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Sammanfattning   

Marknaden för försäljning av finansiella produkter till konsumenter har de 

senaste åren tilltagit avsevärt. Utbudet av finansiella produkter är idag mycket 

stort. Då produkterna ofta är komplexa och svåra att förstå har konsumentens 

behov av kunskap och råd ökat kraftigt. Finansiella rådgivare fyller en viktig 

funktion som vägledare och kunskapskälla till konsumenterna.  

Syftet med regelverket som rör finansiell rådgivning är att skapa ett gott 

konsumentskydd och en balans mellan konsumenternas och näringsidkarnas 

intressen. Finansiell rådgivning är personligt anpassade råd som syftar till att 

rekommendera lämpliga tillvägagångssätt vid placeringar och investeringar. 

Beroende på vilka lösningar rådgivaren rekommenderar så blir olika lagar 

tillämpliga. För en konsument kan det vara svårt skilja mellan rådgivning, 

marknadsföring och försäljning.  

Konsumenten befinner sig ofta i ett kunskapsunderläge. De finansiella 

produkterna är ofta komplicerade och det kan därför vara svårt för investeraren 

att utvärdera risker och avkastning i samband med rådgivningstillfället. 

Rådgivning är ofta finansierad med dolda ersättningar som kan vara svåra för 

konsumenten att tyda.  Det är rådgivarna som ska förklara informationen på ett 

lättbegripligt och tydligt sätt. 

Rådgivarna förutsätts sätta kundens intresse främst. Betydande 

intressekonflikter finns dock hos de flesta i branschen. Distribution av egna 

produkter blandat med rådgivning är vanligt och har gjort rådgivarna till 

säljare.  

Rådgivning finansieras ofta med provisioner från produkttillverkare. Många 

rådgivare som rekommenderar produkter får ersättning i form av provisioner. 

”Upfront” provisioner utbetalas direkt till rådgivaren från den rekommenderade 

produktens tillverkare vid försäljning.  Intressekonflikt uppstår då rådgivaren 

kanske inte ger bästa rådet utan anger det som ger högre provision.  
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1 Bakgrund 
 

När It-bubblan sprack för snart 15 år sen uppstod det en debatt i samhället. 

Debatten handlade om att banker och andra finansiella instruktioner gett många 

svenska småsparare råd om mycket riskabla investeringar. Många av 

småspararna förlorade stora delar av sina investeringar och många var inte 

medvetna om riskerna. Regeringen tillsatte då en utredning för att stärka 

konsumentskyddet vid finansiell rådgivning. Utredningen utmynnade i att 

Lagen om finansiell rådgivning (2003:862) antogs 2004 i Sverige. Parallellt 

med arbetet i Sverige arbetade EU med lagstiftning på området och senare 

antogs Lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) och Lagen om 

försäkringsförmedling (2005:405) baserade på direktiv från EU. 

Finansiell rådgivning ges till konsumenter av banker, värdepappersbolag, 

försäkringsbolag, och försäkringsförmedlare. Marknaden för finansiell 

rådgivning har utvecklats enormt sedan början av 1990-talet. 

Rådgivningsbegreppet är dock oklart i svensk lagstiftning.
1
 

I rådgivningsmötet mellan bank och konsument befinner sig konsumenten ofta 

i ett underläge. Rådgivaren har i många fall överläge både när det gäller 

information och kompetens. Diskussionen om hur man från lagstiftarens sida 

på bästa sätt ska hantera denna situation är inte ny. Efter den finansiella krisen 

som inleddes hösten 2008 har den emellertid åter aktualiserats. Trenden är 

nämligen tydlig, allt fler svenskar investerar i finansiella sparprodukter och 

sätter sin tilltro till rådgivares ekonomiska kunskaper. Många av de svenskar 

som led ekonomisk skada i samband med att världsekonomin skälvde för ett 

par år sedan förlorade sina besparingar till följd av att de blint hade litat på 

andras råd. 

 

 

 

 

                                                 
1 Korling, Fredric, Finansrådgivning, 2010, s. 12.  
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I Dagens Nyheter presenterades en undersökning gjord av Sifo på uppdrag av 

pensionsmyndigeten.
2
 Den visade att 40 procent av svenska folket tycker att 

rådgivningsföretag är oseriösa och endast en av tio bedömer finansiell 

rådgivning och förvaltning av sparande till privatpersoner som seriöst. I 

jämförelse med andra branscher rankades finansiell rådgivning i botten. Att 

förtroendet för branschen är lågt kan delvis bero på att konsumentskyddet vid 

finansiell rådgivning inte uppfyller sitt syfte. Syftet med regleringen på 

området är att ge investerare och placerare ett konsumentskydd vid utnyttjande 

av finansiella rådgivningstjänster och skapa balans på marknaden. 

 

Efterverkningarna av krisen från 2008 ledde åter igen till att konsumentskyddet 

vid rådgivning sattes under debatt. Hösten 2012 tillsattes ytterligare en 

utredning för att stärka konsumentskyddet. Utredningen offentliggjordes våren 

2014 och innehåller förslag till lagändringar för att förbättra konsumentskyddet 

vid finansiell rådgivning. En av de stora ändringarna som utredningen föreslog 

var att alla rådgivningssamtal ska spelas in.
3
 

 

1.1 Inledning och problemformulering 

De finansiella aktörernas roll som både rådgivare och försäljare av finansiella 

produkter medför en osäkerhet om vilket ansvar som åligger aktörerna samt 

vilka påföljder en felaktig rådgivning kan få. Finansiella företag och 

försäkringsbolag är inte beroende av positiva placeringsresultat utan det är 

investerarna själva som bär den finansiella risken. Banker bedriver 

”offbalance” verksamhet som finansieras med avgifter. Företagen själva tar 

ingen egen risk då rådgivningen ofta finansieras av avgifter och provisioner.  

Däremot är investerarna beroende av rådgivning eftersom de ofta befinner sig i 

ett informationsmässigt underläge i förhållande till rådgivarna. Detta 

informationsunderläge innebär en risk för intressekonflikter mellan rådgivare 

och investerare eftersom det kan finnas incitament för rådgivarna att 

rekommendera vissa investeringar framför andra.  

                                                 
2 Crofts Maria, Så ska privatpersoner lättare få rätt mot bankens dåliga råd, Dagens nyheter, 3 mars 2014. 

3 SOU 2014:4 Det måste gå att lite på konsumentskyddet, s.26. 
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Det är därför av stor vikt att den lagstiftning som reglerar marknaden för 

finansiell rådgivning ger ett gott konsumentskydd. Intressekonflikter kan leda 

till att investerarna erhåller mindre lämpliga produkter än vad de annars skulle 

erhållit och därigenom får ökad risk och sämre avkastning.
4
  

Bland de lagar som rör finansiell rådgivning är lagen om finansiell rådgivning 

till konsumenter, värdepappersmarknadslagen och försäkringsförmedlarlagen. 

Därutöver finns flera kompletterande föreskrifter för finansiell rådgivning, 

försäkringsförmedling och värdepappersverksamhet. Syftet med lagarna är att 

skapa ett gott konsumentskydd och säkerställa en god balans mellan 

konsumentens intressen och näringsidkarens intressen.
5
 Lagarnas och 

föreskrifternas efterlevnad sköts av två myndigheter Finansinspektionen och 

Konsumentverket. Placeringsrådgivning enligt rådgivningslagen är inte 

tillståndspliktig. Investeringsrådgivning är tillståndspliktig enligt 

värdepappersmarknadslagen och försäkringsförmedlarlagen. Vid ett 

rådgivningstillfälle kan flera lagar bli aktuella då investering t.ex. sker i en 

kapitalförsäkring som innehåller delar av försäkring och värdepapper. För en 

konsument kan bara detta faktum att veta vilket regelverk som är aktuellt 

medföra problem.  

Vidare har lagstiftaren komplicerat situationen ytterligare genom att införa 

likartade begrepp såsom placering och investering eller konsument eller icke-

professionell kund i lagarna.  

Investeraren befinner sig ofta i rådgivningssituationen i ett kunskapsunderläge. 

De finansiella produkterna är ofta komplicerade och det kan därför vara svårt 

för investeraren att utvärdera risken och avgifter i samband med 

rådgivningstillfället. Detta medför en obalans mellan rådgivaren och 

konsumenten som kan leda till att konsumenten vilseleds eller köper en 

produkt som inte är den lämpligaste.  

 

 

                                                 
4 Korling, Fredric, Finansrådgivning, 2010, s. 3 ff. 

5 Prop. 2002/03:133 s.7. 
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Vid finansiell rådgivning kan en rådgivare samtidigt vara försäljare som 

marknadsför en produkt. Information som då lämnas kan vara svår för 

investeraren att uppfatta när marknadsföringen övergår till individanpassad 

rådgivning. En försäljare som säljer produkter från ett företag är en försäljare 

och ingen rådgivare. Det kan vara oklart för en investerare vad som är 

försäljning, marknadsföring eller rådgivning när det lämnas av samma juridiska 

och fysiska person. Vad det är som erbjuds är emellertid avgörande ur ett 

flertal synpunkter. Vad man väljer att kalla verksamheten får betydelse bl.a. för 

vilket regelverk som är aktuellt och vilken myndighet som har tillsyn över 

verksamheten. Det förekommer att företag som inte har tillstånd från 

finansinspektionen marknadsför och ger råd om finansiella produkter. 

Rådgivarna har ofta rörelsebaserade löner och är beroende av avgifter på 

investeringarna och provisioner från utgivarna av finansiella produkter som 

rådgivaren ”förmedlar“. Det kan vara frestande för en rådgivare att 

rekommendera en komplex och dyr produkt till en investerare då den ger högre 

provision till rådgivaren. Regleringen på marknaden ställer kravet att 

produkten ska vara lämplig. En dyr och komplex produkt behöver inte vara 

olämplig men det kanske inte är den mest lämpade för en investerare vid det 

tillfället. Denna intressekonflikt är en verklighet då provisionsförbud inte finns 

i Sverige. 

1.2 Problemformulering 

Hur påverkas konsumentskyddet vid finansiell rådgivning av 

intressekonflikter? 

För att besvara frågan genomförs en genomgång av begreppet finansiell 

rådgivning.  Gränsdragningen mellan rådgivning marknadsföring och 

försäljning behöver tydliggöras i uppsatsen för att definiera rådgivnings 

begreppet. I uppsatsen kommer en omfattande genomgång av regleringen som 

berör finansiell rådgivning att genomföras för att besvara 

problemformuleringen. Då praxis på området i stora delar saknas kommer 

beslut från tillsynsmyndigheter att granskas. 
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1.3 Metod och Avgränsning   

Min metod är av rättsdogmatisk natur eftersom jag når mina slutsatser genom 

att analysera, tolka och systematisera gällande rätt. Till grund för gällande rätt 

kommer en genomgång av relevant EU-lagstiftning, svensk lagstiftning, 

förarbeten, doktrin och praxis att utföras. Vidare kommer 

myndighetsförfattningar, myndighetsbeslut och rekommendationer från 

allmänna reklamationsnämnden att studeras och kommenteras. Utöver detta har 

en empirisk undersökning gjorts i form av intervjuer med FI och banken SEB 

och Burenstam & Partners. Intervjuer har skett med personer från 

tillsynsmyndighet och aktörer på marknaden som bedriver finansiell rådgivning 

för att belysa frågeställningen på olika sätt.  

Detta arbete behandlar inte investeringar som lånefinansieras enligt lagen 

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Konsumentkreditlagen 

(2010:1846) kommer inte tas upp.  De investeringar som sker i pensioner som 

faller utanför rådgivningslagens område kommer inte tas upp i uppsatsen. 

Frågor rörande skadeståndsansvar vid finansiell rådgivning kommer inte heller 

att tas upp. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju delar. Viktigt för uppsatsen är att inledningsvis 

klargöra vad som är gällande rätt, och förtydliga en rådgivares allmänna plikter 

och skyldigheter enligt FRL och VpmL och FFL.  

I det andra kapitlet kommer den nu gällande rättsliga regleringen för finansiell 

rådgivning redovisas ingående. I det kapitlet kommer svenska myndigheters 

föreskrifter och EMSAs råd för rådgivning också behandlas. 

I det tredje kapitlet analyseras de olika delarna som utgör konsumentskyddet 

vid finansiell rådgivning. Dels från konsumentskyddsaspekten och skillnaden 

mellan rådgivning, försäljning och marknadsföring. Avslutningsvis analyseras 

vilka konsekvenser gränsdragningen får för konsumentskyddet vid finansiell 

rådgivning. Kapitlet avslutas med en beskrivning av lämplighetsbedömningen 

och god rådgivarsed. 
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Fjärde kapitlet kommer att belysa intressekonflikter, och 

informationsassymetrin samt provisioners påverkan på rådgivning.  

Det femte kapitlet kommer sammanfatta analysen i tredje kapitlet och fjärde 

kapitlet och författarens egna kommentarer.  

I det sjätte kapitlet görs en kort sammanfattning av arbeten som pågår i Sverige 

och EU avseende kommande förändringar för finansiell rådgivning.  

I sjunde kapitlet kommer uppsatsens problemformulering att besvaras.  
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2. Den rättsliga regleringen 

2.1 Rådgivnings begreppet 

Det finns en mängd yrkesgrupper som kan sägas tillhandahålla råd i 

ekonomiska och juridiska frågor. Advokater, ekonomer, revisorer, 

skattejurister och mäklare tillhör några av dessa grupper i samhället. 

Före införandet av LFR har det inte funnits någon allmän vedertagen definition 

av finansiell rådgivning. Lagen förklarar bara lagens tillämpbarhet men 

förklarar inte vad finansiell rådgivning är eller hur den utförs.  

I LFR 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.” 

I och med införandet av LFR 2004, tillkom en viss vägledning i förarbetena 

vad finansiell rådgivning är. Förarbetena till lagen förklarar att med rådgivning 

avses verksamhet som syftar till att lämna förslag om lämpliga 

tillvägagångssätt i ett visst sammanhang. Vidare anger förarbetena att en 

rådgivare vägleder med stöd av sin speciella kompetens konsumenten om hur 

denne bör handla i ett visst fall. Den rådgivning som avses skall vara 

individuell och det förutsätts ett uppdragsförhållande mellan konsumenten och 

rådgivaren.
6
 

Innebörden av Högsta domstolens avgörande NJA 1992 s. 243 är att ett 

uppdragsförhållande kan uppstå formlöst. En revisor ansågs som ansvarig för 

råd trots att ett konkret uppdrag inte förelåg. Det som avgjorde var inte 

parternas relation eller överenskommelse, utan om en part hade fog att fästa 

tilltro vid rådgivningen och rådgivaren har uppträtt yrkesmässigt. Revisorns 

ekonomiska råd föranledde till att rådgivaransvar då han uppträtt yrkesmässigt. 

 

 

                                                 
6 Prop. 2002/03:133 s.12 och s.45. 
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Rättsförhållandet mellan rådgivare och konsument kan således, förutom genom 

formella avtalsslut, uppkomma genom kundens befogade tillit i en given 

situation. Avgörande är att rådgivaren har uppträtt yrkesmässigt och att 

konsumenten haft fog för att fästa tillit till de råd som lämnats. En problematisk 

del av detta är om internet/telefon används som mötesplats.  I förarbetena till 

rådgivningslagen anger lagstiftaren att beakta en icke fysiskt rådgivning som 

ett uppdragsförhållande så länge som rådgivningen är individualiserad för 

uppdragsgivaren.
7
 

Av motiven framgår att rådgivning skiljer sig från marknadsföring och annan 

typ av information.
8
 Finansiell rådgivning skiljer sig från marknadsföring 

genom att syfta till att resultera i rekommendationer och handlingsalternativ 

som är lämpliga för kunden, till skillnad från marknadsföringsmaterial som i 

stället ska vara sakligt korrekta och inte vilseledande.
9
 

Korling menar att lagstiftaren är otydlig i motiven genom att inte hålla isär 

kriterierna för vad som är att bedöma som försäljning, marknadsföring eller 

rådgivning. Lagstiftaren menar att LFR ska vara tillämplig på finansiell 

rådgivning generellt sett, dvs. oavsett vilket samband rådgivningen 

tillhandahålls.  Korling drar slutsatsen att enligt lagen kan rådgivning ske i 

samband med marknadsföring och försäljning då lagens rekvisit inte utesluter 

det.
10

  

Jag har i uppsatsen valt att applicera en mer neutral syn på begreppet 

rådgivning. Rådgivning är hjälp, information eller rekommendationer som ges 

inom ett område där rådgivaren har kunskaper och erfarenheter av professionell 

karaktär. Rådgivaren ska vara så oberoende och avsaknad av egenintresse att 

han har den rådfrågades bästa för ögonen när rådet avges. Att en finansiell 

rådgivare eller rådgivningsföretag har ett egenintresse i att kunden företar en 

viss handling torde vara så gott som ofrånkomligt, rådgivaren får dock inte låta 

rådet styras av sitt eget intresse. 

                                                 
7   Prop. 2002/03:133 s.46. 

8   Prop. 2002/03:133 s.46. 

9   Korling, Fredric, Finansrådgivning, 2010, s.67. 

10 Korling, Fredric, Rådgivningsansvar, 2010, s.277 f. och s.292. 
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2.2 Allmänt 

På 90-talet genomgick de svenska bankerna och finansinstituten omfattande 

förändringar. Det nya konkurrensläget medförde bl. a. i sammanslagningar 

mellan banker samt mellan banker och andra företag inom den finansiella 

sektorn. Dessutom har en förändring av bankernas traditionella verksamhet 

från inlåning, kreditgivning och betalningsförmedling till olika former av s.k. 

”off-balance sheet” operations. Härmed förstås aktiviteter som utan att synas i 

balansräkningarna skapar intäkter till bankerna. ”Off-balance sheet” 

verksamheten utgörs framför allt av förmedling av finansiella instrument och 

tjänster och medför inget eget risktagande för banken och banken tar betalt i 

form av avgifter och provisioner.
11

 

 

I linje med denna utveckling kan konstateras att sammansättningen av de 

svenska hushållens sparande har förändrats drastiskt de senaste 30 åren. Från 

att under de två föregående decennierna främst ha utgjorts av reala tillgångar i 

form av fast egendom och varaktiga konsumtionsvaror och sparkonton. Idag 

består det privata sparandet ofta fonder och värdepapper. De svenska 

hushållens sparande har ökat från 289 miljarder 1980 till 4353 miljarder 2013. 

Företagen inom den finansiella sektorn fyller en viktig funktion som rådgivare 

till hushållens investeringar i finansiella instrument.
 12

 

Finansiell rådgivning har tidigare inte varit reglerad genom någon särskild lag i 

Sverige. Andelen vuxna svenskar som ägde finansiella instrument hade ökat 

kraftigt, från 20 procent 1980 till 80 procent 2000. Ökningen mynnade ut i att 

regeringen tillsatte en utredning för att stärka konsumentskyddet. Utredningen 

ledde till att LFR trädde i kraft 1 juli 2004.
13

 

 

 

                                                 
11 Gorton, Lars, Finansiella intuitioners rådgivningsansvar JT 1998/99, s 300. 

12 SOU 2014:4 s.13. 

13 SOU 2014:4 s.81. 
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Strax efteråt tillkom ett nytt EU-direktiv, det s.k. MiFID-direktivet,
14

 för att 

harmonisera värdepappersmarknaden samt förstärka skyddet för investerare. 

Vidare utfärdades ett genomförandedirektiv till MiFID.
15

 I Sverige har MiFID 

huvudsakligen implementerats genom VpmL. Försäkringsförmedlares 

verksamhet är föremål för särskild lagstiftning genom FFL, som bygger på ett 

EU-direktiv om försäkringsförmedling.
16

 

Ansvaret för tillsynen över efterlevnaden av regelverket som rör finansiell 

rådgivning delas mellan Konsumentverket och FI.  Konsumentverket har 

tillsyn över de företag som inte bedriver tillståndspliktig verksamhet medan FI 

utövar tillsyn över de företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet.
17

 

Tillsynsmyndigheterna har reglerat rådgivning och rådgivningsverksamhet 

genom ytterligare föreskrifter och allmänna råd.
18

 Vidare har den europeiska 

värdepappersmarknadens tillsynsmyndighet, ESMA, publicerat riktlinjer för att 

klargöra de regler som finns i MiFID.  

 

2.3 Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 

2.3.1 Allmänt 
Lagen om finansiell rådgivning (LFR) reglerar finansiell rådgivning till 

konsumenter. I lagen finns bestämmelser om näringsidkarens näringsrättsliga 

och civilrättsliga skyldigheter samt om offentlig tillsyn. Enligt 1 § gäller lagen 

”finansiell rådgivning som en näringsidkare tillhandahåller en konsument och 

som omfattar placering av konsumentens tillgångar i finansiella produkter 

eller i livförsäkringar med sparmoment.” Det finns ingen legaldefinition av 

begreppet finansiell rådgivning. I förarbetena anges dock att finansiell 

rådgivning i första hand syftar till s.k. placeringsrådgivning, vars syfte är att 

placera kundens tillgångar i finansiella produkter.  

 

                                                 
14 Europaparlamentets och rådets direktiv (2004/39/EG) av den 21 april 2004 om marknader för finansiella 

instrument.   

15 Kommissionens direktiv (2006/73/EG) av den 10 augusti 2006 om genomförandet av Europaparlamentets 

och rådets direktiv (2004/39/EG.)  

16 Europaparlamentets och rådets direktiv (2002/92/EG) om försäkringsförmedling av den 9 december 2002. 

17 Korling, Fredric, Investeringsrådgivning och placeringsrådgivning – utbytbara begrepp?, Årsbok I, 

Stockholm Centre for Commercial law, Skriftserie Nr 8, s. 97, not 9. 

18 Dir. 2012:98, Konsumentskydd vid finansiell rådgivning, s. 2.  
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Placeringsrådgivning avseende finansiella produkter karakteriseras av att 

konsumenten kan välja mellan flera olika placeringsalternativ, vilka är 

förknippade med olika grad av risk.
19

 För att finansiell rådgivning ska anses 

föreligga krävs att det finns ett uppdragsförhållande mellan näringsidkaren och 

konsumenten, samt att det skall föreligga en viss risk med placeringen. Det 

räcker med att näringsidkaren uppträtt yrkesmässigt och att konsumenten haft 

befogad tillit för rådgivningen vid placeringen.
20

 

2.3.2 Krav på finansiella rådgivare 
Placeringsrådgivning har inte krav på tillstånd.

21
 Lagen är tvingande vid 

rådgivning till konsumenter, 3 §. Av 4 § p. 1 framgår att den som lämnar 

finansiell rådgivning ska ha tillräcklig kompetens. Enligt Konsumentverkets 

föreskrifter och allmänna råd ska kompetensnivån vara anpassad till den 

finansiella produktens komplexitet.
22

 Vidare ska all finansiell rådgivning 

dokumenteras, 4 § p. 2. Dokumentationen ska innehålla uppgifter om kundens 

önskemål med placeringen samt kundens ekonomiska förutsättningar och andra 

omständigheter som påverkar placeringen. Efter rådgivningstillfället ska 

konsumenten delges dokumentationen, 4 § p. 3. 

 

I 5 § klargörs skyldigheten och ansvaret en rådgivare har att förhålla sig till vid 

rådgivning. Av första stycket framgår att ”näringsidkaren skall i sin 

rådgivningsverksamhet iaktta god rådgivningssed och med tillbörlig omsorg ta 

till vara konsumentens intressen. Näringsidkaren skall anpassa rådgivningen 

efter konsumentens önskemål och behov samt inte rekommendera andra 

lösningar än sådana som kan anses lämpliga för konsumenten”. Näringsidkaren 

ska vid intressekonflikt sätta konsumentens intressen före sina egna. Det är 

kundens målsättning med placeringen som ska vara rådgivarens främsta 

prioritet. Näringsidkaren ska skaffa sig kunskap om konsumentens syfte och 

önskemål med placeringen.
23

  

                                                 
19 Prop. 2002/03:133, s. 13 f. 

20 Prop. 2002/03:133, s. 16. 

21 Prop. 2002/03:133, s. 41 f. 

22 KOVFS 2004:5, 2 kap 1 §.  

23 Prop. 2002/03:133, s 26. 
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Rekommendationer som rådgivaren ger ska vara av individuell karaktär och 

lämpade efter konsumentens särskilda behov och förutsättningar.
24

 Enligt 5 § 2 

st. ska rådgivaren avråda konsumenten från att investera i produkter som inte 

kan anses lämpliga.  

En näringsidkare som vid rådgivning uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar 

konsumenten förmögenhetsskada kan bli skadeståndsskyldig enligt 6 § LFR. I 

förarbetena till rådgivningslagen anges att endast det negativa 

kontraktsintresset kan ersättas. Det negativa kontraktsintresset innebär att om 

näringsidkaren ska betala skadestånd, återställs konsumenten till samma 

situation som innan rådgivningen.
 25

 

Av 8 § LFR framgår att Konsumentverket är ansvarigt för tillsynen av att 

näringsidkare följer LFR. Om näringsidkare inte följer LFR kan verket 

meddela varning, vite eller förelägga näringsidkaren att upphöra med 

verksamheten, 9 §.  

 

2.4 Rådgivning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 

2.4.1 Allmänt  
Lagen om värdepappersmarknaden(VpmL) reglerar investeringsrådgivning. 

Enligt MiFID art. 4.1.4. definieras investeringsrådgivning som 

”tillhandahållande av personliga rekommendationer till en kund, på dennes 

begäran eller på värdepappersföretagets initiativ, i fråga om en eller flera 

transaktioner som avser finansiella produkter”. Av art. 52 i 

genomförandedirektivet till MiFID framgår att begreppet personlig 

rekommendation avser ”en rekommendation till en person i dennes egenskap 

av investerare eller presumtiv investerare, eller i dennes egenskap av ombud 

för en investerare eller presumtiv investerare”. Vidare anges att 

rekommendationen ska presenteras som lämplig för personen i fråga eller vara 

baserad på en bedömning av den berörda personens omständigheter.  

 

                                                 
24 SOU 2002:41, s. 125.  

25 Prop. 2002/03:133. s.32. 
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Rekommendation ska få kunden ska vidta en av följande åtgärder: (a) att köpa, 

sälja, teckna sig för, byta, lösa in, behålla eller garantera ett speciellt finansiellt 

instrument; eller (b) att utnyttja eller inte utnyttja en rätt som ges genom ett 

visst finansiellt instrument att köpa, sälja, teckna sig för, byta eller lösa in ett 

finansiellt instrument.
26

  

ESMA har presenterat ytterligare riktlinjer för lämplighetsbedömningen.
27

 

Dessa innebär främst att värdepappersföretagen tydligt och enkelt bör 

informera sina kunder om att lämplighetsbedömningen görs i syfte att företaget 

ska kunna agera i kundens intresse. Vidare bör värdepappersföretagen försäkra 

sig om att kunderna förstår sambandet mellan risk och avkastning på 

investeringar.
28

 

Av 2 kap. 1 § 5 p. framgår att investeringsrådgivning är en tillståndspliktig 

verksamhet och att FI är den tillsynsmyndighet som ger sådana tillstånd. I 

förutsättningarna för tillstånd 3 kap. 1 § skall värdepappersföretaget ha 

huvudkontor i Sverige, de som skall driva företaget anses som lämpliga samt 

att det finns skäl att anta att de kommer följa bestämmelserna i VpmL. Vidare 

anges i 3 kap. att FI ska godkänna företagets bolagsordning och att företagets 

kapitalstyrka beaktas innan tillstånd medges. Kapitalstyrkan ska vid beslut om 

tillstånd omfatta 5000000 euro i startkapital. Bolag som endast avser att 

bedriva investeringsrådgivning har krav på 50000 euro i startkapital om de inte 

innehar kunders medel eller värdepapper enligt 3 kap. 6 § p.4 VpmL. 

