsäkrings-
bolagen skulle påverkas, sa en respondent. Vissa av respondenterna anser 
också att många av de oegentligheter som framkommit inte heller skulle ha 
kommit till ytan om det inte vore för börsnedgången, vilket en respondent 
illustrerar: 
 

”Om man vänder ut och in på andra bolag /…/ är det sannolikt att man 
finner liknande problem. Jag hoppas inte det, men det kan vara så. Allt har 
kommit i dagen på grund av börsnedgången.” 

(Respondent d) 
 
 

5.2.2 Skriverier i media 
 
Alla respondenter nämnde media som en faktor som inverkar på 
förtroendekrisen, där många menar att trycket från media har medfört att 
stämningen inom branschen blivit dämpad. Hur media omtalades under 
intervjuerna skiljde sig åt mellan representanterna för de olika bolagen. Något 
som belyser fleras åsikt är följande citat:  
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”Media har en viktig roll. Det är bra att lyfta upp saker som inte är OK, de 
har en skyldighet att göra det. Hur de gör det är frågan./…/ Idag är det lite 
’hänt i veckan-stuk’ på det. De bryr sig inte om att ta upp innebörden för 
spararna.” 

(Respondent d) 
 
Flera respondenter framhäver också uppfattningen att media inte berättar hela 
sanningen. Exempelvis hävdar några att media rör ihop saker och ting, vilket 
en respondent illustrerar som att journalisterna blandar äpplen och päron i 
dagens diskussion. Bolagen menar att det är synd att begreppen inte reds ut 
ordentligt i media. Andra påpekar att förtroendekrisen främst beror på 
skriverier som uppkommit till följd av skandalaffärer och att allmänheten 
därigenom tror att dessa affärer är något som gäller för samtliga livbolag. Det 
poängteras däremot att om media inte tagit upp förtroendekrisen skulle 
branschen inte ha kommit dit den är idag. Överlag uttrycker dock bolagen 
missnöje med hur media skött rapporteringen av händelserna inom 
livförsäkringsbranschen, något som en respondent framför enligt följande: 

 
”Det är däremot ingen som i media framhäver att trots att vi är inne i värsta 
börsraset sedan 1920-talet så har alla bolag hittills klarat sina utbetalningar, 
vilket ju är jättebra. Media lurar spararnas kapital genom att lura dem att 
välja fondförsäkringar istället för traditionella.” 

(Respondent e) 
 
Media är inte tillräckligt sakliga i sin rapportering och det är därför något som 
efterlyses, eftersom kunderna bör få veta fakta. Det förekommer väldigt 
mycket fel i tidningar och även i TV och radio, vilket några respondenter 
tycker är skrämmande. Flera respondenter menar att de på grund av 
felaktigheterna blir skeptiska till annat som sägs i media. Exempelvis tror nu 
många pensionssparare att hälften av pensionssparandet är borta, vilket inte är 
sant, enligt en respondent. Flera bolag berättar om att de haft kundträffar, där 
kunder kommer fram efter att de fått utförlig information och framför 
reaktioner som ”vad skönt att veta att det inte är som media framställt det”. 
Flertalet intervjuade uttrycker dock förståelse för att många journalister har 
bråttom till pressläggningar och liknande, vilket kan bidra till felen, även om 
det påpekas att vissa tidningar skött sig bättre än andra.  
 
En annan aspekt som tagits upp av respondenter i samband med att de talat 
om medieskriverierna är att bolagen själva, efter att krisen utvecklats, inte 
kunnat använda media som kommunikationsmedel. Ett bolag har noterat att 
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ju mer de har synts i media, desto mindre omtyckta har de blivit av kunderna, 
trots att de synts med den typ av marknadsföring som kunderna tidigare 
uppskattat.  
 
 

5.2.3 Kommunikation och svikna löften 
 
De medverkande bolagen i vår studie säger att en del av orsaken till 
förtroendekrisen är att kommunikationen gentemot kunder och andra 
intressenter brustit. Några framför att orsaken till detta beror på att 
produkterna är komplexa och ibland förstår inte ens säljarna hur produkter är 
uppbyggda. Eftersom branschen har varit dålig på att informera och förklara 
för kunderna hur produkten fungerar, har inte kunden förstått att deras 
pensionssparande till viss del fungerar som en portfölj med aktier. Några 
respondenter är av åsikten att kommunikationsproblemen kom till ytan i 
samband med börsnedgången och att dessa problem är en del av 
förtroendekrisen. 
 
Majoriteten av respondenterna anser att kunderna inte förstår hur 
produkterna är uppbyggda. Det finns också otydligheter i bolagens 
information, exempelvis tror de flesta kunderna, när de får sitt årsbesked, att 
allt som redovisas är garanterat kapital. Flera bolag framhäver dock att det 
bara är en viss del som är garanterad och som alltid är garanterad, medan den 
största delen består av överavkastning, vilken uteblir om börsen går ner. 
Reaktionerna från kunderna i en sådan situation är emellertid att löftena 
svikits, då många kunder anser att de blivit lovade det belopp som stått på 
pensionskontobeskedet. Något bolag poängterar att så inte är fallet, i så fall 
skulle hela sparandet enligt lag ha placerats i räntebärande papper. Andra 
respondenter uttrycker det annorlunda: 
 

”Marknaden trodde inte att en sådan kris skulle uppkomma /…/ vilket 
förtroendekrisen bygger på. /…/ Livbolagen har även utmålat saker som 
löften, fast de inte är det.” 

(Respondent e) 
 

Det påpekas därmed att en orsak till att kommunikationsproblemen uppstått 
är att kunskapen och informationen inte på samma sätt behövts i goda tider. 
Eftersom det inte förekommit någon liknande nedgång sedan 1930-talet, 
invaggas vi i tron att det aldrig kan hända, menar någon. Eftersom ingen har 
kunnat föreställa sig att det skulle bli så här kan det i efterhand ifrågasättas om 
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det var korrekt agerande att dela ut extra pengar i slutet på 1990-talet. Med 
facit i hand borde bolagen ha behållit pengarna, påpekar några respondenter. 
Följden hade då blivit att de kunder som har pension under utbetalning inte 
hade fått ta del av utdelningen. Många av bolagen framhäver i samband med 
detta att den buffert som tidigare funnits nu har försvunnit och att den 
nuvarande situationen är omvänd jämfört med den på slutet av 1990-talet. 
Om bolagen betalar ut pengar som inte finns blir det orättvist mot de som 
inte får ut sin pension i nuläget. Anledningen till att det har blivit så här är, 
enligt en respondent, att prognosen har varit för positiv och beräkningarna 
alltför optimistiska och därför inte håller. Problematiken med att kunderna 
uppfattar det som svikna löften menar en respondent beror på att ingen i goda 
tider ifrågasätter optimistiska prognoser eftersom ingen beaktar dåliga 
scenarion. I dåliga tider märker dock flertalet att det kan gå sämre då utfäst 
kapital dras tillbaka. 
 
Några av de intervjuade säger dock att om bolagen bara får möjlighet att 
förklara för kunden så minskar oftast kundmissnöjet. Genom att kunden 
förstår finns ingen påföljande förtroendekris och kundens val baseras på fri 
marknad istället för på ett bolags dimridåer. Andra respondenter påpekar dock 
att problemen kan vara djupare rotade i och med att inte ens livbolagens 
säljare och representanter ibland vet vad det är för slags produkt de säljer. 
Många menar också att kunderna blir förvirrade, då olika bolag fokuserar på 
olika saker i sin kommunikation och marknadsföring gentemot kunderna.  
 
 

5.2.4 Ledningens beteende 
 
Respondenterna framför också åsikter om att det finns olika kultur i 
livbolagen som inverkat på förtroendekrisen. Vissa menar exempelvis att 
Skandia-ledningen har förstört för medarbetarna och gjort dem besvikna. 
Flertalet respondenter tar avstånd från Skandia-ledningens handlande och 
menar att bonusprogram, oskäliga löner och investeringar inte hade kunnat 
förekomma i andra livbolag. Orsaken till att det kunnat ske i Skandias fall 
förklarar en respondent med att ledningen har varit svag och det har inte 
heller funnits en tillräckligt stor kontrollapparat. En av de intervjuade 
representanterna för ett livbolag redogör för problematiken enligt följande: 
 

"I tidningarna framställs det som att cheferna i Skandia skriver under för 
varandra, att det är en kompismaffia." 

(Respondent f) 
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5.2.5 Bolagsform 
 
Vissa livbolag menar att förtroendekrisen är en följd av den ömsesidiga 
princip som de flesta av bolagen inom branschen drivs enligt. I denna fråga 
råder delade meningar och åsikterna varierar mellan alltifrån försvar till 
förkastande av ömsesidighetsprincipen. Av en respondent påpekas det bland 
annat att ett problem som kan härröras till associationsformen, är att de flesta 
sparare tror att systemet fungerar som i ett vinstutdelande bolag. Nu har de 
däremot upptäckt att så inte är fallet. En annan respondent som förespråkar 
ömsesidigheten påpekar emellertid att: 
 

”…den stora faran i det här ligger i att media misstänkliggör ömsesidigheten. 
Jag menar dock att det inte finns något bättre instrument, eftersom alla pengar 
går rakt tillbaka till spararen.”  

(Respondent a) 
 
Ytterligare en respondent uttrycker det som att associationsformen inte är det 
felaktiga utan att det istället behövs ett bättre kontrollsystem. En förespråkare 
för det vinstutdelande alternativet hävdar å andra sidan att det finns svagheter 
med ömsesidigheten och att dessa svagheter visar sig i ömsesidiga bolag som 
ägs av en vinstdrivande koncern. Exempelvis springer livbolaget 
koncernledningens ärenden istället för att se till spararnas intressen. Samma 
respondent menar också att eftersom media på grund av förtroendekrisen har 
intresserat sig allt mer för livbranschen, har media även blivit insatta i 
problematiken kring ömsesidiga bolag samt vad dessa bolagsformer egentligen 
innebär:  
 

”Det finns dimridåer i ömsesidiga bolag oavsett vad någon säger. Skumaffärer 
drabbar aldrig spararna i ett vinstutdelande bolag. Förtroendekrisen uppstår 
som en konsekvens av att inte ha talat om saker.” 

(Respondent c) 
 

Förespråkare för den vinstutdelande formen anser att denna bolagsform 
ställer mer krav på bolagen, vilket i sin tur ger kunden en ökad trygghet. 
Driften blir mer lik en marknadsekonomi och inte en kolchosmodell3, som en 
respondent menar att de ömsesidiga bolagsformerna är och det framförs att 
det med den ömsesidiga bolagsformen går att dra paralleller till det gamla 
                                           
3 En kolchos var en typ av kollektivjordbruk som uppstod under Stalintiden i Sovjetunionen, där ett flertal 
gårdar slagits samman till ett kollektiv. I princip ägdes kolchosen av delägarna, men det mesta av avkastningen 
levererades till staten. (Bra Böckers Lexikon, 2000, vol. 14, sid. 9) 
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Sovjetunionen. En respondent förklarar det som att de flesta som tecknar 
pensionsförsäkring i ömsesidiga bolag ofta arbetar i vanliga vinstdrivande 
företag och de borde därför fråga sig om det skulle vara naturligt att driva 
dessa som ömsesidiga. Andra respondenter påpekar också att vanliga 
fondförsäkringsbolag inte drivs ömsesidigt, vilket borde vara fallet om samma 
krav ställs på livförsäkringsbolagen. Kritik mot ömsesidigheten framförs 
frekvent av somliga:  
 

"Den så kallade förtroendekrisen rör enbart de ömsesidiga tradbolagen eftersom 
alla andra företag till sin natur är vinstutdelande. Därför kan man kalla 
förtroendekrisen för "det ömsesidiga tradbolagets bankrutt". I det ömsesidiga 
bolaget finns inga tydliga ägare, vilket har gjort det möjligt som media 
rapporterat om." 

(Respondent f) 
 
Några bolag har också planer på att ombilda sig till vinstutdelande, men 
underkonsolideringen står i vägen. Det är dyrt att ombilda, säger flera 
respondenter. Ett bolag kommer dock att ombildas så snart ekonomin tillåter, 
hävdade en respondent. Ett annat bolag har planer på en ombildning men har 
ännu inte spararnas tillåtelse och tillräckligt god ekonomi. 
 
 

5.3 Bolagens definition av förtroendekris 
 
En person uttrycker det som att förtroende bygger på kundens vilja att göra 
affärer med en viss partner. Viljan från kundens sida att vidareutveckla en 
långsiktig relation är viktig, vid en förtroendekris finns den inte. En 
respondent framförde sin åsikt enligt följande: 
 

”Jag köper inte ordet kris! Det är massmedial påverkan!” 
(Respondent g) 

 
Andra definitioner som framkom var: 
 

”Jag vill påstå att /…/ förtroendet för traditionell livförsäkring som sparform 
hos kunden naggats i kanten på grund av massmedia.”  

(Respondent h) 
 

”Förtroendekriser anser jag är något som media aktivt har skapat. Delvis även 
av biträdande finansminister Gunnar Lund genom sina slarviga uttalanden. 
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Han har inte varit insatt i frågan. Han fick ju backa sedan, men då var 
skadan redan skedd.” 

(Respondent h) 
 

Majoriteten av respondenterna framhävde alltså att det är framförallt i media 
som förtroendekrisen har skapats. 
 
 

5.4 Hantering av förtroendekrisen 
 
Hur livförsäkringsbolagen hanterar förtroendekrisen varierar mellan de olika 
bolagen. En del menar att inga specifika åtgärder vidtagits förutom att de 
frågor som varit aktuella från kunder och media besvaras öppet, medan andra 
påpekar att de genom olika åtgärder försöker anpassa sig till situationen. Hur 
livbolagen anser att de hanterar förtroendekrisen presenteras nedan under 
efterföljande rubriker.  
 
