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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Den finansiella marknaden har genomgått förändringar de senaste 

åren. Aktörerna på marknaden erbjuder fler tjänster och mer komplexa 

finansiella instrument riktade till konsumenter. Kunskapen om- och 

kring den finansiella marknaden hos konsumenter är generellt sett låg 

samtidigt som sparandet i finansiella instrument har ökat. Detta ställer 

krav på ett effektivt kundskydd. Rådgivning kring finansiella 

instrument och produkter hamnar härmed i rampljuset. De finansiella 

rådgivarna är experter på området och konsumenternas behov av 

pålitlig rådgivning bör säkerställas, det ska gå att lita på rådgivarnas 

rekommendationer. 

 

I svensk rätt saknades länge särskild civilrättslagstiftning beträffande 

finansiell rådgivning. I Handelsbalken finns vissa gamla regler som 

ibland har ansetts kunna tillämpas.1 2001 beslutade Regeringen om en 

utredning som skulle kartlägga och analysera behovet av 

konsumentskydd vid finansiell rådgivning.2 Den finansiella marknadens 

utveckling medför att ett större behov av rådgivning föreligger och 

aktualiserar samtidigt frågan om rådgivares ansvar och vilka krav som 

kan ställas. Innan lagen trädde i kraft saknades allmänna regler om 

rådgivares ansvar och vilka krav som kan ställas på rådgivning till 

konsument. 3 Utredningen utmynnade i Lag (2003:862) om finansiell 

rådgivning till konsumenter, (rådgivningslagen) och togs i bruk 2004. 

De yrkesgrupper som kan tillhandahålla rådgivning till konsument 

angående finansiella och juridiska frågor och träffas av 

rådgivningslagen är många, bland annat advokater, mäklare och 

revisorer.  

                                                        
1 Se sysslomannareglerna 18 Kap. HB 
2 Prop. 2002/03:133, s. 6 
3 Prop. 2002/03:133, s. 11 
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Genom införlivandet av rådgivningslagen skulle konsumenternas 

ställning stärkas på det finansiella området och skapa god balans 

mellan näringsidkare och konsument.4  

 

Efter att rådgivningslagen antogs har ytterligare lagar som reglerar 

finansiell rådgivning tillkommit. Rådgivning av försäkringsförmedlare 

regleras från och med den 1 juli 2005 specifikt i lagen (2005:405) om 

försäkringsförmedling (LFF), förordningen (2005:411) om 

försäkringsförmedling och Finansinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling. 5  Dessa 

grundar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv (2002/92/EG) 

av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling, (IMD). 

Investeringsrådgivning särregleras i Lag (2007:528) om 

värdepappersmarknaden, (VpmL) som implementerades i Sverige efter 

att Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 

april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av 

rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 

93/22/EEG, (MiFID) upprättades. Dessa lagar ackompanjeras med 

tillhörande föreskrifter och det är Finansinspektionen och 

Konsumentverket som tillsammans ser till dess efterlevnad. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda rättsläget när en 

försäkringsförmedlare tillhandahåller investeringsrådgivning inom 

ramen för kapitalförsäkring. I samband med försäkringsförmedling av 

en kapitalförsäkring delges kund investeringsrådgivning om de olika 

underliggande finansiella instrument som ger kapitalförsäkringen dess 

avkastning.  Vad som utgör ett finansiellt instrument regleras i VpmL 

och investeringsrådgivning är enligt samma lag en tillståndspliktig 

                                                        
4 Prop. 2002/2003:133, s. 7. 
5 Sundberg, Susanne, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling, s. 1 
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verksamhet. Försäkringsförmedlingsverksamhet är också förenat med 

tillståndsplikt och regleras i LFF. 

 

Vid försäkringsförmedling av kapitalförsäkring är det nästan oundvik-

ligt för försäkringsförmedlare att diskutera kapitalförsäkringens 

uppbyggnad, d.v.s. de underliggande finansiella instrument som 

förhoppningsvis kommer ge kund en avkastning. Frågan som uppstår är 

vilken lag som blir tillämplig när en försäkringsförmedlare ger 

rådgivning om de finansiella instrument som ligger till grund för en 

kapitalförsäkring och vilken betydelse detta får. 

Ett scenario är att både VpmL och LFF blir tillämpliga, vilket får följden 

att dubbla tillstånd kommer krävas för försäkringsförmedlare. Ett annat 

scenario är att investeringsrådgivning inom ramen för kapital-

försäkring ska anses utgöra en och samma tjänst och därmed enbart 

falla in under LFF.   

1.3 Metod 

Jag har använt rättsdogmatisk metod, d.v.s. där jag utgått från juridisk 

käll-material. Främst har två EU-direktiv, MiFID och IMD studerats och 

även de svenska regelverk som implementerats till följd av direktiven. 

Förarbeten, utredningar och föreskrifter har varit en viktig källa till 

material, mer så än litteratur och doktrin på området även om dessa 

också har studerats och analyserats. En kort översyn har även gjorts på 

planerade framtida direktiv som fortfarande är i planeringsstadiet. 

Detta för att jämföra dagens reglering med kommande. 

1.4 Föremål för undersökningen 

Undersökningen kommer endast fokusera på huruvida 

investeringsrådgivning utförd av försäkringsförmedlare inom ramen 

för en kapitalförsäkring är att anse utgöra försäkringsförmedling och 

därmed omfattas av LFF eller om VpmL även kan bli tillämplig. För att 

utreda rättsläget krävs först en granskning på vad kapitalförsäkring, 

försäkringsförmedling och rådgivning är. Det ökade kundskydds-
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behovet på den finansiella marknaden har varit en bidragande faktor 

till implementeringen av IMD och MiFID ska även kundskyddet inom 

respektive direktiv undersökas. Ämnets beskaffenhet är av sådant slag 

att det kommer bli vissa upprepningar i den materiella delen av 

undersökningen, även om jag försökt minimera dem. 

1.5 Avgränsning  

Rådgivningsbegreppet i sig är ett diffust begrepp. Gränsdragnings-

problematik föreligger mellan information, marknadsföring och 

rådgivning.  När rådgivningslagen infördes uppstod även fråga om 

rådgivare på en bank verkligen är rådgivare eller i själva verket 

försäljare. Banker är som andra finansiella aktörer konkurrensutsatta 

vinstmaximerare och vill sälja sina egna produkter, vilket inte får 

glömmas bort när de tillhandahåller rådgivning. 6  Då finansiell 

rådgivning saknar legal definition uppstår svårigheter i att särskilja 

rådgivning från marknadsföring och försäljning.7 Denna frågeställning 

kommer inte belysas i denna uppsats men det ska nämnas att denna 

gränsdragningsproblematik finns. Ur kundskyddssynpunkt är det 

viktigt att veta om rådgivning faktiskt har tillhandahållits då reglerna 

om konsumentskydd i rådgivningslagen inte blir tillämpliga om det 

skulle visa sig att det i själva verket är marknadsföring eller försäljning 

som konsument har erhållit. För aktörerna på den finansiella 

marknaden är det också viktigt att minska osäkerheten. De kan anse att 

de i möte med konsument erbjudit ren försäljning, men om mötet ändå 

anses utgöra rådgivning föreligger risk att de brutit mot de tvingande 

bestämmelserna om dokumentation i rådgivningslagen.8 

Uppsatsen kommer endast utreda investeringsrådgivning avseende 

finansiella instrument specifikt utförd av försäkringsförmedlare vid 

kapitalförsäkringsförmedling. En avgränsning har även gjorts angående 

ansvarsförsäkring och den pågående översynen av MiFID och IMD. 

                                                        
6 SOU 2014:4, s. 167 
7 SOU 2014:4, s. 82 
8 SOU 2014:4, s. 261 
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Ansvarsförsäkring är ett viktigt kundskydd på försäkringsmarknaden 

men i denna undersökning kommer den endast nämnas i förbigående.   

Den pågående översynen av MiFID och IMD samt förslag till nytt 

direktiv, Packaged Retail Investment Products, (PRIP)9, har alla fokus 

på kundskyddet och en vilja att uppställa mer harmoniserade regler 

inom unionen. Revideringen av direktiven och förslaget på PRIP är vid 

tiden för denna undersökning inte klar och kan inte utgöra någon 

faktagrund beträffande föremålet för undersökningen. Dock kommer 

jag att kortfattat redogöra för där de visar en förändring på den 

finansiella marknaden och trenden med avseende på kundskydd. 

Utredningen kommer även endast avse svenska förhållanden, d.v.s. 

antagandet genom hela uppsatsen är att försäkringsförmedlaren är 

svensk hemmahörande och står under svensk tillsyn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
9 COM(2012) 352 final 
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2 Behov av finansiell rådgivning 

2.1 Finansrådgivning och dess marknad 

Volatiliteten på den finansiella marknaden går i perioder10. I uppgång 

och bra tider vill många investera och riskbenägenheten ökar ofta. 

Banker ger ut fler lån, företag vill expandera och både fysiska och 

juridiska personer vill ha en del av kakan och är mer villiga att placera 

och investera sina pengar.  Chansen att göra snabba pengar kan få en 

individ att inte tänka över sina investeringar och nästan dumdristigt 

kasta sig in i något man egentligen inte fullt ut förstår. 

Riskmedvetenheten är som bortblåst.  Efter den finansiella kris som 

uppstod 2008, var det många som förlorade sitt investerade kapital. 

Den finansiella marknaden störtdök. Bankerna drog in på långivning, 

företag tappade omsättning och som resultat blev många av med sitt 

arbete. Kunder som hade investerat kapital i olika finansiella produkter 

och instrument förlorade snabbt sina pengar och förtroendet för de 

finansiella marknaderna och aktörerna sjönk. Som följd av detta har 

riskmedvetenheten succesivt ökat. Kunder är inte lika riskbenägna idag 

som för några år sedan samtidigt som utbudet av komplexa och 

avancerade finansiella produkter riktade till dem har ökat.  

Kombinationen av skärpt riskmedvetenhet, fallande förtroende för den 

finansiella marknaden och ökat produktutbud som är komplicerade 

från aktörer på marknaden gör att gemene man är i behov av finansiell 

rådgivning. 11  De investeringar som görs är ofta långsiktiga och 

avtalsperioden mellan kund och aktör blir lång. Avtalet i sig kan vara 

komplicerat och utfallet vet man först långt senare efter avtalets 

ingående. Under avtalsperioden finns många osäkerhetsmoment då de 

finansiella marknaderna fluktuerar och riskerna likaså.12 

 

                                                        
10 SOU 2014:4, s. 60 
11 SOU 2014:4, s. 53 
12 SOU 2014:4, s. 67 
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För en väl fungerande finansiell marknad behövs vissa funktioner. Det 

måste finnas betalningssystem, lånemöjligheter, sparandeformer och 

riskhantering.  Att som enskild person ha den specialkunskap som 

krävs för att göra välgrundade privatekonomiska beslut kräver tid, 

intresse och engagemang.  Kunder på den finansiella marknaden har 

även olika förutsättningar för att ta välgrundade och goda finansiella 

beslut. Studier har visat att den finansiella förmågan varierar. Både 

utbildningsgrad, anställning, inkomst och ålder har visat påverka den 

finansiella förmågan och är positivt korrelerat med dessa faktorer13. 

Välgrundade beslut från kund bygger även på information om 

produkten, information som oftast aktören som ger ut produkten eller 

förmedlaren besitter. De finansiella tjänster som erhålls av aktörer på 

den finansiella marknaden har blivit mer komplexa och svårare att 

förstå. Rådgivare behöver vara väl insatta i den finansiella marknaden 

och i kundens situation vilket kan bidra till effektivare kapitalallokering 

och minimering av informationsasymmetri.14 Finansrådgivning fyller 

här en funktion i dess enklaste form. Att minimera obalans i 

information som finns mellan kunden och näringsidkaren.15 

2.2 Varför behövs kundskydd inom rådgivning? 

När man pratar om finansrådgivning eller finansiell rådgivning16 

regleras detta i olika lagar. Finansrådgivning kan både vara 

investeringsrådgivning och placeringsrådgivning. Dessa har 

särreglerats och den förra regleras i VpmL och den senare i 

rådgivningslagen. Ytterligare en reglering är rådgivning inom LFF.  

Vilken reglering rådgivningen faller inom kan bero på vilken tjänst och 

produkt rådgivningen härrör sig från, vem som tillhandahåller 

rådgivningen eller vem den riktar sig till. Rådgivning som faller inom 

rådgivningslagens bestämmelser, så kallad placeringsrådgivning är inte 

en tillståndspliktig verksamhet. Investeringsrådgivning och 
                                                        
13Almenberg, Johan & Widmark, Olof, Räknefärdighet och finansiell förmåga, s. 19 
14 SOU 2006:50, s. 138 
15 SOU 2014:4, s. 48 
16Korling, Fredric, Finansrådgivning, s. 19 Angående begreppsdefinitionen följer 
uppsatsen Korlings begrepp angående finansrådgivning och finansiell rådgivning. 
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försäkringsförmedling är däremot tillståndspliktiga verksamheter och 

står under Finansinspektionen tillsyn. 

