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  I en värld av många olika skeenden och utvecklings-
  förlopp är det två som jag tycker är viktiga att ha fokus 
  på ur förmedlarperspektiv. 

 
Det ena är de växande kraven på god förmedling och rådgivning. Diskussionen och 
nyhetsrapporteringen vad gäller rådgivares och förmedlares insatser är omfattande 
och intensiv. Det handlar till mycket stor del om fonder och deras avgifter, deras 
resultat för den enskilde och betydelsen för ekonomin i sin helhet. Det är noterbart 
att det oftast handlar om banker, fonder och aktörer utanför förmedlarmarknaden. 
Men den gränsen dras sällan. Och varje gång någon enskild aktör på förmedlar-
marknaden har agerat i strid med lagar och god sed fläckar det av sig på marknaden 
i sin helhet.  
 
Det är därför väldigt bra att vi har utvecklat inte bara tydliga branschstandards vad gäller transparens och kundnytta 
utan också att vi genom utbildning och certifiering skiljer ut och bort dem som inte håller måttet. Vi har gett den 
svenska försäkringsmarknaden i sin helhet ett viktigt bidrag genom InsureSec men också genom den tyngd vi lägger 
på utbildning och fortsatt utveckling av god branschsed. Det kommer vi fortsätta med, genom fortsatt stora krav och 
genom att de som inte uppfyller dem inte hör hemma på marknaden. Men, det är min uppfattning att vi också ska 
bidra till att utvidga kraven på certifiering och höjda kunskapskrav till de verksamheter som gränsar till förmedling, 
som inte är förmedlare men som i andra former sysslar med distribution av försäkringar. Vi vill inte bara höja stan-
dards, vi vill bredda dem.  
 
Det andra som sker nu handlar om andra och bredare perspektiv, nämligen hur den europeiska försäkringsmark-
naden utvecklas under de kommande åren då Brexit ska förhandlas. Med Storbritannien och London utanför blir den 
europeiska finansmarknaden mindre och svagare. För min del är det viktigt att vi ska försöka ha Storbritannien inne 
så mycket som möjligt.  
 
För den brittiska industrin och de finansiella marknaderna i Storbritannien är oron stor. Men även för den som vill ha 
en så vänlig Brexit som möjligt är situationen svår eftersom det som nu blivit brittisk politik är att man inte vill vara 
med i den inre marknaden. Man vill forma sina egna regler och utveckla sin egen byråkrati istället för att öppna 
ekonomin med hjälp av gemensamma regler och lagar. Det blir för britternas del därmed inte mindre byråkrati och 
lagar utan en annan byråkrati – och den brittiska byråkratin är inte tandlös – och andra lagar – och där har britterna 
visat lika stor uppfinningsrikedom när det gäller att reglera som vi svenskar med en regelbörda över EU.  
 
Så tron att det blir en ekonomi som befrias från sina fjättrar är en illusion som brittiskt näringsliv är medvetet om är 
en illusion. På bank-sidan, för att ta ett exempel, har britterna mer långtgående regleringar och större bördor på sina 
banker än vad den gemensamma lagstiftningen förpliktigar till. Det samma gäller på försäkrings- och förmedlarmark-
naderna.  
 
Men utan så kallade pass för tillträde till den brittiska marknaden och utan pass för brittiskt deltagande i den europe-
iska marknaden i övrigt blir det svårare att uppbåda den finansiella kapacitet som framförallt London bidrar till. Själv-
fallet kommer återförsäkringar, market making och investment fortsätta, lite i andra former och det mesta med lite 
större trösklar. 
  
Det blir sannolikt ingen revolution men en gradvis förändring. London City kommer att vara en ledande global finans-
plats men kommer att förlora sin styrka, på samma sätt som EU förlorar en ledande finansplats inom sina gränser. 
Det är problem som vi har att möta och som vi bör försöka göra så små som möjligt. 
 
Gunnar Hökmark 
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Bästa medlemmar! 
 
Vi kan nu lägga en intensiv arbets-höst bakom oss och efter helgledigheterna ta nya krafttag 
för att utveckla vår bransch. Utformningen av den nya lagstiftningen är av mycket central  
betydelse för oss och helt avgörande för våra medlemmars arbetssituation. Att genom ökad 
konkurrens kunna stärka mångfalden i förmedling och rådgivning är en viktig hörnsten i vår 
branschs utveckling. Tillsammans med ökat fokus på självreglering med konsumentnyttan i 
fokus utvecklar vi dialogen med myndigheter och departement . Jag gläds också åt att arbetet 
med MIS Life 2.0 nu kommit igång ordentligt och jag ser fram emot vår leverans till er i slutet 
av året.  
 
