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Sammanfattning 

 

Finansiell rådgivning präglas av i huvudsak två problem; informationsasymmetri och 

intressekonflikter. Reglerna rörande investerarskyddet vid rådgivning har omarbetats flertalet 

gånger under 2000-talet. Syftet är att försöka motverka de intressekonflikter som kan 

missgynna investerare i rådgivningssituationer genom att minska den informationsasymmetri 

som råder mellan parterna. En följd av det direktiv som antogs 2014 av EU gällande 

marknader för finansiella instrument är att dessa regler återigen granskas. I efterföljande 

utredning föreslås bland annat att svensk lagstiftning ska gå längre än vad direktivet kräver 

gällande oberoende-klassificering samt införa ett förbud mot all ersättning från tredjepart som 

kan inverka negativt på kundens intresse.  

Provisionsförbudet syftar till att öka investerarskyddet genom att eliminera de incitament 

rådgivare har för att ge råd som inte är i kundens bästa intresse. Samtidigt medför en sådan 

reform stora förändringar på marknaden som helhet. Genom att studera förslagen ur ett 

rättsekonomiskt perspektiv analyseras regleringens effekter.  

Det råder inga tvivel om att ett provisionsförbud leder till konkurrenshämmande effekter, 

huruvida dess konsekvenser kommer vara till fördel för slutkunden är dock omdiskuterat. 

Bland förespråkare anses det främst vara aktörer som inte tillför ett egentligt mervärde för 

kunderna som kommer försvinna från marknaden, medan det i övrigt bör resultera i bättre 

anpassade produkter och råd för investerare. Motståndare menar att reglerna tvärtom kommer 

leda till färre, men dyrare investeringsalternativ på marknaden.  

Det är sannolikt att marknadskoncentrationen kommer att öka då det i dagsläget kan finnas en 

motvilja att betala för rådgivning, eftersom det tidigare inte varit en uppenbar och synlig 

kostnad. Till följd av det kommer både antalet mindre aktörer och produktutbudet minska.     

På sikt kan det leda till en än mer oförmånlig situation för investerarna, som blir mer beroende 

av de aktörer som fortfarande tillåts agera i eget intresse. 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion och syfte 

Investering och pension är det område konsumenter anser det svårast att förstå vad de köpt.1 

Samtidigt har marknaden för försäljning av finansiella produkter under de senaste decennierna 

vuxit och privatsparande har i stor utsträckning flyttats från sparkonton till fonder och 

värdepapper. 2012 var ca 23 % av hushållens sparande placerat på inlåningskonton, jämfört 

med ca 64 % år 1980.2 Det innebär att både behovet av rådgivning och en effektiv reglering 

har ökat.  

Värdepappersmarknaden är ett område med omfattande självreglering. Utvecklingen går dock 

mot allt mer lagstiftning och regleringen ses över och utvecklas i en rasande takt. 1 juli 2004 

trädde lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter i kraft. Samma år antog 

Europaparlamentet och rådet direktivet MiFID, Markets in Financial Instruments Directive, 

som implementerades i Sverige genom den nya lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 

1 maj 2014 antogs det nya direktivet MiFID II om marknader för finansiella instrument. 

Utöver att en stor del av reglerna i 2004 års direktiv har överförts så har nya regler tillkommit 

som medför stora förändringar. 

Investerarskyddet utgör en fundamental del av regleringen på området. Rådgivare agerar både 

som distributörer av produkter och tjänster å företagens vägnar och som informatörer åt 

konsumenterna, som ofta uppfattar utbudet som komplicerat. Att rollen präglas av motstridiga 

intressen i kombination med asymmetrisk information innebär en risk att investerares 

intressen missgynnas, varvid det allmänna förtroendet för marknaden äventyras.  

I utredningen SOU 2015:2 ”Värdepappersmarknaden, MiFID och MiFIR” föreslås ett antal 

förändringar gällande regleringen av tjänster och verksamheter avseende finansiella 

instrument, där reglerna rörande finansiell rådgivning har setts över. Genom mer omfattande 

reglering ska investerarskyddet stärkas, dels genom att försöka minska den 

informationsasymmetri som råder och dels genom att försöka motverka intressekonflikter. 

Bland de föreslagna förändringarna finns ökade informationskrav, utökade 

                                                                                                                                                 

1 Konsumentrapporten s 45. 
2 SOU 2014:4 s79. 
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lämplighetsprövningar, restriktioner avseende prestationsbedömningar och belöningssystem 

samt ett provisionsförbud.  

Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida det föreslagna provisionsförbudet uppfyller sitt 

tilltänkta syfte och gynnar investerares intressen. Ett absolut provisionsförbud innebär stora 

förändringar inte enbart för investerarskyddet, utan även för marknaden som helhet. Dess 

effekter för de verksamma aktörerna och produktutbudet påverkar i sin tur investerarna.

  

1.2 Avgränsning och metod 

Eftersom syftet är att diskutera regleringen ur ett investerarskyddsperspektiv diskuteras endast 

för ämnet relevanta regler och förändringar. Därmed behandlas inte föreslagna förändringar 

gällande exempelvis tekniska lösningar. 

Uppsatsen använder i huvudsak en rättsekonomisk metod, vilket innebär att ett 

nationalekonomiskt perspektiv appliceras på de juridiska reglerna.3 Utgångspunkten inom 

rättsekonomin är att effektivt utformad reglering ökar välståndet då alla frivilliga 

transaktioner genomförs.4 En av principerna för finansiell reglering i Sverige är just att 

utforma en effektiv reglering som inte hämmar eller försvårar för marknadens aktörer.5 

När gällande rätt fastställts har en rättsdogmatisk metod använts, där lagar och förarbeten 

utgör grunden.6 Propositioner och betänkanden har använts för att analysera lagstiftarens 

syfte. Inledningsvis presenteras även agentteorin och en empirisk framläggning av 

beteendeekonomiska teorier för att förklara den informationsasymmetri och intressekonflikt 

som utgör ett fundament för regleringen på området. I de fall det saknas vedertagna svenska 

termer används de engelska motsvarigheterna.  

