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Den svenska försäkringsförmedlarmarknaden  
är under en snabb utveckling. Det finns dels 
en betydande förändringstakt när det gäller  
marknadsstruktur, något som bygger på  

 marknadens och konkurrensensvillkor, dels  
högre krav på kunskap, bättre former för utbildning, en bredare licensiering  
och registrering och en bättre övervakning. Det senare uppnår vi genom en 
omfattande satsning på licensiering, genom InsureSec, dels genom intensi- 
fierade satsningar på utbildning, genom InsureEd som marknadsförs bland  
annat på Sfm:s hemsida.  
Det är rätt att konstatera att vi aldrig tidigare har tagit ett så stort häv när det gäller självreglering och 
skärpning av regler och kontroll. Det innebär att utrymmet för dem som inte vill följa lagar och regler, 
som inte sätter kundnytta och transparens i fokus, krymper. Sett till hur omfattande registrering vi har 
av framförallt förmedlare när det gäller liv, men också snabbt växande i vårt andra steg, när det gäller 
sak, en täckning som kommer innehålla alla dem som är djupt seriösa och tar sin profession på allvar.  
 
Vi har och håller på att höja kvalitet och kompetens på förmedlarmarknaden. Inte så mycket när det 
gäller de många som redan har levt upp till höga krav, men genom att driva fram att alla når upp till 
dessa, eller ägnar sig åt annat, vid sidan om Sfm och InsureSec och bortom det som är lagstiftningens 
räckvidd. Vår ambition har varit att alla förmedlare i Sverige som vill visa att man lever upp till höga 
krav ska kunna göra det och vara säkra på att några andra inte ska kunna dra ner förmedlarmark-
nadens rykte. Vi har kommit långt på den vägen.  
 
Jag är medveten om att det inte i varje läge har varit lätt process. Då tänker jag inte på dem som det 
inte ska vara lätt för, de som inte fyller kraven eller inte har det uppsåt som krävs, utan dem som fått 
avsätta tid och resurser som man inte självklart har ansett behövs för egen del och som kanske möt 
en process som kanske heller inte alltid fungerat så bra som det borde. Till er ber jag om ursäkt samti-
digt som jag vill understryka att vi har lärt oss och utvecklat verksamheten tack vare era reaktioner. 
Och jag vill understryka, vi är inte rädda, irriterade eller bekymrade för synpunkter som gör att vi kan 
rätta till brister och höja kvalitet.  
 
Nu har vi nått ett skede där vi tydligt kan understryka att debatten om den framtida försäkringsför-
medlingens villkor och förutsättningar, och jag tänker inte bara på provisionsfrågan, måste fokusera på 
att garantera konkurrens, en dynamisk försäkringsmarknad och bästa möjliga nytta åt kunderna.  
 
En lagstiftning som på ett eller annat sätt försvårar för konkurrens och för nya försäkringsaktörer, som 
stärker de störstas dominans, kommer inte gynna kunder och kommer inte underlätta för dem som vill 
ha råd och stöd för att få bästa möjliga trygghet när man går i pension, bästa möjliga råd när det gäller 
försäkringar. För alla dem är det viktiga frågor det handlar om. För Sveriges finansiella marknader är 
det viktigt att vi får en fortsatt utveckling av konkurrensen, inte en inskränkning.  
 
Sfm kommer fortsätta jobba för höjd kvalitet och kundnytta, och för en aktiv konkurrens som är till 
nytta för alla kunder och för det svenska samhället.  
 
Gunnar Hökmark 

Nr 1 
 Februari 2016 
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 Jag kan nu blicka tillbaks på en mycket händelserik start på mitt  nya 
 uppdrag. Genom remissen på Värdepappersmarknadsutredningens för
 slag har det varit ett stort fokus på livfrågor. Jag har under hösten även 
 kunnat ha en större aktivitet i sakfrågor.  
 
 Genom det nya försäkringsdirektivet IDD, som ska vara implementerat till 
 2018, kommer även provisionsfrågor för sakfömedling att behandlas. Jag 
 har nu kunnat besöka flera sakförmedlare runt om i vårt land och ett be
 stående intryck är den höga kompetens och professionalism jag mött. 
 Jag kommer under våren besöka fler sakförmedlare i syfte att fördjupa 
 mina kunskaper om verksamheten och diskutera viktiga framtidsfrågor.  
 

Under hösten har jag haft återkommande samtal och möten med företrädare för regeringskansliet. 
Det är viktigt för hela vår bransch att vi kan påverka utformningen av den kommande lagstift-
ningen på värdepappersmarknadsområdet liksom det kommande försäkringsdirektivet IDD. 
Många av frågorna berör både sak och liv och är viktiga framtidsfrågor för vår bransch. 
 
Det är av central betydelse att vi hela tiden sätter kundnyttan i fokus och låter det genomsyra vad 
vi vill utveckla och uppnå. Tillsammans med transparens, tydlighet och en ökad självreglering kan 
vi utveckla vår verksamhet i syfte att bland annat ge kundernas behov av vardagstrygghet ett bra 
försäkringsskydd.  
 
