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1. Inledning

Ett omdiskuterat ämne i stora delar av världen
är den s.k. globaliseringen och dess positiva
och negativa effekter för samhällsekonomin.
Ett problem, vilket medfört att diskussionen
fått en dikotomisk och politisk karaktär är att
utgångspunkterna för diskussionerna har va-
rit mycket olikartade. I denna artikel kommer
internationaliseringen att diskuteras med ut-
gångspunkt från Skandiakoncernen för att
visa att kontakterna med utlandet har en myck-
et lång historia och ekonomisk globalisering
inte på något sätt är ett nytt fenomen. Med
utgångspunkt från historiska undersökningar
inom andra ekonomiska sektorer bör det vara
möjligt att skapa en bredare förståelse för hur
det ömsesidiga beroendet av nationella mark-

Skandiakoncernens internationella
verksamhet 1887-1995

Sveriges största försäkringskoncern Skandia har sedan moderbolaget
bildades 1855 kännetecknats av en omfattande andel internationell
verksamhet.

Skandias internationalisering har dock inte varit en rätlinjig process,
där den utländska andelen ökat kontinuerligt. Utvecklingen kan snarare
karaktäriseras som en cyklisk process med aktiva och reaktiva perioder.
Vilka perioder har då kännetecknats av högre och lägre internationell
aktivitet och varför?

Den viktigaste orsaken till diskontinuitet hänger samman  med
realekonomins utveckling. Andra viktiga faktorer för att förklara den
internationella utvecklingen har varit lagstiftning i Sverige och utomlands,
internationella valutasystems stabilitet, institutionella faktorer och geografiska
skillnader i lönsamhet.

nader och internationella marknader har på-
verkat ekonomins utveckling. Därigenom kan
det också vara möjligt att få till stånd en mer
verklighetsanknyten diskussion om globali-
seringens effekter.

Den traditionella bilden av det svenska
näringslivets internationalisering har varit att
de utländska engagemangens andel ökat över
tid, haft en rätlinjig tillväxt och var en process
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som påbörjades och/eller accentuerades efter
1945.

Denna allmänna uppfattning kan dock ifrå-
gasättas för det svenska försäkringsväsendets
internationella verksamhet. Det förefaller
snarare som om internationaliseringsproces-
sen haft en cyklisk karaktär, där det funnits
aktiva och reaktiva perioder för de svenska
bolagens internationella engagemang. Detta
framkom också i en studie över de svenska
försäkringsbolagens tidiga internationalise-
ring.1

För att kunna analysera försäkringsbolag-
ens internationaliseringsprocess över en längre
tidsperiod har en longitudinell studie genom-
förts som kan ge flera indikatorer på vilken
betydelse som den internationella marknaden
spelat för Skandiakoncernen vid olika tid-
punkter.

Denna studie analyserar de tre större svenska
bolagens internationaliseringsgrad över tid
(sedermera ingående i Skandiakoncernen),
från 1887 och fram till 1995, då relativt jämför-
bar statistik finns tillgänglig. Först analyseras
de tre blandade bolagen (Skandia, Svea och
Skåne) fram till fusionerna på 1960-talet och
därefter Skandiakoncernens internationalise-
ringsgrad. Källmaterialet för denna översikt-
liga analys bygger främst på offentlig statis-
tik, tidningsartiklar och bolagens/bolagets
årsredovisningar. Det har skett förändringar i
vilka försäkringsgrenar som ingått i den inter-
nationella portföljen, men i föreliggande stu-
die berörs nästan uteslutande skadeförsäk-
ringsrörelsen. En annan begränsning är att
internationaliseringsgraden behandlar brutto-
premieinkomsten, dvs. före avgiven återför-
säkring, vilket innebär att siffrorna för den
internationella verksamhetsgraden endast bör
uppfattas som tentativa.2

I denna undersökning framkom att den in-
ternationaliseringsgrad som de blandade bo-
lagen hade i början av 1900-talet inte över-
träffades förrän i början av 1980-talet. Sveas
internationaliseringsgrad nådde dock en topp-

notering 1930-32 då man tillsammans med
Skandia drev det amerikanska bolaget Hud-
son. År 1995 hade försäkringskoncernen
Skandia en internationaliseringsgrad på cirka
85 procent, dvs. endast 15 procent av premie-
inkomsten för skaderörelsen kom från den
svenska marknaden.

Det bör dock understrykas att Skandias
internationaliseringsgrad låg på en relativt
låg nivå efter andra världskriget och den in-
ternationella verksamhetsgraden reducerades
fram till slutet av 1960-talet, jämfört med
perioden före andra världskriget. Vid t.ex.
börsintroduktionen av Skandia International
1985 var internationaliseringsgraden för hela
Skandiakoncernen endast 55 procent (den
utländska andelen hade då minskat med 5
procentenheter från 1980).3  Utvecklingen
efter 1995 har också varit turbulent, då Skan-
dia avyttrat stora delar av den internationella
skadeförsäkringsrörelsen. Beroendet av den
utländska marknaden har således fluktuerat
kraftigt under hela 1900-talet, men det kan
konstateras att Skandias, Skånes och främst
Sveas internationaliseringsgrad var relativt
hög redan runt sekelskiftet.

Internationaliseringsgraden har främst på-
verkats av realekonomins fluktuationer och
konkurrensen på in- och utländska marknader
men även geografiska skillnader i lönsamhet.
En särskilt viktig faktor har varit världskrigen
och dess ekonomiska och sociala effekter.
Dessutom hur lagstiftningen har förändrats
över tid, vilka varit ett uttryck för allmänna
ekonomiska och politiska förändringar.

Denna artikel disponeras kronologiskt och
periodisering har skett med hänsyn till för-
skjutningar av internationaliseringsgraden,
vilket redovisas i figur 1. Inledningsvis disku-
teras utvecklingen före första världskriget där
de svenska försäkringsbolagen redan i sam-
band med starten etablerade förbindelser med
utländska marknader. Därefter diskuteras hur
de internationella rörelserna påverkades av
första världskriget och den efterföljande de-
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Figur 1: Skandias, Sveas och Skånes internationaliseringsgrad 1887-1995.

flationskrisen. I avsnitt 3 analyseras de svens-
ka försäkringsbolagens expansion på de ut-
ländska marknaderna under 1920-talet. Ef-
terföljande avsnitt tittar närmare på vilka för-
ändringar som inträffade under den turbulen-
ta perioden 1930-45. Efter andra världskriget
tvingades de svenska försäkringsbolagen att
återupprätta stora delar av de utländska rörel-
serna och även ett stort antal återförsäkrings-
förbindelser, vilket behandlas i avsnitt 6. I
efterföljande avsnitt diskuteras hur den om-
fattande fusionsvågen i början på 1960-talet
påverkade den nya Skandiakoncernens inter-
nationalisering. Expansionen på främmande
marknader tilltog under 1970-talet vilket be-

handlas avsnitt 8. Därefter följer två avsnitt
som kortfattat behandlar 1980- och 1990-
talen. Slutligen diskuteras slutsatser av un-
dersökningen och vilka områden som kom-
mer att infogas i den fortsatta forskningen.

2. Utvecklingen före 1914

Redan i samband med grundandet av de tre
blandade bolagen, etablerades strategiska
allianser med utländska bolag, samtidigt som
man även upprättade egna generalagenturer i
de nordiska länderna och Tyskland. Detta
understryker att det svenska försäkrings-
väsendets internationalisering var en process

Anm.: För att öka möjligheten till en longitudinell analys bygger figurens siffror på bruttopremie-
inkomst, vilket medför att dessa siffror endast utgör indikationer på försäkringsbolagens interna-
tionaliseringsgrad.
Källor: Riksarkivet (RA) Försäkringsinspektionens arkiv (FöA) Årsredogörelser, riksbolag (ÅR) Statens
offentliga statistik (SOS) Enskilda försäkringsanstalter 1912-1966. Respektive bolags årsredovis-
ningar 1887-1966. Skandias årsredovisningar 1967-1995.