Finansiell rådgivning har den senaste tiden kommit i fokus. De senaste 

30 åren har den finansiella marknaden för försäljning av finansiella 

produkter både ökat och förändrats. Sparandet har ökat sedan 1980 

från cirka 289 miljarder kronor till cirka 4 353 miljarder kronor 2013 

och sparandet ligger till större del i fonder- och värdepapper idag än 

vad de gjorde 1980, då sparandet mestadels låg i inlåningskonton hos 

bank.17 Förändringen av att konsumenter i större utsträckning väljer 

att placera sitt kapital i finansiella instrument18 som är förenade med 

risk istället för ett riskfritt sparande hos bankerna i deras 

inlåningskonton ställer högre krav på rådgivare.  Utbudet av finansiella 

instrument och produkter har ökat i omfång och samtidigt blivit mer 

komplexa.  Genomsnittskonsumenten saknar den kunskap och 

kompetens om den finansiella marknaden som behövs för att fatta goda 

beslut vilket gör att behovet av finansiella rådgivare har ökat.19  

Rådgivning och kundskyddet på den finansiella marknaden behöver 

förstärkas på grund av denna utveckling.  EU-direktiven MiFID och IMD, 

som är speciallagstiftning och vilka VpmL och LFF grundas på har båda 

ett uttalat kundskydd i åtanke. Båda direktiven uppställer 

tillståndsplikt för att utöva verksamhet- och produktspecifik rådgivning 

till kund eller konsument, men kundskyddet är större i MiFID än IMD. 

Hur dessa direktiv förhåller sig till varandra är oklart då det inte 

uttryckligen framgår, vilket gör att osäkerhet uppstår både för 

investerare och för aktörer på den finansiella marknaden.  

För att införliva direktivens regler i svensk lagstiftning 

implementerades VmpL och LFF. I samband med LFF ikraftträdande 

upphävdes den tidigare gällande Lag (1989:508) om 

försäkringsmäklare, (försäkringsmäklarlagen). En av de förändringar 

som skedde på den finansiella marknaden till följd av direktiven var att 
                                                        
17 SOU 2014:4, s. 13 
18 SOU 2014:14, s. 81 
19 SOU 2014:4, s. 14 
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vissa finansiella verksamheter som tidigare inte krävde tillstånd nu 

ålades denna tillståndsplikt. 

I Sverige är det Finansinspektionen som utfärdar tillstånd och ser till att 

de regler som är förenat med tillståndet efterlevs. De aktörer som står 

under Finansinspektionens tillsyn måste uppfylla vissa villkor för att 

behålla tillstånd att bedriva den tillståndspliktiga verksamheten. Dessa 

villkor kan sträcka sig allt ifrån kapitalkrav till rådgivares kompetens 

och syftet är att den finansiella verksamheten ska bedrivas sunt.20 

Genom att reglera vissa riskfyllda verksamheter och införa kompetens 

och kunskapskrav på de som ger finansrådgivning garanteras en kund 

att råden som tillhandahålls kommer från en tillräckligt kunnig person. 

Kundskyddet inom den finansiella marknaden ska även säkerställa att 

rådgivningen är individuell och anpassad.  

En finansiell rådgivare ska ha kompetens och kunskap om den 

finansiella marknaden och anpassa sin rådgivning efter den enskilde 

konsumenten. Kompetens och kunskapskrav samt individualiserad 

rådgivning minimerar risken för dåliga investeringsbeslut från kund 

men minimerar även risken för att rådgivaren ska ge vårdslös 

rådgivning. Anpassningen och individualiserandet av rådgivningen 

bygger på att viss information måste inhämtas om konsumenten. 

Kundskyddet är med andra ord ett hjälpmedel för både den som söker 

råd och den som ger råd. Investeraren kan känna trygghet i att råden de 

erhållit är specifika individuella rekommendationer samtidigt som 

rådgivare som följer de krav som stadgas inom finansrådgivning kan 

känna trygghet i att denne har utfört en bra investeringstjänst. Utan 

kundskydd förlorar båda parter. Rådgivningen kan vara missvisande 

och rent av felaktig vilket kan resultera i att rådgivaren riskerar lämna 

rådgivning som är vårdslös. Vårdslös rådgivning är förenat med 

skadeståndsskyldighet och specifikt ren förmögenhetsskada. Syftet är 

inte att kompensera konsumenten eller att eliminera de riskmoment 

som föreligger vid investering i finansiella instrument utan syftet är att 
                                                        
20 Se bland annat sundhetsregeln i VpmL 
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skadeståndsskyldigheten ska träffa de rådgivare som inte följer ”den	  

gängse	  normen	  i	  sitt	  arbetssätt	  eller	  i	  sina	  bedömningar”.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
21 Prop. 2002/03:133, s. 32 
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3 Försäkringsförmedling 

3.1 Försäkringsförmedlingens reglering 

Innan IMD antogs 2002 och ikraftträdandet av LFF 2005 reglerades 

försäkringsförmedlingsverksamhet i försäkringsmäklarlagen från 1989.  

Trenden inom försäkringsbranschen gick från att försäkringsföretag 

mestadels sålde sina produkter genom försäkringsombud till att främst 

nyttja försäkringsmäklare vid distribution av försäkringar. 22  De 

försäkringsombud som förmedlade försäkringsprodukter var icke-

oberoende och anknutna till ett eller flera försäkringsföretag och de 

skulle iaktta god försäkringssed vid förmedling av 

försäkringsprodukter. Det var styrelsen och verkställande direktör på 

försäkringsföretagen som var ansvariga för att god försäkringssed 

efterlevdes enligt då gällande försäkringsrörelselag (1982:713) 23 . 

Ytterligare lagar som reglerade hur försäkringsföretag hanterade 

försäljning, marknadsföring och informationsfrågor var 

marknadsföringslag (1975:1418) och konsumentförsäkringslag 

(1980:38).24  När försäkringsmäklare började brukas mer flitigt vid 

förmedling av försäkringsprodukter ansåg lagstiftaren att även dessa 

skulle iaktta samma krav på god försäkringssed. Försäkringsmäklare 

var oberoende gentemot försäkringsföretag och mottog regelmässigt 

uppdrag från blivande försäkringstagare.25  

Både då som nu spelar försäkringsförmedlare en central roll vid 

försäljning av försäkringsprodukter, om inte än mer idag. Den 

finansiella marknadens utveckling har medfört ett behov av att 

harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning inom unionen 

för att underlätta gränsöverskridande verksamhet. Det faktum att 

finansiella instrument på marknaden har blivit mer komplexa vilket 

ökar behovet av god rådgivning kring dessa medför även ett behov av 

ökat kundskydd.  Det senare nämnda behovet framgår dock inte av 
                                                        
22 Korling, Fredric, Rådgivningsansvar, s. 211 
23 7 kap. 16 § försäkringsrörelselag (1982:713) 
24 Prop. 1988/89:136, s. 8 
25 Prop. 1988/89:136, s. 12 
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skälen till IMD, utan där stadgas främst att det är utformat för att 

utjämna nationella skillnader. Den enda kundskyddsregeln som finns i 

IMD är försäkringsförmedlares skyldighet att lämna viss specifik 

information till kund innan försäkringsavtalets ingående.26 Den svenska 

lagstiftaren uppmärksammade däremot vikten av ett fullgott 

kundskydd vid etableringen av LFF. Motivet var att högt ställda 

yrkeskvalifikationer kunde ställas då försäkringsförmedlare lämnar 

sådan information som har stor betydelse ur kundsynpunkt.27 Med 

kund avses försäkringsförmedlares uppdragsgivare.28 I MiFID, som 

implementerades senare än IMD framgår det dock att det föreligger ett 

ökat behov av ett harmoniserat regelverk inom unionen med fokus på 

kundskyddet29. Skälet till detta är att antalet investerare på den 

finansiella marknaden har ökat vilket medför en reglering som ska 

”sörja	  för	  en	  hög	  nivå	  på	  skyddet	  av	  investerarna”.30 

Det ska även tilläggas att kravet på tecknandet av ansvarsförsäkring31 

som åligger alla oberoende försäkringsförmedlare är en viktig del av 

kundskyddet inom försäkringsförmedlingsbranschen. Ansvars-

försäkringsplikt infördes i 1989 års lag om försäkringsmäklare och 

infördes även i LFF.  Försäkringsförmedlare ska se till att de har en 

ansvarsförsäkring som gäller för skadeståndsskyldighet vid eventuella 

åsidosättanden av skyldigheter. 32  I IMD stadgas att försäkrings-

förmedlare ska ha en ansvarsförsäkring för ansvar till följd av fel eller 

försummelse i verksamheten.33 Det är viktigt ur kundskyddssynkpunkt 

att försäkringsförmedlare inte tillhandahåller tjänster som inte täcks av 

ansvarsförsäkringen. 

                                                        
26 Korling, Fredric, FI Dnr 10-5086, s. 32. Se även art. 12 IMD 
27 Prop. 2004/05:133, s. 40 
28 Sundberg, Susanne, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling, s. 160 
29 Korling, Fredric, FI Dnr 10-5086, s. 32 
30 Se skäl 2 MiFID 
31 Se art 4.3 IMD 
32 van der Sluijs, Jessika, Professionsansvarsförsäkring, s. 69 
33 Se art 4.3 IMD 
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 Om kund tillhandahålls en sådan tjänst som inte omfattas av 

ansvarsförsäkringen ska det informeras om och klargöras vad det 

innebär.34 

3.2  Vad är en försäkringsförmedlare? 

 
 Innebörden av att förmedla försäkringar uttrycks med att det är en 

”verksamhet som består i att lägga fram, föreslå eller utföra 

annat förberedande arbete inför ingåendet av försäkringsavtal, 

eller att ingå sådana avtal, eller att bistå vid förvaltning och 

fullgörande	  av	  sådana	  avtal,	  särskilt	  vid	  skada”.35 

 

Enligt denna definition går det att utläsa att det är ett försäkringsavtal 

som ska förmedlas för att LFF ska bli tillämpligt. Försäkringsavtalet ska 

ingås mellan en försäkringstagare och en försäkringsgivare. 36 Om 

avtalet inte ingås har ingen försäkringsförmedling skett. Detta kan 

komma att ändras i och med revideringen av direktivet, då planen är att 

IMD II ska omfatta situationer även om det inte sker ett avtalsslut.37 

 

En	   försäkringsförmedlare	   är	   enligt	   definitionen	   i	   IMD	   en	   ”fysisk eller 

juridisk person som mot ersättning inleder eller bedriver 

försäkringsförmedling”.38 IMD stadgar även att	  ersättning	   ”[…]kan vara 

pekuniär eller utgöra någon annan form av överenskommen ekonomisk 

förmån, som är kopplad till utförandet av dess tjänster[…]”.39I LFF 

används	   dock	   inte	   begreppet	   ”mot	   ersättning”, utan där stadgas att 

försäkringsförmedling ska bedrivas yrkesmässigt.40 

 

 

 
                                                        
34 Prop. 2004/05:133, s. 93 
35 Se art 2.3 IMD 
36 Prop. 2004/05:133, s. 48 
37 Faktapromemoria 2011/12:FPM176, s. 3 
38 Se art 2.5 IMD 
39 Se skäl 11 IMD 
40 1 kap. 1 § LFF 
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Detta motiverades med att i försäkringsmäklarlagen från 1989 förelåg 

ett krav på försäkringsförmedlingsverksamhet skulle bedrivas 

yrkesmässigt vilket lagstiftaren ansåg kunde kvarstå. Anledningen var 

att begreppet yrkesmässig innebär att försäkringsförmedling sker mot 

någon form av ekonomiskt utbyte.41 Det sades även i förarbetet till 

försäkringsmäklarlagen att betydelse läggs på huruvida försäkrings-

förmedling är en återkommande och integrerad del i näringsidkarens 

övriga verksamhet samt hur de marknadsför sig. Om reklam riktas mot 

allmänheten om att de förmedlar försäkringar skulle försäkrings-

mäklarlagen bli tillämplig även om försäkringsförmedling enbart 

skedde enstaka gånger. 42  Ur kundskyddssynpunkt var detta stadgande 

viktigt. Som kund är det ofta svårt att veta vilket regelverk som blir 

tillämpligt vid köp av försäkringar eller finansiella instrument, och än 

svårare blir det om aktören i fråga bedriver näringsverksamhet med 

olika inriktningar. Idag däremot är det oklart hur IMD och MiFID tillika 

LFF och VpmL, förhåller sig till varandra men Finansinspektionen 

stadgade i ett beslut 2012, att vid otydlighet ska det regelverk som ger 

bäst kundskydd bli tillämpligt.43  

 

