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När detta skrivs vet vi inte hur det har gått i den 
brittiska folkomröstningen. Sannolikt vet läsaren. 
Det vi vet är att vi står inför osäkra tider. 
Skulle det bli ett beslut att lämna blir konsekven- 

serna för de finansiella marknaderna mycket stora, liksom för den inre 
marknaden, svensk och europeisk ekonomi och den geopolitiska situa-
tionen.  
 
För de finansiella marknaderna kommer det innebära en försvagning av  
London som finansmarknad. Försäkringsbolag och banker som i dag har 
sitt huvudsäte i London men med EU som marknad kommer att göra för- 
ändringar och på olika sätt flytta. Den europeiska försäkringsmarknaden 
kommer att påverkas. Den finansiella instabilitet kommer att bli stor och  
osäkerheten långvarig eftersom ingen vet vad som ska komma istället för  
Storbritanniens del i den inre marknaden. Det blir inte som med Norge. Kanske som ett frihandels-
avtal med Kanada, med de många olika problem att förhandla det under åratal som präglade det. 
Och så Storbritanniens handelsavtal med resten av världen, där man får börja från scratch. Det 
finns inget att vinna ekonomiskt på att lämna, inte för någon, men mycket att förlora för alla, inte 
minst för Storbritannien. 
 
Blir beslutet att stanna kvar kommer vi se en ökad stabilitet som i sig själv kommer stärka den 
europeiska ekonomin. Då finns det också enligt min mening att snabbt gå vidare på och reformera 
den europeiska ekonomin som sådan. Men som sagt, den som läser denna text vet lite mer. 
 
För vår egen del är det värt att notera att en del av våra mer långsiktiga projekt har nått stegvisa 
resultat. Mycket av det vi arbetar med och för är av den karaktären att det inte är den enskilda 
dagens insatser som ger resultat utan den mer långsiktiga inriktningen. 
 
InsureSec är idag ett allmänt erkänt och respekterat institut för certifiering av försäkringsför-
medlare. Det innebär en uppgradering av förtroendet och respekten för försäkringsförmedlare och 
för branschen. Myndigheter, regeringskansli, organisationer och försäkringsbolag vet att InsureSec 
är en seriös institution med effekter för hela marknaden. Det innebär att de som inte håller måttet, 
av olika skäl, inte kan dra ner branschens rykte och trovärdighet men det innebär också att det 
finns klara steg som var och en kan ta som bidrar till den egna kunskapen och kompetensen, och 
vetskapen att man är på rätt spår. Genom InsureSec utvecklas det som är god förmedlarsed på ett 
sätt som får legal effekt, och det är en självreglering som bygger på branschens egna ingångsvär-
den och strävan efter kundnytta och transparens. 
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Sfm har lyckats finna gehör för lagstiftning på förmedlarmarknaden som slår vakt om konkurrens, 
konsumentnytta och marknadens effektivitet som sådan. Det är glädjande att debatten nu förs uti-
från vad som är bra för den framtida konkurrensen, både vad gäller konkurrensen mellan försäk-
ringsbolag, där förmedlarbranschen är avgörande, och vad gäller konkurrensen mellan olika distri-
butionskanaler. Utan försäkringsförmedling förlorar kunderna på bristande konkurrens i båda dessa 
led. Självfallet återstår det mycket att följa upp vad gäller den kommande lagstiftningen för försäk-
ringsförmedling men det faktum att frågan om konkurrens nu tillmäts central betydelse är till fördel 
för den svenska marknaden. 
 
Vi har fått igång en växande utbildningsverksamhet genom InsureEd. Det är ytterligare ett led i 
servicen till förmedlare och för att stärka branschens trovärdighet. Den verksamheten kommer vi 
fortsatt att satsa på att utveckla. Den stärker oss alla. 
 
Sedan finns mer att säga om både den framväxande fullmaktshanteringen, utvecklingen av våra 
datasystem och compliance. Men jag nöjer mig med att om dessa säga att de utvecklas i en riktning 
som varit Sfm:s och det är bra, om jag ska uttrycka det enkelt. En trevlig sommar. 
 