  

                                                                                                                                                 

3 Dahlman mfl s 9. 
4 Cooter &  Ulen s 4 f. 
5 Se prop 2006/07:115 s 269. 
6 Lehrberg, s 203 ff. 
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2 De bakomliggande problemen 

2.1 Informationsasymmetri och intressekonflikter 

Agentteorin söker förklara den intressekonflikt som kan uppstå i en agentrelation där 

principalen anlitar en agent att utföra ett uppdrag å dennes vägnar. Grundantagandet är att 

bägge parter vill nyttomaximera sin tillvaro och då agenten har ett informationsövertag kan 

denne agera i sitt eget intresse snarare än i principalens bästa intresse.7  

Värdepappersbolag har generellt betydligt mycket mer erfarenhet och kunskap om 

värdepappershandel än en privatperson, varvid intressekonflikter kan uppstå.8 Det skulle 

kunna anses vara i rådgivarens intresse, åtminstone långsiktigt, att agera i kundens bästa 

intresse för att vårda kundrelationen, då de är beroende av kundernas fortsatta förtroende och 

utan det rimligen inte kan fortsätta sin verksamhet. Intressekonflikter förekommer dock då 

den finansiella marknaden präglas av imperfektioner som informationsasymmetri, 

agentkostnader och omställningskostnader.9 Ofta saknar investerare tillräckligt med kunskap 

och erfarenhet för att utvärdera rådgivningens innebörd och kvalitet. Utöver 

informationsunderläget tillkommer dessutom kostnader för att granska tjänsten, vilket åtföljs 

av kostnads- och tidsaspekter förknippade med att hitta, utvärdera och anlita alternativa 

rådgivare.  

Då denna informationsasymmetri inte korrigeras av marknadskrafterna är reglering 

nödvändigt för att upprätthålla en balans mellan aktörerna och skydda investerare.10 Ökade 

informationskrav syftar till att reducera informationsasymmetrin, till exempel genom 

prekontraktuell information avseende finansiella investeringar och tjänster.  

En studie utförd av brittiska finansinspektionen FSA (Financial Services Authority) visar att 

investerare med ingen eller begränsad erfarenhet också är de som i minst utsträckning gör 

egna efterforskningar och jämför alternativa investeringar eller alternativa rådgivare. Istället 

förlitar sig denna grupp på välkända aktörer, då dessa förknippas med mindre risk, varvid 

investeringsbeslutet helt överlåts åt rådgivaren.11  

                                                                                                                                                 

7 Jensen & Meckling s 5. 
8 Prop 2008/09:88 s 32. 
9 Casey & Lannoo s 91 f. 
10 Se ex Chiu s 41. 
11 FSA 2004 s 7 & 22 f. 
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Samtidigt visar en enkätundersökning som genomfördes bland 1700 bankanställda att de 

interna säljmålen ofta står i konflikt med att ge kvalificerad rådgivning. 90 % av de tillfrågade 

anser att säljkraven ökat, och 10 % erkänner att de sålt något de inte finner lämpligt för 

kunden.12 

Vidare visar en undersökning av FSA att endast ungefär hälften av konsumenterna faktiskt 

läser villkoren för de finansiella produkter de köper.13 I villkoren finns bland annat den 

information företag måste delge sina kunder, inklusive varningar om att det investerade 

kapitalet kan förloras och att historiska händelser inte bör ses som en garanti för framtida. 

Vissa kunder uppfattar det istället som att dessa varningar endast finns till som en 

ansvarsfriskrivning från företagens sida. Detta visar att ökade informationskrav inte 

nödvändigtvis innebär mer medvetna konsumenter. 

Liknande slutsatser kan dras av den återkommande undersökningen av svenska 

Finansinspektionen, som visar att genomsnittspersonen saknar grundläggande ekonomisk 

förståelse rörande ränta, inflation och finansiell risk.14 

Att reglering inte tar tillräcklig hänsyn till hur individer faktiskt agerar, exempelvis med 

hänsyn till forskning inom behavioral finance, har argumenterats vara en av anledningarna till 

de ständigt ökande informationskraven, då informationsbrist felaktigt antas vara 

grundproblemet.15 Motargument kritiserar inte nödvändigtvis påståendet om att 

investerarbeteenden utgör ett stort problem, utan ifrågasätter istället nyttan med att beakta 

sådant då det eventuellt inte är möjligt att åtgärda sådana problem genom lagstiftning. 

Eftersom majoriteten väljer passiva sparformer som indexfonder påverkas dessutom 

eventuellt bara en liten grupp av alla investerare.16  

2.2 Beslutssituationer och paternalism 

Reglering är handlingsdirigerande, varför det är fundamentalt att förstå just handlingsmönster. 

Investerarskydd handlar ofta om att försöka balansera informationsasymmetrin och minska 

intressekonflikter med hjälp av reglering. Både juridiken och ekonomisk teori utgår från att 

samhällets aktörer handlar rationellt. Beteendeekonomisk forskning visar dock att individers 

                                                                                                                                                 

12  Se Finansförbundet ”Enkät bekräftar bilden av säljhetsen”, Finansvärlden 6/07. 
13  FSA 2006 s 99. 
14 FI dnr r 15-1579 s 6 ff. 
15 Cunningham s 43. 
16 Choi & Pritchard s 71 f. 
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beteende i beslutssituationer ofta är irrationellt – något som till viss del beaktats i svensk 

lagstiftning. Till exempel är Premiepensionsutredningen till stor del baserad på forskning 

inom behavioral finance. Några av de diskuterade faktorer som försvårar 

informationshantering är individers tendens att överskatta den egna förmågan, ta hjälp av 

genvägar vid komplexa beslut, ha lättare att ta till sig information som styrker den egna 

uppfattningen än information som strider mot den samt ta åt sig äran vid framgångar och 

skylla ifrån sig vid motgångar.17   

Övertro på egen förmåga är ett väl dokumenterat fenomen. Ett vanligt exempel är studien där 

80 % av tillfrågade bilförare ansåg sig tillhöra de topp 30 % säkraste bilförarna.18 Denna 

överskattning ligger till grund för en mängd kognitiva och emotionella begränsningar. 