����������������������������������������
����
������
����������

�����
�����
�����������

������
������

���
����������������������������

���
�����
�����
���������������

�����
�������
�������

�������������������������������
����������
������

����
���������
�����
�������
�������

����
����
������

���
���
�����
�����
����������

������
������

���
���
�����
�����
����������

����
����
����
�����
�����
�������
���������������������������

�����
�����
�������
�������

����
����
��������������

������������
�������
�������

����
����
������
������

���
���

�����
�����

������
������

����
����
����������������������������

����
�����
�����
�������
�������
�������
�������

�����
�����
�����

������
������

����
����
������������
�����������

�������������
���

������
������

�������
�������
�������

�����
������
������

����
������
������

�������
�������

�����
�����
������
������

����
����
�����������������

������
������

���������
�����
�������
�����������

����
������
������

�������
�������
�������

�����
����������������

����������
������
�������
�������

�����
�����
������
����������

������
������
������

�������
�������
�������
������������

�����������
������

����
���������
�����������������

������
������

����
����

�����
�����
�����

�������
�������

����
������
������
�������
�������

�����
�����
�����
�������
�������

����
����
������
������������������

�����

������
������
������

����
����
������
������
�������
�������

�����
�����
�����
�����
�����

������
������
������
������

����
����
����

����������������
����
������
������

����
���������
������������
�����������

����
������
������
������������

�����
�������
�������

����
����
������
����������������������������

����
����
����
����

�����
�����
�����
�����
�����

�������
������������

�����������
����������

����

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1887 1896 1905 1914 1923 1932 1941 1950 1959 1968 1977 1986 1995

Å r

%

Skandia

�����������������
Svea

���������������������
Skåne



240

Skandiakoncernens internationella verksamhet 1887-1995

som inleddes för nästan 150 år sedan. I detta
avsnitt redovisas kortfattat för de tre bolagens
erfarenheter av den internationella markna-
den före första världskriget.

Skandia bildades 1855 i Stockholm. Sam-
ma år upprättades generalagenturer i Norge,
Danmark och Finland. Dessutom upprättades
ett nätverk av återförsäkringsförbindelser med
europeiska försäkringsbolag, främst från Stor-
britannien, Tyskland och Frankrike. Redan
1856 etablerades en generalagent i Tyskland
och året därpå i Ryssland. Skandias tidiga
etableringsprocess var svärmlik där man
satsade på en bred front för att bygga upp en
geografiskt vidsträckt organisation. Efter lön-
samhetsproblem avvecklades agenturerna i
Tyskland, Danmark och Ryssland redan i
slutet på 1850-talet och början av 1860-talet.
Därefter använde Skandia ut- och ingående
återförsäkring samt direkt verksamhet i Norge
och Finland i ungefär 40 år för att tillgodose
sin riskfördelning. Den största förändringen
skedde 1900 då man inledde ett samarbete
med ett brittiskt bolag, Royal Insurance Com-
pany från Liverpool, som medförde att Skan-
dia tog emot risker från USA, Storbritannien
och kontinentala Europa. Samtidigt började
Skandia ta emot återförsäkringar från Ryss-
land. I och med jordbävningen i San Francis-
co 1906 lämnade ett stort antal bolag den
amerikanska marknaden, vilket ledde till att
Skandias samarbetspartner (och även Skan-
dia) utvidgade portföljen i USA.

Skandias internationaliseringsgrad var före
sekelskiftet endast 25-30 procent, men i och
med förbindelsen med Royal ökade den ut-
ländska andelen explosionsartat och uppgick
1902 till närmare 60 procent. I början av
1910-talet hade internationaliseringsgraden
ökat med ytterligare ett par procentenheter.

Svea bildade 1866 i Göteborg och använde
en mer försiktig expansionspolitik än Skan-
dia. Det första året etablerades återförsäk-
ringskontrakt med brittiska och tyska bolag
men endast en agentur i Norge och året därpå

i Danmark. År 1869 upprättades dock gene-
ralagenturer i Tyskland och Nederländerna,
samt 1872 i Ryssland. Det var inte förrän
1875 som man upprättade en fullständig agen-
tur i Finland. År 1880 etablerades även en
generalagentur i London. Det var också ge-
nom agenturer i Tyskland och England som
man lyckades etablera verksamhet i USA.
Genom den brittiska agenturer upprättades en
agentur i New York 1882 och med hjälp av
agenten i Hamburg etablerades ett samarbete
med ett tyskt försäkringsbolag i San Francis-
co 1874. Den sistnämnda förbindelsen avsluta-
des efter fyra år till följd av för hög riskexpone-
ring. År 1884 etablerades en egen agentur i San
Francisco, också med hjälp av generalagenten i
Hamburg.

Sveas internationaliseringsprocess skedde
successivt och trots att den fick en mycket
omfattande spridning så var man relativt för-
siktiga och man försökte bygga upp de ut-
ländska portföljerna med stort tålamod och
sunda riskurvalsprinciper. Som framgår av
figur 1 var Sveas internationaliseringsgrad
redan 1887 cirka 70 procent. Svea stannade
också kvar på den amerikanska marknaden
efter jordbävningen i San Francisco. Med
tanke på att försäkringar från USA utgjorde
50 procent av bolagets nettopremier var detta
inte särskilt förvånande. Sammanfattnings-
vis kan påpekas att Svea var det svenska
försäkringsbolag som under perioden före
första världskriget var det mest aktiva bolaget
på främmande marknader.

Skåne bildades 1884 i Malmö och etablera-
de samma år generalagenturer i Norge, Dan-
mark och Tyskland. Ett mycket viktigt samar-
bete för Skåne inleddes 1885 med det hol-
ländska bolaget Nederlanden, som innebar att
man fick risker från nästan hela världen. År
1886 etablerades även en agentur i Ryssland
som uteslutande tog emot återförsäkringar
från inhemska bolag, vilket utvidgades ge-
nom direkta kontrakt med flera ryska försäk-
ringsbolag. Inte förrän 1893 upprättades en
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generalagentur för Finland. Tillsammans med
Nederlanden inrättades även en generalagen-
tur i San Francisco 1892 vilken dock avveck-
lades redan två år senare. Trots avvecklingen
fortsatte Skåne att ta emot återförsäkringar
från USA. Tillsammans med ett schweiziskt
bolag startades 1905 även verksamhet i Val-
paraiso, Chile. Till skillnad från Skandia och
Svea avvecklade Skåne all verksamhet i USA
efter jordbävningen i San Francisco. Samma
år drabbades även Valparaiso av en jordbäv-
ning. Därför avvecklades 1906 all verksam-
het i Nord- och Sydamerika.

Liksom för Skandia förbättrades marknads-
situationen för Skåne efter katastrofen i San
Francisco. Efter jordbävningen tvingades ett
stort antal tyska bolag att avveckla sina ut-
ländska agenturer, flera av bolagen tvingades
ställa in sina betalningar. Eftersom de tyska
bolagen haft en dominerande position i Ryss-
land öppnade deras tillbakadraganden  möj-
ligheterna för andra utländska bolag att ex-
pandera sina marknadsandelar. I figur 1 fram-
går tydligt Skånes avveckling i Nord- och
Sydamerika, men även den efterföljande ex-
pansionen på den ryska marknaden.

Sammanfattningsvis hade de tre blandade
svenska försäkringsbolagen före första världs-
kriget en omfattande andel utländska risker i
sina skadeförsäkringsrörelser. Det bör dock
påpekas att den viktigaste kanalen för dessa
försäkringar var genom återförsäkringskont-
rakt med utländska bolag.

3. Första världskriget
och deflationskrisen

De blandade försäkringsbolagens internatio-
naliseringsgrad 1913 var fördelad så att Skan-
dias och Sveas internationella andel uppgick
till cirka 70 procent, medan hälften av Skånes
premieinkomst kom från utlandet. I och med
första världskriget och fram till 1920 sjönk
Sveas andel med en tiondel medan Skandias
och Skånes andel sjönk med nära två femte-

delar. Orsakerna bakom denna utveckling var
givetvis första världskriget, men manifeste-
rades genom avspärrningen, krigskonjunktu-
ren, den galopperade inflationen och den ryska
revolutionen.

Trots alliansfriheten tvingades de svenska
bolagen att välja ekonomisk sida i första
världskriget, och med hänsyn till Skandias
och Sveas omfattande verksamhet i USA,
valde man att avveckla förbindelserna med
tyska försäkringsbolag. Svea lämnade över
de direkta engagemangen i Tyskland till en
bulvan för att inte reducera den amerikanska
verksamhetens utrymme. Skåne hade också
stora problem med sina agenturer i Tyskland.
Detta medförde en reducering av samtliga
bolags utländska premieinkomst. För det andra
innebar krigskonjunkturen och den höga in-
flationstakten främst 1917-1919 att den svens-
ka premieinkomsten ökade kraftigt i värde
och reducerade därigenom internationalise-
ringsgraden. År 1918 ökade t.ex. Skandias
svenska premieinkomst med 45 procent och
Sveas och Skånes ökning uppgick till drygt en
tredjedel (räknat i löpande priser). Därige-
nom var en viktig beståndsdel i minskningen
av bolagens internationaliseringsgrad kopp-
lad till inhemska omständigheter. Avslutnings-
vis innebar nationaliseringen av det ryska
försäkringsväsendet 1918 att de svenska bo-
lagens ingående återförsäkring minskade kraf-
tigt i omfång och reducerade internationalise-
ringsgraden i motsvarande omfattning. Sär-
skilt hårt drabbades Skåne och Svea (och
brandförsäkrings-AB Norrland) som hade
utvidgat de ryska engagemangen kraftigt.4

En avvikande trend visade dock Skåne, då
bolagets internationaliseringsgrad ökade
1916. Detta berodde främst på dels en ökad
premieinkomst i Norge, dels en kraftig ut-
veckling av den ingående återförsäkringen.
Dessutom ökade verksamheten i Danmark
och marginellt i Finland. Trots att den danska
portföljen fortsatte att expandera 1918-19
innebar elimineringen av den ryska markna-
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den en vittgående åderlåtning av bolagets
utländska verksamhet. Även Svea upplevde
omfattande problem p.g.a. den ryska natio-
naliseringen och nära 60 procent av Sveas
indirekta utländska portfölj försvann mellan
1918 och 1919.5

Det första världskriget medförde stora för-
ändringar för de svenska bolagens utländska
engagemang, då de finansiella transaktioner-
na med utländska samarbetsbolag försvåra-
des markant. Det blev också nödvändigt att
rekonstruera återförsäkringskontrakten och
även de utländska agenturernas portföljer.