2.4.2 Krav på investeringsrådgivare 
Av 8 kap. 12 § framgår att ett värdepappersföretag ska dokumentera alla 

investeringstjänster, sidotjänster och transaktioner som det har genomfört. 

Dokumentationen ska ske på ett sådant sätt att FI har möjlighet att övervaka att 

kraven iakttagits.  

Intressekonflikter regleras i 8 kap. 21 §. Av paragrafen framgår att ett 

värdepappers-institut ska vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera 

intressekonflikter och förhindra att dessa påverkar kunden negativt.  

                                                 
26 Prop. 2006/07:115, s. 313 ff.  

27 ESMA:s riktlinjer för vissa aspekter av MiFID:s lämplighetskrav (ESMA/2012/387). 

28 ESMA:s riktlinjer för vissa aspekter av MiFID:s lämplighetskrav (ESMA/2012/387), s. 27 f. 
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I de fall då intressekonflikten inte kan undvikas och kundens intresse kan 

komma att påverkas ska, enligt paragrafens andra stycke, institutet informera 

kunden om arten eller källan till intressekonflikten innan företaget åtar sig att 

utföra investeringstjänsten.   

I VpmL 8 kap. 22 § finns bestämmelser om ett värdepappersinstituts 

informationsskyldighet till kunder. Av bestämmelsen framgår att de ska förse 

sina kunder med lättbegriplig information om finansiella instrument och 

föreslagna investeringsstrategier. Informationen ska ge kunden rimliga 

möjligheter att förstå risken med investeringen.  Vidare ska tydlig information 

ges om avgifter och priser på tjänster institutet erbjuder. Marknadsföring i 

information ska särskilt anges. 

Enligt 8 kap. 23 § ska ett värdepappersföretag som erbjuder 

investeringsrådgivning göra en s.k. lämplighetsbedömning. Detta innebär att 

företaget måste inhämta nödvändiga uppgifter om kundens kunskaper och 

erfarenheter av den specifika tjänsten eller produkten samt om kundens 

ekonomiska situation och mål med investeringen. Av lagmotiven framgår att 

värdepappersföretaget endast måste inhämta nödvändiga uppgifter om det 

investeringsområde som är relevant för tjänsten eller produkten. Vidare 

framgår att värdepappersföretags behov att inhämta information varierar 

beroende på medel och risk för investeringen.
29

 

2.4.3 Investeringsrådgivning i förhållande till finansiell 

rådgivning 
Till skillnad från LFR, som bara reglerar rådgivning mellan näringsidkare och 

konsument, reglerar VpmL även rådgivning mellan näringsidkare. På så vis är 

definitionen något vidare i VpmL än i LFR. Samtidigt är definitionen något 

snävare i VpmL eftersom investeringsrådgivning inte omfattar generella råd 

om vilket land och/eller bransch kunden ska investera i eller vilken fördelning 

denne ska ha mellan olika typer av finansiella produkter.
30

 Allmänna råd och 

                                                 
29 Prop. 2006/07:115, s. 437 ff.  

30 Korling, Fredric, Investeringsrådgivning och placeringsrådgivning – utbytbara begrepp?, Årsbok I, 

Stockholm Centre for Commercial law, Skriftserie Nr 8, s. 106. 
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generella rekommendationer utgör således inte investeringsrådgivning.
31

 

VpmL ställer långtgående krav på näringsidkaren.  

Enligt LFR 3 a § gäller därför inte de krav på kompetens, dokumentation, god 

rådgivningssed eller lämplighetsbedömning som framgår av LFR 4-5 §, om 

rådgivningen också omfattas av VpmL. Övriga bestämmelser i LFR är dock 

tillämpliga även på verksamhet som omfattas av VpmL förutsatt att kunden är 

konsument.
32

 En skillnad i VpmL är att kunderna delas in i kategorierna icke-

professionella, professionella samt jämbördiga motparter beroende på deras 

tidigare erfarenhet på värdepappersmarknaden, VpmL 8 kap. 15 §. Beroende 

på vilken av kategorierna som en investerare anses tillhöra varierar 

värdepappersföretagets informationsplikt, VpmL 8 kap. 22 §. 

 

2.5 Lagen (2005:405) om försäkringsförmedling 

2.5.1 Allmänt 
FFL reglerar försäkringsförmedling. Av 1 kap. 1 § framgår att 

försäkringsförmedling innebär att någon yrkesmässigt lämnar förslag om 

försäkringsavtal eller utför annat förberedande arbete innan ett försäkringsavtal 

ingås, för någon annans räkning ingår försäkringsavtal eller bistår vid 

förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal. Ett stort antal 

försäkringsförmedlare erbjuder livförsäkringar med ett sparande, t.ex. kapital- 

eller pensionsförsäkring.
33

 I en kapitalförsäkring är försäkringsgivarens 

betalningsskyldighet vid dödsfall bestämt till ett i förväg avtalat belopp. Vad 

som menas med livförsäkring har emellertid inte definierats i lag. Begreppets 

innebörd har istället preciserats i praxis som till stor del har fokuserat på 

försäkringens riskinnehåll. Livförsäkringsmarknaden uppvisar en stor 

spridning av försäkringsprodukter, allt från ren riskförsäkring till sparprodukter 

med ett mycket begränsat försäkringsinslag. Eftersom Regeringsrätten i en dom 

1994 slog fast att ett riskinnehåll på en procent är godtagbart från 

skattesynpunkt, har de flesta kapitalförsäkringar i form av depåförsäkringar ett 

                                                 
31 Prop. 2006/07:115, s. 559.  

32 Prop. 2006/07:115, s. 440 f.  

33 http://www.fi.se/Folder-SE/Konsument/Fragor-och-svar/Forsakra/Forsakringsformedlare/. 
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riskinnehåll på endast en procent. Detta innebär att 101 procent av värdet 

utbetalas till efterlevande vid försäkringstagarens dödsfall.
34

 

 

Försäkringsförmedling kräver tillstånd av FI och står under myndighetens 

tillsyn, 2 kap. 1 §. Vidare framgår att tillstånd kan beviljas både en juridisk och 

fysisk person. För att en fysik person ska beviljas tillstånd äga rättslig 

handlingskapacitet, visa god vandel, ha lämplig kunskap och kompetens, 2 kap. 

5 §. En juridisk person måste ha en ledning som uppfyller kraven på god 

vandel och som har tillräcklig insikt och erfarenhet för att leda den juridiska 

personens verksamhet samt ha anställda förmedlare som uppfyller kraven för 

fysisk person, 2 kap. 6 §.  

Enligt 2 kap. 2 § kan tillståndet avse alla slags försäkringar, bara 

livförsäkringar eller bara skadeförsäkringar. Tillståndet omfattar också rätten 

att ge råd kring hur premien i försäkringen ska placeras.
35

 

Försäkringsförmedlarna är i dessa situationer skyldiga att även följa 

rådgivningslagen.
36

 Försäkringsförmedlare kan också enligt 5 kap. 1 § beviljas 

tillstånd av FI att inom vissa tydliga gränser ge investeringsrådgivning, s.k. 

sidoverksamhet. Tillstånden kan omfatta rätten att ge investeringsråd om 

fondandelar och att förmedla fondandelar, utanför försäkringslösningen. 

Försäkringsförmedlare får däremot inte ge råd om andra finansiella produkter 

än fondandelar. 

2.5.2 Krav på försäkringsförmedlare 
Försäkringsförmedlaren ska ”iaktta god försäkringsförmedlingssed och med 

tillbörlig omsorg ta tillvara kundens intressen”, 5 kap. 4 §.  

Försäkringsförmedlare ska också anpassa sin rådgivning efter kundens 

önskemål och behov och får bara rekommendera lösningar som är lämpliga för 

kunden, 5 kap. 4 § 2 st. Försäkringsförmedlaren är skyldig att avråda en 

konsument från att vidta åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till 

kundens behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter, 

5 kap. 4 § 3 st. 

                                                 
34 FI Dnr 11-11047, Anmälningsskyldighet för aktieägande via depåförsäkring, s. 10. 

35 Intervju med FI.  

36 Ds. 2004:10, s. 124. 
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Försäkringsförmedlaren har en informationsskyldighet innan ett 

försäkringsavtal träffas. Uppgift ska bland annat lämnas om priset för 

förmedlingen eller grunderna för hur priset bestäms, 6 kap. 1 § 1 st. 5 p. I 

samband med försäkringsförmedlingen ska förmedlaren lämna en tydlig 

redogörelse för samtliga ersättningar som denne får såväl direkt som 

fortsättningsvis under försäkringens löptid, 6 kap. 1 § 1 st. p. 5. I likhet med 

LFR är försäkringsförmedlaren också skyldig att dokumentera rådgivningen i 

skrift, 6 kap. 6 §.  

 

2.6 Föreskrifter 

2.6.1 FI:s föreskrifter och allmänna råd (2004:4) om finansiell 

rådgivning till konsumenter 
Föreskrifterna skärper kraven på finansiella rådgivares kompetens ytterligare i 

förhållande till LFR, främst när det gäller ansvaret för företag som ger råd i 

samband med försäljning eller förmedling av aktier, fondandelar eller 

pensionsförsäkringar, FFFS 2 kap. 2004:4. Rådgivarens kunskaper ska 

anpassas till hur komplicerad en sparform är och till kundens behov, 2 kap. 4 §. 

Reglerna anger också att företaget ansvarar för att rådgivarens kunskaper styrks 

genom ett prov som har godkänts av en oberoende instans, 2 kap. 4 §. 

2.6.2 FI:s föreskrifter och allmänna råd (2005:11) om 

försäkringsförmedling 
Föreskrifterna ger relativt omfattande anvisningar om kraven på kunskap och 

kompetens för olika slag av försäkringsförmedling, 2005:11 2 kap. Där anges 

bland annat att företag som förmedlar försäkringar ska se till att de anställda 

har den kunskap och kompetens som krävs, 2 kap. 1 §. Den som ska förmedla 

försäkringar ska enligt 2 kap. 6 § 2p. ha kunskap i juridik. FI kan också, utöver 

de rena kunskapskraven, ställa krav på att den som förmedlar försäkringar ska 

ha viss praktisk erfarenhet, 2 kap. 13 §. Förmedlaren ska också ha gjort ett test 

som visar att han eller hon har den kunskap som krävs, 2 kap. 14 §. 
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En försäkringsförmedlare ska enligt 6 kap. 5-11 § informera kunden om all 

ersättning som förmedlaren får för försäkringsförmedlingen, oavsett vilken 

tidpunkt och i vilken form ersättningen betalas och om den betalas till 

förmedlaren av annan än kunden. Informationen ska avse storleken på 

ersättningen eller om det inte är möjligt, grunderna för hur den bestäms. 

Dokumentation av försäkringsförmedlingen ska enligt 7 kap. 3 § 1 innehålla 

uppgifter om varje råd som lämnats till kunden och skälen för varje råd. 

Tidpunkten när informationen lämnats till kunden ska anges enligt 7 kap.1 §.  

Dokumentation ska vidare innehålla uppgifter om kundens person- och 

familjeförhållanden och kundens önskemål eller behov samt ekonomiska 

förhållanden.  

I 4 kap. 2 § påpekas att den som ska förmedla försäkringar eller ingå i 

ledningen för en juridisk person som ska förmedla försäkringar, inte under de 

senaste fem åren har fått ett tillstånd återkallat. 

 

2.6.3 FI:s föreskrifter (2007:16) om värdepappersrörelse  
Enligt 2007:16 1 kap. 1 § ska föreskrifterna tillämpas av företag som driver 

värdepappersrörelse i Sverige.   

Ett värdepappers institut ska enligt 11 kap. 3 § ha riktlinjer för hur institutet 

hanterar intressekonflikter. Enligt 4 § samma kapitel ska institutet dessutom 

identifiera omständigheter som kan ge upphov till intressekonflikter och ange 

vilka rutiner som ska tillämpas för att hantera sådana konflikter.   

Särskild hänsyn ska tas till kundens kategori klassificering när informationen 

om riskerna ska ges till kund enligt 8 kap. 22 §. En icke professionell kund ska 

få information om specifika uppgifter. Institutet ska informera om risker, 

förklaring om hävstångseffekter och prisvolatilitet. 

Enligt 12.kap 1 § ska ett värdepappersföretag som tillhandahåller en tjänst till 

en kund får endast ta emot en avgift eller kommission om kunden innan 

tjänsten tillhandahålls informeras.  
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Informationen ska då på ett oklanderligt och begripligt sätt tillhandahållits till 

kunden avseende avgiftens, kommissionens, art och belopp, eller om beloppet 

inte kan fastställas, om metoden för beräkning av beloppet. Vidare anger 

paragrafen att alla faktiska avgifter ska redovisas i samband med tjänsten. 

I 14 kap. 33 § tydliggörs att värdepappersföretaget ska informera icke-

professionella kunder om avgifter och priser. Informationen till kunden ska 

innehålla det totala priset och i detta ska det tydligt specificeras arvoden, 

kommissioner, avgifter och kostnader i samband med rådgivningen. 

I 15 kap. regleras hur lämplighetsbedömningen ska utföras på en kund. Enligt 2 

§ ska institutet inhämta all den information som är nödvändig för att förstå 

väsentliga fakta om kunden.  Institutet ska sedan använda informationen som 

grund för att bedöma kunden och rekommendera en lösning som uppfyller 

kundens mål med investeringen. Informationen ska vidare innebära att det 

klarläggs ifall kunden kan bära de risker och förstå riskerna med 

rekommendationen.  

Ett värdepappersinstituts information om kundens mål med investeringen ska 

enligt 15 kap. 5 § när det är relevant innehålla uppgifter om hur länge kunden 

önskar inneha investeringen samt kundens riskvilja, riskprofil och syftet med 

investeringen. I 15 kap. 6 § framgår att om ett värdepappersföretag vid 

tillhandahållande av investeringsrådgivning inte får den information som krävs 

enligt 8 kap. 23 § VpmL, får företaget inte rekommendera investeringstjänster 

eller finansiella instrument till kunden.  

Ett värdepappersinstituts information om kundens kunskaper och erfarenheter 

ska enligt 15 kap. 8 § innehålla de tjänster och instrument som kunden är 

bekant med. Kundens utbildningsnivå yrke eller tidigare yrke ska också anges i 

informationen.  

I 16 kap. uppställs generella riktlinjer för kompetens- och dokumentationskrav 

vid investeringsrådgivning till konsumenter. Enligt 16 kap. 2-3 § är det 

värdepappersföretagets uppgift att se till att personalen har tillräckliga 

kunskaper samt känner till relevanta lagar som rör rådgivningen. I 16 kap. 6 § 

ställs krav på att värdepappersföretagets personal ska genomgå ett lämpligt 

kunskapstest.   
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Vidare följer av 16 kap. 11 § att dokumentationen från rådgivningen ska 

innehålla tidpunkt, vilket eller vilka råd som lämnats samt om konsumenten 

avråtts från en viss placering.  

 

2.7 EU 

2.7.1 ESMA 
Inom EU skapades 2011 en ny struktur för tillsynen av den finansiella sektorn. 

Syftet med arbetet har varit att bättre kunna hantera den omfattande 

gränsöverskridande verksamheten inom de europeiska finansmarknaderna, och 

vidta relevanta åtgärder för att främja den finansiella stabiliteten inom EU. Den 

nya europeiska tillsynsstrukturen har resulterat i Europeiska värdepappers-och 

marknadsmyndigheten (ESMA) har getts i uppgift att säkerställa att en samlad 

uppsättning harmoniserade regler och enhetliga tillsynsrutiner tillämpas av de 

nationella tillsynsmyndigheterna. 

Innebörden av allmänna råd enligt FI är följande. Ett allmänt råd syftar till att 

rekommendera en tillämpning av en bestämmelse som instituten borde följa. 

Om ett institut däremot inte följer allmänna råd måste det bli tydlig att institutet 

handlar på något annat sätt som leder till att kraven i rådet uppfylls.  

FI har utryckt sig om ESMA´s rättsliga betydelse i Sverige. FI förklarar att 

ESMA´s riktlinjer inte är formellt bindande för instituten. Riktlinjerna har en 

rättslig betydelse som är att likställa med svenska allmänna råd.
37

 

 

2.7.2 Riktlinjer om lämplighetskraven 
Syftet med ESMAs riktlinjer om lämplighetskraven 2012/387 är att klargöra 

tillämpningen av vissa aspekter av lämplighetskraven i MiFID för att garantera 

en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning. Riktlinjerna gäller 

värdepappersföretag och kreditinstitut som tillhandahåller 

investeringsrådgivning. 

 

                                                 
37 FI Dnr 12-12289.  
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Enligt art. 13 ska lämplighetsbedömningen göras för att ett värdepappersinstitut 

ska agera för kunders bästa vid investeringsrådgivning, och det ska på ett 

tydligt och lättbegripligt sätt kommuniceras till kunden. Företagen ska ha 

rutiner på plats för att samla in och utvärdera all information för att kunna göra 

en lämplighetsbedömning.  

I riktlinjernas 30 artikel ska omfattningen av informationsinhämtningen variera 

efter kundens kunskaper och erfarenheter samt ekonomiska situation och 

investeringens mål.  

Av art. 33 framgår att riskfyllda och komplexa produkter kräver en mer 

omfattande undersökning för att bedöma om kundens möjligheter att förstå 

risken samt att kunna finansiellt hantera risken.  

Enligt allmän riktlinje 5 framgår att företagen vid informationsinhämtningen 

inte uteslutande ska lita på kundens upplysningar utan skall vidta egna åtgärder 

för inhämtning och kontroll.   

I allmän riktlinje 8 preciseras att företagen ska kunna erbjuda alla kunder 

lämpliga investeringar och ha rutiner för lämplighetsprövningen som 

konsekvent behandlar all tillgänglig information vid varje bedömning. 
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2.7.3 CESR 
Europeiska värdepapperskommittén (Committe of European Securities Regulators (CESR)) 

har i ett antal dokument uttalat sig om hur begreppet investeringsrådgivning ska tolkas enligt 

MiFID. 

För att det ska vara fråga om investeringsrådgivning ska, enligt CESR, följande frågor kunna 

besvaras med ”ja”. 

1. innefattar tjänsten en rekommendation, 

2. avser rekommendationen ett eller flera finansiella instrument, 

3. innefattar rekommendationen åtminstone ett av följande två förhållanden; presenteras 

rekommendationen som lämplig eller baserar sig rekommendationen på en viss kunds 

personliga förhållanden, 

4. presenteras rekommendationen på annat sätt än exklusivt genom att den sänds via 

distributionskanaler eller till allmänheten, och 

5. riktas rekommendationen till en investerare eller dennes ombud eller en presumtiv 

investerare eller dennes ombud 

Besvaras någon av frågorna med nej är det inte fråga om investeringsrådgivning.
38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 CESR 10/293, Q&A punkt 11, 2010. 
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3. Analys konsumentskyddet 

Lagarna och föreskrifterna som rör finansiell rådgivning är flera. Dessutom 

tydliggörs inte skillnaderna mellan regelverken och vitala begrepp som 

rådgivning definieras inte. Det kan medföra olika krav på näringsidkarna, trots 

de utför likartad verksamhet. Detta skapar en situation där både näringsidkarna 

och konsumenterna har svårt att veta vilket regelverk som är aktuellt. Vilket 

regelverk är det för två kapitalförsäkringar som innehållet 99 % strukturerade 

finansiella produkter och 1 % försäkring? Lagstiftaren har lämnat luckor i 

lagen som medför att osäkerhet råder på marknaden. Detta kan medföra att 

oseriösa aktörer kan bedriva verksamhet. Dessutom sköter två tillsmyndigheter 

övervakningen på området vilket kan innebära olika beslut och tolkningar.  

En undersökning gjord av Finansinspektionen visar att stora brister råder på 

både tillhandahållandet och införskaffandet av information samt 

dokumentation. Ett 40-tal banker undersöktes utifrån kundperspektivet. Cirka 

30 procent av rådgivarna på banker lämnade ingen dokumentation efter 

rådgivningen. Hela 90 procent visar att rådgivare inte har dokumenterat i 

enlighet med lagens krav, bland annat saknades uppgifter om konsumenten och 

dennes ekonomi, uteblivna namn på konsumenten och banken som förmedlade 

rådgivningen. Även brist på information om konsumentens riskaptit och 

konsumentens val av placering saknades i 75 procent av fallen.
39

 

 

3.1 Tillstånd 

Förutsättningarna för att beviljas tillstånd skiljer sig åt beroende på om 

tillståndet avser försäkringsförmedling enligt FFL eller värdepappersrörelse 

enligt VpmL.  Rådgivning som sker enligt LFR kräver inget tillstånd. Enligt FI 

är det relativt enkelt att avgöra om villkoren för att bevilja 

försäkringsförmedlingstillstånd är uppfyllda eller inte. För att få tillstånd att 

bedriva värdepappersrörelse ställs betydligt högre krav. Bland annat gör FI en 

bedömning av om den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla 

kraven på en sund värdepappersrörelse.  

 

                                                 
39 DNR 06-7426.306, Rådgivning, kunden och lagen, 2007. 
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FI gör en lednings- och ägarprövning för att säkerställa att de personer som 

leder verksamheten i ett värdepappersbolag bl.a. har tillräcklig erfarenhet för 

att säkerställa en sund och ansvarsfull ledning av företaget. Det ställs också 

krav på tillräckligt startkapital för att påbörja verksamheten.
40

 Skillnaderna 

avspeglas också i antalet utfärdade tillstånd. I dagsläget finns 1033 utfärdade 

försäkringsförmedlingstillstånd men bara 125 värdepapperstillstånd.
41

 

Orsaken till denna skillnad i förutsättningar för tillstånd står att finna i 

skillnader i verksamheternas omfattning. Ett värdepappersbolags verksamhet är 

ofta mycket mer komplex än den verksamhet som en försäkringsförmedlare 

bedriver. VpmL är mycket mer omfattande och detaljerad än FFL, och ställer 

högre krav på näringsidkaren. Därför syftar tillståndsprocessen till att ge FI 

möjlighet att säkerställa att bolagets ledning har förstått regelverket och de 

skyldigheter som lagstiftningen ställer upp.
42

 

Denna skillnad leder till att konsumentskyddet är olika beroende på vilken lag 

som är tillämplig. FI har påpekat att detta skapat en branschglidning eftersom 

försäkringen bara blir ett skal där själva försäkringsmomentet är mycket 

begränsat. Eftersom huvuddelen av rådgivningen istället handlar om vilka 

finansiella instrument som kunden ska investera i uppkommer en verksamhet 

som är väldigt lik investeringsrådgivning som bedrivs av värdepappersbolag.
43

  

Ett försäkrings-förmedlingstillstånd har därmed visat sig bli ett enklare sätt att 

bedriva investeringsrådgivning, men som inte är lika kostsamt eller ställer lika 

höga krav.
44

 

FI framhåller att detta är ett problem ur ett konsumentskyddsperspektiv 

eftersom en försäkringsförmedlare kan återkalla sina tillstånd om myndigheten 

i sin tillsyn upptäcker brister och förmedlaren inser att det finns risk för 

sanktioner från Fi. Därefter kan samma personer ansöka om nytt tillstånd i ett 

nytt bolag.
45

 

                                                 
40 Intervju med FI. 

41 www.fi.se. 

42 Intervju med FI. 

43 Intervju med FI. 

44 Intervju med FI. 

45 Intervju med FI. 
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I en sådan situation saknar FI möjlighet att neka dem tillstånd och har därmed 

beviljat dessa nya tillstånd. Om FI istället hade hunnit sanktionera bolaget, 

hade myndigheten kunna neka personerna nytt tillstånd.
 46

 

 

3.2  Dokumentation  

Dokumentationskravet vid rådgivning kommer till uttryck i både lagar och 

föreskrifter.
47

 Dokumentationen ska innehålla information om vad som 

förekommit vid rådgivningstillfället.  Vidare anges att dokumentationen ska 

innehålla uppgifter och tidpunkt för varje råd som lämnats till kunden och 

skälen för varje råd.
48

 Efter rådgivningen ska rådgivaren lämna ut 

dokumenteringen till konsumenten.
49

  

Dokumentationen kan innebära problem för konsumenten.  Informationen kan 

vara besvärlig att förstå om den består av komplexa uttryck rörande risk och 

egenskaper, vilket kan kräva finansiell kunskap för att begripa. Vid 

rådgivningstillfället kan motstridig information uttryckas muntligen som inte 

återspeglas i dokumentationen.
50

  

I ARN beslut 2011-6648 bad en äldre kvinna om rådgivning i november 2007 

av ett kapitalförvaltningsföretag. Hon behövde hjälp att placera pengar. 

Kvinnan placerade 2,5 miljoner i finansiella produkter utifrån företagets råd. 

Någon dokumentation utlämnades inte till kvinnan. I april 2011 begärde hon ut 

dokumenteringen av rådgivningen. Kvinnan kunde då konstatera att hennes 

önskemål om att placera i låg risk och under kort tid som beslutats vid mötet 

med rådgivaren, inte stämde överens med dokumentationen. Företaget hade 

placerat hennes tillgångar i produkter med hög risk som vid det senare tillfället 

visade sig vara mycket svåra att avyttra.
51

 

Företagen ska inhämta uppgifter om kundens riskvilja och riskprofil samt 

dennes mål med investeringen. Uppgifterna ska sedan dokumenteras för att 

utomstående part i efterhand ska kunna granska om regelverket efterföljts.  

                                                 
46 SOU 2014:4 s.276. 
47 Se LFR 4 § p. 2, FFL 6 kap. 6 §, VpmL 8 kap. 12 §, FFFS 2007:16 16 kap. 9-18 §§. 

48 Se FFS 2005:11 7 kap. 3 § 1, FFFS 2007:16 16 kap. 11 §. 

49 Se LFR 4 § p.3, FFL 6 kap. 6 §, FFFS 2007:16 16 kap. 14 §. 

50 Dir 2012:98, Konsumentskydd vid finansiell rådgivning, s. 3. 

51 ARN Änr 2011-6282. 
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SEB anser att dokumentation av rådgivning är administrativt tidskrävande.  

Därför skickar SEB ut dokumentationen i efterhand till kunderna.
52

 Om 

problem uppstår från rådgivning till att dokumentationen lämnas ut kan 

rättsläget vara ogynnsamt för konsumenten eftersom bevisen från rådgivningen 

fortfarande innehas av näringsidkaren. 