Individer ignorerar till exempel fakta och har svårigheter att acceptera vissa råd.19 Information 

som inte överensstämmer med den egna positiva självbilden ignoreras eller rationaliseras.20 

Studier visar dessutom att människor har svårt att hantera för mycket information, vilket leder 

till felaktiga val trots att all information som möjliggör ”rätt” val givits.21  

Individers preferenser är dessutom föränderliga, i motsats till det antagande som ofta görs. 

Dels präglas beslut av tidsinkonsistens, vilket använts som ett argument för bl.a. återköp.22 

Många gånger gör individer förhastade beslut som för tillfället kan te sig korrekta. Individen 

har, i den situation där förhastade och ogenomtänkta beslut tas, själv inte förmåga att inse 

risken att dennes preferenser kan förändras och kommer därför själv inte begära möjlighet att 

till exempel återlämna varan. En regel som ångerrätt möjliggör alltså en betänketid, om än i 

efterhand. En alternativ lösning skulle vara en tvingande fördröjning av beslut, vilket är svårt 

att implementera vid köp. 

Vidare kan formuleringen, eller s.k. framing, av ett problem avgöra vilket handlingsalternativ 

som föredras. Individer tenderar att vara mer riskaverta i förhållande till en potentiell vinst än 

en potentiell förlust, varför individen kan bedöma sina handlingsalternativ olika beroende på 

                                                                                                                                                 

17 SOU 2005:87 s 59 ff. 
18 Svensson s 145 f. 
19 Chu & Pitchard s 15-17. 
20 Langevoort s 856. 
21 Brandt & Petersen s 44 f.  
22 Camerer mfl s 1238. 
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hur de är presenterade även i fall där sannolikheten eller värdet är oförändrat.23 En procents 

chans att vinna 1 000 kr lockar exempelvis för de flesta mer än en gåva på 10 kr.24 

Dessutom tenderar individer inte att se till helheten, utan behandlar sina tillgångar som 

avgränsade och olika värda även om det handlar om samma monetära värde. Pengar som 

vunnits riskeras hellre än pengar som funnits sedan tidigare, till exempel.25 På samma sätt kan 

samma summa pengar vara olika värd i individens ögon beroende på om den är på ett 

sparkonto eller på ett transaktionskonto. 

Likadant kan individens värdering av en vara förändras oberoende av en faktisk 

värdeförändring, på grund av besittningseffekten.26 Om två grupper får en vara att värdera 

kommer den grupp som utgör säljare värdera samma vara högre än den grupp som utgör 

köpare. Det beror inte nödvändigtvis på rationellt vinstmaximerande, utan kan förklaras med 

en förlustaversion; individen kräver en premie för att lämna ifrån sig något den har i sin 

besittning. Principen gäller även i situationer som inte är fördelaktiga för individen. Öppet 

köp kan exempelvis motivera individer att handla, tack vare den betryggande möjligheten till 

betänketid, medan besittningseffekten begränsar sannolikheten för återköp. 

Diskussionen utmynnar i en diskussion kring paternalism, det vill säga beskyddande 

reglering. Paternalistisk reglering innebär att inskränka individers handlingsförmåga i syfte att 

skydda de som anses oförmögna att se till sitt eget bästa. Hjälmtvång är ett exempel där 

individers rätt att besluta själva begränsats för att skydda dem. All forskning som visar på att 

investerare inte agerar rationellt kan anses vara argument för sådan reglering.  

En variant av paternalism är så kallad asymmetrisk paternalism, en handlingsinskränkande 

reglering som gör stor nytta för de som begår misstag men inte har så stor negativ effekt för 

andra. Somliga argumenterar för att sådan reglering bör införas om nyttan är större än 

kostnaden den medför.27 Avvägningen är dock svår. Ångerrätt, till exempel, innebär nytta för 

de som är benägna att göra impulsiva och ogenomtänkta köp, men medför samtidigt en 

kostnad för samtliga konsumenter då företagen troligen kommer kompensera de ökade 

kostnaderna det orsakar genom höjda priser.  

                                                                                                                                                 

23 Kahneman & Tversky s 453 f & Bodie mfl s 391. 
24 Kahnean & Riepe s 6. 
25 Se ex. Kahneman & Riepe s 13 f, Cunningham s 777 f & Bodie mfl s 392. 
26 Kahneman, Knetch & Thaler 
27 Camerer mfl s 1211. 
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Ett motargument är påpekandet av sådant vi historiskt har förbjudit för individens bästa, 

såsom homosexualitet.28 Det kan antas att även lagstiftare har brister gällande rationellt 

beslutsfattande, vilket ytterligare motiverar ett motstånd mot sådan inskränkande reglering. 

En individ kan i sådana fall anses vara mindre benägen att begå vissa misstag än lagstiftare, 

eftersom den har större incitament att undvika dem då de drabbar individen direkt.  

  

                                                                                                                                                 

28 Glaeser s 14. 
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3 Gällande rätt 

3.1 MiFID I 

Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument, 

det så kallade MiFID-direktivet, antogs den 21 april 2004. Direktivet ersätter det tidigare 

direktivet 93/22/EEG om investeringstjänster inom värdepappersområdet (ISD) och syftar till 

en högre grad av harmonisering. Tillämpningsområdet är vidare än tidigare reglering och 

klassificerar investeringsrådgivning som en investeringstjänst, vilket tidigare var betraktat 

som en sidotjänst.29 Därmed behöver företag som ägnar sig åt investeringsrådgivning söka 

auktorisation som värdepappersföretag och följa de krav som ställs för dessa.  

Att investerarskyddet var ett fundamentalt syfte med den nya regleringen av 

värdepappersmarknaden stod klart långt innan direktivet var färdigställt.30  

Värdepappersföretag ska ”handla hederligt, rättvist och professionellt”. Formuleringen 

används både i art 19.1, gällande att tillvarata kunders intressen och i art 25.1, avseende att 

främja marknadens integritet. Värdepappersföretag är skyldiga att vidta alla möjliga åtgärder 

för att undvika att kunders intresse påverkas negativt av intressekonflikter.31 Enligt art 18 ska 

intressekonflikter som kan uppstå mellan företagets och kundens intressen identifieras och 

hanteras så att de inte inverkar negativt på kundens intressen. I de fall detta inte är möjligt ska 

företaget informera kunden om detta.  