Av denna halvårsinfo kan ni se att även våren blir intensiv på många sätt men det arbetet  
underlättas av den goda vilja till samarbete och att finna gemensamma lösningar som nu 
präglar våra relationer. 
 
Jag önskar er alla en bra start på 2017 och på återhörande 
 
 
Karin 
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Lagstiftningsarbetet 
MiFID II och IDD 
För närvarande bereds i Finansdeparte-
mentet en departementsskrivelse (Ds) med 
förslag till genomförande av försäkringsdis-
tributionsdirektivet (IDD) i svensk rätt samt 
även vissa nationella bestämmelser som 
föreslagits i Ds 2014:22 Stärkt konsument-
skydd vid försäkringsförmedling. Enligt  
Finansdepartementet kommer Ds:n om 
IDD att lämnas under våren 2017. 
 
En lagrådsremiss med förslag till genomfö-
rande av direktivet om marknader för finan-
siella instrument (MiFID II) lämnades till 
Lagrådet den 19 januari 2017. 
 
Finansdepartementets utgångspunkt i lag-
stiftningsarbetet är att bestämmelserna om 
tredjepartsersättning (bl.a. provisioner) bör 
utformas så likartat som möjligt när det gäl-
ler finansiella instrument och försäkringsba-
serade investeringsprodukter (fond- och 
depåförsäkring). Konsumentskyddet ska 
vara likvärdigt oavsett vilket slag av rådgi-
vare som en kund träffar.  
 
De nya bestämmelserna om tredjepartser-
sättning (bl.a. provisioner) bör enligt Fi-
nansdepartementet, baseras på de regler 
som finns i MiFID II och IDD. Det innebär 
att det mer långtgående förslaget på pro-
visionsförbud som föreslås av 2013 års 
värdepappersmarknadsutredning inte kom-
mer att införas. 
 
När det gäller försäkringsförmedling är av-
sikten enligt Finansdepartementet att 
skärpa reglerna om rådgivning kring försäk-
ringsbaserade investeringsprodukter till 
den nivå som gäller enligt MiFID II. 
 
Finansdepartementets uppfattning är att de 
nya reglerna kommer att vara tillräckliga för 
att utesluta den typen av ersättningar som 
inte är i kundens intresse. Därmed begrän-
sas även de problem med intressekonflikter 
som har förekommit i samband med inve-
steringsrådgivning.  
 
 
 

 

 Reglerna i MiFID II innebär bl.a. 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 bestämmelserna i IDD att 
genomföras i svensk rätt genom en 
ny försäkringsdistributionslag. Ge-
nom IDD införs nya och skärpta 
regler för den distrubution av  
försäkring som utförs av försäk-
ringsföretag, återförsäkringsföretag 
och försäkringsförmedlare. 

 

Gränsdragningen mellan investe-

ringsrådgivning och försäkringsför-

medling.  
Försäkringsförmedlare ska, enligt SFM:s 

uppfattning, inte behöva ha vp-tillstånd för 

att få förmedla fondandelar. Försäkringsför-

medlare som vill ge råd om finansiella in-

strument inom ramen för en försäkring ska 

däremot ha ett sådant tillstånd eller vara 

anknutna till ett vp-bolag. 

 

Gränsdragningen mellan investeringsråd-

givning och försäkringsförmedling är före-

mål för debatt. Den kommande Ds:n med 

förslag till genomförande av IDD förväntas 

innehålla ett förslag om hur denna gräns-

dragning ska göras. Två mål om försäk-

ringsförmedling, där ett av målen rör gräns-

dragningen mot investeringsrådgivning, är 

också uppe i Högsta Domstolen just nu. 

Dessa mål har nu överlämnats till EU-dom-

stolen för förhandsavgörande. Det kan ta 

upp till 1,5 år innan beslut kommer. 

 

SFM verkar i dialogen med Finansdeparte-

mentet för att fondandelar, oavsett om de 

säljs inom eller utan koppling till en försäk-

ring, ska kunna förmedlas av försäkrings-

förmedlare utan att det ställs upp krav på 

att ha värdepapperstillstånd eller att vara 

anknuten till ett vp-bolag. Idag krävs sido-

tillstånd för förmedling av fondandelar, men 

när det gäller aktiehandel, strukturerade 
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produkter och avancerade finansiella upp-

lägg är det däremot enligt SFM viktigt med 

ett krav på vp-tillstånd eller att försäkrings-

förmedlaren är anknuten till ett värdepap-

persbolag. 