Den ökade konkurrens och prispress vår distributionskanal har skapat på den svenska försäk-
ringsmarknaden borde vara en viktig angelägenhet för regeringen att slå vakt om till gagn för  
konsumentintresset. 
 
I arbetet med en ökad självreglering lanserade vi under hösten utbildnings/kompetensportalen  
InsureEd som inledningsvis enbart har haft olika livutbildningar. Vi kommer under 2016 att tillföra 
portalen utbildningar inom sakområdet. 
 
Vi fortsätter utvecklingsarbetet med Fullmaktskollen och en ny MIS-portal. Mer om detta finns att 
läsa längre fram i denna info. 
 
Jag vill redan nu att ni noterar den 2 juni i era almanackor, då kommer vi att hålla årsstämma i 
Sfm. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka alla er som på olika sätt ger mig återkoppling, inspel och inspiration 
för att fortsätta utveckla vår verksamhet.    
 
Karin 
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Lagstiftningsarbetet 
MiFID  
EU-kommissionen föreslår att ikraftträdan-
det för Mifid 2 skjuts upp ett år till 2018. 
Tidtabellen för direktivet har varit ansträngd 
länge och EU-kommissionen har ännu inte 
antagit delegerade rättsakter eller tekniska 
standarder till Mifid 2. 
 
Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle 
Mifid 2 ha trätt i kraft den 3 januari 2017 
och det reviderade försäkringsförmedlings-
direktivet, IDD, i januari 2018. Nu ser det ut 
som om de två närliggande direktiven kom-
mer att träda i kraft samtidigt, vilket kan 
vara en fördel för den nationella implemen-
teringen av de två direktiven. 
 
När det gäller den svenska lagstiftningen 
så ska det komma en lagrådsremiss under 
första kvartalet 2016 om förslagen i Värde-
pappersmarknadsutredningen, som dessu-
tom innehåller anpassningen till Mifid 2. 
 

IDD 
EU:s Försäkringsdistributionsdirektiv publi-
cerades den 2 februari 2016 i sin officiella 
version, Official Journal. Det är ett direktiv 
som ska ersätta nuvarande direktiv 
2002/92/EG om försäkringsförmedling. På 
engelska kallades förslaget tidigare Insu-
rance Mediation Directive 2 (IMD 2) men nu 
kallas det för Insurance Distribution 
Directive (IDD). IDD innehåller som MiFID 
II -direktivet minimiregler och ersätter det ti-
digare förmedlardirektivet och täcker nu 
alla aktörer som distribuerar försäkringar 
t.ex. resebyråer och biluthyrare. Utgångs-
punkten är neutralitet oavsett vilken aktör 
som distribuerar en försäkring. 
Det är ett s.k. minimiharmoniseringsdirek-
tiv, vilket innebär att medlemsstaterna i nat-
ionella regler kan ställa högre krav på de 
berörda aktörerna jämfört med vad direkti-
vet föreskriver. Sverige har tidigare lagt 
sina regler på en högre nivå och förväntas 
också göra det i detta fall. Om ett medlems-
land bestämmer strängare regler gäller 
dessa även för försäkringsdistributör som  
arbetar gränsöverskridande från annat 
land. 

 
IDD-direktivet ska vara genomfört i svenska 
regler senast den 23 februari 2018. Det har 
dock kommit uppgifter från Regerings-
kansliet där det sägs att förslag för försäk-
ringsområdet om provisioner och hantering 
av intressekonflikter kan komma att läggas 
redan i den lagrådsremiss som regeringen 
planerar att lämna i juni i år för MiFID II-ge-
nomförandet (trots att försäkringsområdet 
inte utretts och att IDD-reglerna grovt sett 
inte är lika långtgående som MiFID II-reg-
lerna!). 
Syftet med direktivet är att säkerställa ett 
effektivt konsumentskydd och göra lagstift-
ningen om distribution av försäkringspro-
dukter mer enhetlig. I direktivets inledning 
understryks vikten av att ta hänsyn till för-
säkringsavtalens särdrag jämfört med inve-
steringsprodukter som regleras genom 
MiFID II-direktivet. Åtskilliga regler i de två 
direktiven är lika eller snarlika men en rad 
skillnader finns mellan de olika reglering-
arna. 
 
I likhet med MiFID II-direktivet kommer 
IDD-direktivet att ”fyllas ut” genom s.k. de-
legerade rättsakter. 
Extra krav ställs i direktivet på försäljning 
av försäkringsprodukter med investerings-
inslag. Med begreppet försäkringsprodukter 
med investeringsinslag avses ett försäk-
ringsavtal som även utgör en investerings-
produkt enligt förordningen om basfakta för 
investeringsprodukter (PRIIPS). Definit-
ionen torde normalt fånga kapitalförsäk-
ringar med undantag för rena riskförsäk-
ringar. Breda undantag görs framförallt för 
tjänstepension men även för åtskilliga 
andra pensionsförsäkringar. 
Försäkringsförmedlare och försäkringsföre-
tag får ta emot provisioner eller andra eko-
nomiska förmåner som betalas eller tillhan-
dahålls av tredje part eller en person som 
agerar på uppdrag av en tredje part endast 
då betalningen dels inte har någon negativ 
inverkan på kvaliteten på den relevanta 
tjänsten till kunden, dels inte försämrar för-
säkringsföretagets eller försäkringsför-
medlarens förutsättningar att fullgöra sina 
skyldigheter att agera hederligt, rättvist och 
professionellt i enlighet med sina kunders 
bästa intresse. 