Värdepappersföretag ska enligt art 19 handla i kundens bästa intresse och ge tydlig och 

rättvisande information. I enlighet med detta följer att företagen ska informera kunder om 

förhållanden rörande företaget och dess tjänster, avgifter och kostnader i samband med 

transaktioner. Vidare är de enligt artikeln skyldiga att informera sig om kundens situation, 

finansiella ställning och investeringsmål samt erfarenhet av olika finansiella tjänster för att 

kunna ge lämpliga råd. Utförande av s.k. execution only-tjänster, order i okomplicerade 

finansiella instrument såsom aktier och obligationer, är undantagna. Dessa skyddas endast av 

s.k. best execution- och fair traiding-reglerna i art. 21 respektive art 22. Dessa kräver att 

företagen ska vidta åtgärder för ”bästa möjliga utförande”, med hänsyn till faktorer som pris, 

kostnader, snabbhet, storlek etc. och utföra kundorder snabbt, effektivt och rättvist så att 

kunden ej missgynnas i förhållande till andra aktörer. 

                                                                                                                                                 

29 MiFID (3) & I.1 p 5. 
30 Lamfalussyrapporten, s 22. 
31 MiFID 13.3. 
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Hur långtgående skyddsbestämmelserna är avgörs av den kategori kunden klassificerats i.32 

Utgångspunkten är att alla kunder som inte är professionella är icke-professionella kunder.33 

För att klassificeras som professionell kund finns ett antal krav gällande att kunden ska anses 

besitta en högre nivå av kunskap och erfarenhet. Professionella kunder kan begära att 

behandlas som icke-professionella gällande en eller flera tjänster eller transaktioner, eller 

särskilda produkt- eller transaktionsslag, för att få högre skyddsnivå. 

Vissa kunder ska per automatik betraktas som professionella kunder. Det gäller enheter 

underkastade auktorisation och reglering för att få verka på de finansiella marknaderna 

(kreditinstitut, värdepappersföretag, försäkringsföretag, pensionsfonder, andra auktoriserade 

eller reglerade finansinstitut, etc.), nationella och regionala regeringar, centralbanker, 

överstatliga institutioner som Världsbanken och liknande internationella organisationer samt 

stora bolag som når minst två av de tre storlekskraven: total balansomslutning på 20 miljoner 

euro, nettoomsättning på 40 miljoner euro och eget kapital på 2 miljoner euro. Dessa kan 

också, med sitt godkännande, betraktas som jämbördiga motparter.34 I sådana fall ska inte 

skyddsreglerna i art 19, 21, 22.1 tillämpas. 

Därutöver ska även andra institutionella investerare vars huvudverksamhet är inriktad på 

finansiella transaktioner betraktas som professionella kunder. Dessa ska meddelas om att de 

behandlas som professionella kunder vid varje tjänstetillhandahållande och de har möjlighet 

att begära behandling som icke-professionella kunder för att få högre skyddsnivå.35 

På motsvarande vis kan vissa kunder välja att avstå från delar av skyddet, dvs. behandlas som 

professionella kunder, om de bedöms ha tillräcklig erfarenhet och kunskap för att förstå 

riskerna och fatta egna beslut gällande de avsedda transaktionerna. För att de ska kunna 

bedömas besitta sådan expertis bör två av följande krav vara uppfyllda: värdet av kundens 

portfölj ska överstiga 500 000 euro, kunden ska ha genomfört minst 10 transaktioner av 

betydande storlek varje kvartal under det senaste året och/eller att kunden har eller har haft en 

yrkesbefattning inom finanssektorn som kräver kunskap om transaktionerna i fråga i minst ett 

år.36 

                                                                                                                                                 

32 MiFID 19.10 c & 21.6 a. 
33 MiFID 4.1.12. 
34 MiFID 24.2 & 24.3. 
35 MiFID Bilaga II, del I. 
36 MiFID Bilaga II, II.1. 
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3.2 Implementering i Sverige - VpmL 

MiFID-direktivet implementeras i huvudsak genom den nya värdepappersmarknadslagen som 

ersätter tidigare lagen (1991:981) om värdepappersrörelse och lagen (1992:543) om börs- och 

clearingverksamhet. Finansinspektionens föreskrifter kompletterar. Flera av reglerna syftar 

direkt eller indirekt till ökat investerarskydd, som 2 och 3 kap. om tillståndsplikt och 

förutsättningar för att få tillstånd att driva värdepappersrörelse samt 8 kap. om skydd för 

investerare. Finansinspektionen har dessutom utfärdat föreskrifter om kompetenskrav.37 

Rådgivare ska ha tillräckliga kunskaper i förhållande till de råd som lämnas, uppfylla de krav 

som rådgivningen ställer gällande inriktning, omfattning och svårighetskrav samt känna till 

innehållet i relevanta lagar och regler.  

Värdepappersinstitut, det vill säga banker och kreditmarknadsföretag, kreditinstitut och 

värdepappersbolag, omfattas av lagen. Även utländska värdepappersinstitut med filialer i 

Sverige omfattas i tillämpliga delar. Generellt krävs tillstånd för att bedriva 

investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.38 Undantag görs för bl.a. 

försäkringsbolag med tillstånd enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) och utländska 

företag som i sitt hemland har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och som i bedriver 

verksamhet i Sverige genom en filial. 