 

Om det blir en klar gränsdragning mellan 

investeringsrådgivning och försäkringsför-

medling, blir det lättare för försäkringsbola-

gen att räkna på riskerna och då kommer 

fler försäkringsbolag att våga erbjuda an-

svarsförsäkring till försäkringsförmedlarna 

och dessutom till en lägre premie. 

 

Provisionsförbud vid investeringsråd-

givning på oberoende grund  

 
En fråga som SFM söker få klarhet i från 

Finansdepartementet är om provisionsför-

budet vid investeringsrådgivning på obero-

ende grund i MiFID II kommer att ut-

sträckas till att gälla även vid försäkrings-

förmedling. 

  

Vi för en kontinuerlig dialog med Finansde-
partementet om detta och har haft möten 
med departementet där vi har redovisat 
olika affärsmodeller inom liv och sak (före-
tag) för att förebygga ett sådant förbud. Det 
återstår att se om ett förbud kommer att fö-
reslås i Ds:n om IDD.  
 
IBIPS-reglerna ska inte utsträckas till att 
omfatta tjänstepension 
 
Vi verkar också för att Finansdepartemen-
tet inte ska utsträcka reglerna om försäk-
ringsbaserade investeringsprodukter 
(IBIPS) till att omfatta tjänstepension. Även 
här återstår att se vad som föreslås i Ds:n 
om IDD. 
 

Nya regler om marknaden för finan-

siella instrument MiFID II 

 
Lagrådsremissen med förslag till genomfö-

randet av MiFID II överlämnades till Lagrå-

det den 19 januari 2017. 

SFM välkomnar lagrådsremissen. Den träf-
far emellertid primärt värdepappersbolag 
och de som i någon utsträckning ägnar sig 
åt värdepappersrörelse och innehåller inte 

några lagförslag som gäller för försäkrings-
förmedlare. Sådana  lagförslag kommer i 
stället i den av Finansdepartementet avise-
rade Ds:n om genomförande av IDD.  

SFM anser, oaktat att lagrådsremissen pri-
märt inte träffar försäkringsförmedlare, att 
det är viktigt att inte jämställa den svenska 
marknaden för distribution av värdepapper 
med marknaden för distribution av till ex-
empel livförsäkringar. Det gäller bl.a. intres-
sekonflikter. Flera av de svenska försäk-
ringsförmedlarna upphandlar nämligen i 
stor utsträckning försäkringslösningar där 
provisionen är oavhängig det råd och det 
val som kunden gör. Därigenom hanteras 
de intressekonflikter som uppstår med an-
ledning av provisioner på ett effektivt sätt. 
Kopplingen mellan oberoende och provis-
ioner är därigenom inte lika tydlig.  

 

Tidplan för MiFID II  
 

Våren 2017 

En proposition överlämnas till riksdagen 

under våren 

  
Lagstiftningen träder i kraft den 3 januari 
2018. 
 

Tidplan för ny lag om försäkringsdis-
tribution 

Ds:n om genomförandet av IDD i svensk 
rätt skulle enligt Finansdepartementets 
plan ha lämnats i slutet av november förra 
året. Nu förväntas Ds:n komma under vå-
ren för att sedan skickas ut på remiss.  

Detta indikerar att en lagrådsremiss och 
proposition med förslag till en ny lag om 
försäkringsdistribution kommer att bli klara 
först i höst, vilket innebär en kort anpass-
ningstid för branschen. Detta eftersom IDD 
som införlivas i en ny svensk försäkrings-
distributionslag ska börja tillämpas redan 
den 23 februari 2018. 

23 februari 2018  

Lagstiftningen ska börja tillämpas. 
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Lägesrapport avseende S4I, 
Standard for Insurance AB, 
(samägt bolag 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 
Alla rättigheter avseende Mis Life 1.6.2, den 
standardiserade kommunikationslösningen 
SSEK samt version 1.7 av Mis Life som har 
utvecklats av Min Pension har nu överlåtits 
till S4I.  
 