 
Gunnar Hökmark 
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Bästa medlemmar! 
 
Här finner ni min halvårsinfo inför sommaren. Vi har haft en intensiv vår och det är med 
glädje jag kan konstatera att omvärlden lyssnar på våra synpunkter och även tar hänsyn 
till dem i beslutsfasen. Vi har ett viktigt arbete framför oss med att förbättra branschens 
rykte, att visa att vår ambition med en ökad självreglering inte är tomma ord och att vi 
hela tiden har konsumentnyttan som vår ledstjärna. Det känns därför extra bra att vi nu 
har lyckats rekrytera en mycket erfaren försäkringsjurist från regeringskansliet, Staffan 
Agélii. Vi hoppas kunna möta många av er under hösten. 
 
Jag önskar er alla en skön sommar och väl mött till hösten.  
 

 
Karin 
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Lagstiftningsarbetet 
MiFID - IDD 
För närvarande förbereds två lagstiftnings-
ärenden i Finansdepartementet som avser 
förslag till nya regler som i svensk rätt ge-
nomför dels direktivet om marknader för fi-
nansiella instrument (MiFID II) och tillhö-
rande förordning (MiFIR), dels försäkrings-
distributionsdirektivet (IDD) samt även 
vissa nationella bestämmelser som föresla-
gits i Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd 
vid försäkringsförmedling. 
 
Regeringens utgångspunkt är att bestäm-
melserna om tredjepartsersättning (bl.a. 
provisioner) bör utformas så likartat som 
möjligt när det gäller finansiella instrument 
och försäkringsbaserade investeringspro-
dukter (fond- och depåförsäkring). Konsu-
mentskyddet ska vara likvärdigt oavsett vil-
ket slag av rådgivare som en kund träffar.  
 
De nya bestämmelserna om ersättning till 
och från tredje part bör baseras på de reg-
ler som finns i MiFID II och IDD. Det inne-
bär att det mer långtgående förslaget på 
provisionsförbud som föreslås av 2013 års 
värdepappersmarkandasutredning inte 
kommer att införas. 
 
Regeringens uppfattning är att de nya reg-
lerna kommer att vara tillräckliga för att ute-
sluta den typen av ersättningar som inte är 
i kundens intresse. Därmed begränsas 
även de problem med intressekonflikter 
som har förekommit i samband med inve-
steringsrådgivning och distribution av för-
säkringsbaserade investeringsprodukter.  
 

 Reglerna i MiFID II innebär bla att 
ett värdepappersinstitut som ger in-
vesteringsrådgivning på oberoende 
grund eller tillhandahåller portföljför-
valtning inte får ta emot och behålla 
någon ersättning alls. 

 När det gäller försäkringsförmedling  
kommer de nya bestämmelserna i 
IDD att genomföras i svensk rätt ge-
nom en ny försäkringsdistribution-
slag. Genom IDD införs nya och 
skärpta regler för den distribution av  

 
 
försäkring som utförs av försäk-
ringsföretag, återförsäkringsföretag 
och försäkringsförmedlare. 

 

Telefonkontakt den 25 maj med rege-

ringskansliet.  
En fråga som Sfm bör få klarhet i är om 

samma regler ska gälla för sakförmedlare 

som för livförmedlare vad gäller provisions-

förbud vid oberoende rådgivning. Rege-

ringskansliets svar var att de ännu inte har 

utrett frågan vad som ska gälla vid distri-

bution av sak-produkter. Det som står i IDD 

är att en opartisk och oberoende analys 

skall ske vilket skulle kunna innebära att 

samma regler kan komma att gälla även för 

sakförmedlare. Det enda som är klart nu är 

att den som ger investeringsrådgivning 

på oberoende grund inte får ta emot och 

behålla någon tredjepartsersättnings alls.  

