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Sammanfattning  

 

En del av de företag som är verksamma på den svenska finansmarknaden kan delas upp i under-

grupperna producenter och förmedlare av finansiella produkter. Finansiella produkter kan till 

exempel vara fonder eller strukturerade produkter såsom aktieindexobligationer. Vissa företag 

både producerar och förmedlar finansiella produkter, medan andra har koncentrerat sig på att 

göra något utav dem. Förmedlaren av en finansiell produkt är i regel den som träffar slutkunden, 

vilken kan vara både konsument eller näringsidkare.  

 

Genom europadirektivet Markets in Financial Instruments Directive II, förkortat MiFID II, 

kommer en rad nya regleringar införas på den svenska finansmarknaden. En av dessa regle-

ringar gäller det sätt genom vilket produktbolag har givit ersättningar till förmedlarbolag för 

förmedling av produktbolagens finansiella produkter. Dessa ersättningar kallas ofta för 

provisioner. De provisioner som MiFID II tar sikte på är de ersättningar som produktbolag 

skickar till företag som utger sig för att vara oberoende rådgivare samt portföljförvaltare när 

dessa förmedlar produktbolagets produkter. Direktivet anger att dessa ersättningar helt ska för-

bjudas att tas emot och behållas av företaget som får ersättningen. 

 

Provisioner är och har varit stark incitament för förmedlarföretag att ge råd och sälja produkt-

bolagens produkter. Vissa förmedlarföretag har endast provisioner som sin intäktskälla och har 

aldrig fakturerat slutkunden för sin rådgivning. Detta har lett till att kunder kunnat uppfatta 

rådgivningen som gratis, men kunden har ändå betalat höga avgifter på till exempel den fond 

som förmedlaren förmedlat till kunden. 

 

En intressekonflikt har uppstått mellan kundens behov av bra produkter med låga avgifter och 

förmedlarbolagens intresse av att sälja produkter som har höga avgifter och därmed ger höga 

provisioner till förmedlarbolaget.  

  

I Sverige har de senaste åren en debatt förts kring huruvida ett strängare provisionsförbud be-

hövs på den svenska marknaden än vad som MiFID II kräver. I SOU 2015:2 har fördelarna med 

ett sådant förbud diskuterats. Ett totalt provisionsförbud kan få långtgående konsekvenser både 
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för företag och konsumenter på den svenska finansmarknaden. Bland annat riskerar konsumen-

ter att bli utan finansiell rådgivning och vissa företags affärsmodeller att slås ut.   

Finansinspektionen och värdepappersutredningen har gett olika förslag på hur ett provisions-

förbud bör utformas. Dessa skiljer sig också från minimiregleringen i MiFID II. Det finns en 

möjlighet att det blir ett totalt provisionsförbud på den svenska finansmarknaden. 

 

Detta skulle innebära långtgående konsekvenser för många företag verksamma på finans-

marknaden. Det skulle även innebära konsekvenser för konsumtionen av finansiella tjänster. 

Investerare med mindre kapital såsom småsparare kan potentiellt riskera att utestängas från 

finansiell rådgivning. En avvägning måste därför göras hos lagstiftaren ifall fördelarna med ett 

provisionsförbud överväger nackdelarna. 
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1 . Inledning  

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Varför studera provisioner? 

 

Det här arbetet handlar om hur en reglering kan påverka en hel bransch. Uppsatsen handlar inte 

om de juridiska detaljerna i en reglering, utan mer om effekterna av vad en reglering är och kan 

bli.  

 

Provisioner mellan företag har varit en naturlig del av finansbranschen Det är allmänt känt att 

vissa typer av provisioner har lett till intressekonflikter som har varit svåra att hantera för flera 

företag. 1 Därför är det många som har ifrågasatt provisioners existensberättigande som en 

naturlig del av branschen.  

 

I och med ett nytt europadirektiv och en livlig nationell debatt om provisioner så har frågan 

aktualiserats. MiFID II som direktivet kallas innehåller inte bara regler om detta men det är just 

frågan om provisionsförbud som har fått störst uppmärksamhet och blivit mest omdebatterat. I 

Sverige så har frågan väckts om ett provisionsförbud bör bli mer långtgående än vad som krävs 

i MiFID II. Förhoppningsvis kan en studie angående provisioner ge en tydligare bild kring hur 

denna typ av incitament bör hanteras juridiskt. 

 

1.1.2 Användning av egna erfarenheter i arbetet  

 

Under mina juriststudier kom jag relativt tidigt i kontakt med finansbranschen. Jag har under 

nästan hela studietiden arbetat i branschen parallellt med mina juridikstudier. En vän till mig 

arbetade på vad som då hette Cerberus Oberoende Investeringsrådgivning (senare endast 

Cerberus Investeringsrådgivning) och introducerade mig för företaget. Några veckor senare 

började jag på det verkliga golvet i finansbranschen, i vad som närmast kan liknas vid en typ 

av call center. Jag började arbetet på företagets försäljningsavdelning, vilket innebar att jag 

tillsammans med cirka 30 andra ungdomar varje kväll ringde potentiella kunder för att övertyga 

                                                 
1 SOU 2015:2 s. 416 
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dem om nyttan med fristående och ”oberoende” finansiell rådgivning. Jag vet själv inte hur pass 

bra rådgivningen var men förmodar att en stor del av rådgivningen bestod av försäljning av 

kapitalförsäkringar samt strukturerade produkter. 

 

Efter tiden på Cerberus Investeringsrådgivning har jag även arbetat extra med prospektering 

och nykundsbearbetning på Private Banking-enheten på Carnegie Investment Banks samt se-

nare på Investerum. Alla nu uppräknade företag står inför stora utmaningar i och med ett pro-

visionsförbud. Det är en bransch som redan har genomgått och genomgår stora förändringar. 

Det är också en bransch som ofta blir omtalad i media, framför allt i negativa ordalag. 

 

Vad som fick mig intresserad av att skriva om just detta ämne är just de stora förändringar 

branschen står inför. Det finns också en mycket stor osäkerhet kring vad ett provisionsförbud 

skulle innebära för den svenska finansmarknaden. Detta kombinerat med det faktum att jag har 

hands-on erfarenhet av rådgivningsbranschen gjorde att det var ett intressant ämne att skriva 

om.  

 

Min insikt från mitt arbete i branschen är något som jag hoppas höjer kvalitén på det här arbetet. 

Framför allt tror jag att det bidrar till att ge arbetet en praktisk förankring. Uppsatsen fokuserar 

framför allt på hur företag på den svenska finansmarknaden kan komma att ändra sina affärs-

modeller svid ett provisionsförbud. Som medarbetare på rådgivningsföretag har jag själv sett 

hur företag har lagt om sina affärsmodeller inför hotet om att den tidigare affärsmodellen 

kommer att vara förbjuden. 

 

1.1.3 Svensk rådgivningsmarknad 

 

Den svenska rådgivningsmarknaden domineras idag av de fyra storbankerna Nordea, 

Swedbank, Handelsbanken och SEB. Storbankerna har dock på senare år tappat andelar av 

marknaden till renodlade rådgivningsfirmor.  2Bland dessa märks framför allt Söderberg och 

Partners samt Max Matthiessen. Vid sidan av dessa finns en uppsjö mindre aktörer varav 

Cerberus Investeringsrådgivning, Exceed och Investerum är några. Vid sidan av finansiella råd-

givare finns så kallad execution-only-aktörer som inte bedriver finansiell rådgivning i någon 

                                                 
2 Fälldin, Christer, ”Två storbanker tappar i fondhandeln”, Privata Affärer, 2014-12-30 
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högre utsträckning utan endast tillhandahåller en plattform där kunder själva får handla de 

finansiella produkter de vill ha. 

 

Finansiell rådgivning går i princip att dela upp i tre kategorier: rådgivande förvaltning, diskret-

ionär förvaltning och execution-only. Vid rådgivande förvaltning så träffar kunden en rådgivare 

som berättar om ett antal finansiella produkter och kunden väljer därefter vilken produkt denne 

vill köpa. Vid diskretionär förvaltning, som även kallas portföljförvaltning, så överlåts hela 

kundens förvaltning åt rådgivaren och rådgivaren får därmed själv mandat att handla finansiella 

produkter för kundens pengar. Execution-only innebär att kunden helt själv väljer en finansiell 

produkt på förmedlarens plattform. 