4. 1920-talets expansion

Under början av 1920-talet genomgick de tre
bolagen likartade utvecklingstendenser, då
rekonstruktionen efter kriget ledde till sjun-
kande internationaliseringsgrad. Efter 1923
vände trenden och både den svenska och
internationella ekonomin vände uppåt. Skan-
dia ökade sin internationella verksamhet från
1920 då andelen uppgick till nära 50 procent
till 62 procent 1926. Även Sveas internatio-
nella inriktning förstärktes under 1920-talet,
dock minskade den utländska andelen från
1920-21, men 1926 hade andelen ökat till 70
procent. Skånes internationaliseringsgrad vi-
sade upp en mycket fluktuerande tendens,
1920 till 30 procent, minskade därefter fram
till 1923 men 1926 var andelen nära 40 pro-
cent. För Skandia och Svea berodde denna
uppåtgående trend på att den ingående åter-
försäkringen ökade, samtidigt som premiein-
komsten sjönk i Sverige  p.g.a. deflationskri-
sen. Anledningen till de sjunkande priserna i
Sverige var att den svenska regeringen önska-
de återknyta valutan till guldmyntfoten till
förkrigsparitet, vilket genomfördes 1924.
Skånes utveckling hängde samman med att
den utländska riskexponeringen till en början
reducerades, men när även premieinkomsten
i Sverige föll, tvingades man utvidga den
internationella verksamheten.

Trots de likartade utvecklingstendenserna
fanns en stor skillnad mellan bolagen vad
gällde fördelningen mellan direkt och indi-
rekt försäkring. Skandias direkta utländska
verksamhet var endast 4 procent av bolagets
internationella premieinkomst, medan mot-
svarade andel för Svea och Skåne var fyra
femtedelar respektive en tredjedel av utländ-
ska försäkringar. Det kan också beskrivas
som att Skandias och Skånes utländska rörel-
ser till stor del kontrollerades av de utländska
samarbetspartnerna.

I början av 1920-talet drev Skandia endast
direkt brandrörelse i Norge och Finland, vilka
även var av relativt begränsad omfattning.
Skandia hade problem att bygga upp en till-
förlitlig portfölj och förde därför en återhåll-
sam ackvisitionspolitik. Bolaget hade sedan
1860-talet en strategisk princip att inte driva
direkt brandrörelse utanför Skandinavien.
Denna princip bibehölls fram till 1920, då en
generalagentur etablerades i Belgien. Den
övriga, indirekta brandverksamheten, fick
efter engagemanget i USA 1900 en premieut-
veckling som i stort sett motsvarade den
svenska rörelsen.

Svea upprättade flera utländska engage-
mang på 1920-talet. För det första blev man
minoritetsägare i det tyska försäkringsbola-
get Nord-Deutsche, vilka tillsammans med
Svea sedermera etablerade agenturer i
Schweiz, Kuba, Estland och Holland. För det
andra en generalagentur i Argentina som hade
stora problem att teckna en premievolym som
kunde täcka agenturens omkostnader. Till
följd av den höga moraliska risken var man
även tvungen att hålla ned nyanskaffningen.
Effekten blev att man tvingades avveckla
agenturen på ett tidigt stadium. För det tredje,
vilken kom att få en stor betydelse för Sveas
internationella verksamhet, inleddes ett sam-
arbete med ett norskt bolag i USA. I mars
1920 förvärvade Svea tillsammans med norska
Storebrand aktiemajoriteten i Hudson Insu-
rance Company i New York, dock fortsatte
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Svea sin egen amerikanska verksamhet vid
sidan av Hudson. Storebrand behöll sitt enga-
gemang i Hudson under knappt tre år och i
början av 1923 övertog Svea Storebrands
aktiepost i det amerikanska företaget. Sam-
arbetet med Storebrand fortsatte dock indi-
rekt genom att Sveas amerikanska chef (en
svensk brandinspektör) även ansvarade för
Storebrands portfölj i USA.

Hudson var det första regelrätta svenska
dotterbolaget i USA. Ändamålet med Sveas
förvärv av Hudson var tvåfaldigt. För det
första att man genom en samordning av bola-
gets verksamhet (både i eget namn och via
Hudson) kunde uppnå en högre kostnadsef-
fektivitet. För det andra var förvärvet av bola-
get ett sätt att minska osäkerheten för framti-
den. Det fanns möjlighet att lagstiftning eller
andra omständigheter kunde försvåra för ut-
ländska bolag med endast generalagenturer
att verka på den amerikanska försäkrings-
marknaden. Därför var förvärvet av Hudson
en försäkring för att på längre sikt kunna
fortsätta driva försäkringsrörelse i USA.6

En annan faktor som expanderade Sveas
internationaliseringsgrad var att 1927 inlem-
mades dotterbolagets Astrea i moderbolaget.
Astrea hade tidigare tjänat som en riskförde-
lande organisation vilket tagit emot en del av
Sveas topprisker och därigenom reducerat
den direkta riskexponeringen.

På 1920-talet avvecklades Skånes engage-
mang med Nederlanden och med två brittiska
bolag. I dessa kontakter hade Skåne erhållit
försäkringar från ett stort antal länder, och
istället inriktades den indirekta verksamhe-
ten på att upprätta förbindelser där man en-
dast tog emot risker från respektive bolags
hemland. Detta var främst en effekt av att de
multinationella kontrakten hade innehållit ett
stort antal risker där man hade begränsad
information om riskernas beskaffenhet. Dess-
utom upprättades förbindelser med lokala
agenter som ansvarade för Skånes återförsäk-
ring i Storbritannien, Frankrike och Spanien.

Den direkta verksamheten fortsattes i Dan-
mark, Norge, Finland, Hamburg och Bremen,
samtidigt som en agentur upprättades 1924 på
Island, som administrerades från Köpen-
hamn.7

Under slutet av 1910-talet och början av
1920-talet sjönk Skånes internationaliserings-
grad med närmare 30 procentenheter, se fi-
gur 1. Det var inte förrän 1923 som andelen
utländska försäkringar ökade i Skånes port-
följ i och med upprättandet av en rad nya
återförsäkringsförbindelser och nya general-
agenturer.

Sammanfattningsvis  kännetecknades 1920-
talet av en kraftigt nedgång i internationalise-
ringsgraden fram till 1923, därefter expande-
rade de svenska försäkringsbolagen kraftigt
på den internationella marknaden. Det första
världskrigets effekter ledde till en kraftigt
omorganisering av de utländska portföljerna.
Efter annulleringen av ett stort antal återför-
säkringskontrakt och förlust av flera agentu-
rer på främmande marknader, framkom även
hur beroende de blandade försäkringsbolagen
var av den internationella marknaden. Detta
ledde i sin tur till att efter stabiliseringen av
den svenska och internationella ekonomin,
efter återinförandet av guldmyntfoten, åter-
upprättades kontrakt med både nya och äldre
samarbetspartners.

5. Expansion och kontraktion
1930-44

1930-talet var en högst turbulent period för
svenska försäkringsbolag på främmande
marknader. Skandias arrangemang med Royal
om återförsäkring i USA som inletts 1900
fortsatte fram till 1929, då det engelska bola-
get genomförde en omorganisering av sin
amerikanska rörelse. Detta innebar att den i
obligatorisk reassurans till Skandia avgivna
affären reducerades i en sådan omfattning att
Skandia tvingades att på andra vägar kom-
pensera sig för den minskade premieinkom-
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sten. Detta skedde genom att Skandia 1930
öppnade direkt rörelse och gick samman med
Svea. Samtidigt förvärvade Skandia hälften
av Sveas aktiemajoritet i det amerikanska
bolaget Hudson. Förbindelsen med Royal
fortsatte även efter 1929, men till kraftigt
minskade belopp.