På Burenstam försöker man få in så mycket information som möjligt av 

kunderna. Informationen dokumenteras både elektroniskt och skriftligt och 

delges kunden efter rådgivningsmötet.
53

 

Om inte dokumentering sker uppstår ett besvärligt bevisläge om tvist skulle 

uppkomma. Avsaknad av dokumentation kan innebära att näringsidkaren har 

agerat vårdslöst.
54

 

FI beslutade år 2012 att ge Devise Kapital en varning förenad med en 

straffavgift. I beslutet framhölls att Devise Kapital utelämnat konsumenternas 

syfte med investering i dokumentation. FI påtalade att rådgivning ska 

dokumenteras för att utomstående part i efterhand ska kunna göra bedömning 

av rådgivningen.
55

 

I FI tillsynsrapport 2013 konstaterade myndigheten att distributörer av 

strukturerade produkter
56

 i flera fall saknade grunder varför rådgivaren lämnat 

sin rekommendation. FI har sedan 2010 ingripit vid åtta tillfällen mot företag 

som inte uppfyllt regelverket för dokumentering av rådgivningen.
57

 

Den oklara gränsdragningen mellan rådgivning och annan verksamhet kan få 

konsekvenser även för näringsidkaren. En konsument kan uppfatta ett samtal 

med en rådgivare som rådgivning. Ett rådgivningsavtal kan uppstå formlöst 

och utan vederlag. Rådgivaren är då skyldig att dokumentera och kan anses 

vårdslös om så inte skett.
58

   

                                                 
52 Intervju med SEB. 

53 Intervju Burenstam. 

54 Prop. 2002/03:133, s. 54. 

55 FI Dnr 12-2525. 

56 En strukturerad produkt är ett finansiellt instrument där avkastningen är beroende av utvecklingen i andra 

instrument eller tillgångar.   

57 FI Dnr 13-8362 S.9. 

58 Korling, Fredric, Rådgivningsansvar s. 348. 
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Ytterligare oklarheter på området kan utläsas av ARN beslut, då det finns 

beslut som går i olika riktningar. Vid en del tillfällen har näringsidkare 

bedömts som vårdslös då dokumentation inte skett och vid andra bedömningar 

inte vårdslös.
59

 

3.3 Kompetens 

Konsumenten har oftast ingen möjlighet att bedöma om rådgivarens kompetens 

är tillfredsställande. För att säkerställa kvaliteten på rådgivningen av finansiella 

tjänster och produkter har lagstiftaren därför ansett det nödvändigt att uppställa 

vissa särskilda kunskapskrav på rådgivarna. Varken lagstiftningen eller dess 

motiv innefattar dock några preciserade kunskapskrav för finansiella rådgivare, 

investeringsrådgivare eller försäkringsförmedlare.
60

 Det som anges i lagarna är 

endast att näringsidkaren ska se till att den som utför rådgivningen har lämplig 

kunskap eller tillräcklig kompetens.
61

 Vad dessa krav innebär ska konkretiseras 

av FI:s föreskrifter. Föreskrifterna innehåller dock bara en generell uppräkning 

av de kunskapsområden och lagar som rådgivarna ska känna till.
62

   

Istället skjuts hela ansvaret till marknaden att avgöra vilken utbildning 

rådgivarna bör ha genom självreglering.
63

 Branschorganet Swedsec specificerar 

vilka kunskaps-nivåer som ska uppnås och utvärderar kompetensen genom 

årliga kunskapstester. Swedsec är ett företag som utbildar anställda på den 

svenska värdepappersmarknaden.  Från och med den sista december 2013 ska 

alla rådgivare på bankerna vara SwedSec-licensierade.
64

 Under 2013 startades 

en likartad utbildning för försäkringsförmedlare av Insuresec som är ett 

dotterbolag till försäkringsförmedlarföreningen.
65

 

 

 

 

                                                 
59 Vårdslös: ARN änr 2010-3509, änr 2011-0311, inte vårdslös ARN änr 2008-7932, änr 2010-6080.  

60 Korling, Fredric, Rådgivningsansvar, 2010, s.279. 

61 Se LFR 4 § 1 st. 1 p. och FFL 2 kap. 5 § 3 p. 

62 Se t.ex. FFFS 2007:16 16 kap. 3 § : ”Värdepappersföretaget ska se till att den personal som lämnar 

investeringsrådgivning känner till innehållet i relevanta lagar och regler med utgångspunkt från rådgivningens 

inriktning, omfattning och svårighetsgrad”. 

63 Intervju med Finansinspektionen. 

64 Intervju med SEB. 

65 SOU 2014:4 s.203. 
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Eftersom utbildningen av rådgivare inte står under FI:s tillsyn begränsas 

myndighetens ansvar till att endast undersöka om rådgivaren har någon form 

av certifieringsintyg eller utbildningsdokumentation. Ett alternativ hade varit 

att FI själva utfärdar licens för rådgivare. Myndigheten ställer sig dock skeptisk 

till detta så länge självregleringen fungerar.
66

  

Det största problemet är dock att kunskapskravet är ospecificerat i lagstiftning 

och föreskrifter. Det blir svårt för arbetsgivare, utbildare och rådgivare att veta 

vad som förväntas av dem. Konsumenten hamnar i ofördelaktigt läge om 

rådgivarna inte själva vet vilken kompetens som förväntas av dem. Risken är 

att en rådgivare får reda på om den haft tillräcklig kunskap först vid en 

eventuell domstolstvist med konsumenten. 

FI borde därför kunna, på samma sätt som SwedSec gör idag, tydligt 

specificera de kunskapskrav som de anser vara tillräckliga för att stärka 

konsumentens rätt att utgå från att rådgivaren är kvalificerad. 

 

3.4 Gränsdragningen mot försäljning och marknadsföring 

För att förstå hur det konsumenträttsliga skyddet vid rådgivning är konstruerat 

är det viktigt att förstå när lagstiftningen inte är tillämplig. Det är med andra 

ord av stor betydelse att skilja på när det är fråga om rådgivning och när det är 

fråga om något annat. Gränsdragningen mellan rådgivning å ena sidan och 

marknadsföring och försäljning å andra sidan är inte alltid lätt att göra. Frågan 

är om en sådan uppdelning ens alltid är möjlig att göra.
67

 Tidigare ansågs 

försäljning och rådgivning som antiteser, en uppfattning som har förändrats.
68

 

Av LFR framgår inte i vilken mån rådgivning även kan anses helt eller delvis 

utgöra marknadsföring av en viss produkt. Av förarbetena framgår dock att 

utgångspunkten för bedömningen är att rådgivning och marknadsföring och 

annan typ av information är två olika företeelser.
69

 Det anses inte vara 

rådgivning att allmänt lovprisa en produkt.  

                                                 
66 Intervju med Finansinspektionen. 

67 Korling, Fredric, Finansrådgivning, 2010, s.66ff.  

68 Korling, Fredric, Finansrådgivning, 2010, s.66, not 193.  

69 Prop. 2002/03:133, s. 13. 
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Klart är också att råd som lämnas till en vid och obestämd krets, t.ex. via 

massmedia, inte omfattas av lagen, eftersom det inte kan anses föreligga något 

uppdragsförhållande i sådana fall.
70

 

Korling menar att en viktig skillnad mellan finansiell rådgivning och 

marknadsföring är verksamheternas syfte. Till skillnad från marknadsföring 

syftar finansiell rådgivning till att rekommendera ett för kunden lämpligt 

investeringsalternativ. Avsikten med marknadsföring är att förmå kunden att 

handla på ett för marknadsföraren önskvärt sätt, utan att beakta kundens 

individuella egenskaper eller huruvida produkten ens är lämplig för denne.
71

   

Marknadsföringsmaterialet ska vara sakligt korrekt och inte vilseledande. 

Lagstiftaren framhåller att LFR bör tillämpas på finansiell rådgivning generellt, 

oavsett i vilken situation denna utövats. Det bör således vara utan betydelse 

huruvida syftet med rådgivningen från näringsidkarens utgångspunkt ytterst är 

att sälja eller marknadsföra finansiella produkter. För det fall flera alternativa 

regelverk är tillämpliga på den lämnade informationen, skyddas konsumenten 

av de för honom eller henne mest fördelaktiga bestämmelserna.
72

 Finansiell 

rådgivning kan därmed tillhandahållas i samband med både försäljning och 

rådgivning, så länge som lagens rekvisit är uppfyllda.
73

 

Denna syn på gränsdragningen mellan rådgivning och marknadsföring delas till 

stora delar av FI. Enligt myndigheten är utrymmet för att i det enskilda mötet 

med kunden marknadsföra sina produkter mycket begränsat. Marknadsföring 

utövas när en näringsidkare riktar sig till en bred grupp av mottagare på en och 

samma gång, t.ex. genom massmedia. Det är FI:s uppfattning att 

utgångspunkten alltid ska vara att en näringsidkare som i ett samtal med en 

kund informerar om finansiella produkter utövar investeringsrådgivning om 

informationen är personlig och individualiserad och näringsidkaren inte 

explicit uttalar att den information som lämnas är marknadsföring.
74

 

 

                                                 
70 Prop. 2002/03:133, s. 46. 

71 Korling, Fredric, Finansrådgivning, 2010,s.66f. 

72 Prop. 2002/03:133, s.18. 

73 Korling, Fredric, Finansrådgivning, 2010,s.69. 

74 Intervju med FI. 
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Det är emellertid inte så det går till i praktiken. FI konstaterar istället att många 

företag utnyttjar den gråzon som den diffusa gränsdragningen skapat, och 

hävdar att de ägnar sig åt marknadsföring av finansiella produkter, trots att de 

egentligen bedriver tillståndspliktig verksamhet.
75

  Företag som enbart ägnar 

sig åt marknadsföring, oavsett om det är fråga om finansiell eller annan 

marknadsföring, är inte föremål för FI:s tillsyn.
76

 Därmed vet inte FI vilka 

dessa bolag är, om inte allmänheten lämnar tips. Eftersom de inte står under 

FI:s tillsyn kan myndigheten inte heller sanktionera dem.
77

 

Myndigheten kan enbart ställa frågan vilken typ verksamhet som företaget 

bedriver och om den får ett svar som tyder på att företaget bedriver 

investeringsrådgivning kan FI uppmana företaget att upphöra med sin 

verksamhet. Slutar de inte efter tillsägelse saknar FI verktyg att sanktionera 

företaget.
78

 

ARN behandlade 2008 ett ärende som rörde gränsdragningen mellan 

rådgivning och marknadsföring. En konsument ville göra en säker investering i 

finansiella instrument. Vid mötet med näringsidkaren föreslogs en produkt. När 

produkten senare sjunker kraftigt och snabbt i värde vill konsumenten avbryta 

investeringen och hävdar att näringsidkaren varit vårdslös i sin rådgivning.  

Näringsidkaren invände att det rörde sig om marknadsföring av en produkt och 

att man inte varit vårdslös. Grunden för invändning var att konsumenten 

undertecknat ett avtal att näringsidkaren marknadsfört produkten till 

konsumenten. Nämnden ansåg att rådgivning hade ägt rum, men konsumenten 

hade reklamerat försent för skadestånd enligt LFR.
79

 

FI menar att hur kunden upplever mötet med rådgivaren styr vad informationen 

bör kallas. Om kunden har befogad anledning att tro att den ska få råd så är det 

rådgivning. Myndigheten menar också att de allra flesta skulle uppge att de har 

träffat en rådgivare och inte en marknadsförare.
80

  

 

                                                 
75 Intervju med FI. 

76 FI Dnr 07-4828-000, Konsumentskyddet på finansmarknaden, s. 30f. 

77 Intervju med FI. 

78 Intervju med FI. 

79 ARN Änr 2008-7932. 

80 Intervju med FI.  
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Denna syn delas av SEB som är medveten om att det är svårt för konsumenten 

att göra skillnad på marknadsföring och rådgivning. Detta ställer krav på 

näringsidkaren som måste vara tydlig i sin kommunikation med konsumenten. 

Banken har därför som utgångspunkt att kunden alltid förväntar sig och 

uppfattar den information som lämnas som finansiell rådgivning.
81

 

I ett ärende i allmänna reklamationsnämnden från 2010 blev en konsument 

kontaktad av ett marknadsföringsföretag per telefon. Vid det efterkommande 

mötet med bolaget rekommenderades konsumenten att investera i en finansiell 

produkt med hög risk. Konsumenten uppfattade företagets företrädare som 

rådgivare. Produkten förlorade sedermera hela sitt värde. Bolaget hävdade att 

de endast bedrivit marknadsföring. ARN accepterade inte företagets 

invändning utan fann i förarbetena till rådgivningslagen att det var en 

individuell rekommendation som omfattas av rådgivningslagen. Bolaget 

rekommenderades att återbetala hela investeringen till konsumenten.
82

 

Vilken beteckning man ger den information som lämnas får stora 

konsekvenser. En konsument som tycker sig befinna sig i en 

rådgivningssituation, men som egentligen är föremål för försäljning av 

finansiella tjänster, riskerar att fatta sitt beslut på felaktiga grunder. Det 

rådgivande företaget kan i sin tur drabbas av skadestånd om de under 

rådgivningssituation ägnat sig åt försäljning och kunden sedan lider ekonomisk 

skada.
83

 Därför framhåller FI i de allmänna råden att näringsidkaren vid sina 

kontakter med konsumenter dels bör skilja på vad som är placeringsråd 

respektive marknadsföring eller information om produkterna, dels bör 

informera konsumenten om dennes rättigheter enligt LFR.
84

 Så länge 

näringsidkaren följer dessa råd kan konsumenten i vart fall avgöra om 

näringsidkaren i fråga anser sig lämna rådgivning.
85

 

 

                                                 
81 Intervju med SEB. 

82 ARN Änr 2009–10834. 

83 FI Dnr 07-4828-000, Konsumentskyddet på finansmarknaden, s. 30f. 

84 FFFS 2004:4  4 kap. 4 p. och 5p. 

85 Swahn, Mikael, Wendleby, Björn, Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter, s.39. 
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3.6 Brist på praxis 

Allmänna reklamationsnämndens syfte är att pröva tvister mellan konsumenter 

och näringsidkare. Vid handläggning av ärenden grundar nämnden beslut på 

endast skriftliga bevis. ARN har handlagt cirka 100 ärenden per år avseende 

finansiell rådgivning och konsumenters talan har bifallits cirka 0-3 per år. En 

förklaring till att så få ärenden bifalls kan vara upp kan vara att 

finansbranschen ofta har utvecklade system för klagomålshantering och 

ärendena redan prövats flera gånger innan utomstående prövning. En annan 

förklaring kan vara att bristfällig rådgivning inte kommit till kundens 

kännedom.
86

 

Förr krävdes en realiserad förlust för talan om vårdslös rådgivning. ARN 

införde en ändring efter Lehman Brothers
87

 i slutet av 2008. Numera kan 

nämnden pröva om finansiell rådgivning varit vårdslös utan att en konsument 

fått en realiserad förlust.
88

 

Rådgivningslagen har funnits sedan 2004. Under de 10 år som gått sedan 

införandet har inga prejudicerande mål slagits fast av HD. Orsakerna till detta 

kan vara flera. Då inga tillstånd krävs av placeringsrådgivare är det svårt för 

kontrollerande myndigheter att utöva tillsyn och kartlägga företagen. 

Konsumentverket uppskattade att ett fåtal näringsidkare driver 

näringsverksamhet i enligt LFR.
89

 

FI förklarade att ett sätt att kommunicera med marknaden var genom 

sanktionsbeslut. På det viset satte man som myndighet ner foten hur ett uttryck 

eller bestämmelse ska tolkas.  Det beslutet blir sedan vägledande då besluten är 

långa och omfattande. Besluten tolkas senare av marknaden och på 

advokatbyråerna som utformar regelverken på ett efterföljande sätt.
90

 

 

                                                 
86 SOU 2014:4 S.252. 

87 Lehman Brothers var en amerikansk investmentbank som gick i konkurs 2008. 

88 SOU 2014:4 S.252. 

89 SOU 2014:4 S.230. 

90 Intervju FI. 
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3.7 God rådgivningssed 

I enlighet med LFR och FFL ska näringsidkaren i sin rådgivningsverksamhet 

iaktta god rådgivningssed.
91

  Enligt förarbetena till LFR är finansiell 

rådgivning ingen enhetlig verksamhet. Det är därför inte möjligt och inte heller 

önskvärt att försöka fastställa detaljerade normer för hur rådgivning ska 

bedrivas. De övergripande normer som bör gälla måste kunna ändras över tiden 

och anpassas till olika typer av företag och olika typer av tjänster. Att hänvisa 

till god sed är ett beprövat sätt att fastställa normer för arbetsmetoder. 

Begreppet är dynamiskt såtillvida att dess innehåll ändras över tiden.
92

 En 

liknande bestämmelse återfinns i VpmL 8 kap. 1 § som anger att ett 

värdepappersinstitut ska handla hederligt, rättvist och professionellt. I 

värdepappersföreskrifterna framgår ytterligare att personer som tillhandahåller 

investeringsrådgivning ska ha kunskaper om god rådgivarsed.
93

 

Finansinspektionen framhåller att det ur ett konsumentskyddsperspektiv är 

viktigt att näringsidkarens skyldighet att iaktta god rådgivningssed är 

densamma oberoende om näringsidkaren är en försäkringsförmedlare eller ett 

värdepappersbolag.
94

  

Det finns olika sätt att reglera på områden i samhället. Självreglering innebär 

att området korrigeras genom regler som näringslivet själva har uppställt. 

Dessa är inte detaljerade i lag utan de organisationer som deltar i regleringen 

bestämmer hur de ska tolkas. Vid begreppet god sed vid finansiell rådgivning 

framgår det inte i lagarna vad uttrycket exakt innebär. Det är upp till 

marknadens branschorganisationer Swedsec och nystartade Insuresec att 

övervaka regelefterlevnaden och tolka begreppet god sed.
95

 

Korling analyserade god sed i sin avhandling. Han ansåg att självreglering är 

enkelt och ombytligt och väl lämpat för den lättföränderliga finansbranschen.  

Det fanns enligt Korling fördelar med lagstiftning då den säkerställer en 

effektiv reglering och som beaktar allas intressen. Han menar vidare att ett 

problem med självregleringen på marknaden är att branschnämnder och 

                                                 
91 Se LFR 5 §, FFL 4 kap. 4 §. 

92 Prop. 2002/03:133, s. 23. Liknande resonemang förs även i förarbetena till FFL, Prop. 2004/05:133, s. 97 f. 

93 Se FFFS 2007:16 16.kap 4 §. 

94 Intervju med FI. 

95 Wahlgren, Peter. Lagstiftning: Problem, teknik, möjligheter s.121. 
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branschaktörer skyddar sina medlemmar och därmed har som funktion att 

hantera kritik mot branschen och dess aktörer.
96

 

 

3.7.1 Omsorgsplikt 
En första aspekt av god rådgivningssed är näringsidkarens skyldighet att med 

tillbörlig omsorg ta till vara kundens intressen.
97

 Någon definition ges däremot 

inte av lagtexten. I förarbetena till LFR anges några utgångspunkter för 

bedömningen av vad omsorgsplikten kan tänkas omfatta. I omsorgsplikten 

ligger att rådgivaren ska vara lojal mot kunden och sätta dennes intresseför 

andra intressen. Det kan dessutom sägas innebära en skyldighet att ställa all sin 

kunskap till kundens förfogande. Rådgivaren ska inte lämna råd mot bättre 

vetande.
98

 Rådgivaren bör också upplysa om kunden om att den rådgivning och 

de rekommendationer som ges endast omfattar det egna institutets produkter. 

Om det egna institutet inte kan erbjuda den produkt som är lämpligast utifrån 

kundens behov och önskemål bör rådgivaren klargöra detta för kunden.
99

 

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd innehåller 

rekommendationer om information till kunden om vilka produkter och tjänster 

näringsidkaren tillhandahåller, samt att konsumenten i vissa fall bör 

uppmärksammas på att han eller hon kan vara i behov av ytterligare rådgivning 

från annat håll.
100

 

På SEB distribuerar man oftast sina egna finansiella produkter till kunderna. 

Produkterna är vanligen tillverkade av bankens egen ”retail” verksamhet. 

Bolaget som ger rådgivning till kunderna om produkter tillhör inte samma 

bolag som tillverkaren. Kunden får av banken information om att många av 

produkterna är bankens egna. Banken förutsätter att om man vänder sig till 

SEB så är det SEB produkter kunden i första hand vill köpa.
101

 

                                                 
96 Korling, Fredric, Rådgivningsansvar,2010  s.86ff. 

97 Se 5 § 1 st. 1 m. LFR och 5 kap. 4 § 1 st. FFL. 

98 Prop. 2002/03:133, s. 25. 

99 Oxenstierna, Gabriel, Placeringsrådgivning,2011, s. 230. 

100 Se 4 kap. p. 6 och 7 FFFS 2004:4. 

101 Intervju SEB. 



40 

  

3.7.2 Lämplighetsbedömning 
En andra aspekt av god redovisningssed är näringsidkarens skyldighet att 

anpassa rådgivningen till kundens behov och önskemål. De råd som lämnas ska 

vara lämpliga för den enskilde kunden.
102

 Enligt förarbetena måste finansiell 

rådgivning utgå från den aktuella kundens behov och förutsättningar. För att 

uppfylla detta anses det nödvändig att rådgivaren utför en kartläggning av 

kunden. Kartläggningen ska ge rådgivaren goda förutsättningar att åstadkomma 

en rådgivning som är lämplig i förhållande till kundens förkunskaper, 

ekonomiska och andra förhållanden, önskemål och syfte med placeringen samt 

riskbenägenhet.
103

 

Det i lagarna uppställda kravet att de rekommenderade lösningarna ska vara 

”lämpliga” kan tyckas relativt lågt ställt. Ur ett konsumentskyddande 

perspektiv framstår detta inte som särskilt tillfredsställande. Av förarbetena till 

LFR framgår att en rekommendation är en bedömning med sådan grad av 

subjektivitet att det inte är möjligt att kräva att rådet ska vara mest lämpligt 

eller liknande. Finansinspektionen delar denna uppfattning. Enligt 

myndigheten skulle en lagstiftning som kräver att rådgivaren är skyldig att 

föreslå den mest lämpliga lösningen leda till ett definitionsproblem, eftersom 

man då är tvungen att ta ställning till vad det är för något. Och vem skulle i så 

fall göra det?
104

 

Rekommendationer och råd är just bedömningar och ingen exakt vetenskap 

som vetenskapligt går att beräkna fram. En lagändring i skärpande riktning i 

syfte att stärka konsumentskyddet skulle snarare bli illusoriskt och knappast 

leda till önskad effekt.
105

 

Värdepappersmarknadslagen ställer lite högre krav på 

lämplighetsbedömningen. Enligt VpmL 8 kap. 23 § ska ett värdepappersinstitut 

när investeringsrådgivning erbjuds till kund: 

”hämta in nödvändiga uppgifter från kunden om dennes kunskaper och 

erfarenheter av den specifika tjänsten eller produkten samt om dennes 

                                                 
102 Se 5 § 1 st. 2 m. LFR och 5 kap. 4 § 2 st. FFL. 

103 Prop. 2002/03:133, s. 25 f. 

104 Intervju FI. 

105 Intervju FI. 
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ekonomiska situation och mål med investeringen, så att institutet kan 

rekommendera kunden de investeringstjänster och finansiella instrument som 

är lämpliga för denne.” 

Ett värdepappersinstitut är alltså förhindrat att rekommendera lösningar till en 

kund om nödvändig inhämtning inte sker.
106

 

 

Riktlinjerna för lämplighetsbedömning förklaras ytterligare i ESMA 

riktlinjerna för värdepappersinstitut. De klargör tillämpningen av vissa aspekter 

av lämplighetskraven i MiFID. I riktlinjerna tydliggörs och beskrivs många 

delar av lämplighetsbedömningen. Man ska bland annat inte uteslutande lita på 

kundens upplysningar utan institutet ska vidta egna åtgärder för 

informationsinhämtning.
107

 

SEB uppgav att man följde FI beslut genom sanktioner och rättade sina interna 

regler angående lämplighetsbedömning för att uppnå regelefterlevnad. Banken 

uppgav man att man följde ändringar i regerverket mycket noga. Den del av 

banken som arbetade med investeringsrådgivning anpassade sin verksamhet 

efter de nya ESMA riktlinjerna.
108

 

Vid investeringsrådgivning hos Burenstam sker flera möten där information 

samlas in från kunden. De träffar ofta kunderna flera gånger och kontrollerar 

att de lämnade uppgifterna stämmer. Uppgifterna ligger sedan till grund för 

behovsanalysen av kundens investeringsbehov.
109

 

FI tilldelade Consilatio
110

 en varning och straffavgift 2012 då de inte anpassat 

rådgivningen efter kunderna. Bolaget hade rekommenderat likartade 

försäkringslösningar till sina kunder oberoende kundens erfarenhet och 

riskaptit. Bolaget rekommenderade alla kunder samma högrisk produkter 

oavsett deras förkunskaper och riskvilja. Även kunder som önskat låg risk fick 

sina investeringar placerade i högriskprodukter.  Därmed ansåg FI att bolaget 

inte tillvaratagit sina kunders intressen samt uppträtt lojalt mot kunderna.
111

 

                                                 
106 FFFS 2007:16 15 Kap. 6 §. 

107 ESMA 2012/387 Riktlinjer om lämplighetskraven. 

108 Intervju SEB. 

109 Intervju Burenstam. 

110 Consilatio är ett bolag med tillstånd att bedriva försäkringsförmedling. 

111 FI Dnr 11-8616. 
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Nordisk kapitalförvaltnings
112

 tillstånd återkallades av FI efter att bolaget 

rekommenderat lösningar som inte vart lämpliga för kunderna. Bolaget 

förmedlade i huvudsak försäkringar i ett utländskt försäkringsbolag. 

Försäkringarna som konsumenterna investerade i hade höga avgifter och 

kostnader och var komplexa med hög risk. Då bolaget inte dokumenterat 

kundernas behov och önskemål ansågs bolaget inte ha gjort den kartläggning 

som ska ligga till grund för lämplighetsbedömningen. Bolaget vilseledde också 

sina kunder med att försäkringarna i det utländska försäkringsbolaget var av 

låg risk.
113

 

December 2012 tilldelades Device Kapital
114

 en varning och straffavgift för 

brutit mot god försäkringsförmedlarsed och inte rekommenderat lämpliga 

lösningar till sina kunder. Bolaget hade brustit i sin lämplighetsbedömning då 

de inte kartlagt sina kunders önskemål och behov. Kundernas riskvilja och 

riskprofiler utelämnades vid lämplighetsbedömning. Vidare bröt bolaget mot 

god försäkringsförmedlarsed då de rekommenderade försäkringarna inte var 

lämpade för kunderna och det saknades skäl till råden.
115

 

Viss vägledning vad som utgör god rådgivningssed för rådgivare kan utläsas i 

de självreglerings åtgärder som branscherna vidtagit. Swedsec och Insuresec´s 

disciplinnämnder kan ge information om hur branschen tillämpar begreppet 

god rådgivarsed. De kan dra in licenser eller varna om någon bryter mot god 

rådgivnings sed.  

I de ärenden de avgjort har förseelser såsom upprepade tillfällen av 

urkundsförfalskning av kunds namnteckning setts strida mot god sed och 

erinrat varning för rådgivaren.
116

 I tre ärenden avgjordes om kunders önskemål 

rörande investeringar ej hörsammats av rådgivare. Kunderna fick investeringar 

med hög risk trots dem efterfrågat låg risk.  

