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Den aktiva Svenska Föreningen 
för Historiska Värdepapper bru-
kar under varje verksamhetsår 
arrangera flera studiebesök till 
företag, organisationer och in-
stitutioner som på olika sätt spe-
lat en roll för eller har utvecklat 
aktiemarknaden till ett intres-
sant studie- och samlarområde. 
Onsdagen 28 januari 2015 var 
Föreningen inbjuden att besöka 
Skandia i det moderna huvud-
kontoret på Lindhagensgatan på 
Kungsholmen i centrala Stock-
holm. Drygt dussinet medlem-
mar hörsammade inbjudan och 
möttes av den entusiastiske ci-
ceronen och värden för kvällen, 

varumärkeschefen Sven Ljung-
berg. Hela gruppen slussades 
till ett ändamålsenligt sam-
manträdesrum, förberett med 
kaffe och tilltugg. I denna lokal 
presenterade Sven i intensivt 
tempo mycket initierat och väl-
taligt Skandias utveckling i tid 
och rum. Drivkrafterna och de 
yttre konturerna av denna fram-
gångshistoria är värda att sum-
mera och framstår som än mer 
fantastiska i skenet av den vik-
tiga hörnsten som Skandia blivit 
i samhällsutvecklingen.

Skandia – första börsbolaget
Den svenska industrialismen ac-
celererade i mitten av 1800-talet 

och med den ökade efterfrågan 
på investeringsvilligt kapital. 
Med en sådan investering, där 
aktien är ett instrument och 
kvittens på en värdeinsats, följer 
också en bedömning av såväl af-
färsrisker i företagets egentliga 
verksamhet som risker förknip-
pade med driftstörningar, egen-
domsskador och andra oför-
utsedda händelser. Vid denna 
tidpunkt ökade efterfrågan på 
sådana bedömningar och lös-
ningar som kunde förebygga 
risk samt att reducera hanterbara 
risker. Brand- och livförsäkring-
ar var sådana tidiga instrument 
som började bli tillgängliga un-
der 1700-talets senare hälft, då 

Skandia - En ledande aktiepionjär
i den svenska samhällsutvecklingen
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England var en föregångsmark-
nad. Ett framgångsrikt sådant 
ombud i Sverige var Carl Gustaf 
von Koch. Han identifierade ti-
dens behov av sådana affärs-
mässiga produkter och tjänster 
som kunde stilla investerarnas 
risk-oro. Redan under hösten 
1854 gick Koch ut med inbjudan 
att teckna aktier i Skandia. Efter 
prövning och regeringens god-
kännande att starta bolaget stad-
fäst genom Konglig Resolution 
den 12 januari 1855, konstituera-
des Skandia den 19 mars 1855, 
Sveriges första försäkringsAK-
TIEbolag (till skillnad från dit-
tills lokala Brandstodsbolag, en 
kooperativ form med solidariskt 
betalningsansvar). 1863 blev 
Skandia det första aktiebola-
get vars aktie handlades på den 
svenska fondbörsen.

En katalysator för samhällsut-
vecklingen
Skandia, vars första adress pas-
sande nog var Mynttorget nr 2 i 
Gamla Stan, Stockholm, expan-
derade kraftfullt och var den le-

dande pionjären inom sitt gebit. 
Som ett led i att stärka Skandias 
institutionella roll och allmänna 
förtroende i egenskap av aktie-
bolag och främja likviditeten i 
dess aktie på börsen tog man 
initiativet till offentlig årsredo-
visning samt statlig granskning 
av verksamheten. Den lukrativa 
marknaden uppmuntrade till att 
över 1000 försäkringsaktiebolag 
bildades under åren 1855-1955. 
En mycket tongivande person 
i branschen under dessa år var 
Sven Palme (farfar till Olof Pal-
me). Han var Thules VD mel-
lan 1888-1931 och kan med rätta 
kallas Sveriges Mr Försäkring. I 
backspegeln kan nu konstateras 
att många av de mindre försäk-
ringsaktiebolagen på ett eller an-
nat sätt gått upp i Skandia fram 
till nutid. I spåren av dessa suc-
cessiva konsolideringar följde 
intressanta mått och steg för att 
skärpa villkoren kring försäk-
ringslösningar. Man avlastade 
kundbolagen risk genom skräd-
darsydda lösningar som också 
påverkade lagstiftning. Exem-

pelvis skapades en arbetsgivar-
försäkring som fick stor social 
betydelse i samband med arbets-
platsskador, sjukdom och stöd 
för familjeförsörjare.