  

Vad som är viktigt nu är att vi har en bra 
fortsatt dialog med regeringskansliet. De 
vill gärna träffa Sfm för att höra vår syn på 
”opartisk och oberoende analys” gällande 
sak-affären. Samma sak gäller tjänstepen- 
sionsrådgivning. De kommer även att ut-
reda vad som kommer att gälla där 
 

Tidsplaner för MiFID II och IDD 

 

Hösten 2016 

Lagrådsremiss med förslag till den lagstift-

ning som krävs för genomförandet av 

MiFID II 

 

Våren 2017 

Proposition överlämna till riksdagen 

 

3 januari 2018 

Lagstiftningen träder i kraft 

 

Slutet av året 2016 

Departementspromemoria med lagförslag 

remitteras avseende ny lag om försäk-

ringsdistribution (IDD) 
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Våren 2017  
Lagrådsremiss med förslag till den lagstift-

ning som krävs för genomförandet av IDD 

och vissa nationella lagförslag 

 

Hösten 2017  

Proposition överlämnas till riksdagen  

 

23 februari 2018  

Lagstiftningen träder i kraft. 

 
 

Lägesrapport avseende det 
samägda bolaget med Svensk 
försäkring 
 
Bolagets syfte 
Bolagets syfte är att utveckla och förvalta 
standarder för elektronisk informationsöver-
föring inom försäkringsområdet. I ett första 
skede ska bolaget utveckla en ny version av 
MisLife-standarden (MisLife 2.0). Bolaget 
kommer även att förvalta den standardise-
rade kommunikationslösningen SSEK. 
 
Rättigheter till standarder 
Sfm åtar sig att säkerställa att alla existe-
rande rättigheter till MisLife (version 1.6.2) 
och SSEK överlåts till det nya bolaget. 
Svensk Försäkring åtar sig att verka för att 
dotterbolaget Min Pension överlåter eventu-
ella rättigheter till MisLife (version 1.7) till bo-
laget. Alla rättigheter till de standarder som 
utvecklas av det nya bolaget ska även ägas 
av bolaget. De standarder som bolaget för-
valtar ska vara öppna och kunna användas 
kostnadsfritt av alla aktörer. Om bolaget lik-
videras eller upplöses ska alla rättigheter till 
standarder överföras till Sfm och Svensk 
Försäkring, varefter det står båda parter fritt 
att förfoga över dessa standarder.  
 
Ägande 
Svensk Försäkring och Sfm äger 50% var-
dera av såväl aktier som röster i bolaget.  
 
Styrelse 
Vardera parten utser tre ordinarie styrelse-
ledamöter och en suppleant i styrelsen. Sty-
relsens ordförande utses växelvis av par-
terna för två år i taget. Svensk Försäkring in-
leder med att utse styrelseordförande för de 
första två åren. Rösträttsreglerna i styrelsen 
är utformade på samma sätt som i Fullmakt-
skollen, vilket innebär att det i normalfallet 

krävs enkel majoritet (där ordförande har ut-
slagsröst). Styrelsen fattar beslut om exem-
pelvis verksamhetsplan (inkl. plan för ny 
standardutveckling), budget och årsavgifter.  
 
Verkställande direktör 
Verkställande direktör utses för en mandat-
period av två år. Den part som ej har rätt att 
utse styrelseordförande har istället rätt att 
föreslå verkställande direktör. För den första 
tvåårsperioden tillfaller således rätten Sfm. 
Tillsättande och entledigande av verkstäl-
lande direktör kräver enhällighet i styrelsen. 
Verkställande direktör är även ordförande i 
”Standardiseringsutskottet”.  
 
Standardiseringsutskottet 
Beslut om standardernas utformning fattas i 
ett standardiseringsutskott. Verkställande 
direktören är ordförande i standardiserings-
utskottet. Alla aktörer med ett berättigat in-
tresse (t.ex. berörda branschorgan, försäk-
ringsföretag, försäkringsförmedlare, IT-före-
tag och myndigheter) har rätt att ansöka om 
att få delta med en ledamot i standardise-
ringsutskottet. För att få en plats i standardi-
seringsutskottet utgår en initial avgift om 
200 000 kronor och därefter en årlig avgift 
som beslutas av styrelsen. Standardise-
ringsutskottet fattar beslut med 2/3-dels ma-
joritet. Vd har vetorätt för beslut som fattas 
av utskottet och kan välja att i stället lyfta ett 
beslut till bolagets styrelse.  
 