                                                 
112 Nordisk kapitalförvaltning var ett företag som bedrev försäkringsförmedling och investeringsrådgivning. 

113 FI Dnr 11-8616. 

114 Devise Kapital är ett företag med tillstånd att bedriva försäkringsförmedling och värdepappersrörelse. 

115 FI Dnr 12-2525. 

116 Swedsec disciplinnämnd beslut  2010:01. 
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De tre rådgivarna tilldelades varningar.
117

 Dock är antalet ärenden väldigt 

begränsat (elva stycken under 11 år) så det är svårt att dra några slutsatser om 

Swedsec´s tillämpning av begreppet god rådgivningssed.
118

 

Enligt SEB är ett problem med den nuvarande lagstiftningen att de råd som 

lämnas ska vara lämpligt avseende varje enskilt värdepapper. Investeringar bör 

emellertid göras i enlighet med portföljteori som bygger på att sprida sina 

risker. Det skulle ju mycket väl kunna vara så att ett papper som man bedömer 

som olämpligt är lämpligt i en annan kontext. Lagstiftningen förväntar att 

kundens portfölj ska ha en lämplig riskspridning, men vad det är, eller hur detta 

ska återspeglas i de lämnade råden framgår inte.
119

   

3.7.3 Avrådningsplikt 
En näringsidkare är skyldig att avråda en kund från att vidta åtgärder som inte 

kan anses lämpliga för kunden.
120

 Enligt förarbetena till LFR aktualiseras 

rådgivningsplikten om kunden önskar vidta en åtgärd som inte kan anses 

lämplig med hänsyn till vad som förkommit vid kartläggningen av kunden. 

Någon skyldighet att försöka övertala kunden att vidta en viss åtgärd viss dock 

inte.
121

 

Enligt SEB är viktigt att det inte råder något tvivel vad som rekommenderats. 

Däremot är det inte ovanligt att rådgivaren rekommenderar alternativa 

investeringar. Vilket råd kunden följer kan vara en smaksak och när 

rekommendationen har lämnats får kunden får välja precis som den vill. 

Eftersom rådgivarens uppgift är att göra det så enkelt som möjligt för kunden 

att fatta ett välgrundat beslut är det emellertid bättre om antalet 

rekommendationer inte är större än nödvändigt.
122

 

 

  

                                                 
117 Swedsec disciplinnämnd  2013:07, 2013:08, 2013:09. 

118 SOU 2014:4 s.219. 

119 Intervju med SEB. 

120 Se 5 § 2 st. LFR och 5 kap. 4 § 3 st. FFL. 

121 Prop. 2002/03:133, s. 28. 

122 Intervju med SEB. 
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4 Intressekonflikter 

En intressekonflikt kan uppkomma i varje situation där två eller fler parter har 

existerande eller potentiellt motstående intressen. Det kan gälla uppdrag såsom 

finansiell rådgivning. Intressekonflikten uppkommer om och när rådgivaren 

har egna intressen som kan komma i konflikt med uppdragsgivarens.
123

  

I Sverige har intressekonflikten mellan försäkringstagare å ena sidan och 

ägare/företagsledning å den andra sidan i de livbolag som drivs som aktiebolag 

varit uppenbar i åratal. På motsvarande sätt har den intressekonflikt som ligger 

i bankernas tjänstemän att inneha den dubbla rollen som rådgivare och säljare 

av bankens produkter, varit känd och accepterad under många år. Under den 

period då börsen i stort bara gick upp ansågs dessa intressekonflikter som ett 

mindre problem. Efter finansiella krisen 2008 har intressekonflikterna i banker 

och försäkringsbolag aktualiserats och ifrågasatts.
124

 

En intressekonflikt som väckt lite intresse är bankernas utlåning och deras 

verksamhet som investmentbanker. Konflikten består i att banken när det 

börjar gå illa för en företagskund, uppmanar kunden att lösa lånen och istället 

emittera obligationer eller aktier på marknaden. Då vandrar risken över från 

banken till placerarna på marknaden, som ändå upplever att banken med sitt 

namn står bakom kunden. Intressekonflikten ligger i bankens dubbla roll som 

långivare och investeringsrådgivare.
125

 

I USA förbjöds bankernas dubbla roll som affärsbanker och investmentbanker 

med Glass-Steagall Act på 1930-talet. Glass-Steagall Act skapades efter att 

många sparare ansågs sig lurade av bankerna efter den enorma finanskrisen 

1929. Förbudet varade i 66 år till 1999.
126

 Bara nio år efter förbudets 

upphävande gick den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers i 

konkurs 2008. Konsekvenserna för världsekonomin blev förödande och det 

finansiella systemet var nära kollaps. 

 

                                                 
123 Gunnar, Nord & Per, Thorell Intressekonflikter och finansiella marknader, 2006, s.19. 

124 Nord & Thorell a.a.  s.238. 

125 Nord & Thorell a.a.  s.238. 

126 Nord & Thorell a.a.  s.241. 
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Sverige har ett mindre antal stora universalbanker av precis samma karaktär 

som varit förbjudna i USA. Det som skedde i USA kan även inträffa här. Under 

IT-boomen i början av 2000-talet sålde svenska banker till sina privatkunder 

aktier i företag som de börsintroducerat, men vägrade belåna då de själva 

bedömde risken som för stor.
127

 

En annan intressekonflikt som är aktuell är analytikernas roll i 

investmentbanker. Analytiker ska skapa underlag för placeringsråd. Men 

banken måste sälja aktier och obligationer som de hjälper via sina corporate 

finance kunder att emittera. Då finns risken att analytikern prioriterar att 

presentera underlag för rådgivare som syftar till försäljning av emittentens 

produkter. Om analytikerna får ersättning från försäljning skapas en 

intressekonflikt.
128

 

Regleringen av intressekonflikter har tidigare hanterats av branschens egna 

regler i Sverige. De nya reglerna i MiFID som infördes i Sverige genom VpmL 

medför en offentligrättslig reglering av värdepappersinstitutens hantering av 

intressekonflikter. Bestämmelserna är emellertid allmänt hållna och någon 

precis definition av en intressekonflikt saknas. Reglerna är i huvudsak 

näringsrättliga och ger inte kunden särskilda rättigheter om 

värdepappersinstitut inte uppfyllt sina skyldigheter för att minska eller 

motverka intressekonflikter.
129

 

 

4.1 Information 

Problem kan uppstå om rådgivarens arbete involverar och påverkas av 

intressekonflikter, d.v.s. när denne har andra drivkrafter och mål än att ta 

tillvara på kundens intressen. Särskilt problematiskt kan det bli för 

kunden/konsumenten om han inte känner till dessa. Så kan bli fallet om 

rådgivaren eller förmedlaren utelämnat information till uppdragsgivaren. Då 

uppstår en intressekonflikt internt hos en av parterna.
130

  

 

                                                 
127 Gunnar, Nord & Per, Thorell Intressekonflikter och finansiella marknader, 2006 s.246. 

128 Nord & Thorell a.a.  s.239. 

129 Nord & Thorell a.a.  s.36f. 

130 Nord & Thorell a.a.  s.112f. 
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Information av intressekonflikter har reglerats på olika sätt i VpmL, LFR och 

FFL. Ett värdepappersinstitut ska vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera 

intressekonflikter och förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av 

intressekonflikter. Näringsidkaren ska vidare tydligt informera om 

intressekonflikter till investeraren.
131

  Informationen som lämnas ska vara 

lättbegriplig och får inte vara missvisande.
132

 

En placeringsrådgivare har ingen uttrycklig skyldighet att informera om 

intressekonflikter. I lagarna anges dock att näringsidkaren är skyldig att iaktta 

omsorg om sin uppdragsgivares intressen genom att sätta dessa framför sina 

egna.
133

 Det innebär att en näringsidkare enligt rådgivningslagen i första hand 

ska undvika intressekonflikter då uppdragsgivarens intressen ska sättas främst.  

En försäkringsförmedlare ska informera sin uppdragsgivare om provisioner 

eller annan ersättning före förmedlingen.
134

  

Det föreligger inte någon större skillnad mellan lagarna angående skyldigheten 

att informera om intressekonflikter. Gemensamt för de tre är att 

intressekonflikter ska undvikas och om det inte går ska investeraren/placeraren/ 

försäkringsköparen informeras om intressekonflikten. 

En investerares behov av rådgivning kan bli problematiskt om det finns ett 

kunskapsunderläge gentemot rådgivaren. Informationsasymmetri uppkommer 

då ena parten har tillgång till information som motparten har behov av men 

saknar.
135

 Asymmetrin kan leda till att investeraren har svårt att göra 

värderingar av rådgivarens rekommendationer. Investerarna saknar därmed 

möjlighet att bedöma värdet av rådens innebörd och kvalitet. 

Informationsunderläget ökar risken för intressekonflikt mellan rådgivaren och 

investeraren.  

 

 

                                                 
131 VpmL 8 kap. 21 §, FFFS 2007:16 11 kap. 

132 VpmL 8 kap. 22 §. 

133 LFR 5 §. 

134 FFL 6 kap. 1 §. 

135 Korling, Fredric, Finansrådginving, 2010 s.4. 
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Rådgivaren kan ha ekonomiska incitament att rekommendera vissa produkter 

framför andra. Om investeraren inte kan tillgodogöra sig informationen som 

presenteras ökar risken för att en sämre produkt erhålls. Är 

informationsunderläget stort kan det vara svårt för investeraren att säkerställa 

om någon intressekonflikt existerar.
136

 

För att motverka informationsunderläget har lagstiftare och myndigheter gett ut 

lagar och föreskrifter som ska sätta en tvingande lägsta nivå på informationen 

till investeraren. Syftet med informationen är att upplysa om komplexiteten av 

produkten samt risken med investeringen och om eventuella intressekonflikter 

föreligger. Informationen ska hjälpa konsumenten fatta ett välgrundat beslut. 

Informationen kan vara verkningslös om investeraren saknar kunskaper för att 

tillgodogöra sig den.
137

 

Komplexa utryck och diffusa beräkningsmodeller kan även för en kunnig 

investerare framstå som svåra att tyda. Uppdragsgivaren kan behöva hjälp att 

tyda informationen som lämnas för att kunna tolka den och utvärdera. Om 

investeraren inte tillgodogör sig informationen ökar risken för att en mindre 

lämplig investering görs.
138

 

I december 2012 fann FI att ett bolags information till sina kunder varit så 

bristfällig att det kunde ifrågasättas om kunden haft möjlighet att alls bedöma 

produkten och risken. Bolaget straffades med en varning och straffavgift. 

Information om ersättningar och kostnader utgavs i en förköpsinformation till 

kunderna.  Informationen var missvisande och använde för bolagets del 

fördelaktiga siffror. Bolaget hade vid vissa affärsavtal upp till 9,5 % avgift på 

det investerade beloppet. Dock angav förköpsinformationen otydliga och 

svårtolkade ersättningar i storleken 0-4,2 %. Dokumentationen om produkten 

ansågs som bristfällig, vilseledande och svårtydbar.
139

  

 

 

                                                 
136 Korling, Fredric, Finansrådginving,2010 s.5. 

137 Vpml 8 kap. 21 och 22 §, FFFS 2007:16 14kap, LFR 5 §, FFL 6kap. 1 §. 

138 Korling, Fredric finansrådgivning, 2010, s.133. 

139  FI dnr 12-2525. 
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Enligt Korling övervärderar konsumenten vanligen sin förmåga att begripa hur 

informationen om intressekonflikter kan påverka kvalitén på 

rekommendationerna. Konsumenten noterar vanligtvis informationen om 

konflikten men tillmäter den inte något större värde vid beslut om 

investering.
140

 

I ett beslut från FI april 2013 utelämnade ett bolag information till kunderna. 

Informationen rörde företagets ersättningar från tredje man.
141

 Bolaget 

informerade inte alls sina kunder om dessa ersättningar. Ungefär 60 procent av 

företagets totala intäkter utgjordes av ersättningar från produktleverantörer. 

Enligt värdepappersföreskrifterna får ersättningar av tredje man tas emot 

endast om kunden informerats.
142

  

En mindre omtvistad intressekonflikt i Sverige är universal bankernas dubbla 

roll som långivare och investeringsrådgivare. Banken har god information om 

bolag den finansierar och övriga investerare har troligtvis sämre information. 

En konsument ska behandlas rättvist om kunden och finansiella institutet har 

olika intressen. Om en intressekonflikt uppstår ska institutet informera 

konsumenten om konfliktens art och omfattning. En sådan situation kan 

uppkomma mellan ett institutets corporate finance verksamhet och 

kapitalförvaltning å andra sidan.  Corporate finance avdelningen har god insyn 

i sina kundföretag och kan vara ansvarig för att finansiera bolagen. Om 

corporate finance avdelningen på en bank eller institution som informerar sina 

rådgivare och kunder om finansiella produkter de garanterat innan en emission 

uppstår en intressekonflikt.
143

 För att sådana situationer inte skall uppstå ska 

instituten upprätta en ”chinese wall” för att informationen mellan 

verksamheterna uteblir. ”Chinese wall” är ett utryck i den finansiella världen 

som innebär att information blir kvar inom avdelningar på ett företag.
144

 

 

 

                                                 
140 Korling, Fredric rådgivningsansvar, 2010, s.506. 

141 FI dnr-2527. 

142 FFFS 2007:16 12 kap. 1 och 2 §. 

143 Lycke, Johan , ansvar vid finansiell rådgivning, 2003, s.24. 

144 Woods, Philip Law and Practice of international Finance, 2008, s.368. 
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En snarlik situation uppstår om de tillverkat produkten eller delvis bidragit med 

komponenter och samtidigt rekommenderar den till sina kunder. Då står 

kundföretaget för verksamhetsrisken och konsumenten för investeringsrisken. I 

detta läge tar banken betalt för båda tjänsterna, rådgivningen och emissionen 

genom avgifter och tar liten risk.  Situationen uppstår då informationen till 

investeraren inte är tillräcklig och att institutet inte gjort tillräckligt för att skilja 

sina verksamhetsgrenar åt för att hindra intressekonflikten.
 
Problemet kan 

uppstå i Sverige då vi har ett fåtal stora universalbanker med många 

verksamhetsgrenar. Konflikten uppstår då universalbanken har dubbel roll som 

långivare och investeringsrådgivare.
 145

 

 

4.2 Ekonomiska incitament som grund för intressekonflikt 

Då hushållens sparande har vuxit har behovet för finansiell rådgivning ökat. 

Finansiell rådgivning på teoretisk nivå borde utgå ifrån att rådgivaren agerar 

oberoende med kundens bästa som mål. Den kraftiga tillväxten i sektorn har 

lett till en ökning av antalet rådgivare. Dock har aktörerna på marknaden alltid 

varit förhållandevis få. Ofta erbjuds rådgivningen av företag som tillverkar 

finansiella produkter eller har starka kopplingar till sådana företag som t.ex. 

koncernbolag eller förmedlare. Konsumenten betalar oftast inte för 

rådgivningen utan rådgivaren får en ersättning från producenten då den 

finansiella produkten förmedlas.
146

  

I takt med att finansbranschen utvecklas så blir de finansiella produkterna mer 

avancerade. Den ökade komplexiteten hos produkterna ökar behovet av 

rådgivning och tillgång till kunskap. Ofta ger rådgivarna råd och 

rekommenderar produkter som är svåra att förstå för investerare och 

konsumenter.
147

 Strukturerade produkter är ett samlingsnamn för avancerade 

komplexa finansiella produkter.
148

 Exempel på strukturerade produkter är 

aktieindexobligation, aktieobligation och hävstångscertifikat.
149

 

                                                 
145 Lycke, Johan , ansvar vid finansiell rådgivning, 2003, s.24. 

146 SOU 2014:4 s.73. 

147 Intervju FI. 

148 Intervju FI. 

149 FI Dnr 11-8616 s.3. 
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Strukturerade produkter är idag en relativt vanlig sparform i Sverige. En 

strukturerad produkt är ett finansiellt instrument där avkastningen är beroende 

av utvecklingen i andra instrument eller tillgångar.  En emittent av en 

strukturerad produkt kan vara en bank eller försäkringsbolag. 
150

 Gemensamt 

för strukturerade produkter är att de generellt har hög risk och har ett avancerat 

avkastningsupplägg. Det kan vara svårt för konsumenter och investerare att 

förstå hur dessa fungerar. Risken och den underliggande tillgången samt 

avkastningen kan vara svår att analysera och bedöma. Komplexiteten i 

produkterna möjliggör att höga avgifter tas ut.
151

´ 

2013 såldes strukturerade produkter för flera miljarder. Trots att de är mindre 

lämpliga som investeringar är förmedling av dessa produkter vanligt.  Det kan 

bero på att näringsidkare som bedriver finansiell rådgivning tjänar mycket på 

försäljning av strukturerade produkter i form av provisioner. En motsatt 

situation föreligger för vissa fonder. AMF fonder har bra villkor för investerare 

och får lite finansiellt flöde till sina fonder. Det kan bero på att de ger lite 

kickbacks till rådgivare som rekommenderar fonden.
152

 

Den mest omdebatterade och kanske vanligaste intressekonflikten torde vara 

om rådgivaren får provision från den som saluför produkter som rådgivaren 

rekommenderar kunderna. Intressekonflikten uppstår då rådgivaren kanske inte 

ger bästa rådet utan anger det som ger mest provision till sig själv. En annan 

konflikt kan uppstå då säljare har interna försäljningsmål och rekommenderar 

konsumenter att köpa en viss produkt.
153

 

Banker och förmedlingsföretag får en provision eller ”kickback” när de slussar 

vidare kunder. ”Kickbacken” är en ersättning som betalas från 

produkttillverkaren till företaget som rekommenderade tjänsten. ”Upfront” 

provision utges direkt till rådgivaren då kunden tecknar sig för en produkt. 

”Upfront” utbetalas varje gång en kund investerar i en ny produkt. En löpande 

provision betalas fortlöpande under investeringstiden i produkten.
154

 

                                                 
150 Finansinspektionens Tillsynsrapport, 2013, s.12. 

151 FI Dnr 11-8616 s.3. 

152 Intervju Burenstam. 

153 Intervju FI. 

154 Intervju Burenstam. 
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Många rådgivare som säljer finansiella produkter får sin ersättning i form av 

provisioner. Provisionsbaserad ersättning är normalt förkommande, särskilt 

bland värdepappersbolag och försäkringsförmedlare
155

. En undersökning som 

FI gjorde 2012 bland 323 försäkringsförmedlare visade att 99 procent av dessa 

tog emot ersättning genom provisioner.
156

 

Enligt FFL har försäkringsförmedlaren en informationsskyldighet om att priser 

och avgifter ska tydligt redogöras innan ett försäkringsavtal ingås.
157

 Detta 

beskrivs ytterligare i föreskrifterna för försäkringsförmedling att en förmedlare 

ska informera kunden om all ersättning som förmedlaren får för 

försäkringsförmedlingen, oavsett vilken tidpunkt och i vilken form ersättningen 

betalas och om den betalas till förmedlaren av annan än kunden. Informationen 

ska avse storleken på ersättningen eller om det inte är möjligt, grunderna för 

hur den bestäms.
158

 

Enligt VpmL ska ett värdepappersinstitut vidta alla rimliga åtgärder för 

identifiera intressekonflikter samt förhindra att kundens intressen påverkas 

negativt av intressekonflikter.
159

 Om institutets åtgärder inte räcker för att 

förhindra att kundens intressen påverkas negativt ska institutet tydligt 

informera kunden om intressekonflikten.
160

 Vidare tydliggörs att informationen 

ska vara rättvisande, tydlig och får inte vara vilseledande.
161

 

I LFR och i placeringsföreskrifterna saknas riktlinjer angående 

intressekonflikter. En tolkning av LFR 5 § anger att näringsidkaren ska med 

tillbörlig omsorg ta till vara på kundens intressen. I förarbetena till LFR anges 

vidare att omsorgsplikten innebär att näringsidkaren ska sätta kundens 

intressen för sina egna vid intressekonflikter.
162

 

 

 

                                                 
155 Intervju FI. 

156 FI Dnr 12-12020 s.33. 

157 FFL 6 kap. 1 § 1 st. 5 p. 

158 FFFS 2005:11 6 kap. 5-11 §. 

159 VpmL 8 kap. 21 § 1st. 

160 VpmL 8 kap. 21 § 2st. 

161 VpmL 8 kap. 22 §. 

162 Prop. 2002/03:133, s. 25. 
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Enligt idag svensk gällande rätt finns inget hinder mot att provisioner utbetalas 

till rådgivare från producenter. Gällande rätt enligt VpmL och FFL medger 

provisioner om kunden/konsumenten informeras. Försäkringsförmedlare har 

lite högre krav då de måste tydligt redovisa avgiftens storlek och grund för 

beräkningen innan förmedling. En rådgivare med Värdepapperstillstånd ska 

försöka förhindra att kunden påverkas negativt av en intressekonflikt. Om 

kunden påverkas negativt så räcker det med att information till kunden om 

intressekonflikten redovisas. 

På Burenstam har man som affärside att minimera intressekonflikterna. För att 

minimera intressekonflikter har de två rekvisit på rådgivning. Det första är 

ingen försäljning av egna produkter. Den andra är att rådgivaren ska vara 

oberoende av produkten som kunden väljer att investera i. De tjänar inte mer på 

att föreslå en lösning framför en annan. På det sättet hamnar kundens intressen 

främst.
163

 

Hos bankerna är provision en ovanlig ersättningsmodell vid rådgivning. Denna 

skillnad beror främst på att en bank har andra intäktskällor än bara rådgivning 

och försäljning. Banken har intäkter från fler verksamhetsgrenar såsom 

utlåning, betalningsförmedling och banktjänster. SEB säljer bara sina egna 

produkter vid finansiell rådgivning.
164

 

Den omfattande förekomsten av provisioner medför att risken att det ska 

uppstå intressekonflikter som orsakar negativa konsekvenser för konsumenten 

är uppenbar. Risken för konsumenten är att rådgivaren inte ger det bästa rådet 

utan istället väljer att ge råd om de produkter som ger högst provision eller 

”kickback”. FI har också i sin tillsyn sett att rådgivare och förmedlare tenderar 

att ge råd kring en viss typ av produkter för att det ger en högre ersättning eller 

från en viss tillverkare, snarare än att kundens bästa får styra.
165
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FI beslutade år 2012 att ge Devise Kapital
166

 en varning förenad med en 

straffavgift. En av anledningarna till beslutet var att bolaget hade 

rekommenderat sina kunder en viss försäkringslösning med mycket höga 

avgifter trots att det saknades dokumentation som kunde förklara varför dessa 

lösningar hade föreslagits eller på vilket sätt de motsvarade kundernas 

önskemål och behov och därför kunde anses lämpliga. Bolaget hade därmed 

brutit mot god sed och åsidosatt omsorgsplikten gentemot sina kunder.
167

 

Enligt FI är informationen till kunderna beträffande näringsidkarens incitament 

att sälja vissa produkter ofta bristfällig och vagt utformad. Det gör att det 

många gånger är omöjligt för kunden att jämföra ersättningarna mellan olika 

produkter och instrument. Detta är ett särskilt problem vid rådgivning av 

komplexa produkter som har en komplicerad struktur för avgifter.
168

 

Förekomsten av dolda avgifter och ersättningar har gjort det svårt för kunden 

att tyda den information som näringsidkaren tillhandahåller.
169

 Myndigheten 

förespråkar därför ett provisionsförbud, i vart fall för sådana provisioner som 

betalas ut direkt i förbindelse med att produkten tecknas, s.k. upfront. Sådant 

förbud skulle till stor del ta bort incitamenten att teckna lösningar med höga 

initiala kostnader.
170

 

”Upfront” provisioner skapar incitament för rådgivarna att rekommendera 

lösningar som är kortsiktiga för kunden. Dessutom utbetalas provision varje 

gång en kund omstrukturerar sina investeringar vilket kan leda till att onödiga 

omstruktureringar föreslås av rådgivare. En rådgivares syfte kan vara att förmå 

uppdragsgivaren av att utföra så många transaktioner som möjligt eftersom det 

ökar rådgivarens intäkter och inte att förmedla kvalitativa råd.
171

 

 

                                                 
166 Devise Kapital är ett bolag med tillstånd att driva värdepappersrörelse och att utöva försäkringsförmedling. 

167 FI Dnr 12-2525. 

168 FI Dnr 13-8362, Tillsynsrapport 2013, s. 13. 

169 FI Dnr 12-12020, Risker i det finansiella systemet 2012, s. 32 f. 

170 Intervju med FI. 

171 Intervju med FI. 
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I november 2013 beslutade FI att varna Mangold Fondkommission
172

 samt ge 

bolaget en straffavgift. Enligt FI hade bolaget brustit i sin hantering av 

intressekonflikter. Bolagets ersättningssystem till rådgivarna skapade starka 

incitament för att rekommendera vissa produkter framför andra. Vidare 

uppmuntrade bolaget sina rådgivare att rekommendera kunderna 

omstruktureringar i sina innehav även om det inte vart lämpligt för kunderna.  

Bolaget fick ersättning från produktutgivare varje gång företaget förmedlade en 

produkt. Därmed hade bolaget åsidosatt de grundläggande kraven om att 

tillvarata kundernas intressen enligt 8 kap. 1 § VpmL.
173

 

Enligt FI brukar strukturerade produkttillverkare betala cirka 4 % provision på 

bruttoinvesteringen till rådgivaren.
174

 Bruttoinvesteringen är det belopp som 

riskeras. I en komplex produkt med hävstång kan bruttoinvesteringen ofta 

uppgå till fem till sex gånger större än det belopp som kunden investerar.
175

 

Således skulle en investering på 100 000 kr i en strukturerad produkt med 

hävstång kunna ge en rådgivare 24000 kr vid investeringstillfället.
176

 Vid en 

”upfront” provision betalas hela beloppet direkt till rådgivaren. Kvar är då 

76000 kr av investeringen som placeras i produkterna.  

Det kan vara svårt att förstå för en konsument hur stor en provision eller avgift 

är. Ofta använder bolagen avancerade termer och variabler i informationen. I 

fallet Devise Kapital redovisade bolaget avgifterna med intervallet 0.0% - 0.8 

% per transaktion. Bolaget utelämnade information som medförde att kunderna 

inte med rimlig precision kunde bedöma vilken ersättning rådgivaren fick vid 

försäljning.  Många av produkterna i målet hade fem års löptid och en 

ytterligare dold engångsersättning utgick vilket medförde att produkterna i 

realiteten hade en avgift på upp till 9,5 % av det investerade kapitalet.
177

 

 

 

                                                 
172 Mangold Fondkommission är ett bolag med tillstånd att driva värdepappersrörelse och att utöva 

försäkringsförmedling. 

173 FI Dnr-11-5811. 

174 Intervju FI. 

175 FI Dnr 11-8616 s.6. 

176 100000*6= 600000. 600000*0.04=24000. 

177 FI Dnr 12-2525. 
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SEB tillämpar inte provisionsbaserade ersättningar eftersom det är uppenbart 

att det kan leda till intressekonflikter. SEB har inte i detalj analyserat vilka 

konsekvenser ett provisionsförbud skulle medföra men tror att ett sådant förbud 

skulle skicka en signal till konsumenterna att FI har ögonen på de här frågorna. 