 

Vid de flesta typer av finansiell rådgivning utgår idag så kallade provisioner till den aktör på 

vars plattform kunden handlade produkten. Provisionen kommer från det produktbolag som har 

emitterat eller förvaltar produkten. Som exempel kan tas då förmedlaren Söderberg & Partners 

förmedlar en fond från produktbolaget Swedbank Robur. Kunden betalar då en årlig fondavgift 

till Swedbank Robur, oftast 1-2%. För att Söderberg & Partners rekommenderade Swedbank 

Roburs fond så betalar Swedbank Robur cirka 50 % av årsavgiften till Söderberg & Partners. 

Detta kallas för provision för finansiell rådgivning.  

 

Att provision utgår till förmedlaren behöver inte heller föregås av någon typ av rådgivning eller 

mänsklig kontakt med kunden ifråga. När kunder handlar fonder hos internet-banker som till 

exempel Avanza så utgår även där en provision från produktbolaget till förmedlaren, i detta fall 

är alltså förmedlaren en internetbank. Provisionen kan i detta fall vara hälften av fondavgiften. 

 

Olika aktörer på svensk finansmarknad är och har varit mer eller mindre beroende av dessa 

provisioner för sin totala omsättning. Vissa aktörers omsättning har i princip endast bestått av 

dessa provisioner, med andra aktörer har haft mycket små eller inga provisionsintäkter. Detta 

kommer också tas upp i senare avsnitt, men det är bra att ha en grundläggande förståelse för 

hur systemet fungerar. 

 

Bilden nedan beskriver hur betalningsströmmen brukar se ut för finansiella rådgivare. Kunden 

betalar en förvaltningsavgift till produktbolaget. Produktbolaget skickar i sin tur en del av sina 

intäkter till rådgivaren (d.v.s. förmedlarbolaget), i form av en så kallad kickback baserad på hur 
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stora intäkter de fått från kunden som hänvisats till produktbolaget av rådgivaren. Ibland betalar 

även kunder direkta avgifter till rådgivaren i form av t.ex. courtage eller administrationsavgift. 

 

 

 

 

1.1.4 Provisioner för den enskilda rådgivaren 

 

Provisioner kan vara mer eller mindre viktiga för den enskilda rådgivaren som arbetar på 

förmedlarföretaget. Det är allmänt känt att vissa rådgivningsfirmor enbart utbetalar provis-

ionsbaserad lön till sina rådgivare (ofta baserat på försäljningsresultat) medan andra firmor 

endast ger fast lön till rådgivarna. Ofta förekommer en kombination av fast lön och provision. 

 

Det är viktigt att skilja på provisioner företag emellan baserat på sålda produkter som den här 

uppsatsen handlar om, samt provisioner från företaget till de anställda. De typer av provisioner 

som den här uppsatsen i första hand tar sikte på är alltså den typ av kickback som skickas från 

produktbolaget till förmedlarbolaget när en förmedling av en finansiell produkt sker. 

Kickbacken kan också utbetalas som en löpande ersättning, så kallad ”tick-ersättning” för att 

förmedlarbolaget har förmedlat en produkt med löpande kostnad för slutkunden. 

 

Kund

ProduktbolagKickbackRådgivare 
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Provision för den enskilda rådgivaren kan baseras på de provisioner som förmedlarbolaget får 

från produktbolaget. Ofta är detta fallet vid företag som endast förmedlar andra företags pro-

dukter, och alltså på det viset baserar hela sin omsättning på en form av mäkleri. Detta ger höga 

incitament för den enskilda rådgivaren att sälja så mycket finansiella produkter som möjligt till 

kunderna. 

 

En stor anledning till att rådgivningsbranschen har fått ett dåligt rykte är rådgivarnas höga 

provisionsbaserade löner vars incitamentsstruktur inte alltid är uppbyggt på vad som är bäst för 

kunden, utan snarare vad förmedlarföretaget får in som kickback. Detta har lett till kortsiktighet, 

vilket bland annat Finansinspektionen har tagit upp som ett skäl till varför ett totalt provisions-

förbud behövs.  

 

1.1.5 Vad har hänt på svensk finansmarknad? 

 

Svenska myndigheter har uppmärksammat ett problem med provisioner på den svenska finans-

marknaden, annars skulle ett mer utökat provisionsförbud än vad MiFID II kräver troligen inte 

diskuterats.3 Den största anledningen till att ett provisionsförbud har ansetts nödvändigt är att 

tillräcklig hänsyn inte tagits till kundintresset. I avsnittet som handlar om intressekonflikter så 

redogörs mer djupgående för de problem som kunder på finansmarknaden har ställts inför. 

 

I en intervju med Ulf Mossegård, styrelseordförande på Investerum och tidigare Private Ban-

king-chef på SEB pekar han just på den kortsiktighet som framför allt försäkringsmäklare har 

gjort sig kända för. Denna attityd hos vissa försäkringsmäklare menar han har provocerat fram 

ett provisionsförbud. Han menar att en stor anledning till varför det i Sverige anses behövas ett 

mer långtgående provisionsförbud är det arbetssätt och de aggressiva metoder förmedlare av 

framförallt kapitalförsäkringar och strukturerade produkter använt. 4 Komplexa produkter har 

sålt till kunder som inte riktigt har förstått vad de har köpt, och förmedlaren av produkten har 

tjänat stora pengar på detta genom sin provision.  

 

 

                                                 
3 Se t.ex. SOU 2015:2 Del 1 s. 416-417 
4 Intervju med Ulf Mossegård, Styrelseordförande på Investerum, Stockholm, 25 oktober 2015 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med uppsatsen är att göra en empirisk genomgång och analys som kan besvara de tre 

nedan angivna frågeställningarna. 

 

1.2.1 Hur kan ett provisionsförbud komma att utformas? 

 

MiFID II är ett Europadirektiv som kommer att införas år 2017 i Sverige. MiFID II innehåller 

ett antal regler för finansmarknaden, däribland ett grundläggande provisionsförbud för obero-

ende rådgivare och portföljförvaltare att ”ta emot och behålla” provisioner. MiFID II lämnar 

det fritt åt den enskilda staten att ha ett strängare provisionsförbud. I SOU 2015:2 diskuteras 

just detta, det vill säga huruvida Sverige bör ha ett mer omfattande provisionsförbud än vad 

som MiFID II kräver. 5   En frågeställning som många aktörer i resonerar kring är hur 

provisionsförbudet exakt kommer att utformas, eftersom att det radikalt kan komma att förändra 

spelreglerna i branschen. Det här är därför en viktig frågeställning och ett av huvudsyftena med 

den här uppsatsen är att belysa den. 

 

Det finns många olika åsikter om hur ett provisionsförbud bör utformas. I skrivande stund vet 

ingen exakt hur långtgående förbudet kommer att bli i Sverige. Därför kan svaret på fråge-

ställningen endast landa i någon typ av spekulation. 

 

1.2.2 Hur kommer aktörerna på svensk finansmarknad att an-

passa sig till ett provisionsförbud? 

 

Ett provisionsförbud kommer att slå olika mot företag på den svenska finansmarknaden. Även 

aktörer som inte är direkt involverade i finansbranschen kommer att påverkas som till exempel 

sparare och investerare. 

 

Det ger en intressant frågeställning – hur kommer aktörerna att påverkas? Eftersom att ett 

provisionsförbud införs så vill naturligtvis lagstiftaren att finansmarknadens aktörer påverkas i 

                                                 
5 SOU 2015:2 Del 1 
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någon riktning. Det är då intressant att undersöka hur effekterna av ett provisionsförbud kan 

komma att slå, och vilka risker det finns att förbudet inte får den effekt lagstiftaren har tänkt 

sig. Redan idag förbereder sig många företag på den svenska finansmarknaden för hur effek-

terna av ett provisionsförbud kan komma att bli. 

 

1.2.3 Vem gynnas respektive missgynnas av ett provisions-

förbud? 

 

Den tidigare frågan angående hur olika aktörer skulle påverkas av ett provisionsförbud går att 

bryta ner ytterligare ett steg - till frågan om vilka som gynnas respektive missgynnas av ett 

provisionsförbud. Den här frågan behöver inte bara röra företag på finansmarknaden utan kan 

även gälla till exempel olika typer av investeras förmåga att fatta rätt beslut. 

 

Något som har diskuterats i branschen är att det enbart är storbankerna som gynnas av ett provis-

ionsförbud. Detta för att storbankerna har en väloljad maskin för att sälja egna produkter och 

tjänster. Swedbank har till exempel genom sitt fondbolag Swedbank Robur möjlighet att ge 

omfattande rådgivning kring egna fonder. Storbankerna kan även vara emittenter av så kallade 

strukturerade produkter och ge rådgivning kring dessa. 

