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Förord 
Försäkringsförmedlare har en nyckelroll på försäkringsmarknaden och bidrar i hög grad till 
en ökad konkurrens på försäkringsområdet. Försäkringsförmedlarnas kunder ska känna sig 
trygga, vara nöjda och de ska få tillgång till försäkringar som erbjuds i konkurrens och där-
för till pressade priser. På så sätt tillför försäkringsförmedling ett stort värde till kunder och 
samhällsekonomin. 
 
Svenska försäkringsförmedlares föreningen (SFM) är branschorganisationen för försäk-
ringsförmedlare i Sverige.  SFM representerar försäkringsförmedlares intressen inom såväl 
sak- som livförsäkring. SFM har ca 1 900 förmedlare respektive ca 130 bolag och samman-
slutningar som medlemmar varav 1/3 sakförsäkringsförmedlare och 2/3 livförsäkringsför-
medlare. Som branschorganisation verkar därför SFM för ett stort förtroende och en enklare 
vardag för försäkringsförmedlare samt för en kvalitativ plattform för lärande. 
 
Försäkringsförmedling förutsätter högt förtroende från marknaden och genom vägledning till 
branschen skapas förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna. 
Genom samarbete mellan representanter från medlemmarna har SFM arbetat fram denna 
vägledning som beretts via Forum för Sakförsäkring och varit föremål för remiss till samtliga 
medlemmar. Vägledningen förvaltas och utvecklas löpande av förmedlarbranschen via SFM 
och förhoppningen är att den är till praktisk nytta samt att alla som tillämpar den är med och 
bidrar till utvecklingen genom att kontakta SFM:s kansli om det finns förslag på förbättring-
ar.  

Vägledning 
 
Vägledning vad gäller försäkringsförmedlares roll som utvecklare av försäkringspro-
dukter (SFM 2020-04) 

 
För att bedöma om en försäkringsförmedlare är utvecklare eller medutvecklare av försäk-
ringen som distribueras kan vägledning tas i följande beslutsträd(se illustration 1). Det av-
görande är vilket beslutsmandat en försäkringsförmedlare har avseende försäkringsproduk-
tens utformning. Det är i praktiken endast i undantagsfall som en försäkringsförmedlare på 
den svenska marknaden har möjlighet att ta en sådan roll i produktutvecklingen. På den 
europeiska marknaden kan det finnas exempel där en agent, exempelvis managing general 
agent (MGA) och managing general underwriter (MGU), där distributören har långtgående 
befogenheter att skriva risker och utforma villkoren för ett försäkringsbolags räkning.  På 
den svenska marknaden förekommer sådana agentförhållanden i väldigt liten omfattning.  
 
Som huvudregel är det alltså som regel försäkringsbolaget som ytterst beslutar om att ställa 
ut ett visst försäkringsskydd. Varje situation får bedömas utifrån de enskilda förutsättningar 
som rådet och det är lämpligt att tydliggöra försäkringsförmedlarens roll i relation till försäk-
ringsbolagen i relevanta överenskommelser mellan parterna så att detta faktum är tydligt. 
För det fall att sådant mandat föreligger bör även skyldigheter vad gäller utläggning av 
verksamhet i Solvens 2-regelverket tas hänsyn till. 
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Illustration 11 
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