Den ställer sig dock tveksam till om ett provisionsförbud skulle stärka 

konsumentskyddet.
178

 Även Bankföreningen är tveksam till ett totalförbud mot 

provisioner som den anser skulle få negativa effekter för strukturen på 

marknaden och kundernas möjlighet att få tillgång till försäkringslösningar.
179

 

Dessa farhågor delas av FI som tror att ett generellt provisionsförbud skulle 

kunna få effekten att vissa rådgivare blir ”marknadsförare” och i praktiken 

fortsätter som tidigare, men då helt utanför tillsynen. Genom att fortsatt tillåta 

provisioner som utbetalas löpande får rådgivaren eller förmedlaren ersättning 

så länge kunden inte avslutar sitt kundförhållande. Detta skapar incitament för 

att verka för kundintresset.
180

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
178 Intervju med SEB. 

179 http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/BA522B96AC249957C1257A290028D039? 

OpenDocument. 

180 FI Dnr 13-8362, Tillsynsrapport 2013, s. 15. 
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5 Sammanfattande analys 

Då rådgivning av likartade finansiella produkter kan omfattas av olika 

regelverk medför det olika krav på tillstånd för näringsidkaren. 

Konsumentskyddet påverkas då negativt då det kan antas att näringsidkarna 

strävar efter att omfattas av det regelverket som ställer minst krav.   

Rådgivningslagen ställer inte krav på tillstånd för placeringsrådgivning. 

Försäkringsförmedling ställer låga krav för att få tillstånd. Eftersom 

huvuddelen av rådgivningen istället handlar om vilka finansiella instrument 

som kunden ska investera i uppkommer en verksamhet som är väldigt lik 

investeringsrådgivning som bedrivs av värdepappersbolag.  

Tillstånd för värdepappersrörelse kräver omfattande regelefterlevnad och 

resurser trots att en stor del av den investerings rådgivningen kan handla om 

likartade produkter som en försäkringsförmedlare eller placeringsrådgivare 

rekommenderar. 

En genväg att utföra värdepappers investeringar med 

försäkringsförmedlartillstånd har lett till en branschglidning som påverkar 

konsumentskyddet negativt. Detta är en konsekvens av de, i jämförelse med de 

för värdepappersbolag, lågt ställda kraven för att få tillstånd. Denna skillnad 

leder till att konsumentskyddet är olika beroende på vilken lag som är 

tillämplig.  

För att konsumentskyddet ska bli enhetligt borde det krävas samma krav för 

tillstånd oavsett vilket regelverk som är gällande. Genom en lagändring skulle 

FI kunna ges möjlighet att ställa samma krav på sökandena och neka personer 

som anses olämpliga. Detta skulle visserligen göra ansökningsförfarandet mer 

omfattande men samtidigt bidra till ökad rättssäkerhet för konsumenterna.  En 

än mer långtgående ändring torde vara att införa samma regelverk för 

värdepappers verksamhet som för försäkringsförmedling och 

placeringsrådgivning för att få ett likartat konsumentskydd. 
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Kravet på dokumentation vid finansiell rådgivning är likartad för de olika 

regelverken. Dokumentationen ska innehålla information om vad som 

förekommit vid rådgivningstillfället och den ska delges konsumenten i 

efterhand.  Om rådgivningen inte dokumenteras kan uppdragsgivaren få svårt 

att bevisa vad som förekommit vid rådgivningen.  

Allmänna reklamationsnämnden handlägger tvister mellan konsumenter och 

näringsidkare grundar sina beslut på skriftlig bevisning endast. Rådgivning 

som inte dokumenteras är således endast aktuell för civilrättslig prövning i 

domstol. 

Den oklara gränsdragningen mellan rådgivning och annan verksamhet kan få 

konsekvenser även för näringsidkaren. Om konsumenten uppfattar det som en 

rådgivningssituation har näringsidkaren krav på sig att dokumentera det även 

om han inte uppfattat det som rådgivning. Det kan leda till att näringsidkaren 

anses varit vårdslös trots att en rådgivningssituation ej förekommit. 

Kompetenskravet i lagarna är enbart att näringsidkaren ska se till att den som 

utför rådgivningen har lämplig kunskap eller tillräcklig kompetens. Kraven 

preciseras av föreskrifter. Föreskrifterna inrymmer dock bara en generell lista 

av de kunskapsområden och lagar som rådgivarna ska känna till. Rådgivarnas 

kompetens är svår att definiera exakt då de finansiella marknaderna är i ständig 

förändring.  

Dock är nuvarande reglering med begrepp som tillräcklig kompetens och 

lämplig kunskap otydligt. FI och lagstiftaren borde kunna tydliggöra vad ska 

ingå i utbildningen för att stärka konsumentskyddet. Vad utbildningen 

innehåller bestämmer Swedsec och Insuresec, företag som ägs av 

fondhandlarföreningen och försäkringsförmedlarföreningen. Om 

branschföretagen själva bestämmer utbildningen kan risken för 

intressekonflikter göra att marknadens intressen väger tyngre än konsumentens 

behov.  
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Det finns flera lagar och föreskrifter som rör finansiell rådgivning. Vidare 

tydliggörs inte skillnaderna mellan regelverken och vitala begrepp som 

rådgivning definieras inte. Detta medför olika krav på näringsidkarna, trots att 

de utför likartad verksamhet. En situation skapas där både näringsidkarna och 

konsumenterna har svårt att veta vilket regelverk som är aktuellt. Vilket 

regelverk är det för två kapitalförsäkringar som innehåller 99 procent 

strukturerade produkter och 1 procent försäkring? Lagstiftaren har lämnat 

luckor i lagen som medför att osäkerhet råder på marknaden. Detta kan 

medföra att oseriösa aktörer kan bedriva verksamhet. Dessutom sköter två 

tillsynsmyndigheter regelefterlevnaden på området vilket kan innebära olika 

beslut och tolkningar.  

Beroende på hur ett möte med en rådgivare betecknas så blir varierande lagar 

tillämpliga. Konsumentskyddet i de olika lagarna skiljer sig åt och kraven på 

näringsidkaren är skilda. För konsumenten kan det vara svårt att skilja på 

försäljning och marknadsföring och rådgivning. Att rådgivaren dessutom ofta 

samtidigt är försäljare och marknadsförare och rådgivare bidrar till ökad 

förvirring för konsumenten. 

Om det är svårt för lagstiftaren och jurister att skilja dessa åt, lämnar det luckor 

i lagen som oseriösa aktörer på marknaden kan utnyttja.  De tvingande reglerna 

i rådgivningssituationen kan då ignoreras av näringsidkaren. När flera 

regelverk är tillämpliga ska de mest fördelaktiga reglerna skydda konsumenten. 

Detta kan leda till tvist då näringsidkaren kan hävda att det rör sig om annat än 

rådgivning.  

Uppenbart är att lagstiftningen behöver tydliggöras. Det nuvarande regelverket 

skapar förutsättningar för mindre seriösa aktörer att agera utan tillstånd från FI 

under förevändningen att den information som lämnas är marknadsföring. 

Detta är ett problem som ytterst går ut över konsumenterna. Lagstiftaren bör 

enligt författarens mening ta till sig den på marknaden rådande uppfattningen 

att marknadsföring förutsätter att näringsidkaren vänder sig till en bredare 

målgrupp. Vidare borde lagstiftaren tydliggöra att näringsidkaren i det enskilda 

mötet med kunden alltid utövar rådgivning om informationen som lämnas är 

personlig och individualiserad. 



59 

  

För att bedriva handel med värdepapper och försäkringar krävs tillstånd. Om 

marknadsföring av dessa produkter skulle införlivas i den tillståndspliktiga 

verksamheten skulle inte andra företag kunna marknadsföra dessa. Vid en 

sådan ändring skulle marknadsföringen av dessa produkter hamna under FI 

tillsyn och minska gränsdragningsproblematiken och öka konsumentskyddet. 

Regelverket som rör rådgivningen har som huvudsyfte att stärka 

konsumentskyddet. För att stärka skyddet vid gränsdragning föreslår 

författaren att marknadsföringen av finansiella produkter blir tillståndspliktig. 

Komplexiteten i dagens finansiella produkter ökar risken för intressekonflikter. 

Produktens risk och avkastning kan vara svår att förstå för investeraren. En 

näringsidkare ska tydligt informera konsumenten om eventuella 

intressekonflikter vid rådgivning. För att göra det ska informationen 

presenteras på ett lättbegripligt sätt och inte vara missledande. Det är 

investeraren som står för risken och beslutet. Om ett bolag utelämnar väsentlig 

information som investeraren behöver, finns stor risk att beslut fattas som 

kanske annars inte tagits.   

Även om all information presenteras för konsumenten kan det finnas risk att 

den är för svår att tyda. Rådgivare har ett ansvar att med sitt kunskapsöverläge 

förklara risker, avgifter och avkastningsupplägg under rådgivning.  

Informationsassymetrin medför att konsumenten inte bara måste ha tillgång till 

informationen utan han måste även förstå den. Det är en näringsidkares ansvar 

att förklara och presentera informationen på ett lättbegripligt och tydligt sätt till 

konsumenten. 

Vid en intressekonflikt kan en näringsidkare gynnas om provisioner eller andra 

förmåner utbetalas för försäljningen från utomstående part.  Därför kan mindre 

seriösa aktörer ignorera att lämna information till konsumenten för att 

avsiktligt gynna sig själva. En bank som tillverkar sina egna produkter eller en 

förmedlare som får provision kan ha starka incitament att utelämna information 

vid rådgivning om sådant som är till nackdel för konsumenten.   
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God sed är främst enligt förarbetena till för att sätta kundens intressen framför 

sina egna samt att agera lojalt mot kunden och ställa sina kunskaper till 

förfogande. Att ett så centralt utryck som styr förhållandet mellan kund och 

näringsidkare lämnas till självreglering kan kritiseras.  Hur detta görs lämnas 

helt till marknaden att avgöra. Swedsec´s disciplinnämnd hade under 11 år inte 

ansett någon rådgivare agerat illojalt eller ställt sina egna intressen framför 

kundens. De ärenden som tagits upp var rent kriminella handlingar som 

bedrägeri och urkundsförfalskning eller lagbrott mot dokumentationskravet. 

Det kan tyckas anmärkningsvärt då finansinspektionen hittat kraftiga 

överträdelser av flera bolag som brutit mot regler för intressekonflikter, 

undvikit att lämna, eller bara rekommenderat lösningar som vart lämpliga för 

bolaget och inte uppdragsgivaren vid rådgivningen.  

Ett ytterligare problem med självregleringen är att Swedsec endast är 

tillgängligt för bolag med tillstånd från FI. Bolag som tillhandahåller 

placeringsrådgivning är inte med i Swedsec. Licensieringen av rådgivare och 

branschens självregleringssystem gäller således bara för en del av de finansiella 

rådgivarna. Vidare är det frivilligt att skaffa Swedsec och Insuresec utbildning 

och något krav föreligger inte i någon av lagarna att utbildningen ska vara 

specifikt Swedsec eller Insuresec. Det regleras endast att näringsidkaren är 

ansvarig att rådgivarna har någon form av utbildning. Vilken utbildning 

rådgivaren har är alltså oväsentligt. En rådgivare som blir varnad eller får sin 

licens indragen på grund av han bryter mot god sed kan således fortsätta att ge 

råd till kunder om näringsidkaren anser att han uppfyller utbildningskravet.  

Detta medför att branschens självreglering blir svag och bidrar till ett sämre 

konsumentskydd. 

För de tillståndspliktiga bolagen på värdepappersmarknaden krävs enligt 

värdepappersföreskrifterna att personalen ska inneha kunskaper som omfattar 

god rådgivningssed. Innebär det att de ska tillämpa god sed? Eller innebär de 

att de ska ha kunskap om vilka lagar och regler som är aktuella vid en 

intressekonflikt eller lojalitetsprövning? Detta kan vara en bidragande orsak till 

att god sed begreppet bli godtyckligt och svårt att tillämpa. 
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Det är alltså inte bara svårt att göra en gränsdragning vad som är god sed enligt 

lagarna för finansiell rådgivning. En överträdelse mot god sed för den 

individuella rådgivaren får mindre allvarliga konsekvenser. En 

placeringsrådgivare har varken tillstånd att skydda eller personal som kan 

förlora sina licenser.  

Sammanfattningsvis så utgör god rådgivningssed med sina olika komponenter 

en viktig del av finansiell rådgivning. Att näringsidkaren visar omsorg och 

lojalitet samt rekommenderar lämpliga produkter till kunderna torde vara en 

självklarhet.  

Tyvärr visar besluten från FI och Swedsec att det finns en hel del oseriösa 

aktörer som utnyttjar de luckor som finns i lagstiftningen. Att god 

rådgivningssed blir godtyckligt och bara tillämpas av vissa på marknaden leder 

till sämre konsumentskydd.  

Förtroendet för finansiell rådgivning har i undersökningar uppvisat att bara en 

av tio konsumenter anser att de är seriösa. Det torde ligga i 

branschorganisationernas intresse att förtroendet för finansiell rådgivning är 

högt och att alla tillämpar god rådgivningssed.  

Rådgivning utgår från uppdragsgivarens behov. För att utvärdera behovet ska 

rådgivaren göra en lämplighetsbedömning och rekommendera en lämplig 

placering/investering. Värdet på ordet lämpligt kan tyckas vagt och svagt. Vad 

är ett lämpligt råd?  Det måste förutsättas att de flesta finansiella rådgivare ger 

råd om lämpliga produkter.  

Det innefattar produkter som inte är olämpliga. Och vilka produkter är 

olämpliga? Olämpliga produkter är dom som utifrån individens kartläggning 

visar sig vara opassande. En olämplig produkt för en individ kan vara lämplig 

för en annan. Därmed är det viktigt att rådgivaren gör en 

informationsinhämtning av en uppdragsgivare för att avgöra vad som är 

lämpligt.  Rådgivaren har alltså inte bara ansvaret att ge råd om lämpliga 

produkter utan måste även kartlägga och anpassa rådgivningen utifrån varje 

individs behov. Därför är det viktigt att kunden upplyser rådgivaren om all 

relevant fakta såsom riskbenägenhet, inkomst, sparkapital, sociala faktorer och 

annat som påverkar.  
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En uppdragsgivare kan utelämna fakta som är relevant för bedömningen både 

medvetet och omedvetet. Att försöka mörka skulder eller andra viktiga data 

kan leda till en felaktig lämplighetsbedömning.  Därmed är ansvaret för 

informationsinhämtningen både kundens och näringsidkaren. En rådgivare kan 

bara ge råd utifrån de fakta han har tillgång till om uppdragsgivaren. Dessutom 

får en investeringsrådgivare inte ge investeringsrekommendationer om inte en 

informationsinhämtning genomförts.  

Kravet på lämplighet kan tyckas lågt ställt. Men hur ska man annars ersätta 

det? Framtiden på marknaden är oviss och svårtolkad. Det som idag kan tyckas 

vara en självklarhet kan om ett par år framstå som väldigt annorlunda.  

Investeringsrådgivning ställer högre krav på att näringsidkaren utför en 

lämplighetsbedömning. Enligt föreskrifterna får en produkt inte 

rekommenderas om inte nödvändig information inhämtats innan. ESMA 

riktlinjerna stärker ytterligare kundens ställning då de noggrant och ingående 

beskriver hur en lämplighetsbedömning ska göras. ESMA reglerna är inte 

bindande men ett bolag som inte följer måste förklara varför så är fallet. 

En vanlig metod att spara är genom en portföljmetod. Med en portföljmetod 

sprider man sina risker genom att investera i flera olika produkter i olika 

branscher. Ska den rekommenderade portföljen ses som ett råd, eller ska varje 

produkt i portföljen bedömas enskilt vid lämplighetsbedömningen. Hur detta 

ska hanteras av lagstiftningen framgår inte. 

Att provisioner betalas ut till finansiella rådgivare är ingen nyhet. En majoritet 

av rådgivarna får ersättning genom provisionssystem. Provisioner skapar en 

intressekonflikt mellan rådgivarens intressen och konsumentens. Det ökar 

risken för att företagen lämnar råd som är mindre lämpliga för konsumenten. 

Samtidigt kan det driva rådgivarna att rekommendera avancerade lösningar 

även om det inte gynnar kunden. Konsumenten får då begränsade möjligheter 

att få en god avkastning på sin investering, medan intjäningen hos rådgivarna 

och rådgivningsföretagen blir hög.  
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Risken för investeringen står konsumenten för, då rådgivaren ofta får betalt 

genom provision och avgiftssystem via en ”upfront” betalning. ”Upfront” 

betalningen sker direkt till rådgivaren efter rådgivningen. Rådgivaren tar 

således ingen risk och får betalt för rådet oavsett rådets kvalité för kunden.  

Provisioner som utbetalas ”upfront” kan leda till att rådgivare rekommenderar 

omstrukturering av kunders portföljer i onödan. Detta inte för att öka 

lämpligheten på kundens investeringar utan för att producenten av den nya 

produkten betalar rådgivaren ytterligare provision. Det kan leda till att 

konsumenter ges rådet att agera på ett sätt som inte är i deras bästa intresse. 

Då en avgift eller provision betalas vid en försäkringsförmedling har 

näringsidkaren tydliga krav att informera om beloppet eller grund för 

beräkningen. Informationen ska dessutom göras före försäkringsförmedlingen. 

Varför lagstiftaren har ett så strängt krav uppställt för enbart 

försäkringsförmedling är inte klarlagt. Det vore eftersträvbart att samma krav 

på information om provisioner gällde för de tre regelverken. 

Konsumentskyddet kan annars bli lidande om denna informationsskyldighet 

inte finns för alla.  

Då oftast finansiell rådgivning är i muntlig form kan problem uppstå med 

information som näringsidkaren ska delge uppdragsgivaren. Information om 

intressekonflikter, risk, avgifter och provisioner förekommer oftast i skriftlig 

form och delges efter rådgivningen. Det kan leda till att väsentlig information 

som ska ligga till grund för ett investeringsbeslut uteblir. Istället blir 

informationen formalia som skrivs på efter den muntliga rådgivningen är 

avklarad. Syftet med reglerna om information är ju att hjälpa konsumenten att 

fatta så välgrundade beslut som möjligt.  

Avancerade komplexa produkter såsom strukturerade produkter gör det svårt 

för konsumenten att överblicka och jämföra olika alternativ. Avgifterna är 

oftast dolda eller redovisade med avancerade och svårtolkade grunder. Det 

ökar beroendet av rådgivarens kunskap för att tolka informationen.   
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Betydande intressekonflikter existerar idag i de stora försäkringsbolagen och 

bankerna. De distribuerar sina egna produkter genom rådgivare. Då rådgivarna 

endast rekommenderar produkter som tillverkas av företaget de är anställda av, 

borde de istället kallas för säljare. Att de har benämningen rådgivare är 

missvisande för konsumenterna.  

Finansinspektionen förespråkar ett förbud mot provisioner. Förbudet de 

förespråkar är mot så kallade ”upfront” provisioner. ”Upfront” provisioner 

utbetalas direkt från produkttillverkare till rådgivaren i samband med att 

rådgivningen resulterar i köp av tillverkarens produkter. 

Det är författarens uppfattning att det inte tillräckligt att rådgivaren och 

förmedlaren endast informerar om att provision förekommer och om hur stor 

den i så fall är, eftersom särskilt konsumenter inte sällan saknar förmågan att 

tyda den information som ges. Provisioner skapar tydliga intressekonflikter 

som inte kan åtgärdas genom lagstiftning som kräver att rådgivaren ska iaktta 

god rådgivningssed. Ett förbud mot ”upfront” provisioner skulle skapa 

incitament för rådgivarna att bygga långsiktiga kundrelationer, istället för att 

söka kortsiktiga vinster. 

Författaren anser att i likhet med FI att rådgivaren ska verka för långsiktighet 

och med kundens bästa i tanken. Risken för att en intressekonflikt som medför 

att rådgivaren gynnar sig själv vid ett råd kan bli för stor. Därför anser jag att 

ett förbud bör konstrueras på ett sätt som gör att provisioner tillåts endast om 

de sker löpande. Med löpande menas här en provision som utbetalas löpande 

efter vissa tidsintervall. 

Det kan te sig konstigt att en investering som inte är lönsam för konsumenten 

ska resultera i provision och intäkt till en rådgivare. Finansiella råd är ingen 

exakt vetenskap och bygger på kunskaper om en marknad som rådgivaren 

saknar kontroll över. De yttre omständigheterna som påverkar den finansiella 

marknaden är många och svåra att förutse. Därför bör främst regleringen på 

området syfta till att stärka konsumentskyddet.  
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6 Framtiden 

6.1 EU 
Inom Eu pågår det arbete på flera områden som berör finansiell rådgivning till 

konsumenter. Under den senaste finanskrisen blottställdes svagheter i det 

gällande regelverket som föranledde EU att genomföra en översyn av det 

gällande regelverket. Bland annat pågår ett arbete med ett nytt reviderat 

direktiv för marknader om finansiella instrument s.k. MiFID2-direktivet. 

Förslaget innehåller huvudsakligen omfattande näringsrättsliga regler. Det 

innehåller flera förslag och två av dessa är provisionsförbud vid oberoende 

rådgivning och separat kostnadsredovisning för alla tjänster. Förslaget 

innehåller även förstärkta sanktionsmöjligheter som omfattar inte bara den 

juridiska personen utan även personer i juridisk persons ledning kan hållas 

ansvariga. Regeringen tillsatte värdepappersmarknadsutredningen
181

 som en 

följd av MiFID2. Utredningens syfte är att lämna lagförslag för att harmonisera 

svensk rätt med direktivet.
182

 

Parallellt med MiFID2 pågår arbete med ett nytt förslag till direktiv för 

försäkringsförmedling s.k. IMD2 direktivet. Målsättningen med IMD2 är bland 

annat att samma konsumentskydd ska föreligga vid försäkringsförmedling och 

investeringsrådgivning. Förslaget innehåller bland annat en definition av 

rådgivning.
183

 

EU-kommissionen har föreslagit en ny förordning om faktablad för 

investeringsprodukter, s.k. Packaged Retail Investment Products (PRIP). 

Förordningen innehåller en skyldighet för den som säljer en 

investeringsprodukt att tillhandahålla ett faktablad om produkten säljs till en 

icke-professionell investerare. Faktabladet ska vara standardiserat, 

ändamålsenligt och ska på ett lättbegripligt sätt presentera egenskaperna hos 

investeringsprodukten.  Information om risk, avkastning och kostnader ska 

särskilt anges.
184

 

 

                                                 
181 Fi 2013:4. Värdepappersmarknadsutredningen. 

182 SOU 2014:4 s.131f. 

183 SOU 2014:4 s.133f. 

184 Förslag till europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för investeringsprodukter (KOM(2012)   

352 slutlig). 



66 

  

6.2 Sverige 
Parallellt med arbetet i EU pågår jobb i Sverige för att stärka 

konsumentskyddet vid finansiell rådgivning.  2012 tillsatte regeringen en 

utredning med syfte att stärka konsumentskyddet och föreslå åtgärder. Våren 

2014 presenterades utredningen det måste gå att lita på konsumentskyddet.
185

  

Utredningen föreslog i syfte att LFR ska avskaffas.
186

 Placeringsrådgivning ska 

i förslaget regleras av VpmL. I och med den föreslagna ändringen övervakar en 

tillsynsmyndighet ett samlat regelverk. Det skulle vidare innebära att ett 

enhetligt kundbegrepp investerare används vid finansiell rådgivning.  

Det mest omdiskuterade förslaget var en skyldighet för rådgivare att spela in 

rådgivningssamtal med konsumenter. Förslaget ska avvakta MIFID2 och IMD2 

för att avgöra om det kommer vara förenligt med kommande EU-direktiv.
187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185 SOU 2014:4. 

186 SOU 2014:4 s.20. 

187 SOU 2014:4 s.26. 
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7 Avslutning 

Såsom framgått av analysen föreligger det inte någon generell definition av 

begreppet finansiell rådgivning. Med hjälp av förarbeten, utredningar och 

beslut är det möjligt att närmare bestämma begreppet. Finansiell rådgivning är 

personligt anpassade råd som syftar till att rekommendera lämpliga 

tillvägagångssätt. 

Gränsdragningsproblematiken mellan rådgivning, marknadsföring och 

försäljning kan leda till negativa konsekvenser för konsumentskyddet. Det 

framgår inte i lagstiftningen exakt vad som skiljer begreppen åt. Följden kan 

bli att näringsidkare själva avgör vilket begrepp de tillämpar i 

rådgivningssituation. För att konsumentskyddet ska bli användbart måste 

investeraren och rådgivaren veta vilket regelverk som är aktuellt.   

Konsumentskyddet är omfattande vid finansiell rådgivning. Skyddet är olika 

beroende på vilket regelverk som är gällande. Detaljerade lagar och föreskrifter 

samt en aktiv tillsynsmyndighet övervakar investeringsrådgivare enligt VpmL. 

Placeringsrådgivning har inte krav på tillstånd. Försäkringsförmedlare har ett 

fåtal krav och kan bedriva investeringsrådgivning med sidotillstånd. Rent 

generellt så agerar alla tre på ett likartat sätt och på samma marknad men trots 

detta skiljer sig kraven.  

Detta blir tydligt vid tillståndhantering. Rådgivning som sker enligt LFR kräver 

inget tillstånd. Försäkringsförmedlare söker tillstånd hos FI med lågt ställda 

krav, och kan vid utredning av FI kalla tillbaka sitt tillstånd och direkt ansöka 

om ett nytt. Med sidotillstånd ges försäkringsförmedlare möjlighet att bedriva 

investeringsrådgivning och förmedlaren undgår då kraven för tillstånd som 

ställs för VpmL. Investeringsrådgivare å sin sida har omfattande krav och 

kostnader för tillstånd att bedriva investeringsrådgivning enligt VpmL. 

Försäkringsförmedling med sidotillstånd har blivit en genväg till att bedriva 

investeringsrådgivning. Detta medför att rådgivarna i slutändan 

rekommenderar samma typ av produkter trots att de lyder under olika 

regelverk. Likhet borde råda inför lagen och försäkringsförmedlare som 

bedriver investeringsrådgivning borde ha samma krav som 

investeringsrådgivare som bedriver försäkringsförmedling. Konsumentskyddet 
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vid intressekonflikter blir därmed olika beroende på vilken typ av verksamhet 

som är aktuell. 

De tre regelverken har likartat konsumentskydd för dokumentering av 

rådgivning. Dokumentationen sker skriftligt och kan vara en förklaring till 

varför det finns få rättsfall och beslut på området. Den upprättas i samband 

med rådgivningen av näringsidkaren. Om rådgivaren påverkas av en 

intressekonflikt kan det finnas skäl att anta att information som lämnas 

muntligen inte alltid dokumenteras. Omvänt kan också förekomma såsom 

dolda avgifter och avancerade beräkningsmodeller i avtal som inte förklaras av 

rådgivaren.  Allmänna reklamationsnämnden grundar sina beslut på skriftliga 

bevis. Har annat angetts muntligen är det domstol som gäller vid tvist mellan 

näringsidkare och konsument.  

En rådgivare ska göra en lämplighetsbedömning i samband med rådgivning. 