Samarbetet mellan Skandia och Svea blev
dock inte särskilt långvarigt. Till följd av
sjunkande räntabilitet och balansproblem i
riskportföljen som främst rörde de södra sta-
terna och s.k. landsbygdsrisker (farm risks) i
västra USA, samt kontraktsvårigheter med
lokalagenter, avvecklades Skandias och Sve-
as gemensamma verksamhet i USA. De svens-
ka bolagens bestånd återförsäkrades 1932 hos
det amerikanska bolaget Home Insurance of
New York (vilket var samma bolag som för-
värvades av Trygg-Hansa i början på 1990-
talet och efter ett par bekymmersamma år
såldes till det schweiziska bolaget Zürich).
Hudson blev därefter ett företag som fortsat-
tes utan egen verksamhet men aktiverades
1939 då Skandia köpte Sveas andel och tog
över verksamheten, samtidigt som stora delar
av aktiekapitalet överfördes till ett av Stock-
holms Enskilda Banks ägt dotterbolag i Lux-
emburg8.

Skandias indirekta utländska verksamhet
fördubblades mellan 1935 och 1944, dels
genom utökade ingående återförsäkring från
befintliga allianser men även genom utök-
ning av antalet samarbetande bolag. Dessut-
om involverades även Freja i högre grad i den
internationella verksamheten. Om även Fre-
jas premieinkomst inkluderas var Skandia-
koncernens reella internationaliseringsgrad
något högre än den i figur 1 angivna. Andelen
var att en tredjedel kom från respektive
Sverige, USA och övriga utlandet. Det ge-
nomfördes också köp av utländska bolag.
Som tidigare nämndes förvärvade Skandia
Sveas aktieinnehav i Hudson 1939 och bola-
get reaktiverades. År 1937 köptes också ak-
tiemajoriteten i ett mindre lokalt belgiskt bo-

lag, från vilka man tidigare erhållit återför-
säkring. Ytterligare en utvidgning av verk-
samheten genomfördes 1940, då man tillsatte
en generalagent för Danmark.9

Efter avvecklingen i USA 1932 sjönk Sve-
as internationaliseringsgrad oroväckande un-
der hela 1930- och 1940-talen. Avvecklingen
av Hudson var ett stort problem för Svea med
tanke på att de amerikanska försäkringarna
utgjorde drygt 50 procent av totala netto-
premier. Svea försökte också återetablera
verksamhet i USA 1933-1935 men eftersom
depositionskraven ökat samtidigt som man
hade problem att erhålla lämpliga represen-
tanter övergavs planerna. Istället upprättades
verksamhet i Mexiko och Kanada. Dessutom
fanns också planer på en återetablering i USA
1948-50, men inte heller denna gång lyckades
man realisera planerna. En av de viktigaste
orsakerna var Riksbankens motstånd att ge
bolaget tillstånd att överföra kapital till
USA.10

I början av kriget ökade Sveas indirekta
rörelse. Till följd att flera länder höll upp sina
valutakurser på konstlat sätt, vilket omräknat
i svenska kronor blev betydande belopp, fluk-
tuerade internationaliseringsgraden kraftigt
efter krigsutbrottet. Efter kriget sjönk de tyska,
italienska och ungerska valutorna kraftigt och
det genomfördes omfattande avskrivningar.
Detta innebar att 1945 fick krigets effekter
fullt genomslag, vilket kraftigt reducerade
internationaliseringsgraden för samtliga tre
aktörer. Liksom efter första världskriget blev
det också nödvändigt att fullständigt rekon-
struera den internationella rörelsen efter 1945.
De tre blandade bolagens internationella rörel-
ser och internationella allianser bröt mer eller
mindre samman efter kriget. Nästan samtliga
återförsäkringskontrakt med försäkringsbolag
från Tyskland, Italien och Japan annullerades
och det blev nödvändigt att bygga upp nya
strategiska allianser, vilket framgår av figur 1.

Vad gällde Skånes verksamhet på 1930-
talet var en av de viktigaste förändringarna att
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Skånes och dotterbolaget Malmös norska
portföljer överfördes till ett nybildat norskt
bolag. Det nya bolaget fick namnet Örnen,
vilket berodde på att man behöll Skånes logo-
typ, den svävande örnen. Den viktigaste orsa-
ken bakom denna förändring var att det blev
allt svårare att erhålla koncession i landet.11

Skånes internationaliseringsgrad minskade
dock successivt under hela 1930-talet.

Skånes internationaliseringsgrad ökade dra-
matiskt 1941, föll 1942 och ökade igen 1943.
I det sistnämnda fallet förklaras det främst av
att bolaget Malmö blev ett helägt dotterbolag,
vars portfölj jämfört med moderbolaget be-
stod av en högre grad av internationella ris-
ker. Skånes utländska premieinkomst var dock
relativt stabil under kriget, men istället satsa-
de man på att utvidga den inhemska portföl-
jen, vilket reducerade internationaliserings-
graden.

6. Efterkrigstiden och den inter-
nationella återuppbyggnaden

Den makroekonomiska situationen efter an-
dra världskriget ökade behovet snabbt av både
direkt och indirekt försäkring, vilket i kombi-
nation med låg internationell konkurrens och
höga premier, med en kortare recession i och
med Koreakrisen, gällde fram till mitten av
1950-talet.12  Det var därigenom möjligt att få
kompensation för premieinkomst som förlo-
rats efter andra världskriget. En tendens efter
kriget var att de svenska försäkringsbolag i
ännu högre grad än tidigare etablerade åter-
försäkringsförbindelser med nordiska bolag.
En viktig förklaring till detta skeende var att
de svenska försäkringsbolagen gett omfattan-
de stöd till sina grannländers bolag under
ockupationen.

År 1949/1950 innebar en brytpunkt i svensk
försäkringsredovisning. Till följd av den nya
lagen från 1948 fanns möjlighet att inkorpo-
rera samtliga försäkringsgrenar inom skade-
försäkring till ett och samma bolag. Detta

ställer till med vissa problem i mätningen av
internationaliseringsgraden, eftersom bibran-
scherna hade huvuddelen av sina försäkringar
i Sverige. Ett exempel kan anföras från Skan-
dias material. År 1954 kom cirka 60 procent
av bolagets brandpremier från utlandet men
om beräkningen istället bygger på hela skade-
rörelsen uppgick internationaliseringsgraden
endast till 50 procent. För att kunna jämföra
de olika perioderna har dock den sistnämnda
beräkningsgrunden använts. Därför innebar
övergången 1949/1951 (eftersom bolagen
bytte principer vid olika tillfällen) att interna-
tionaliseringsgraden generellt sjönk med 10
procent, trots relativt oförändrad länderför-
delning och volym i portföljerna.

Skandias utländska kontorsnät reducerades
efter andra världskriget. Den finska direkta
brandaffären blev från början av andra världs-
kriget förlustbringande, med undantag av den
del som Skandia erhöll från större industri-
risker. Vid generalagentens avgång 1945 fanns
ingen lämplig efterträdare och då ändrade
förhållanden ökade sannolikheten för att de
bästa delarna i affären skulle komma att över-
gå till inhemska bolag, beslöt Skandia att
avveckla den direkta rörelsen och att uteslu-
tande ta emot ingående återförsäkring från
finska försäkringsbolag.13

Skandias internationaliseringsgrad sjönk
både 1950-51 främst beroende på den föränd-
rade redovisningen och att bibranscherna in-
fogades i koncernen. År 1952 utvidgade den
internationella verksamhet, då premieinkom-
sten från USA ökade med drygt en fjärdedel.
Den viktigaste orsaken bakom expansionen i
USA var att Skandia inlett ett nytt samarbete
tillsammans med det brittiska försäkrings-
bolaget Prudentials dotterbolag i USA. Skan-
dias direkta rörelse utvidgades också kraftigt
1954. Då upprättades verksamhet i Austra-
lien, Colombia, Frankrike och Nederländer-
na. Samtidigt utsträcktes återförsäkrings-
rörelsen i USA till att innefatta andra skade-
grenar än enbart brandförsäkring. I början av
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1957 upptog Skandia även direkt skadeför-
säkring i Indien.14  Trots det stora antalet
nyetableringar under 1950-talet påverkades
internationaliseringsgraden endast marginellt.
Den främsta orsaken var att den inhemska
portföljen växte ännu snabbare.

I början på 1950-talet drev Svea direkt
rörelse i Danmark, Finland, Norge, Belgien,
Nederländerna, Tyskland och Kanada. Den
indirekta rörelsen innefattade nästan alla län-
der utanför järnridån och både dessa rörelser
växte. År 1950 överfördes Nornans verksam-
het till det nya bolaget Svea-Nornan. Detta
medförde att internationaliseringsgraden
minskade kraftigt eftersom Nornans bestånd
av bibranschrisker till stor del var placerade
inom Sverige. År 1956 minskade internatio-
naliseringsgraden ytterligare, vilket dock kan
förklaras genom att redovisningen för den
indirekta verksamheten endast innehöll tre
kvartals premieinkomst. År 1958 minskade
Sveas internationaliseringsgrad kraftigt, vil-
ket både berodde på en faktisk men även en
chimär förändring. För det första avvecklades
rörelserna i Belgien och Kanada. För det
andra halverades den indirekta verksamhe-
ten, vilken var en skenbar förändring efter-
som redovisningsprinciperna förändrades så
att den indirekta rörelsen redovisades med ett
års eftersläpning. Däremot växte Sveas pre-
mieinkomst från Danmark och Tyskland i
slutet av 1950-talet och början av 1960-talet,
medan den finska rörelsen avvecklades 1962.
Det totala effekten var att under 1950-talet
reducerades Sveas internationaliseringsgrad
med 40 procent.