 

5.4.1 Insyn och inflytande 
 
Flera av livbolagen framhäver att det måste skapas en ärlig möjlighet för 
kunden att kunna influera verksamheten inom bolagen. Den rådande 
situationen där personer i företagsledningen sitter både i koncern- och 
livbolagsstyrelse och därigenom har möjlighet att gynna sina egna, istället för 
spararnas intressen, måste på något vis rättas till så att spararna skyddas. 
Några respondenter menar att lösningen på dilemmat där en person innehar 
flera olika poster är att bilda en försäkringstagarorganisation som även finns 
representerad i styrelsen. Med denna åtgärd blir en majoritet av styrelsen 
oberoende och en oberoende vd tillsätts också för att skydda spararnas 
intressen. Även Finansinspektionen har ställt krav på att försäkringstagarna 
bör få mer inflytande, påpekar ett bolag. En del bolag säger sig dock, redan 
innan kravet kom, ha vidtagit sådana åtgärder och ett bolag har inrättat en 
stiftelse för försäkringstagarna, som har majoritet i styrelsen, vilket gör att det 
inte finns möjlighet till skumma affärer eftersom stiftelsen godkänner större 
beslut och det finns klara direktiv hur verksamheten ska se ut och vad 
ledningen i livbolagen får göra. Förespråkare för denna lösning anser att 
livförsäkringsbolagen via en försäkringstagarstiftelse lättare kan förklara för 
kunden att vad verksamheten går ut på, det vill säga att livförsäkringsbolaget 
är ett kollektiv som delar på ansvar och risk för det förvaltade kapitalet.  
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5.4.2 Kommunikation och information 
 
Trots den oroliga marknaden anser flera livbolag att försäljningen är 
tillfredsställande. En aspekt som däremot måste förbättras är rådgivningen till 
kunden: 
 

”Vad krisen ligger i är ett säljsätt som invaggar sig själv och kunden i en värld 
som nu rasat. Förtroende kan bara byggas upp genom att förenkla och 
förtydliga. Man måste vara seriös i marknadsföringen.” 

(Respondent e) 
 
En del av livförsäkringsbolagen har arbetat hårt med kommunikation inför 
slopandet av den så kallade Allanregeln. Några menar också att 
förtroendekrisen har medfört att livbolagen tvingats till att bli mer 
pedagogiska, försiktiga i prognoser och antaganden samt se till att de verkligen 
får kvittens på att kunderna förstår vad produkten de köper omfattar. Kravet 
på ökad tydlighet har enligt alla respondenter medfört att informationsmaterial 
på olika sätt måste förändras. Ett bolag poängterar att informationsmaterialet 
till kunderna ska vara tillgängligt och skrivet på ett bra språk, så att alla 
kundkategorier förstår, eftersom kunder varierar i ålder, utbildningsnivå och 
kompetens och det därmed är viktigt att informationen inte kan misstolkas. 
Försäkringar är komplexa, menar flera bolag, och därför är det något som 
många inte förstår, vilket bolagen anser att de måste ta hänsyn till när de 
informerar och kommunicerar med kunderna. Det är viktigt att peka på att det 
i pensioner ingår en beståndsdel som är försäkring och att premien således 
inte enbart går till sparande. Det är enligt flera respondenter också 
missvisande när det står ”ditt” kapital på beskeden, och ett bolag hävdar att 
det är viktigt att det framgår tydligare att det är av rättviseskäl4 som åtgärder 
vidtas. Flera bolag anser att det också är viktigt att inte lova för mycket utan 
vara ärlig och tydlig och ha en balans i informationen. Exempelvis har det 
gentemot kunderna tidigare bara talats om stigningar och en glädjekalkyl har 
givits; det har aldrig talats om vad som händer när börsen istället går ner. 
 
Kundrelationer inom livförsäkringsbranschen bygger på långsiktiga affärer 
eftersom försäkringar skapas långsiktigt och kundvård därför är en viktig 
                                           
4 Åtgärder av rättviseskäl syftar till att jämna ut orättvisor till följd av börsnedgången, så att de som ännu inte 
har pension under utbetalning inte ska behöva vara med och betala pensioner under utbetalning med sitt 
insatta sparkapital 
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funktion, framhäver ett bolag, även om andra menar att kundvård har blivit en 
undanprioriterad fråga. Några bolag poängterade hur viktigt det är att ha en 
kunddialog och flera bolag framförde att de har låg kundnöjdhet, varför 
många av bolagen anser att förbättringar måste genomföras inom detta 
område.  
 
En del livbolag har genomfört ett antal åtgärder där exempelvis 
värdebeskeden har gåtts igenom och kundtestats. Några livbolag anser också 
att de vidtagit åtgärder genom att göra informationen till kunden tydligare och 
mer kontinuerlig och informera om bland annat konsolidering och solvens. 
Ett bolag påpekade att de åtgärder som vidtagits i fråga om information och 
kommunikation syftar till att på olika sätt öka transparensen i bolagen. Ett 
livbolag menar dock att transparensen skapas genom att ombilda 
associationsformen till vinstutdelande, vilket också är en fördel för kunden. 
En annan respondent säger också att det på marknaden råder oklarheter kring 
livbolagens verksamhet, till följd av bristande information: 
 

”Kunden tror livbolaget är en statlig institution, man har slagit blå dunster i 
ögonen på kunden.”  

(Respondent c) 
 
 

5.4.3 Krisplanering 
 
Några av livförsäkringsbolagen har arbetat löpande med krisplanering redan 
innan den pågående krisen uppkom. Flera respondenter ansåg emellertid att 
krisberedskap är ett mer vanligt förekommande fenomen i tillverkande 
företag, där beredskapen oftast avser olika typer av fysiska kriser och 
katastrofer. Från externt håll har försvaret erbjudit ett livförsäkringsbolag att 
delta i krisseminarier där de deltagande bolagen får lära sig hur exempelvis 
säkra system byggs upp. En anledning till att sådana seminarier är nödvändiga 
är att livförsäkringsbolagens datasystem måste fungera även i exempelvis en 
krigssituation. Om systemet havererar kan inte betalningsströmmar för 
exempelvis pensioner fungera, vilket får stor negativ inverkan på hela 
samhället.  
 
Samtliga respondenter påpekar emellertid att de inte har någon särskild 
krisplan för förtroendekriser. Om det till exempel händer något i relationen 
mellan kunden och livbolaget så saknas en plan för hur det ska hanteras. En 
åsikt som framfördes av ett livbolag var att krisplanering enbart behövs vid 
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konsolidering under 100 procent eftersom det är först i ett sådant läge som ett 
livbolag behöver justera portföljen, sänka återbäringen till kunden, bli 
försiktigare samt följa minimiavkastningen närmare. Ett livbolag ägnar sig 
redan nu åt noggrann analys av till exempel kundbetalningar och kundkänsla 
och påpekar att de förberedelser som görs är att i krissituationer betona 
analysarbete i ännu större utsträckning.  
 
Genom att arbeta med medieträning försöker vissa livförsäkringsbolag 
förbereda sina anställda på hur de ska bemöta media i en väntad eller oväntad 
situation och några respondenter anser även att det är väsentligt att klarlägga 
vilka inom bolaget som har mediekontakter. I samband med medieträningen 
har bolaget möjlighet att gå igenom vilken typ av frågor som vanligen ställs av 
media och som kan komma upp till diskussion, eftersom det, enligt en 
respondent, är en fördel att ha svaren redan innan frågorna kommer och vara 
väl förberedd. Inom vissa livbolag sker dagliga morgonmöten där cheferna 
träffas för att gå igenom tidningsskriverier och fundera över vad som ska 
kommuniceras utåt. 
 
En åsikt som framfördes var att medieträning är en väsentlig del i en krisplan 
och alla anställda bör ges möjlighet till sådan träning, eftersom vissa personer 
är socialt begåvade medan andra inte är det och därför behöver mer träning. 
Därför är det också viktigt att träningen inte underskattas. Ett livbolag har lärt 
sig att ha som princip att alltid genomgående följa två regler i kontakter med 
media. Den första regeln innebär att oavsett vad journalister frågar om, så ska 
bolagets budskap framföras konsekvent och den andra regeln påpekar att 
individen som representerar företaget ska ha en ärlig framtoning och inte 
skämta, framförallt inte om det rör sig om en tv-sändning. För att hantera 
mediekommunikationen har livbolagen vanligtvis byggt upp någon form av 
kommunikationsavdelning som tar hand om uttalanden för bolagets räkning. 
 
 

5.4.4 Marknadsföring 
 
Ett bolag väljer att i sin marknadsföring trycka på att de är starka på 
konsolidering och solvens och därigenom via annonskampanjer skilja sig från 
branschen. Det finns bolag som förbereder sig för att vidta aktiva åtgärder 
och i början av 2004 börja synas igen, när det förhoppningsvis, som 
respondenten uttrycker det, rensats undan lite i branschen. Vissa anser att en 
del av hanteringen av förtroendekrisen är att annonsera i media och även 
försöka informera kunderna medan ett bolag väljer att inte vara offensiva med 



Förtroendekriser – en studie av svenska livförsäkringsbolag 
 

 57

säljkampanjer just nu, då det enligt respondenten skulle vara bortkastat och 
uppfattas helt fel. 
 
En respondent påpekar att marknadsföring via annonsering är för dyrt och att 
bolaget istället försöker nå ut och marknadsföra sig via sin egen personal på 
kontor och kundcentra för att symbolisera trygghet och lyfta fram sitt 
varumärke. I dagens kris är ett starkt varumärke betydelsefullt för en del 
livbolag, eftersom flera respondenter anser att skandaler får mindre 
efterverkan om ett bolag har ett starkt varumärke. Det påpekas också att med 
en stark ledare kan bolag i kris lättare räddas. En annan respondent menar att 
dennes bolag inte använder sig av så mycket reklam och annonser utan istället 
träffar folk, till exempel i form av möten med företagarföreningar, i syfte att 
klargöra vad livförsäkringar handlar om och därigenom marknadsföra sig. 
Några bolag menar att marknadsföring förlorar i betydelse inom 
livförsäkringsbranschen, eftersom marknaden är mäklarstyrd. Därför döljs 
mycket kostnader i mäklaraffärer och det påpekas att det bästa opartiska rådet 
inte erhålls av mäklarna utan styrs av varifrån mäklaren får den högsta 
ersättningen.  
 
 

5.4.5 Utbildning av kunder och anställda 
 
Vid extern påverkan ställs krav på att ett bolag anpassar sig, hävdar några 
respondenter. Den slopade Allanregeln var en dramatisk händelse för flera 
livbolag och innan denna åtgärd vidtogs pågick långa och omfattande 
förberedelser, bland annat för att ta fram ett skriftligt underlag till kunderna. 
Det handlade också om traditionella omställningar och anpassningar till 
situationen genom att till exempel resurserna till kundcentra ökades, då fler 
oroliga och arga kunder började ringa upp och i vissa fall inrättades en 
särskild, specialiserad kundtjänst. För att kunna hantera det ökade trycket och 
för att skapa en positiv bild av sitt företag arbetar en del bolag med 
internutbildning, eftersom de anser att kunderna ska mötas av kompetenta 
människor med empati och medmänsklighet när de kontaktar ett livbolag. 
Därför förbereder och kompetenshöjer många bolag den egna personalen och 
enstaka livbolag uppger också att personer från företagsledningen fanns 
tillgängliga under den mest turbulenta tiden för att ta hand om de allra mest 
upprörda kunderna, om de anställda på kundcentran inte kunde hantera dessa. 
 
Med hjälp av information och utbildning försöker flera av 
livförsäkringsbolagen nå ut till så många kunder som möjligt genom att 
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information där det faktiska läget förklaras sänds ut till kunderna. Ett bolag 
berättar att det inte är ovanligt att personalchefer i de företag som köper 
tjänstepensioner till sina anställda har otillräcklig kunskap, varför information 
vid kundmöten måste vara väldigt grundläggande. En annan aspekt som enligt 
ett bolag är viktig att beakta är vad individer associerar med livförsäkring. 
Nedanstående citat belyser respondentens åsikt: 
 

"Många kunder vet inte ens skillnaden mellan en fondförsäkring och en 
traditionell försäkring, eller ens vilken av dem de har själva. Inte ens de 
grundläggande begreppen har man alltså koll på." 

(Respondent f) 
 
Flera bolag påpekade även vikten av en fungerande internkommunikation där 
de individer som uppfattar krissituationen som påfrestande ges möjlighet till 
coachning. Genom att sprida information via intranät och erbjuda personliga 
möten mellan chefer och medarbetare kan bolaget nå ut med budskap till sina 
anställda och i en del livbolag pågår arbete med att öka och förbättra 
internkommunikationen som en följd av situationen inom branschen.  
 
 

5.4.6 Bygga upp förtroende 
 
Flertalet bolag tror att en konsekvens av förtroendekrisen är att tilltron till 
deras varumärke har sjunkit och troligtvis har även kundlojaliteten dalat. Vissa 
bolag påpekar att en del kunder säger upp sina försäkringsavtal men att inga 
mätningar av detta ännu har skett. Mindre nyförsäljning är också sannolikt och 
en ytterligare följd av förtroendekrisen är enligt en respondent att det troligen 
kommer bli svårare att rekrytera folk till livbolagen. Det framhävs att 
förtroendekrisen inte enbart påverkar dagens situation, utan även 
livförsäkringsbolagens långsiktiga möjligheter. 
 