 

1.3 Metod och material  

 

Detta är som tidigare konstaterats inte en rättsdogmatisk uppsats. Snarare är den utarbetad efter 

rättsekonomisk metod. Vad som uppsatsen framför allt handlar om är att undersöka hur en 

reglering kan påverka en viss bransch.  

 

En viss genomgång görs av gällande rätt på området. Ny reglering jämförs med gällande rätt. 

Ny reglering på området är framför allt MiFID II samt de förändringar som föreslagits i SOU 

2015:2. 

 

Vad som arbetet har fokuserat på är att undersöka hur framför allt förmedlare av finansiella 

produkter har reagerat på att ett provisionsförbud skulle kunna införas. En del i metoden har 
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varit att på olika sätt samla information från dessa, genom att till exempel inhämta material från 

personer som arbetar i branschen samt att agera potentiell kund och fråga rådgivare på 

förmedlarbolag angående deras produktutbud. 

 

En komplettering till min kvantitativa informationsinsamling har varit mer kvalitativa inter-

vjuer med personer som arbetar i branschen. Bland annat så har Charlotta Ek på Skandia, Ulf 

Mossegård på Investerum, Leif Rönnqvist på Swedbank och Niclas Rockborn på Gernandt & 

Danielsson Advokatbyrå intervjuats. Dessa personer har bidragit med en djupgående insikt i 

hur företag börjat lägga om sina affärsverksamheter med hänsyn till provisionsförbudet i hori-

sonten. De har även gett djupare insikt i vilka som kan gynnas respektive missgynnas av ett 

provisionsförbud. 

 

Det finns ännu inte någon svensk doktrin i ämnet vad jag vet. Det finns viss litteratur på ämnet 

intressekonflikter, men inte specifikt på ämnet provisionsförbud. Inte heller finns någon svensk 

rättspraxis på ämnet. Detta har begränsat antalet källor, men förhoppningsvis inte kvalitén på 

uppsatsen. 

 

Mycket av min tid har ägnats åt att skapa mig själv en förståelse för hur finansmarknadens 

infrastruktur ser ut och hur denna på ett någorlunda enkelt sätt kan beskrivas i uppsatsen.  

 

1.4 Disposition  

 

I kapitel 1 som är inledningen ges en allmän presentation av ämnet. Problematiken på området 

lyfts upp och de problemformuleringar som jag har valt att klargörs. Eftersom att finansiell 

juridik kan vara relativt teknisk och komplex så är det viktigt att läsaren har fått bekanta sig 

med ämnet och den bransch som juridiken berör innan den konkreta juridiken redogörs för. 

 

I kapitel 2 så följer empirin. Empirin innehåller en genomgång av gällande rätt på området. Från 

början presenteras den svenska lagstiftningen som sedan kan jämföras med MiFID samt de 

förslag som tas upp i SOU 2015:2. Jag är medveten om att en genomgång av inhemsk gällande 

rätt normalt inte kallas en empirisk undersökning, men i det här sammanhanget passar beteck-

ningen. Vidare presenteras de provisionsförbud som redan finns utformade i Storbritannien och 
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Holland. Anledningen att just dessa länder valts är för att de tas upp som jämförande exempel 

i SOU 2015:2. Det är också länder som relativt nyligen har infört ett provisionsförbud vilket 

gör dem relevanta för denna studie. 

 

I kapitel 3 så görs sedan en analys av de resultat som framkommit av den tidigare empirin. De 

olika regleringarnas potentiella effekter analyseras och fördelar och nackdelar med olika lös-

ningar samt potentiella effekter jämförs. I analysen presenteras även min egen undersökning av 

hur företag som arbetar i den finansiella sektorn ser ut att idag hantera hotet av ett provisions-

förbud. En stor del av Sveriges finansmarknad arbetar i skrivande stund med att göra just denna 

typ av analys.  

 

Slutligen så mynnar analysen ut i någon form av slutsats som presenteras i kapitel 4. I slutsatsen 

så diskuterar jag, givet den tidigare presenterade undersökningen och analysen, min syn på hur 

ett framtida provisionsförbud kan kommat att se ut. I detta kapitel tar jag också upp hur ett 

sådant provisionsförbud troligen påverkar den svenska finansmarknaden. 
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2 . Regleringar på området 

2.1 Gällande rätt  

 

Regleringar på finansmarknaden är självklart inget nytt i Sverige. Även EU-direktiv har funnits 

på området innan MiFID II.  

 

Redan år 1993 kom EU-direktivet ISD, Investment Services Directive som reglerade finansiella 

företag som arbetade med investeringsrådgivning. År 2004 kom direktivet som då kallades för 

MiFID vilket senare skulle komma att kallas för MiFID I. MiFID står för Markets in Financial 

Instruments Directive. Detta direktiv kom att ersätta 1993 års ISD.  MiFID införlivades år 2007 

i svensk lag genom lagen om värdepappersmarknaden. 

 

På försäkringsförmedlararområdet, som är närbesläktat med finansmarknadsrätten och 

investeringsrådgivning, så kom år 2002 IMD, Insurance Mediation Directive. IMD skulle 

senare komma att kallas IMD 1. IMD var tänkt att harmonisera lagstiftningen i EU länder som 

reglerar försäkringsförmedling. IMD 1 uppdaterades år 2012 med IMD 2.  

 

I Sverige finns en stor del av de regler som reglerar finansmarknaden med avseende på bland 

annat intressekonflikter i lagen om värdepappermarknaden (LVM). Bland annat så har MiFID 

I införlivats genom lagtext i LVM. MiFID II kommer också huvudsakligen införlivas i nationell 

rätt genom ändringar och tillägg i LVM.6 

 

Redan idag finns regler som ska förhindra intressekonflikter mellan förmedlare av finansiella 

tjänster och kunden. Till exempel berör 8 kapitlet i LVM skydd för investerare. I  8 kap 21 § 

stadgas att: 

 

 ” 21 § Ett värdepappersinstitut skall vidta alla rimliga åtgärder för att  

                                                 
6 SOU 2015:2 Del 2 Bilaga 7 
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1. identifiera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan institutet, ett anknutet ombud 

eller någon närstående person till dem och en kund eller mellan kunder i samband med 

tillhandahållande av investeringstjänster och sidotjänster, samt  

2. förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av intressekonflikter.” 

 

Detta har dock inte visat sig vara tillräckligt för att stävja de intressekonflikter som bland annat 

Finansinspektionen har observerat på värdepappersmarknaden. Värdepappersutredningen har 

konstaterat att ett mer långtgående juridiskt reglemente krävs för att hantera intressekonflikter. 

 

2.2 Provisionsförbudets eventuella utformning i 

Sverige 

2.2.1 Alternativ 1 - MiFID II:s minimumregler 

 

MiFID II är ett EU direktiv som antogs den 15 maj 2014 av Europaparlamentet. MiFID II inne-

håller ett antal regler för finansbranschen i EU som syftar till att leda till ökat kundskydd, ökad 

transparens och stärkt finansiell stabilitet. MiFID II berör främst värdepappersbolag och 

handelsplatser såsom börser. MiFID II skall vara införlivad i svensk rätt senast i januari 2017.7 

 

MiFID II innehåller ett förbud för ”oberoende rådgivare” samt portföljförvaltare att ta emot och 

behålla provisioner från tredje part, det vill säga produktbolag, vid förmedling av finansiella 

produkter till kunder. 8  

 

Detta förbud skulle innebära att rådgivare som kallar sig för oberoende inte får ta emot provis-

ioner. Att införa ett sådant förbud skulle sannolikt innebära att det blir en uppdelning bland 

rådgivningsföretagen på finansmarknaden att antingen kalla sig för oberoende eller inte. De 

oberoende rådgivningsföretagen skulle då behöva få in sina intäkter på ett annat sätt än genom 

provisioner, medan rådgivningsföretag som inte kallar sig för oberoende skulle kunna fortsätta 

som förut. 

 

 

                                                 
7 MiFID II art 90 p. 1 
8 MiFID II art 24 p. 7 b 
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2.2.2 Alternativ 2 - Utredningens förslag 

 

I SOU 2015:2 så föreslås att finansinspektionen närmare ska få bestämma exakt vilka provis-

ioner som ska vara tillåtna respektive förbjudna. 9 Det skulle innebära att Finansinspektionen 

löpande skulle få möjligheten att detaljreglera provisionsförbudet. En fördel med denna typ av 

provisionsförbud är att det lätt går att anpassa vid eventuella marknadsmissbruk från finans-

marknadens aktörer. Det skulle sannolikt även göra att det lättare att tillåta provisioner igen 

efter ett förbud ifall oönskade effekter uppnås genom att förbjuda vissa typer av provisioner. 