På 1950-talet sjönk Skånes internationali-
seringsgrad successivt men i en långsam takt.
År 1949 infogades portföljerna från dotter-
bolagen Malmö och Aurora, vilket innebar att
risker från bibranscherna ingick i Skånes redo-
visning och internationaliseringsgraden sjönk.
Det var främst den svenska premieinkomsten
som ökade, medan den utländska verksam-
heten var relativt statisk. Fortfarande drev

Skåne direkt verksamhet i Danmark, Finland,
Island och Tyskland. Den indirekta rörelsen
bibehölls också intakt, dvs. premieinkomsten
hölls på samma nivå. Detta medförde små
incitament för en utvidgad internationell verk-
samhet. Samtidigt växte den inhemska premie-
inkomsten, vilket medförde att internationa-
liseringsgraden reducerades med hälften un-
der åren 1950-60.

7. 1960-talets fusioner och nysatsning
på internationell försäkring

Fusionerna på 1960-talet – vilket innebar att
koncernerna runt bolagen Svea, Skåne, Thule
och Öresund inkorporerades i Skandiakon-
cernen – medförde en konsolidering av de
utländska engagemangen, vilket sänkte de
fasta kostnaderna för internationell verksam-
het. De samgående bolagens olika utländska
engagemang visade i början av 1960-talet
krympande marginaler, vilket ledde till en
kraftfull sanering och koncentration av det
nya bolagets internationella verksamhet. Det
innebar t.ex. att Skandia sålde bolaget Fire
Insurance of Canada (vilket tidigare ingått i
Thulekoncernen), medan man förvärvade
majoriteten i ett livbolag i Australien. Samti-
digt samordnades den nya koncernens agen-
turnät och dotterbolag, t.ex. i de nordiska
länderna. Fusionerna och sammanslagningen
av de olika bolagens utländska rörelser med-
förde att internationaliseringsgraden sjönk
kraftigt för den nya koncernen.

Enligt t.ex. Edvardsson et al, var fusio-
nerna en viktig orsak bakom Skandias inter-
nationella expansion. Detta är en korrekt ana-
lys men från ett historiskt perspektiv ser ut-
vecklingen delvis annorlunda ut. I stället fö-
refaller utrensningen av äldre engagemang ha
lett till en lägre internationell verksamhets-
grad i början av integrationsprocessen och det
var inte förrän fusionerna var genomförda
1968 som internationaliseringsgraden ökade
igen. Enligt en annan undersökning var det
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1967 som Skandia påbörjade satsningen på
internationell försäkring, vilket även stöds av
figur 1.15

En kraftig nedgång i internationaliserings-
graden för Skandia inträffade 1960. Ned-
gången var dock endast skenbar och hängde
samman med en bokföringsmässig ändring.
Den indirekta rörelsen, med undantag av USA,
omfattade kalenderåret närmast före boksluts-
året. I 1960 års bokslut inräknades endast de
kvartal för år 1959 som inte redovisades i
bokslutet för det sistnämnda året. År 1961
ökade därigenom internationaliseringsgraden
kraftigt igen. Dessutom expanderade den
utländska verksamhet, särskilt i USA, vilket
dock var med hjälp av kortsiktig affär, vilket
tryckte internationaliseringsgraden nedåt året
därpå. Det går dock inte att jämföra 1962 och
1963, men reellt minskande den internatio-
nella rörelsen, p.g.a. den tillfälliga affären i
USA. Från och med 1 januari 1963 var huvud-
parten av Skandias, Sveas och Skånes port-
följer samägda och kvoterades mellan bola-
gen. Undantaget var Sveas tyska och indirekta
verksamhet och Skandias indirekta rörelse
från kontoren i USA, Kanada och Mexiko.16

Slutet av 1960-talet var en vattendelare för
Skandias utländska verksamhet. Enligt den
tidigare refererade skriften om Skandias verk-
samhet, togs beslut 1967 att utvidga verksam-
heten på främmande marknader. Året därpå
fanns dock långt framskridna planer på att
avveckla rörelsen i USA genom att sälja
beståndet. Ett par veckor senare så förändra-
des beslutet och istället övertogs  samarbets-
partner Prudentials portfölj vilket innebar en
fördubbling av det amerikanska engage-
manget.17

Till följd av det nära samarbeten mellan de
svenska bolagen fanns stora svårigheterna att
höja premierna utan att förlora marknadsan-
delar och det var svårt att nå tillfredsställande
avkastning på den svenska rörelsen. Lönsam-
heten var högre utomlands samtidigt som ett
utökat internationell engagemang reducerade

osäkerheten om framtida politiska åtgärder i
Sverige. Detta innebar att Skandia allt mer
expanderade verksamheten utomlands. I slu-
tet av 1960-talet inleddes t.ex. internationell
flygförsäkring. Liksom den svenska rörelsen
organiserades den internationella rörelsen i
fyra geografiska zoner med kontor i Stock-
holm, New York, Mexiko City och Sydney.

Från Stockholm sköttes rörelsen i Europa,
Afrika och Mellanöstern fram till Pakistan.
Europa-zonen var den viktigaste och utgjorde
nästan 50 procent av den utländska verksam-
heten. Direkt försäkring kom från dotterbolag
i Europa; Belgien, Danmark och Norge, samt
avdelningskontor i Västtyskland och general-
agenturer i Frankrike och Nederländerna.

Från New York drevs rörelsen i USA och
Kanada, vilken utgjorde två femtedelar av
Skandias internationella portfölj. I USA drevs
fortfarande endast återförsäkring, men i Ka-
nada kombinerades både direkt och indirekt
verksamhet. På sistnämnda marknaden hade
dock låg lönsamheten inneburit att verksam-
heten hölls på en mycket låg nivå.

Från Mexiko City drevs den Latin- och
Sydamerikanska verksamhet, där man t.ex.
1971 etablerade kontor i Caracas (Venezue-
la) och Panama City, samt ett avdelningskon-
tor för skadeförsäkring och ett dotterbolag för
livförsäkring i Colombia. I det sistnämnda
fallet var etableringen ett exempel på där
Skandia följt svensk industri till utlandet.
Dessutom installerades det fjärde zonkontoret
i Sydney som administrerade rörelsen i Aus-
tralien och Sydostasien. Till skillnad från de
övriga zonerna bestod huvuddelen av verk-
samheten i fjärran östern av direktförsäkring.
Dessutom drevs internationell flygförsäkring
från Stockholm men rörde de flesta regionala
zonerna.18  En annan verksamhet som drevs
från huvudkontoret var en enhet som tillgodo-
såg svensk industris behov av försäkring
utomlands.

För att samordna verksamheten både i
Sverige och utomlands bildades en enhet inom
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Skandia som kallades koncernplanering. En-
ligt en artikel från ledningen av koncernpla-
neringen hade redan 1966 i företagspolitiken
fastställts att: ”Skandia skall utvidga sin verk-
samhet på det internationella verksamhetsfält
i fråga om både direktförsäkring och återför-
säkring. Försäkringsrörelsen på marknader
utanför Sverige skall utgöra en växande andel
av den totala verksamheten.”19

Enligt den nämnda artikeln skulle det ha
funnits flera drivkrafter bakom Skandias in-
ternationella expansion, t.ex.:
• Följa svenska industrin utomlands.
• Hårdnande inhemsk konkurrens.
• Högre lönsamhet utomlands.
• Hög finansiell kapacitet efter fusionerna.
• Arvet av utländska representanter efter fu-

sionerna.
• Mindre beroende av politiska åtgärder i

Sverige.20

Det fanns följaktligen en rad faktorer som låg
bakom strategin att utvidga utländska enga-
gemang. Den inhemska marknaden visade
låg lönsamhet till följd av ökad konkurrens,
ökade skadekostnader och en minskad till-
växttakt. Skandiakoncernens stärkta konsoli-
dering innebar också större möjligheter att
agera på utländska marknader. Dessutom inne-
bar fusionerna att Skandia hade ett stort antal
utländska dotterbolag och agenturer inom kon-
cernen, vilket underlättade en satsning på
utländska marknader. Slutligen medförde det
politiska klimatet i Sverige, tillsammans med
den starkt reglerade finansiella marknaden,
att företagets möjligheter att agera efter före-
tagsekonomiska målsättningar var begränsa-
de. En ökad intensitet på den internationella
försäkringsmarknaden betraktades därför som
ett sätt att öka tillväxten, förbättra lönsamhe-
ten och även öka flexibiliteten.