Investerarskyddsreglerna återfinns i 8 kap., där 1 § innehåller ledorden ”handla hederligt, 

rättvist och professionellt”. Kunderna kategoriseras i enlighet med MiFID som professionella 

eller icke-professionella kunder. För icke-professionella kunder, vilket de flesta bör 

kategoriseras som, följer mer långtgående skyldigheter kring vilken information som ska 

lämnas till kunden.39 Reglerna avseende information till kund, inhämtande av uppgifter, 

dokumentation, rapportering till kund och riktlinjerna för utförande av order behöver inte 

tillämpas för jämbördiga motparter om de godkänt att behandlas som sådana.40  

Värdepappersinstitut ska göra en kundbedömning för att säkerställa att kundens intressen 

beaktas. När andra tjänster än rådgivning tillhandahålls görs en passandebedömning för att 

bedöma om kunden har tillräcklig kunskap om produkterna.41 Om kunden inte lämnar 

tillräckliga uppgifter måste institutet påpeka att de saknar nödvändig information för att 

                                                                                                                                                 

37 FFFS 2007:16 16:2-8. 
38 VpmL 2:1 p 5. 
39 VpmL 8:21-27. 
40 VpmL 8:20. 
41 VpmL 8:16-17. 
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bedöma huruvida tjänsten eller produkten passar kunden eller ej. Kunden har dock möjlighet 

att fullfölja en affär även om företaget påpekat att det inte passar denne. Köp av 

okomplicerade produkter som aktier är undantagna från passandebedömning.  

För att kunna ge kunden lämpliga rekommendationer ska en något mer omfattande 

lämplighetsbedömning göras för att bättre förstå kundens behov. Denna bedömnings baseras 

på kundens kunskaper och erfarenheter av den specifika tjänsten som tillhandahålls samt 

dennes ekonomiska situation och mål med investeringen.42  

Denna information ska dokumenteras ihop med vilka råd som lämnats och om kunden avråtts 

från en placering, och lämnas ut till kunden i samband med det första rådgivningstillfället 

eller i nära anslutning till det. Samtliga investeringstjänster, sidotjänster och transaktioner som 

värdepappersinstitutet genomfört skall också dokumenteras.  

3.3 Rådgivning och investerarskydd i andra lagar 

Rådgivning kan ske i många olika former, följaktligen är regleringen kring rådgivning spridd. 

Värdepappersmarknadslagen omfattar investeringsrådgivning, vilket är tillståndspliktigt. För 

rådgivning som inte är tillståndspliktig gäller i huvudsak rådgivningslagen, som avser 

placeringsrådgivning. Begreppet finansiell rådgivning i rådgivningslagen saknar exakt 

definition, men är alltså något bredare än investeringsrådgivning då det omfattar verksamheter 

som inte omfattas av MiFID och VpmL, och gäller även vid generella råd om t.ex. fördelning 

mellan tillgångar. Rådgivningslagen är dock begränsad till rådgivning till konsumenter.  

Sedan rådgivningslagen trädde i kraft 1 juli 2004 har tillämpningsområdet för lagens 

näringsrättsliga bestämmelser minskat då nya lagar tillkommit för verksamheter som kan 

innehålla moment av rådgivning. Undantagen definieras närmare i 3 § a LFR, med 

hänvisningar till de specifika lagar som gäller rådgivning utförd av fondbolag (lagen 

(2004:46) om värdepappersfonder), försäkringsförmedlare (lagen (2005:405) om 

försäkringsförmedling och försäkringsrörelselagen) och AIF-förvaltare (lag (2013:561) om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder). 

Fondförvaltare och AIF-förvaltare får bedriva annan rådgivning som sidoverksamhet efter 

tillstånd från Finansinspektionen för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella 

instrument, i sådana fall är kundskyddsreglerna i VpmL 8 kap. tillämpliga. När de 

                                                                                                                                                 

42 VpmL 8:23 & FFFS 200:16 15:8. 
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tillhandahåller rådgivning om egna försäkringar och fonder bör de dock omfattas av 

rådgivningslagen i sin helhet.43 

Investerarskyddet under rådgivningslagens tillämpningsområde består av kompetenskrav hos 

rådgivaren och dokumentationskrav på rådgivningstillfället.44 Rådgivaren har skyldighet att 

iaktta god rådgivningssed, dvs. ha omsorg om konsumentens intressen, individuellt anpassa 

rådgivningen och avråda från olämpliga placeringar enligt 5 § rådgivningslagen.  

FFL har i flera avseenden inspirerats av rådgivningslagen. Bland annat används en 

motsvarighet till god rådgivningssed; förmedlaren ska iaktta god försäkringsförmedlingssed, 

ta till vara kundens intressen, anpassa rådgivningen efter kundens behov, rekommendera 

lämpliga lösningar med hänsyn till kundens behov och ekonomiska förhållanden samt avråda 

från olämpliga åtgärder. Dessutom är skadeståndsreglerna i 5 kap. 7 och 8 §§ FFL utformade 

efter skadeståndsreglerna i rådgivningslagen. Att reglerna liknar rådgivningslagens regler kan 

förklaras med att verksamheten förskjutits mot kapitalplacering och förvaltning.45 

Försäkringsförmedlare får dock endast lämna råd om fondandelar när de utför rådgivning som 

sidoverksamhet, dvs. sådan rådgivning som inte ryms inom ramen för 

försäkringsförmedlarverksamhet. Däremot finns inga begränsningar gällande vilka slags 

tillgångar de kan lämna råd om när rådgivningen ryms inom den verksamhet tillståndet avser.  

Trots att reglerna är något spridda delar de alltså några gemensamma bestämmelser rörande 

den omsorgsplikt rådgivaren är skyldig att iaktta om sin uppdragsgivares intressen. Dessa 

regler innebär att rådgivaren så långt som möjligt ska undvika intressekonflikter som kan vara 

negativa för kunden och då dessa ändå uppstår informera kunden om dem så att denne kan ta 

ställning till rekommendationernas tillförlitlighet. En sådan intressekonflikt som kunden ska 

informeras om är provision eller annan ersättning från annan än uppdragsgivaren. 

Vidare innehåller rådgivningslagen dessutom de generellt tillämpliga civilrättsliga reglerna 

om skadeståndsansvar vid vårdslös rådgivning. Skadeståndsplikt föreligger enligt 6 § LFR för 

rådgivaren om denne orsakar konsumenten skada genom vårdslös rådgivning. Det är det s.k. 

negativa kontraktsintresset som ersätts, dvs. den skadelidande ska försättas i samma situation 

som denne befann sig i innan skadefallet och skulle ha befunnit sig i om det inte hade 

inträffat.    