 

Ett problem med detta förslag är att det skulle skapa stor osäkerhet om marknadens spelregler 

för företagen på den finansiella marknaden. En affärsmodell som är tillåten och fungerar ena 

dagen skulle efter Finansinspektionens ändrade regler strax bli förbjuden. Detta skulle i längden 

innebära att företag skulle behöva rusta för att vara beredd på ett totalt provisionsförbud, fastän 

vissa provisioner skulle vara tillåtna. 

 

2.2.3 Alternativ 3 – Finansinspektionens förslag 

 

Finansinspektionen har föreslagit ett totalt provisionsförbud, innebärande förbud att ta emot 

ersättningar från tredje part vid finansiell rådgivning. 10 I en intervju med Niclas Rockborn, 

partner på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och medförfattare till Gernandt & Danielssons 

klientbriefing ”MiFID II och MiFIR – en översikt”11 så menar han att det inte är uteslutet att 

det blir ett totalt provisionsförbud på det sätt som Finansinspektionen föreslagit, se kapitel 2.2.4.  

12  

 

Finansinspektionen menar att ”de provisionsmodeller som förekommer på marknaden på 

marknaden idag skapar intressekonflikter och att de därmed riskerar att påverka kundernas 

intressen negativt. Några exempel på provisionsmodeller som inte leder till intressekonflikter 

eller på annat sätt påverkar kundens intressen negativt har inte lyfts fram i utredningen.”13 

Därmed menar alltså Finansinspektionen att det inte finns några provisioner som skulle kunna 

                                                 
9 SOU 2015:2 Del 1 s. 433 
10 Finansinspektionens remissvar Dnr 15-2488 s. 6 
11 Rockborn, Niclas m.fl. Gernandt & Danielssons klientbriefing MiFID II och MiFIR – en översikt, Stockholm, 

mars 2015  
12 Intervju med Niclas Rockborn, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Stockholm, 20 oktober 2015 
13 Finansinspektionens remissvar Dnr 15-2488 s. 5 
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vara bra för finansmarknaden, och den rimliga lösningen blir därmed ett totalt provisionsförbud. 

Även konstellationen att utforma förbudet så att det är förbjudet att ”ta emot och behålla” 

provisioner såsom MiFID II är utformat istället för att förbjuda att ”ta emot” provisioner ute-

sluter Finansinspektionen. Detta för att Finansinspektionen befarar att ett förbud att ”ta emot 

och behålla” provisioner inte i tillräckligt hög grad skulle stoppa intressekonflikter mellan för-

medlare och kunder. 14 

 

2.2.4 Andra alternativ 

Provisionsförbudet skulle kunna få en annan modell än någon av de tre ovan. Niclas Rockborn 

på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå säger i en intervju att han inte tror att provisions-

förbudet blir utformat på det sätt som föreslås i SOU 2015:2. Hur det kommer utformas menar 

han är mycket svårt att förutspå, men utesluter inte att det skulle kunna bli ett totalt provisions-

förbud i den mening som Finansinspektionen föreslår. 15  Ett mellanting mellan ett totalt 

provisionsförbud och MiFID II:s minimiregler skulle kunna vara att alla upfront-provisioner 

förbjuds medan provisioner i övrigt behandlas på det sätt som föreslås i MiFID II.  

 

2.3 Provisionsförbud i andra länder 

2.3.1 Provisionsförbudet i Storbritannien 

 

Storbritannien är ett av de länder som har ett mer långtgående provisionsförbud än vad MiFID 

II kräver. Detta infördes år 2012.16 Reglerna som bland annat behandlar provisioner kallas där 

för Retail Distribution Review (RDR).  

 

Det brittiska provisionsförbudet är utformat så att leverantören av investeringsrådgivningen inte 

får ta betalt från slutkunden på något annat sätt än genom att ta en avgift direkt från kunden för 

rådgivningen. Detta omöjliggör all form av kickback. Från början exkluderade förbudet 

execution-only tjänster men har sedan 2014 även utsträckts till att gälla dessa. 

 

                                                 
14 Finansinspektionens remissvar Dnr 15-2488 s. 5 
15 Intervju med Niclas Rockborn, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Stockholm, 20 oktober 2015 
16 SOU 2015:2 Del 1 s. 422 
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I Storbritannien har man kunnat se att en konsekvens av provisionsförbudet har blivit att antalet 

rådgivningsfirmor har minskat med cirka 11 procent. En annan konsekvens har blivit att vissa 

banker begränsar sin rådgivning till kunder med över motsvarande runt en miljon kronor. Detta 

i kombination kan antas leda till att fler exkluderas från finansiell rådgivning. 17 

 

2.3.2 Provisionsförbudet i Holland 

 

Den holländska finansinspektionen heter Autoriteit Financiele Markten (AFM). Den holländska 

värdepappersmarknaden domineras idag av sex större aktörer på området. I Holland är det från 

januari 2014 förbjudet för företag att ta emot provisioner oavsett om de utför rådgivande för-

valtning, diskretionär förvaltning eller execution-only-tjänster. 18 Förbudet återfinns i artikel 

168 a i Wet op het financieel toezicht, den holländska lagen om finansiell kontroll. 

 

AFM har iakttagit ett antal konsekvenser av det holländska provisionsförbudet. Till exempel 

har fondbolag startat fonder som bara är avsedda för förmedling. Dessa kostar ungefär hälften 

så mycket i förvaltningsavgift jämfört med andra fonder. Tanken är att förmedlare istället ska 

kunna direktfakturera kunden den andra halvan av avgiften. Det skulle i princip innebära att 

förvaltningsavgiften blir lika hög som andra fonder men istället för att fondbolaget skickar till-

baka halva avgiften till förmedlaren av fonden så betalar slutkunden istället förmedlaren hälften 

av arvodet. Detta kan till exempel vara 0,5 % procent per år. AFM har också uppmärksammat 

att det ändå finns en viss ovilja att betala förmedlare direkt för rådgivningstjänster och att det 

därför kan bli vanligare med execution-only – tjänster istället för till exempel rådgivande för-

valtning.19 

   

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 SOU 2015:2 Del 1 s. 424 
18 SOU 2015:2 Del 1 s. 418 
19 SOU 2015 Del 1 s. 421-422 
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2.4 Intressekonflikter 

 

En stor del av vad lagstiftare har försökt reglera genom bland annat MiFID - direktiven är att 

hantera de intressekonflikter som uppstår i kundrelationen för många företag. Intressekonflikten 

kan som tidigare konstaterats bestå i att förmedlaren av en finansiell produkt vill få hög provis-

ion för att förmedla produkten medan kunden vill ha en finansiell produkt som passar bra för 

denne, oavsett hur hög provisionen för förmedlaren är. Ibland sammanfaller kundens och för-

medlarens intressen men ofta kan intressena vara olika eller till och med motstridiga.20 Detta 

på grund av att en produkt som är svårsåld och dyr för kunden ofta kan ge hög provision för 

förmedlaren, just för att den är just dyr och svårsåld. 

 

En viktig avvägning som görs inför ett eventuellt provisionsförbud är vikten av en fri marknad 

och fritt val kontra konsumentskydd. Denna intressekonflikt tål därför att utredas ytterligare. 

Ett problem har varit att konsumenten inte har haft tillräcklig kunskap om finansiella produkter 

för att själv kunna sätta sig in i dessa och vad de innebär. Därför är det naturligt att det uppstår 

ett behov av finansiell rådgivning. Finansiella rådgivare ska i den bästa av världar pedagogiskt 

förklara för kunder hur olika finansiella produkter fungerar och rekommendera de som är bäst 

för kunden.  

 

Ett provisionsförbud bottnar i att det har visat sig vara mycket svårt för rådgivningsfirmor att 

sätta kundens intresse av rätt finansiella produkter före sitt eget intresse att tjäna pengar i form 

av kickback.21 Detta motstående intresse hoppas lagstiftaren kunna stävja genom ett provisions-

förbud. Ett provisionsförbud skulle alltså strypa betalningsströmmarna från produktbolagen till 

rådgivaren eller förmedlaren av produkten. Istället så måste förmedlaren på något sätt direkt-

fakturera kunden för sina tjänster.  