Försäkringsförmedlare kan ikläda sig olika roller, oberoende eller icke-

oberoende, vilket föranleder olika informationskrav men även ger olika 

krav på rådgivningen gentemot kund, dock ska det alltid framgå vilken 

kategori den anlitade försäkringsförmedlaren tillhör. Oberoende 

försäkringsförmedlare har krav på sig att utge en opartisk analys vars 

rådgivning ska bygga på ett tillräckligt stort antal försäkringsavtal. 44 

Den opartiska analysen ska knyta till försäkringsvillkor i de olika 

försäkringsavtalen och vad som anses utgöra ett tillräckligt stort antal 

avtal sägs däremot inte mer utförligt än att det får avgöras efter 

omständigheter i det särskilda fallet.45 Icke-oberoende försäkrings-

                                                        
41 Prop. 2004/05:133, s. 49 
42 Prop. 1988/89:136, s. 32 
43 FI Dnr 12-2525 
44 Korling, Fredric, Rådgivningsansvar, s. 217 
45 Prop. 2004/05:133, s. 101 
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förmedlare är anknutna ombud till ett eller flera försäkringsföretag och 

förmedlar deras försäkringsprodukter. 46  Den rådgivning de icke-

oberoende tillhandahåller grundar sig också på försäkringsvillkor, men 

bara inom de försäkringsprodukter för vilket eller vilka försäkrings-

företag de är anknutna till.  Försäkringsförmedlare kan agera både som 

oberoende och icke-oberoende men det ska klart framgå i möte med 

kund vilken kategori de representerar. Det finns även möjlighet för 

försäkringsförmedlare att vara både oberoende och icke-oberoende, 

men det ska klart framgå för kund vilken kategori de representerar. 

Oavsett om försäkringsförmedlare ageras som anknutet ombud eller 

oberoende mäklare tillämpas LFF. I tidigare reglering var dessa 

separerade men i samband med ikraftträdandet av LFF utgick man från 

att alla mellanmän skulle omfattas av LFF.47  

 

Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet som står 

under Finansinspektionens tillsyn och ett försäkringsavtal löper oftast 

över lång tid och kan innefatta många olika åtgärder. IMDs grundtanke 

är att omfatta dessa förmedlare som har möjligheten att påverka 

kundens försäkringsskydd och se till att de uppfyller vissa 

grundläggande krav i form av kunskap och kompetens. Med kunskap 

och kompetens avses både teoretisk och praktisk utbildning.48De 

specifika kunskaper och kompetenskraven på försäkringsförmedlare 

anses inte lämpligt att bestämma i lag utan föreskrifter om dessa får 

bestämmas av berörd myndighet i samråd med representanter från 

branschen.49 Samma motivering kring utfärdande av kompetenskrav 

återfinns i rådgivningslagens förarbete angående kompetenskrav ställt 

på dess rådgivning.50  

                                                        
46 Prop. 2004/05:133, s. 100 
47 Sundberg, Susanne, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling, s. 19 
48 Prop. 2004/05:133 s. 150 
49 Prop. 2004/05:133 s. 64 
50 Prop. 2002/03:133 s. 22 
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3.3 Uppdragsförhållandet 

Vid försäkringsförmedling uppstår ett uppdragsförhållande mellan 

förmedlare och kund. Försäkringstagaren som tillhandahålls en 

förmedlingstjänst agerar som uppdragsgivare gentemot försäkrings-

förmedlaren.51LFF gäller inte bara i förhållande till konsumenter och 

därav används begreppet kund.52 Uppdragsavtalet är icke formbundet, 

men skriftliga avtal är ofta lämpliga ur bevissynpunkt och eventuella 

tvister angående avtalets innehåll kan lättare undvikas.53 I uppdrags-

förhållandet mellan försäkringstagare och försäkringsförmedlare ingår 

vissa förpliktelser. Syftet med flertalet av dessa är att uppdragsgivaren 

ska undvika att fatta beslut som grundar sig på ofullständig 

information.54 

I tidigare gällande 1989 års lag om försäkringsmäklare och 

finansinspektionens tillhörande föreskrifter uttalades att uppdragsavtal 

bör upprättas när uppdraget avsågs att gälla uppgifter utöver ren 

förmedling.55 Som nämnt i avsnitt 3.2 innebär försäkringsförmedling 

bland annat att ge råd om, lägga fram, föreslå eller utföra annat 

förberedande arbete inför ingående av försäkringsavtal. Rådgivning om 

de finansiella instrument som ligger till grund för en kapitalförsäkring 

borde enligt denna definition vara av art som är utöver ren förmedling. 

Enligt tidigare gällande föreskrifter sägs att  

”[…]	   om	   förmedlingsuppdraget inkluderar uppgifter utöver 

ren förmedling av försäkrings … bör detta regleras i särskilt 

avtal	  mellan	  parterna[…]”.56 

Då nuvarande föreskrifter57 inte nämner några bestämmelser om 

uppdragsavtal hämtas ledning ur tidigare gällande föreskrift. 

                                                        
51 Sundberg, Susanne, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling, s. 162 
52 Prop. 2004/05:115, ff. 98-102 samt s. 154 
53 Riese, Tom, Försäkringsförmedling, s. 52 
54 Korling, Fredric, Finansrådgivning, s. 233 
55 Riese, Tom, Försäkringsförmedling, s. 51 
56 2 kap. 1 § FFFS (1995:52)  
57 FFFS (2005:11) 
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3.4 Försäkringsförmedlares rådgivning om kapitalförsäkring 

En kapitalförsäkring är en placeringsform där näringsidkare och 

privatpersoner kan placera pengar. I Inkomstskattelag (1999:1229) 58 

kap. 2 § 2st, (IL) står det att 

”[…]	  med kapitalförsäkrings avses en livförsäkring som inte är 

en	  pensionsförsäkring[…]” 

Detta leder till slutsatsen att en kapitalförsäkring är en livförsäkring 

som inte uppfyller de skatterättsliga kraven för pensionsförsäkring och 

som normalt ger möjlighet för försäkringstagare att själv välja placering 

av kapitalet i olika typer av finansiella instrument. Termen livförsäkring 

definieras inte i den skatterättsliga lagtexten och det får till följd att 

gränsen mellan sparande och försäkring är flytande.58  I stället får man 

söka ledning till vad som avses med ett livförsäkringsföretag i 39 kap. 

2§ IL och ytterligare hänvisning till vad som avses går att finna i 

Försäkringsrörelselag (2010:2043) 2 kap. 12 §, (FRL).59 

 

Illustration på en övergripande modell av kapital- och livförsäkringsförhållandet.60 

                                                        
58 Hultqvist, Anders, Vad är en kapitalförsäkring? s. 51 
59 Hultqvist, Anders, Vad är en kapitalförsäkring? s. 46 
60 Palmgren, Björn, Personförsäkring, s. 44. (Utklipp från bildmodell). 

Personförsäkring

Livförsäkring

Kapitalförsäkring

Livsfall Dödsfall Livsfall med 
återbetalningsskydd
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Vid tecknandet av en kapitalförsäkring ingår försäkringsgivare och 

försäkringstagare ett försäkringsavtal. Ett försäkringsavtal är i grund 

och botten ett ansvar för försäkringsgivare att vid eventuell händelse 

stå för denna. I utbyte betalar en försäkringstagare en premie till 

försäkringsgivaren.61 I Regeringsrätten har det i RÅ 1994 not. 19 och 20 

analyserats vilken grad av risktagande som krävs från en 

försäkringsgivares sida för att ett avtal om kapital- och livförsäkring 

skall anses föreligga.  

Regeringsrätten kom där fram till att riskinnehåll som uppgår till 1 

procent inte hindrade att avtal om kapital- och livförsäkring ska 

betraktas som just det.  I Mål nr 3014-3015-05, 3017-05 avslog 

Regeringsrätten ett avtal om kapitalförsäkring då riskmomentet bara 

uppgick till 0,1 procent. Då lägsta godtagbara riskmoment inte är utrett 

är det i dagsläget oklart vart gränsen går för att en kapitalförsäkring ska 

klassificeras som just en kapitalförsäkring.62 

Vid tecknandet av liv-och kapitalförsäkring är konsumenten oftast 

intresserad av att få ut ett belopp vid viss uppnådd ålder, eller att 

efterlevande skall få ut ett belopp vid försäkringstagarens eventuella 

dödsfall.63 Den skattemässiga fördelen med livförsäkring kan också 

vara en faktor till att denna sparmetod väljs. Oavsett båda scenarier 

torde den totala avkastningen av försäkringen vara central. Det ska 

vara mer lönsamt att teckna en försäkring än att öppna ett sparkonto på 

en bank. Kapital- och livförsäkring fungerar både som ett skydd för en 

risk men är samtidigt en form av organiserat sparande.  

Försäkringspremierna som betalas in av försäkringstagaren är lika 

stora under den tid som premiebetalningen pågår. Risken ökar med 

tiden i takt med stigande ålder hos försäkringstagaren och 

tillgodohavandet av uppsparade premier ska täcka den framtida risken. 

Premierna som betalats in är i realiteten en avsättning av en summa 

pengar till de förmånsberättigade enligt försäkringsavtalet. 
                                                        
61 Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt, s. 33 
62 Hultqvist, Anders, Vad är en kapitalförsäkring? s. 56 
63 Hellner, Jan, Försäkringsrätt, s. 520 
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Försäkringsmomentet i en liv-och kapitalförsäkring är skyddet mot att 

avlida innan försäkringstagaren hunnit göra de avsättningar som 

beräknats.64 Försäkringen är därmed en hybrid av sparande och 

investering, att med viss om än låg risk, förlora det insatta kapitalet helt 

eller delvis. 

Kapitalförsäkringar kan ha inslag av både aktier och fonder men även 

mer komplexa finansiella instrument. En del kapitalförsäkringar är 

utformade så att försäkringstagaren själv väljer vilka värdepapper som 

de inbetalda försäkringspremierna skall placeras i, så kallade depå-

försäkring65. Involveringsgraden hos personer som väljer att spara i 

depå-försäkring är i och med detta högre än hos person som väljer att 

spara i en traditionell kapitalförsäkring. I det senare fallet är det 

försäkringsgivaren som bestämmer om vilka finansiella instrument 

som skall ligga till grund för försäkringen. Trots dessa skillnader mellan 

depå-försäkring och traditionell kapitalförsäkring är det alltid 

försäkringsgivaren som äger de underliggande värdepapperna. 

Försäkringstagaren blir aldrig ägare av de instrument som omfattas av 

placeringen utan får avkastning och ränta baserat på avtalsvillkor 

mellan parterna. Både traditionell kapital- och livförsäkring samt depå-

försäkring har samma skatteeffekt.  Den beteckningen som en 

försäkring får, d.v.s. pension- eller kapitalförsäkring, behålls genom 

hela dess giltighetstid. Utfallande försäkringsbelopp är befriat från 

inkomstbeskattning men de inbetalda premierna är inte avdragsgilla.  66 

Den stora skillnaden mellan försäkringsalternativen är 

återköpsreglerna.67 

Det råder osäkerhet om vad som gäller vid försäkringsförmedling av 

liv- och kapitalförsäkring med investeringsinslag. Speciellt med tanke 

på att IMD är ett minimiharmoniseringsdirektiv. Medlemsländerna har 

rätt att införa både strängare information- och yrkeskrav än vad 

                                                        
64 Hellner, Jan, Försäkringsrätt, s. 16 
65 Palmgren, Björn, Personförsäkring, s. 63 
66 Palmgren, Björn, Personförsäkring, s. 45 
67 Hellner, Jan, Försäkringsrätt, s. 523 
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direktivet stipulerar, vilket har inneburit stora nationella avvikelser 

inom unionen.68 Som tidigare nämnt var ett av syftena med regleringen 

av försäkringsförmedlare att underlätta verksamhet över gränserna. De 

nationella avvikelser som förekommer gör att direktivet inte har 

uppnått alla de uttalade intentionerna. Genom översynen av IMD69 är 

målet att skapa en enhetlighet över sektorsgränserna. Gällande 

osäkerheten kring liv- och kapitalförsäkring förknippade med 

investeringsinslag har det uttryckts en vilja att dessa produkter ska 

vara berättigade med liknande kundskyddsregler som gäller finansiella 

instrument som faller inom MiFIDs tillämpningsområde.  Vid tid-

punkten för uppsatsens skrivande pågår även en revidering av MiFID. 