Vision och utgångspunkter 

 En gemensam standard för överfö-

ring av försäkringsinformation 

 MisLife 2.0 behöver innehålla mer in-

formation jämfört med dagens stan-

darder – förmånsbestämd försäk-

ring, riskförsäkring, gruppförsäkring 

saknas helt eller delvis i dagens 

version 

 Ökad kvalité genom bättre definie-

rad information – stort tolkningsut-

rymme och varierande kvalitet i da-

gens version 

 Regelverk och struktur behöver upp-

graderas 

Projektomfattning 
Steg 1: 
Projekt Etablering S4I: 

 Nivå av support 

 Organisation och bemanning 

 Tillhandahålla verktyg 

o Validering 

o Tester 

 Processer och mallar 

o Beslutsprocess 

o Ändringshantering 

o Versionshantering 

o Krav och test 

Projekt Kollektivavtalad och Icke kollek-
tivavtalad affär 

 Informationsmodell master 

 Begreppsmodell 

 Innehåll 

o Försäkringsskydd 

o Administrativa aspekter 

o Andra aspekter 

 

Steg 2 
Projekt Valcentraler 

 Informationsmodell 

 Begreppsmodell 

 Valcentralernas behov 

 

Tidsplan 
December 2017 MisLife 2.0 (utan valcentral-
sinformation) 
 
Mars 2018 MisLife inkl. valcentrals- 
information 
 
Kanslifunktion 
SFM kommer att tillhandahålla kanslifunk-
tion för bolaget mot ersättning.  
 
Anslutna bolag 
Följande bolag har anslutit sig till S4I: 
Alecta 
AMF 
Danica 
Euroaccident 
Folksam 
Länsförsäkringar 
Max Matthiessen 
Min Pension 
Movestic 
Pensionsmyndigheten 
SEB 
Skandia 
SPP 
Söderberg & Partner 
 
Standardiseringsutskottet (SU) 
Ett första möte med SU har genomförts sen-
hösten 2016 och kommer träffas löpande 
minst 1 gång/kvartal. 
 
Styrelse 
Ett första möte med styrelsen har genom-
förts i december och kommer att träffas lö-
pande minst 1 gång/kvartal. 
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XML4SAK 
Vi kommer i februari 2017 ha möte mellan 
Sakgruppen inom SFM och försäkringsbola-
gen (Trygg-Hansa, IF, Länsförsäkringar, 
Dina, Moderna Försäkringar och Gjensi-
dige) för att diskutera XML4SAK och dess 
framtida hantering. Idag är det tre bolag som 
är involverade i utvecklingen av standarden 
nämligen Trygg-Hansa, IF och Länsförsäk-
ringar. Det finns ett stort intresse hos för-
medlarbolagen att få till en enhetlig standard 
även för sak. Om intresse finns så är det 
mest kostnadseffektivt om vi utvecklar den 
gemensamma standarden i S4I. 
 

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 
yrkesutveckling per år. Hemmedlemsstaten 
får föreskriva att ett framgångsrikt avslu-
tande av den erfordrade fortbildningen 
styrks genom ett intyg”. 
 
Vi kommer under 2017 att tillsammans med 
SFM:s utbildningsråd samt försäkringsbo-
lag, att identifiera relevant utbildning (både 
externa och interna) samt digitala och lärar-
ledda. InsureEd kommer då att uppnå två 
syften: dels som plattform för utbildningar 
som är anpassade till InsureSec:s licensie-
rings- samt kunskapskrav, dels som regi-
strering av antal utbildningstimmar per med-
lem (interna och externa).    
 

SIMPT, Svenska institutet mot 
penningtvätt  
 
Stärkt samarbete för att motverka 
penningtvätt och terrorismfinansiering  
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 

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  

 
Compliance-grupp 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  
Peter Richard Jadner, Säkra 

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

 
Fullmaktskollen 
 

Tjänsten driftsattes och lanserades den 15 
juni 2016 varefter arbetet med anslutning av 
aktörer har varit igång sedan dess. Under 
2016 har de försäkringsbolag (BKP:er) som 
är medlemmar i Svensk försäkring, förutom 
två bolag, meddelat att de avser solidariskt 
finansiera sin andel enligt affärsmodellen 
från och med den 1 juli 2016 och till och med 

mailto:staffan.agélii@sfm.se
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den 31 december 2018 oaktat om dessa bo-
lag har anslutit sig tekniskt eller ej.  
 
Vikten av en snabb anslutning av fullmakts-
havare är angeläget. Det är av största vikt 
att tjänsten nu så snabbt som möjligt fylls 
med fullmakter. 
 

Hösten 2016 
 

- Anförande av VD eller Staffan Agélii 
o Länsförsäkringar Mäklarser-

vice  
o Insurance Summit, SvD 
o Förmedlarmarknadsdagen, 

arrangör Risk & Försäkring 
o MiFID 2 dagen, arrangör 

Fond & Bank 
o Försäkringsbolagens mark-

nadschefsförening 
o Juridikseminarium, arrangör 

SFF 
- Möten 

o Finansdepartementet 
o Finansinspektionen 
o Bipar 
o Livgruppen/Sakgruppen 
o Försäkringsbolag både Sak 

och Liv 
o Svensk Försäkring 
o Min Pension 

 
 