 

Konsekvensen av detta hoppas lagstiftaren blir att förmedlarföretaget inte baserar sin råd-

givning på hur stora deras provisioner är från produktbolaget utan istället fokuserar på lång-

siktig kundnöjdhet. Det är troligt att så också kan bli fallet då rådgivarens incitament att få höga 

provisioner helt elimineras. Baseras intäkterna från rådgivningsföretaget på till exempel antal 

arbetade timmar för kunden eller på storleken av det förvaltade kapitalet så bör rådgivning i 

                                                 
20 SOU 2015:2 Del 1 s. 416 
21 Finansinspektionens Tillsynsrapport 2013 – Att skydda och stödja konsumenten 
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mycket högre utsträckning handla om långsiktig kundnöjdhet snarare än kortsiktiga eko-

nomiska vinningar som tidigare var fallet. 

 

Ofta är det svårt att förutse konsekvenser av ett förbud eller annan lagstiftning och marknadens 

uppfinningsrikedom är oerhört stor. Det är viktigt att komma ihåg att finansmarknadsrätt är ett 

mycket komplext område och att de anställda tjänstemännen som verkar inom branschen ten-

derar att vara välutbildade. Det kan därför vara troligt att förmedlare och produktbolag letar och 

uppfinner andra sätt att få ersättningar från kunderna. I värdepappersutredningen har föreslagits 

att Finansinspektionen närmare ska få bestämma exakt vilka provisioner eller ersättningar som 

ska vara tillåtna. Detta för att råda bot på finansmarknadens uppfinningsrikedom för att ta sig 

förbi förbud.  

 

Vid första anblick kan detta te sig som en bra lösning. Att Finansinspektionen ges möjlighet att 

löpande styra ersättningar som är så centrala för många företags affärsmodeller skulle dock med 

stor sannolikhet skapa hög osäkerhet på marknaden. Det blir mycket svårt för företagen att veta 

om deras affärsmodeller kommer att vara tillåtna i framtiden eller bara tillfälligt. Enda lös-

ningen för företagen skulle bli att designa sin affärsmodell efter de strängast möjligaste reglerna 

som Finansinspektionen skulle kunna tänkas införa. I en intervju med Charlotta Ek på Skandia 

Bank & Försäkring så berättar hon att den generella synen bland företag är att säkerhet om vad 

som gäller inför framtiden är det viktigaste för ett bra affärsklimat. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Intervju med Charlotta Ek, Skandia Bank & Försäkring, Stockholm, 9 oktober 2015 
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2.5 Fortsättningen i Sverige 

 

Enligt MiFID II så ska MiFID II:s minimumregleringar införlivas i svensk lag den tredje juli 

2016 för att sedan bli tillämpliga från den tredje januari 2017. Bilden nedan från företaget 

Financial Compliance Group:s Powerpoint angående provisionsförbud beskriver MiFID II:s 

implementering m.m. på ett strukturerat sätt. 23 

 

 

 

 

När och hur ett mer långtgående provisionsförbud kommer att bli svensk lag är svårare att säga. 

Ännu finns ingen proposition, men det talas i branschen om att en proposition kommer under 

första kvartalet av 2016. Därefter kommer det ta ännu längre tid innan ett konkret lagförslag 

antas. 

 

 

                                                 
23 Financial Compliance Group Powerpointpresentation “MiFID II och provisionsregleringens effekter på 

marknaden” s. 13 
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3 . Konsekvenser av ett 

provisionsförbud 

3.1 På vilket sätt förändras marknaden? 

 

Många företag har tidigare endast levt på att förmedla andras produkter och få sina intäkter 

genom provisioner från produktbolagen. Vid ett totalt provisionsförbud kommer marknaden 

som den ser ut idag för att bedriva denna typ av affärsmodeller sannolikt stängas helt.. Även 

vid ett partiellt provisionsförbud kommer dessa företag leva i en osäkerhet, åtminstone tills det 

är klarlagt exakt vilka typer av provisioner som kommer att vara förbjudna. Istället måste nya 

sätt att få ersättningar på hittas. Vad dessa kan vara beskrivs nedan.  

 

3.2 Finansmarknadens aktörers agerande  

 

Från min egen undersökning av hur finansiella rådgivare har agerat för att möta ett provisions-

förbud kan man dra två slutsatser. Det ena är att firmor som tidigare enbart sysslat med för-

medling av andras produkter nu ser ut att i mycket högre utsträckning försöka skapa egna 

produkter att sälja. Det andra är att på större kunder istället ta en procentuell avgift direkt från 

kunden på förvaltat kapital. Metoderna beskrivs mer utförligt nedan. 

 

3.2.1 Undersökning bland finansiella rådgivningsfirmor 

 

För att närmare kunna se exakt hur olika rådgivningsfirmor anpassar sig till hotet av ett provis-

ionsförbud gjorde jag själv en undersökning. Denna baserades bland annat på att själv säga mig 

vara intresserad av företagets tjänster och be företagens rådgivare berätta mer om sina produkter 

och tjänster.  Detta är tyvärr inte en helt vetenskapligt korrekt metod men i brist på bättre sätt 

var det en bra lösning. Det har gett mig en inblick i hur de olika rådgivningsfirmorna agerar för 

att möta de förändringar som branschen står inför. Som visas i tabellen så går det att se att de 

två nedanstående metoderna att anpassa sig på, egna produkter alternativt en avgift på förvaltat 
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kapital, är de vanligaste. Vissa fel kan finnas i Excel-bladet och det kan även vara så att företag 

väljer att byta strategi ju närmare ett totalt provisionsförbud kommer. Det kan också bli så att 

företagen fortsätter exakt så som tidigare ifall lagstiftaren lägger sig på nivån för MiFID II:s 

minimiregel innebärande partiellt provisionsförbud. Därför är det svårt att veta exakt hur ett de 

olika företagen kommer att positionera sig för framtiden. Tabellen ger dock en viktig fingervis-

ning kring vad som händer och de aktiviteter som uppstått genom det blotta hotet om ett totalt 

provisionsförbud.  
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3.2.2 Procentuell avgift på förvaltat kapital 

 

Ett annat alternativ för att klara ett provisionsförbud som ofta kan vara mer lönsamt på större 

kunder är att ta ut en procentuell avgift direkt från kunden baserat på förvaltat kapital. Detta 

görs också redan av många kapitalförvaltningsfirmor. Framför allt har denna intäktsmetod an-

vänts inom Private Banking, där kunderna erbjuds en rad tjänster gentemot att de betalar en 

procentuell årlig avgift på det förvaltade kapitalet. På detta sätt kan man även säga att företagets 

och kundens intressen sammanfaller - kunden vill öka sitt kapital och företaget vill öka sin 

intäkt på det förvaltade kapitalet, vilket görs genom att kapitalet växer. Denna ersättnings-

modell kan tillämpas både på diskretionär förvaltning, rådgivande förvaltning och execution-

only-tjänster. Det är dock mer vanligt att courtage används som avgift vid execution-only-tjäns-

ter. 

 

Mangold är ett finansiellt företag som bland annat tillhandahåller investeringsrådgivning. Bil-

den nedan visar Mangolds olika alternativ för deras rådgivningstjänster. Mangold förmedlar 

både andra företags produkter och tillhandahåller egna. Det normala för många förmedlare har 

varit att erbjuda den depå som Mangold benämner som ”Standard” för mindre kunder. Depå-

typerna ”Plus” och ”Premium” kostar en andel av det förvaltade kapitalet att inneha. Detta 

erbjudande riktar sig normalt sett till kunder med större kapital.  

24 

                                                 
24 Powerpointpresentationen ”Mangolds Kapital- och pensionsrådgivning” 
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Nedan visas ett räkneexempel för de tre olika depåkategorierna. Anledningen att detta tas upp 

är för att visa i kronor vad en rådgivningsfirma kan tjäna på olika depåtyper. Viktigt att notera 

är att avgifterna är fiktiva i det här exemplet men av egen erfarenhet från branschen så skulle 

beloppen kunna stämma ungefärligt. Bilderna visar de betalningsströmmar som kan förekomma 

vid investeringsrådgivningen. Avgiftsstrukturen redovisas i Mangolds PowerPoint. 25 

 

För en Mangold Standard kund så kostar Courtage för affären:  

0,001 ∗ 250 000 = 250 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑛𝑑 

0,0015 ∗ 250 000 = 375 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑎𝑓𝑓ä𝑟𝑒𝑛 

 

 FOND A FOND B FOND C Aktier  Totalt 

Investerat belopp 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 

Förvaltningsavgift, 

exempel 

1250 2500 5000 0 8750 

Kickback mangold, 

exempel 

500 1000 2000 0 3 500 

Intäkt produktbolag 750 1500 3000 0 5250 

Courtage 250 250 250 375 1125 

      

 

 

                                                 
25 Powerpointpresentationen ”Mangolds Kapital- och pensionsrådgivning” 

Mangold 
standard

kund

ProuktbolagKickbackMangold
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För en Mangold Plus kund: 

I detta fall ingår avgiftsfri aktiehandel. 