 

Information från Sfm 
 

 



4 (10) 
 

Enligt IDD ska vid oberoende rådgivning 
bland annat en tillräckligt stor andel av för-
säkringsprodukterna med investeringsin-
slag på marknaden ingå i det underlag som 
ligger till grund för rekommendationen i 
fråga. 
Som nämnts framstår det som naturligt att 
frågor om provision och intressekonflikter 
inom ramen för en försäkring blir föremål 
för analys i den utredning som ska tillsättas 
för att ta fram förslag till genomförande av 
IDD-direktivet i Sverige. Även tekniken med 
utfyllnad av direktivets regler genom dele-
gerade akter från Kommissionen talar för 
detta. Trots bristen i logik och risken för 
onödigt dubbelarbete finns det tecken på 
att provisionsfrågan bryts ut i förtid för att 
regleras i ett MiFID II-sammanhang. Om 
tillämpningen av MiFID II-reglerna skjuts 
upp ett år uppstår inga egentliga tidsvinster 
eftersom tillämpningen i Sverige av regler 
som bygger på de båda direktiven i sådant 
fall får så gott som samma startpunkt. Och 
ligger tidtabellen för MiFID II fast uppnår 
lagstiftaren endast en obetydlig tidsvinst 
men riskerar oreda och de risker som finns 
med att lägga fram förslag utan konsekven-
sanalys. 
 
Tillämpningsområde 
Genom IDD utvidgas tillämpningsområde 
från enbart distribution genom en försäk-
ringsförmedlare som mellanhand till i stort 
sett all distribution av försäkringsprodukter 
(dvs. även försäkringsföretagens försäljning 
i egen regi genom anställda i företaget). 
Regler finns också om marknadsföring av 
försäkringar utan försäljning. Regler av den 
typen finns redan i den svenska marknads-
föringslagen. 
Ett generellt undantag från direktivets till-
lämpningsområde, för försäkringar som 
säljs som ett komplement till vara eller 
tjänst (skada på vara eller kopplad till ute-
blivet nyttjande av tjänst eller skada med 
koppling till resa), gäller om den årliga för-
säkringspremien ligger under 600 euro. En 
gräns på 200 euro per person finns också. 
 
Kompetenskrav m.m. och organisato-
riska krav 
Anställda vid försäkringsföretag som arbe-
tar i distributionsledet samt de aktörer som 
ägnar sig åt försäkringsförmedling som en 
sidoverksamhet (med undantag från rena 
administrationstjänster) ska följa kraven på 

erforderlig kompetens. Ett nytt krav på fort-
bildning på minst 15 timmar årligen införs. 
 
Regler om informationskrav och uppfö-
randeregler 
Mycket av det som krävs ifråga om inform-
ation i direktivet svarar mot krav idag i Fi-
nansinspektionens föreskrifter. 
IDD innehåller en portalbestämmelse (ge-
neralklausul) om att försäkringsförmedlare 
och försäkringsföretag ska agera ”hederligt, 
rättvist och professionellt i enlighet med 
sina kunders bästa intresse”.  Ett allmänt 
krav på reklammaterial (och all information 
till kunden) införs också som torde svara 
mot det som gäller redan idag enligt mark-
nadsföringslagen. 
Beträffande rådgivning innebär förslaget att 
såväl försäkringsförmedlare som försäk-
ringsföretag, på basis av den information 
som kunden tillhandahåller, ska identifiera 
dennes krav och behov, skälen bakom 
eventuella råd samt att dessa förhållanden 
ska anpassas till försäkringsproduktens 
komplexitet och graden av finansiell risk. I 
likhet med vad som gäller i det nuvarande 
direktivet ska en försäkringsförmedlare som 
informerar kunden om att rådgivning sker 
på basis av en opartisk analys, basera råd-
givningen på så många försäkringsavtal på 
marknaden att en för kunden lämplig lös-
ning kan rekommenderas. Genom förslaget 
sträckts emellertid denna skyldighet ut till 
att omfatta även försäkringsföretag. 
 