Projektgrupper 
De olika standardutvecklingsprojekten kom-
mer att drivas i form av Projektgrupper. Alla 
aktörer med ett berättigat intresse (enligt 
ovan) har rätt att delta i Projektgrupper. Sty-
relsen kan besluta om en årlig avgift för del-
tagande i Projektgrupp. Aktör kan välja att 
endast delta i en projektgrupp och betalar då 
endast den årliga avgiften för den projekt-
gruppen, men får då inte delta i utskottsar-
betet och har heller ingen rösträtt vid beslut 
om standarden. 
 
Finansiering av bolagets verksamhet 
Parterna kommer endast att tillskjuta ett 
mindre aktiekapital, förslagsvis 200 000 kro-
nor. De aktörer som vill ha ett inflytande över 
standardernas utveckling kommer att få be-
tala en initial avgift på 200 000 kronor för re-
presentation i standardutskottet. Under an-
tagande om att de aktörer som idag är re-
presenterade i styrgruppen MIS vill ha ett 
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fortsatt inflytande över standardutveckl-
ingen skulle detta innebära att bolaget till-
förs ett initialt kapital på närmare 3 miljoner 
kronor, vilket torde vara tillräckligt för att sä-
kerställa bolagets behov under flera år. Där-
utöver föreslås att styrelsen har möjlighet att 
ta ut årsavgifter för aktörernas deltagande i 
standardutskott och projektgrupper i syfte 
att säkerställa den långsiktiga finansie-
ringen av tillkommande utvecklingsprojekt.   
 
Överlåtelseförbud, förköp, hembud och 
likvidation 
Möjligheterna för någon av parterna att sälja 
sin andel av bolaget är starkt begränsade 
genom överlåtelseförbud (utom mellan par-
terna) före år 2021 och därefter genom klau-
suler om förköp och hembud. Vid likvidation 
av bolaget delas tillgångarna lika mellan 
parterna och båda parter får lika rättigheter 
att bruka och vidareutveckla de standarder 
som utvecklats av bolaget.    
 
Kanslifunktion 
Sfm kommer att tillhandahålla kanslifunktion 
för bolaget mot ersättning.  
 
Fortsatt process 
Styrelserna i Sfm respektive Svensk Försäk-
ring har nu godkänt konsortialavtal, bolags-
ordning och övriga styrdokument. Bolaget 
kommer formellt att bildas under juni månad 
med ett uppstartsmöte i slutet av augusti. 
 

XML4SAK 
Vi kommer under hösten att se över den 
elektroniska standarden vad gäller 
XML4SAK. Idag finns bara 3 bolag som är 
involverade i utvecklingen av standarden 
nämligen Trygg-Hansa, IF och Länsförsäk-
ringar. Det finns ett stort intresse hos för-
medlarbolagen att vi nu påbörjar den digitala 
resan med att se till att få en standard även 
på sak-affären. Vi ska även föra en  dialog 
med sakbolagen för att se om intresse finns 
att lägga in framtida utveckling och förvalt-
ning i det samägda bolaget.  
 

InsureEd 
I artikel 10 i IDD ”ska hemmedlemsstaterna 
se till att försäkrings- och återförsäkringsdis-
tributörer har lämplig kunskap och kompe-
tens så att de kan fullgöra sina uppgifter och 
skyldigheter på ett tillfredsställande sätt. I 
det avseendet ska hemmedlemsstaterna in-
föra och offentliggöra processer för att på ett 

ändamålsenligt sätt kontrollera och bedöma 
kunskapen och kompetensen hos försäk-
rings- och återförsäkringsförmedlare base-
rat på minst 15 timmars fortbildning eller yr-
kesutveckling per år. Hemmedlemsstaten 
får föreskriva att ett framgångsrikt avslu-
tande av den erfordrade fortbildningen 
styrks genom ett intyg”. 
 