Flera bolag försöker på flera sätt återskapa förtroende genom att vidta olika 
åtgärder. Några livbolag anordnar personliga kundträffar runt om i landet 
eftersom de menar att de därigenom ges möjlighet att återge sin egen bild, 
istället för att kunden får förlita sig på den bild som media förmedlar. Flera 
poängterar också vikten av att prata direkt med kunderna, vilket inte är möjligt 
via media medan vissa bolag anser att långsiktigt förtroende skapas genom att 
ändra bolagens associationsform, eftersom det enligt dessa bolag krävs en 
vinstdrivande ägare för att återfå och skapa förtroende. Andra uppger att det 
är synen på branschen som behöver förändras, vilket illustreras i följande citat: 
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”På 1990-talet var alla i sparandebranschen, man måste tillbaka till 
försäkringsbranschen.” 

(Respondent e) 
 
Bolaget menar det är viktigt att poängtera att bank och försäkring handlar om 
att skapa förtroende och att det därför, i syfte att återvinna förtroende, är 
viktigt att framhäva att livförsäkring handlar om försäkring och inte enbart 
sparande. En respondent uttrycker också att få förstår vad försäkringspremien 
avser och förklarade att det finns ett efterlevnadsskydd från den dag 
livförsäkringen tecknas, där det ingår en riskpremie för dödsfall, eftersom det 
enligt respondenten finns behov för riskskydd. Riskpremien omvandlas till 
”grädde på moset” i form av avkastning så länge försäkringstagaren lever. 
Nedanstående citat belyser hur några andra livbolag arbetar för att återskapa 
förtroende: 
 

”Vi går stärkta ur det här. Vi gör en genomlysning av verksamheten, 
exempelvis i fråga om lägenhetsutdelning, där vi ändrat policyn. Tidigare var 
det finansdirektören, numera är det personaldirektören som godkänner 
lägenhetstilldelning. Det är inte bra kontakter som spelar roll, utan det är 
kopplat till andra saker.” 

(Respondent b) 
 

”… genom att själva initiera interngranskning av hela bolaget från topp till tå, 
från sida till sida, för att inte få några slag i media. Vi kör med öppna 
böcker.” 

(Respondent a) 
 

Andra åtgärder som nämns för att återskapa förtroende och därigenom göra 
det möjligt för kunder och allmänhet att lita på livbolagen är att interna rutiner 
ses över, att intressekonflikter hanteras, att separata konsulter och revisorer 
anlitas samt att en särskild finanskommitté tillsätts. Det är också, enligt ett 
bolags uppfattning, viktigt med trygghet, då traditionell livförsäkring som 
sparandeform ska betraktas som långsiktig, eftersom den garanterade räntan 
aldrig rör sig utan är garanterad, vilket innebär en trygghet. Ingen kund blir 
nöjd om värdet minskar men det handlar om att få dem att förstå, att 
återbäringen ska tryggas. Ett av livbolagen framför hur de agerar för att skapa 
förtroende: 
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"Vi är 100% ärliga och skönmålar inte längre eftersom vi tydligt redovisar 
administrativt resultat, riskresultat och det finansiella resultatet."  

(Respondent f) 
 
 

5.5 Förändringar i samband med förtroendekrisen 
 
En del bolag menar att förtroendekrisen har givit upphov till förändringar. 
Några försöker att ta nya kunder från befintliga kundstocken hos ägaren så att 
kunden således blir helkund i koncernen. Det är en förändring som en 
respondent anser att man kan tacka förtroendekrisen för, även om andra 
framhåller att inga förändringar orsakats av krisen. Ytterligare andra påpekar 
dock att även om en förändringsstrategi har skapats inom många livbolag är 
det inte alla förändringar som utlösts av krisen. En åsikt som också framförs 
är att det går att skilja mellan förändringar inom bolagen och i branschen. 
Förändringar inom bolagen består, enligt respondenten, framförallt av 
produktförändringar och förbättrad information. Inom branschen består 
förändringarna däremot mer av ökad transparens och rakare rör när det gäller 
hur vinster, dåliga affärer och kostnader hanteras och redovisas. 
 
För en del bolag förefaller krisen resultera i många små förändringar som inte 
märks eller känns av så mycket. Små pusselbitar blir till slut större 
förändringar. När det blir möjligt att flytta sitt pensionssparande mellan de 
olika livbolagen blir en konsekvens enligt en respondent att de så kallade ”up- 
front-provisionerna”5 till mäklarna försvinner, vilket dock inte är en 
konsekvens av krisen.  
 
 

5.5.1 Ny organisation 
 
På grund av krisen anser en del bolag att de genom omorganiseringar kommer 
att ha en ny fräsch organisation efter krisen, även om dessa omorganiseringar 
inte enbart är en följd av krisen. För att öka förtroendet har en del bolag på 
olika sätt låtit granska frågor som oberoende gentemot moderbolaget samt 
vilken skiljelinje som finns gentemot ägare. Vidare har oberoende styrelser 
tillsatts inom vissa bolag och stränga jävsregler har införts. Policyförändringar 
genomförs också på grund av den genomlysning av branschen som skett i 

                                           
5 Up-frontprovisioner innebär att mäklaren får betalt för hela affären när försäkringen säljs. (Veckans Affärer, 
nr 13/2003) 
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media. Några bolag arbetar internt med översyn av sin etikpolicy, eftersom 
vissa anser att etikpolicyn har funnits och varit bra, men att den inte har följts. 
Därav måste det skapas en bättre kontrollapparat, eftersom det är på grund av 
att policyn inte följts som förtroendet har brustit. Andra menar att så kallade 
vattentäta skott bör finnas för att klargöra ägandet i ett traditionellt livbolag, 
vilket innebär att det inte ska gå att kringgå regler. Vissa respondenter hävdar 
att det inte fungerar att som ömsesidigt bolag styras av en koncern där 
aktieägare har vinstintresse eftersom det leder till problem då de ömsesidiga 
aktiebolagen har vinstutdelningsförbud. Ett sätt att ändå ta ut vinster blir då 
att istället ta betalt för de tjänster livbolaget tillhandahåller.  
 
Det finns också bolag som anser att det tjänstemannavälde, som en 
respondent menar genomsyrar livförsäkringsbranschen, kommer att försvinna 
och toppchefer inom bolagen kommer inte längre kunna vara kungar. Tidigare 
har ledningen i flera bolag kunnat agera fritt, eftersom ingen har haft kunskap 
att ifrågasätta till exempel löner och förmåner eller placeringsfilosofin. En 
respondent framför därför att framtiden innebär ökad affärsmässighet och 
professionalism och påstår också att om bolagen går från volymfokus till 
lönsamhetsfokus fokuseras på spararnas bästa. Det kommer även att finnas 
krav på en mindre marknadsorganisation inom livbolagen för att minska 
overheadkostnaden, anser några andra respondenter. 
 
En del bolag påpekar att det uppkommit ett ökat intresse för 
livförsäkringsfrågor internt i koncernen i samband med krisen och frågor som 
tidigare nedprioriterats blir istället viktiga frågor. Vissa menar också att krisen 
uppstod lägligt eftersom de planerade för att förändra hela livförsäkrings-
sparandet och timingen inte kunde ha blivit bättre för dem.  
 
 

5.5.2 Nya sparformer och produkter 
 
Några bolag tror att det inom en period på 10-15 år har skett en övergång till 
en ny sparandeform där allt fler sparar i fondförsäkring. Bland dagens 
pensionärer är det få som har fondförsäkring, då de flesta har en försäkring 
som tillhör det gamla systemet. Ett bolag menar att det bland äldre finns en 
tradition att lita på ”bankmannen”, då det tidigare inte funnits grund för att 
ifrågasätta denne. Den nya generationen ifrågasätter överheten mer och ställer 
krav på transparens och bolagen anser därför att de måste vara förberedda på 
att inget är givet i framtiden. De produkter som vissa bolag funderar på att 
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förändra är de traditionella försäkringarna, för att komma undan en ytterligare 
förtroendeförlust, då denna sparform kritiseras.  
 

”De flesta välkomnar den traditionella försäkringens död, eftersom både säljare 
och mäklare tjänar mer på fondförsäkringar.”  

(Respondent a) 
 

Andra ser det inte på detta sätt. Det påpekas vidare att det allmänna 
försäkringssystemet utvecklas och att staten i framtiden kommer att betala 
mindre andel av pensionerna. Arbetsgivare kommer att få ta en större del av 
ansvaret och livbolagen kommer sannolikt att utforma sina strategier efter 
detta. Traditionellt har vissa livbolag haft monopol på kollektivavtalen och 
stora delar av ITP-avtalet6 finns kvar även om flera av avtalen har avreglerats. 
Om ITP-avtalet öppnas för konkurrens måste strategierna ändras, vilket enligt 
en respondent får stor betydelse. Många delar av marknaden omfattas i 
nuläget av så kallade kryssval där individen idag har möjlighet att välja bland 
livbolagen genom att kryssa i en blankett, ett val som tidigare gjorts av 
arbetsgivaren. Den ökade valmöjligheten gör att bolagens profil och image blir 
viktigare och får därmed även strategisk betydelse för distributionen av 
livförsäkringarna. 
 

”Tradförsäkring7 är en död produkt då den bygger på kollektivt risktagande.”  
(Respondent e) 

 
Ett bolag menar att det finns livbolag som vill flytta kunder från traditionella 
försäkringar till fondförsäkringar, eftersom det skulle gynna bolagen men inte 
kunderna och därför bör säkerhetsspärrar byggas in i systemen. Dessa bör 
vara spärrar för nedgångar, som även innebär att avstå från vinst vid 
uppgångar och en annan respondent hävdar att sådana spärrar skulle ha 
införts för tre år sedan. Många kunder är fortfarande oroliga, men nu är en 
uppgång på börsen mer sannolik än en nedgång. Fördelen med att vidta 
åtgärder är, som en respondent uttrycker det, att ett bolag som genomför 
åtgärder upplevs som aktivt, vilket kan hjälpa till att återskapa förtroendet.  
 
Ett livbolag uppger att det kommer att presenteras andra typer av produkter 
där det inte finns utjämnande återbäringsteknik utan avkastningen beräknas på 
daglig basis, ett system som således är anpassat för den nya generationen. Ett 

                                           
6 ITP står för ”Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän” som är kollektivavtalad tjänstepension 
(PTK:s handbok om försäkringar 2003) 
7 Traditionell livförsäkring 
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annat bolag menar att valet av kapitalförvaltningsstrategi har fått ökad 
betydelse, då den tidigare strategin har fått ändras på grund av den i dagsläget 
volatila marknaden. Orsaken till detta är att det kan påverka huruvida bolaget 
placerar i räntebärande papper, om bolaget har fastigheter samt vilken 
konsolideringspolicy det följer.  
 
 

5.5.3 Associationsrättslig form 
 
Flera livbolag anför att den utredning om livbolagens associationsrättsliga 
former som biträdande finansminister Gunnar Lund har tillsatt är viktig, då 
frågan om hur livbolagen ska drivas i framtiden är en viktig del i återskapande 
av förtroende. Nya former eller restriktioner kan uppkomma, men vad 
utredningen leder till är ännu oklart. En respondent uttrycker också att: 

 
"Att som livförsäkringsbolag tjäna pengar på livförsäkringar har traditionellt 
varit fult."  

(Respondent f) 
 

Det framförs dock att alla bolag tjänar pengar på sin verksamhet, men att bara 
vinstutdelande bolag kan göra det öppet och ärligt och en del livbolag 
förespråkar därför omvandling till den vinstutdelande principen som en 
lösning på livbolagskrisen. Uppfattningen att en eventuell ändring av de 
associationsrättsliga formerna kommer vara en följd av förtroendekrisen delas 
av flera livbolag. De menar att vissa bolag kommer bli vinstutdelande, vilket 
säkert kommer att ske genom att nuvarande bolag stängs och att ett nytt 
öppnas med vinstutdelande form. En åsikt som framförs är att det i ett 
ömsesidigt bolag skapas mycket pengar som koncernledningen inte kommer 
åt, eftersom det är spararnas pengar och en respondent påpekar att det då är 
en väg att gå att bli vinstutdelande, eftersom det är något som bejakas medialt. 
Andra menar att Finansinspektionen och finansministern missat att beakta de 
ömsesidiga bolagen som ett alternativ.  
 
En del bolag påstår att så länge ägare inte behöver skjuta till kapital är det inte 
något problem att driva livförsäkringsbolag enligt ömsesidiga principer och 
någon ombildning till vinstutdelande bolag kommer därför inte att ske. 
Förespråkare för det ömsesidiga alternativet ser en fördel med att inte drivas 
av börskurser men förklarar också att det däremot kan inträffa att bolaget 
behöver kapital solvensmässigt och att någon då måste sätta in pengar.  
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5.5.4 Distributionsform 

 
Flera livbolag har förstärkt sin support gentemot mäklarna, vilka vissa anser är 
viktiga distributionskanaler. När det gäller mäklare kommer 
ersättningsformerna i framtiden bli mer rättvisa, vilket troligen innebär att 
provisioner betalas av uppdragsgivaren och inte av bolaget, hävdar en 
respondent. Vissa anser emellertid att mäklare är en bra säljkanal, eftersom en 
egen säljkår aldrig är oberoende. Det finns dock ett problem eftersom 
ersättningsnivån kan påverka mäklarna, vilket enligt en respondent kan 
illustreras på följande sätt:  
 

"Det har varit en avkastningstävling, som i alla fall tidigare bara var ett 
marknadsföringsjippo, eftersom man tar från en och ger till en annan. Men till 
vems nytta? Det här tramset kommer att försvinna.”  

(Respondent f) 
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6  ANALYS 
 
I föreliggande kapitel kommer empirin att analyseras med hjälp av den teoretiska 
referensramen. Strukturen i analyskapitlet följer i stora drag den teoretiska referensramen 
men är utformad för att tydliggöra besvarandet av uppsatsens problemfrågor och syfte. 
Kapitlet inleds med en definition av det undersökta fenomenet, varefter hanteringen av 
förtroendekrisen inom livförsäkringsbranschen analyseras. Detta följs av en diskussion 
kring förändringar i samband med förtroendekrisen.  
 