Regler om försäkringsprodukter med in-
vesteringsinslag 
Extra krav finns i direktivet för försäljning av 
försäkringsprodukter med investeringsin-
slag.  Dessa bestämmelser gäller alltså ut-
över de ovan angivna reglerna för försälj-
ning av försäkringsprodukter i allmänhet. 
Med begreppet försäkringsprodukter med 
investeringsinslag avses ett försäkringsav-
tal som även utgör en investeringsprodukt 
enligt förordningen om basfakta för investe-
ringsprodukter (Priips). Definitionen på för-
säkringsbaserad investeringsprodukt kräver 
ett förfallo- eller återköpsvärde som direkt 
eller indirekt är exponerat mot marknads-
volatilitet. Definitionen torde normalt fånga 
kapitalförsäkringar med undantag för rena 
riskförsäkringar. Det innebär att inte bara 
fondförsäkringar och depåförsäkringar utan 
även flertalet kapitalförsäkringar är investe-
ringsprodukter enligt IDD:s definition, dvs. 
även kapitalförsäkring i form av traditionell 
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försäkring. Det kan jämföras med MiFID II-
direktivet där begreppet investeringsrådgiv-
ning inte kan fånga in mer än fond- och 
depåförsäkring eftersom det i MiFID II-fallet 
krävs råd om placeringar i finansiella instru-
ment och motsvarande instrument. 
Som nämnts i sammanfattningen är det inte 
osannolikt att regeringen, trots att försäk-
ringsområdet inte analyserats av MiFID-ut-
redningen, har ambitionen att reglera pro-
vision i samband med rådgivning om spar-
produkter i ett sammanhang. I så fall kom-
mer de reglerna i en lagrådsremiss i juni i 
år och i en proposition efter sommaren. 
Regeringskansliet är oroliga för regelar-
bitrage och strävar därför sannolikt efter 
lösningar som i görligaste mån överens-
stämmer med MiFID II-direktivet såvitt av-
ser försäkringsprodukter med investerings-
inslag – i den mån inte försäkringsproduk-
ternas särart föranleder något annat. Ef-
tersom det finns ett undantag för en stor del 
eller merparten av pensionsförsäkringar i 
IDD är det inte osannolikt med ett undantag 
för tjänstepension från regler om provis-
ionsförbud o.d.  I övrigt vill nog lagstiftaren 
att svenska livförsäkringar med sparmo-
ment (fondförsäkringar, depåförsäkringar 
och kapitalförsäkringar i form av tradition-
ella livförsäkringar) omfattas av samma 
regler, oavsett om de klassificeras som för-
säkringsprodukter med investeringsinslag 
enligt IDD eller ej. 
 
Det är inte troligt att det införs ett totalt pro-
visionsförbud. I stället kan vi troligen vänta 
oss ett bemyndigande till Finansinspekt-
ionen att lämna föreskrifter om kraven för 
att ersättningar inte är skadliga kombinerat 
med skrivningar i motiven till propositionen 
som begränsar utrymmet för Finansinspekt-
ionen att bestämma helt efter eget huvud. 
Eftersom svenska regler kan gå längre än 
direktiven är förutsebarheten för aktörerna 
begränsad även efter sommaren. Finansin-
spektionen kommer troligen inte att vara 
opåverkad av det som Kommissionen be-
slutar mer i detalj i förordningar som en ut-
fyllnad av direktivets minimiregler. 
 

SIMPT 
Bakgrund 

Ständiga förändringar sker i regelverket på 
penningtvättsområdet. Både internationellt 

och i Sverige. Det fjärde penningtvättsdi-
rektivet är på väg att genomföras i svensk 
rätt och organisationen Financial Action 
Task Force (FATF) står i begrepp att utvär-
dera hur väl Sverige efterlever FATF:s re-
kommendationer under 2016. 
Regelverket är i grunden riskbaserat och 
det betonas alltmer att företagens åtgärder 
ska vara anpassade till den specifika risk-
miljön. Detta gör i sig att behovet av väg-
ledning är större än på vissa andra områ-
den. 
Trycket på företagen att leva upp till pen-
ningtvättsregelverket är stort. Finansin-
spektionen och motsvarande tillsynsmyn-
digheter i många andra länder, t.ex. inom 
Europa och i USA, ställer höga krav och ut-
färdar stränga sanktioner om kraven inte 
anses uppfyllda. Viljan hos företagen att 
uppfylla kraven är tydlig och naturlig. Ingen 
seriös aktör vill bli förknippad med penning-
tvätt eller finansiering av terrorism. Samti-
digt är osäkerheten ofta stor om hur reg-
lerna ska förstås och tolkas. 
Stödet från tillsynsmyndigheterna om vad 
som förväntas av företagen är ofta otillräck-
ligt. Det finns en risk att vägledningen från 
Finansinspektionen i praktiken kommer i 
sanktionsbeslut. Finansinspektionen har re-
dan ålagt ett flertal företag höga belopp i 
straffavgifter för brister i uppfyllandet av 
penningtvättsregelverket. Bland dessa 
straffavgifter kan nämnas 
 

• Nordea 30 miljoner kr 2013 

• Forex 50 miljoner kr 2013 

• Skandiabanken 10 miljoner kr 2014 

• Handelsbanken 35 miljoner kr 2015 

• Nordea 50 miljoner kr 2015 

Fokus i inspektionens tillsyn har hittills varit 
på banker men i sinom tid kommer strål-
kastarljuset säkerligen även att träffa för-
säkringsföretag. 
 