                                                                                                                                                 

43 SOU 2014:4 s 118. 
44 Se LFR 4, FFFS 2004:4 & KOVFS 2004:5. 
45 FI dnr 13-8362 s 15. 
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4 Förändringar 

4.1 MiFID II 

I likhet med MiFID I är utgångspunkten rörande investerarskydd att värdepappersföretagen 

ska handla i kundens bästa intresse och i enlighet med det ”handla hederligt, rättvist och 

professionellt”.46 En ny bestämmelse är art. 25.1, som innebär att företagen måste säkerställa 

att de fysiska personer som tillhandahåller rådgivning eller information har den kunskap och 

kompetens som krävs för att uppfylla skyldigheterna enligt art. 24 och 25 i MiFID II avseende 

information till kunder och lämplighetsbedömning. 

Reglerna om lämplighetsbedömning vid investeringsrådgivning är i princip desamma som 

tidigare, men har utvecklats ytterligare. Kundens risktolerans och förmåga att bära förluster 

ska utgöra särskilda grunder för lämplighetsbedömningen. Kunden ska dessutom få en 

utförlig förklaring om varför de råd som lämnats är lämpliga, innefattande hur rådet uppfyller 

kundens behov, preferenser, investeringsmål, etc.47  

Informationskraven i art. 24 i MiFID II har skärpts jämfört med tidigare reglering. 

Värdepappersföretagen måste informera kunder om huruvida rådgivningen är oberoende eller 

inte, om rekommendationen grundas i en begränsad eller allmän analys och om det finns 

rättsliga eller ekonomiska förbindelser mellan värdepappersföretaget och de enheter som 

tillhandahåller eller emitterar de rekommenderade instrumenten. Avgifter och kostnader, 

inklusive eventuella tredjepartsbetalningar, tillhörande investeringen eller sidotjänsten som 

kunden informeras om måste också ingå.  

Därtill har även dokumentationskraven skärpts. Telefonsamtal som är avsedda att leda till 

transaktioner ska spelas in och sparas i fem år och order som tas emot på annat sätt än via 

telefon eller elektroniska dokument ska på motsvarande sätt dokumenteras på varaktiga 

medium, som till exempel bandinspelning.48 

Som en ytterligare åtgärd i syfte att värna om investerarskyddet införs regler gällande 

godkännandeprocessen och översikten av de finansiella instrument som tas upp till 

försäljning. Processen ska resultera i att det för varje instrument fastställs vilket målgrupp det 

är anpassat för, med hänsyn till bland annat erfarenhet och riskprofil. Bedömningar med 

                                                                                                                                                 

46 MiFID I (86). 
47 MiFID II art 25. 
48 MiFID II 16.7. 
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hänsyn till exempelvis värdeförändringar ska sedan göras regelbundet för att säkerställa att 

produkten är lämplig för den tilltänkta målgruppen. De institut som inte själva producerar 

produkter ska ta del av sådan information för att förstå egenskaperna hos instrumentet och den 

avsedda målgruppen. Syftet är att säkerställa att produkterna är utformade för att gynna 

kunderna.49  

Vidare införs ny reglering som syftar till att förhindra att intressekonflikter påverkar kundens 

intressen negativt. För att räknas som oberoende rådgivare ska värdepappersföretaget bedöma 

ett tillräckligt diversifierat urval instrument av olika emittenter och produktleverantörer samt 

inte motta och behålla ersättningar från tredjepart.50 Förbudet att ta emot och behålla 

ersättning från tredjepart ska även gälla vid förvaltning. Värdepappersinstitut får heller inte ha 

kompensationsprogram och prestationsbedömningar utformade på ett sätt som kan komma i 

konflikt med skyldigheten att iaktta kundens intressen. Detta gäller i synnerhet 

belöningssystem som kan leda till mindre lämpade rekommendationer.51  

Avslutningsvis är även sanktionsreglerna mer långtgående än tidigare. Sanktionsavgift och 

återkallelse av tillstånd kvarstår som möjliga sanktioner för företagen, men även fysiska 

personer i företagsledningen kan enligt den nya regleringen påföras sanktioner vid 

överträdelser av bestämmelserna i direktivet. En fysisk person kan åläggas förbud att utöva 

ledningsuppdrag i värdepappersinstitut och en sanktionsavgift om maximalt motsvarande 5 

miljoner euro alternativt, i de fall det är högre och kan beräknas, två gånger beloppet av de 

vinster som erhållits eller de förluster som undvikits genom överträdelsen.52  

 

4.2 Föreslagen implementering i Sverige 

MiFID II är ett fullharmoniseringsdirektiv där reglerna ska börja gälla senast 3 januari 2017.   

I samband med implementeringen av direktivets regler har även vissa andra regler setts över, 

bl.a. föreslås att investerarskyddsreglerna i värdepappersmarknadslagen ska tillämpas även för 

den rådgivning som regleras i andra lagrum.53 Det föreslås att värdepappersmarknadslagen 

ska ersätta rådgivningslagen fullt ut då den i dagsläget kan anses vara överflödig. Istället ska 

                                                                                                                                                 

49 FI dnr 15-6895 s 10. 
50 MiFID II 24.7. 
51 MiFID II 24.10. 
52 MiFID II 70.6. 
53 SOU 2015:2 s 25. 
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hänvisningar till värdepappersmarknadslagen införas i de specifika regleringar som finns för 

de aktörer som tidigare kunnat tillhandahålla finansiell rådgivning enligt rådgivningslagen, då 

det i praktiken inte verkar finnas rådgivare som står under tillsyn i anledning av 

rådgivningslagen.54 Detta innebär att regleringen ska komma att omfatta samtliga aktörer som 

kan tillhandahålla någon sorts rådgivning. 

Trots att MiFID II är ett fullharmoniseringsdirektiv finns möjlighet att i undantagsfall införa 

mer långtgående reglering.55 Utredningen föreslår att Sverige ska gå längre både gällande 

kraven att kalla sig oberoende rådgivare och gällande ersättning från tredjepart. Direktivet 

kräver att urvalet är varierat och består av produkter även från andra producenter för att 

rådgivningen ska få kallas oberoende, men utredningen föreslår att endast rådgivare som 

enbart lämnar information om externa produkter ska få kalla sig oberoende i Sverige.  