Konstfrämjande
Det tidiga Skandia blev också en 
föregångare vad beträffar mark-
nadsföring och direktförsäljning. 
1922 lät man framställa Sveriges 
första reklamfilm som spelades 
på bio under 5 år och på sin tid 
sågs av över 100000 biobesökare. 
Man var också föregångare i ak-
tiv och omväxlande skyltning i 
varuhusfönster för sin verksam-
het, produkter och tjänster. I takt 
med sin tillväxt utvecklade Skan-
dia också nya administrativa 
system, maskin- och datorstöd, 
samt moderna kontorsmiljöer 
av föregångskaraktär. 1961 hade 
Thules stordator Europas största 
minne (vilket idag kan jämföras 
med en enkel handräknare). Det 
moderna Skandia bildades 1961-
63 genom sammanslagning med 
bolagen Svea, Skåne, Öresund 
och Thule. Det var Per Gunnar 
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Gyllenhammar som initierade 
denna fusion, baserad på analys 
av risk- och lönsamhetsbedöm-
ningar för enskilda bolag kontra 
storskaliga fördelar i egenskap 
av en aktör.

Som ett led i sin presenta-
tion tog Sven Ljungberg med 
besöksgruppen runt i de mo-
derna, ljusa och ändamålsenliga 
lokalerna på Lindhagensgatan. 
Underhand fick vi fina exempel 
på den värdegrund som Skan-
dia utvecklat och som sätter sin 
prägel på dagens organisation, 
kontorsmiljö och samhällsen-
gagemang. Skandia stöder idag 
bl.a. stressforskning, som tidi-
gare kallades jäktforskning! I 
samband med ungdomsvålds-
spiralen och missdådsklotter i 
centrala Stockholm under senare 
hälften av 1980-talet (då Paulo 
Roberto fick epitetet Kungen 
av Kungsan) tog dåvarande VD 
Björn Wolrath initiativet 1987 till 
kampanjen ídéer för livet, med 
syfte att stävja ungdomskrimi-
nalitet och -våld och finna kon-
struktiva alternativ för ungdo-
mar i riskzonen. 

Under årens lopp har den an-
rika koncernen anskaffat en hel 
del konstverk för utsmyckning 
av sina kontorslokaler etc. Myck-
et har dock sålts av i samband 
med flytten från Sveavägen till 
Lindhagensgatan på Kungshol-
men. Sven Ljungberg berättar 
att hyran av det nya skräddar-
sydda kontorskomplexet är 70 

miljoner kronor LÄGRE än på 
Sveavägen, samt att driftkost-
naderna genom energisnåla 
lösningar är 30 miljoner kronor 
LÄGRE, jämfört med det gamla 
huvudkontoret. De gamla direk-
tionsplanen är borta och nu är 
det öppna kontorslandskap med 
nästa total allmän access för de 
anställda. Man fick nästan lite 
”Manhattan-känsla” av de fina 
utsikterna överst och det berät-
tades också att en svensk lång-
film hade spelats in i ett av dessa 
finrum. 

2006 avnoterades Skandia-
aktien, i samband med att syda-
frikanska Old Mutual köpt upp 
Skandia. 1 januari 2012 sker se-
dan en häpnadsväckande affär, 
då livförsäkringsbolaget köper 
den nordiska verksamheten från 
Old Mutual och nybildar Skan-
dia. Sven Ljungberg beskriver 
det som att dotterbolaget köper 
moderbolaget av mormorsbola-
get. Nu är det 1,4 miljoner för-
säkringstagare som kollektivt 
äger det nya Skandia och får sin 
återbäring i förhållande till sitt 
försäkringsengagemang i bola-
get. Med 9 procent av de svenska 
hushållens samlade tillgångar 
om 526 miljarder kronor under 
förvaltning, fortsätter Skandia 
att vara en viktig grundbult i det 
svenska investerade kapitalet i 
svenskt näringsliv. 

Skandia har haft enorma arkiv 
med handlingar, dokument och 
bilder om sin verksamhet, nu-

mera överfört till Centrum för 
Näringslivsforskning i Bromma. 
2500 av 90000 bilder finns att be-
undra på en företagslänk. Man 
uppskattar att det finns 12 hyll-
kilometer med handlingar samt 
att 20-30 terrabyte är digitalise-
rat för framtida säkerställning i 
forskningens tjänst.

150 årsarkivmaterial
Efter avslutad rundvandring, 
frågestund och tillhandahållen 
god förplägnad avtackades vår 
utmärkte ciceron Sven Ljung-
berg av SFHV’s ordförande John 
Örtengren. Det är vid sådana 
här tillfällen som medlemskap i 
föreningen ger ovärderlig åter-
bäring av information och upp-
levelser, dessutom i gott och 
likasinnat sällskap! Det är så 
minnena av svunna näringslivs-
insatser och aktiebrevens bety-
delse och spännande historia 
fortlever och anammar nya entu-
siastiska samlar-ambassadörer!

Per-Göran Carlsson 
(text och bilder)