SIMPT-initiativet 
SIMPT är ett samarbete mellan Finansbola-
gens förening, Fondbolagens förening, 
Sparbankernas Riksförbund, Svensk För-
säkring, Svenska Bankföreningen, Svenska 
Fondhandlareföreningen och Svenska För-
säkringsförmedlaresförening (huvudmän-
nen) för att utforma vägledning för de finan-
siella företagens tolkning och tillämpning av 
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reglerna mot penningtvätt och terrorismfi-
nansiering. Genom att samarbeta kan väg-
ledningen göras bättre och dessutom tas 
fram mer resurseffektivt. En viktig fördel 
med att vi alla samarbetar inom SIMPT är 
även att vägledningen därigenom får större 
tyngd och att förutsättningarna blir större 
för att den erkänns och beaktas av Finans-
inspektionen. 
Tanken är alltså att marknadens åtgärder 
för att motverka penningtvätt och finansie-
ring av terrorism på det sättet kan effektivi-
seras och kvalitetssäkras. I den allra bästa 
av världar skulle vägledningen även kunna 
bli så allmänt vedertagen att Finansinspekt-
ionen i sin tillsyn tillmäter den stor bety-
delse eller till och med använder den som 
måttstock såsom god försäkringsstandard. 
Det ska i sammanhanget understrykas att 
det är kansliets bedömning att initiativet 
bygger på omfattande och återkommande 
engagemang inte minst från medlemmar 
från Sfm när det gäller att arbeta fram väg-
ledningen. 
 

Fullmaktskollen AB 
Fullmaktskollen i Sverige AB ska för med-
borgarna i Sverige skapa en ökad konsu-
mentnytta och en säkrare och mer transpa-
rent hantering av fullmakter utfärdade av 
enskilda individer. 
Arbetet med att sjösätta fullmaktskollen på-
går enligt plan. 
Under sommaren 2015 har Svensk Försäk-
ring och Sfm gjort en översyn av förslag till 
en möjlig affärsmodell för Fullmaktskollen. I 
diskussionerna om affärsmodellen har 
framkommit att det är viktigt att det finns 
möjlighet att erbjuda små aktörer ett abon-
nemang med låg fast avgift samtidigt som 
stora aktörer efterfrågar låg transaktionsav-
gift. Utgångspunkten kommer att vara att 
kostnaderna fördelas i relation till hur no-
den används. 
Pensionsmyndigheten har åtagit sig att fi-
nansiera investeringskostnaderna. Det 
kommer att finnas kvar pengar från Pens-
ionsmyndighetens anslagna ramfinansie-
ring för att täcka eventuella driftsunderskott 
under de inledande tre åren. 
Driftsättning planeras att ske Q2 2016. 
 
 
 
 
 

MIS 
 
XML4SAK 

Ett fokusområde för 2016 blir att effektivi-

sera även kommunikationen för SAK. Vi 

återkommer med mer information. Vår ut-

gångspunkt är att vi ger saksidan en likvär-

dig lösning som på livsidan 

MIS LIFE 
I förmedlarnas roll att sälja försäkringsbola-
gets produkter har ett behov alltid funnits 
att enkelt erhålla information från försäk-
ringsgivarna. Informationsöverföringen be-
höver ske löpande och enkelt kunna initie-
ras av förmedlarna. Vidare ska informat-
ionen vara enkelt tolkningsbar och likformig 
mellan de olika försäkringsgivarna. 
För att över tid säkerställa förmedlarnas be-
hov tog parterna initiativet att utveckla en 
informationsstandard för överföring av in-
formation från försäkringsgivarna till för-
medlarna vilket kom att kallas MIS-stan-
dard. MIS har utvecklats under åren och 
användningsområdet har utvidgats samt att 
antalet användare också har ökat. 
Tekniskt bygger MIS på ett XML-format 
som är öppet och kan läsas av alla parter. 
En grundsten är också att MIS är kostnads-
fri att använda. Kontroll och styrning sker 
idag genom den styrgrupp där betalande 
medlemmar ingår. Dessa medlemmar be-
slutar om vidareutveckling och bedömer 
konsekvenser av nyutvecklingen och infö-
rande av nya versioner. Till sin hjälp finns 
en teknikgrupp som prövar nya krav och ut-
för detaljerad analys. En analys som sedan 
sammanställs till beslutsunderlag för styr-
gruppen.Den version av MIS som nu tilläm-
pas kallas 1.6.2. Min Pension har parallellt 
utvecklat en version, kallad 1.7, med hu-
vudsaklig inriktning på förmånsbaserad ål-
derspension inom kollektivavtalade lös-
ningar. Tekniskt råder dock en stor skillnad 
mellan 1.6.2 och 1.7. 
 

Intressenter och målgrupp 
Initialt utgjordes intressenterna av försäk-
ringsgivare och försäkringsförmedlare men 
har på senare tid utökats med valcentraler 
och Min Pension. Intressenterna är f n des-
amma som målgruppen. Valcentralerna an-
vänder i nuläget inte samma standard som 
försäkringsförmedlarna gör, utan en variant 
av den ursprungliga standarden. 
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- Förmedlare, en livförmedlare an-

vänder MIS i sitt dagliga arbete för 

att kunna se vilka försäkringslös-

ningar en specifik kund har hos 

olika bolag. 

- Försäkringsgivare, försäkringsgi-

vare tillåter att förmedlare och andra 

anslutna till MIS hämtar/får informat-

ion om engagemang. Funktionen för 

försäkringsbolaget är att förmedla-

ren får en bra informationsbas att 

säkerställa god rådgivning utifrån. 

Säljare på försäkringsbolag använ-

der inte informationen. 