Tolkningen av viljan att uppnå liknande kundskyddsregler för 

försäkringsprodukter med investeringsinslag och finansiella 

instrument hemmahörande MiFIDs regelverk ger att IMD II och MiFID 

II troligtvis kommer åtnjuta snarlika  kundskyddsnormer.70 

Den svenska lagstiftaren uppmärksammade tidigt behovet av 

kundskydd på den finansiella marknaden. Redan i Lag (1948:433) om 

försäkringsrörelse, ansågs behov föreligga att skapa strängare krav på 

försäkringsmarknaden. Behovet bottnade sig i att kritik framkom om 

att de som förmedlade försäkringslösningar var för dåligt utbildade, 

vilket ofta resulterade i att livförsäkringsavtal annullerades. Detta 

medförde skada för både försäkringstagaren och försäkringsgivaren 

parter.71 

 

 

 

 

                                                        
68 Korling, Fredric, FI Dnr 10-5086, s. 32 
69 Diskuteras mer i avsnitt 7.2 
70 COM(2012)360/2, s. 2 
71 Prop. 1988/89:136, s. 9 
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4 Rådgivningsbegreppet 

Rådgivningsbegreppet som sådant har inte definierats i den svenska 

lagstiftningen. Men inom begreppet rådgivning inrymmer att ett eller 

flera råd har konstaterats, vilket innebär att en rådgivare ger 

rekommendationer till kund om hur denne bör handla eller agera i viss 

situation.72 I VmpL, rådgivningslagen och försäkringsförmedlingslagen 

hänvisas till god sed vilket innefattar de förpliktelser rådgivare har att 

förhålla sig till.73 Rådgivning inom den finansiella marknaden delas in i 

placeringsrådgivning och investeringsrådgivning.74Uppdelningen av 

placering- och investeringsrådgivning tar sikte på vad rådgivningen 

handlar om, vem den riktas till och vem som skall ha rätt att ge 

rådgivningen. 

Rådgivningslagen blir tillämplig då det föreligger ett 

uppdragsförhållande mellan en näringsidkare och konsument75 samt 

att rådgivare lämnar råd som avser placering av konsuments tillgångar 

i finansiella instrument.  Rådgivningen är ett rekvisit för lagens 

tillämpningsområde, medan det i försäkringsförmedlingslagen ingår 

som en skyldighet inom förmedlingsuppdraget.76 Rådgivningslagens 

inledande paragraf lyder 

”1§	   Denna lag gäller finansiell rådgivning som en 

näringsidkare tillhandahåller en konsument och som omfattar 

placering av konsumentens tillgångar i finansiella instrument 

eller i livförsäkringar med sparmoment. Lagen är dock inte 

tillämplig när den som utför rådgivningen enbart förordar en 

annan placering än som nu sagts. Lag (2004:571)”. 

 

                                                        
72 Korling, Fredric, Finansrådgivning, s. 312 
73 Korling, Fredric, Finansrådgivning, s. 8  
74 Korling, Fredric, Finansrådgivning, s. 15 
75 SOU 2014:4, s. 84 
76 Korling, Fredric, Rådgivningsansvar, s. 222 
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De finansiella instrument som bland annat kan komma ifråga är aktier, 

fonder	   och	   obligationer	   och	   att	   det	   innebär	   ”beaktansvärd risk för att 

konsumenten, helt eller delvis förlorar insatt kapital eller sätter sig i 

skuld”.77Det är risken som konsumenten tar i samband med placeringen 

av sina medel som verkar avgörande på vilka produkter som faller inom 

rådgivningslagen, t.ex. rådgivning angående placering av medel på 

bankkonto, där risk inte förekommer, är inte inbegripen 

rådgivningslagen. I propositionen till rådgivningslagen stadgas  

”Finansiell rådgivning med avseende på finansiella tjänster där 

risken för konsumenten framstår som begränsad bör mot denna 

bakgrund	  inte	  omfattas	  den	  föreslagna	  regleringen”.78  

Det finns ingen allmänt giltig definition på vad som utgör 

placeringsrådgivning, men den allmänna uppfattningen är att finansiell 

rådgivning är rådgivning avseende finansiella produkter och tjänster 

riktade till konsument.79  

Rådgivningen skall bygga på god rådgivningssed, vilket kommer 

förklaras mer ingående i kapitel 5, och vara individuellt anpassad och 

gälla individuella rekommendationer som grundas på konsumentens 

behov, önskemål och ekonomiska förutsättningar.  

Investeringsrådgivning har en liknande förklaring på vad som utgör 

rådgivning. I MiFID förklaras investeringsrådgivning utgöra 

”tillhandahållande	  av	  personliga	  rekommendationer	  till	  en	  kund	  

på dennes begäran eller på värdepappersföretagets initiativ i 

fråga om en eller flera transaktioner som avser finansiella 

instrument”.80  

Investeringsrådgivningen ska vara individuell och bygga på kundens 

förutsättningar och behov samt avse att gälla finansiella instrument.  
                                                        
77 SOU 2002:42, s. 11 
78 Prop. 2002/03:133, s. 14 
79 SOU 2014:4, s. 50 
80Art 4.1.4 MiFID   
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Vad som exakt innefattas i rådgivning är inte helt enkelt att på förhand 

definiera, utan varje enskild situation bör bedömas var för sig.81 Det 

som är svårt att bedöma är om det är information om det finansiella 

instrumentet eller rådgivning om instrumentet som har tillhandahållits. 

Dock kräver rådgivningsbegreppet att någon form av värdering har 

gjorts från rådgivarens sida. Det kräver ett inslag av åsikt och 

värderingsutlåtande. Information handlar däremot om uttalanden om 

fakta och siffror på ett objektivt sätt utan att rådgivaren lägger in egna 

värderingar.82 

4.1 Investeringsrådgivning inom värdepappersmarknadslagen 

VpmL bygger som tidigare nämnt på MiFID, och implementerades i 

Sverige 2007.  Kundskyddet var ett viktigt motiv för regleringen av den 

finansiella marknaden.83 För att uppnå enhetlighet inom unionen av 

den finansiella marknaden krävs att medlemsländer inte lagstiftar 

utöver vad MiFID stadgar. Art 4 i genomförandedirektivet84 säger att 

utvidgande reglering inte får ske annat än i synnerliga fall och i Sverige 

skall det undvikas nya regler som går längre än miniminivån utfäst i 

MiFID.85  

I det tidigare gällande Investment Service Directive 93/22/EEC ansågs 

investeringsrådgivning inte vara en investeringstjänst utan endast en 

sidotjänst. 86 I och med MiFIDs ikraftträdande blev investerings-

rådgivning en tillståndspliktig investeringstjänst87 och utrymmet för 

tillhandahållandet av finansiell rådgivning utan tillstånd är 

begränsat.88Tillstånd för investeringsrådgivning utfärdas av Finans-

inspektionen som också utger föreskrifter och råd. 89 

                                                        
81Korling, Fredric, Finansrådgivning, s. 83 
82 CESR/09-665, Understanding the definition of advice under MiFID, s. 6 
83 SOU 2006:50, s. 146 
84 Art 4 2006/73/EG, Genomförandedirektivet 
85 SOU 2006:50, s. 181 
86 SOU 2006:50, s. 88 
87 2 kap. 1 § 5p VpmL 
88 Prop. 2006/07:115, s.441 
89 2 kap. 1 § VpmL  
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Investeringsrådgivning är som redan nämnts ett ”[…]	  tillhandahållande 

av personliga rekommendationer till en kund […]”.90 Här uppstår fråga 

om vad som menas med personliga rekommendationer och det stadgas 

att	   det	   innebär	   ”en rekommendation till en person i dennes egenskap av 

investerare	   eller	   presumtiv	   investerare”. 91 Rådgivningen ska vara 

individuell och bygga på kundens förutsättningar och behov samt avse 

att gälla finansiella instrument. Definitionen av vad som är ett 

finansiellt instrument stadgas i 1 kap. 4 § VpmL. Det rör sig huvud-

sakligen om 

”överlåtbara	   värdepapper,	   penningmarknadsinstrument,	  

fondandelar, finansiella kontrakt avseende prisdifferenser samt 

i vissa fall optioner, terminskontrakt swappar, 

räntesäkringsavtal, forwards och andra derivatkontrakt”.  

 I dessa finansiella instrument kan kund investera sitt kapital. För att 

investeringsrådgivning skall komma ifråga krävs att rådgivningen 

behandlat en eller flera transaktioner i finansiella instrument. 92 

Generella eller allmänt hållna råd, t.ex. råd om placering som inte avser 

specifika finansiella instrument eller viss fördelning mellan olika slags 

tillgångar kan inte anses utgöra investeringsrådgivning. 93  Även i 

genomförandedirektivet framgår detta och betonar att 

investeringsrådgivning är begränsad till att avse rådgivning som 

specifikt härleds till ett särskilt finansiellt instrument.94  

Generella råd kan dock utgöra investeringsrådgivning i de fall de 

generella råden är en förberedande handling och leder till 

investeringsrådgivning, i sådana fall inbegrips de generella råden in i 

investeringsrådgivningsbegreppet.95 

                                                        
90 Art 4.1.4 MiFID 
91 Art 52, 2006/73/EG Genomförandedirektivet 
92 Prop. 2006/07:115,s.319, s. 559 
93 Prop. 2006/07:115, s. 441 
94 Prop. 2006/07:115, s. 440 
95 Se skäl 82, 2006/73/EG, Genomförandedirektivet 
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VpmL och MiFID definierar kund som varje fysisk och juridisk person 

till vilket värdepappersföretag tillhandahåller investeringstjänster 

och/eller sidotjänster 96  och de kategoriserar kund som icke-

professionell, professionell och jämbördig motpart. Kategoriseringen av 

kund ger att kundskyddet är anpassat efter kunskap och kompetens om 

den finansiella marknaden. Oklart är frågan huruvida detta påverkar 

bedömningen om och när investeringsrådgivning har tillhandahållits.97 

I rådgivningslagen finns ett riskrekvisit som innebär att det är 

riskgraden i det finansiella instrumentet som avgör om denna faller 

inom lagens tillämpningsområde. Varken i MiFID, dess 

genomförandedirektiv eller i propositionen till VpmL återfinns denna 

riskvariabel.  Där stadgas enbart att kunden skall medvetengöras om 

den potentiella risken.98  

4.2 Rådgivning enligt försäkringsförmedlingslagen 

Rådgivningsbegreppet är varken definierat i IMD eller LFF, trots att 

rådgivningsdelen inom försäkringsförmedlingen är en naturlig del av 

deras verksamhet. Rådgivningsdelen inom en försäkringsförmedling 

betonades redan i förarbeten till 1989 års försäkringsmäklarlag och där 

konstaterades att rådgivning är en naturlig del av försäkrings-

mäklarverksamheten.99  

Denna ståndpunkt får anses gälla för dagens försäkringsförmedlare. En 

koppling kan dras mellan rådgivning inom LFF och rådgivning i enlighet 

med fastighetsmäklarlagen, då rådgivning utförd av fastighetsmäklare 

också kan anses utgöra en naturlig del av deras verksamhet.100 

 

                                                        
96  Art 4.1.10 MiFID  
97 Korling, Fredric, Finansrådgivning, s. 86 
98 Korling, Fredric, Finansrådgivning, s. 86  
99 Korling, Fredric, Rådgivningsansvar, s. 214 
100 Korling, Fredric, Rådgivningsansvar, s. 221 
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Det centrala med försäkringsförmedling är möjligheten att påverka 

kundens försäkringsskydd t.ex. genom direkta försäkringsåtgärder 

riktade mot potentiella försäkringstagare, men även genom olika 

former av rådgivning i försäkringsfrågor.101    

Innan en försäkringsförmedlare tillhandahåller rådgivning om ett 

försäkringsavtal ska en kartläggning om kund genomföras. 

Kartläggningen ska bygga på kundens behov och förutsättningar.102 

Utöver kartläggningen som i grunden är informationsinhämtning om 

kund ska försäkringsförmedlare även delge information. 