Vi kommer att påbörja ett projekt tillsam-
mans med utbildningsrådet för att hitta en 
lösning på hur vi rent tekniskt och kompe-
tensmässigt ska kunna uppfylla artikel 10 i 
IDD. Vår tanke är att analysera hur FAR gör 
för att följa upp revisorernas kompetens-
krav. Idag har många förmedlarbolag in-
terna kompetenshöjande utbildningar som 
också kan bidra till att uppnå kravet på 15 
timmar. FAR använder sig av någon typ av 
poängsystem som vi ska titta närmare på. 
Att sedan använda InsureEd som plattform 
för dels externa utbildningar, dels som regi-
strering av antal utbildningstimmar per med-
lem (interna och externa) är ett projekt vi ska 
börja med till hösten.    
 

SIMPT, Svenska institutet mot 
penningtvätt  
 
Stärkt samarbete för att motverka 
penningtvätt och terrorismfinansiering  
För att stärka och underlätta de finansiella 
företagens arbete med att motverka pen-
ningtvätt och terrorismfinansiering har sju 
branschorganisationer inlett ett samarbete 
under namnet Svenska Institutet mot Pen-
ningtvätt, SIMPT. Samarbetet består i att ta 
fram vägledningar för hur regelverken om 
penningtvätt och terrorismfinansiering ska 
tillämpas i praktiken av de finansiella företa-
gen.  
 
Det är Bankföreningen, Fondhandlareföre-
ningen, Fondbolagens förening, Finansbo-
lagens Förening, Sparbankernas riksför-
bund, Svensk Försäkring och Svenska för-
säkringsförmedlares förening som står 
bakom SIMPT. 
 
Syftet med SIMPT är bland annat att de fi-
nansiella företagen ska tillämpa penning-
tvättsregelverket på ett konkret och likartat 
sätt. Den vägledning som ska tas fram ska 
bestå av beskrivningar av de grundläg-
gande generella reglerna om penningtvätt 
och terrorismfinansiering. Men också av råd 
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och rekommendationer om hur reglerna ska 
tillämpas i konkreta situationer i olika delar 
av den finansiella sektorn och beroende på 
affärsmodell, typ av kundrelation, typ av  
produkt m.m.  
 
Regelverket mot penningtvätt och terrorism-
finansiering är komplicerat och svårtolkat 
och vi har därför sett ett stort behov från 
medlemsföretagen att få hjälp med uttolk-
ningen för att säkerställa att reglerna tilläm-
pas på ett enhetligt sätt. Finansinspekt-
ionen, som har tillsynen över att regelverket 
följs, har bedömt att det inte är deras roll att 
ge vägledning. Därför har vi tagit detta ge-
mensamma initiativ från finansbranschen. 
 
Simpt arbetsplan 
 

• Företagsledningens ansvar  
• Den interna kontrollen  
• Penningtvättsansvarig  
• Ett riskbaserat förhållningssätt  
• Kundkännedom  
• Misstänkta transaktioner, rapporte-

ring och personuppgiftsbehandling  
• Personalens medvetenhet, utbildning 

och ansvar  
• Bevarande av handlingar  
• Övrigt  

 
Compliancegrupp inom Sfm kommer att 
ingå i arbetsgruppen resp. referensgruppen 
inom SIMPT 
 
Ordförande Staffan Agélii, Sfm 

Joakim Fick, MM 

Fredrik Bergqvist,S&P 

Fredrik Dahl, Hjerta 

Charlotta Lekman, WTW  
Richard Jadner, Säkra 

Christoffer Jönsson, Mercer 
 
Kontakta gärna Stanna Agélii om ni vill 
delta i arbetet (staffan.agélii@sfm.se). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsstämma den 2 juni  
På stämman omvaldes hela styrelsen samt 
Robert Edberg, Hjerta, som ny ledamot. 
 