 FOND 

A  

FOND 

B 

FOND 

C 

Aktier Totalt 

Investerat belopp 250 

000 

250 

000 

250 

000 

250 

000 

1 000 

000 

Förvaltningsavgift 1250 2500 5000 0 8750 

Kickback 

mangold  

500 1000 2000 0 3 500 

Intäkt produkt-

bolag 

750 1500 3000 0 5250 

Courtage 250 250 250 0 750 

 

 

För en Mangold Premium kund: 26 

 

I detta fall får kunden tillbaka eventuell kickback och betalar inget courtage alls. Detta är en 

modell som skulle kunna överleva ett provisionsförbud. Sannolikt skulle den här depåtypen 

kunna bli standard för alla Mangolds kunder om ett provisionsförbud införs. Ett problem med 

den här modellen är dock att kunden måste ha en ansenlig mängd förvaltningsbart kapital för 

                                                 
26 Powerpointpresentationen ”Mangolds Kapital- och pensionsrådgivning” 

Mangold Plus

kund

Prouktbolag

Rådgivare

Mangold
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att det ska vara lönsamt för ett förmedlarföretag att ta ut en procentuell avgift.  En procentuell 

avgift får heller inte vara allt för hög, då den i så fall skulle äta upp all avkastning som förvalt-

ningen skapat. Avgifter av den här typen brukar ligga mellan 1-2% 

 

 

 FOND A  FOND B FOND C Aktier Totalt 

Investerat belopp 250 000  250 000 250 000 250 000 1 000 

000 

Förvaltningsavgift 1250  2500 5000 0 8750 

Kickback som går 

tillbaka till kund 

500  1000 2000 0 3 500 

Intäkt produktbolag 750  1500 3000 0 5250 

Kostnad kund 750  1500 3000 0 5250 

 

 

 

 

 

Mangold 
Premium

Prouktbolag

Rådgivare

Mangold
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Sammanställning kostnader för kunden respektive intäkter för Mangold av olika alternativ: 

Depå Kostnad kund  

Intäkter till 

Mangold  

Standard  9875 3500 

Plus 15875 10250 

Premium 10750 16000 

 

 

3.2.3 Egna produkter 

 

Ett sätt för rådgivare som tidigare endast förmedlat andras produkter är att utveckla och sälja 

egna produkter. Detta är något som redan hänt. Bland annat rådgivaren Cerberus har börjat 

arbeta med detta. Ofta handlar det då om att egna fonder utvecklats i samarbete med någon 

annan aktör. Detta gör att en avgift tas ut direkt från fonden som kunden har innehav i. Att driva 

egna fonder är mycket kostsamt vilket gör att mindre företag som exempelvis Cerberus behöver 

samarbeta med en extern part för att kunna tillhandahålla fonder.  

 

I artikeln i bilaga 1 så beskriver Cerberus VD Alexander Strömstedt hur han ser på ett provis-

ionsförbud och konsekvenserna av det. Framför allt är det intressant att notera flaggning för att 

organisationen eventuellt läggs om från att förmedla andras produkter till att sälja egna.27 

 

3.2.4 Söderberg & Partners Fair Deal – modell 

 

Söderberg & Partners tillämpar i dagsläget två olika ersättningsmodeller, arvodesbaserad och 

provisionsbaserad. Vid den arvodesbaserade provisionsmodellen skickas kickback tillbaka till kunden 

istället för att behållas av Söderberg.  

 

Vid provisionsbaserad ersättningsmodell så ersätts Söderberg på traditionellt vis, det vill säga genom att 

få provisioner från de produktbolag som kunden placerar sina pengar i. 

                                                 
27 Nyhetsbrevet Risk & Försäkring. Nummer 18 den 22 november 2012 
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I Söderberg & Partners månadsbrev från sommaren 2015 så flaggar Gustaf Rentzhog för att deras råd-

givningsmodell ”Fair Deal” kommer att överleva ett provisionsförbud. 28 Detta för att provisioner inte 

behövs för att finansiera rådgivningen. 

 

3.2.5 Internetbaserad rådgivning 

 

Ett intressant fenomen som diskuterats i finansbranschen är huruvida rådgivningen kommer att 

bli mer och mer internetbaserad, särskilt just i och med ett provisionsförbud och de ökade 

svårigheterna att ta betalt för rådgivningstjänster. Söderberg & Partners har själva utvecklat en 

tjänst för internetbaserad rådgivning som de kallar iRåd. De beskriver tjänsten så här: 

 

"iRåd är ett pedagogiskt och lätthanterligt system som på ett kostnadseffektivt sätt informerar 

om tjänstepensionen och de val som finns. Tjänsten underlättar för individen att välja och hjäl-

per till med vad man bör välja. Webbverktyget är i mycket hög grad anpassad efter den an-

ställdes individuella situation och drar fullt ut nytta av hela Söderberg & Partners samlade 

analyskraft och erfarenhet inom traditionell livförsäkring, fondförsäkring och kapital-

förvaltning. iRåd möjliggör kort och gott rådgivning med hög kvalitet till samtliga anställda."29 

                                                 
28 Söderberg & Partners Månadsbrev Juni 2015 
29 http://www.soderbergpartners.se/irad 
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Läser man beskrivningen mellan raderna så är det lätt att tolka det som att personer som annars 

inte skulle kvalificera för rådgivning nu har möjlighet att få detta genom tjänsten iRåd. Att 

rådgivningen blir internetbaserad och standardiserad skulle vara ett kostnadseffektivt sätt att ge 

rådgivning till mindre välbeställda kunder. Ett provisionsförbud verkar som tidigare konsta-

terats kunna leda till att den nuvarande rådgivningsmarknaden koncentreras på mer förmögna 

kunder och de mindre förmögna kunderna erbjuds nya produkter och tjänster, som till exempel 

iRåd. 

 

30 

                                                 
30 http://www.soderbergpartners.se/irad 
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3.3 Vilka gynnas av ett provisionsförbud? 

 

Företag som har haft en tradition av att utveckla och förmedla egna produkter kommer att ha 

en lättare omställningsprocess inför provisionsförbudet. Dessa behöver kanske endast ändra 

vissa delar av sin affärsmodell. Kan man bedriva investeringsrådgivning kring de egna produk-

terna behöver inte någon provision tas ut för rådgivningen, eftersom bolaget då kommer att få 

in avgiften i form av förvaltningsavgift eller courtage på produkten de förmedlat. Ju större andel 

som förmedlarbolaget äger i produktbolaget, desto mer lönsamt blir det naturligtvis för förmed-

larbolaget att förmedla produktbolags produkter.  

 

Stora företag har oftast större muskler att hantera risk och compliance – frågor. De fasta kost-

nader som sådana frågor innebär i form av till exempel interna eller externa jurister kan täckas 

av en mängd intäkter. Samtidigt bör man komma ihåg att ju mer komplex en verksamhet är, 

desto mer arbete behöver läggas ned på att följa olika regleringar och desto mer kan även affärs-

modeller påverkas. Ett stort företag kan ha svårare att lägga om en affärsmodell än ett snabb-

fotat mindre företag.  

 

Ur ett kundperspektiv ser det ut som att större kunder kommer få ännu större uppmärksamhet 

eftersom att dessa är lättast att fakturera direkt. Som exempel kan följande scenario tas. En kund 

med 5 miljoner kronor placerbart kapital vill få rådgivning kring hur dessa ska placeras. 

Rådgivningsföretaget har en avgift på 1 procent av kapitalet för att göra detta, vilket är sed-

vanligt i branschen. Detta innebär att kunden betalar 50 000 kronor per år, vilket är tillräckligt 

för att täcka kostnaderna för rådgivningen. Potentiellt skulle dessa kunna få lägre kostnader och 

ökade valmöjligheter. 