Informationskraven i LFF103 och i Finansinspektionens föreskrifter104  

är viktiga ur kundskyddssynpunkt. 105  Försäkringsförmedlingens 

förutsättningar ska i god tid framgå innan försäkringsavtal ingås.106 

Dock saknas en uttrycklig skyldighet om att ge information till kund 

angående de finansiella produkternas egenskaper och risker.107 Istället 

regleras rådgivning om de finansiella instrumenten inom en 

kapitalförsäkring i rådgivningslagen.108 

För att kunna tillhandahålla god rådgivning krävs viss kunskap och 

kompetens hos rådgivare.  Finansinspektionen har i sina föreskrifter 

tagit upp sådana ämnesområden som försäkringsförmedlare bör känna 

till.  De ska som exempel ha kunskap om kapitalmarknaden, finansiella 

instrument, placeringsstrategier, portföljlära samt avkastning och 

risk.109 Det nämns även att med kunskapens nivå avses kognitiva 

nivåer- känna till, förstå, kunna tillämpa etc. 110   

                                                        
101 Prop. 2004/05:133, s. 144 
102 Prop. 2004/05:133, s. 100 
103 6 kap. 2 § LFF  
104 FFFS (2005:11) 
105 Sundberg, Susanne, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling, s. 197 
106 Prop. 2004/05:133, s. 156 
107 SOU 2014:4, s. 25 
108 Finansmarknadskommitténs Rapport nr 10, s. 71 
109  FFFS (2005:11), Konsoliderad version, 7 § FFFS (2007:23) 
110 2 kap. 2 § FFFS (2005:11) 
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En försäkringsförmedlare som förmedlar kapitalförsäkring måste ha 

praktiskt erfarenhet av sådan förmedling111, vilket enligt Finans-

inspektionens	   uppfattning	   innebär	   ”praktisk erfarenhet både av de 

försäkringar som ska förmedlas och de finansiella instrument som 

förmedlaren lämnar rådgivning om inom ramen för försäkringen”.112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
111 Se 2 kap. 13 §, Konsoliderad version, FFFS (2005:11) 
112 FI Dnr 12-2335, s. 5 
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5 Rådgivningens byggstenar 

5.1 God sed inom försäkringsförmedlingslagen 

Begreppet god försäkringsförmedlingssed kommer från begreppet god 

rådgivningssed i rådgivningslagen.113 God sed är ett dynamiskt begrepp 

som förändras över tiden.114Innebörden av begreppet bestäms av 

branschen. Branschens utveckling, branschorganisationers riktlinjer 

och rekommendationer till sina medlemmar, överenskommelser mellan 

branschorganen och berörda myndigheter, allmänna råd samt 

finansinspektionens föreskrifter och avgöranden.115  En jämförelse kan 

även göras med god revisorsed. Rådgivning inom revisorverksamhet 

utgör en huvudsyssla i deras dagliga arbete. Likt god rådgivningssed 

bestäms god revisorsed av branschen. Det är revisorsnämnden som 

sköter tillsynen och ser till att begreppet god revisorsed utvecklas och 

efterlevs.116 

Finansinspektionen utfärdade allmänna råd om god 

försäkringsmäklarsed i enlighet med den tidigare lagen om 

försäkringsmäklare.117 Då lagen om försäkringsmäklare trädde ur kraft 

upphävdes dessa och ersattes med FFFS (2005:11), angående 

försäkringsförmedlingslagen. De sistnämnda föreskrifterna och 

allmänna råden från Finansinspektionen har dock inte lika utförligt 

förklarat vad som är att anse som god försäkringsförmedlingssed och 

ledning för vad det innebär får utläsas ur de tidigare allmänna råden.118 

Det ska dock tilläggas att god försäkringsförmedlingssed enligt 

Finansinspektionen innefattar att en förmedlare har en skyldighet att 

anpassa rådgivningen på ett sätt att försäkringslösningen tillsammans 

                                                        
113 Prop. 2002/03:133, s. 24 och Prop. 2004/05:133, s. 99 
114 Prop. 2004/05:133, s. 98-99 
115 Sundberg, Susanne, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling, s. 161 
116 Korling, Fredric, Rådgivningsansvar, s. 223 
117 FFFS (1995:52) 
118 Riese, Tom, Försäkringsförmedling, s. 37,  
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med de finansiella instrument som den innehåller stämmer överens 

med kundens önskemål, behov och intresse.119 

Det ska tilläggas att Finansinspektionens allmänna råd är en s.k. soft 

law 120  och ger uttryck för normer inom försäkringsförmedlings-

branschen. En försummelse att inte följa soft law är i sig inte ett brott 

mot en rättslig förpliktelse men av de som åtagit sig att följa de 

allmänna råden torde soft law vara tillräckligt bindande att 

respektera.121 

Då föreskrifterna om god försäkringsförmedlingssed har upphört borde 

försäkringsförmedlare inte längre behöva iaktta den upphävda 

försäkringsförmedlingsseden, på samma sätt som en författning som 

upphävts inte behöver följas. Att en upphävd föreskrift fortfarande 

anses gälla som norm kan bero på att de tidigare råden i FFFS 1995:52 

mestadels gällde andra företeelser än i nuvarande FFFS 2005:11. 122 Det 

ska även tilläggas att de riktlinjer för god försäkringsförmedlingssed 

gällde försäkringsmäklare och i och med att LFF innefattar både 

försäkringsmäklare och försäkringsombud är det svårt att fastställa i 

detalj vad som utgör god försäkringsförmedlingssed, men de tre 

element som skall vara med för att det ska anses vara god 

försäkringsförmedlingssed är omsorgsplikt, anpassningsplikt och 

avrådningsplikt.123 Beroende på vilken specifik roll, oberoende eller 

icke-oberoende, som försäkringsförmedlaren har kommer begreppet 

god försäkringsförmedlingssed behöva anpassas till just den typen av 

försäkringsförmedling.124 Åsidosätter försäkringsförmedlare kravet på 

god försäkringsförmedlingssed riskerar de förlora tillståndet för att 

utöva försäkringsförmedlingsverksamhet.125 

                                                        
119 FI Dnr nr 12-2525, s. 15 
120 van der Sluijs, Jessika, Professionsansvarsförsäkring, s. 37 
121 van der Sluijs, Jessika, Professionsansvarsförsäkring, s. 30-31 
122 van der Sluijs, Jessika, Professionsansvarsförsäkring, s. 38 
123 Sundberg, Susanne, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling, ff. 159-166 
124 Försäkringsförmedling, Tom Riese, s. 37 
125 FI Dnr 12-2335, s. 8 
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5.2 God sed inom värdepappersmarknadslagen 

God rådgivningssed inom VpmL härrör även den ur rådgivningslagens 

bestämmelser.126  Inom god rådgivningssed föreligger även samma tre 

element som krävs för god försäkringsförmedlingssed, d.v.s. 

anpassningsplikt, avrådningsplikt och omsorgsplikt.127  

5.3 Omsorgsplikt, anpassningsplikt och avrådningsplikt 

Omsorgsplikten innebär att rådgivaren ska ställa sin kunskap till 

förfogande och till kunds intresse framför alla andra. Råden som ges ska 

inte heller ges mot bättre vetande och rådgivaren skall tillhandahålla 

tillräcklig information om produkten för att ge en så rättvisande bild 

som möjligt.128 Omsorgsplikten i LFF har utformats med förebild från 

rådgivningslagen och genom att läsa propositionen till rådgivnings-

lagen får man en tydligare bild av hur försäkringsförmedlare bör agera i 

det enskilda fallet129, då omsorgspliktens innebörd inte utvecklades 

närmare i LFFs förarbete.130 I propositionen till rådgivningslagen sägs 

att omsorgsplikten innebär en ”skyldighet	   att	   sätta konsumentens 

intresse	  före	  andra,	  kanske	  motstridiga	  intressen”.131 

Försäkringsförmedlare skall vid rådgivning till kund iaktta kundens 

intressen, behov och önskemål. I nuvarande reglering av försäkrings-

förmedlingslagen görs det även ingen åtskillnad mellan kunders 

kompetens om den finansiella marknaden132, vilket ställer krav på att 

rådgivningen är anpassad så kunden förstår resonemangen kring 

investeringsrekommendationerna.  

                                                        
126 Prop. 2006/07:115, s. 439 
127 Prop. 2006/07:115, s. 439 
128 FI Dnr 06-11195-342, s.  21 
129 Sundberg, Susanne, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling, s. 163 
130 Sundberg, Susanne, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling, s. 162 
131 Prop. 2002/03:133, s. 25. Samma resonemang anfördes i SOU 2014:4, s. 88 
132 CESR/10-1136, s. 31 



 

 

 

31 

Omsorgsplikten tas inte upp specifikt i propositionen till VpmL. Istället 

diskuteras begreppet god rådgivningssed och dess innebörd och samma 

resonemang förs som tidigare nämnts i rådgivningslagens förarbete.133 

Inom omsorgsplikten föreligger även anpassningsplikt och 

avrådningsplikt som den del omsorgsplikten. Anpassningsplikten 

förutsätter att rådgivare har kunskap om den kund vilket rådgivningen 

vänder sig till då rådgivaren måste anpassa sina råd till den enskilde 

kundens förutsättningar. 134  Vid rådgivning som sker inom ett 

konsumentförhållande har även rådgivaren en direkt avrådningsplikt 

och föreligger i det fall rådgivare bedömer att viss transaktion inte är 

lämplig för kunden. 

5.4 Specifika krav enligt värdepappersmarknadslagen 

5.4.1 Sundhetskravet 

Sundhetskravet i VmpL är en förutsättning för att erhålla tillstånd från 

Finansinspektionen. Sundhetskravet stadgades i tidigare gällande Lag 

(1991:981) om värdepappersrörelse och innebar i korthet att en aktör 

på värdepappersmarknaden skall bedriva sin verksamhet på så sätt att 

förtroendet upprätthålls och att kapitalinsatser inte äventyras.135 I 

VpmL 8 kap. 1 § manifesteras sundhetskravet genom att en aktör på 

värdepappersmarknaden skall agera hederligt, rättvist och 

professionellt och tillvarata kunds intresse och med omsorg agera för 

kundens bästa.136 Innebörden av sundhetskravet är inte statiskt utan 

varierar beroende på den finansiella marknadens utveckling. 137 I 

försäkringsförmedlingslagen återfinns inte sundhetskravet. Det räcker 

för försäkringsförmedlare att iaktta god försäkringsförmedlingssed och 

dess innebörd.138 

                                                        
133 Prop. 2006/07:115, s. 439 
134 Beckman, Mats, m.fl., Rådgivning på värdepappersmarknaden, s. 259 
135 1 kap. 7 § Lag (1991:981) om värdepappersrörelse 
136 SOU 2006:50, s. 354 
137 Prop. 2006/07:115, s. 433 
138 Sundberg, Susanne, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling, s. 166 
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5.4.2 Lämplighetsbedömning 

Vid investeringsrådgivning behöver rådgivaren se till att råd som 

delges kund är lämpligt med hänsyn till kunds kunskap, kompetens, 

ekonomiska förutsättningar samt det finansiella instrumentets risk139 

och detta stadgas i 8 kap. 23 § VpmL. Denna lämplighetsbedömning ska 

ske vid investeringsrådgivning om t.ex. köp eller sälj av aktier eller 

andra investeringsbeslut.140. Information som rådgivaren ska inhämta 

ska härleda till det investeringsområde kunden är intresserad av. Är 

kund endast intresserad av aktier behöver rådgivaren inte be om 

information angående kunds erfarenhet av andra finansiella 

instrument.141 Lämplighetsbedömningen är en del av investerarskyddet 

som följer av MiFID och dessa är olika högt ställda beroende på vilken 

kategori kund tillhör t.ex. icke-professionell med högst 

investerarskydd.142 Dock får rådgivning om finansiella instrument inte 

ges, oavsett kundkategori, om värdepappersbolaget inte har inhämtat 

information om kunden i enlighet med 8 kap. 23 § VpmL.143 I LFF 

föreligger inget sådant hinder vilket innebär att 

lämplighetsbedömningen enligt VpmL uppställer strängare krav 

angående informationsinhämtning. 

 

 

 

 

 

                                                        
139Casey, Jean-Pierre & Lanno, Karel, The MiFID Revolution, s. 49 
140 Art 19. MiFID 
141 Prop. 2006/07:115, s. 438 
142 Prop. 2006/07:115, s. 291 
143 15 kap. 6 § FFFS (2007:16) 
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6 Kundskydd 

6.1 Kundskydd inom Värdepappersmarknadslagen 

I VpmL kategoriseras kund som tidigare nämnts efter erfarenhet och 

kunskap i tre olika kategorier, icke- professionell, professionell och 

jämbördig motpart. Detta följer av MiFIDs kategorisering. De icke-

professionella är oftast de som inte arbetar yrkesmässigt med 

värdepappersmarknaden och därav skall en passandebedömning ske 

första gången. Professionell kund är den som har kunskap om och oftast 

arbetar yrkesmässigt med värdepapper. Jämbördig motpart är 

vanligtvis bank, institution och fondkommissionär eller liknande. 

Kundskyddet är starkast för de icke professionella och svagast för 

jämbördiga motparter. Företag som investerar på den finansiella 

marknaden täcks också in i kategoriseringen och de åtnjuter samma 

kundskyddsregler som privatpersoner vid investeringsrådgivning. 