- Min Pension, Min Pension använ-

der filen för att hämta information 

från försäkringsbolagen till den in-

formationsgivning som sker på Min 

Pensions hemsida. 

 
Informationen om MIS-standarden är öp-
pen och finns idag tillgänglig via Sfm:s 
hemsida. Sfm administrerar hemsidan och 
tillhandahåller även administrativa stöd-
tjänster. 
 

Syfte och skäl till att utveckla ny 
version MIS kallad MIS 2.0 
Incitamentet för intressenterna att utveckla 
en ny version av MIS kallad MIS 2.0 är om-
fattande. Nedan utvecklas ett antal syften 
och skäl till ny version av MIS: 

 Försäkringsbolagen har behov av 

en gemensam version för försäk-

ringsinformation – Nu finns två gäl-

lande versioner av MIS, den ur-

sprungliga 1.6.2 och 1.7 som Min 

Pension utvecklat. 

 Behov finns att MIS distribuerar mer 

– bra stöd för förmånsbestämd för-

säkring, riskförsäkring och gruppför-

säkring saknas i dagens version 

 Ökad kvalité genom bättre definie-

rad information – Informationen som 

idag förmedlas i dagens version ger 

inte rådgivaren den entydighet som 

krävs vid rådgivningstillfället 

 Regelverk och struktur i MIS behö-

ver uppgraderas – Om väldefinierad 

och entydig information ska kunna 

förmedlas på ett likformigt sätt från 

samtliga intressenter krävs en ny 

version 

 Ökad användbarhet hos samtliga in-

tressenter – Genom åren har an-

vändningsområdet för MIS utvid-

gats. För att säkerställa detta tek-

niskt i MIS krävs en uppgraderad 

version. En version där strukturen 

stödjer dagens behov, men också 

utvecklas i ett perspektiv där vidare-

utveckling enklare kan ske i framti-

den för att ge stöd åt än fler an-

vändningsområden 

Det huvudsakliga syftet är alltså till många 
delar lika med det syfte initierade utveckl-
ingen av MIS 1990, dvs. att förenkla inform-
ationsöverföringen mellan branschens in-
tressenter. Det utvidgade syftet med den 
nya versionen, MIS 2.0 blir följande: 

 Tillgodose behov av informations-

överföring från fler intressenter 

 Minska branschens förvaltnings-

kostnader genom att utveckla en 

gemensam standard 

 Ökad kvalité för att uppfylla dagens 

och framtidens ökade krav på exakt 

information 

 Effektiv vidareutveckling genom ny 

struktur 

Övergripande projektmål 
Projektet ska utveckla MIS 2.0. Versionen 
ska ge ett bra och utökad stöd inom föl-
jande områden: 
• Försäkringsskydd (spar, risk inkl för-

månsbestämt) 
• Administrativa aspekter (exv avtalsnr) 
• Andra aspekter (exv garanterad avkast-

ning) 
• Samt att all information i 1.6.2 finns 

kvar 
 
MIS-standarden ska innehålla informations-
modell, tekniskt format, regler och beskriv-
ning. 
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Några generella effekter som identifierats 
är: 

- En version att implementera – Mins-

kad kostnad jämfört med att imple-

mentera flera 

- En version att förvalta – Minskad 

kostnad jämfört med att förvalta 

flera 

- Bättre kvalité i informationen – Färre 

samtal och frågor 

- Bredare användningsområde då 

MIS 2.0 innehåller fler försäkrings-

områden – kan lösa fler behov än 

nuvarande version 

- Struktur för effektivare vidareut-

veckling – tillgodoser fler behov 

som kan implementeras enklare och 

på kortare tid 

- Korrekt information – Minskad risk 

för skadestånd pga av felaktig in-

formation till kund 

Styrning- och finansiering av pro-

jektet 

Styrningen sker idag genom en styrgrupp, 
för vilket det finns ett avtal och alla delta-
gare erlägger avgifter för sin medverkan 
och utvecklingen av tjänsten. I styrgruppen 
fattas besluten. Till styrningen av MIS kom-
mer det att finnas dels en referensgrupp, 
dels en teknikgrupp. 

Tidplan 

Förhoppningsvis har vi en pilot framtagen 

Q3 2016. 

 

InsureEd 

Sfm har under året lanserat en utbildnings-

plattform. Första steget var att erbjuda livut-

bildningar via Contento Wassum. Nu tar vi 

nästa steg där vi kommer att erbjuda sakut-

bildningar och vi har för avsikt att ingå avtal 

med två leverantörer. Vårt mål är att kunna 

lansera dessa under februari månad. Syftet 

är att deltagarna ska uppnå rätt kunskaps-

nivå i enlighet med InsureSecs kunskaps-

krav och därmed blir godkända på licensie-

ringsprovet. Utbildningen kommer att inne-

hålla följande moment: 

 Årslicens Skade – Sakskadeför-

medling 

o Försäkringsförmedlarens roll 

och ansvar 

o Juridik 

o Ekonomi 

o Internationell försäkring 

o Risk management 

o Försäkringsprodukter 

o Återförsäkring 

o Rättsskyddsförsäkring 

o Specialförsäkring 

o Kunskapsuppdatering Sak 

2016 

 