 

6.1 Definition av en förtroendekris 
 
För att i analysen kunna föra resonemang och diskussioner utifrån begreppet 
förtroendekriser anser vi att begreppet bör klargöras. Därför utgör detta 
avsnitt en diskussion om vad förtroendekriser omfattar och innebär i vår 
undersökning. Diskussionen mynnar sedan ut i den definition, som därefter är 
den som är gällande när förtroendekriser diskuteras i analysen. Definitionen 
baseras på vårt empiriska material och ställs mot de befintliga teoretiska 
åsikter som finns om fenomenet.  
 
 

6.1.1 Intressenternas roll 
 
Vår åsikt är att förtroendekriser, precis som de flesta typer av kriser, är 
svårdefinierade, då inte ens de bolag som befinner sig i en förtroendekris tycks 
kunna precisera vad en sådan innebär. Detta har visat sig i att 
livförsäkringsbolagens definition av begreppet förtroendekris skiljer sig åt 
mellan de olika bolagen, även om vissa gemensamma åsikter finns. Som en 
följd av att de flesta av respondenterna påpekar att förtroendekrisen har 
skapats i och av media, något som även Skoglund och Olsson (1995) 
framhäver när de diskuterar förtroendekriser, anser vi att media har en stor del 
i skapandet av en förtroendekris. När det gäller förtroendekrisen inom 
livförsäkringsbranschen påvisas det dock i vår undersökning att även andra 
intressenter har haft en stor del i hur förtroendekrisen utvecklats. Bolagen 
menar exempelvis att personer i regeringen har förvärrat situationen för 
livförsäkringsbolagen genom sina uttalanden. Vi vill därför framhäva att detta 
är viktigt att ta i beaktande, då det visar på att det inte enbart är media som 
påverkar framställningen av situationen, även om också regeringens 
uttalanden skett via media. Även andra intressenter kan alltså ha stort 
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inflytande i en förtroendekris, vilket inte är något som framkommer i den 
teoretiska krishanteringslitteraturen. Dock är vi av åsikten att huruvida andra 
intressenter har stort inflytande över situationen beror på i vilken kontext 
förtroendekrisen uppstår. Exempelvis är det inte säkert att en förtroendekris i 
en bransch som inte är lika styrd av lagstiftning påverkas lika mycket av 
regeringen som intressent. I en förtroendekris som uppstår i en annan bransch 
kan således andra intressenter vara avgörande för utvecklingen.  
 
 

6.1.2 Komplexitet 
 
I vår undersökning framkommer att förtroendekrisen inom livförsäkrings-
branschen har varit en del av en kedjereaktion till följd av flera olika faktorer, 
vilket gör att sambanden mellan olika faktorer enligt vår uppfattning kan 
betraktas som komplexa. Detta är något som även exempelvis Mitroff och 
Anagnos (2001) påpekar, då de förklarar att kriser i allmänhet är komplexa 
fenomen och att det ofta är svårt att exakt definiera vad en kris består i eller 
när den uppkommer. Som en följd menar vi att komplexitet kan sägas 
känneteckna även förtroendekriser, något som vi anser är viktigt att beakta när 
hanterandet av förtroendekrisen ska analyseras. Vidare har respondenterna i 
vår undersökning inte någon enhetlig uppfattning om hur förtroendekrisen 
inom livförsäkringsbranschen uppstod, även om det påpekas att 
förtroendekrisen var en följd av en ekonomisk kris. Detta kan enligt vår åsikt 
kopplas till Mitroffs (2004) påpekande att kriser osynligt kan orsaka andra 
kriser, något som även till exempel Pearson och Clair (1998) framhäver, då de 
menar att förtroendekriser föregås av andra händelser eller kriser. Tecken på 
att situationen i livförsäkringsbranschen har utvecklats på detta sätt finns 
således och vi hävdar att svårigheten att avgöra huruvida en kris genererat 
följdkriser, i detta fall i form av en förtroendekris, gör att det finns en risk att 
bolag i kris hamnar i en ond cirkel, där krisen sprider sig som ringar på 
vattnet. Anledningen till ett sådant händelseförlopp är enligt vår uppfattning 
att sådan osäkerhet gör att bolaget inte vet hur det bör agera för att undvika 
nya kriser där förtroende återigen riskerar att gå förlorat. Vi vill därför 
poängtera att komplexiteten, enligt vår åsikt, är högre i en förtroendekris än i 
samband med andra kriser, då det i en förtroendekris är svårt att härleda 
orsaker, eftersom många olika händelser kan ha haft inverkan på förtroende 
för bolagen och därmed för förtroendekrisens utveckling.  
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6.1.3 Individens roll 
 
Enligt bland annat Janis (1989, i Kramer & Tyler, 1996) är ett gemensamt drag 
för kriser som skapas av människor att de uppkommer som en följd av 
felaktiga beslut tagna av individer. Detta finns det även belägg för i vår studie, 
då det i empirin påvisas att mänskligt beteende i form av opportunistiskt 
handlande och försök att dölja saker varit exempel på orsaker till att 
förtroendekrisen uppstått. Vi hävdar därför att även förtroendekriser är 
skapade av människor. Det empiriska materialet påvisar också att det skiljer 
sig åt mellan bolagen i vilken utsträckning de drabbats av problemen som 
uppstått i samband med förtroendekrisen. Trots att bolagen varit olika hårt 
utsatta har förtroendet för hela branschen minskat och bolagen menar att 
media, regeringen och Finansinspektionen har skuld i detta, då begreppen 
blandas i offentliga redogörelser. Detta leder till att allmänheten kan se 
branschen som en enda enhet, vilket vi anser bör tas i beaktning då vi, i 
enlighet med Darling (1994), påstår att individer uppfattar situationer på skilda 
sätt. Individens uppfattning grundas dock, enligt vår åsikt, på den information 
som finns tillgänglig. Eftersom informationen i samband med 
förtroendekrisen inom livförsäkringsbranschen har varit förvirrad och ibland 
felaktig har individens möjlighet att skapa sig en uppfattning försvårats. Detta 
kan i sin tur ha försvårat förtroendekrisen, då de attityder som uppstått har 
grundat sig mer på känslor och värderingar än på faktabaserad information.  
 
 

6.1.4 Förtroendekrisens utveckling 
 
Enligt livförsäkringsbolagen har förtroendekrisen växt fram successivt och 
nya händelser som har förstärkt och hållit liv i krisen har kontinuerligt 
tillkommit. Detta är något som skiljer förtroendekriser från kriser i allmänhet, 
då exempelvis Darling (1994) påpekar att kriser ofta förlöper med lavinartad 
hastighet. Dock anser vi att det är relativt vad som uppfattas som lavinartad 
hastighet, eftersom en uppfattning om förloppet i förtroendekrisen, enligt vår 
mening, beror på ur vilkas perspektiv krisen studeras. Det kan till exempel 
finnas en skillnad i hur allmänheten och livförsäkringsbolagen har uppfattat 
förtroendekrisens förlopp. Då bolagen antagligen har haft tillgång till mer 
information än allmänheten är det möjligt att bolagen i större utsträckning har 
kunnat se saker komma och därmed inte uppfattat dem som lika allvarliga 
som media och allmänhet har gjort.  
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Enligt bland annat Kramer och Tyler (1996) orsakas alla typer av kriser av att 
gemensamma värderingar har brutit samman, något som vi inte ser tecken på i 
samband i förtroendekrisen. Vi anser att det i livförsäkringsbranschen snarare 
är förtroendet bland externa intressenter som har brutits ner och inte 
gemensamma värderingar, varken inom bolagen eller i interaktion med dess 
intressenter. Denna åsikt grundas på att det empiriska materialet visar på en 
skillnad mellan allmänhetens förtroende för livförsäkringsbranschen och 
kundernas lojalitet gentemot det bolag de sparar i, då kundlojaliteten, till 
skillnad från förtroendet, för de flesta bolag inte har minskat i samband med 
förtroendekrisen. Detta resonemang skulle även kunna hänföras till Darlings 
(1994) åsikt att omgivningen tenderar att se annorlunda på kriser som uppstår 
externt, något som vi menar kan vara av vikt att beakta när en förtroendekris 
ska hanteras. 
 
Som ett resultat av diskussionen kring begreppet förtroendekriser har vi 
utvecklat följande definition, vilken skiljer sig något från den teoretiska 
definition som lades fram i referensramen:  
 
En förtroendekris uppkommer i ett företags externa kontext och skapas av media eller 
andra inflytelserika intressenter. Grunden till en förtroendekris är vanligen interna problem 
och opassande mänskligt agerande, som genom en kedjereaktion utvecklas till 
förtroendeklyftor där allmänhetens förtroende för ett företag minskar. En förtroendekris 
utvecklas successivt och händelseförloppet i en förtroendekris är beroende av den kontext där 
företaget agerar. 
 
 

6.2 Hantering av förtroendekriser 
 
Som konstaterats i föregående avsnitt uppstår förtroendekriser som en följd 
av kriser eller andra händelser. Vår åsikt är dock att livförsäkringsbolagen, 
eftersom de hamnat i en förtroendekris, inte i tillräcklig utsträckning har 
hanterat de aspekter som enligt det empiriska materialet orsakat 
förtroendekrisen. Det förhållande att företag inte hanterar en initial kris på ett 
trovärdigt sätt medför även enligt Skoglund och Olsson (1995) att ett företags 
förtroendekapital minskar, något som stärker vårt ställningstagande. På grund 
av att livförsäkringsbolagen nu har hamnat i en förtroendekris som följd av 
andra problem, hävdar vi att vikten av hanteringen av förtroendekrisen blir 
desto viktigare om bolagen ska kunna återvinna allmänhetens förtroende. 
Därmed kan det sägas råda ett tryck på bolagen att hantera problemen. 
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Enligt Webb (1996, i Kramer & Tyler, 1996) existerar ett positivt samband 
mellan kris och tillit i det avseendet att ju större krisen är, desto större är 
behovet för tillit. I samband med förtroendekrisen är det centrala problemet 
att förtroendet har urholkats, varför vi hävdar att det är än viktigare att vinna 
tillbaka förtroendet. Behovet av förtroende kan sägas vara ännu större och 
komplicerar därmed hanteringen av förtroendekrisen. Vi anser därför att 
hantering av förtroendekriser är något som inte helt kan genomföras på 
samma sätt som krishantering i allmänhet. Vidare förnekar ett av 
livförsäkringsbolagen att problem finns inom branschen, något som vi 
poängterar att det är viktigt att inte göra, eftersom ett företag genom att 
förneka problem begränsar sina möjligheter att hantera dem. Vårt påstående 
stärks av att även Mitroff (2004) för fram att företag begränsar sin 
organisationsutveckling genom att förneka att problem finns. I empirin 
framkommer att de flesta bolagen försöker att återuppbygga förtroende 
genom att förmedla planerade åtgärder, vilket är i enlighet med bland annat 
Pearson och Clairs (1998) åsikt om att ett företagets förtroende kan förstärkas 
genom att kommunicera att åtgärder vidtas. Vi menar därför att vidtagande av 
åtgärder kan vara en början till att återskapa förtroende. 
 
 

6.2.1 Kommunikation med media 
 
Vi hävdar att en intressent som bör hanteras för att återvinna förtroende hos 
allmänheten är media, då det i förtroendekrisen påvisats att media är en 
kommunikationskanal som i hög utsträckning inverkar på allmänhetens tilltro 
till livförsäkringsbolagen. Med detta menar vi att det sätt på vilket marknaden 
informeras ger en bild av organisationen. Ett företag som har en god kontakt 
med media får därigenom ökade möjligheter att en positiv och korrekt bild av 
företaget förmedlas, vilket kan anknytas till Darlings (1994) påstående att det 
är av största vikt hur kommunikation med media hanteras. Om ett företag inte 
har en god kontakt med media anser vi det finns en risk att journalister 
upplever att informationen är knapphändig och att informationsglapp istället 
fylls i med felaktigheter, då journalister skaffar fram information på annat sätt, 
något som även framhävs av bland annat Pearson och Clair (1998). Detta 
påvisas i vår undersökning då flera livbolag säger att det faktum att de har 
informerat för dåligt har bidragit till att den bild som media förmedlat har 
varit snedvriden, vilket medfört att allmänheten har fått en felaktig 
uppfattning. Vi hävdar att en snedvriden mediebild försenar återskapande av 
förtroende och riskerar att förlänga förtroendekrisen, eftersom fakta har 
kommit i skymundan. Detta är ytterligare stöd för ovanstående resonemang 
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att livförsäkringsbolagen bör ha en öppen och bra relation med media 
eftersom de annars riskerar att framstå i ett negativt ljus. Dock är det enligt 
vår mening en balansgång mellan vilken information som ska lämnas ut och 
vilken som ska stanna inom ett företag, då de flesta organisationer har någon 
form av affärshemligheter som inte bör läcka ut. 
 