Kundskyddsreglerna i VpmL 8 kap. medför att investeringstjänster 

kräver kompetenskrav, dokumentationskrav, avrådningsplikt och 

anpassningsplikt. Följer inte rådgivare god rådgivningssed kan även 

skadestånd utgå för vårdslös rådgivning i enlighet med de civilrättsliga 

reglerna i rådgivningslagen.144  MiFID och dess genomförandedirektivs 

kundskyddsregler ansågs ligga väl i linje med den redan befintliga 

rådgivningslagen. 145  I och med upprättandet av VpmL kom inga 

ytterligare krav angående kundskyddet vid investeringsrådgivning, 

men lagen innehåller fler detaljerade regler om rådgivares 

informationsplikt till kund.146 

6.2 Kundskydd inom försäkringsförmedlingslagen 

I och med försäkringsförmedlingslagens implementerande valde den 

svenska lagstiftaren att inte kategorisera olika aktörer inom 

försäkringsförmedling. Mäklare, ombud, oberoende och icke oberoende 

                                                        
144 6 § Rådgivningslagen  
145 Prop. 2006/07:115, s. 440 
146 FI Dnr 10-5086, s. 42 
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skall alla träffas av samma lagstiftning oavsett profilering.147 I LFF148 

regleras försäkringsförmedlarens informationsplikt angående 

förutsättningarna för försäkringsavtalet som skall ingås149 och ur 

kundskyddssynpunkt är bestämmelsen viktig. En kund skall ha 

möjlighet att värdera rådgivningen och de råd som har lagts fram150 och 

utebliven information kan medföra påföljder för försäkrings-

förmedlaren, t.ex. sanktioner enligt det marknadsrättsliga sanktions-

systemet via marknadsföringslagen (2008:486).151 

Den information en försäkringsförmedlare ska delge kund innan ett 

försäkringsavtal ingås stadgas i LFF 6 kap. Informationsskyldigheten 

berör mestadels sakförhållanden kopplade till de näringsrättsliga 

reglerna.152 

Försäkringsförmedlare ska tillämpa god försäkringsförmedlingssed och 

iaktta omsorg om kundens intressen. Dessa skyldigheter som är av 

civilrättslig karaktär stadgas i LFF 5 kap. 4 §.153  Återigen nämns att 

innebörden av god försäkringsförmedlingssed får bero av utveckling i 

försäkringsbranschen, och branschorganens riktlinjer och rekommen-

dationer samt allmänna råd från myndigheter och avgöranden från 

domstolar och Finansinspektionen.154  

Försäkringsförmedlare har även ett expertansvar med en allmän 

rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Denna skyldighet sträcker sig 

längre än vad som omfattas i begreppet försäkringsförmedling i LFF. 

Expertansvaret innebär i korthet att nivåerna för vad som skall anses 

vara vårdslöst eller försummelse från försäkringsförmedlares sida kan 

sättas lägre. Skadeståndsskyldighet kan då uppkomma vid situationer 

                                                        
147 Sundberg, Susanne, m.fl., Lagen om försäkringsförmedling, s. 197 
148 6 kap. 2 § LFF  
149 Prop. 2004/2005:133, s. 157 
150 Prop. 2004/2005:133, s. 83 
151 Prop. 2004/2005:133, s. 88 
152 Riese, Tom, Försäkringsförmedling, s. 58 
153 Riese, Tom, Försäkringsförmedling, s. 58 
154 Proposition 2004/05:133, s. 99 
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som i andra sammanhang skulle bedömas lindrigt och inte skadestånds-

grundande.155  

I försäkringsförmedlingslagen är skyldigheten för rådgivare att delge 

kund information om de finansiella produkternas egenskaper och 

risker inte särskilt uttryckt. Bestämmelserna om rådgivning i VpmL är 

mer utförliga angående kraven om vilken information investeraren ska 

erhålla. Detta ger investeraren bättre förutsättningar att förstå 

produkten den investerar i. För att stärka kundskyddet på den 

finansiella marknaden på produkter som inte faller inom lagen om 

VpmL och MiFID bör det införas samma bestämmelser om 

informationskrav i försäkringsförmedlingslagen.156  

Det finns inte heller någon definition på vad som utgör rådgivning i 

försäkringsförmedlingslagen men det bör även överensstämma med 

rådgivningslagens krav och bestämmelser.157 Det ska tilläggas att när 

försäkringsmäklarlagen var gällande berördes det i rådgivningslagens 

förarbete hur de två lagarna förhöll sig till varandra. Ståndpunkten var 

den att i första hand skulle rådgivning bedömas enligt 

försäkringsmäklarlagen, men var reglerna strängare i rådgivningslagen 

blev den lagen tillämplig.158 Det är inte lika tydligt hur LFF och 

rådgivningslagen förhåller sig till varandra, men uppfattningen är att 

rådgivningslagens bestämmelser inte längre är tillämpliga vid 

försäkringsförmedling av liv- och kapitalförsäkring. Detta antagande 

bygger på att om LFF och inte VpmL är tillämplig när 

försäkringsförmedlare tillhandahåller rådgivning inom ramen för liv- 

och kapitalförsäkring, oavsett om det avser placering vid nytecknande 

eller i samband med senare omdispositioner inom försäkringen, är 

rådgivningslagen inte heller tillämplig.   

                                                        
155 Riese, Tom, Försäkringsförmedling, s. 68 
156 SOU 2014:4, s. 25 
157 SOU 2014:4, s. 42 
158 Prop. 2002/03:133, s. 18 
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Rådgivningslagen kan bli tillämplig vid ren allokeringsrådgivning, d.v.s. 

rådgivning som inte ges inom ramen för försäkringsförmedlares 

verksamhet. 159  Liknande resonemang förs angående VpmL och 

rådgivningslagen. Vid rådgivning utförd av värdepappersbolag kan 

rådgivningslagen bli tillämplig istället för VpmL. Rådgivningen ska då 

avse allokeringsfrågor och inte behandla finansiella instrument.160 I 

båda scenariona angående när rådgivningslagen kan bli tillämplig före 

LFF och VpmL, föreligger kravet att rådgivningen är riktad till en 

konsument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
159 SOU 2014:4, s. 119-120 
160 SOU 2014:4, s. 117 
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7 Översyn av EU-direktiv med fokus på kundskyddet 

7.1 MiFID II 

Efter den finansiella krisen 2008 uppdagades brister i nuvarande 

reglering på den finansiella marknaden. Genom revidering av MiFID har 

ett nytt förslag uppstått med syfte att skapa större öppenhet inom alla 

aspekter av finansmarknaden och att ytterligare stärka investerar-

skyddet.  I MiFID stadgas  

”Eftersom	   investerarnas	   beroende	   av	   personliga	  

rekommendationer ökar, är det lämpligt att tillhandahållandet 

av investeringsrådgivning tas med bland de investeringstjänster 

som	  kräver	  auktorisation”.161  

Det poängteras att direktivet bland annat har till uppgift att skydda 

investerarna, vilket har föranlett att MiFID kategoriserar kunder som 

icke-professionell, professionell och motpart. 162  Skyddet för icke-

professionella kunder är starkare och kraven för de aktörer som 

tillhandahåller finansiella produkter och tjänster är högre.  

Enligt MiFID163 omfattas investeringsrådgivning finansiella instrument 

och det krävs därmed anknytning till specifika finansiella instrumentet.  

Enligt denna definition anses inte rådgivning som avser generella råd 

om viss fördelning mellan olika tillgångar vara investeringsrådgivning 

och omfattas därmed inte av MiFID.164. Den generella rådgivningen 

leder dock oftast fram till mer konkreta råd som avser investeringar i 

specifika finansiella instrument. Vid sådana fall där den generella 

rådgivningen leder fram till konkreta råd bör hela rådgivningen 

omfattas av investeringsrådgivning som faller inom MIFID.165 

 

                                                        
161 Se skäl 3 MiFID 
162 Se skäl 31 MiFID 
163 Art 4.1.4 MiFID 
164 SOU 2006:50, s. 218 
165 SOU 2006:50, s. 219 
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Ramen för MiFID II, som med det ursprungliga direktivet, tar upp två 

breda områden: Uppföranderegler för mellanhänder som 

tillhandahåller investeringstjänster och en effektiv och säker drift av 

finansmarknaderna. Förslaget till MiFID II är inte vid uppsatsens 

färdigställande klar men i skrivande stund finns det inte planer på att 

utvidga MiFID:s tillämpningsområde och inberäkna livförsäkrings-

produkter om det inte rör sig om finansiella instrument. Fråga uppstår 

dock om livförsäkringsprodukter i sig kan vara ett finansiellt 

instrument. Sannolikt ska en livförsäkring eller kapitalförsäkring som 

är en produkt vars värde beror på värdeutveckling på underliggande 

tillgångar inte ensamt anses vara ett finansiellt instrument. Det är de 

underliggande tillgångarna som är finansiella instrument. En liv- eller 

kapitalförsäkring hänför sig även till ett avtal. Försäkringsvillkoren i 

avtalet sätter ramarna för vad försäkringen avser och preciserar 

försäkringsgivarens ansvar.166 

7.2 IMD II 

Motivet till revidering av IMD är bland annat att skyddet för 

försäkringstagarna inte ansetts vara tillräckligt och behövdes 

förbättras. Kundskyddet på försäljning av livförsäkringsprodukter med 

investeringsinslag bör regleras på samma sätt i framtiden som i MiFID 

genom att införa jämförbara regler i IMD II.167  

Revideringen av IMD har som målsättning att förbättra vissa områden. 

Bland annat ska rådgivarens kunskap och kompetens motsvara 

komplexiteten på det finansiella instrumentet som rådgivningen avser. 

Detta avser att förbättra lämplighetsbedömningen vid rådgivnings-

tillfället.168 I revideringen av IMD ligger i dagsläget även ett förslag på 

att införa en definition på begreppet rådgivning.169 

                                                        
166 Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt, s. 37 
167 KOM[2012] 360/2. s 2 
168 KOM[2012] 360/2, s. 3 
169 Europeiska Unionens råd, 6832/14, s. 14 
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Målsättningen att uppnå högre kundskydd via IMD II kommer ske 

genom vissa regeltillägg. Syftet med tilläggen är att öka 

genomlysningen för kund. Det ska bland annat bli enklare att få en 

prisuppfattning om produkten och eventuell ersättning till 

försäkringsförmedlaren.170 

En försäkringsförmedlare skall inhämta information om kundens 

erfarenhet och kunskap för att göra en lämplighetsbedömning av 

produkten. Passar inte den specifika produkten kunden har rådgivaren 

ett ansvar att meddela detta till kunden.171 Gällande informationskravet 

ska det även i framtiden specifikt framgå om rådgivning tillhandahållits 

eller inte samtidigt som det finns en förhoppning att 

rådgivningsbegreppet ska definieras. Nytt är även att ordet 

”förväntningar”	   ska	   inbegripa rådgivares informationsinhämtning. En 

rådgivare inom försäkringsförmedling kan i framtiden behöva 

undersöka en kunds förväntningar vid rådgivningstillfället. 172 Hur 

begreppet	   ”förväntningar”	   ska	   hanteras, både som fristående begrepp 

eller i samband med t.ex. en produkts risknivå framgår inte av förslaget. 

En fråga är hur en situation ska tolkas om försäkringsförmedlare har 

gjort en fullgjord och korrekt informationsinhämtning, men det visar 

sig efteråt att den rådgivning som tillhandahölls på basis av 

informationen inte mötte kundens förväntningar. Den andra frågan blir 

hur förväntningar ska ses i samband med finansiella instruments 

riskmoment, en kunds förväntningar om hög avkastning på finansiella 

produkter förenat med låg risk kanske inte alltid är realistiska. Kundens 

förväntningar av en finansiell produkt tordes vara handlings-

påverkande samtidigt som det kan hjälpa en rådgivare att fånga upp 

och korrigera orealistiska förväntningar.  En bättre lösning hade varit 

att	   införa	   begreppet	   ”befogade	   förväntningar”173, i synnerlighet vid 

situationer där försäkringstagaren agerar som uppdragsgivare då man 

                                                        
170 KOM[2012] 360/2, s 9-10 
171 KOM[2012] 360/2, s. 11 
172 Europeiska Unionens råd, 6832/14, s. 14 
173 Personlig Kommunikation, diskussion med Per Andelius angående begreppet 
”förväntningar” 
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kan dra en koppling till avtalslagens tillitsteori som skulle innebära att 

rådgivaren blir bunden om kunden är godtroende och har befogad 

anledning att tro på de rekommendationer rådgivaren tillhandahåller. 