 
 
På stämman höll Tord Gransbo, departe-
mentsråd regeringskansliet, ett anförande 
om regeringens tidsplan för det kommande 
lagstiftningsarbetet rörande MiFID och IDD. 
 

 
 
Stämman avslutades med ett panelsamtal 
mellan Frans Lindelöw, VD Skandia,  
Torbjörn Magnusson, VD IF, David Haak, 
VD Zurich och Peter Säll, VD LF:s Mäklar-
service under ledning av Hans G  
Svensson.  
 
Stämman beslutade också de ändringsför-
slag som styrelsen lagt rörande disciplinä-
renden, se nedan.  

 

 
  

mailto:staffan.agélii@sfm.se
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Beslut om ändringar i föreningens 
stadgar 
Idag har Sfm och dess dotterbolag,  
InsureSec, varsin disciplinnämnd som han-
terar ärenden enligt de stadgar som gäller 
för dem. I Sfm:s disciplinnämnd behandlas 
ärenden som rör Sfm:s medlemmar och /el-
ler deras kunder. I InsureSec:s disciplin-
nämnd (Försäkringsförmedlarmarknadens 
disciplinnämnd) behandlas ärenden som rör 
de förmedlare eller förmedlarbolag som är 
registrerade hos InsureSec. 
 
För att förenkla, förtydliga och som ett led i 
en ökad självreglering är förslaget att an-
vända Försäkringsförmedlarmarknadens di-
sciplinnämnd för Sfm:s kundärenden. 
 
Styrelsen ska utse en oberoende erfaren ju-
rist som ersätter den befintliga disciplin-
nämnden inom Sfm vad avser anmälan från 
en medlem som begär en prövning om disci-
plinär åtgärd av en annan medlem. Styrel-
sen fattar beslut om eventuell påföljd utifrån 
den erfarna juristens eller Sfm:s VD:s för-
slag. 
 
Föreningsstämman biföll de stadgeänd-
ringar avseende disciplinärenden som be-
hövdes för att åstadkomma denna föränd-
ring för Sfm: 
 
-  Medlem vs medlem: Beslut om eventuell 
disciplinär åtgärd ska beslutas av styrelsen 
efter rekommendation av en av styrelsen ut-
sedd erfaren, oberoende jurist efter bered-
ning av Sfm:s kansli. Är ärendet av enklare 
slag kan förslag lämna av Sfm:s VD. 
 

-  Kund vs registrerad medlem hos 
InsureSec: anmälan överlämnas till Insure-
Sec för utredning utifrån InsureSec:s regel-
verk. Eventuellt ärende överlämnas till För-
säkringsförmedlarmarknadens Disciplin-
nämnd för beslut om eventuell disciplinär åt-
gärd. 
 
-  Kund vs ej registrerad medlem hos  
InsureSec: utreds av Sfm enligt Sfm:s stad-
gar och prövas av Försäkringsförmedlar-
marknadens Disciplinnämnd som lämnar re-
kommendation till Sfm:s styrelse på eventu-
ell påföljd. 
 
 

 

Middag och årets mäklardiskar 
Efter middagen, vilken sponsrades av  
Länsförsäkringar, delades pris till årets 
mäklardiskar ut.  
 
Mäklardisk Sak blev Moderna försäkringar 
och Mäklardisk Liv blev Skandia.  
 
Det var mycket glada representanter för 
vinnarbolagen som tog emot vandrings- 
pokal. 
 

 
Susanne Sakari, Skandia 
 

 
Diana Samimian och Jan Söderblom, 
Moderna försäkringar. 
 
Av alla de som varit med och röstat fram 
dessa bolag, lottades det ut ett presentkort 
om 1 500 kr. Vinnaren blev Per Dahlkvist, 
Göteborgs Försäkringsmäklare Per  
Dahlkvist AB. 
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Finansinspektionens svar på 
Sfm:s öppna brev 
Sfm tillskrev den 4 maj 2016 Finansinspekt-
ionen med en förfrågan om vissa uppgifter 
av betydelse för förmedlingsbranschen. 
Skrivelsen avslutas med en begäran om att 
få faktaunderlag som underbygger de grava 
beskyllningar mot vår bransch som Finans-
inspektionen har avgivit under de senaste 
åren. 
 