Trots att sakfelaktigheter förekommer i media anser vi att media är en viktig 
kommunikationskanal och intressent för att kunna återskapa förtroende, då 
bolagen via media kan nå ut med information till en stor grupp intressenter. 
Vissa av livförsäkringsbolagen har uttryckt att det inte går att lita på media 
eftersom sakfelaktigheter kommuniceras, vilket enligt vår mening försvårar 
möjligheterna att via media återskapa förtroende, då det är svårt för bolagen 
att reda ut begreppen för allmänheten. Detta föranleder i sin tur att 
livförsäkringsbolagen bör fundera över att hitta nya, alternativa 
kommunikationsvägar, vilket också i empirin har påvisats då bland annat ett 
ökat antal kundträffar har införts. En rapportering där det kontinuerligt 
förekommer sakfelaktigheter kan, enligt vår åsikt, i slutänden leda till att 
allmänheten får mer förtroende för medias budskap än för bolagens. Detta 
menar vi kan bidra till att sakfelaktigheter förstärks, då bolagens möjlighet att 
kommunicera begränsas ytterligare. Planerade och vidtagna åtgärder för att 
öka förtroendet riskerar därmed att få mindre betydelse, beroende på om och 
hur de framställs av media.  
 
Det framkommer i empirin att det fortfarande finns bolag i 
livförsäkringsbranschen som har dåliga affärer och saker att dölja, eftersom 
nya saker kontinuerlig kommer till ytan i media. Vi påstår i samband med 
detta, att så länge media gräver fram ny information istället för att bolagen 
självmant lämnar sådan, finns en risk att förtroendekrisen kvarstår. En lärdom 
av förtroendekrisen borde därför, enligt vår mening, vara att lämna korrekta 
och fullständiga uppgifter till media. Enligt Skoglund och Olsson (1995) är det 
inte farligt att erkänna misstag själv, eftersom det upplevs positivt genom att 
bolaget är aktivt och tar tag i problemen. En vilja att ta tag i problemen 
framkommer också i det empiriska materialet, även om insikten av att erkänna 
misstag inte verkar finnas i stor utsträckning, varför vi anser detta är något 
som bolagen bör tänka på för att skapa en positiv framtoning. Vi vill dock 
poängtera att det i empirin påvisas att det även är viktigt att visa empati och 
närvaro när problemen ska hanteras, vilket vi anser visar på en medvetenhet 
om att hantera människor på ett bra sätt. Detta är något som, enligt vår 
uppfattning, är viktigt när förtroende ska återvinnas, då det kan innebära att 
individer i större utsträckning känner sig uppmärksammade.  
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På grund av medias inflytande i dagens samhälle menar vi att det är lättare att 
förtroendekriser uppstår, då media avgör vilken information som ska 
offentliggöras samt huruvida informationen ska förminskas eller förstoras.  
Denna problematik gör, som nämnts ovan, att det kan vara svårt för 
allmänheten att få fullständig information och veta vem de ska lita på. Vi 
hävdar därför att det finns en risk att media blåser upp saker till 
förtroendekriser som egentligen inte är det och att allmänheten därför bör 
vara mer kritisk till informationen som framkommer i media. Med detta 
menar vi att begreppet förtroendekris förstoras upp av media, då skandaler 
och förtroendekriser, som framkommer i empirin, har nyhetsvärde, varför 
begreppet kanske används för flitigt.  
 
 

6.2.2 Kommunikation och relation med kunder 
 
Vi vill påstå att när det gäller produkter och tjänster som sträcker sig över en 
lång tidsperiod, vilket en respondent påpekade är fallet med livförsäkringar, 
bygger kundrelationer på att det finns förtroende för att parterna ska kunna 
lita på varandra under hela affärsrelationen. Detta menar även respondenter är 
viktigt och påståendet kan även anknytas till Kramer och Tylers (1996) 
uttalande att tillit är viktigt i långsiktiga relationer. Vi anser dock att en öppen 
dialog med kunder alltid är viktigt att ha, men att det är särskilt viktigt i en 
förtroendekris, då det av tidigare resonemang framgått att problem med andra 
informationskanaler kan uppstå i samband med en förtroendekris. Förtroende 
påpekas även av Mishra (i Kramer & Tyler, 1996) vara en viktig faktor vid 
krishantering, vilket stärker vårt påstående. Vi menar att när en långsiktig 
relation finns så minskar risken för en ny förtroendekris, då det enligt vårt 
synsätt är lättare att hålla en relation vid liv än bygga upp en ny. 
 
Vår uppfattning är att en direktdialog med kunder skapar fördelar för både 
livförsäkringsbolag och kund. För livförsäkringsbolagen ges möjlighet att 
förklara begrepp och sin syn på saken och för kunderna, som erbjuds tillgång 
till en informationskanal förutom media, ökar möjligheten att skapa sig en 
egen uppfattning om situationen. Samtidigt hävdar vi att ett dilemma är 
huruvida det går att lita på det bolagen kommunicerar direkt till sina kunder. 
Med tanke på att livförsäkringsbolagen har olika åsikter om varandras 
verksamhet och att dessa uppfattningar ofta skiljer sig från vad de berörda 
bolagen själva framhäver, anser vi att det inte finns överensstämmelse i vad 
som kommuniceras. En alltför motsägelsefull information hävdar vi kan 
innebära att kunden söker information från andra, enligt kunden, pålitligare 
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källor. Med tillgång till flera informationskällor, ökar inte enbart kundens 
möjlighet att skapa sig en uppfattning, utan även risken för att uppfattningen 
baseras på felaktiga fakta.  
 
I empirin framkommer att det i samband med förtroendekrisen förekommer 
att kunder byter till andra försäkringsformer som upplevs som säkrare. Detta 
karaktäriserar vi som riskminimerande agerande, något som enligt Williamson 
(1993, i Kramer & Tyler, 1996) är vanligt förekommande när förtroendet i en 
affärsrelation sviktar. För livförsäkringsbolagen själva däremot, anser vi att ett 
sätt att riskminimera kan vara att försöka knyta existerande kunder till sig. För 
att bolagen ska klara av detta hävdar vi emellertid att det krävs extra förmåga 
till relationsbyggande från livförsäkringsbolagets sida, då kunden i en 
krissituation är mindre riskbenägen och mer ifrågasättande än annars. En del 
livförsäkringsbolag försöker knyta kunderna hårdare till sig genom att 
exempelvis försöka förbättra kundvården, vilket vi påstår tyder på en 
medvetenhet kring vikten av att vidta åtgärder för att skapa och upprätthålla 
en långsiktig relation där båda parter litar på varandra. Detta kan även 
härröras till Creed och Miles (1996, i Kramer & Tyler, 1996) påpekande att 
förtroende kan uppnås på flera sätt, exempelvis genom erfarenheter i 
relationen eller ett företags rykte. Att återskapa tillit genom olika relations-
främjande åtgärder anser vi därför vara en viktig del hanteringen av en 
förtroendekris. 
 
 

6.2.3 Ökad tydlighet  
 
Otydlighet i produkter och verksamhet är något som flertalet bolag menar har 
blivit ett problem i samband med förtroendekrisen. Därför vill vi framhäva att 
en viktig del för att återskapa förtroende och få kunderna att återigen lita på 
bolagen är att öka transparensen så att missförstånd inte kan uppstå. 
Exempelvis uttrycker en respondent att det inte är ovanligt att säljare har 
otillräcklig kunskap om produkten. Detta påstående hävdar vi visar på att 
kunden riskerar att få felaktiga fakta direkt från livbolaget. Ett problem som vi 
ser i samband med detta är att en del av försäljningen av livförsäkringar sker 
via mäklare. Vi frågar oss därmed, som följd av att inte ens livbolagens säljare 
tycks förstå vad de säljer, om sannolikheten är ännu mindre att mäklarna 
förstår. Om så är fallet menar vi att försäljning via mäklare är något som 
försvårar arbetet med att öka produkternas tydlighet. 
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6.2.4 Kommunicerat budskap 
 
Då nya avslöjanden löpande uppkommer om livförsäkringsbolagen där bland 
annat affärer som varit till nackdel för kunden påvisas, hävdar vi att 
förtroendekrisen förstärks genom att allmänhet och kunder upprörs 
ytterligare. Eftersom förhållandena samtidigt har varit kända bland en krets 
människor inom livförsäkringsbolagens ledning kan det upplevas som att 
sanningen medvetet dolts och få till följd att flera av livbolagen utåt sett 
betraktas som omoraliska och opålitliga. Vi menar därför, i likhet med 
Koskinen (1999), att ledningens hantering av offentliggörande av information 
inverkar på hur företaget framstår, då företaget riskerar att förstöra för sig 
själva om sanningen inte berättas. Vidare anser vi att detta påvisar vikten av 
att ha en ärlig och öppen framtoning, då Koskinen (1999) förespråkar att 
bolag som saknar detta riskerar att betraktas som oetiska och oärliga. 
Eftersom situationen i livbranschen har visat att saker förr eller senare 
kommer fram oavsett om bolagen vill det eller inte, hävdar vi, i enlighet med 
Skoglund och Olsson (1995), att det är av vikt att berätta hela sanningen från 
början. Detta är enligt författarna ett sätt att undvika förtroendeklyftor och vi 
anser, som en följd av ovanstående resonemang, att det stämmer väl överens 
med hur situationen inom livförsäkringsbranschen utvecklats. Då livbolagen 
undanhållit saker har det, enligt vår uppfattning, medfört att bolagen har 
påverkats hårdare av förtroendekrisen än vad som varit nödvändigt. Om de 
hade berättat allt och tagit konsekvenserna av sitt handlande på en gång hade 
förtroendeproblematiken sannolikt begränsats. Vårt påstående baseras på 
Skoglund och Olssons (1995) åsikt att det är mycket svårare att i efterhand 
korrigera felaktigheter. Vi vill också framhålla att så länge oegentligheter 
kommer fram om bolag i branschen finns det en risk att alla bolag i branschen 
upplevs som opålitliga, då saker som kommer fram, enligt en respondent, 
stänker ner hela branschen. Detta menar vi också kan begränsa livbolag som 
inte undanhållit fakta från att bygga upp förtroende för sitt eget bolag. Vidare 
vill vi poängtera att det faktum att flera livförsäkringsbolag agerat passivt och 
hållit tyst om sakförhållanden har medfört att dessa bolag framställts som 
bovar. Mitroff och Anagnos (2001) påpekar att det krävs mindre ansträngning 
att betraktas som bov än som offer, något som vi även finner empiriskt stöd 
för genom ovanstående resonemang.  
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6.2.5 Internkommunikation 
 
Vissa bolag försöker öka internkommunikationen i samband med 
förtroendekrisen genom att de förstärker informationen till sina anställda och 
erbjuder möjlighet till informella möten. Detta anser vi vara relaterat till att det 
externa trycket som finns på bolag i en förtroendekris kan skapa interna 
spekulationer om inte fakta klargörs. Om spekulationer växer i en organisation 
kan det betyda att även anställda får svårigheter att avgöra vad som är sant 
eller falskt. Därav vill vi påvisa vikten av att företagsledningen hanterar 
interkommunikation på ett korrekt sätt i en förtroendekris och som Skoglund 
och Olsson (1995) också hävdar är det viktigt att ha de anställda på ledningens 
sida. En förutsättning för detta är enligt González-Herrero och Pratt (1995) 
att anställda tillåts vara delaktiga i problemlösning och krishantering. Vi vill 
dock påstå att en ytterligare förutsättning för att få med sig anställda är att 
företagsledningen bidrar till att skapa ett klimat där det är möjligt att både ge 
och ta kritik. En respondent menade att förtroendekrisen har medfört att 
anställda engagerar sig i högre utsträckning, vilket vi menar är betydelsefullt då 
de anställda inom detta bolag förefaller vilja hjälpa bolaget på rätt väg igen. 
Som en följd av detta får det anställdas betydelse vid hantering av 
förtroendekriser inte underskattas och även Brill och Worth (1997) poängterar 
att de anställdas delaktighet i en krissituation är viktig för utfallet av 
krishanteringen. 
 
 

6.2.6 Hantering av motstridiga intressen 
 
Enligt både media och livbolagen har individer i vissa livbolag gynnat sig 
själva, vilket i flera fall skett på spararnas bekostnad. Vår uppfattning är att 
detta är ett tecken på att det kan finnas motstridiga intressen i bolagen som 
gjort att personer föredrar att gynna sig själva istället för spararna. Kramer och 
Tyler (1996) menar att då motstridiga intressen finns är risken stor att 
respektive individ agerar opportunistiskt. Vår ståndpunkt är att utrymmet för 
sådant opportunistiskt handlande är större i ett bolag som drivs enligt 
ömsesidiga principer än i vinstutdelande bolag, eftersom sådant agerande i 
ömsesidiga bolag till viss del går att dölja, då tydliga ägare saknas. För att 
skapa förtroende anser vi därför att det bör skapas skydd mot sådan 
opportunism. En lösning som förespråkas i empirin är att bolagen ombildas 
till vinstutdelande, vilket respondenter påstår bidrar till ökad transparens samt 
klar ägarstruktur. Således minskar möjligheterna till opportunistiskt agerande, 
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då risken att sådant agerande upptäcks är större i ett vinstutdelande bolag där 
siffror öppet måste redovisas. En annan lösning för att minska opportunistiskt 
agerande, som förordas i empirin, är förbud mot att sitta på dubbla stolar i 
styrelser i de ömsesidiga bolagen. Detta är två exempel på att ökad 
organisatorisk kontroll är nödvändigt för att uppnå förtroende i och för 
organisationer. Vår åsikt är som en följd av denna diskussion att minskade 
möjligheter till opportunism inom bolagen ökar skyddet för spararna och 
därmed ökar också möjligheten för att bolaget framstår som värt att lita på. 
 
 

6.2.7 Etiska ställningstaganden 
 
I samband med att det påvisats att individer i vissa livbolag har agerat i syfte 
att gynna sig själv anser vi det vara av vikt för livbolagen att se över sina etiska 
ställningstaganden. De flesta av livbolagen har, som diskuterats, haft 
ekonomiska problem som lett till att de befinner sig i en förtroendekris, där 
även etiska aspekter ifrågasätts. Koskinen (1999) menar att företag som är 
etiska i sin image har ekonomisk framgång och vinner förtroende. Enligt vår 
åsikt kan Koskinens (1999) resonemang appliceras på livförsäkringsbolagen, 
då de har förlorat förtroende bland annat genom oetiskt beteende, eller 
genom att inte agera i enlighet etiska ståndpunkter. Detta är något som vi 
hävdar att livbolagen nu måste ta konsekvenserna av för att kunna återskapa 
förtroende.  
 
