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Legalt reglerades ansvaret i 8 kap 7 § försäkringsrörelselagen, pagina 4. styrelsen 

svarade och svarar för bolagets organisation och för förvaltningen av bolagets 

angelägenheter bland annat innebärande ·att styrelsen har till uppgift att se till att 

verksamheten är organiserad på ett ändamålsenligt sätt. Verkställande direktören 

skulle sköta den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som 

styrelsen meddelade. 

Detta innebär att för det fall personer eller bolagsarga n, till vilka styrelsen delegerat 

uppgifter och därmed ansvar, inte skulle sköta dessa uppgifter på ett korrekt sätt är 

detta inte VD:s ansvar utan styrelsens (och naturligtvis den person eller det organs 

ansvar som misskött uppgiften). För att närmast bli övertydlig på denna punkt bör 

också påpekas att VD inte har att presumera att sådan misskötsamhet föreligger 

utan tvärtom har rätt att utgå ifrån att sådana uppgifter sköts på ett korrekt sätt. 

2.2 Bolagsorgan och personer av central betydelse under aktuell tid 

styrelsen: styrelsen utgjordes under år 2000 av Lars Ramqvist 

ordförande, Bengt Braun vice ordförande, Boer Flodgren, 

Jac Gavatin, Eero Heliövaara, lngolf Lundin, Willem 

Mesdag, Johan Fr. Odfjell, Lars-Eric Petersson och Melker 

Schörling, pagina 5. 

Revisionskommittem: styrelseutskott som på styrelsens vägnar haft både ett 

allmänt uppdrag och ett särskilt uppdrag avseende AFS-

programmet. Bestod under perioden april 1999 - april 2003 

av Lars Ramqvist (ordf), Boel Flodgren och styrelsens 

sekreterare (Jan-Mikael Bexhed) samt som adjungerade 

ekonomidirektören (Ulf Spång - 2001, därefter Jan Erik 

Back), internrevisionschefen (Göran Edwin) och de 

bolagsstämmavalda revisorerna. Jan-Mikael Bexhed var 

dessutom sekreterare i detta styrelseutskott. 

Ersättningskom mitten: styrelseutskott som på styrelsens vägnar skulle besluta om 

den allmänna tillämpningen och genomförandet av varje 

incitamentsprogram inom koncernen. Tillkom den 12 april 
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2000 och övertog styrelsens och presidiets arbetsuppgifter. 

Bestod under perioden 2000-2001 av Lars Ramqvist (ordf), 

Bengt Braun och Willem Mesdag samt därefter till april 2003 

av Lars Ramqvist (ordf), Willem Mesdag och Melker 

Schörling. Lars-Eric Petersson skulle vara ständigt 

adjungerad men kom inte att kallas eller medverka vid något 

möte utan blev tillsagd av Lars Ramqvist att inte delta. 

Bexhed, Jan-Mikael: Jur. lic., chefsjurist, chef Skandia Bolagsjuridik, styrelsens 

sekreterare, sekreterare och ledamot i Revisionskommitten, 

vice VD från december 2001, Skandias ägarrepresentant i 

Skandia Livs styrelse från våren 2002. Lämnade dessa 

befattningar våren 2006. Förmånstagare i Sharetrackern, 

inte i AFS-programmet. 

Birgerson, Jan: Auktoriserad revisor på Ernst & Young, bolagsstämmavald 

ordinarie revisor 1999 - 2004. Särskilt granskningsuppdrag 

från styrelsen att tillsammans med Karlsson granska de 

årliga värdeberäkningarna av AFS-programmet under dess 

löptid. 

Braun, Bengt: Jur. kand. och civilekonom, styrelseledamot 1989-2001 

samt 2003, ledamot i Ersättningskommitten 2000 - 2001, 

vice ordförande fram till april 2001 samt styrelseordförande 

april - december 2003. 

Cederberg, Olof: Auktoriserad revisor på Ernst& Young, bolagsstämmavald 

revisorssuppleant 1996 - 2004. Deltog i revisorernas 

särskilda granskningsuppdrag att granska värdeberäk-

ningarna av AFS-programmet. 

Edwin, Göran: Internrevisionschef från 1999. 

Flodgren, Boel: Jur. dr. och professor vid Lunds universitet, styrelseledamot 

1995- 2003, ledamot i Revisionskommitten från april 1999. 

Karlsson, Hans: Auktoriserad revisor på KPMG Bohlins, bolagsstämmavald 

revisor i Skandia till april 2002. Särskilt granskningsuppdrag 

från styrelsen att tillsammans med Birgerson granska de 
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årliga värdeberäkningarna av AFS-programmet under dess 

löptid. 

Mesdag, T Willem: Amerikansk J.D. och B.A. (motsvarande jur. dr. och fil. 

kand.), styrelseledamot 2000-2003, ledamot i Ersättnings-

kommitten från våren 2000, vice ordförande från april 2001. 

Avgick den 8 april 2003. 

Mårtensson, Tommy: Auktoriserad revisor, av Finansinspektionen i Skandia 

utsedd revisor 1997 - 2001. ,, 

Petersson, Lars-Eric: Civilekonom, verkställande direktör från januari 1997 fram 

till april 2003 samt styrelseledamot. Förmånstagare i 

Sharetrackern, inte i AFS-programmet. 

Ramqvist, Lars: Fil. dr., styrelseledamot 1998 - 2003, vice ordförande från 

april1998, styrelseordförande från april1999- 2003, 

ordförande i Revisionskommitten från april 1999 - 2003, 

ordförande i Ersättnings,kommitten från april 2000 - 2003. 

Ramstedt, Ola: Socionom, personaldirektör och vice VD till våren 2002, 

därefter VD i Skandia Liv. Förmånstagare i Sharetrackern, 

inte i AFS-programmet. 

Spång, Ulf: Civilekonom, tidigare auktoriserad revisor, vice VD och 

ekonomidirektör till hösten 2001, därefter förste vice VD och 

chef division Europe. Lämnade Skandia 2003. Förmåns-

tagare i Sharetrackern, inte i AFS-programmet. 

Söderberg, Sven: Civilekonom, styrelseordförande och ordförande i 

Revisionskommitten fram till april1999, därefter Heders-

ordförande. Avled 2004. 

2.3 Effekterna av den 11 september 2001 

De fruktansvärda händelserna den 11 september 2001 är en av de händelser som 

fått mest vittgående konsekvenser i försäkringsbranschens historia. Samtliga 

internationella försäkringsbolag fick stora svårigheter. Inom mindre än ett år 

genomfördes i försäkringsbranschen mer än 650 emissioner, varigenom bolagen 

tillfördes ytterligare totalt USD 160 miljarder i kapital. Med dåvarande valutakurs 