Bedömningen ska göras specifikt för att kartlägga uppdragsgivarens 

förutsättningar, mål och behov med investeringen. Om rådgivaren påverkas av 

en intressekonflikt som försäljningsmål eller provisioner kan det finnas skäl att 

anta att produktens som rekommenderas inte är den bäst lämpade för 

uppdragsgivaren.  Lagstiftaren uppställer kravet att råden ska vara lämpade och 

olämpliga produkter inte ska rekommenderas. En intressekonflikt kan i 

rådgivningssituationen leda till att det är främst rådgivarens behov som 

uppfylls och inte uppdragsgivarens.  Detta trots att rådet är lämpligt och inom 

regelverkets acceptans.  

Komplexa finansiella instrument såsom strukturerade produkter ökar risken för 

intressekonflikter. En strukturerad produkt kan vara svår för konsumenten att 

förstå.  En rådgivare måste tydligt informera investeraren om risker, 

avkastning, kostnader, underliggande tillgång och provisioner. Vid en 

intressekonflikt där en rådgivare tjänar pengar för att rekommendera en viss 

produkt framför andra, finns risk att väsentlig information till konsumenten 

uteblir.  Rådgivning är ju ett begrepp där uppdragsgivaren frågar om råd från 

en med bättre kunskap. Om den som innehar kunskapen utnyttjar den för att 

berika sig själv istället för att delge uppdragsgivaren föreligger istället en 

försäljning situation. Vid försäljning föreligger ett annat regelverk än vid 
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rådgivning. Syftet med rådgivningen är att rådgivaren ska informera 

konsumenten och förmedla sin kunskap och erfarenhet till konsumenten. 

Betydande intressekonflikter finns hos aktörerna på marknaden för finansiell 

rådgivning idag. Corporate finance avdelningar, analysavdelningar, 

kapitalförvaltning och fonder som ska kombineras med rådgivning inom 

samma bolag. Dessutom förekommer distribution av egna produkter från 

banker och försäkringsbolag som blandas med rådgivning, Det skapar 

intressekonflikter mellan rådgivaren och kunden och har gjort rådgivare till 

säljare.  

I Sverige existerar inget provisionsförbund och provisioner är vanligt 

förekommande vid finansiell rådgivning. Speciellt vid försäkringsförmedling är 

de mer regel än undantag. FI förespråkar ett förbud mot provisioner som 

utbetalas direkt till rådgivaren vid försäljning. Det är också författarens egen 

uppfattning att ett förbud mot ”upfront” provisioner skulle vara till godo för 

alla i branschen. Konsumenterna torde få mer lämpade och långsiktiga råd om 

ett förbud förelåg mot ”upfront” provisioner.  

Flera aspekter av konsumentskyddet påverkas av intressekonflikter vid 

finansiell rådgivning. Lagstiftningen på området syftar främst till att informera 

om intressekonflikter. Det är därför av vikt att konsumenten i 

rådgivningssituationen själv tar ansvar och skaffar kunskap genom att fråga 

rådgivaren. Om konsumenten inte förstår innebörden av informationen är 

regelverket inte skyddande mot intressekonflikter.  
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Bilaga A  

Intervju med Finansinspektionen 2013-10-22 

Vad har Finansinspektionen för roll när det gäller försäljning 

och rådgivning? 
Gränsdragningen mellan försäljning och rådgivning är en ganska stor fråga. Vi 

brukar snarare dra gränsen mellan marknadsföring och rådgivning, där då 

rådgivning är tillståndpliktigt medan marknadsföring inte är det. Och sen vad 

försäljning är, det är inget som vi har definierat som kräver tillstånd. Gör vi den 

gränsdragningen istället mellan marknadsföring och rådgivning så stämmer det 

bättre överens med hur vi ser på marknad hur fungerar. Då är det så att 

rådgivning är tillståndspliktig verksamhet som får utövas av bolag som har 

värdepapperstillstånd, d.v.s. tillstånd att bedriva investeringsrådgivning, och 

det är antingen värdepappersbolag eller banker med värdepapperstillstånd. Men 

det kan även vara försäkringsförmedlare som i en del av sin förmedling kan 

bedriva rådgivning. Regelverket beskiver vad får de här bolagen göra, vad får 

de inte göra, hur ska de informera sina kunder hur ska de dokumentera 

rådgivningen, hur ska de anpassa rådgivningen efter kundernas behov o.s.v. Ett 

problem är att det finns två olika regelverk, ett för försäkringsförmedling och 

ett annat för värdepappersrörelse.  

Hur skiljer sig de åt? 
Problemet är att vi har haft en branschglidning från där förmedlare som 

egentligen ska förmedla försäkringar, vilket är det som man har tillstånd för, 

har glidigt in i en verksamhet som är ganska lik den som värdepappersbolagen 

driver. Då uppstår ett problem eftersom regelverket för försäkringsförmedling 

inte är lika detaljerat som det är för värdepappersrörelse. Skälet till det är 

naturligtvis att regelverken är utformade med helt olika tankar om vad bolagen 

ska göra. Förmedlar man försäkringar, livförsäkringar eller sakförsäkringar 

eller vad det nu kan tänkas vara, så är det en typ av verksamhet men att ge råd 

till en konsument som ska investera i finansiella instrument är en helt annan 

sak. Det finns massa problem med den här branschglidningen. Ett problem är 

just detaljnivån i regelverket där, kortfattat förmedlarregelverket handlar 

egentligen om att man ska göra en behovsanalys av sin kund som ska vara 

anpassad komplexiteten i försäkringsupplägget. 
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 Det är inte mycket mer detaljerat än så. Och vad innebär det? När har man 

gjort en tillräcklig behovsanalys? Vad är det för typ av information som man 

behöver ta in från kunden och hur ska man använda den när man ska anpassa 

sitt råd? Där är regelverket inte speciellt tydligt. Värdepappersregelverket 

däremot är desto mer tydligt just vilka uppgifter ska man ta in från kunden när 

det gäller ekonomisk situation, ålder, inkomster, utgifter, förmögenhet, 

kundens önskade risknivå, placeringshorisont o.s.v. så där är det mycket mer 

detaljerat medan det är ganska översiktligt i förmedlarregelverket. Sedan finns 

det också i förmedlarregelverket ett krav på att man ska iaktta god 

försäkringsförmedlingssed och lämna råd som är lämpliga för kunden och är i 

kundens intresse. Men vad betyder det egentligen? Då är det vår uppgift som 

tillsynsmyndighet att försöka fylla det med något begrepp, något med innehåll, 

sätta gränsen för att det där var olämpligt, det där var inte god sed, baserat på 

sanktioner egentligen. 

Försöker ni reglera båda områdena på samma sätt när det gäller 

god rådgivningssed? 
Ja, ur ett konsumentskyddsperspektiv så borde det inte vara någon skillnad om 

man går till en försäkringsförmedlare eller ett värdepappersbolag för att få 

rådgivning och hjälp kring hur man ska placera sina pengar. En viktig skillnad 

är ju dock att försäkringsförmedlaren bara får ge råd om det sker inom en 

försäkring, en kapitalförsäkring eller en depåförsäkring. Det är en viktig 

skillnad, men det är egentligen den enda skillnaden, annars så bör det ställas 

samma krav helt enkelt. 

Borde det inte vara enklare att ha en gemensam lag som reglerar 

själva tjänsten istället för att dela upp det i vad det är som man 

egentligen säljer? 
Jo, det är mycket som skulle kunna vara annorlunda hur regelverket är utformat 

men vår uppgift är ju på något sätt, vi får ju förhålla oss till hur regelverket ser 

ut. Sen kan vi föreslå förändringar av lagar, föreskrifterna kan vi ändra själva, 

men lagen i sig är ju som den är, men vi kan föreslå förändringar av lagen. 

Sedan är det ju dessutom som så att nästan allt regelverksarbete, som ni vet, 

sker ju på Europanivå så och där pågår ett arbete med att förändra regelverket 

för försäkringsförmedling, IMD2 som vi inte riktigt vet när det kommer att 

vara på plats eller implementeras men det är ingen större vits för oss att börja 
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förändra det befintliga regelverket utan vi väntar på att det ska komma ett nytt. 

Och samma sak när det gäller värdepappersrörelse så kom MiFID 2006 eller 

2007 och nu väntar vi på MiFID 2 som kommer om kanske ett par år, så det är 

förändringar på gång i regelverket, men vi måste förhålla oss till hur det ser ut 

idag. Då handlar det mer om att genom sanktioner, genom att kommunicera 

med marknaden försöka fylla regelverket med något innehåll. Vad innebär god 

sed, vad innebär ett lämpligt råd och vad är inte ett lämpåligt råd, när har man 

tagit in tillräcklig information. Det är snarare det vi jobbar med, att fylla 

regelverket med någon form av innehåll.  

Lyckas det, kan man se någon tydlig förändring hos bolagen? 
Ja, jag tycker nog det. De verktygen vi har för att kommunicera med 

marknaden är egentligen tre olika alternativ. Antingen så kan vi göra det via 

sanktioner, att vi gör en undersökning av ett bolag, upptäcker att det finns 

överträdelser och brister, och sedan sanktionerar vi bolaget med en varning, en 

anmärkning eller återkallar deras tillstånd. Då blir det beslutet i sig vägledande 

för de besluten är långa och ganska omfattande och där kan vi då beskriva vår 

bedömning av den här överträdelsen och det beslutet i sig tror jag får ganska 

stort intresse på marknaden och på advokatbyråerna, på compliance-

funktionerna och på annat. Där har FI satt ner foten helt enkelt. Så det är ett 

sätt, besluten helt enkelt i sanktionsärenden. Ett annat sätt att kommunicera är, 

som är lite mjukare, är via våra rapporter där vi identifierar risker inom t.ex. 

konsument skyddet och sedan också beskriver problem och olika fenomen och 

vad vi sedan kommer att göra i vår tillsyn.  

Där kan vi också belysa sådana här problem att informationsgivningen till 

konsumenter är för dålig, det för en konsument att förstå vilka ersättningar en 

rådgivare får när rådgivaren förmedlar en viss produkt. Den typen av budskap 

kan vi kommunicera med där. Och sedan kan vi också, den tredje saken är att 

vi kan ha en informell dialog med bolagen och med marknaden att vi helt 

enkelt bjuder in till ett seminarium där vi berättar vad vi tycker om olika saker.  

Vi kan ha träffa bolagen ett och ett, var för sig, och ha en dialog om just 

problem och fenomen som vi ser, för att då försöka skapa självreglering så att 

bolagen själva har ett ansvar för att uppfylla regelverket. Men då måste vi först 

kommunicera vad vi tycker är ett problem, var vi ser brister idag, och sedan får 
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bolagen försöka ta ett eget ansvar för att försöka höja sin nivå. Så de tre 

alternativen är ju det vi har: sanktioner och beslut, rapporter och informell 

dialog. Och frågan var om det har blivit bättre? Ja, jo, just inom det här 

området har det nog märkts att marknaden har tagit till sig budskapet. Ett 

budskap som vi har haft under ganska många år är att vi har fokuserat på 

komplexa produkter, vi har haft det som ett tema, vi har identifierat att det 

finns komplexa finansiella instrument och det i sin tur skapar massa problem.  

Ett problem är att komplexiteten möjliggör stora avgifter, avgifter gör att det 

går att betala ut ersättningar och provisioner till rådgivarna, det skapar 

incitament och intressekonflikter. Det är liksom grundproblemet. Till det här 

att rådgivarna ofta har en för låg kunskap och kompetens om de här 

produkterna, de förstår inte fullt ut vad de ger råd kring. De kanske har en 

bristande kunskap om regelverket och vad som förväntas av dem, och 

dessutom så får inte kunderna full information om vilka ersättningar och 

provisioner som rådgivningen genererar. Där har det nog blivit bättre.  

På vilket sätt har det blivit bättre, är rådgivarna mer 

informationsgivande till konsumenterna? 
Ja, vi har varit tydliga med att, t.ex. vid försäkringsförmedling så ska kunden få 

information om storleken på ersättningen innan man ingår själva 

försäkringsavtalet. Kunden ska få ett belopp i kronor och ören, det här är vilken 

ersättning jag som förmedlare kommer få om du väljer att göra den här 

lösningen. Och där har vi varit tydliga med att det är så här man måste göra, så 

har det inte varit tidigare.  

Är detta en nyhet? 
Nej det är snarare att vi har, föreskrifterna har ju alltid sätt ut på det sättet att 

det står tydligt att ersättningen ska läggas fram för kunden så att kunden förstår 

fullt ut vilken ersättning den här försäkringen kommer att generera, men 

marknaden har inte riktigt levt upp till det och där har vi varit tydliga med att 

så måste göras och det har bolagen tagit till sig. Därmed inte sagt att varenda 

förmedlare idag redogör i kronor och ören exakt för vilken ersättning de 

kommer att få men vårt budskap har varit att så måste man göra och det har 

funnits en lyhördhet, vi upplever att marknaden har tagit till sig det.  
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Är kraven på rådgivarna tillräckligt högt ställda? Har de 

tillräcklig kompetens för att ge råd och dokumenterar de 

tillräckligt? 
Om vi tittar på värdepappersrörelse först så är det ju, eller egentligen där är nog 

regelverken ganska lika, jag kommer inte ihåg exakt hur det är formulerat men 

jag tror att det står ungefär att man ska ha en kunskap och kompetens som är 

anpassad efter komplexitet i den rådgivning som bedrivs. Och ger man då 

enklare råd av mer standardiserad karaktär till kunder som inte har speciellt 

komplexa behov så behöver man i praktiken inte ha riktigt lika hög utbildning 

som om man ger råd kring extremt komplexa finansiella derivat till en kund 

som har väldigt komplexa behov. Så där finns det en viss åtskillnad och det 

bolagen själva som har ansvar för att säkerställa att deras rådgivare har rätt 

kunskap och kompetens och intyga det för oss. Så vi bedömer egentligen inte, 

eller godkänner inte att den och den utbildningen är okej och den är inte det.  

Så det är upp till marknaden att avgöra vilken utbildning 

rådgivarna har? 
Ja, det är en självreglering egentligen. Och det som har hänt är, och det har 

pågått under en ganska lång period, men Swedsec har ju funnits i säkert tio, 

tolv år tror jag faktiskt. Idag har vi ett tiotusen licensierade rådgivare via 

Swedsec och det kommer bli ännu fler när man även låter bankernas rådgivare 

få en typ av, man förändrar lite inriktningen på de här olika licenserna så att det 

blir en rådgivarlicens, en specialistlicens och en annan licens för de som är 

compliance eller styrelseledamöter i värdepappersbolag. Så där gör man en 

liten uppdelning, men det är ett typexempel på självreglering där marknaden 

själv har bestämt att det här är kraven för att vara rådgivare. Och sedan kan 

man välja som bolag om man vill vara med eller inte.  

Och det finns andra utbildningar som kanske är likvärdiga i kvalitet och vi gör 

inte heller någon sådan jämförelse av olika utbildningar. Däremot så har vi en 

dialog med utbildningsbolag och liknande där vi kan framföra synpunkter på 

att en viss utbildning kanske borde vara lite mer innehållsrik eller lite svårare 

eller ha lite högre nivå. Och vi kan också från fall till fall bedöma, om en 

rådgivare har en viss utbildning dokumenterad sedan tidigare, så kan vi i en 

undersökning bedöma om den här är tillräcklig eller inte för den rådgivning 

som bedrivs i det bolaget.  
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Men utbildningsfrågan är lite komplex i och med att det finns den här 

självregleringer när det gäller värdepappersrörelse som har kommit ganska 

långt och som har funnits ganska länge, och vi som tillsynsmyndighet 

godkänner inte, som jag sa tidigare, någon utbildning. Men däremot så kan vi 

informellt säga och kommunicera att en utbildning eller en kompetens eller en 

licens som är på Swedsecs nivå bör vara tillräcklig för, kanske inte all 

rådgivning, men för en ganska stor del av den rådgivning som bedrivs. Men vi 

kan inte explicit kommunicera och säga att har man Swedsec så är det okej. För 

det kan finnas fall när den inte räcker till. Sedan finns det dessutom krav på 

kunskapsuppdateringar, att man årligen ska uppdatera sin kunskap. Och det kan 

vi följa upp i vår tillsyn att finns det en Swedsec från 2001 men det har inte 

skett någonting efter det så är det svårt att se att rådgivaren har tillräcklig 

kunskap och kompetens.  

När det gäller försäkringsförmedling så är det lite annorlunda, där pågår det 

också en självreglering men den har inte kommit riktigt lika långt. Då är det 

Insuresec som är motsvarigheten till Swedsec som egentligen håller på med att 

starta upp sin verksamhet nu. Och där är också tanken att man ska kunna ta en 

Insuresec-licens och då vara licensierad försäkringsförmedlare. Tidigare har 

det funnits, och det finns fortfarande, ett antal utbildningsbolag, fyra, fem, sex 

stora kanske som har olika typer av utbildningar för försäkringsförmedlare. 

Och vårt problem är att de här utbildningsbolagen inte står under vår tillsyn så 

vi har inte egentligen ingen… 

Vems tillsyn står de under? 
Egentligen ingen alls höll jag på att säga, utbildning av rådgivare är inte nog 

inte föremål för någon tillsyn.  

 

Så nu inför de en reglering som vi kommer att få lite tillsyn över? 
Ja, det kan man säga. Det är en självreglering som innebär att det blir mer 

standardiserat, det blir en motsvarighet, inte exakt samma sak, till Swedsec fast 

för försäkringsförmedling. Då får man en Insuresec-licens. Idag tror jag att det 

är ganska få som har den i och med att de håller på att starta upp men säg att 

det är ett par hundra som har den idag av totalt flera tusen förmedlare. Så det är 
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ganska få som har den men successivt så kommer det bli fler och fler. Men där 

är det ju också så, vi kan ju ha en dialog med Swedsec och vi kan ha en dialog 

med Insuresec men de står inte under vår tillsyn så vi kan ju inte, vi har inte 

riktigt samma möjligheter att utöva tillsyn som vi har när det gäller bolag som 

har tillstånd av oss. Så det är mera informellt. Vi har en dialog, vi kan ge 

synpunkter vi kan ge förslag på vad vi tycker är viktigt och så får de anpassa 

sig efter det, men vi kan aldrig säga att en Swedsec-licens duger inte.  

Brukar de anpassa sig efter vad ni säger? 
Marknaden är ju lyhörd, hela syftet med självreglering är ju att det är att 

förskjuta ansvaret till marknaden, och tar inte de det ansvaret så kommer vi 

göra det istället. De vill de förmodligen undvika. Det är en bra lösning att vi 

kan få till självreglering inom vissa områden. Sen finns det exempel i andra 

länder där det är tillsynsmyndigheten som utfärdar licens för rådgivare, typ 

som att man tar ett körkort så går man till Vägverket gör det där hos en statlig 

myndighet men man kanske övar någon annanstans, hos en privat aktör men 

man går till en myndighet och kör upp.  

I teorin skulle man kunna tänka sig att ha en sådan lösning i Sverige också, att 

alla rådgivare får komma hit och göra ett test som vi bestämmer och så får man 

utbilda sig någon annanstans och det finns exempel på det i andra länder, men 

nu har vi fått den här självregleringen och fungerar den väl så är väl det också 

en ganska okej lösning. Men som sagt, skillnaden där mellan 

förmedlingsregelverket och värdepappersregelverket är ju att en förmedlare 

behöver ju ha, dels en kunskap om försäkringar naturligtvis, men också 

kunskap om finansiell rådgivning.  

 

Och ägnar man sig åt någonting som är väldigt likt värdepappersrörelse, att 

man ger råd kring komplexa finansiella instrument, strukturerade produkter 

t.ex. till en konsument inom ramen för en försäkring så måste man ju i princip 

ha samma nivå på sin utbildning och kunskap och kompetens som en rådgivare 

på ett värdepappersbolag, så i princip så behöver man Swedsec och någon form 

av försäkringsutbildning, eller motsvarande.  Och även där finns det krav på 

årlig kunskapsuppdatering och liknande.  
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Ersättningen till rådgivarna, är inte det ett ganska starkt 

incitament för rådgivarna att inte alltid agera i konsumentens 

bästa. I och med att regleringen är skriven så att den ska vara 

lämpad, kanske inte rådgivarna riktar in konsumenten åt ett håll.  

Vad har ni för åsikt om det? 
Jo men det är ju precis så det är. Det blir en intressekonflikt när en rådgivare 

eller förmedlare har starka incitament att föreslår en viss lösning framför en 

annan. Och vi ser också exempel i vår tillsyn att det faktiskt sker precis det. 

Rådgivare och bolag tenderar att ge råd kring en viss typ av produkter för att 

det ger en högre ersättning. Och det får man naturligtvis inte göra utan det ska 

vara i kundens intresse och det ska vara lämpligt o.s.v. och man ska informera 

om ersättningens storlek och nivå. Och gör man inte det så innebär det att man 

har gjort en ganska kraftig överträdelse av regelverket och då kommer det 

resultera i att vi i så fall sanktionerar ett sådant bolag.  

Och det finns ett antal exempel på att vi faktiskt har gjort det de sista åren, vi 

har ett antal sanktioner där vi faktiskt har sett det fenomenet, och där vi då har 

kunnat visa att den här rådgivningen har varit styrd av provisioner snarare än 

kundintresset. Absolut, det är ett problem. Provisionerna är roten till mycket 

ont inom det här. Och där kan man generellt sett säga att när det gäller 

försäkringsförmedling så är det ganska vanligt att man har en struktur där 

rådgivaren eller förmedlaren har en fast lön som är ganska låg och så har man 

en rörlig lön som är ganska stor och som då är beroende av man förmedla. Och 

då är det ganska uppenbart att där är det en intressekonflikt.  

 

När det gäller värdepappersbolag är det ganska vanligt att man har den 

strukturen också, med en rörlig del som skapar de här incitamenten och 

intressekonflikterna, men det förkommer andra belöningssystem också. Men 

däremot om vi tittar på bankerna så skulle jag tro är det ganska ovanligt att 

man har den ersättningsmodellen. En rådgivare på ett bankkontor har sin fasta 

månadslön men kanske inte så mycket mer, i form av någon rörlig del och då 

finns ju inte då här intressekonflikterna på samma sätt och därför borde 

rådgivningen då rimligtvis kunna vara lite bättre. Sen kan det finnas andra 

problem med rådgivningen hos en bank som gör att det ändå inte är bra men 

intressekonflikten finns inte där riktigt lika explicit.  
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Hur kommer det sig att det är en sådan skillnad mellan de olika 

bolagen? 
Det kan nog finnas olika skäl. Det finns en säljarkultur som är mer tydlig och 

utpräglad hos försäkringsförmedlare och vissa värdepappersbolag än vad det 

kanske gör hos en bank eller ett större värdepappersbolag. Och det finns massa 

olika skäl till det, en bank har ju andra intäktskällor än bara rådgivning och 

försäljning. Man tjänar på räntenettot och massa andra produkter och tjänster, 

medan en förmedlare varje månad måste tjäna in sin lön och lite till. Så det 

skapar en säljkultur helt enkelt. Det vi försöker göra för att komma till rätta 

med det här är att, det mest drastiska skulle ju vara att man förbjuder 

provisioner, att man inför ett provisionsförbud. Det har man gjort i andra länder 

i Europa på lite olika sätt och vi har ju förespråkat att ett sådant förbud borde 

finnas i Sverige. Vår ståndpunkt är att det borde finnas ett förbud mot framför 

allt upfront-provisioner, d.v.s. provisioner som betalas ut i samband med att en 

kund gör en investering. Det är de oftast som är problemet.  

Det finns förenklat två typer av provisioner, dels de som är upfront som 

innebär att om jag köper en strukturerad produkt via en förmedlare i en 

försäkring så får förmedlaren en ersättning från produkten som är kanske ett 

par procent av det belopp jag investerar plus ytterligare ett par procent av 

försäkringsskalet och då har man kanske en ersättning på fyra, fem, sex, sju 

procent i vissa fall av vad kunden investerar. Och det blir en del pengar som 

jag får i fickan direkt. Sen om kunden är nöjd eller inte det spelar ju ingen roll 

för jag har ju fått mina pengar ändå. Men har man en ersättning som istället 

består av att rådgivaren får en del av kundens avgift för det kapital man 

förvaltar, och så är det ju när det gäller fondindustrin, så är det ofta så att 

ersättningen är en del av förvaltningsavgiften och då kanske det handlar om en 

halv procent eller en procent per år, i efterhand. Och då får man ju bara det så 

länge kunden är nöjd och är kvar. Då har man inte incitamenten för att snabbt 

få till en försäljning och snabbt få kunden att investera i en produkt, utan då är 

man mer angelägen om att faktiskt behålla sin kund.  
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Det nuvarande regleringen är alltså inte tillräckligt tydlig för att 

reglera just det här med ersättningen, utan de kan agera på 

marknaden och sen måste ni ge sanktioner? 
Ja, det är inte förbjudet med provisioner idag, men däremot finns kravet på att 

man måste informera kunden innan om provision förekommer och hur stor den 

är. Men det räcker inte. Det är ju ett steg på vägen men det är ändå inte 

tillräckligt för att helt bli av med det här problemet.  

Man tenderar att se att rådgivare söker sig till det här affärsområdet 

strukturerade produkter just för att det finns möjlighet just till att ta ut så stora 

marginaler och det vi kan göra härifrån är att kommunicera med marknaden 

och framför allt slutkunden i att tydliggöra att avgifterna faktiskt finns. Att i 

dels värdepappersbolag och försäkringsförmedlare, i produktprospekten så stor 

det redovisat vad de tar ut i avgifter. Men vad betyder det egentligen för 

utgången av produkten. Produkterna är ju väldigt komplicerade.  

Och sedan om man tittar på storbankerna så tror jag att vissa produkter är 

kopplade till ett ganska dåligt rykte och jag tror att många storbanker kanske är 

lite restriktiva i att trycka ut massa strukturerade produkter just för att det finns 

olika risknivåer i de här produkterna och ofta tenderar högriskprodukterna att 

ge mer intjäning till för försäljaren. Så ofta är det många högriskprodukter som 

trycks ut till fel kund egentligen. Så vi kan egentligen bara försöka att 

kommunicera och tydliggöra avgiften och vad den faktiskt innebär med att ta ut 

en sådan här avgift för värdering i produkten och utvecklingen av avkastning 

o.s.v.  

Är det därför problemet med strukturerade produkter är så stort 

vid försäkringsproblemet? Kan inte samma problem uppkomma i 

en sedvanlig rådgivning hos ett värdepappersbolag? 
Jo absolut, men ofta har man kanske gjort mer gediget bakgrundsarbete i form 

av kundens helhet och hur ser kunden ut, risknivå, placeringshorisont o.s.v. 

Och ofta så tenderar att man kanske har en liten del i kundens portfölj som är 

strukturerade produkter så man kanske går i huvudsak mot en fond- eller 

aktieförvaltning som då kanske ger en betydligt lägre avgift, en aktieaffär 

nolltio kanske, fondaffär nollfem o.s.v. mot att kanske få in fyra procent i en 

strukturerad produkt. Jag tror att man väljer att ha en mindre del sådana i en 

storbank mot en försäkringsförmedlare som ser en snabb intäkt och intjäning.  
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Kan det också hänga ihop med de krav som ställs på en rådgivare 

att ta fram en produkt som är lämpad för just den specifika 

kunden? 
Det kan nog höra ihop, det skulle jag säga. 