En del respondenter påpekar att en fungerande kontrollapparat av etiskt 
beteende saknas inom vissa bolag, vilket enligt vår åsikt innebär att även om 
det finns en etikpolicy, finns en risk att den idealbild som presenteras i 
etikpolicyn inte överensstämmer med det verkliga agerandet. Det är svårt att 
säga generellt hur reaktionerna på detta är, men om Koskinens (1999) 
resonemang följs kan en bristande överensstämmelse mellan agerande och 
ideal resultera i att bolagens kollektiva självmedvetande påverkas. Detta anser 
vi kan yttra sig i exempelvis anställdas besvikelse på den egna bolagsledningen, 
något som framförs av vissa respondenter. Det verkar enligt vår mening också 
finnas skam att tillhöra livförsäkringsbranschen och motvilja att förknippas 
med skandalbolag, något som vi menar också kan minska tilliten för 
branschen. I samband med detta har vi reflekterat och resonerat kring om det 
är möjligt att istället för företagets själ (Koskinen, 1999), se det som 
branschens själ. Även om något livbolag inte vill, tillhör det trots allt 
livbranschen och påverkas av de åsikter som finns gentemot branschen. 
Därför är vår uppfattning att det i livförsäkringsbranschen i nuläget inte är 
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möjligt att profilera sig som enskilt bolag, eftersom livförsäkringsbolagen för 
närvarande påverkas mycket av varandra.  
 
Situationen i livförsäkringsbranschen med ekonomiska problem, svikna löften 
och skandalaffärer har gjort att hela branschen fått en negativ framtoning och 
att allt nytt som kommer fram blåses upp till stora nyheter i media. Därmed 
vill vi framhålla att bolagens handlingsutrymme minskar, då felsteg endast i 
liten utsträckning accepteras. Detta förhållande kan sägas vara det omvända 
jämfört med det som Koskinen (1999) presenterar, att organisationer med 
positiv och etisk framtoning ges större handlingsutrymme i kriser, och vi 
menar därför att det kan vara något som försvårar återskapandet av 
förtroende. Som en följd av detta vill vi anknyta till diskussionen i stycke 6.2.1 
angående medierelationer och belysa att bra relationer med media är viktigt 
även i samband med etikdiskussioner, för att undvika att få en sådan stämpel 
som livförsäkringsbranschen tycks ha fått, där allt granskas med negativ 
attityd. 
 
 

6.2.8 Lärdomar av misstag som begåtts 
 
Vi hävdar att det är viktigt att livförsäkringsbolagen lär sig av de misstag som 
begåtts, något som även påpekas av respondenter. Detta kan också anknytas 
till González-Herrero och Pratts (1995) påstående att en viktig del av 
krishanteringen är att lära av sina misstag. Vi menar dock att lärdomar från 
misstagen även kan vara ett sätt att förebygga en ny förtroendekris, samt att 
det är viktigt att också lära av det som har fungerat bra. Eftersom 
livförsäkringsbolagen fortfarande förefaller befinna sig i en förtroendekris är 
det emellertid svårt att avgöra huruvida bolagen har tagit lärdom av krisen.   
 
När det gäller förtroendekrisen har livbolagen vanligtvis inte haft någon 
krisplan, vilket bland annat Mitroff och Anagnos (2001) menar att företag bör 
ha för kriser i allmänhet. Som framkommit i början av kapitlet kan det 
emellertid vid förtroendekriser vara svårt att avgöra orsaker till kriser, vilket 
enligt vår mening gör förebyggande hantering av förtroendekriser 
komplicerad, då det kan vara svårt att uppfatta varningssignaler. Eftersom det 
inte finns något vedertaget orsakssamband att förlita sig på, menar vi därför 
att det kan vara svårt att införa någon utförlig förebyggande hantering av 
förtroendekriser. Dock anser vi samtidigt att vissa åtgärder kan vidtas för att 
undvika att förtroendet fallerar. En sådan åtgärd kan enligt vår mening vara att 
bygga upp ett starkt varumärke, då det i empirin framkommer att ett starkt 
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varumärke minskar omfattningen av förtroendeförlusten. Dock påstår Barton, 
Newell och Wilson (2003) att en förtroendeförlust ofta har negativ inverkan 
på varumärket, varför vi finner det svårt att avgöra vilken aspekt som 
förorsakar vad. Med detta avser vi att det inte går att fastställa om varumärket 
har minskat förtroendeförlusten, eller det omvända.  Tidigare i kapitlet har 
vikten av att kommunicera en bra bild av företaget och skapa bra relationer 
med media och andra intressenter påvisats när förtroendekriser hanteras. Då 
vi betraktar dessa åtgärder som långsiktiga, är vår åsikt att hanteringen av den 
pågående förtroendekrisen även innebär att omfattningen av eventuella 
framtida förtroendekriser minimeras. Relationsbyggande och förbättrad 
kommunikation med intressenter skulle därför kunna ses som förebyggande 
hantering av förtroendekriser. Vidare kan vissa bolag sägas ha en form av 
krisplan för förtroendekriser genom den medieträning som vissa respondenter 
beskriver att de anställda genomgår. Det anser vi antyder att det finns ett slags 
medvetenhet om vikten av att hantera media för att ha en positiv framtoning. 
 
Eftersom bolagen inte trott att ett så stort börsfall skulle kunna inträffa har de 
inte sett vikten av att förebygga, eller bygga upp förmåga att hantera sådana 
problem som den ekonomiska krisen har orsakat och senare även 
förtroendekrisen har medfört. Vi menar därför att kritiskt tänkande och 
förmågan att hantera det otänkbara, vilket Mitroff (2004) anser är nödvändigt 
i organisationer, har saknats i livförsäkringsbolagen. När börsen började falla 
borde bolagen enligt vår mening, med tanke på erfarenheterna i samband med 
finanskrisen i början på 1990-talet, ha kunnat föreställa sig att börsfallet skulle 
kunna bli omfattande. Därför hävdar vi att bolagen inte ens har klarat av att 
föreställa sig ett tänkbart scenario varför det, med tanke på att 
förtroendekriser är komplexa och svårförutsägbara, inte är så konstigt att de 
inte har kunnat förutse förtroendekrisen. Mitroff och Anagnos (2001) påpekar 
emellertid att företag i allmänhet är dåliga på förebyggande krishantering, 
varför vi vill poängtera att en oförmåga att hantera det oförutsägbara säkert 
inte är något som är specifikt för livförsäkringsbranschen. Dock vill vi, i 
enlighet med Pearson och Clair (1998), framhäva att det kan finnas en fara 
med för mycket förebyggande tänkande, då ett företag riskerar att bara inrikta 
sig på vissa saker. Vår undersökning har dock påvisat att så mycket 
förebyggande arbete som möjligt är viktigt att genomföra, varför vi menar att 
när det gäller förtroendekriser kan förebyggande hantering av förtroendekriser 
kan vara en bra investering för att minimera kostnader och merarbete i en 
krissituation. För att avsluta diskussionen vill vi anknyta till den paradox som 
Darling (1994) framför består: i stabila situationer är det svårt att se behovet 
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att förebygga kriser, medan det i en uppkommen krissituation är omöjligt att 
göra det.  
 
 

6.3 Förtroendekriser och förändringar 
 
Förändringar anses enligt exempelvis Brill och Worth (1997) drivas fram av 
kriser och en del av uppsatsens syfte är att undersöka huruvida detta är något 
som gäller även för förtroendekriser, samt på vilket sätt detta i så fall sker. I 
empirin har det framkommit att förändringar har skett och kommer att 
genomföras i samband med förtroendekrisen inom livförsäkringsbranschen. 
Vi kommer därför i detta avsnitt att analysera och diskutera hur dessa 
förändringar kan betraktas med anknytning till den teoretiska litteraturen. 
Innan vi går djupare in i analysen vill vi framhäva Kramer och Tylers (1996) 
synsätt att organisationer hanterar kriser på olika sätt samt att den 
organisatoriska prestationen snarare tenderar att öka än minska i en 
krissituation, eftersom organisationer i kris ofta utvecklas genom lärande och 
förändring (Pauchant och Mitroff, 1992 i Kramer och Tyler, 1996). 
Anledningen till att detta framhävs är att vi ser tecken på sådan utveckling 
även inom livförsäkringsbolagen. Det uppvisas en slags anda att ”det här ska 
vi ordna”, vilket vi anser tyder på att bolagen har en drivkraft att ta tag i de 
problem som finns. Vi menar att en orsak till detta är att bolag som har 
förlorat sitt förtroende hos allmänheten, har mindre att förlora och vågar 
därmed genomföra förändringar som annars kanske inte skulle ha varit 
aktuella.  
 
 

6.3.1 Omgivningsförändringar 
 
Förtroendekrisen har, som framkommit i den empiriska redogörelsen, 
inneburit att regering och andra intressentgrupper ställer nya och förändrade 
krav. Detta kan enligt vår åsikt komma att innebära att livförsäkringsbolagen 
måste anpassa sig till den förändrade omgivningen. Dessa anpassningskrav 
framhävs också av Tushman, Newman och Romanelli (1986), som menar att 
företag ofta tvingas till förändring när omgivningen förändras. Vår 
uppfattning är vidare att många livförsäkringsbolag sannolikt inte skulle 
genomföra alla de förändringar som redogörs för om de inte hade blivit 
pressade till det, vilket är en empirisk parallell till Brill och Worths (1997) 
påpekande att tidigare otänkbara alternativ i en krissituation verkar logiska och 
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lämpliga. Vi menar också att även om förändringar kanske skulle ha 
genomförts oberoende av förtroendekrisen, är det nu nödvändigt för många 
av bolagen att relativt omgående genomföra förändringar för att kunna 
återvinna förtroende. Vidare vill vi påpeka att i och med att 
livförsäkringsbranschen är en relativt lagstiftningsstyrd bransch borde det 
finnas ännu större drivkraft att förändras när omgivningen ändras, då till 
exempel nya lagar och bestämmelser måste följas.  
 
Finansinspektionens utredning kan också komma att innebära att det ställs nya 
krav på livförsäkringsbranschen och att bolagen därmed tvingas förändra sig. 
Det framkommer exempelvis att en del livförsäkringsbolag tror att krav 
kommer att uppstå på nya sparformer och kapitalförvaltningsstrategier, 
eftersom förtroendekrisen har inneburit att bolagen inte längre kan ta alltför 
stora risker i sin kapitalförvaltning. De förändrade kraven kan alltså sägas ha 
orsakats av förtroendekrisen, även om det inte är säkert att de genomförs i så 
stor utsträckning förrän Finansinspektionen eventuellt ställer krav på att de 
implementeras. Vi vill poängtera att denna typ av förändringar också skulle 
innebära att kunden inte kan förvänta sig lika hög avkastning i framtiden, 
vilket gör att bolagen på lång sikt riskerar att förlora kunder till andra 
sparformer. Som ett led i detta anser vi att det i samband med 
förtroendekrisen finns goda möjligheter att differentiera sig genom att 
utveckla nya produkter och på så sätt vinna kundernas förtroende. 
 
 

6.3.2 En mångtydig situation 
 
Ett problem som vi anser uppstår i samband med att förändringar med 
koppling till förtroendekrisen i livförsäkringsbranschen diskuteras, är att det 
för närvarande händer mycket på en gång inom livförsäkringsbranschen. 
Detta gör att det är svårt att klart och tydligt avgöra vilka förändringar som 
har orsakats av förtroendekrisen och vilka som uppkommit av andra orsaker. 
Exempelvis uttrycker vissa respondenter att förtroendekrisen genererat 
förändringar, medan andra menar att deras bolag inte förändrar sig på grund 
av förtroendekrisen. Samtidigt uttrycker samma respondenter i andra ordalag 
att de har förändrats i samband med dessa händelser, vilket vi menar 
ytterligare tyder på att det i samband med en förtroendekris är svårt att avgöra 
vilka förändringar som har genererats av krisen och vilka som skulle ha 
genomförts ändå. Vissa av bolagen har kritiserats för sitt oetiska handlande 
och till följd av detta är vår åsikt att de policyförändringar, framförallt med 
avseende på etiska aspekter, som har genomförts inom vissa bolag kan sägas 
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ha samband med förtroendekrisen. Vidare framkommer i föregående kapitel 
att det har förekommit genomlysning av flera av livförsäkringsbolagen, något 
som både vi och respondenterna påstår inte skulle ha skett om inte 
förtroendekrisen hade uppstått. Saker som kanske inte skulle ha uppdagats om 
det inte vore för förtroendekrisen har till följd av förtroendekrisen kommit 
fram i ljuset, till exempel att det går att kringgå de regler om 
vinstutdelningsförbud som omger livförsäkringsverksamhet enligt ömsesidiga 
principer. Möjligheten att kringgå regler är något som många bolag menar bör 
försvinna för att livförsäkringsverksamheten ska bli tydligare och mer öppen 
och för att förtroende för branschen ska kunna återvinnas, något som även vi 
anser är nödvändigt. Vissa bolag menar också att livförsäkringsbranschen inte 
skulle ha varit där den är idag om det inte vore för förtroendekrisen, vilket vi 
anser ytterligare tyder på att det finns en koppling mellan den rådande 
förtroendekrisen och de förändringar som för närvarande genomförs i 
branschen. 
 