Skandia hade i slutet av 1960-talet dotter-
bolag i Australien, Belgien, Colombia, Dan-
mark, Mexiko, Norge och USA. I USA och
Mexiko drevs den indirekta verksamheten
under en längre period tillsammans med det

brittiska bolaget Prudential. År 1969 övertog
Skandias Prudentials andel, som istället sat-
sade på livförsäkring, och därigenom för-
dubblades det amerikanska engagemanget.

8. 1970-talets expansion

Strategin att expandera på den internationella
marknaden fortsattes på 1970-talet. Satsning-
en skedde framför allt inom skadeförsäkring.
År 1971 uppgick den internationella verk-
samheten till 93 procent av skadeförsäkring
och resterande andel bestod av livförsäkring.
Skadeförsäkringen i sin tur bestod till fyra
femtedelar av ingående återförsäkring och
den återstående femtedelen av direkt utländsk
försäkring. Livbolaget i Australien såldes 1973
och därefter koncentrerade man sig på skade-
försäkring. År 1973 öppnades även kontor i
Beirut och Madrid, samtidigt som man för-
värvade ett skadeförsäkringsbolag i England.

År 1974 bildades i Västtyskland ett bolag,
Hanse-Merkur, som övertog Skandias civil-
och motoraffär i landet. Under 1974 öppna-
des även ett avdelningskontor för återförsäk-
ring i Auckland (Nya Zeeland) och ett kon-
taktbolag för återförsäkring i Singapore. Un-
der 1975 etablerades även ett kontor i Tokyo.
År 1974 överläts den amerikanska återför-
säkringsrörelsen på ett nybildat och helägt
dotterbolag, Skandia America Reinsurance
Corporation (SARC). Dessutom återupptogs
den tidigare verksamheten i Kanada genom
ett nyöppnat kontor i Toronto. Skandia tving-
ades dock också avveckla ett nationellt agen-
turnät 1971, då Skandias indiska dotterbolag
nationaliserades efter 14 års verksamhet, dock
var rörelsen relativt obetydlig.21

På den latinamerikanska marknaden in-
träffade jordbävningar i Nicaragua 1973 och
1976 i Guatemala. Åren 1976/77 var expan-
siva år, då det upprättades nya kontor i Atlanta
(USA) och Madrid, året därpå etablerades
även engagemang i Paris och Hongkong. År
1976 passerade den utländska rörelsen premie-
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inkomsten från Sverige och utgjorde drygt
50 procent av samlade premieinkomst. Med
hänvisning till tidigare internationaliserings-
grader kan dock påpekas att den interna-
tionella verksamheten låg på en begränsad
nivå jämfört med tidigare tidsperioder.

Ett stort problem på 1970-talet var oljekrisen
och den efterföljande inflationen som innebar
att nyteckningen stagnerade, dvs. en nedgång
i premieinkomsten trots att prisförsämringen
pressade både skade- och förvaltningskost-
naderna uppåt. Detta medförde en ökad pre-
miekonkurrens på den internationella försäk-
ringsmarknaden, vilket ledde till sänkta pre-
mienivåer och reducerade resultat.22

De inrättade zonkontoren innebar också att
den nya organisationen erhöll en funktion
som utökade den internationella rörelsen. Det
viktigaste skälet bakom att zonkontoren fick
en regional utspridning var att skapa förut-
sättningar för god kundservice, t.ex. genom
teknisk rådgivning, men innebar också att den
internationella verksamheten expanderade
automatiskt. En viktig sak som påpekades
upprepade gånger i Skandias årsredovisningar
var behovet av riskfördelning på geografiskt
åtskilda marknader för att främst dra nytta av
vinstförskjutningar. Denna syn på internatio-
nell verksamhet som ett sätt att utjämna risker
framkom tydligt i 1977 års redovisning: ”Den
internationella rörelsens breda bas, geogra-
fiskt och branschmässigt, ger en risksprid-
ning som stabiliserar rörelseresultatet.”23

Detta innebär att från instiftandet av de
första försäkringsaktiebolagen i mitten på
1800-talet har riskutjämningen varit en dri-
vande faktor i försäkringsbolagens interna-
tionella verksamhet. En skillnad var dock att
riskutjämning under den tidiga perioden främst
var för att inte äventyra bolagens överlevnad,
men den moderna utvecklingen har karaktäri-
serats som ett sätt att jämna ut resultaten. Å
andra sidan var också vinstförskjutningarna
en viktig del för att tillgodogöra bolagens
överlevnad under den tidiga utvecklingen.

Detta framkom t.ex. explicit hos bolaget Svea
i slutet av 1800-talet. Då genomfördes analy-
ser där man jämförde de olika geografiska
områdena och man betonade fördelen att dri-
va verksamhet på marknader som både geo-
grafiskt och resultatmässigt var relativt obe-
roende av varandra.

En annan sak som också framhölls i 1977
års redovisning var att det fanns ett nära
samband mellan det svenska industrins inter-
nationalisering och att Skandia följde sina
kunder utomlands. Denna drivkraft bakom
internationaliseringen, kundföljare, har inte
framkommit i utvecklingen före första världs-
kriget. I det tidiga materialet påpekades istäl-
let att ha svenska företag som kunder utom-
lands var en särskild riskabel verksamhet,
eftersom de kunde ställa orimliga krav på
bolagen, t.ex. genom hot av uppsägning av
kontrakt på hemmamarknaden. Dessutom
fanns också en risk att de svenska företagen
flyttade sina produktionsenheter till ett annat
land. Det var därför bättre att satsa på inhem-
ska kunder för att bygga upp en portfölj som
var långsiktigt stabil.

År 1978 genomfördes en nyemission med
avsikt att stärka Skandias finansiella styrka
inför en intensifierad internationell expansi-
on. På 10 år hade internationaliseringsgraden
ökat med nära 10 procent och uppgick 1977
till cirka 54 procent. Däremot hade den inter-
nationella expansionen inneburit att konsoli-
deringsgraden hade sjunkit med 30 procent
bara mellan 1973-1977. Kapitalförstärkning-
en innebar också att bolaget kunde behålla
betydande försäkringsbelopp för egen räk-
ning, vilket antogs stärka konkurrenskraften
både nationellt och internationellt.24

År 1979 innefattades Skandia-koncernen
av Skandia, Skandia Re., 10 försäkringsbolag
i utlandet, samt minoritetsintressen i livför-
säkringsbolaget Hamburg-Mannheimer, ska-
deförsäkringsbolaget Hanse-Merkur (Ham-
burg) och skadebolaget Skandia-Boavista (Rio
de Janeiro). Under 1979 startades även ett
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livbolag i Storbritannien och dessutom två
bolag på Bermuda; dels helägda Hudson Un-
derwriting och två tredjedelar av Hudson
Reinsurance. Den viktigaste orsaken bakom
bildandet av dessa bolag var att det fanns
ungefär 1000 amerikanska captivebolag lo-
kaliserades på Bermuda.25  Etableringen öpp-
nade möjligheterna att återerövra marknad-
sandelar inom återförsäkring som försvunnit
vid skapandet av captivebolagen. Dessutom
utvidgades verksamheten på amerikanska fast-
landet, då avdelningskontor upprättades i
Houston och San Francisco.26

Den amerikanska verksamheten omorgani-
serades 1977 för att underlätta finansieringen
av expansionen i USA. Då bildades det hel-
ägda holdingbolaget, Skandia Corporation,
samt ett dotterbolag, Skandia America Rein-
surance Corporation.

Skandias verksamhet som upprättades 1979
i Storbritannien började även driva fondför-
säkring (unit linked), dvs. försäkringstagarna
fick själva bestämma var det sparade kapita-
let skulle investeras. Detta var det första ste-
get till aktivering av koncernens internatio-
nella livrörelse och kom att få stor betydelse
för bolagets verksamhetsinriktning vid mit-
ten av 1990-talet.

9. Den nya eran på 1980-talet

Från slutet av 1960-talet påbörjades en kraf-
tig utvidgning av Skandias internationella
kontorsnät, trots detta tog det 15 år innan man
överträffade internationaliseringsgraden före
första världskriget. År 1982 inträffade en
historisk händelse. Det var första gången som
Skandias internationaliseringsgrad översteg
1912/13 års värden (Svea hade uppnått sam-
ma värde redan på 1890-talet). Detta under-
stryker den cykliska karaktären bakom de
svenska bolagens internationella verksam-
het. Internationaliseringsgraden och föränd-
ringar av premieinkomsten i Sverige och ut-
landet har främst varit beroende av realeko-

nomins utveckling och konjunkturella sväng-
ningar på respektive marknad. Det har dock
inte rört sig om en rätlinjig tillväxtprocess
som inleddes efter andra världskriget, utan
istället finns tidigare perioder med mycket
aktiv internationell verksamhet.