Syftet med IMD II är även att få fram enhetliga regler angående 

försäkringsförmedling som skall gälla alla medlemsländer. Det 

nuvarande IMD har implementerats med stora nationella avvikelser 

vilket försvårar gränsöverskridande verksamhet.174  

Förslag till IMD II inbegriper även att rådgivning om försäkringar 

kommer att omfattas av direktivet, även om det inte resulterar i ett 

avtalsslut. Syftet är att utvidga begreppet försäkringsförmedling till att 

även innefatta t.ex. vissa jämförelsefunktioner på webbplatser och 

rangordning av försäkringar.175  

7.3 PRIP 

Efter den senaste finanskrisen stod det klart att information till 

investerare från de finansiella aktörerna behövde bli bättre. Framförallt 

behövdes produktspecifik information förbättras. Som tidigare nämnts 

har den finansiella marknaden blivit allt mer komplex och svårförstådd 

för den vanliga kunden. För att minska informationsasymmetri och 

informationsbrist mellan aktör och kund uppstod förslaget till PRIP, 

Packaged retail investment product. Den finansiella krisen som spred 

sig över världen 2008 gav upphov till förluster för investerare. En orsak 

till förlusterna var att de som investerade inte förstod de risker som 

förelåg i samband med investeringen. Denna orsak grundade sig dels på 

bristande jämförbarhet och förståelse mellan finansiella instrument 

men även på grund av aktörernas varierande presentation av 

information om produkterna.176 

                                                        
174 Europeiska Unionens råd, 6832/14, s. 8-9 
175 Faktapromemoria 2011/12:FPM176, s. 3 
176 COM(2012) 352 final, s. 2 
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Förslaget syftar till att förbättra produktinformation på 

investeringsmarknaden för icke-professionella investerare. 177 

Målsättningen med förslaget till PRIP är att underlätta för investerarna 

att jämföra produkter på marknaden och kunna fatta välgrundade 

beslut genom att ett faktablad tillhandahålls för varje enskild 

investeringsprodukt. Enligt förslaget är en investeringsprodukt 

 ”en investering där -oberoende av produktens rättsliga form-det 

belopp som ska betalas tillbaka till investeraren är beroende av 

fluktuerande referensvärden eller avkastningen på en eller flera 

tillgångar	  som	  inte	  köps	  direkt	  av	  investeraren”.178 

En kapitalförsäkring bör enligt den definitionen komma att omfattas av 

PRIP vilket medför en skyldighet för försäkringsförmedlare att upprätta 

ett	  ”key	  information	  document”,	  (KID).	  Dokumentet	  ska	  enligt	  förslaget 

innehålla lättbegriplig och på förhand bestämd information för 

sparprodukter riktade till icke-professionella investerare.179  

Vid rådgivning av PRIP produkter skall rådgivaren samla in all relevant 

information om kund för att göra en lämplig rådgivning. För att 

lämplighetsbegreppet skall vara uppfyllt ska investeringen möta 

investerarens mål, vara förenlig med kunds riskprofil och hänsyn skall 

tas till dennes ekonomiska situation. Det är även viktigt att kunden 

förstår riskerna med investeringen. Lämplighetsbegreppet i PRIP har 

tagits med MiFIDs bestämmelser som riktmärke.180  

I förslaget till PRIP används så som i MiFID, definitionen icke-

professionell vid beskrivande av kund. Försäkringsförmedlingslagen 

och IMD saknar denna kategorisering av kund. Istället avgörs det på om 

ett försäkringsavtal har förmedlats till kund av förmedlare som 

bedriver näringsverksamhet. 

                                                        
177 CESR/10-1136, s. 3 
178 CESR/10-1136, s. 11 
179 COM(2012) 352 final, s. 3 
180 CESR/10-1136, s. 34 
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8 Diskussion, sammanfattning och slutsats 

8.1 Vad som talar för investeringsrådgivning enligt 
värdepappersmarknadslagen. 

Syftet med MiFID var att harmonisera investerarskyddet bland annat 

genom att göra investeringsrådgivning tillståndspliktig oavsett vilken 

yrkeskategori rådgivaren faller inom. MiFID tar sikte på i första hand de 

finansiella instrumenten och inte aktörens verksamheter speciellt. 

Enligt art 4.1.4 i MiFID ska investeringsrådgivning avse finansiella 

instrument och det krävs därmed anknytning till specifika finansiella 

instrument. Enligt denna definition anses inte rådgivning som avser 

generella råd om viss fördelning mellan olika tillgångar vara 

investeringsrådgivning och omfattas därmed inte av MiFID.181 Sådan 

generell rådgivning som försäkringsförmedlare ger angående 

kapitalförsäkring vid kundmöte leder dock oftast fram till mer konkreta 

råd som avser investeringar i specifika finansiella instrument. Vid 

sådana fall där den generella rådgivningen leder fram till konkreta råd 

bör hela rådgivningen omfattas av investeringsrådgivning som faller 

inom MIFID.182  

Ytterligare argument för att investeringsrådgivning inom ramen för 

kapitalförsäkring som ges av försäkringsförmedlare skall anses som 

just investeringsrådgivning och vara tillståndspliktig verksamhet enligt 

MiFID är undantaget i art 2.1.j.  Där undantas personer som 

tillhandahåller investeringsrådgivning inom ramen för annan 

professionell verksamhet som inte omfattas av MiFID, om ingen specifik 

ersättning lämnas för denna rådgivning.183 Förutsättningen är att ingen 

specifik ersättning får lämnas för rådgivningen. Har kund lämnat 

specifik ersättning angående rådgivning av kapitalförsäkring av 

försäkringsförmedlare torde inte undantaget gälla.  

                                                        
181 SOU 2006:50, s. 218 
182 SOU 2006:50, s. 219 
183 Art 2.1.j MiFID  
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En annan frågeställning uppkommer i och med nuvarande revidering av 

IMD. Förslaget till IMD II vill ta bort provisionsbaserad lön till 

försäkringsförmedlare. Om det i slutändan blir kunden som får stå för 

kostnaden av rådgivningen, är den kostnaden då strikt relaterad till 

försäkringsförmedlingen i sig eller ska den avse att gälla själva 

rådgivningen om produkten? Går även det förslag igenom att om det 

inte blir något avtalsslut mellan försäkringsförmedlare och kund, ska 

IMD bli tillämplig oavsett att det i praktiken endast uppstår en 

rådgivningssituation då förmedlingen av försäkringen inte blir av, 

uppstår oklarheter.  Undantaget i art 2.1.j MiFID blir inte tillämpligt, då 

ersättning ges för rådgivningstjänsten, samtidigt som IMD ökar sitt 

tillämpningsområde till att gälla även om ingen förmedling ägde rum. 

Teoretiskt innebär detta att båda direktiven skulle kunna bli 

tillämpliga. 

 Det som även talar för att rådgivning inom kapitalförsäkring faller 

inom MiFID är att det inte är specifikt uttryckt att det skall falla utanför 

samt att de generella undantagen inte är tillämpliga på verksamhet som 

sker varaktigt. Undantagsregeln i art 2.1.c säger att aktörer som 

tillfälligt ger investeringsrådgivning i samband med annan yrkesmässig 

verksamhet som regleras i lag eller annan författning är undantagna 

MiFIDs tillämpningsområde. Ett exempel på detta är boutredningsman 

eller konkursförvaltares förvaltning och andra åtgärder med ett 

dödsbos respektive konkursbos finansiella instrument. 184 En 

försäkringsförmedlare ger rådgivning dagligen inom ramen för 

kapitalförsäkring och tordes enligt ovan nämnda exempel inte anses ge 

investeringsrådgivning tillfälligt och därmed inte undantas MiFIDs 

tillämpningsområde enligt denna artikel.  

Slutligen kan nämnas det skäl som motiverade införlivandet av MiFID. 

Genom att harmonisera investeringsskyddet infördes tillståndsplikt för 

                                                        
184 SOU 2006:50, s. 243 
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investeringsrådgivning vilket skulle skapa överensstämmande krav på 

rådgivare oavsett deras profession.185 

8.2 Vad som talar för rådgivning inom försäkringsförmedling 

MiFID som implementerades senare än försäkringsförmedlings-

direktivet säger inget om förhållandet mellan dessa två direktiv. Det 

finns inget klart uttryckt att MiFID ska inskränka 

försäkringsförmedlingsdirektivet och om det var avsikten skulle det ha 

klargjorts från rådet och parlamentet, samtidigt som undantagen för 

tillståndspliktig verksamhet i art. 2 MiFID inte är en uttömmande 

lista.186 I det frivilliga undantaget i art. 3 MiFID anser även både 

utredningen187 och propositionen till VpmL att den bör utnyttjas för att 

få in försäkringsförmedlare som förmedlar fondandelar som 

undantag.188  Detta säger inget om kapitalförsäkringsförmedling i och 

för sig, men det kan förmodas att tendensen är att den svenska 

lagstiftaren anser försäkringsförmedling bör falla utanför VpmL 

tillämpningsområde. 

Skälen till både MiFID och MiFID II undantar försäkringsföretag och 

livförsäkringsföretag från dess tillämpning.189 Försäkringsförmedlare 

som förmedlar deras produkter står redan under tillsyn, och 

försäkringsföretag skall i IMD II inberäknas även där. Rådgivning om 

finansiella produkter som räknas upp i MiFID som finansiella 

instrument och som faller inom dess tillämpningsområde undantas när 

rådgivning av dessa sker av försäkringsförmedlare.  

Om en försäkringsförmedlare ger råd om hur kund kan investera en 

premie inom kapitalförsäkring före ingående av ett försäkringsavtal 

kommer undantaget i art 2.1.j i MiFID utesluta MiFIDs 

tillämpningsområde, trots att en rekommendation av sådan typ kan 

                                                        
185 Korling, Fredric, FI Dnr 10-5086, s. 36 
186 FI Dnr 10-5086, s. 36 
187 SOU 2006:50, s. 248 
188 Prop. 2006/07:115, s. 345 
189 Se skäl 10 MiFID, (jmf skäl 16 MiFID II) 
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övervägas utgöra en investeringsrådgivning. 190  Art 2.1.j undantar 

personer som tillhandahåller investeringsrådgivning inom ramen för 

annan professionell verksamhet och då försäkringsförmedling kräver 

särskild tillståndsplikt i enlighet med IMD och regleras i annan lag 

utesluts försäkringsförmedling ur MiFID.  

Rådgivning om investering av premier omfattas normalt av MiFID men 

undantaget i art 2.1.j medför att om rådgivningen ges av 

försäkringsförmedlare kommer rådgivningen inte att omfattas av 

MiFID.191 

I samband med översynen av IMD kommer kommissionen föreslå att 

regler om försäljning av försäkringsprodukter ska överensstämma med 

reglerna i MiFID. Detta för att kundskyddet i MiFID är starkare än i IMD 

i nuläget.  

I ett rättsfall nyligen avgjort 192  i Stockholms tingsrätt berördes 

gränsdragningsproblematiken vid investeringsrådgivning inom ramen 

för kapitalförsäkring utförd av försäkringsförmedlare. En kund erhöll 

investeringsrådgivning angående ett finansiellt instrument förenat med 

hög risk som sedermera skulle bakas in i en kapitalförsäkring, bland 

annat pga. skattemässiga fördelar. Försäkringsförmedlaren hade inget 

tillstånd enlighet med VpmL utan endast tillstånd att bedriva 

försäkringsförmedling. Det finansiella instrumentet som skulle ligga till 

grund för kapitalförsäkringen kunde därmed inte förmedlats utanför 

kapitalförsäkringen.  

Tingsrätten skulle därmed bedöma om den investeringsrådgivning som 

lämnades vid kapitalförsäkringens tecknande ansågs vare 

försäkringsförmedling eller investeringsrådgivning inom ramen för 

värdepappersmarknadslagen. En ytterligare aspekt angående 

frågeställningen uppstod då det finansiella instrumentet köptes först av 

                                                        
190 Europeiska Kommissionen, Q&A, ref 168,1 
191 Europeiska Kommissionen, Q&A , ref 168,2 
192 Mål nr T 7293-13 
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kunden för att sedan bakas in i kapitalförsäkringen. Tingsrätten 

bedömde att det inte spelade någon roll huruvida det var det finansiella 

instrumentet eller försäkringen som tecknades först då de från början 

varit del av samma investeringsupplägg.193  

Tingsrätten säger även att det är oklart hur IMD och MiFID förhåller sig 

till varandra i den aktuella situationen194, men gör en sammantagen 

bedömning att begreppet försäkringsförmedling ska anses innefatta 

rådgivning och förmedling avseende ett finansiellt instrument om det 

sker i förening med förmedling av en kapitalförsäkring.195  Här uppstår 

frågeställningen om investeringsrådgivningen angående det först 

inhandlade finansiella instrumentet och sedan den förmedlade 

kapitalförsäkringen verkligen kan anses vara samma tjänst 196 . 