Enligt MiFID II förbjuds rådgivare och portföljförvaltare som vill kallas oberoende att ta ut 

och behålla ersättning från tredjepart. Det vill säga, om rådgivaren får sådan ersättning ska 

den ska betalas ut till kunden. Istället för att följa direktivets regler har utredningen slagit fast 

att all ersättning från tredje part som kan inverka negativt på kundens intresse bör förbjudas, 

oavsett om rådgivningen ska kallas oberoende eller ej.  

  

                                                                                                                                                 

54 Se SOU 2014:4 s 284-289 & SOU 2015:2 s 404. 
55 MiFID 24.1. 
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5 Provisionsförbud 

Provision är en viktig intäktskälla för värdepappersföretag. Att endast producera oberoende 

och fristående företags- och branschanalyser är sällan särskilt lönsamt, närliggande 

verksamhet som kapitalförvaltning och mäkleri finansierar ofta analysverksamheten.56 

Rådgivning blir därmed en viktig del av finansieringen av verksamheten för de flesta 

aktörerna på värdepappersmarknaden. En stor del av intäkterna för rådgivning kommer dock 

inte från kunderna, utan från producenterna i form av provisioner. Enligt en undersökning 

som Finansinspektionen genomförde 2014 utgör de merparten av intäkterna.57 Provisioner är 

en betydande del av finansieringen av investeringstjänster för värdepappersbolag och utgör 

nästan 99 % av intäkterna för förmedling och rådgivning bland försäkringsförmedlare. Dessa 

provisionsbaserade ersättningar skapar konflikter mellan rådgivarens egna intressen och 

konsumentens intressen.58 Samtidigt bör noteras att ett provisionsförbud minskar rådgivares 

incitament att rekommendera specifika produkter som ger provision, men det skapar inget 

incitament att ge kunden bättre rekommendationer.59 

Med en förståelse för hur viktig provisionen är för många aktörer blir risken för regelarbitrage 

påtaglig om reglerna endast omfattar vissa specifika tjänster eller aktörer, därför föreslås alltså 

att all ersättning från tredjepart som kan påverka kundens intresse negativt bör förbjudas, 

oavsett om aktören tillhandahåller oberoende rådgivning eller ej. En gränsdragning gällande 

vad som anses ha negativ inverkan på kundens intresse är dock komplicerad. Därför föreslås 

förbudet kompletteras av föreskrifter från Finansinspektionen, som ska närmare precisera 

vilka provisioner som det kan vara fråga om.60 

5.1 Effekter 

Konkurrensverket befarar att förslaget om ett mer långgående provisionsförbud kommer leda 

till en ökad marknadskoncentration då placeringar i produkter från andra aktörer än 

storbankerna kommer minska.61 Bankernas och försäkringsbolagens grepp om 

fondmarknaden kan komma att stärkas på bekostnad av mindre och medelstora aktörer som då 

förlorar lönsamhet och försvinner från marknaden.62 Redan i dagsläget är konkurrensen 

                                                                                                                                                 

56 SOU 2004:47 s307. 
57 FI dnr 15-6895 s 9. 
58 FI dnr 13-10085 s 17. 
59 Gavelle s 448. 
60 SOU 2015:2 s 432. 
61 KKV dnr 111/2015 s2. 
62 KKV 2013:4 s 190 f. 
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begränsad, storbankerna har en marknadsandel på 60 %.63 Konkurrens inom den finansiella 

tjänstesektorn är viktigt då det bidrar till effektivitet och innovation som kan bidra till tjänster 

av hög kvalitet till låga priser. Att antalet aktörer och produkter på marknaden troligen 

kommer att minska diskuteras i utredningen, men framhävs som en konsekvens av att 

kunderna blir mer medvetna.64  

Finansinspektionen har länge varit kritiska mot nuvarande provisionssystem.65 FI anser att det 

inte är värt att bevara den konkurrens som finns idag om konsumenternas intressen 

missgynnas av dåliga råd och produkter som är onödigt dyra i relation till dess avkastning.66 

Att förslaget skulle ha konkurrenshämmande effekter bedöms alltså inte vara ett problem, 

tvärtom tycks det önskvärt. Vidare anses ett provisionsförbud premiera duktiga rådgivare som 

skapar mervärde för investerare, vilket bör leda till en ökad efterfrågan på rådgivning. Denna 

ökade efterfrågan bör i sin tur resultera i att rådgivningsformer och investeringsprodukter som 

är bättre anpassade och lämpade för genomsnittskundens behov utvecklas.67 

Svenska fondhandlareföreningen, FHF, har i sitt remissvar till utredningen diskuterat 

effekterna på produktutbudet. FHF menar att ett provisionsförbud kommer leda till att större 

aktörer ökar fokus på egna produkter snarare än att skapa ett incitament för att inkludera mer 

externa produkter i rekommendationsunderlaget. Investerarnas intressen kan dessutom 

komma att missgynnas ytterligare då en avvikande nationell lagstiftning innebär att aktörerna 

måste ta fram produkter och tjänster specifikt utvecklade för den svenska marknaden, vilket 

leder till ökade priser och begränsar produktutbudet.68 

Denna åsikt delas av andra aktörer som ställer sig kritiska till förslaget. En sammanställning 

av svenska aktörers åsikter rörande provisionsförbudets eventuella effekter presenteras i en 

rapport av FIM. Ingen av de tillfrågade aktörerna tror att produktutbudet kommer öka av 

provisionsförbudet, medan 60 % tror att det kommer minska.69 Aktörer med vertikalt 

integrerade affärsmodeller, det vill säga sådana som själva är leverantörer och distributörer av 

finansiella produkter, anses vara de som främst kommer gynnas av förslaget. Med andra ord 

är det mest fördelaktigt för storbankerna, vilket även dess representanter bekräftar. En 

                                                                                                                                                 