Nytt från Finansinspektionen 
 
”Ett nödvändigt steg för en bättre spa-
randemarknad” 
Rapport publicerad den 3 februari 2016. 
För de allra flesta konsumenter är det 
mycket svårt att bedöma kvaliteten på fi-
nansiella produkter. Det gäller framför allt 
långsiktigt sparande, eftersom resultatet av 
en placering ofta inte framgår förrän efter 
mycket lång tid. Dessutom visar en stor 
mängd forskning att människor har svårt att 
bedöma det förväntade utfallet av en inve-
stering utifrån risk och historisk avkastning. 
Här skulle en oberoende rådgivning fylla en 
viktig funktion genom att jämföra och utvär-
dera produkterna på marknaden. Framför 
allt eftersom konsumenter i allt större ut-
sträckning själva behöver ta ansvar för sin 
framtida ekonomi. En oberoende rådgiv-
ning skulle minska konsumenternas inform-
ationsunderläge gentemot leverantörer av 
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sparprodukter och hjälpa dem att göra 
kloka val. Då skulle också möjligheten för 
konsumenter att påverka utbudet av tjäns-
ter och produkter på sparandemarknaden 
öka, så att produkter som kostar för mycket 
eller inte är tillräckligt bra slogs ut. 
Dessvärre präglas sparandemarknaden i 
dag av incitament som snarare försvårar än 
förenklar konsumenternas val. De dåliga 
sparandeval som det leder till innebär höga 
kostnader för svenska hushåll. 
Det vanligaste sättet att ta betalt för inve-
steringsrådgivning och försäkringsför-
medling i dag är genom provision. Det bety-
der att rådgivare och förmedlare får betalt i 
form av en ersättning från de företag som 
står bakom de finansiella produkterna, i 
stället för genom en avgift från kunden. Det 
rör sig om betydande belopp som har stor 
påverkan på avkastningen på kundens spa-
rande. Men storleken på provisionerna skil-
jer sig mycket åt mellan olika produkter och 
företag. Detta skapar en intressekonflikt 
som är mycket svår att hantera, eftersom 
rådgivaren eller förmedlaren har starka inci-
tament att föreslå de produkter som ger 
mest ersättning i stället för de produkter 
som passar bäst för kundens behov. 
Finansinspektionen (FI) ser löpande exem-
pel i tillsynen på rådgivning som drivs av de 
provisioner som rådgivaren eller försäk-
ringsförmedlaren tar emot snarare än vad 
som är bäst för konsumenten. Störst del av 
provisionsintäkterna kommer från för-
medling av försäkringar som möjliggör råd-
givning kring finansiella instrument och från 
rådgivning kring komplexa strukturerade 
produkter. FI:s undersökningar visar också 
att fonder som säljs via rådgivningsaktörer 
har högre avgifter än fonder som säljs via 
till exempel fondplattformar. 
De regler som finns i dag kring hanteringen 
av intressekonflikter har visat sig otillräck-
liga. Branschens initiativ till självreglering 
har heller inte hjälpt. Problemet är nämligen 
inte att regler inte finns, att kunskap saknas 
om reglerna, eller att tillsyn inte bedrivs. 
Problemet är att rådgivarna och för-
medlarna har helt fel incitament, vilket var-
ken dagens regler eller branschen har visat 
sig kunna hantera. FI vill därför se ett för-
bud mot alla typer av provisioner. 
I dag finns i princip ingen oberoende råd-
givning som kan minska konsumenternas 
informationsunderläge. Rådgivningsaktörer 
som inte är lika beroende av provisioner, 
som bankernas rådgivare, har i stället ofta 