Gränsdragningen mellan rådgivning och försäljning, eller kanske 

rådgivning och marknadsföring, var går gränsen? Ofta är det ju 

samma person som sköter de sakerna. Har rådgivaren någon 

skyldighet att informera att det här är marknadsföring och nu 

agerar jag som rådgivare och det här är de lösningar som är bäst. 

Var går den gränsen? 
Vad är marknadsföring egentligen? Vad är typexempel på marknadsföring? Jo 

att man annonserar i tidningen eller att man har en reklamsnutt på tv eller att 

man annonserar på stan på något sätt, att man når en bred grupp mottagare på 

en och samma gång. Det är marknadsföring. Och frågan är då kan man bedriva 

marknadsföring när man sitter mittemot en kund eller när man ringer till en 

kund och hävdar att det här är inte rådgivning det är marknadsföring. Där är 

vår uppfattning att redan det faktum att, ta telefonförsäljning som exempel, 

ringer en kund så är man förmodligen redan där inne på någonting som är 

investeringsrådgivning, om man nu inte verkligen ringer och säger ”hej jag 

marknadsför den här fonden. Om du är intresserad kan du gå in på den 

hemsidan och läsa mer”, så lägger man på luren.  

 

Det skulle möjligtvis kunna vara marknadsföring men i praktiken är det ju inte 

så det går till. Istället är det så att man utnyttjar den här lite diffusa 

gränsdragningen och hävdar att man bedriver marknadsföring fast man 

egentligen bedriver något som är tillståndspliktigt. 

 Och ringer man en kund och på något sätt informerar om en produkt eller 

lösning, med då tanken att det ska leda till en affär, det behöver inte bli en 

affär, då är man nog inne i det som är investeringsrådgivning. Så det är en 

gråzon exakt var gränsen går men vår uppfattning är att utrymmet för att 

bedriva marknadsföring är väldigt begränsat om man inte gör det på ett sätt 

som helt uppenbart är marknadsföring, annonserar i tidningen eller på stan. 
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Går det att säga något liknande om försäljning? 
Men vad är försäljning i så fall. Vad är det? 

Jag tror att om man ställer den här frågan om marknadsföring och rådgivning 

till slutkunden som marknadsföraren har kontakt, oavsett om det är på telefon 

eller på plats, så skulle 99 av 100 kunder säga att de har träffat en rådgivare 

och inte en marknadsförare.  

Ja, precis och det handlar om vad kunden upplever som styr. Upplever kunden 

att det är rådgivning så är det rådgivning. Och tänker man sig just den 

situationen att man blir uppringd hemma någon kväll av någon som informerar 

eller pratar om någon tjänst eller produkt så är det att betrakta som 

investeringsrådgivning.  

Är det viktigt att kunden förstår den skillnaden? 
Ja, det är viktigt. Och det är viktigt av det skälet att investeringsrådgivning just 

omfattas av det här regelverket med det krav på dokumentation och lämplighet 

o.s.v. Och när det gäller marknadsföring så är det marknadsföringslagen som 

styr det i så fall. Men problemet med det här är att det finns ett antal aktörer 

som agerar helt utan tillstånd, som inte står under vår tillsyn men som hävdar 

att de är marknadsförare av finansiella instrument. Vår uppfattning är att det 

utrymmet är väldigt begränsat. Det är ett konsumentproblem att det finns den 

typen av bolag och den typen av aktörer som utnyttjar det de tror är en gråzon. 

Problemet för oss är att det är svårt att komma åt dem i och med att de inte står 

under vår tillsyn så vet vi inte vilka de är om vi inte får tips från allmänheten 

om de här bolagen. Och då kan vi agera. Men vi kan fortfarande inte 

sanktionera dem, men det vi kan göra är att ställa frågan vad bedriver ni för typ 

av verksamhet. Och får vi ett svar som tyder på att det här är någon form av 

investeringsrådgivning, eller vi bedömer att det är det så kan vi uppmana de att 

upphöra med sin verksamhet. Men det är de medlen vi har.  

Regelverket är ju väldigt omfattande. Finns det risk för att konsumenten litar 

för mycket på regelverket och FI att man slutar att vara kritisk mot försäljaren 

och tror att försäljaren verkligen vill ge den bästa lösningen? 

Jag vet inte, det där är en svår fråga. Som individ har man ju ett visst eget 

ansvar också. Man kan inte fullt ut alltid lita på att allt är reglerat utan man har 
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ett visst eget ansvar på att ta till sig information och bedöma o.s.v. det är ju 

vuxna människor trots allt, så det finns ett visst ansvar för konsumenten. Men, 

sen ska man ha respekt för att det här är ett komplext område och de flesta 

konsumenter och kunder är inte så himla intresserade av spara och placera. 

Pension tycker de flesta är ganska tråkigt om man ska vara helt ärlig. Och då är 

man inte heller så insatt, man är inte intresserad helt enkelt. Så där finns det en 

informationsasymmetri. Där bolagen och rådgivaren har desto mer information 

och konsumenten har det inte vilket är ett problem.  

Och vad vi gör för att komma till rätta med det problemet, jo vi jobbar ju 

mycket med att utbilda konsumenten inom privatekonomi och sparande till viss 

del också för att höja kunskapen och intresset. Och det är också ett viktigt 

hjälpmedel för att försöka motverka situationen. Men om det är en 

överreglering? Nej jag vet inte om man kan säga det egentligen, jag tycker nog 

inte det. Regelverket när det gäller försäkringsförmedling är snarare tvärtom, 

det skulle kanske behöva vara mycket med omfattande än vad det är. Det är 

massa olika aspekter, dels det här med att man ska göra en behovsanalys, sen 

står det inte så mycket mer än så. Vad innebär det egentligen och vad innebär 

god sed och vad innebär kunskapskraven. Det finns mycket som skulle kunna 

vara ännu mer detaljerat faktiskt. 

Har FI gett ut några föreskrifter om vad som menas med det eller 

är det genom praxis som man närmar sig var gränsen går? 
Det är snarare praxis från våra sanktionsbeslut. Och då kan vi konstatera i 

något beslut att det här bolaget har agerat på det här sättet, man har gjort det 

här och det här, och det anser vi inte vara förenligt med god sed. Men vi säger 

ju inte vad god sed är. Vi gör ju alltid en bedömning vad som inte är god sed. 

Och så får man tolka det som att då krävs något mer för att det ska vara god 

sed. Men vi säger aldrig vad god sed är.  

God sed beskrivs ju som en omsorgsplikt. Att man ska anpassa 

rådgivningen efter konsumenten. Vår lagstiftning säger ju att den 

ska var ”lämpad” och vissa andra länder har ju ”bäst lämpad” 

eller den bästa för konsumenten. ”Lämpad” kanske är lite svagt 

uttryckt? 
Ja, det är ju precis så att man ska föreslå en lösning som är lämplig för kunden 

och som är i kundens intresse. Om man tänker sig att alla rådgivare skulle vara 
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skyldiga att föreslå den mest lämpade lösningen då har man ju ett 

definitionsproblem: vad är det? Och vem bestämmer vad som är mest 

lämpade? Jag tror att det är väldigt svårt att göra det. Det är ju ingen exakt 

vetenskap. Man kan inte matematiskt beräkna vad som är den bästa lösningen, 

det är ju subjektivt. Därför måste det nog vara en mildare definition. Jag har 

nog svårt att se att det skulle fungera faktiskt.  

Hur tycker ni att konsumentskyddet kan förstärkas i framtiden. 

Vilka brister ser ni i nuläget? 
Provisionsförbudet är en viktig sak. Det skulle komma tillrätta med rätt många 

problem, just det vi ser med aggressiv försäljning och att det styrs av andra 

intressen än kundintresset. Så det är en väldigt viktig sak. Man kan också tänka 

sig att, ett annat problem är ju att vi har en, det är ganska lätt att få tillstånd till 

försäkringsförmedling. Det är ganska lätt att bli försäkringsförmedlare men det 

är ganska svårt att starta ett värdepappersbolag. Ett värdepappersbolag har 

ganska omfattande krav på hur verksamheten ska se ut, att det finns 

instruktioner och rutiner för hantering av intressekonflikter. Det är ganska 

omfattande krav för att få ett tillstånd. Och det krävs ett eget kapital o.s.v. 

Medan kraven på att bli försäkringsförmedlare är precis tvärtom.  

Det är ganska lågt ställda krav och det är ingen större kostnad heller för att få 

ett förmedlartillstånd.  

Men handlingsutrymmet för en försäkringsförmedlare är väl 

också mer begränsat, vad de får göra? 
Jo, så är det ju. De kan ju få tillstånd för att förmedla försäkringar och få 

sidotillstånd för att förmedla fonder. Så verksamheten i sig är ju mycket 

enklare. Medan ett värdepappersbolag kan ha massa olika tillstånd och ganska 

komplexa verksamheter. Men fortfarande är det ju så att många 

försäkringsförmedlare ägnar sig åt något som är väldigt likt 

investeringsrådgivning inom värdepappersrörelse. Men det är liksom en 

genväg in till det, som inte kostar så mycket pengar och där man inte heller 

riskerar sitt egna kapital. Och där det inte är samma krav på att få tillstånd som 

för värdepappersbolag. Problemet med det här ur ett 

konsumentskyddsperspektiv är ju att förmedlare ganska lätt kan återkalla sina 

tillstånd och sen söka ett nytt tillstånd om FI i en undersökning upptäcker 
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brister, och när vi sedan kommunicerar de här bristerna till bolaget så kan 

bolaget förstå att det här är ganska allvarlig, det finns risk för att vi får böter 

eller ett återkallat till stånd och då kan de själva välja att återkalla sitt tillstånd 

innan vi hinner göra det och sen söka ett nytt tillstånd ett par veckor senare i ett 

nytt bolag oftast, kanske med samma personer bakom, kanske samma namn.  

Och då har inte vi något utrymme i den nuvarande lagstiftningen att stoppa 

dem. Skulle vi däremot ha hunnit sanktionera dem så har vi där en möjlighet att 

kunna stoppa dem för det är där ett krav för att få tillstånd att man inte har 

blivit sanktionerad av FI. Men har man inte blivit det så har vi inget lagstöd att 

neka dem tillstånd.  

Ni kan inte göra någon generell ägarprövning av personernas 

lämplighet utan ni måste ha konkreta synpunker? 
Uppfyller personerna eller det här bolaget förutsättningarna för att få tillstånd 

så kan vi inte neka tillstånd, och förutsättningarna är att man har skötsamhet i 

ekonomiska angelägenheter, att man inte har någon skuld hos kronofogden 

eller att man inte har blivit sanktionerad tidigare eller att man har kunskaper 

och kompetens, erfarenheter från att leda bolag om man nu ska vara ledare och 

att man har en ansvarsförsäkring, men utöver det så har inte så himla mycket 

mer att gå på. Uppfyller man allt det där så kan vi inte neka även om vi kan 

tycka, baserat på tidigare tillsyn, att de här personerna kanske inte är lämpliga. 

Det är en värdepappersenhet hos FI som ger tillstånd för 

försäkringsförmedling.  

 

Skulle ni vilja ha ytterligare befogenheter att kunna hindra 

olämpliga personer? 
Ja, absolut. Definitivt så skulle vi behöva andra verktyg för att kunna komma 

tillrätta med just det här problemet. Det här fenomenet finns inte över huvud 

taget när det gäller värdepappersbolag. Det kan ju hända att ett 

värdepappersbolag också återkallar sina tillstånd men det gör man mer av 

skälet att man lägger ner verksamheten eller att man inte har en affärsmodell 

som man tycker fungerar så att man successivt avvecklar eller stänger ner. Men 

förmedlare kan göra det just för att undvika att bli sanktionerade. Det är illa ur 

massa olika aspekter.  
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Sammanfattningsvis, gränsdragningen mellan rådgivning och 

försäljning. Ni anser alltså att nästan så fort vid kontakt med 

konsumenten så är det rådgivning? 
Ja, i propositionen står det beskrivet lite mer utförligt hur man har tänkt och 

resonerat kring det här och vad just, lite kring den här gränsdragningen. Vi har 

också skrivit någon rapport om gränsdragningen mellan rådgivning och 

marknadsföring. För jag antar att det är marknadsföring man syftar på även om 

det står försäljning. Annars kan man tänka sig att försäljning det är någon form 

av rådgivning som handlar mer om att trycka ut produkter och lösningar som är 

lite mer aggressiv. Men försäljning är ju inte reglerat i lagen, utan det är ju 

investeringsrådgivning, och sen kan ju den uppfylla lagens krav eller inte. Men 

antingen så är det investeringsrådgivning eller så är det inte det. Och är det inte 

det så är det marknadsföring och då handlar det om att annonsera i tidningen 

eller riktar sig till en större målgrupp på något sätt. 

 

Men så fort det är individuellt och den här kontakten, kunden upplever det att 

det här är någon form av, den här personen kontaktar mig med syftet att jag ska 

göra någon form av investering, eller förändra någonting som jag redan har, så 

är man inne i det som rimligen bör vara investeringsrådgivning. 

Med konsumentskyddet så var det provisioner och 

försäkringsförmedlingstillsyn? 
Vi har gjort mycket annat med att komma tillrätta just med informationskraven, 

dokumentationskraven, god sed lämplighetsbedömning så det finns massa 

pusselbitar i det här som vi också jobbar med naturligtvis för att få bolagen att 

bli bättre helt enkelt. Men ett provisionsförbud skulle komma tillrätta med 

ganska mycket av de här problemen vi ser med aggressiv försäljning av 

produkter som kanske inte är lämpliga för kunden, eller som inte är i kundens 

intresse. Men det finns många andra pusselbitar också. Och just här med hur 

man informerar om ersättning och avgifter, hur man dokumenterar 

rådgivningen, det ska vara ganska detaljerat. Sen hur man gör kopplingen 

mellan den information man har dokumenterat och det råd som man sen tar 

fram, hur gör man den kopplingen.  
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Vad är det som gör att man föreslår en viss produkt när man har tagit in en viss 

typ av information. Det ska ju vara en koppling däremellan. Skälet till att man 

ska dokumentera, det är ju inget egenvärde i sig att man bara skriver ner massa 

information om kunden, utan syftet är ju att man ska använda det sen när man 

anpassar sitt råd efter den här informationen. Och där kan man ju ha 

synpunkter på hur den kopplingen ser ut. Så det är också en väldigt viktig 

aspekt i det här.  

Vi ska till SEB och prata med dem om samma fråga. Har ni 

någon intressant fråga som ni skulle vilja säga till dem? 
Det här sista jag sa nu med hur man gör själva lämplighetsbedömningen, hur 

man tar fram ett lämpligt råd. Man dokumenterar kundens egenskaper, 

ekonomiska situation, ålder, kunskap, placeringshorisont, risknivå. Hur 

använder man sen den informationen för att ta fram ett råd? Det är en intressant 

fråga. Och det har de säkert någon tanke eller modell kring.  

Hur säkerställer man att man lämnar ett lämpligt råd helt enkelt. Men säg inte 

att jag har ställt den frågan. Men det kan vara intressant ändå som ett 

diskussionsämne.  

Angående försäkringsförmedling. Enligt lagen så framgår vad 

förmedlaren får göra. Är det många rådgivare som också har 

rådgivningstillstånd? 
Har man tillstånd för att förmedla livförsäkringar, och det är ett huvudtillstånd, 

har man det tillståndet så innebär det att man får göra mer än at bara förmedla 

livförsäkringar för man får också ge råd kring hur premien i försäkringen år 

placeras. Och det är då det här problemet uppstår med den här 

branschglidningen, att då blir själva försäkringen bara ett skal. Och huvuddelen 

av rådgivningen handlar istället om hur man ska investera de här finansiella 

instrumenten i försäkringen, allstå fonder, strukturerade produkter eller vad det 

nu kan vara. Sen kan ju förmedlaren ha sidotillstånd också, då finns det 

sidotillstånd för investeringsrådgivning för fondandelar och förmedling av 

fondorder, som en sidoverksamhet till den huvudsakliga verksamheten. Så en 

förmedlare med de sidotillstånden får ge råd kring hur en kund investerar sina 

fonder utanför den här försäkringen också. Alltså i en vanlig depå eller ett vp-

konto.  
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Det förkommer och är ganska vanligt, men då är det tvärtom, då är det oftast 

ett värdepappersbolag som har försäkringstillstånd för försäkringsförmedling. 

För det är ju likson ett större tillstånd och oftast ett större bolag. Det finns ju 

inte så många värdepappersbolag, det finns väl 125 kanske i Sverige, men det 

finns drygt 1000 förmedlare. Och det är ganska vanligt att ett 

värdepappersbolag som sysslar med rådgivning också har ett tillstånd för 

försäkringsförmedling. Och det har man rimligtvis som ett sätt att visa att man 

uppfyller kraven för att få ha det tillståndet vilket ganska få bolag gör. Och det 

kan man säkert använda i sin marknadsföring också för att framställa sig som 

bättre än en liten förmedlare.  

Eller också är det så att kunden kanske inte alltid är medveten om 

den skillnaden utan helt enkelt söker upp en person som verkar 

pålitlig? 
Nej det är väl så. Kunskapen om de här olika bolagen och regelverken och vad 

vissa bolag får göra och vad man kan förvänta sig av en rådgivare, den 

kunskapen är nog tyvärr ganska låg hos en vanlig konsument, tyvärr. Av massa 

olika skäl. Men tyvärr så är det nog att om man skulle göra en statistisk enkät 

bland vanliga människor på gatan om de vet skillnaden mellan en 

försäkringsförmedlare och ett värdepappersbolag så är det nog väldigt få som 

vet det. Och det är inte så himla enkelt faktiskt. Man kan ha full förståelse för 

en vanlig kund som kanske inte förstår skillnaden mellan en fond och en aktie, 

inte har en susning om att det kanske finns ett regelverk.  

De juridiska konstruktionerna skiljer ju sig åt men som 

privatperson så söker du ju upp förmedlare och rådgivare i 

liknande situationer, du vill ha avkastning på investerade pengar? 
Ja ja, precis. Ofta är det väl så dock att det är få konsumenter som söker upp 

bolagen utan det är tvärtom, det är bolagen som söker upp konsumenterna. Och 

i den dialogen när ett bolag kontaktar en konsument så finns det nog ett visst 

utrymme för att säga lite mer om sina egna fördelar än vad som kanske 

egentligen är sant. Det är inte alltid konsumenten får en sann bild av det här 

bolaget. Om man uttrycker sig försiktigt.  
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Skulle du vilja att lagen blev tydligare på det området, gränserna 

för förmedlarens behörighet? 
Jag tror att det skulle vara väldigt svårt att, hur man skulle reglera det. Men 

däremot är det förmedlarregelverket generellt sett är ju ganska tunt om man 

jämför med värdepappersregelverket. Saker kan behöva bli mer tydligare och 

mer detaljerade men just hur, ja i och för sig när man tänker efter så finns ju, 

om vi nu tittar på värdepappersregelverket återigen så finns det ju där krav på 

hur bolaget ska informera konsumenten generellt om vilken verksamhet man 

bedriver.  

 

Man ska informera om sina finansiella instrument som man jobbar med och 

man ska, det finns massa andra informationskrav och det skulle man i och för 

sig kunna tänka sig att det borde finnas hos en förmedlare också, om den 

verksamheten är ganska likartad, möjligen. Och det är möjligt att det kommer 

sådana krav i det kommande IMD2 som är mer detaljerade hur man får 

marknadsföra sig, hur man ska informera sina kunder.  

Kan nyckeln vara att redan på tillståndsgivningen, att man ser till 

att bara de som är seriösa får tillstånd att bedriva verksamhet? 

Eller är det ännu svårare? 
Ja, då måste man göra den bedömningen på något sätt. För att bevilja tillstånd 

så måste vi ha krav i regelverket som går att besvara med ja eller nej, är det här 

kravet uppfyllt eller inte. Och så fort man kommer inte det här lite mera 

subjektiva och mjukare att vi ska bedöma vad vi tycker, då blir det väldigt 

svårt. Så det måste vara väldigt tydliga krav, finns det en skuld hos 

kronofogden ja eller nej. Annars blir processerna väldigt svåra och det blir 

godtyckligt. Men däremot när man beviljar tillstånd för värdepappersbolag så 

är det ofta så att vi tar in bolaget på intervju här, kanske vid flera tillfällen till 

och med för att kunna göra den här mera lite mjukare och subjektiva 

bedömningen. Men då gör man det för att säkerställa att ledningen i bolaget har 

förstått regelverket. Och det ju svårt för oss att kunna avgöra det på något annat 

sätt än just be de redogöra och ställa frågor och hålla en intervju helt enkelt 

med den som ska vara vd eller styrelseordförande eller vad det nu kan vara. Så 

gör vi inte när det gäller försäkringsförmedlare.  
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Och det behövs inte? 
Behövs gör det nog men eftersom regelverket inte riktigt är lika omfattande så 

finns det inte riktigt lika mycket att fråga om heller. Och ett värdepappersbolag 

har ju ofta en mycket mera komplex verksamhet, ofta men inte alltid, med just 

andra typer av intressekonflikter, ett mycket mer detaljerat regelverk med 

mycket högre krav. Och bolaget är ju skyldigt att förstå det där regelverket. Det 

som är ganska vanligt i dem här tillståndsprocesserna är att bolaget anlitar en 

extern konsult som hjälper dem att göra själva tillståndsansökan. Och skriva då 

de här instruktionerna för t.ex. hantering av intressekonflikter. Och när vi får in 

en sådan ansökan så kan vi också se att det här är nog skriven av en konsult. 

Men vi måste ju säkerställa det är bolagets ledning och styrelse som förstår 

regelverket och inte bara att man har betalat någon för att skriva det åt dem, de 

måste själva förstå. Och därför så behöver vi göra de här intervjuerna. Men det 

skulle vara svårt att göra samma sak med förmedlare eftersom det inte finns 

samma krav på att man ska ha skriftliga instruktioner och verksamhetsplan och 

annat. Utan det är bara de här fyra kraven på ekonomisk skötsamhet, inga 

sanktioner, ansvarsförsäkring o.s.v. Och har vi väl bockat av de fyra punkterna 

så kan vi inte göra så mycket mer.  

Apropå komplexa produkter. Det är ju ett mer omfattande 

problem vid försäkringsförmedling. Hänger det samman med det 

ersättningssystemet som finns, eller finns det andra orsaker till att 

det förekommer just vid förmedling snarare än traditionell 

rådgivning? 
Nej jag skulle nog säga att det handlar väldigt mycket om att ersättningen 

betalas ut på det sättet den gör. Det är roten till problemet.  

Hur vanligt är det med provisionssystem hos 

försäkringsförmedlare? 
Jag har ingen uppfattning exakt men det är vanligt. Av de bolagen som har 

tillstånd för livförmedling, jag har ingen exakt siffra för hur många som sysslar 

med den här typen av rådgivning, men jag skulle gissa att det är en ganska stor 

del. Kanske huvuddelen men jag vågar inte svara på det men jag kan tänka mig 

att det är huvuddelen som sysslar med den här typen av rådgivning. 
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Bilaga B 

Intervju med SEB 2013-10-25 

Kan ni berätta om era befattningar och vad ni jobbar med till 

vardags. 
Jag heter x och jag jobbar som compliance officer på group compliance inom 

divisionen retail, där jag jobbar med monitoreringsfrågor och 

värdepappersfrågor i allmänhet och rådgivningsfrågor.  

Jag heter x och jag jobbar också på group compliance inom divisionen retail. 

Jag jobbar med lite mer övergripande frågor med instruktioner men och med 

rådgivning till våra medarbetare.  

Vår frågeställning för arbetet är rådgivning eller försäljning av 

finansiella produkter, var går gränsen, och hur 

konsumentskyddet kan stärkas? Hur ser ni på gränsdragningen 

mellan rådgivning och försäljning och marknadsföring? Är det 

viktigt att kunden förstår skillnaden? Vad gör ni för att kunden 

ska förstå skillnaden?  
Vi är ganska försiktiga med att betrakta någonting över huvud taget som 

försäljning eller generella rekommendationer eller vad man nu ska kalla det. 

Vårt budskap till affären, eftersom vi representerar compliance, vår roll är ju att 

rådgöra med affären hur de ska tolka olika lagar och regler och eftersom vi vet 

att det är svårt för konsumenten att göra skillnad på marknadsföring och 

rådgivning så måste det vara väldigt tydligt liksom. Vi försöker anta någon 

slags försiktighetsprincip att man nästan alltid utgår att kunden förväntar sig, 

eller uppfattar det vi säger som råd.  

Rådgivningslagen ställer krav på att rådgivarna ska ha tillräcklig 

kompetens. Hur upprätthåller ni den kompetens som krävs enligt 

lagen? 
De flesta rådgivare hos oss, eller snart alla, har s.k. Swedsec-licens. Det 

innebär att de får göra årliga kunskapsuppdateringar.  

Där har ju branschen bestämt att från och med årsskiftet så ska ju alla anställda 

på kontor som lämnar råd över huvud taget ska vara Swedsec-licensierade. Så 

fram tills årsskiftet så har vi ju också haft en egen certifiering för 

kundtjänstmedarbetare. Alltså kundtjänst det är de hos oss som typiskt sett tar 

emot kunder och står i kassan och hanterar kontantärenden. De har ju fram tills 



95 

  

idag haft den interna utbildningen, certifieringen, men de kommer nu också att, 

har blivit konverterade till Swedsec.  

De har haft utbildning tidigare också, men på internbasis och de har också 

genomfört årliga kunskapsuppdateringar, men nu blir alla under samma hatt, 

under Swedsec-regelverket. 

Det är nu precis här i dagarna som vi håller på med den här konverteringen. 

Fram till den sista november har man på sig att konvertera från de här 

bankspecifika certifieringarna till Swedsec-licens.  

Vad är det som skiljer utbildningarna åt, är Swedsec lite mer 

generell och övergripande? 
Nej, det kan man nog inte säga. Nu har man ju ändrat strukturen på Swedsec så 

man har ju anpassat de testerna man tar för att få sin licens efter olika roller på 

banker eller på instituten. Så att det vi tidigare har kallat en certifiering 

kommer ersättas av att man måste ta det som kallas för rådgivartestet hos 

Swedsec. Så att i mångt och mycket så är det ju samma kunskaper men det är 

mer omfattande att ta Swedsec-testerna från en intern certifiering.  

Vid rådgivningstillfället så finns det dokumentationskrav och att 

konsumenten ska få ta del av dokumentationen efteråt. Hur går 

det till praktiskt? 
Det är klart att det finns problem med att dokumentera.  Praktiskt hur vi 

hanterar det, att få in det på ett bra sätt för våra medarbetare när de ska jobba 

med det här med kunden. Ofta så är det så att tiden i ett kundmöte räcker inte 

till, till att färdigställa dokumentationen så att kunden kan få med sig den när 

han lämnar mötet, utan den skickas oftast ut i efterhand.  Men det är ju så att de 

får ju den. 

