
 

Vd Karin Lindblad medverkar i nedanstående artikeln som återpubliceras här med tillstånd från  
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Med uppdrag att stärka 
konsumentskyddet 
Att stärka konsumentnyttan, återupprätta förtroendet för förmedlarkåren, skapa 

ett närmare samarbete med Finansinspektionen, FI, och stötta landets 

förmedlare. Det är de viktigaste uppgifterna för Sfm:s nya vd Karin Lindblad.  

 

I april 2015 tillträdde Karin Lindblad som vd för Svenska Försäkringsförmedlares 

Förening, Sfm. Hennes absolut viktigaste och mest prioriterade uppgift är att verka 
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för en öppen marknad med olika ersättningsmodeller. 

 

Karin Lindblad tvekade inte en sekund när hon fick erbjudande att ta över Sfm efter 

Charlotta Carlberg, som lämnade föreningen för att bli konsult på KPMG. Karin hade 

tidigare arbetat både på bank och på försäkringsbolag och har bra koll på 

förmedlarnas roll i försäkringsbranschen. 

 

— Förmedlare är entreprenörer och uppstickare som utmanar banker och är en 

alternativ försäljningskanal till försäkringsbolagen. De följer sina kunder och har ett 

bredare produkterbjudande än både försäkringsbolag och banker. På så vis skapar 

de större kundnytta, säger Karin Lindblad. 

 

Ledordet för Karin Lindblad är konsumenternas vardagstrygghet. 

 

— I dag fokuseras debatten så mycket på avgifter och sparande. Det man tappar bort 

är konsumentens vardagstrygghet. 

 

I vardagstrygghet lägger Karin Lindblad exempelvis vad som händer med en persons 

ekonomi vid sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa, pension, olycksfall, skada, brand, 

skadegörelse, brott med mera, samt koll på om personen har luckor i sitt 

försäkringsskydd eller om kunden är överförsäkrad inom några områden. Detta gäller 

även för fåmansbolag. 

 

— Förmedlarna gör en behovsanalys, och ska ge råd om vilket försäkringsskydd som 

är lämpligt för varje kund. Det är viktigt att se till att allt är rätt försäkrat, så kunden 

inte behöver oroa sig för att själv ha glömt någon del av sitt totala försäkringsskydd 

inom liv-, sak- eller pensionsförsäkring. 

 

Karin Lindblad tycker att förmedlarna har en mycket viktig roll att fylla, och att de har 

fått oförtjänt dåligt rykte de sista åren. 

 

— Förmedlarna har alltid dokumenterat, men det måste göras tydligare för 

konsumenten så denne förstår vad som rekommenderas och varför. Sen är det ju 

alltid kunden själv som väljer i slutänden. 

 

Ersättning till förmedlarna i form av provision är något som fått väldigt negativ klang i 

massmedier. 

 

Provision är helt enkelt ersättning för förmedlarnas arbete med administration, 

rådgivning och kundvård. Förmedlarna utfärdar försäkring, hanterar försäkringar, 

förmåns-förordnande, löneförändringar, tjänstledighet med mera. För detta får de en 

ersättning som kan bestå av up front-ersättning, premieersättning, 

beståndsersättning eller arvodering. 

 



Karin Lindblad anser inte att detta är skadliga provisioner, men framhåller att kunden 

måste veta vad de betalar för. 

 

— Förmedlarna bidrar med administration, kundvård och en stor distribution. 

Förmedlarna är i dag en kostnadseffektiv distributionskanal till försäkringsbolagen. 

Om det inte vore så skulle försäkringsbolagen inte valt att distribuera försäkringar via 

förmedlare. Försäkringsbolagen köper förmedlarnas kompetens, och goda 

kundkännedom vilket lätt glöms bort i debatten. 

 

På vilket sätt tycker du att förmedlarna gör störst nytta för konsumenterna? 

 

— Sedan lagstiftningen ändrades år 1989 och förmedlarna kom i gång på allvar har 

konkurrensen på marknaden ökat. Detta har skapat bättre produkter och lägre priser 

för konsumenterna. Förmedlarna är på konsumenternas sida, och samarbetar med 

försäkringsbolag och banker för att kunna ge sina kunder bästa möjliga 

försäkringslösningar. Utan förmedlarna hade vi fortfarande haft ett oligopol med ett 

fåtal stora bolag och få valmöjligheter för konsumenterna. 

 

Hur kännbart skulle det bli för förmedlarna med ett provisionsförbud? 

 

— Ett provisionsförbud skulle få långtgående konsekvenser för hela 

förmedlarbranschen. Praktiskt taget all rådgivning på livsidan skulle tas över av de 

stora bankerna. 

 

Hur kan Sfm hjälpa förmedlarna om det blir ett provisionsförbud? 