 

 

3.4 Vilka missgynnas av ett provisionsförbud? 

 

Företag som tidigare endast har sålt andras produkter kommer att ha en lång och dyr 

omställningsprocess för att kunna ta betalt direkt från kunden. Ett alternativ för dessa är att 

försöka utveckla egna produkter som de kan sälja. Att till exempel utveckla en egen fond är 

mycket kostsamt och kräver att företaget har tillstånd att driva ett eget fondbolag.  
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De mindre bemedlade kunderna kan komma att få mindre uppmärksamhet från rådgivnings-

företag, då dessa är svårare att fakturera direkt. Som jämförande exempel kan följande scenario 

tas. En kund med 500 000 kronor placerbart kapital vill få rådgivning kring hur dessa ska pla-

ceras. Rådgivningsföretaget har en avgift på två procent av kapitalet för att göra detta, vilket är 

dubbelt så mycket som det sedvanliga i branschen. Detta innebär att kunden betalar 10 000 kr 

per år, vilket oftast inte är tillräckligt för att täcka kostnaderna för rådgivningen. 10 000 kronor 

skulle åtminstone inte täcka kostnaderna för samma typ av rådgivning som den större kunden 

med 5 miljoner i placerbart kapital ges. 

 

Alternativet med att ha en egen fond som säljs till mindre kunder är naturligtvis en möjlighet 

för rådgivare som tidigare levt på provisioner. Ett problem blir dock hur fonden ska distribueras 

då det skulle vara för kostsamt för företagen att låta alla små kunder få träffa en rådgivare vid 

införsäljningsprocessen. Ett annat problem är att det som tidigare konstaterats är mycket 

kostsamt att ha ett eget fondbolag. Företagen kommer därmed behöva anlita en extern part som 

fondhotell, vilket redan idag finns. Vid upplägget med fondhotell så går betalningsströmmarna 

normalt från kunden till fondhotellet. Fondhotellet betalar i sin tur ut en ersättning till 

rådgivningsföretaget, vilket potentiellt skulle kunna ses som en typ av provision som riskerar 

att bli förbjuden.  
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4 . Slutsats  

4.1 Hur provisionsförbudet troligen utformas 

 

Idag vet vi inte exakt hur ett provision förbud kommer att utformas i Sverige. I SOU 2015:2 så 

lämnar utredningen som tidigare konstaterats öppet hur långtgående de anser att provisions-

förbudet ska vara. Ett tänkbart scenario är att regeringen överlåter på Finansinspektionen att 

avgöra exakt vilka provisioner som ska vara tillåtna respektive förbjudna. Detta är något som 

skulle kunna skapa stor osäkerhet på finansmarknaden, då det skulle innebära att aktörerna inte 

kan veta vilka affärsmodeller som kommer att vara juridiskt giltiga och icke. 

 

En partner på en av de ledande affärsjuridiska byråerna i Stockholm som tyvärr inte kan nämnas 

vid namn, menar att ett provisionsförbud utöver vad som MiFID II kräver ”känns synnerligen 

långt borta och främmande för svensk finansmarknad”. Flera andra medarbetare i branschen 

har när jag talat med dem uttryckt sig på ett liknande sätt. Faktum kvarstår dock att en stor 

majoritet av alla de förmedlare som tidigare enbart levt på provisionsintäkter har börjat ställa 

om sina affärsmodeller för att anpassa dem till ett totalt provisionsförbud.  

 

Som jag tar upp nedan så finns det en rad negativa effekter med ett totalt provisionsförbud. 

Dessa bör inte lagstiftaren vilja ha. Ett totalt provisionsförbud i likhet med de som finns i 

Holland och Storbritannien tror jag därför att lagstiftaren inte i första hand vill införa. En rimlig 

början skulle kunna vara att förbjuda upfront-provisioner som har varit den mest omdiskuterade 

provisionstypen.  

 

4.2 Hur ett provisionsförbud kan förväntas påverka 

svensk finansmarknad 

 

Som redan konstaterats skulle ett provisionsförbud med största sannolikhet få stora effekter på 

den svenska finansmarknaden. Exakt vilka effekterna blir är svårt att förutse. Det går att jämföra 

med Storbritannien och Holland men kulturella och socioekonomiska skillnader i t.ex. 
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betalningsvilja för finansiell rådgivning bland befolkningen kan göra att utfallen av samma typ 

av reglering kan se olika ut.  

 

4.2.1 Större fokus på rådgivning till förmögna kunder 

 

Förmögna personer ser ut att bli allt mer attraktiva kunder för finansmarknaden, och särskilt 

rådgivningsmarknaden. Sannolikt kommer företag att utveckla fler sätt att nå och bibehålla 

detta kundsegment. Förmodligen kommer också en prispress ske på rådgivning då det uppstår 

ännu större konkurrens om dessa kunder när marknaden för de mindre välbärgade kunderna 

försvinner.   

 

Anledningen till detta är framför allt att det är enklare att fakturera förmögna kunder för finan-

siell rådgivning är mindre bemedlade kunder. Exempelvis så går det att ta en avgift på 1 % av 

de förvaltade kapitalet om det låt säga är 10 miljoner kronor (100 000 kronor). Det är däremot 

inte lönsamt att ta 1 % av det förvaltade kapitalet på 100 000 kronor (1000 kronor). En avgift 

på den mindre summan skulle inte täcka rådgivningskostnaderna. 

 

Även om rådgivaren skulle debitera kunden per timme så skulle samma situation uppstå. En 

förmögen kund skulle kunna lägga till exempel 2000 kr per timme på rådgivning. Skulle en 

kund som ska placera 100 000 kronor lägga en så stor del av sitt kapital på rådgivning så skulle 

lönsamheten i att få rådgivning snabbt försvinna. 

 

4.2.2 Konsolidering på rådgivningsmarknaden 

 

I och med ökade regleringar så ökar också kraven på enskilda företag. En hel del resurser krävs 

för att leva upp till ökade krav från myndigheter på att till exempel följa regler för doku-

mentation och hantering av intressekonflikter. I min intervju med Ulf Mossegård, styrelse-

ordförande på Investerum, så menar han att trenden redan innan ett provisionsförbud ens kom 

på tal har varit att stora och etablerade aktörer växer på bekostnad av små aktörer som slås ut. 

31 Framför allt beror detta på att ökade regleringar kräver skickliga jurister som kan hjälpa de 

                                                 
31 Intervju med Ulf Mossegård, Styrelseordförande på Investerum, Stockholm, 25 oktober 2015 
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finansiella företagen med att hantera regleringarna. Oavsett om dessa är anställda eller konsultar 

för företaget så blir det dyrt, en kostnad som en liten firma kan ha svårt att klara.  

 

Av detta kan man dra slutsatsen att en konsolidering på finansmarknaden uppstår, där stora och 

etablerade aktörer kan fortsätta växa på bekostnad av små och nystartade företag. Detta beror 

inte bara på ett provisionsförbud utan på de ökade regleringarna i allmänhet. Ett provisions-

förbud kräver också som tidigare konstaterat att företag lägger om sina affärsmodeller, och detta 

kan vara mycket kostsamt. Alla höga kostnader blir extra problemfyllda för företag med låg 

omsättning. 

 

4.2.3 Eventuell fördel för storbanker 

 

Många företrädare för finansbranschen menar att det framför allt skulle vara storbankerna som 

gynnas av ett provisionsförbud då dessa har större finansiella muskler och egna distributions-

kanaler för sina produkter. I kombination med ett ökat fokus på förmögna kunder, kanske 

framför allt från de mindre rådgivningsfirmorna, så skulle man kunna tänka sig en situation där 

alla mindre kunder är hänvisade till sin bank för att få investeringsrådgivning. Detta skulle i sin 

tur kunna leda till att mindre kunder endast får tillgång till storbankernas egna fonder och struk-

turerade produkter. 

 

I min intervju med Leif Rönnqvist, affärsarkitekt på Swedbank, menar Leif att detta inte är helt 

självklart. Storbankernas komplexitet gör att de kräver stora resurser för att kunna ändra sina 

affärsmodeller. De är alltså inte riktigt lika snabbfotade som mindre aktörer kan vara. De 

svenska bankerna är även mycket internationella i den meningen att de har verksamhet i fler 

länder i Sverige. Olika nivåer på ett provisionsförbud i olika länder som en bank är verksam i 

medför ytterligare komplexitet och därmed även kostnader för banken. 32 Värdepappersbolag 

som bara har verksamhet i Sverige har endast de svenska regleringarna att förhålla sig till vilket 

oavsett nivån på ett provisionsförbud blir mer lätthanterligt. 

 

                                                 
32 Intervju med Leif Rönnqvist, Swedbank, Stockholm, 22 oktober 2015 
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4.3 Kommer ett provisionsförbud att nå avsedda 

effekter? 

 

Det är klarlagt att provisioner har haft en negativ påverkan på kunders finansiella rådgivning. 