Vi frågade följande: 
 
- Hur stort är problemet med oseriösa 

förmedlare? Vilken dokumentation har 
FI att bistå med som kvalificerar utsa-
gorna? 
 

- Hur många tillsynsärenden har FI haft 
mot förmedlarbranschen 2013-2015? 
 

- Hur många klagomål mot branschen 
har FI kännedom om under 2013-2015 
 

- Hur många klagomål avser fondförsäk-
ring, tradlivförsäkring respektive struk-
turerade produkter? 
 

- Finns det någon skillnad mellan tjäns-
tepension och privat sparande avse-
ende kvalitetsproblemen? 
 

- Hur många indragna eller återkallade 
tillstånd för försäkringsförmedlare har 
FI uppgifter om för åren 2013-2015? 
 

Skrivelsen återfinns i sin helhet på denna 
(inloggade) webbplats under fliken 
Medlemsinfo och Nyheter. 
 
Den 27 maj har finansinspektionen avgivit 
ett svar till oss som också kan läsas på 
denna webbplats. Sammanfattningsvis an-
ser FI att de problem och risker som konsu-
menter möter på rådgivningsmarknaden har 
de kommunicerat i diverse rapporter, remis-
ser och sanktionsbeslut under åren. 
 
Från föreningens sida tar vi problem och ris-
ker inom vår bransch på fullaste allvar. Vi 
uppskattar och noterar att Finansinspek-
tionen i sitt svar inte visar på några konkreta 
exempel på våra öppna frågor utan uttrycker 
en allmän oro över problem och risker som 
konsumenter möter på rådgivningsmark-

naden. Det är därför som vi så hårt drivit frå-
gan om en ökad självreglering inom bran-
schen. För att förhindra att statsmakterna in-
för en alltför långtgående lagstiftning måste 
vi tillsammans fortsätta arbetet med att ut-
veckla vår självreglering. Genom InsureEd 
och InsureSec har vi skapat bra verktyg för 
kompetensutveckling och hantering av di-
sciplinärenden. Våra stadgar och regler ser 
vi löpande över, vi utvecklar begreppet god 
förmedlarsed och vill fördjupa dialogen och 
samarbetet med finansinspektionen. 
 
Med konsumentnyttan i fokus i en marknad 
med fri konkurrens är våra värdeord, kvalitet 
och transparens. 
 

Opinionsbildning 
 

- Vi lämnade den 28 april 2016 vårt re-
missvar över Penningtvättutredning-
ens betänkande 2016:8 
 

- Brev till Finansinspektionen med för-
frågan om vissa uppgifter av bety-
delse för förmedlingsbranschen 
 

- Artikel i Ny Juridik, mars 2016, med 
rubriken ”genomförande av MiFID II- 
direktivet i Sverige – Ändrade förut-
sättningar och strypt konkurrens på 
försäkringsområdet utan faktisk be-
redning och konsekvensanalys?” 
 

- Kommentar till FI:s rapport ”Konsu-
mentskyddet på finansmarknaden” 
 

- Kommentar i Risk & Försäkring angå-
ende regeringens principiella ut-
gångspunkter i det fortsatta arbetet 
med MiFID II och IDD 
 

- Anföranden för Moderna Försäkringar 
i Göteborg, Malmö och Stockholm  
 

- Haft möten med regeringskansliet, 
försäkringsbolag, medlemsbolag, Liv-
gruppen/Sak-gruppen inom Sfm, 
Svensk Försäkring, Min Pension etc. 
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Sfm:s kansli har 
semesterstängt  

v 28 – 29 
 

Vid akuta ärenden kring  
ansvarsförsäkringen kontakta 

Christian Mechler, QBE, 
christian.mechler@se.qbe.com 

 
 

Vi önskar er en 
härlig sommar! 
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