 

— Våra medlemmar är egna företagare, och de tittar som bäst allihop på hur de ska 

kunna ta betalt för sina tjänster framöver. Detta är inget som branschföreningen kan 

göra åt dem. Men vi kan hjälpa dem med massor av annat. Vi är engagerade i 

Fullmaktskollen, och vi kan hjälpa till med administration, juridik och utbildning inom 

exempelvis compliance. Vi har alla myndighetskontakter, följer alla nya regelverk 

som värdepappersutredningen, IDD med mera och vi bedriver lobbying. Vi ser till att 

ha mängder av relevant och uppdaterad information på vår webbsida. Men själva 

affären är upp till var och en. 

 

Så ni kan inte ge råd om lämpliga affärsmodeller? 

 

— Nej, där måste varje förmedlare hitta vad som fungerar för dem. Kunderna är 

priskänsliga på olika sätt och är beredda att betala för olika saker, så det går inte att 

generalisera så mycket. 

 

Har det blivit onödigt mycket fokus på provisioner? 

 

— Jag har förståelse för att media har fokuserat på provisionsersättning därför är det 



än mer viktigt att fortsätta att vara transparenta och tydliga mot kund, Man väljer ju 

inte produkter utifrån hur mycket provision återförsäljaren har inom andra områden. 

Ingen som köper en bil eller en tv frågar ju hur mycket butiken tjänar på varje 

produkt, trots att de antagligen helst säljer det som ger dem bäst provision. Men detta 

är ju inte viktigt för kunden egentligen, så länge de får en produkt som passar dem. 

 

Vad gör ni på Sfm för att förhindra att provisionsförbudet går igenom? 

 

— Vi för en dialog med regeringskansliet och med FI. Det lutar åt att regeringen 

skjuter på minimireglerna och provisionsförbudet ett år. Det ska göras en 

lagrådsremiss i år. Men det är mycket viktigt att vi får i gång en självreglering. 

Transparens och tydlighet är ledorden när det gäller att förbättra förmedlarnas rykte 

och förändra branschen. 

 

Det har ju försökts med självreglering ett tag utan så stor effekt. Varför tror du att det 

går bättre nu? 

 

— År 2016 blir året när vi absolut måste visa att vi kan klara att självreglera 

branschen. Vi på Sfm samarbetar med InsureSec, Svensk Försäkring och vi har en 

dialog med regeringen. Det är extremt viktigt att vi lyckas med detta, för när 

lagstiftningen är satt blir det oåterkalleligt. Efter en så stor strukturförändring som ett 

provisionsförbud blir det svårt att backa och åter öppna upp för förmedlare. 

 

Förutom samarbetena, vad gör ni mer? 

 

— I höstas lanserade vi InsureEd, en utbildning för förmedlare. Det är en plattform 

där förmedlarna kan utbilda sig. Ännu så länge är det bara inom liv, men snart ska vi 

även lansera inom sak och compliance.  Förutom detta har vi InsureSec som 

licensierar förmedlare. Vi ska verkligen se till att ha seriösa och kompetenta 

förmedlare på marknaden! 

 

Hur märker konsumenterna av detta? 

 

— Redan i dag får konsumenterna förköpsinformation och dessutom en 

dokumenterad redovisning av provisioner. En utbildad licensierad och seriös 

försäkringsförmedlare är den yrkesperson som kan rådge individen och föreslå 

lämpliga lösningar efter en individuell behovsanalys. Konsumenterna kommer att få 

reda på produkternas egenskaper, och deras kostnads- och intäktsstrukturer. Det är 

ett bra kundskydd med mångfald, konkurrens och transparens. Viktigt är dock att 

ersättningsmodellerna inte raderas genom ett provisionsförbud. 

 

Vad säger regeringen när du träffar dem? 

 

— Vårt budskap till regeringen är att invänta det nya direktivet IDD och ta tillfället i akt 



att tillsätta en statlig utredning som gör en ordentlig konsekvensanalys, visar på 

övergångsregler samt tar fram förslag på lagtext som är anpassad till det komplexa 

regelverk som försäkringsmarknaden vilar på. En utredning som har till uppgift att 

stärka konkurrensen, kundnyttan och transparensen. 

 

Hur har era kontakter med FI varit? 

 

— De har varit goda så här långt. 

 

Vad kan ni dra för slutsatser från de länder där provisionsförbud har införts? 

 

— I Storbritannien till exempel har det efter provisionsförbudet 2013 skapats 

rådgivningsrobotar för vanliga inkomsttagare. Dessa tar inte hänsyn till individens 

situation utan ger mer övergripande råd. De med högre inkomster eller egen 

förmögenhet kan däremot betala för kvalificerad rådgivning vilket de också får. Det 

riskerar att leda till nya klassklyftor och det finns nu en växande oro i Storbritannien 

att många britter kommer att få en låg pension på grund av utebliven rådgivning. 

 

Gör brittiska myndigheter något åt detta? 

 

— Det brittiska finansdepartementet har börjat uppmärksamma konsekvenserna av 

att de med vanliga inkomster inte får det stöd de behöver. Man stärker inte 

konsumentskyddet genom att försvaga konkurrensen och stärka de stora bolagens 

ställning. 

 

Mycket av kritiken mot förmedlarna har ju rört råd kring avancerade finansiella 

produkter, hur ser du på det? 