Hur jobbar ni med att förebygga eventuella intressekonflikter som 

kan förkomma i en rådgivningssituation? Är rådgivaren samma 

person som säljaren? Kan det finnas motstridiga intressen i att 

rådgivaren säljer bankens egna instrument till kunden? 
Nej alltså där får ju kunden del av information att vi säljer ju så klart bankens 

egna produkter. Vi gör ju inte sken av att sälja alla produkter som finns på 

marknaden. Men vänder man sig till SEB få man ju förvänta sig att vi i första 

hand säljer SEB:s produkter men det finns ju även andra produkter som vi har 
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andra produkter som vi har i vårt utbud som t.ex. från andra fondförvaltare och 

liknande.  

Men så att den som möter kunden, han representerar ju inte det produktbolag 

som har tagit fram produkten utan det år ju separata bolag inom banken som tar 

fram produkter som de sen distribuerar på olika sätt, dels via vårt eget nätverk, 

vår retail. 

Så rådgivarna är som förmedlare inom banken? 
Ja det kan man ju säga. 

På den kursen som vi har läst har vi läst om chinese walls när 

man delar upp de som rådgiver och de som kommer på själva 

produkterna, olika separat delar som är avskilda. Har ni också 

chinese walls? 
Ja, absolut. Men det gäller ju vissa aspekter av hur man tar fram produkter men 

när det gäller hur produkterna är konstruerade så måste det vara full 

transparens så att rågivaren kan förmedla det till kunden och att man förstår hur 

mycket vi tjänar och hur mycket det kostar för kunden o.s.v. Så att det är ju 

själva konstruktionen det har ju rådgivaren inte någon insikt i, men 

karaktäristika på produkten det måste man ju känna till för att kunna förmedla, 

för att kunna lämna rätt information. 

Och sen ska ju rådgivningen alltid utgå från kundens behov så klart. Det är ju 

vårt uppdrag från lagstiftaren att vi ska ju tillvarata kundens intressen. 

Och det är ju sånt som de här utbildningarna, det är ju sånt som våra 

medarbetare får ta del av i utbildningarna.  

En sådan aspekt är ju t.ex. att en rådgivare känner ju inte till, om vi förmedlar 

ett annat företags produkter t.ex., så en rådgivare känner inte till vad vi som 

bank tjänar på att förmedla de här produkterna. En sån detalj är ju liksom inte 

tillgänglig för rådgivaren. Så att då är tanken att man inte ska anpassa sitt 

beteende efter hur mycket banken tjänar på respektive produkt. Men däremot 

så kan ju kunden få ta del av vad vi får för provisioner, men de får man vända 

sig till en central enhet, där man kan få reda på sådan information.  
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Vi har några frågor just om provision. Hur informerar ni om 

provisionsersättningarna? 
Det gör vi ju enligt de krav som finns från Finansinspektionen.  

Skriftlig information? 
Ja, där hänger det lite i luften i och med att vi vet att Finansinspektionen ämnar 

att lägga fram förslag på förbud mot provision. 

Tror ni att ett sådant förbud skulle stärka konsumentskyddet? 
Min personliga åsikt är att det är väldigt tveksamt. Vill man ta ut höga 

kostnader av kunderna, om man är oseriös så att säga, så går det att ordna ändå 

tänker jag. Men det är klart att det är en signal till konsumenterna och oss att 

man har sitt öga på de här frågorna med kostnaden. Men utan att avslöja några 

hemligheter att för oss, eller för de stora bankerna kan man väl säga, som både 

har produktionsbolag och distribution inom samma led, så är det ett mindre 

problem än för dem som förmedlar andras produkter, försäkringsförmedlare 

t.ex. De får det nu lite jobbigare.  

Är ni för eller emot ett provisionsförbud? 
Jag kan inte säga att vi har analyserat alla aspekter av det där, det finns säkert 

de i affären som har gjort det men jag tror att vilket beslut man än väljer så 

kommer det att leda till för- och nackdelar för konsumenten tror jag. Det här 

med konkurrensen, de här flödena följer ju minsta motståndets lag så vill man 

att tjäna mycket pengar på finansiell rådgivning så går det säkert att göra det i 

framtiden också. 

Hur gör man för att ge ett råd som är lämpat för just den kunden? 

Inhämtar man information innan eller gör man det under mötet? 
Hos oss gör man det alltid under mötet, men det görs på andra sätt på andra 

ställen. Hos oss så hämtar man in det i samband med mötet.  

Hur gör man bedömningen att en produkt är rätt? Frågar man 

om kunden vill ha en viss risk eller? 
Det är ju de här parametrarna som finns i lagen som vi beaktar, lagen om 

värdepappersmarknaden och Finansinspektionens föreskrifter. Vad vi ska ta in 

och vad vi ska fråga kunden om? 
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Tycker ni att lagen är tillräckligt klar på det området? Det finns 

ju många olika lagar som inte är sammanställda i en enda lag. 
Ja, inte minst ESMA:s Guidelines on suitability som är otroligt relevant på just 

det här området. För det är liksom en tolkning MiFID:s krav på 

lämplighetsprövning. 

 

 

Är de mer omfattande än de svenska reglerna? 
Ja, och de gäller som lag i Sverige från och med december förra året. Där finns 

det ganska mycket skärpningar av det som finns i värdepapperslagen som rör 

just lämplighetsprövningen som ska göra i samband med 

investeringsrådgivningen. I sambandet ska man också läsa Finansinspektionens 

sanktioner mot Devise och Consilatio som kom i december förra året för där 

har dem applicerat de här ESMA guidelines på lämplighetsprövning. De har 

gått väldigt in i detalj i dem, just på hur råden är anpassade efter kundens 

perspektiv. Man ser vilka frågor de sätter fokus på. Där ser man att de har 

trappat upp sina krav i förhållande till MiFID eller lagen om 

värdepappersmarknaden och de är verkligen anpassade efter ESMA:s 

guidelines. 

Så när FI utfärdar sanktion mot ett företag så rättar sig hela 

marknaden, som en lägsta nivå? 
Ja vi tar ju del av de och tittar hur resonerar FI. För det handlar ju hela tiden 

om att följa och titta hur ska vi hantera och förhålla oss till de här reglerna och 

hur ska vi informera våra rådgivare på bästa sätt. Läser man bara lagen rakt 

uppochner så kommer man nog ha ganska många frågetecken när man ska 

hantera en praktisk situation. 

De som jobbar intensivt med värdepappersfrågor följer ju den här 

lagstiftningsutvecklingen så att vi hade ju när då MiFID, som lagen om 

värdepappersmarknaden var på direktivnivå, så följer man vart går 

utvecklingen och vi deltar ju i olika branschorgan också, deltar i 

remissyttranden o.s.v. så vi följer ju det här hela tiden.  
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Det här med god sed, det är ju en ganska stor del av 

lagstiftningen, vad betyder det för er rent praktiskt? 
Praxis utvecklas i de här branschorganen som vi är medlem i där man 

diskuterar alla de här frågorna, Bankföreningen, Fondhandlareföreningen. 

Fondhandlareföreningen är väldigt aktiva på just 

värdepappersmarknadsområdet.  

 

 

Begreppet god sed är ju mer aktuellt för försäkringsförmedlare, inte lika 

närvarande i värdepappersmarknadslagen. God sed tycker vi är jätteviktigt och 

jätteviktigt för vår verksamhet och förtroendet för vår verksamhet så att det är 

ju väldigt mycket fokus på de frågorna, vi diskuterar det väldigt mycket och det 

är ju en roll som har på compliance att vi utbildar hela tiden.  

Vi brukar ju ha den här portalparagrafen i värdepappersmarknadslagen som 

rättesnöre där det står att vi förväntas att vi uppträder professionellt, rättvis och 

hederligt. Det är åt det hållet det handlar om hur man ska uppträda, hur man 

etiskt ska behandla sina kunder. 

Tycker ni att lagstiftningen på det här området är tillräckligt 

tydlig, vad som förväntas av rådgivarna? 
Det är en omfattande lagstiftning precis som vi var inne på. Man kan ha 

mycket synpunkter på det. Det är ju otroligt detaljerad på vissa områden och 

inte så detaljerad på andra områden som är svårare att reglera så klart. T.ex. så, 

en av mina käpphästar, i lagstiftningen så, man riktar ofta in sig på ett 

värdepapper i taget eller liksom ett köp i taget eller ett rådgivningsområde i 

taget, medan hela finansbranschen bygger ju på portföljteori om att sprida sina 

risker och det har de ju inte reglerat. Som det står nu, jag tolkar det i alla fall 

så, så förväntar sig myndigheten att alla råd som man lämnar, för varje 

värdepapper ska vara lämpligt. Det skulle ju mycket väl kunna vara så att ett 

papper som man bedömer som olämpligt är lämpligt i en annan kontext. Så det 

är ett område som är lite luddigt, det står svepande att det förväntas att kundens 

portfölj ska ha en lämplig riskspridning. Men vad det är det vet man inte. 
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Och samtidigt finns det flera lagar. Skulle det vara enklare om det 

fanns färre lagar? 
Det förekommer så klart krockar mellan försäkringsförmedlareregelverket och 

värdepappersregelverket men hur man ska lösa det där det vet jag inte, det 

finns ju så många hybrider.  

Det finns ju mycket i försäkringslagstiftningen som just tar hand om frågorna 

som handlar om just försäkringar. Tillskillnad från det andra som rör bara 

själva instrumenten. Sen är ju rådgivningslagen lite tidigare, det är ju 

föregångaren och man bestämde ju att den skulle vara kvar och det fanns ju 

skäl till det.  

Den var ju före och sen kom MiFID och lagen om värdepappersmarknaden. 

Och sen har vi ju ett inslag av det här i försäkringslagstiftningen, det är ju 

försäkringsmedlingslagen, och det berör ju lite andra typer av aktörer.  

Skillnaden mellan investeringsrådgivning och 

placeringsrådgivning, vad är skillnaden? 
Investeringsrådgivning finns definierat ganska väl i lagen om 

värdepappersmarknaden, vad man avser med det. Men jag kan inte svar på 

rådgivningslagen, hur man definierade det i den lagstiftningen för jag tror, 

lagen om värdepappersmarknaden är ju drivet av MiFID-direktivet och vad 

som står den.  

Det är svårt det där. Eftersom ni pratar med SEB nu, vi är ju så otroligt 

specialiserade, om man vill prata om försäkringslagstiftningen så är inte vi 

riktigt skickade att, då ska man ju prata med något försäkringsföretag.  

Såsom vi närmar oss det, vi representerar ju retail, eftersom vi är en anknuten 

försäkringsförmedlare till olika försäkringsbolag. Men det är väl bara till Trygg 

Liv där det skulle kunna bli en krock mellan olika regelverk men där finns ju 

försäkringsförmedlingslagen och så använder vi ju oss av lagen om 

värdepappersmarknaden för att täcka in de situationer som uppstår för oss. Så 

att säljer man en kapitalförsäkring så själva det skalet som en kapitalförsäkring 

utgör det regleras ju av försäkringsförmedlingslagen vad man ska göra och 

vilka skyldigheter man har där. Och om man rådger en kund om vad man ska 

göra inom det här skalet så använder vi oss av värdepappersmarknadslagen för 



101 

  

att hantera det. Är man däremot på ett försäkringsbolag så är det ju andra 

regelverk som gäller för att hantera samma situation.  

Tro ni att lagstiftningen kan vara så omfattande att kunden slutar 

vara kritisk till de råd som ges och istället fäster för stor 

förtroende till lagstiftningen? 
Rent generellt, när man besöker en bank får man ju rätt mycket papper som är 

reglerade enligt lag, vilken typ av information som ska lämnas. Och det är klart 

att, jag kan tänka mig, att det kan vara svårt att se skogen för alla träd ibland.  

 

 

Men sen kanske det är så, det är ju en sån situation att man går till sin bank 

eller sin rådgivare, det är en annorlunda situation än om man skulle köpa en tv, 

alltså att man ställer högre krav på den som ska rådge om sin privatekonomi. 

Men att man inte skulle vara lika kritisk? 

Det är ju säkert så att folk som går till en bank befinner sig i ett 

informationsunderläge och då kanske man inte vågar visa sin okunnighet för 

folk kan ju väldigt lite om ekonomi, gemene man. 

Vi har ju väldigt stora krav på att vi ska informera och det gör vi ju på olika 

sätt, när man ska öppna en depå så får man väldigt mycket information i 

samband med öppnandet av själva den förvarstjänsten och sen till det får man 

ju information beroende på vad man ska investera i. Så det är ju väldigt mycket 

information man lämnar och det tycker lagstiftaren är jätteviktigt och det är 

jätteviktigt att konsumenterna är välinformerade. Men det gäller ju för 

konsumenten att ta till sig all den här informationen också, att värdera den för 

att kunna fatta ett välgrundat beslut. Och det är säkert inte så lätt, det kan ju 

vara svårt att ta till sig.  

Era rådgivare, har de fast eller provisionsbaserad lön? 
De har fast lön. På retail, de som träffar privat och mindre företagskunder, 

finns inga provisionsbaserade löner.  
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Hur ser ni på att andra aktörer använder provisionsbaserade 

ersättningar? 
Ja det är ju uppenbart att det leder till intressekonflikter, absolut. Det slog ju 

Finansinspektionen ned på i de här casen, det är uppenbart att de har agerat 

utifrån sitt eget bästa och inte utifrån kundens bästa.  

Hur kopplar man den informationen som man tar in om kunden 

till själva råden? Hur avgör vad man som är bäst lämpligt? 
Ja alltså, i de flesta fall, om man har det enkla fallet där man ska investera i en 

produkt, eller vårt råd blir att man ska investera i en produkt, då är det inte så 

himla svårt att göra den här kopplingen. Det är rätt så väldefinierat. Vilken 

tidshorisont vill jag behålla den här, vad är syftet med mitt sparande, vilken 

risk vill jag ta, vad har jag för kunskaper och erfarenheter. Och de kriterierna 

går ju att koppla till ett instrument. Så tror kunden att han ska behålla i tre år så 

får man ju utgå från ett instrument som har en löptid på tre år.  

Så får man koppla ihop kundens riskvilja, han kanske inte vill förlora mer än 

20% på ett år med en produkt som är konstruerad på det sättet, eller där 

sannolikheten är att den inte kan sjunka mer än 20 % på ett år. Och om syftet är 

att buffertspara till en tvättmaskin så kanske man vill ha ett instrument som är 

så pass likvitt att man kan komma ur det i förtid om så skulle vara utan att 

förlora massa pengar o.s.v. Och det här ska man ju då dokumentera när man 

har lämnat sitt råd, göra den här kopplingen mellan personens personliga 

egenskaper och instrumentet.  

Innebär det också någon motivering eller måste man presentera 

några alternativ? 
Det kan det väl göra. Men för att det ska bli så tydligt som möjligt vill man ju 

ta bort det som är onödigt. Så att det inte ska råda några tvivel om vad man 

faktiskt har rekommenderat. 

Presenterar ni den här rekommendationen på något speciellt sätt? 

Får kunden välja mellan olika produkter som kan vara aktuella? 
Ja, vi lämnar rekommendationen och sen får kunden göra vad den vill. Men det 

är ju inte alltid så att man kommer fram till just en produkt, utan det kan vara 

en grupp av produkter som har liknande karaktär där det kan vara en smaksak 

vilken kunden själv föredrar. Men tanken är att vi ska göra det så enkelt som 



103 

  

möjligt för kunden att fatta ett välgrundat beslut. Då försöker man hålla sina 

rekommendationer till ett mindre spektra.  

Sen blir det ju, en del rådgivare träffar sina kunder återkommande, 

kontinuerligt. Och då har man en kontinuerlig diskussion om kundens 

placeringar och rådgivaren får en uppfattning om vilka mål kunden har med 

sina investeringar eller med sitt sparande. Så det är ju mindre vanligt att någon 

kommer in vid bara ett tillfälle.   
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Bilaga C 

Intervju Burenstam & Partners 21 maj 2014 

Vem är du och presentera förtaget du jobbar på? 
Jag heter Mariana Burenstam Linder och är VD och grundare av företaget som 

startades för 10 år sen. Vår affärside är att minimera intressekonflikter och 

jobba på ett mer öppet och transparant sätt.   

Under de 10 åren jag drivit företaget har det inte blivit bättre för 

konsumenterna, snarare tvärtom. En del förklaring kan vara regelverket som 

inte gjort det bättre. Kunderna hamnar i drösar av friskrivningar. Konsumenter 

har inte fått det bättre under de 10åren. 

Vad har ni för tillstånd? 
Vi har olika tillstånd och innehar värdepapperstillstånd och står under 

finansinspektionens tillsyn. I tillstånden ingår försäkringsförmedling och 

investeringsrådgivning. 

I en undersökning gjord av SIFO mars 2014 visade att 1 av 10 

tycker finansiell rådgivning är seriöst och 4 av 10 tycker att det är 

oseriös verksamhet. Vad tycker ni om den undersökningen och 

hur kan man förbättra marknadens förtroende? 
Jag tror undersökningen är sann. Jag tror man kan göra mycket för att förbättra 

förtroende. Att jobba mycket mer med transparens för att skapa förtroende och 

öppenhet. Kvaliten är en viktig del av detta. Det nuvarande regelverket blir mer 

och mer detaljerat istället för att fokusera på kvalitén. Det är en tjänst man 

köper och kvalitén bör ha mer betoning i regelverket istället för små detaljer. Fi 

bör bli mycket mer noggrann vilken kvalité konsumenten fått på rådgivningen. 

Regelverket bör bli mer övergripande och syftesförklarande istället. Fi har en 

viktig roll att följa regelverket. Och de bör mycket mer noggrant följa upp 

kvalitén och be företagen förklara om de inte kan erbjuda kvalité.  Bryter man 

mot regelverket ska man bötas och straffas för det.  

Vad anser ni försäkringsförmedlare bedriver 

investeringsrådgivning med sidotillstånd? 
Jag tycker man ska likhet inför lagen. Att det finns såna kryphål är olyckligt. I 

dagsläget gynnas bankerna och försäkringsbolagen för de är tillräckligt stora 
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för att kunna följa alla dessa regler och lagar. Även små företag kan gynnas då 

de på nått sätt kan krypa under regelverket ouppmärksammat.   

Båda delarna är olyckliga då alla aktörer på marknaden borde behandlas lika 

inför lagen Investeringsrådgivare som erbjuder försäkringar borde ha samma 

krav som försäkringsförmedlare som erbjuder investerings rådgivning.  Det 

förekommer här en branschglidning som man bör se på mer samlat.  

Hur sker dokumentationen av rådgivningen hos Burenstam? 
Vi har en process för hur nya kunder bemöts. I början är de ju inte kunder. Då 

försöker vi få in så mycket information som möjligt från kunden.  Vi 

dokumenterar både elektroniskt och skriftligt och delger kunden efter 

informationsinhämtningen.  Vi gör intervju med kunden och sedan kontrollerar 

vi kundens uppgifter om vi uppfattat de lämnande upplysningarna korrekt. Det 

kommer sedan in i processen när vi träffar kunden andra gången.  Vi har lite 

färre större kunder där vi kan ge mer personlig service och kvalité. Vi har 

möjlighet att träffa kunderna flera gånger och det gör det lättare att 

dokumentera. Vi gör informationsinhämtning och behovsanalys på de 

uppgifterna som lämnats till senare möten. Det är precis som regelverket är 

utformat. Det tycker jag är en bra process för kunderna. Sen kanske man måste 

korta ner lite för en mindre kund som inte har lika mycket kapital. Då kan man 

tänka sig göra enklare varianter.  

Tycker ni att lagstiftningsområdet är tillräckligt tydlig? Framgår 

vad som förväntas av rådgivarna? (legalt) Är konsumentskyddet 

tillräckligt?  
Jag tycker det är för lite om kunden och kvalitén. Så man kan kontrollera 

kundvärdet i rådgivningen. Där är det för lite eller obefintligt.  Däremot tycker 

jag att konsumentskyddet fungerar dåligt eftersom jag ser det mer som 

friskrivningar av amerikansk modell än att det är ett konsumentskydd.  

Konsumentskyddet kan tyckas blivit lägre eftersom man tvingas skriva på avtal 

med friskrivningar om att det är konsumentens ansvar.  

Hur sker informationsinhämtningen och är det nån skillnad 

mellan om det är värdepapperskund eller försäkringsförmedling? 
Nej vi gör ingen skillnad. Samma undersökning och informationsinhämtning 

sker för båda kundtyperna.  
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Hur gör ni för att identifiera och förhindra att era kunders 

intressen påverkas negativt av intressekonflikter? Hur informeras 

kunden om så föreligger? 
Vår affärside bygger på att minimera intressekonflikter. Och då anser vi att det 

ska vara några rekvisit för att man inte ska ha en intressekonflikt med kunden.  

1. Inga egna produkter. Där faller hela bank och 

försäkringsbolagssystemet. Dom har 80 % av alla kunder. Dom ger ju 

råd om sina egna produkter de tillverkar.  

2. Man ska vara oberoende av produkten som kunden väljer att investera i. 

I samband med diskussion om returprovisioner har man från legalt håll 

missuppfattat vad som kan förbättras. Det är som att sälja vad som helst. Går 

man till stadium och köper ett par gymnastikskor så får stadium en ersättning 

för distributionen. Skulle man ta bort den distributionsersättningen skulle det 

ännu mer gynna banker och försäkringsbolagen. Vi tycker man ska vara 

mycket mer transparant om det.  Det bästa sättet att tillämpa det är som vi 

tillämpar det är att ta betalt av kunden. Vi tjänar inte mer att föreslå en lösning 

framför en annan. Intjäningen är detsamma oavsett råd och försäljning.   

Men som vi ser med strukturerade produkter såldes det nya produkter för flera 

miljarder förra året, trots att de inte är lämpliga för marknaden.  De 

produkterna som är mest lönsamma i systemet de säljs mest. Det anser jag 

beror på att man tjänar mest på dom. Och det myndigheterna försöker komma 

tillrätta med är att i finansbranschen kan vi inte ha några 

distributionsersättningar.  Det går inte.  Lösningen är istället att göra det mer 

transparant och informera kunderna. Det borde finnas specar som exakt uppger 

sådan information och det finns ju sådana förslag i systemet. 

Provisionssystemet är som ett vattenfall, vad man än försöker göra för att 

stoppa det så kommer det att flöda i nya vinklar och riktningar.  

Att vissa rådgivare tjänar 10000 om man ger ett råd och 100000 om man ger ett 

råd till samma kund är väldigt ohälsosamt för branschen.  Alla vill ju det bästa 

för sin kund. Men den intressekonflikten kan bli för stark. Vi ser med AMF får 
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väldigt lite flöden till sina fonder då de ger väldigt lite kickback trots att de är 

väldigt bra. Det räcker inte med att man inte har egna produkter. Utan måste 

kunna visa för din kund att du är oberoende av dessa stora flöden.  Det är två 

jätteviktiga rekvisit som måste in där, oberoende av produkttillverkare och 

flöden därifrån samt ingen rådgivning av egna produkter.  

Kickbacks och provisioner, vad är skillnaden? 
De är bara synonymer. Kickbacks och provisoner är samma sak. Sen gör olika 

företag olika hur det hanterar det. Grunden två typer av kickbacks, den ena är 

”upfront” om jag t.ex. säljer till Skandia så får jag en ersättning via ett avtal, 

marknadsaktörerna har olika avtal och olika ersättningar.  Om jag säljer till 

Skandia för 100miljoner och då kommer 100000 till företaget tillgodo från 

Skandia i kickbacks. Sen har företaget olika principer hur man gör med sina 

anställda. Vi på Burenstam har bestämt att vi tillgodoräknar kickbacks till våra 

kunder. Sen avlönar vi rådgivaren på ett annat sätt.  Och sen finns det alla 

möjliga varianter på den lösningen.  

Era rådgivare har rörlig eller fast lön? 
Våra rådgivare har rörlig lön. De får en del av intjäningen på kunderna. Ju mer 

intjäning vi har på kunderna ju mer kan vi dela med oss till de anställda. Men 

hela tiden utan intresse av att sälja mer transaktioner. Går det bra för kunderna 

går det bra för oss. En nöjd kund är kvar länge och det är gynnsamt för 

rådgivaren som drivs av att det ska gå bra för kunden. Det är ett långsiktigt 

tänk där kunden är i fokus och rådgivaren får del om det går bra för kunden. 

Vad tycker ni om FI inställning till provisionsförbudet? 
Jag är inte någon förespråkare av ”upfront”, det gör saker ännu sjukare men jag 

tycker man ska tänka en gång till. Antingen kan du ta en ”upfront” eller så kan 

du ta en löpande.  De har sagt att de vill titta på de löpande provisionerna med. 

Och det tycker jag är fel. Man borde kunna titta på ”upfronten” särskilt men 

också viktigt att titta på hur man kan skapa transparansen.  Om man har 

transparens kan man lika gärna ha en ”upfront” också. Nackdelen med 

”upfront” är att den kan komma vid fler tillfällen.  Man säljer en försäkring på 

3år och sen när den håller på att löpa ut så säger man till kunden att byta till 

annat försäkringsbolag. Då får man en ny ”upfront” av andra 

försäkringsbolaget.  På det sättet kan ”upfront” vara svårt för kunderna att det 
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betalas en gång till och allt det där. Men ju transparentare man lyckas vara 

desto mer medveten blir kunden om ersättningarna från bolagen.  

Jag tror det är helt fel tänkt att finansindustrin kan klara sig helt utan 

distributions ersättning.  Hur ska man annars finansiera det?  Det görs i alla 

branscher, producenten måste alltid dela med sig. Varför ska man inte få göra 

det i den här branschen? 

Det är en frustration av att det så mycket dålig rådgivning. Jag tycker det är fel 

väg att förbjuda distributions ersättningar. Man kan tycka det ska finnas en 

högre moral. Det dom vill komma åt förstår jag men tycker det är fel väg.  

Vilka krav tycker du att regelverket ska ställa för att få kalla sig 

oberoende rådgivare? 
Jag har en ide att man skulle kunna göra lite mer som man har i USA. Där är 

det lite mer detaljerat. Rådgivarna är uppdelade i olika segment och längst ut 

på ena skalan har dom nåt som heter ”fee only” rådgivare. Det är såna som vi 

på Burenstam. Vi tar bara emot fee från våran kund och allt annat 

tillgodoräknas kunden. Sen finns det alla möjliga andra. Sell side advisor och 

andra kategorier finns, i vissa delstater finns det upp till 6 olika rådgivare typer. 

Det ser jag framför mig som positivt. 

 För att kallas oberoende i Sverige krävs inte mycket. Vem är man oberoende 

ifrån?  Det är ett slitet ord på svenska marknaden. Ordet använts ofta i 

marknadsförings syfte. Ska myndigheterna göra nåt så bör de gå vägen att 

definiera oberoende/beroende i lagarna. I Norge har man gjort så att man 

överhuvudtaget inte får kalla sig för rådgivare om man inte är en ”fee-only” 

aktör. Vilket har gjort att flera av bankerna har sagt att vi inte kan ha rådgivare.  

Och det är bra för då har de istället börjat kalla sig för säljare, vilket de 

egentliget är. Det öppnar för konsumenten att förstå vem jag pratar med. Där 

tycker jag man ska från myndigheternas sida ska vara lite mer specifik. Vad 

som krävs för att få kalla sig rådgivare överhuvudtaget och vilka olika sorters 

rådgivare finns. För att konsumenten ska förstå vilken affärsmodell rådgivaren 

använder sig av lite lättare.  