Utan incitamenten som provisioner utgör så har ett förmedlarbolag inte någon ekonomisk 

anledning att rekommendera en viss produkt. Provisioner har finansierat rådgivningen, som 

ibland varit ren försäljning utan särskilda rådgivningsinslag.  

 

Det kommer som tidigare har konstaterats finnas ett par andra sätt för förmedlarbolag att finan-

siera sin verksamhet på, till exempel genom att sälja egna produkter eller ta en procentuell 

avgift på det förvaltade kapitalet. Ingen av dessa metoder skulle ge ett förmedlarbolag in-

citament att sälja andra företags produkter baserat på hur stor provision förmedlaren erhåller.  

 

Frågan återstår då ifall detta betyder att intressekonflikten mellan förmedlarbolaget och kunden 

kommer att försvinna. En potentiell risk är att företag som tidigare producerat till exempel de 

strukturerade produkter som bland annat FI starkt kritiserar33 lägger om sina organisationer till 

att också bedriva egen försäljning av dessa gentemot slutkund, istället för att gå via förmed-

larbolag.  

 

Vid alternativet men en procentuell årlig avgift som tas från kunden så skulle rådgivningen 

kunna bli helt transparent för kunden och rådgivaren skulle inte ha några snedvridande 

incitament alls att rekommendera en viss produkt framför en annan, oavsett om det är dennes 

egna eller inte (förutsatt att det inte ligger ytterligare avgifter inbakade i de egna produkterna). 

Problemet men en avgift direkt från kunden är att den måste vara tillräckligt stor för att täcka 

administrations- och rådgivningskostnader. Dessa har tenderat att bli högre och högre i takt 

med mer omfattande krav på till exempel rådgivningsdokumentation och erforderliga licenser. 

Baserat på egen erfarenhet från branschen så skulle jag säga att  en kund som ger mindre intäkter 

än cirka 50 000 kronor per till för förmedlarföretaget oftast inte är värd att ta in som kund. Hos 

de rådgivningsföretag som idag tillämpar en procentuell årlig avgift som ersättningsmetod så 

ligger denna oftast mellan 1-2% av det förvaltade kapitalet. Det skulle innebära att kunden 

                                                 
33 Finansinspektionens Tillsynsrapport 2013 
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måste ha 250 000 – 500 000 kronor för att vara lönsam för företaget. En kund som har mindre 

pengar än så skulle troligen inte få någon rådgivning. 

 

4.4 Egen åsikt om ett provisionsförbud 

 

Ett provisionsförbud skulle sannolikt uppnå vissa av de syften som lagstiftaren vill. Samtidigt 

kan det få konsekvenser som inte var avsikten med förbudet. Personligen skulle jag känna mig 

tryggare med att gå till en rådgivare ifall denne inte tog emot provisioner. Problemet blir att 

många kunder inte alls kommer att få gå till en rådgivare då kapitalkraven för att få bli kund 

kommer att vara för höga.  

 

En annan viktig aspekt är att många kunder som idag har ett sparande som är dyrt eller olämpligt 

för dem skulle kanske inte ha något sparande alls om inte en rådgivare hade sålt finansiella 

produkter till dem. Det är alltså kunder som kanske skulle köpt en till resa eller en ny bil om de 

inte hade sparat i till exempel ett (förvisso dyrt) fondsparande. Det kan vara bättre att ha ett 

sparande i fel produkter än att inte ha något sparande alls. Min egen tro är att ett provisions-

förbud potentiellt kan öka klyftorna mellan de kunniga, kapitalstarka individerna och den större 

skaran okunniga och mindre bemedlade, Detta för att de kapitalstarka kommer kunna få råd-

givning och har viss koll på sitt sparande själva, medan de mindre bemedlade varken kommer 

kunna få rådgivning eller ha tillräcklig kunskap för att placera själva. 

 

En avvägning måste göras mellan att skydda konsumenten från dåliga råd och dyra produkter 

kontra att konsumenten inte får tillgång till rådgivning alls. I avvägningen bör också tas in det 

faktum att ett provisionsförbud kan leda till ökad snedfördelning mellan samhällsklasserna, där 

de rika gynnas ytterligare medan majoriteten av befolkningen riskerar att missgynnas.  

 

Genom att endast förbjuda upfront-provisioner skulle man kunna komma tillrätta med de höga 

initiala provisionerna som förmedlarföretag kan lockas av. Så kallad tick-ersättning som betalas 

över tid, till exempel som en del av den fondförvaltningsavgift en kund betalar, är i min mening 

mer hälsosamma för samhället, då provisioner i regel är mindre och leder till ett krav på 

långsiktighet från förmedlarbolaget då dessa måste behålla sina kunder för att fortsätta få 

provisionerna.  
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Baserat på ovan förda resonemang skulle jag föreslå att man i ett första steg införlivar MiFID 

II:s minimumregleringar med tillägget att alla upfront-provisioner förbjuds. Det skulle minska 

intressekonflikterna utan att riskera att en stor del av befolkningen blir utan finansiell råd-

givning och kanske rentav slutar spara. 
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Ordlista 
Nedan följer ett antal begrepp som används i uppsatsen. Observera att begreppen kan ha en 

annan betydelse i annan text. Detta är vad som menas med begreppen i den här uppsatsen. 

 

Provisioner/Kickback = Ersättningar som skickas från produktbolag till förmedlarbolag 

baserat på de produkter som förmedlarbolaget har sålt till slutkunder.  

 

Tick-ersättning = En term som normalt sett betecknar löpande provision som betalas ut till 

förmedlaren så länge en kund har en viss produkt. Till exempel kan en tick-ersättning på en 

produkt med 1 % i årlig avgift vara hälften av avgiften per år. 

 

Upfront-provision = Betecknar provision som betalas ut direkt till förmedlaren i samband med 

att en kund tecknar sig för en viss produkt. Vanligt på strukturerade produkter och kapital-

försäkringar. 

 

Värdepappersutredningen = Ett populärt namn på SOU 2015:2 

 

Produktbolag = I den här uppsatsen betecknas företag som producerar egna finansiella produk-

ter som produktbolag. Produktbolag kan såsom till exempel storbankerna förmedla de egna 

produkterna eller bedriva förmedlingen genom externa förmedlare.   

 

Förmedlarbolag = Ett företag som förmedlar någon annan finansiell aktörs produkter. Till 

gruppen förmedlarbolag finns till exempel företag som arbetar med investeringsrådgivning utan 

att sälja egna produkter.  

 

Portföljförvaltning/Diskretionär förvaltning = Definieras i SOU 2015:2 såsom ” förvaltning 

av värdepapper på diskretionär basis enligt uppdrag från enskilda kunder, om dessa portföljer 

innehåller ett eller flera finansiella instrument.” Detta innebär att rådgivaren får fullt mandat att 

fatta investeringsbeslut för kundens räkning. 
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Rådgivande förvaltning = Förvaltning av värdepapper där alla investeringsbeslut måste bes-

lutas av kunden. Investeringsrådgivaren fungerar som informationskälla och samtalspartner för 

kunden vid fattande av investeringsbeslut 

 

Execution-only-tjänster = Tillhandahållande av plattform för kund att fritt välja finansiella 

produkter på utan någon förvägs rådgivning 

 

MiFID = Markets in Financial Instruments Directive. Ett europadirektiv som infördes i Sverige 

år 2007 och som reglerar den finansiella marknaden.  

 

MiFID II = Markets in Financial Instruments Directive II. En uppdatering av det tidigare regel-

verket MiFID. Ska senast ha implementerats i svensk lag år 2017. 

 

Finansiell rådgivning = Investeringsrådgivning kring finansiella produkter.  

 

Rådgivningsfirma/rådgivningsföretag = Ett företag som bedriver finansiell rådgivning. 

 

iRåd = En internetbaserad rådgivningstjänst som utvecklats av Söderberg & Partners. 

 

Kapitalkrav = Krav från investeringsrådgivningsföretaget på att kunden ska ha ett visst belopp 

investerat via dem för att få bli kund. 

 

Strukturerad produkt = En kombination av flera olika finansiella instrument som till exempel 

en aktieindexobligation. Kan båda användas för att få hävstång eller skydd (så kallad hedge) 

för investerat kapital. 

 

 

Begreppen förmedlarbolag och rådgivningsföretag används synonymt i uppsatsen. Förmed-

larbolag är egentligen ett vidare begrepp än rådgivningsföretag, då ett förmedlarbolag även kan 

vara en execution-only-plattform. 
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