Även om vissa förändringar tycks ha genomförts som en följd av 
förtroendekrisen kvarstår problemet med att det är svårt uttala sig om vilka 
förändringar som skulle ha genomförts om förtroendekrisen inte hade 
uppstått. Vi kan inte jämföra med hur förändringarna skulle ha sett ut om det 
inte funnits någon kris, och får därför förlita oss på det som verkar logiskt och 
trovärdigt utifrån den empiri och den teoretiska bakgrund som finns 
tillgänglig. Ett bolag uttrycker att det fanns planer på större förändringar redan 
innan krisen och att förändringarna därför inte enbart hör samman med 
krisen. Dock påpekas, som nämnts ovan, att förtroendekrisen har fört fram 
många aspekter i ljuset och därmed påskyndat förändringar. Bland annat 
Nathan (2000) framhäver också att kriser utlöser förändringar, varför vi håller 
det för rimligt att även i detta sammanhang anta att förtroendekris varit en 
drivkraft för att utlösa förändringar inom livförsäkringsbolagen. Detta 
poängteras också av en respondent, som uttrycker att förtroendekrisen kom 
lägligt, eftersom bolaget planerat förändringar och nu hade möjlighet att 
genomföra dem tidigare än vad som annars skulle ha varit fallet.  
 
Med avseende på kontinuerliga förändringar är det, enligt vår mening, än 
svårare att avgöra vilka förändringar som kommer av krisen. Detta eftersom 
kontinuerliga förändringar enligt bland annat de Wit och Meyer (1998) 
genomförs gradvis under långa perioder i syfte att kunna förändra samtidigt 
som existerande organisationsstruktur bibehålls. I empirikapitlet uttrycks dock 
att bolagen genomför många små förändringar, som efter en tid blir till stora 
förändringar, vilket är ett sätt att se på kontinuerliga förändringar som även 
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Brill och Worth (1997) behandlar. Detta medför att vi håller det för troligt att 
kontinuerliga förändringar har genomförts i samband med förtroendekrisen 
och att vissa av dessa säkerligen skulle ha kommit till stånd oavsett om 
förtroendekrisen skulle ha uppkommit eller inte. Däremot påstår vi att de 
förändringar och anpassningar till omgivningen som livförsäkringsbolagen har 
gjort inte nödvändigtvis är de samma som skulle ha genomförts om 
förtroendekrisen aldrig hade uppkommit. Med hänvisning till ovan förda 
diskussion går det inte att veta hur situationen skulle ha sett ut om 
förtroendekrisen inte hade uppstått, då vi inte har någon sådan situation att 
jämföra med. Emellertid avser vi att nedan diskutera och analysera de 
ytterligare områden där vi sett tecken på förändringar i samband med 
förtroendekrisen. 
 
 

6.3.3 Förändrade produkter och information 
 
Som framkommit i kapitel fem implementeras olika förändringar, men 
respondenternas åsikter skiljer sig åt beträffande vilka ändringar det handlar 
om samt varför de genomförs. En åsikt som framfördes av en respondent var 
att förändringar till följd av förtroendekrisen har påskyndats och snabbare 
blivit realiserade, vilket är något som även Tushman, Newman och Romanelli 
(1986) påpekar är viktigt då större förändringar ska genomföras.  Det 
framkommer i vår undersökning att många av livförsäkringsbolagen genomför 
förändringar som en följd av förtroendekrisen, framförallt när det gäller att 
öka produkternas transparens och det sätt på vilket kunderna informeras. En 
orsak till detta menar några respondenter är att produkterna och även 
livförsäkringsverksamheten kommer att ifrågasättas mer av framtida 
generationer och vi ser detta som ett tecken på att den rådande 
förtroendekrisen kan ge avtryck i bolagens verksamhet och produktutbud 
under relativt lång tid framöver. Även om de förändringar som hittills har 
genomförts inte kan betraktas som storskaliga menar vi därför att de ändå kan 
komma att ha stor betydelse för bolagens framtida verksamhet.  
 
 

6.3.4 Extern framtoning 
 
Ett bolag hävdar att det finns skillnader mellan hur enskilda 
livförsäkringsbolag förändrar sig och hur branschen förändras, vilket är ett 
resonemang som vi skulle vilja föra fram, eftersom vi anser att det är ett 
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tecken på att förtroendekrisen har olika inverkan på skilda håll i branschen. 
Förtroendet för branschen kan konstateras ha minskat och, som framkommit 
i kapitel fem, menar bolagen att en följd av detta är att transparensen i både 
livförsäkringsbolagen och i branschen bör öka. Förtroendet för enskilda 
livförsäkringsbolag är inte enbart påverkat av tilltron för branschen utan också 
av bolagens egna agerande, vilket vi hävdar kräver en organisatorisk översyn 
av enskilda bolags och individers agerande. Flera av livförsäkringsbolagen 
uttrycker också skam över att tillhöra en skandaldrabbad bransch, vilket vi 
menar borde vara något som fungerar som en drivkraft att förändra sig och 
möjligen, som vissa menar att de gör, skilja sig från branschen för att få bort 
denna stämpel. Att försöka särskilja sig anser vi också kan vara ett sätt att inte 
bara öka det externa förtroendet utan också det interna. Om denna nischning 
fungerar behöver de anställda inte känna att de tillhör en skandaldrabbad 
bransch.  
 
Vissa bolag försöker, som framkommit i empirin också nischa sig genom att 
binda befintliga kunder inom koncernen även till livförsäkringsbolaget. Vi 
finner det därför rimligt att påstå att det i ett sådant expansionsförsök är 
viktigt att med olika åtgärder stärka kundens förtroende inte bara för 
livförsäkringsbolaget och dess verksamhet, utan även för koncernen som 
helhet, något som i vissa bolags fall, enligt vår mening, inte är så lätt. Vidare 
framkommer åsikter om att branschen kommer att förändras från att ha haft 
volymfokus till att bli mer lönsamhets- och affärsmässighetsfokuserad, då det 
är till fördel för kunden. Samtidigt kan detta enligt vår åsikt även underlätta 
återskapandet av förtroende för branschen. Om förändringen från volym- till 
lönsamhetsfokus genomförs på ett tydligt och trovärdigt sätt, förstår kunderna 
att branschen förändras till deras bästa och inte längre präglas av någon slags 
marknadsförings- och säljtävling. Detta är något som vi menar inger 
förtroende, under förutsättning att förmågan att upprätthålla förtroendet och 
ta hand om existerande kunder finns. 
 
Vi har också uppfattat att temporära förändringar och anpassningar gjorts för 
att klara av den mest turbulenta perioden i förtroendekrisen, bland annat 
organisatoriska förändringar såsom anpassning av kundtjänsten. Detta är dock 
inte några bestående förändringar, varken enligt vår åsikt eller enligt 
respondenternas. Vi kommer därför inte att behandla dessa förändringar 
närmare, då vi ser sådana förändringar mer som en tillfällig anpassning till den 
rådande situationen.  
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6.3.5 Förändringar i bolagsledningen 
 
Enligt flera författare, exempelvis Hurst (1995) är en ny företagsledning det 
säkraste tecknet på att ett bolag genomför en förändring, något som vi ser 
exempel på i åtminstone ett av livförsäkringsbolagen. Anledningen till att det 
är vanligt att en förändring initieras av att en ny ledning tillsätts är enligt vår 
uppfattning att omgivningen kan uppfatta denna åtgärd som en relativt snabb 
förändring. Exempelvis upplever kunderna att någon förändring vidtas och att 
bolaget har för avsikt att ta tag i sina problem. I samband med en 
förtroendekris är vår uppfattning att det är nödvändigt att påvisa en 
förändringsvilja för att förtroende ska kunna återvinnas, något som även 
diskuterades i avsnittet om hantering av förtroendekriser. Eftersom det, enligt 
vår uppfattning, finns förväntningar om att en ny ledning ska vidta behövliga 
åtgärder, finns det en risk att tillsättandet av ny ledning kan vara missvisande 
och invagga intressenterna i falska förhoppningar om inga ytterligare åtgärder 
vidtas. Därför är det av vikt att företaget fortsätter på den inslagna banan och 
infriar förändringsförväntningar för att inte återigen mista förtroendet. 
Tushman, Newman och Romanelli (1986) anser att företagsledningen har en 
nyckelroll vid förändringar, något som vi instämmer i som en följd av 
ovanstående resonemang.  
 
 

6.3.6 Förändring av bolags- och verksamhetsformer 
 
Ett exempel på mer omfattande förändringar som kan komma att bli aktuella i 
samband med förtroendekrisen är förändring av livförsäkringsbolagens 
bolagsformer. Det förs fram i empirin att dessa förändringar drivs fram som 
ett led i förtroendekrisen, eftersom krav från Finansinspektionen gör att 
livförsäkringsbolagen tvingas att se över sin verksamhet och bolagsform. Det 
påpekas också att denna översyn är något som varit till nytta för branschen. 
Dessa uttalanden gör att vi anser att översyn och eventuella förändringar av 
bolagsformerna är en följd av förtroendekrisen. Det råder dock delade 
meningar huruvida Finansinspektionen har tillräcklig kunskap för att kunna 
uttala sig rörande detta, och vissa respondenter menar att förändringar av 
bolagsformerna inte alls är nödvändiga till en följd av förtroendekrisen. 
Därför vill vi framhäva att det vore intressant att ytterligare studera hur detta 
utvecklar sig efter att Finansinspektionen givit nya rekommendationer och 
riktlinjer, då vi är av åsikten att det i framtiden, bland annat på grund av ökade 
transparenskrav, är fullt möjligt att ömsesidiga bolag inte längre tillåts eller i 
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varje fall att betydligt strängare regler införs. Det skulle i så fall kunna betyda 
att lagstiftningen i framtiden blir helt omvänd jämfört med hur det var för 
några år sedan, då vinstutdelande livförsäkringsbolag enligt lag var förbjudna. 
Som framkommit i empirikapitlet drivs dock vanliga fondförsäkringsbolag 
enligt vinstutdelande principer och vi har därför frågat oss vad som har varit 
tanken bakom att driva just livförsäkringsbolag enligt ömsesidiga principer.  
 
Som framkommit i kapitel fem, finns det dock i dagsläget hinder för att 
genomföra förändringar av bolagsformen, oberoende av huruvida bolagen 
önskar gör detta. Hindren är många gånger ekonomiska, även om bolagen 
också behöver spararnas tillåtelse för att ombilda sig. Balogun m.fl. (1999) 
framför också att intressenter kan utgöra barriärer för att genomföra 
förändringar, och detta tycks även vara fallet i samband med förtroendekrisen 
inom livförsäkringsbranschen där spararna utgör restriktion för förändring, då 
de ännu inte godkänt en ombildning. Då förändring av bolagsformen kan ses 
som en omfattande förändring borde en sådan förändring, om man följer Brill 
och Worths (1997) resonemang, genomföras relativt fort för att få 
organisationen och intressenterna med sig. De hinder som finns för att 
genomföra förändringarna riskerar dock att omöjliggöra detta, vilket vi menar 
kan utgöra en risk för de bolag som önskar ombilda sig. Vårt påstående 
baseras på att vi, i enlighet med Brill och Worth (1997), menar att en utdragen 
förändringsprocess skulle vara påfrestande för organisationen. Vi är även av 
uppfattningen att en utdragen förändringsprocess skulle innebära en 
påfrestning för livförsäkringsbolagens förtroendeskapande, då det kan vara 
svårt för intressenter att på kort sikt se att något händer. Ett sätt att minska 
risken med en utdragen förändringsprocess är enligt vårt synsätt den lösning 
som ett bolag redan genomfört: att bilda en försäkringstagarorganisation, för 
att på så sätt ge spararna mer inflytande och öka transparensen tills en 
ombildning är genomförbar. Vi vill emellertid framhäva att även det 
vinstutdelande alternativet har sina baksidor. Vi är av uppfattningen att det i 
ett vinstutdelande bolag, som drivs av börskurser, finns en påtaglig risk att 
kortsiktiga, vinstmaximerande lösningar prioriteras framför mer långsiktiga 
och ibland kanske bättre lösningar. Därmed kan det vara så att spararnas 
intresse inte alltid kommer i första hand i ett vinstutdelande 
livförsäkringsbolag heller, även om det med en sådan associationsform aldrig 
är spararna som står för riskkapitalet, utan istället ägarna. 
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6.3.7 Förändrad konkurrenssituation 
 
Kontexten inom livförsäkringsbranschen ändras inte bara på grund av 
lagstiftning utan också, som framkommit i empirin, på grund av att 
marknaden avregleras och att flera bolag inte längre har monopol på 
kollektivavtal. Den förändrade konkurrenssituationen ställer enligt flera 
respondenter ändrade krav på bolagen, exempelvis att de bör bli mer 
medvetna om sin information och image gentemot kunder. Vi menar, i 
enlighet med Tushman, Newman och Romanelli (1986) att stora förändringar 
i omgivningen kan resultera i att bolagen tvingas genomföra omfattande 
förändringar. En förändrad konkurrenssituation kan enligt vår uppfattning 
generera förändringar inom bolagen när det gäller exempelvis produktutbud, 
säljkanaler och säljsätt. Dessa förändringar kan kräva omfattande förändringar 
av bland annat strukturen i ett företag. Vidare har det framkommit att 
eftersom staten inte längre står för lika stor andel av pensionssparandet och 
många kollektivavtal för pensionsförsäkringar har sagts upp, måste individer 
själva vara mer aktiva när det gäller valet av livförsäkringsbolag. Detta ställer i 
sin tur ökade och förändrade krav på livförsäkringsbolagens image och 
framtoning, eftersom bolagen inte längre kan förlita sig på att få kunder 
genom exempelvis kollektivavtalen. Vi vill dock tydliggöra att dessa 
förändringar påbörjats redan innan krisen och antagligen skulle ha genomförts 
oavsett om krisen uppkommit eller ej, varför vi påstår att dessa förändringar 
inte enbart har drivits fram av förtroendekrisen.  
 