 

— Det finns en skillnad mellan pensionsrådgivning och investeringsrådgivning. 

Pensionsrådgivning syftar till att genom sparande i pensionsprodukter (traditionell 

försäkring, fondförsäkring) trygga en framtida inkomst för den enskilde när denne går 

i pension. Investeringsrådgivning syftar till att genom sparande i olika 

investeringsprodukter utan försäkringsskydd skapa en framtida avkastning och 

förmögenhet för investeraren. Investeringsrådgivning harmoniserar därför enligt 

värdepappersmarknadsutredningens förslag men däremot inte pensionsrådgivning. 

Därför bör också provisionsfrågan hanteras separat för respektive rådgivning. 

 

Det är mycket fokus på livsidan, men hur mycket jobbar ni med sakförmedlarna? 

 

— I september 2014 ändrades direktivnamnet från IMD 2 till IDD för att tydliggöra att 

direktivet träffar all försäkringsdistribution och inte bara försäkringsförmedling. Sfm 

håller på att ta fram en analys av IDD för att informera medlemmarna om vad som 

både kommer att påverka sak- respektive livförmedlare. 

 



Fortsätter konsolideringen inom förmedlarkåren? 

 

— Ett provisionsförbud skulle skynda på konsolideringen väldigt mycket. Jag skulle 

vilja se att vi har många olika förmedlare runt om i landet och inte bara fyra 

storbanker, en handfull stora försäkringsbolag och några stora förmedlare. 

 

Varför är det viktigt att ha kvar många små förmedlare? 

 

— Det måste finnas en konkurrens på förmedlarmarknaden och där tillför de mindre 

förmedlarbolagen en sund konkurrens. Här är också den personliga kontakten ännu 

viktigare. Den förmedlare som dagligen träffar sina kunder i mataffären är väldigt 

mån om sina kunder, och skulle självklart aldrig medvetet ge dem dåliga råd.  

 

Hur är samarbetet mellan er och InsureSec? 

 

— Vi tittar bland annat på InsureSecs disciplinnämnd, och hur vi kan använda oss av 

den. Det bästa vore om Sfm och Insuresec hade en gemensam disciplinnämnd. 

 

FI har ju problem med att oseriösa förmedlare lägger ner verksamheten när de hotas 

av en varning och sen startar ett nytt bolag direkt, vilket gör att de aldrig får någon 

anmärkning. Vad kan ni göra åt det? 

 

— Vi tycker inte att det är okej. Vi anser att om en förmedlare blivit föremål för 

sanktionsprövning så bör den processen fortgå och möjligheten att undgå den tas 

bort. FI kollar ju bara på bolagen, medan vi följer de fysiska förmedlarna. Under förra 

året uteslöt vi tre förmedlare som inte agerade med kundens bästa för ögonen. 

 

Hur ser annars samarbetet med FI ut? 

 

— Vi kulle gärna se att vi hade ett nära samarbete. Tidigare generaldirektörer har 

varit ganska avvisande mot oss förmedlare, men Erik Thedéen verkar vara mer 

positivt inställd. Han ju själv varit på KPA och har gott rykte i branschen. Framför allt 

måste vi ha förståelse för att vi har samma syfte. Vi på Sfm vill gärna veta vad som 

oroar FI och hur vi gemensamt kan rätta till detta. 

 

Vad innebär egentligen en uteslutning ur Sfm för en förmedlare? 

 

— För att få en ansvarsförsäkring hos QBE måste man vara medlem i Sfm, och utan 

ansvarsförsäkring kan man inte verka som förmedlare. Samtidigt måste man vara 

med-veten om att en uteslutning tar ifrån någon deras levebröd. Därför krävs det att 

man gör en noggrann utredning innan man utesluter en medlem. 

 

Hur bedömer ni vilka som ska få bli medlemmar i Sfm? 

 



— För att bli medlem hos Sfm krävs styrelsebeslut. Innan beslut fattas går en remiss 

till försäkringsbolag och andra förmedlare ut i syfte att inhämta synpunkter på de 

ansökningar som har kommit in.   

 

Vad tycker du att förmedlarna ska ge för budskap till sina kunder? 

 

— Vardagstrygghet för kunderna. Där har förmedlarna oöverträffad kompetens, och 

där är det viktigt att finnas. En förmedlare kan ta ett helhetsgrepp på ett helt annat 

sätt än ett försäkringsbolag eller en bank, säger Karin Lindblad. 

 

  

 

Om Karin Lindblad 

 

Utbildning: Jur.kand. 

 

Karriär: Varit i finansbranschen i över 30 år i olika chefsbefattningar. 

 

Ålder: 58 år. 

 

Familj: Man och två döttrar. 

 

Senast lästa bok: Jag är Pil- 

 

grimen av Terry Hayes. 

 

Fritidsintresse: Golf. Jag började sent och har 32 i handikapp. 

 

Okänd talang: Har varit med och vunnit junior-SM i volleyboll för Sollentuna.   

 