Den ökade internationaliseringsgraden på
1980-talet ledde till att ledningen önskade
särskilja den internationella och nationella
verksamheten. En annan viktig orsak var att
den internationella rörelsen drabbades av svåra
förluster, främst från ansvarsförsäkringar i
USA. För att undvika att resultaten från den
utländska rörelsen även skulle påverka hem-
mamarknaden överfördes den internationella
verksamheten till ett dotterbolag, Skandia
International (SI), som 1985 börsnoterades.
Skandias ägarandel uppgick till cirka 45 pro-
cent. Därigenom skedde en geografisk upp-
delning av verksamheten; SI skulle bedriva
verksamhet i utlandet medan Skandia kon-
centrerade sig på svensk försäkring och för-
säkring av svenska risker utomlands. SI hade
kontor i ett tjugotal länder och var indirekt
verksam i mer än 100 länder.27

Skandia inledde även en ny strategi för
verksamheten, då man började definiera den
nordiska marknaden som bolagets hemma-
marknad. Från ett historiskt perspektiv är det
dock möjligt att definiera den nordiska mark-
naden som de svenska bolagens hemmamark-
nad redan på 1800-talet. Denna strategi för-
svann dock i och med första världskriget, då
guldmyntfoten och särskilt den skandinaviska
myntunionen upplöstes. Till följd av stora
valutafluktuationer och problem att erhålla
koncession efter första världskriget ökade
osäkerheten i Norden och de flesta svenska
bolagen avvecklade sina livrörelser i Norden.
Detta gällde särskilt livförsäkringsverksam-
heten och utlöstes av valutadifferenser mel-
lan Danmark och Norge, samt den politiska
instabiliteten i Finland.

År 1987 förvärvade SI aktiemajoriteten i
danska bolaget Kgl. Brand och en mindre post
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i finska Pohjola, vilket var ett uttryck för ett
närmare samarbete mellan bolagen. Den nya
hemmamarknaden Norden breddades ytterli-
gare 1989 genom köp av norska Vesta-grup-
pen och 10 procent av norska livbolaget Da-
vid. År 1989 uppköptes även det brittiska
motorbolaget National Insurance & Guaran-
tee (NIG).28

Börsintroduktionen av Skandia Internatio-
nal blev dock endast en treårig parentes och
1989 återköptes de utestående aktierna. De
främsta skälen bakom integreringen var både
interna men även externa faktorer. För det
första närmade sig de bägge bolagen varan-
dras områden och det blev mer effektivt att
samordna verksamheten. Vad gällde exogena
faktorer hade stora förändringar skett, t.ex.
internationella avregleringar, eliminering av
handelshinder, det fördjupade europeiska sam-
arbetet, branschglidningen mellan bank och
försäkring och förändrade förutsättningar för
återförsäkring. Sammantaget krävdes kapi-
talstarka organisationer för att konkurrera på
den internationella marknaden och genom
fusionen mellan Skandia och Skandia Inter-
national kunde man tillgodogöra sig både
stordrifts- och samordningsfördelar.29

Sammanfattningsvis så karaktäriserades
1980-talet av en kraftfull expansion av inter-
nationaliseringsgraden, vilket skedde fram-
för allt genom ett utvidgat engagemang på
den internationella återförsäkringsmarknaden.

10. 1990-talet, expansion
och ny strategi

1990-talet innebar stora omvälvningar för
Skandias internationella verksamhet. Decen-
niet inleddes med att man utvidgade den in-
ternationella skadeförsäkringen, både genom
direkta engagemang och en ökad satsning på
återförsäkringsrörelsen. I mitten av 1990-ta-
let förändrades dock strategin genom att de
äldre skadegrenarna uppvisade en sjunkande
räntabilitet och istället övergick gick man till

att satsa på internationell livförsäkring, eller
snarare s.k. fondförsäkring, där försäkrings-
tagarna själva kunde bestämma sitt sparade
kapitals medelsplacering.

År 1991 passerade Skandias internationali-
seringsgrad en ”drömgräns” då mer än 80
procent av portföljen kom från utlandet. Den
högsta noteringen ”all time high” någonsin i
svensk försäkringshistoria skedde 1994 då
internationaliseringsgraden uppgick till näs-
tan 90 procent. Efter 1994 sjönk internationa-
liseringsgraden och det sista året som interna-
tionaliseringsgraden kan identifieras var 1995,
då IG uppgick till 85 procent. År 1996-98
genomfördes en nedmontering och utförsälj-
ning av Skandias utländska skaderörelse.

I början av 1995 inleddes en större om-
organiseringen av Skandias utländska verk-
samhet. I februari 1995 infördes en ny koncern-
organisation i Skandia. Den operativa affärs-
organisationen delades upp i fyra affärsen-
heter. Koncernen uppdelades i Skandia Nor-
den, SkandiaBanken, Skandia Liv, Assurance
Financial Services (AFS), International Direct
Insurance & Reinsurance (IDR), Direct-Insu-
rance Non-Life (DINO), Skandia Internatio-
nal, Skandia America Corporation (SAC).

DINO startades 1988 och drev en grupp
bolag som sålde skadeförsäkringar till privat-
personer och mindre företag på ett begränsat
antal marknader utanför Norden. I Storbritan-
nien genom dotterbolaget NIG Skandia som
främst sysslade med motorförsäkring, i Ita-
lien genom Uniass och Multiass, med tonvikt
på trafikförsäkring. I USA bedrevs verksam-
het genom Valley Group, Texas Group (mo-
tor) och Southeast Group främst inriktat på
fastigheter och mindre företag. I USA kom
bolagen inom enheten att samordnas med
Skandia America Group.30

I enlighet med strategiska beslut av styrel-
sen för Skandia koncernens moderbolag ge-
nomfördes under 1992 en rad strukturella
förändringar som på ett genomgripande sätt
påverkade Skandia International och dess
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dotterbolag, beträffande såväl rörelsens in-
riktning som dess omfattning. Bakgrunden
var främst att sambandet mellan de i Skandia
International-koncernen ingående operativa
enheterna Reinsurance, Assurance and Finan-
cial Services (AFS) och Direct Insurance Non-
Life (DINO) blivit allt mindre påtaglig. För-
delar syntes stå att vinna genom att separera
dessa enheter från varandra, såväl administ-
rativt som ägandemässigt. Enligt den nya
strategin skulle Skandia International utgöra
ett renodlat bolag för professionell återför-
säkring i hela världen utom den nordameri-
kanska kontinenten. Dessutom drev bolaget
flygförsäkring.

Geografiskt skedde även en koncentration
genom att ett antal avdelningskontor drogs in
och verksamheten centraliserades till Stock-
holm. Kvar blev kontoren i London, Paris,
Tokyo och Mexico City medan kontoren i
Madrid, Milano, Hongkong, Singapore, Syd-
ney och Auckland avvecklades. Däremot för-
blev kontorsnätet för livförsäkringsrörelsen
oförändrat.

Dessvärre finns det ingen möjlighet att från
Skandias årsredovisning efter 1995 att beräk-
na bolagets internationaliseringsgrad, men
eftersom bolaget 1996-97 till stor avvecklat
den utländska skaderörelsen torde den inter-
nationella verksamheten andelen ha sjunkit
drastiskt efter 1995. Detta understryker åter-
igen att det rör sig om en cyklisk utvecklings-
process, där både yttre och inre omständig-
heter, samt omformuleringar av företagets
strategi, bestämmer internationaliserings-
processen.

I början av 1996 sålde Skandia sitt återför-
säkringsbolag i USA, SARC, till den kana-
densiska försäkringsgruppen Fairfax Finan-
cial Holdings. Detta var ett led för att minska
riskexponeringen inom återförsäkring. För
att få ordning på den indirekta verksamhet
hade det enligt ledningen krävts en kraftigt
utökad volym för att kunna nå en tillfreds-
ställande avkastning. I stället satsade man

på amerikansk liv- och fondförsäkring s.k.
”varible annuties” inom bolaget American
Skandia Life. I början av 1998 såldes även
resterande delar av Skandia International
Insurance Corporation och Skandia UK Insu-
rance säljs till Fairfax.31

I slutet av 1996 fick Skandia även konces-
sion att genom AFS starta försäljning av spar-
och livförsäkring i Japan, världens största
livmarknad, vilken uteslutande rörde unit lin-
ked-produkter. Å andra sidan såldes även
samtliga aktier i de största isländska liv- och
sakförsäkringsbolagen, men Skandia önska-
de ett samarbetsavtal med köparen för att
tillgodose den växande sparmarknadens be-
hov på Island.32

Den riktigt stora omstruktureringen skedde
dock hösten 1997 då Skandia sålde huvud-
delen av sin återförsäkringsverksamhet i
Skandia International till Hannover Re. Ut-
försäljningen var ett led i Skandias fokuse-
ring på kärnverksamheterna, nordisk skade-
försäkring och global sparverksamhet (unit-
linked). Skandias strategi var att minska risk-
exponeringen av svårbedömd ansvarsaffär
med lång avvecklingstid. Hannover Re över-
tog hela den fakultativa-, flyg-, och livåter-
försäkringsrörelsen. Ytterligare en utförsälj-
ning skedde i slutet av 1997 då Skandia sålde
sin skaderörelse i Colombia, men satsade
istället i ännu högre utsträckning på spar- och
pensionsförsäkringsområdet i landet.33

Sammanfattningsvis kan dock påpekas att
den utländska skaderörelsen demonterades
1995-98. I stället har Skandias internationella
livförsäkringsrörelse blivit dominerande för
bolagets premieinkomst, men det är en histo-
ria som inte kommer att diskuteras här.