 

6.3.8 Hinder för förändringar inom livförsäkringsbranschen 
 
Som antytts ovan och som framkommit i det empiriska kapitlet tycks det 
inom livförsäkringsbranschen finnas begränsade möjligheter att genomföra 
större förändringar, eftersom sådana måste föregås av lagstiftning eller annan 
myndighetsöversyn. Så var fallet exempelvis med bolagsformerna i 
livförsäkringsbranschen, då det som tidigare nämnts, förut inte var tillåtet att 
driva livförsäkringsverksamhet enligt vinstutdelande principer. Även om detta, 
som påvisas i kapitel fyra, numera är tillåtet, är det fortfarande bara ett av 
livförsäkringsbolagen som valt att ombilda sig, på grund av att en ombildning 
är tids- och resurskrävande, vilket framkom i stycke 6.3.7. Som Brill och 
Worth (1997) framhäver bör storskaliga förändringar för bästa resultat 
genomföras med snäv tidsram, men vi menar att detta, på grund av de 
restriktioner som lagar och regler utgör, kanske inte är möjligt inom 
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livförsäkringsbranschen. Tushman, Newman och Romanelli (1986) påpekar 
att omfattande förändringar bör genomföras när exempelvis politiska och 
legala krav förändras, något som vi hävdar är fallet i livförsäkringsbranschen. 
Vår ståndpunkt baseras på att politiska och legala förändringar antagligen 
drabbar livförsäkringsbranschen mer direkt än vad som skulle ha varit fallet 
med ett näringsdrivande företag. Med detta menar vi att förändrade politiska 
och legala krav i livförsäkringsbranschen fungerar mer som krav på förändring 
än drivkraft för detsamma. Bolagen tvingas därför förändra sig oavsett om de 
haft detta för avsikt eller inte, eller om det passar in i deras verksamhetsplaner.  
 
Livförsäkringsbranschens struktur anser vi är ett hinder för förändring av 
bolagen, eftersom marknaden enligt bland annat Nilsson och Olsson (2003-
11-15) fortfarande är konservativ. Vår uppfattning är att trots att många av 
bolagen konkurrensutsatts på senare tid råder fortfarande oligopol på 
marknaden, då ett fåtal bolag dominerar branschen. Som ett led i detta hävdar 
vi att förtroendekrisen har varit ett nödvändigt ont för att få till stånd en 
förändring av bolagen inom livförsäkringsbranschen, och i enlighet med 
Barton, Newell och Wilson (2003) anser vi att det krävs en kris för att kunna 
göra omfattande förändringar. Vi instämmer även i Tushman, Newman och 
Romanellis (1986) förklaring att jämvikten inom ett företag behöver förflyttas 
för att ge företaget tillräckliga incitament att förändras, eftersom vi efter att ha 
analyserat det som framkommit i empirin, dragit slutsatsen att många av de 
förändringar som varit en del av förtroendekrisen inte skulle ha genomförts 
om det inte vore för att förtroendekrisen uppkom. Ytterligare belägg för detta 
finner vi i den åsikt som framförs av flera bolag att förändringar borde ha 
implementerats för länge sedan. Vi menar som en följd av detta att om 
bolagen, i enlighet med Brown och Eisenhardts (1998) anvisningar, hade varit 
mer förutseende och genomfört förändringar tidigare, kanske 
förtroendekrisen hade kunnat undvikas i viss utsträckning. Nu har den istället 
fungerat som drivkraft för att få till stånd förändringar. 
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7 SLUTSATSER OCH 
REFLEKTIONER 

 
I uppsatsens avslutande kapitel presenteras de slutsatser som har dragits från resonemangen 
i analysen. Dessa slutsatser syftar till att kort och tydligt besvara uppsatsens problemfrågor, 
och därmed också dess syfte. Kapitlet omfattar även avslutande reflektioner samt 
rekommendationer för framtida forskning. 
 
 

7.1 Hantering av en förtroendekris 
 
Då orsakerna till en förtroendekris kan vara svåra att utröna bör varje 
förtroendekris betraktas som unik och behandlas individuellt. Därför är det 
svårt att generalisera hur förtroendekriser bör hanteras, både med avseende på 
förebyggande och på reaktiv hantering. En god hantering av förtroendekriser 
är värdefullt för ett företag i det avseendet att en bristfällig hantering medför 
en risk att dålig publicitet förstärks och att bolagets image försämras 
ytterligare. Denna studie har påvisat att några aspekter är särskilt viktiga att ta i 
beaktning i samband med hanteringen av förtroendekrisen i 
livförsäkringsbranschen:   
 
Kommunikation, särskilt med media, är betydelsefullt, då media spelar en 
avgörande roll för vad som kommuniceras ut till andra intressenter vid 
förtroendekriser. Detta kan sägas gälla även för förtroendekriser generellt, då 
media i dagens samhälle har stort inflytande. Även kund- och 
internkommunikation samt hur och vad som kommuniceras är viktigt. 
 
Av vikt är även att bolagen är öppna, ärliga och tydliga med information så att 
misstolkningar undviks och därmed i viss utsträckning också förtroendekriser. 
Ett dilemma i samband med detta är huruvida det går att eftersträva en etisk 
och ärlig framtoning på ett bolag och samtidigt dölja sanningen, något som en 
del av livbolagen tycks ha gjort. I de fall förtroendekriser uppstår är det viktigt 
att snabbt ta tag i och effektivt åtgärda problem som är förknippade med den 
så att förtroendekrisen inte fördjupas, samt att inte undanhålla information 
från intressenterna. Det är så att säga viktigt att släcka elden med vatten och 
inte med bensin, att fokusera på kärnan av problemet. I förtroendekrisen 
inom livförsäkringsbranschen är en av huvudfrågorna vilken associationsform 
som är mest lämplig för att göra livförsäkringsverksamhet öppnare och 
tydligare.  
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Utrymme för att handla i enlighet med motstridiga intressen bör begränsas 
genom att kontrollapparaten för att begränsa individers opportunistiska 
beteende byggs ut. Dock kan de som verkligen vill alltid hitta kryphål i 
systemet, även i andra branscher.  
 
Hanteringen av förtroendekrisen kan också fungera som förebyggande hantering 
av en eventuell ytterligare kris i det avseendet att bolagen har blivit öppnare 
och tydligare samt byggt upp bra relationer med olika intressenter, bland annat 
media. Förebyggande åtgärder kan också bestå i att individer i bolagen är 
tränade i att hantera frågor från media. 
 
 

7.2 Förändringar i samband med förtroendekriser 
 
När det gäller de förändringar som påtalats i samband med förtroendekrisen 
går det inte helt att säkerställa exakt vilka förändringar som drivits fram av 
krisen och vilka som inte har det. Denna problematik kan härröras till den 
klassiska gåtan om vad som kom först av hönan och ägget. Med detta påpekas 
att då inget jämförelsematerial finns kan det inte fastställas vilka förändringar 
som skulle ha gjorts om förtroendekrisen inte hade uppstått.  
 
Trots denna problematik går det att fastställa att förtroendekriser utgör 
drivkraft till förändringar i det avseendet att förändringar påskyndas och utlöses av 
en förtroendekris. Dock har det konstaterats att det finns drivkrafter inte bara 
i form av förtroendekrisen, utan också i form av tryck från övriga intressenter, 
exempelvis regeringen. Förtroendekrisen kan emellertid sägas ha varit en 
central drivkraft till förändring, då den öppnat ögonen på intressenter, och 
därmed skapat en förändringsvilja.  
 
Då livförsäkringsbranschen ännu inte tagit sig ur förtroendekrisen går det inte 
att avgöra hur många av de förändringar som nämnts som faktiskt kommer att 
genomföras till följd av krisen. Exempelvis är det möjligt att större 
förändringar av bolagens verksamhet och verksamhetsformer kan komma att 
träda i kraft, men huruvida detta blir verklighet går inte att uttala sig om i 
dagsläget. 
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7.3 Avslutande reflektioner 
 
I samband med studien har vi reflekterat över olika saker, exempelvis vad en 
förtroendekris egentligen innebär och hur begreppet används. Vi menar att 
det kan diskuteras huruvida begreppet är ett massmedialt påhittat fenomen, då 
vi tror att begreppet har blivit ett modeord som används för att skapa 
rubriker. Därmed kan det finnas en risk att begreppet används alltför ofta när 
företag, branscher eller sektorer drabbas av problem som kan härröras till 
förtroende och svikna löften. Som ett led i detta vill vi påstå att, då det 
konstaterats i inledningen av analysen att förtroendekriser är komplexa och 
kan vara svåra att orsaksbestämma, är det sannolikt att de skiljer sig åt i 
omfattning mellan olika branscher. Därför kan det vara svårt att veta när det 
verkligen är frågan om en förtroendekris och som en följd av detta bör 
allmänheten, enligt vår åsikt, vara mer kritiska till medias användning av 
begreppet förtroendekris till exempel genom att ibland ta det som skrivs i 
media med en nypa salt. Detta betonar vi, då det framkommit att media vrider 
på saker för att sälja löpnummer, och det därför kan vara svårt att veta vem 
som är att lita på.  
 
Vi har också reflekterat över att det är besynnerligt att livförsäkringsbolagen 
fått hela skulden för förtroendekrisen i livförsäkringsbranschen, eftersom det 
faktiskt krävs ändrad lagstiftning för att kunna förändra bolagen till att bli 
tydligare och öppnare. Vi anser därför att regeringen och Finansinspektionen 
även har del i situationen, då det krävdes en förtroendekris för att de skulle 
vakna och kräva en översyn av bolagen. Med detta menar vi att regering och 
Finansinspektion genom sitt samhällsansvar, när det statliga pensionssystemet 
började försvagas, borde ha funderat över om samhällets individer behöver ett 
ökat skydd i sitt privata pensionssparande.  
 
Avslutningsvis vill vi poängtera att det är viktigt att se möjligheter, inte enbart 
problem med en förtroendekris, eftersom den trots allt har visat sig fungera 
som en sporre till förändring. Med rätt attityd och förmågor kan ett bolag ta 
till vara det positiva i samband med en kris och utvecklas till det bättre.  
 
 

7.4 Förslag till framtida forskning 
 
Under genomförandet av vår undersökning har vi vid olika tillfällen kommit 
in på intressanta sidospår som legat utanför ramen av vår uppsats, som vi 
anser vara värda att ta upp som förslag till framtida forskning. Vi anser 
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exempelvis att det skulle vara intressant att studera hur och om 
livförsäkringsbolagen lyckas ta sig ur förtroendekrisen. Detta kan ses som en 
studie av utfall och feedback i den modell som återfinns i referensramen, och 
modellen skulle därmed kunna bli komplett. 
 
Då det i inledningen av analysen lades fram en hypotes om att allmänhetens 
uppfattning av förtroendekrisen inom livförsäkringsbranschen kan skilja sig 
från bolagens uppfattning anser vi att det kan finnas ett värde i att undersöka 
förtroendekriser ur allmänhetens perspektiv, för att kunna ställa bolagens och 
allmänhetens definitioner mot varandra och därmed få en rikare definition av 
fenomenet. 
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INTERVJUGUIDE 
 
Presentation av oss och vår uppsats. 
 
Information om att resultaten inte kommer att redovisas specifikt för något 
enskilt bolag utan sker branschövergripande. Godkännande av citat. 
 
Respondentens namn, position samt anställningstid inom bolaget. 
 
Den aktuella situationen 
Hur skulle Du/Ni beskriva situationen inom livförsäkringsbranschen i 
dagsläget? 
 
Hur ser Du/Ni på den pågående mediadiskussionen/-debatten kring 
livförsäkringsbolagen? 
  
Hur upplever företaget trycket från media? 
 
Hur skulle Du definiera begreppet förtroendekris? 
 
För att klargöra begrepp avser vi alltså hädanefter att vi när vi pratar om förtroendekris…. 
 
Uppfattning av förtroendekrisen 
Vad har enligt Din uppfattning givit upphov till förtroendekrisen?  
 
Kan Du beskriva hur Du uppfattat förloppet i förtroendekrisen?  
 
Hantering av förtroendekrisen 
Hur har ni inom företaget valt att hantera den rådande situationen?  
 
Hur skulle Du/Ni beskriva företagets kommunikationsstrategi och -policy 
under förtroendekriser/den förtroendekris som råder? 
 
Har företaget någon krisplan eller krisgrupp inom bolaget med avseende på 
förtroendekriser? I så fall, vad omfattas i denna? 
 
På vilket sätt försöker ni inom företaget skapa en bra bild av företaget hos era 
intressenter? Anser Du/Ni att detta arbete hjälper till att bygga upp 
förtroendekapital?  
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Hur avser ni inom företaget att arbeta för att återskapa förtroendet hos 
intressenterna?  
 
Planerar ni inom företaget att genomföra några förändringar som en följd av 
förtroendekrisen? I så fall vilka? 
 
Anser Du/Ni att det finns någon koppling mellan förtroendekris och 
förändringar? Kan Du/Ni i så fall beskriva denna koppling? 
 
Anser Du/Ni att förtroendekrisen fått några andra konsekvenser för företaget 
än de som behandlats hittills? Hur skulle Du/Ni beskriva dessa? 
 
Kan Du/Ni beskriva på vilket sätt olika delar av företaget är delaktigt i 
förtroendekrisen, både när det gäller hanteringen av denna, samt eventuella 
förändringar? 
 
Har Du/Ni något Du/Ni vill tillägga? 
 
Avslutningsvis vill vi tacka för Din/Er medverkan. Vi skulle också vilja veta 
om och hur ni vill ta del av studien.  