incitament att ge råd om sina egna produk-
ter. Det framhålls ofta att ett provisionsför-
bud skulle skada konkurrensen på rådgiv-
ningsmarknaden genom att gynna storban-
kerna. FI menar tvärtom att ett provisions-
förbud är ett nödvändigt steg för att för-
bättra konkurrensen. 
Det är bara genom att fristående aktörer 
börjar erbjuda verkligt oberoende rådgiv-
ning som bankernas dominans på rådgiv-
ningsmarknaden kan utmanas. Dessutom 
innebär de nya regler som kommer i och 
med Mifid 2-direktivet att det blir svårare för 
bankerna att använda rörlig ersättning, som 
säljbonusar, till sina rådgivare. Reglerna 
säger också att företag måste ta större an-
svar för vilka produkter de tar fram och till 
vilka konsumenter de säljs. I det nya bolå-
nedirektivet, som snart börjar gälla i Sve-
rige, ställs dessutom krav på att bankerna 
inte får kräva att kunder flyttar över sitt spa-
rande till banken för att få ett bolån och att 
banken måste ge tydlig information om vad 
olika produkter kostar var för sig. 
Ett provisionsförbud innebär på kort sikt en 
stor omställning för branschen. Att ställa 
om från en ersättningsmodell där priset för 
en tjänst inte framgår för kunden till en mo-
dell där priset framgår i form av en avgift är 
en utmaning och ställer högre krav på före-
tagen att tydligt visa vilket värde man tillför. 
Produktföretag som betalar höga provis-
ioner för att få ut sina produkter på mark-
naden måste i stället konkurrera med pris 
och kvalitet. FI:s bedömning är att det kom-
mer att leda till förenklade rådgivningstjäns-
ter och ett ökat utbud av produkter med 
lägre avgift. Omställningskostnaderna ska 
alltså ställas i relation till vinsterna med en 
långsiktigt bättre fungerande sparande-
marknad. Flera länder, som Storbritannien, 
Nederländerna och Australien, har gjort 
samma bedömning som FI och redan infört 
förbud mot provisioner. 
Att förbjuda provisioner löser inte alla pro-
blem för svenska sparare, men är ett nöd-
vändigt steg mot en bättre fungerande spa-
randemarknad. Först när de incitament 
som provisionsersättningarna ger upphov 
till försvinner finns förutsättningar för kon-
sumenter att få bra rådgivning som minskar 
deras informationsunderläge på finans-
marknaden. Då ökar också sannolikheten 
för att rådgivningstjänster och sparproduk-
ter börjar utformas utifrån konsumenternas 
behov. 
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Kommentar av Sfm.s VD Karin Lindblad 
med anledning av Finansinspektionens rap-
port ” Ett nödvändigt steg för en bättre spa-
randemarknad” samt intervju med FI:s GD 
Erik THedèen i Svd 160208. 
Jag beklagar att Finansinspektionen klam-
rar sig fast vid de svepande och scha-
blonartade åsikter och kommentarer som vi 
hörde under 2014-2015. Uttalanden som 
inte hade något stöd i avgjorda tillsynsären-
den. Det är förvånansvärt att myndighets-
chef idag vill hålla storbankerna bakom ryg-
gen och föreslå åtgärder som sätter kon-
kurrensen ur spel vilket enbart stärker 
dessa aktörer. Medborgarna i mindre orter 
blir med Finansinspektionens förslag, i 
bästa fall hänvisade till det lokala bankkon-
toret för att få rådgivning. En rådgivning 
som är så långt ifrån oberoende som myn-
digheten säger sig vilja hylla. Myndighetens 
hänvisning till det nya bolånedirektivet blir 
märklig eftersom bankerna även i fortsätt-
ningen kan erbjuda, istället för att kräva, 
sina kunder ett totalpaket av tjänster. Av 
MiFID reglerna följer också att både ban-
ker, förmedlare och försäkringsbolag måste 
ge en tydlig information om vad olika pro-
dukter kostar var för sig. Med Finansin-
spektionens rapport och förslag kommer de 
välbeställda i samhället att fortsätta och få 
stöd för sina placeringar och investeringar 
på bekostnad av medel-och lågavlönade. 
En politik som borde vara svårsmält för en 
arbetarregering. 
Finansinspektionen bygger upp en bild av 
en framtid med oberoende arvoderade råd-
givare som just är en bild, en teoretisk kon-
struktion utan förankring i verkligheten. 
Analysen av utvecklingen i bland annat 
Storbritannien blir än mer märklig där Fi-
nansinspektionen hyllar att fonder med 
lägre avgifter blir vanligare vilket är en ef-
fekt av den nya robotrådgivningen. Om den 
enskilde konsumentens behov av försäk-
ringsskydd blir tillgodosett är ointressant för 
myndigheten, det räcker med att avgiften är 
låg. 
Sveriges löntagare behöver få råd och stöd 
för att hantera sin vardagstrygghet genom 
rätt mix av försäkringsskydd. Behoven ser 
olika ut beroende på livssituation, arbets-
val, relationer, ekonomi, barn mm. En utbil-
dad, licensierad och seriös försäkringsför-
medlare är den yrkesperson som kan rådge 
individen lämpliga lösningar efter en indivi-
duell behovsanalys. Den risk för intresse-
konflikter mm som kan finnas kan byggas 

bort med mer öppenhet och transparens. 
Likaså bör enligt min mening en tydligare 
gräns sättas för investeringsrådgivningen 
kontra pensionsrådgivning. 
Genom skapandet av InsureSec och utbild-
ningsplattformen InsureEd har branschen 
taget ett stort ansvar till en ökad självregle-
ring. En självreglering vars syfte är att det 
enbart skall finnas välutbildade, licensie-
rade och seriösa förmedlare på mark-
naden. MiFID och det kommande IDD-di-
rektivet kommer att innehålla skärpningar. 
Det gäller bla reglerna om kompetenskrav, 
lämplighetsbedömningar, information om 
lämpligt råd, paketerade produkter, intres-
sekonflikter samt regler om att ta fram och 
distribuera produkter. Vi har en god och 
konstruktiv dialog med regeringskansliet i 
dessa frågor. 
 
Opinionsbildning 
Mina aktiviteter inom detta område har va-
rit: 

 NPS, Nätverket för pensionsspecia-

lister 

 Insurance Summit – arrangör SvD 

 Artikel om Sfm i Pensioner & För-

måner samt Risk & Försäkring 

 Debattartikel i SvD, bifogas 

 LF guide podcast 

 Haft möten med regeringskansliet, 

finansinspektionen, försäkringsbo-

lag, medlemsbolag, Livgrup-

pen/Sakgruppen inom Sfm, 

 