11. Slutsatser och fortsatt forskning

Den longitudinella studien av de svenska för-
säkringsbolagens internationaliseringsgrad
indikerade på flera intressanta slutsatser. Det
kan fastslås att den internationella verksam-
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heten inte varit en rätlinjig utvecklingspro-
cess som inleddes efter andra världskriget. I
början av 1890-talet och 1900-talets första
decennium och i början på 1930-talet var t.ex.
Sveas internationaliseringsgrad drygt 70 pro-
cent. Den högsta noteringen för Sveas inter-
nationella andel var 1931, då nära fyra femte-
delar av bolagets premieinkomst kom från
utlandet. Skandias internationalisering kom
först på 1910-talet upp i dessa nivåer, samt på
1930-talet då bolaget tillsammans med Svea
drev ett eget dotterbolag i USA. I det sist-
nämnda fallet var dock Skandias internatio-
naliseringsgrad inte lika högt som Sveas, men
å andra påverkades Skandia i lika hög ut-
sträckning vid avvecklingen av Hudson som
Svea. Skandias internationaliseringsgrad var
också stabil under 1930- och 1940-talen.

Vilka faktorer har då påverkat internationa-
liseringsprocessen över tid? Eftersom måttet
internationaliseringsgrad är en funktion av
utländska premier/totala premier, har även
den svenska marknadens premieutveckling
påverkat andelen internationell verksamhet.
Detta var särskilt fallet under 1910-talets in-
flation, där den svenska premieinkomstens
chimära expansion tillsammans med bortfal-
let av den ryska och östeuropeiska markna-
derna innebar en åderlåtning för de svenska
skadeförsäkringsbolagens internationalise-
ringsgrad.

Det svenska försäkringsväsendet interna-
tionaliserades redan i samband med dess fram-
växt i mitten på 1800-talet. De viktigaste
orsakerna var behovet av riskutjämning, möj-
ligt att ta emot större försäkringsobjekt sam-
tidigt som man inte äventyrade bolagens lång-
siktiga överlevnad. Efter andra världskriget
förefaller en viktig drivkraft bakom Skandias
internationalisering ha varit att utjämna re-
sultatet mellan olika geografiska marknader.
Med hänsyn till den ökade integrationen av
den internationella finansiella marknaden har
reducerat motivet för att driva verksamhet på
olika marknader. I den fortsatta forskningen

kommer dessa argument för att driva utländsk
verksamhet att analyseras närmare.

En slutsats som kan dras från denna över-
siktliga studie är att försäkringsbolagens in-
ternationalisering inte varit en rätlinjig och
ständigt växande process. I stället finns aktiva
och reaktiva perioder vilket bildar ett mönster
av cyklisk karaktär. Dessa cykler har både
påverkats av förhållanden på den internatio-
nella försäkringsmarknaden, som t.ex. världs-
krigen och osäkerhet i valutakurser, men även
av inländska förutsättningar, t.ex. beskatt-
ning, konkurrens och institutionell föränd-
ring. Det har funnits en stark koppling till
realekonomins utveckling och konkurrensen
på hemmamarknaden. Även detta är ett områ-
de som kommer att diskuteras närmare i den
fortsatta forskningen.

Denna studie av de svenska försäkringsbo-
lagens internationaliseringsgrad över tid bör
dock ses som tentativ och bör utvidgas både
kvalitativt – analys av diskussioner inom fö-
retaget – och kvantitativt – fallstudier från
flera försäkringsbolag – för att erhålla en mer
sammanhållen bild av vilka faktorer som på-
verkade de svenska försäkringsbolagens in-
ternationalisering från andra världskrigets slut
och fram till slutet av 1980-talet. Med ut-
gångspunkt från att internationaliseringspro-
cessen haft en cyklisk karaktär bör även de
svenska försäkringsbolagens internationali-
sering betraktas som en evolutionär process,
vilken påverkas av ett stort antal storheter.
Detta bör kunna ge oss såväl flera ledtrådar
till förståelsen av internationell tjänsteverk-
samhet samt även vissa indikatorer på vilka
förutsättningar som bör uppfyllas för att kun-
na generera en framgångsrik internationell
verksamhet. De viktigaste faktorerna förefal-
ler varit sunda riskurvalprinciper, hög finan-
siell kapacitet och kompetent personal samt
långsiktighet.

Den longitudinella metoden kan också ge
en möjlighet att testa olika teoretiska utsagor.
Därför kommer olika internationaliserings-
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teorier att diskuteras närmare i den fortsatta
forskningen.

En annan variabel som förändrats kontinu-
erligt var organiseringen av den utländska
verksamheten. Under 1800-talet och början
av 1900-talet fanns en särskild avdelning som
uteslutande sysslade med den utländska rörel-
sen. Även de verkställande direktörerna hade
stort inflytande över den internationella verk-
samheten. Efter fusionerna på 1960-talet över-
fördes den internationella verksamheten till
två enheter; utlands- och återförsäkrings-
avdelningen. I början på 1970-talet upprätta-
des istället fyra huvudkontor för att styra över
ett större geografiskt område. Bildandet av
Skandia International innebar att de största
delarna av den internationella verksamheten
överfördes till ett eget företag, som också
delvis ”privatiserades”. Återförvärvet av
Skandia International var en effekt av att det
krävdes kapitalstarka organisationer för att
kunna konkurrera på den internationella mark-
naden. En fråga som framkommer vid denna
diskussion är hur organiseringen av den inter-
nationella verksamheten har påverkat utveck-
lingen? Hur har moderbolagen styrt sina ut-
ländska enheter och kan utvecklingen förkla-
ras med hjälp av hur man organiserat och styrt
verksamheten?

Det kan därför påpekas att Skandias strate-
giska formulering har förändrats vid uppre-
pade tillfällen efter fusionerna på 1960-talet.
Den viktigaste förskjutningen på ett längre
perspektiv var att den tidigare koncentratio-
nen på skadeförsäkring främst genom åter-
försäkring har reducerats medan den interna-
tionella liv- och sparmarknaden istället ham-
nat i fokus. Ett intressant forskningsområde i
framtiden kommer med största sannolikhet
att beröra bolagets internationella satsning på
liv- och fondförsäkring, samt därigenom en
ökad betydelse av kapitalförvaltning. Den
stora frågan blir givetvis om denna strategi-
förändring är den rätta vägen för Skandia, där

bolagets behov av kompetens överflyttas från
riskbedömning av företagsrisker till främst
att syssla med olika typer av kapitalförvalt-
ning. Det nya strategin framkommer tydligt i
bolagets årsredovisning för 1996: ”Skandias
mål är att vara det ledande och mest lönsam-
ma försäkringsbolaget i Norden och att lön-
samt växa på den globala sparmarknaden.”34

Ett annat intressant forskningsområde, med
hänsyn till de argument som angivits för att
driva internationell verksamhet, är vilken
avkastning företagen haft på sina utländska
försäkringar under en längre tidsperiod. I den
fortsatta forskningen kommer att genomföras
en analys av de svenska försäkringsbolagens
räntabilitet av den internationella verksam-
heten. Därigenom är det möjligt att bedöma
om de utländska rörelserna varit framgångs-
rika eller om det inte funnits någon ekono-
misk rationalitet att driva försäkringsverk-
samhet på främmande marknader.

Ett särskilt intressant område är hur de
omfattande institutionella begränsningarna
påverkat försäkringsbolagens internationali-
sering. Medförde den statliga politiken, inom
vad som brukar kallas för den svenska model-
lens epok, en acceleration eller begränsning
av den internationella verksamheten och hur
förändrade lagstiftningen möjligheterna för
försäkringsbolagen att följa strikta företagse-
konomiska mål för sin verksamhet?

Det finns också behov av att studera försäk-
ringsbolag som inte ingått i Skandiakoncer-
nen för att kunna undersöka likheter och skill-
nader i utvecklingen. Därför har ett bolag
med annan associationsform och kanske även
andra målsättningar valts för en närmare
studie. Därför kommer även Folksamkon-
cernens internationella verksamhet att analy-
seras och jämföras med Skandiakoncernens
utveckling. Med hjälp av detta material kan
även diskuteras hur olika associationsformers
möjligheter har varit att driva internationell
försäkringsrörelse över tid.
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