Tingsrätten resonerar som så att  

”Föremålet	   för	   förmedling	  ska	  alltså	  vara	  ett	   försäkringsavtal.	  

Det finns ingen närmare definition av begreppet 

försäkringsavtal, vare sig i direktivet om försäkringsförmedling 

eller	  i	  svensk	  rätt”.197  

Slutsatsen blir att inom försäkringsförmedling anses rådgivning och 

förmedling utgöra en och samma tjänst.198 

8.3 Sammanfattning 

I nuvarande reglering av den finansiella marknaden föreligger vissa 

brister. Många av de tillkortakommandena beror på att det finns ett 

glapp mellan IMD och MiFID.  IMDs fokusering vid implementeringen av 

direktivet låg i att skapa en bättre förutsättning för gränsöverskridande 

verksamhet för försäkringsförmedlare. MiFID som togs i bruk senare än 

IMD hade istället ett uttalat kundskyddsfokus. Att det saknas ett 

                                                        
193 Rättsfall Stockholms tingsrätt, Mål nr T 7293-13,  
194 Mål nr T 7293-13, s. 18 
195 Mål nr T 7293-13, s. 20 
196 Korling, Fredric, FI Dnr 10-5086, s. 38 
197 Mål nr T 7293-13, s 14 
198 Gäller vid tidpunkten för uppsatsens färdigställande, Domen är överklagad 
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sammanhållande regelverk angående finansiell rådgivning kan skapa 

otydlighet. En kund som erhåller rådgivning och utför de investeringar 

rådgivaren föreslog kan t.ex. få en uppfattning om att den rådgivning 

som lämnats även avser att rådgivaren löpande ska kontrollera att de 

förutsättningar som förelåg vid rådgivningstillfället inte har förändrats. 

Tillämpas VpmL ska det framgå av dokumentationen om uppdragets 

omfattning avser löpande bevakning, i motsats till LFF där uppdragets 

omfattning inte behöver framgå.199  

 

I dagsläget är det oklart hur direktiven förhåller sig till varandra, vilket 

skapar tveksamhet i vad som ska gälla vid bland annat 

investeringsrådgivning inom kapitalförsäkring utförd av 

försäkringsförmedlare.  Dock har Finansinspektionen uttryckt att det 

regelverk som blir tillämpligt, är det regelverk som ger bäst kundskydd 

i given situation. 200  Vilka effekter det leder till för 

försäkringsförmedlare och deras ansvarsförsäkringsplikt tas inte upp 

inom ramen för denna uppsats, men det är en intressant fråga. För att 

minimera de kundskyddsglapp som föreligger med nuvarande reglering 

är förhoppningen med översynen av IMD och MiFID att skapa ett 

fullgott kundskydd oavsett vilket direktiv som blir tillämpligt 

 

Vissa moment inom försäkringsförmedling kan anses utgöra 

investeringsrådgivning. T.ex. rådgivning om aktier inom en 

kapitalförsäkring.   Rådgivning inom ramen för en kapitalförsäkring är i 

praktiken investeringsrådgivning. Utförs investeringsrådgivningen av 

en försäkringsförmedlare är det samtidigt en försäkringsrådgivning201 

och två olika regelverk kan bli tillämpliga. 

Rådgivning angående kapitalförsäkring kan ses på olika sätt. Dels kan 

man som tidigare nämnts se det så att rådgivningen angående 

kapitalförsäkring och de underliggande finansiella instrumenten utgör 

                                                        
199 SOU 2014:4, s. 265 
200 FI Dnr nr 12-2525 
201 Korling, Fredric, FI Dnr 10-5086, s. 37 
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en och samma tjänst inom ramen för försäkringsförmedling, dels kan 

man se det som investeringsrådgivning kombinerat med 

försäkringsrådgivning. I det senare fallet skulle tillstånd krävas både 

enligt VpmL och LFF.202  

Finansinspektionen har bedömt att rådgivning om finansiella 

instrument inom ramen för en försäkring uteslutande skall anses som 

tillståndspliktig försäkringsförmedling 203  då sådan rådgivning 

karaktäriseras av finansiella instrument vars transaktion innebär 

dispositioner inom ett försäkringsavtal, vilket föranleder att LFF blir 

tillämplig.204 

Det framgår inte i svensk lagstiftning vad som utgör en försäkring i 

relation till t.ex. garanti eller borgensåtagande.205Att få fram en 

definition av försäkringsbegreppet har försökts flera gånger men oftast 

framställs	   teorier	   om	   försäkringens	   ”väsen”	   och	   kännetecknande	   mer 

än en definition. Bedömningen blir om produkten har karaktärsdrag 

som påminner om försäkring. Kännetecknas en kapitalförsäkring av 

typiska försäkringsdrag, så som riskgemenskap och samverkan206 

oavsett hur liten denna del är i förhållande till rådgivningsdelen om de 

underliggande finansiella instrumenten kommer rådgivningen att anses 

som försäkringsrådgivning och sedermera regleras inom LFF.207 

Den nackdel detta ger vid första anblick är ett försämrat kundskydd, då 

VpmL har starkare kundskydd i vissa delar, speciellt kompetens och 

kunskapskrav som är väsentligt när det kommer till rådgivning. Denna 

nackdel kan delvis raderas genom att ställa samma krav på rådgivning 

som erhålls av försäkringsförmedlare som av investeringsrådgivarna i 

VpmL, vilket även ligger som förslag att genomföra i IMD II och MiFID 

II. 

                                                        
202 Korling, Fredric, FI Dnr 10-5086, s. 38 
203 Finansinspektionens tillsynsrapport, FI Dnr 11-5534, s. 20 
204 FI Dnr nr 12-2525, s. 5. Jfr Prop. 2004/05:133, s. 48 
205 Korling, Fredric, FI Dnr 10-5086, s. 40-41 
206 Hellner, Jan, Försäkringsrätt, s. 7 
207 Korling, Fredric, FI Dnr 10-5086, s. 41 
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 En kund som handlar med finansiella instrument kan komma att få 

investeringsrådgivning och för att utföra denna tjänst krävs tillstånd 

från Finansinspektionen att bedriva sådan verksamhet. Att t.ex. en aktie 

är ett finansiellt instrument står klart i VpmL och rådgivning om detta 

faller således inom nämnda lag.  För försäkringsförmedling, där både 

oberoende och icke-beroende försäkringsförmedlare lämnar rådgivning 

till konsument krävs inget ytterligare tillstånd från finansinspektionen. 

Tillståndet att bedriva försäkringsförmedling som huvudverksamhet är 

nog. Enligt nuvarande direktiv finns undantag beskrivna i art. 2 MiFID, 

vilket troligtvis undantar försäkringsförmedlare från MiFIDs 

tillämpningsområde. 

Försäkringsförmedlare som är undantagna MiFIDs bestämmelser men 

som kontinuerligt ger råd inom ramen för kapitalförsäkring, vars 

underliggande värde bestäms av diverse finansiella instrument verkar 

falla utanför MiFIDs tillämpningsområde och falla inom 

försäkringsförmedlingslagen, försäkringslagen samt rådgivningslagen 

där även konsumentskyddet står stadgat. 

Detta ställningstagande att vissa finansiella instrument trots sin likhet 

faller inom olika regelverk beroende på vilka paket de tillhör och vilken 

aktör som ger investeringsrådgivningen kan tolkas som att vissa 

produkter är mindre riskfyllda än andra. Kunder kan luras in i falsk 

trygghet att en kapitalförsäkring är mindre riskfylld än handel med 

finansiella instrument, då den generella kunskapen om den finansiella 

marknaden är låg. Handel med finansiella instrument är förenat med 

risker och vilka och hur höga dessa risker är, är svårt för den 

individuella kunden att sia om. Att baka in finansiella instrument i en 

kapitalförsäkring och falla inom försäkringsförmedlings regelverk i 

lagstiftarens ögon kan ge kund falsk trygghet i vad han/hon investerar i. 

En kapitalförsäkring har generellt sett en låg risk, men riskmomentet 

existerar fortfarande och risk föreligger att kund blir av med sin 

investering. 
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I rådgivningslagen och lagen om försäkringsförmedling är skyldigheten 

för rådgivare att delge konsumenten information om de finansiella 

produkternas egenskaper och risker inte särskilt uttryckt. 

Bestämmelserna om rådgivning i VpmL är mer utförliga angående 

kraven om vilken information om produkterna investeraren ska erhålla. 

Detta ger den som ska placera eller investera sitt kapital bättre 

förutsättningar att förstå produkten. För att stärka konsumentskyddet 

på den finansiella marknaden på produkter som inte faller inom VpmL 

och MiFID bör rådgivningslagen och lagen om försäkringsförmedling 

införa samma bestämmelser om information som ska delges till 

kund.208 

Det har nämnts att MiFID och VpmL är produkt- och tjänsteorienterade, 

d.v.s. att det inte är aktören i sig som avgör om MiFID och VpmL blir 

tillämplig. I fallet med försäkringsförmedlare ställs det uttalandet på sin 

spets. Rådgivningen hänför sig till uppräknade finansiella instrument 

men på grund av rådgivarens näringsverksamhet faller MiFID och 

VpmLs tillämpning bort.  

Från kundskyddssynpunkt bör handel med finansiella instrument och 

olika paketlösningar falla inom samma regelverk för att tydliggöra samt 

visa kund att risker föreligger vid all sorts investering förutom 

sparande som ligger på ett bankkonto med ränta utan risk. Från 

näringslivets sida innebär detta att gråzoner kan suddas ut och det 

finns klara direktiv om vad som gäller för deras produkter. 

8.4 Slutsats 

Enligt art 4.1.4 i MiFID avser investeringsrådgivning finansiella 

instrument. I praktiken sker investeringsrådgivning inom ramen för 

VpmL när försäkringsförmedlare ger råd om de enskilda finansiella 

instrumenten som ligger till grund för kapitalförsäkringens värde. Detta 

sker även inte sällan tillfälligt, då försäkringsförmedlare kan antas ge 

råd dagligen, vilket är en av undantagsreglerna i MiFID. 
                                                        
208 SOU 2014:4, s. 25 
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En sammantagen bedömning är dock att investeringsrådgivning 

tillhandahållen av försäkringsförmedlare inom ramen för 

kapitalförsäkring faller in under försäkringsförmedlingslagens 

tillämpningsområde och då inte omfattas av VpmL tillståndsplikt för 

investeringsrådgivning.209 

MiFIDs undantagsbestämmelse i art 2.1.j stadgar även att de som 

tillhandahåller investeringsrådgivning inom ramen för annan 

professionell verksamhet skall undantas MiFIDs tillämpningsområde.  

Försäkringsförmedling är tillståndspliktig verksamhet i enlighet med 

IMD och står redan under tillsyn. Finansinspektionen har även uttalat 

sig om att rådgivning om finansiella instrument inom en försäkring 

uteslutande skall anses som tillståndspliktig försäkringsförmedling. 

Stockholms tingsrätt har även undersökt frågeställningen och 

avgörandet blev att investeringsrådgivning i förening med 

kapitalförsäkringsförmedling försäkringsförmedlingslagen är den 

tillämpliga lagen. Motiveringen var bland annat att 

investeringsrådgivning som avser ett finansiellt instrument i förening 

med kapitalförsäkring utgör försäkringsförmedling endast. Det kan 

sammantaget innebära att även om investeringsrådgivning inom ramen 

för kapitalförsäkring faller inom försäkringsförmedlingslagens 

tillämpningsområde bör de förpliktelser som följer av VpmL tillämpas i 

ett scenario som detta. Försäkringsförmedlare som ger 

investeringsrådgivning, vilket är tillståndspliktig verksamhet enligt 

VpmL ska uppfylla de krav som följer av den lagstiftningen.210 

Konsekvenserna av detta blir att det behöver ställas högre krav på att 

försäkringsförmedlare som tillhandahåller investeringsrådgivning inom 

kapitalförsäkring har tillräcklig kunskapsnivå om de ibland avancerade 

finansiella instrument rådgivningen grundas på. Kunskapskrav inom 

                                                        
209 Korling, Fredric, FI Dnr 10-5086, s. 42 
210 Korling, Fredric, FI Dnr 10-5086, s. 42 
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försäkringsförmedling behöver tydliggöras och dokumentationskraven 

bör utformas mer specifikt utifrån vilket slags försäkringsavtal som 

förmedlas.211   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
211 Andersson, Anders & Korling, Fredric, Finansmarknadskommitténs Rapport nr 10, 
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