63 A a s 20. 
64 SOU 2015:2 s 634. 
65 Se ex FI dnr 14-4986 s 11 & FI dnr 15-6895 s 8. 
66 Se Martin Noréus anförande ”Viktiga frågor för fondbolagen” Finansinspektionen 2015-06-04 s 5. 
67 A a s 6. 
68 FHF Remissvar s 11. 
69 FIM s 10. 
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förklaring som ges är att mindre aktörer kommer missgynnas då de större aktörerna kommer 

fokusera ytterligare på interna produkter.70  

Ingen av de tillfrågade anser att slutkunden kommer gynnas av ett provisionsförbud.71 Det 

beror inte på att de anser att förbudet skulle leda till försämrad kvalitet på rådgivning, utan 

försämrad tillgång. 52 % tror att tillgången på rådgivning kommer minska, medan ingen anser 

att den kommer öka. Värt att notera är att ingen av representanterna för banker och 

distributörer tror att tillgången på rådgivning kommer stanna på samma nivå.72  

 

5.2 Erfarenhet från andra länder 

I samband med förslaget om provisionsförbud diskuteras erfarenhet från andra länders 

provisionsförbud. I Holland, där förbudet trädde i kraft under 2014, har vissa förändringar 

redan uppmärksammats. Bland annat har nya fondklasser införts där förvaltningsarvoden har 

sänkts med motsvarande procentandel som provisionen tidigare utgjorde för att möjliggöra för 

värdepappersinstituten att ta ut motsvarande summa direkt från kunden. Enligt den holländska 

finansinspektionen AFM, Autoriteit Financiële Markten, kan det komma att ske en 

förskjutning mot execution only-tjänster i framtiden eftersom kunder ofta är motvilliga att 

betala direkt för rådgivning. 73 I Storbritannien har provisionsförbudet lett till att antalet 

rådgivare och utbudet av rådgivningstjänster har minskat, samt att många banker har infört en 

beloppsgräns (på ca 100 000 euro) för att tillhandahålla rådgivningstjänster.74 Så mycket som 

69 % överväger inte ens att använda en finansiell rådgivare.75 

FSUG, Financial Services User Group, är en expertgrupp under EU-kommissionen som 

rådgör kommissionen i finansiella frågor. FSUG genomförde en enkätstudie gällande 

ersättningsstrukturer för finansiella tjänster som visar att majoriteten anser att reglering 

gällande ersättning är effektiv, men endast 18 % ansåg att sådan reglering lett till en ökad 

rådgivningskvalitet.76 Vidare konstateras de problem som erfarits i länder med 

provisionsförbud; i Finland är konsumenterna inte villiga att betala de höga avgifterna för 

                                                                                                                                                 

70 A a s 8 f. 
71 A a s 16. 
72 A a s 13. 
73 SOU 2015:2 s 421. 
74 A a s 424. 
75 Blackrock s 3. 
76 FSUG s 3. 
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intermediärerna och i Storbritannien visas att rådgivningen blivit dyrare än innan förbudet. De 

brittiska bankerna har slutat med fristående rådgivningsverksamhet och fokuserar istället på 

mer kapitalstarka kunder via externa, oberoende intermediärer. Inom investeringsmarknaden 

är volymbaserade avgifter vanliga, vilket motiverar fokus på de mer kapitalstarka kunderna. I 

Finland, Danmark och Storbritannien minskade antalet mäklare och rådgivare efter införandet 

av provisionsförbud.77 

  

                                                                                                                                                 

77 A a s 7. 
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6 Avslutande diskussion 

Ett huvudsyfte med de nya reglerna är bland annat att ytterligare stärka investerarskyddet. Det 

största problemet anses vara att det föreligger intressekonflikter och informationsasymmetri 

mellan företagen och investerarna. Informationsasymmetrin gör det möjligt för företagen att 

utnyttja det informationsunderläge investeraren befinner sig i. Därmed är en stor del av 

regleringen informationskrav, i form av direkta krav på information till kunderna eller krav på 

högre transparens. Därtill försöker intressekonflikter motarbetas genom att föreslå ett mer 

långtgående provisionsförbud än vad MiFID II innebär. Frågan är huruvida det föreslagna 

förbudet gynnar investerarnas intressen. Dess direkta påverkan på investerarskyddet står klar; 

rådgivarnas incitament att föreslå produkter som ger hög provision elimineras. På så vis bör 

investerare vara skyddade från att sådana intressekonflikter skall inverka negativt på den 

rådgivning de får. De indirekta effekterna förslaget medför kan dock reducera nyttan med 

förslaget. 

Inledningsvis kan det konstateras att det är väldigt svårt att genom reglering se till att minska 

den informationsasymmetri som råder. Till exempel är ökade krav på den information som är 

obligatorisk att ge kunden eventuellt inte en optimal lösning för samtliga investerare. För att 

uppnå en effektiv reglering krävs en insikt i hur individer handlar. Det är därför viktigt att ta 

hänsyn till att individer ofta inte agerar fullt rationellt i beslutssituationer. Det kan handla om 

svårigheten att acceptera information som strider mot den egna uppfattningen eller svårigheter 

att bedöma en situation på ett korrekt sätt på grund av andra faktorer. Beteendet grundas 

oavsett på brister i informationshanteringen, där något påverkar individen att bedöma 

situationer på ett ibland irrationellt sätt och handla därefter. Mer information behöver därför 

inte nödvändigtvis leda till större medvetenhet, vilket också påvisats i undersökningar från 

både svenska och brittiska finansinspektionen. Ytterligare information är till begränsad nytta 

om konsumenten ignorerar, eller är oförmögen att tillgodogöra sig, informationen.  

Utöver att information inte alltid hanteras på ett rationellt sätt bör också beaktas att för mycket 

information försvårar informationshanteringen. Finansiella tjänster uppfattas redan som 

komplicerade och svårbegripliga. Eventuellt vore det till fördel för genomsnittspersonen att få 

mer lättbegriplig, förenklad information snarare än mer detaljerad information. Ett krav på att 

viss information ska finnas tillgänglig och dokumenterad, samt skyldighet att informera 

kunden om att denna information finns att få, istället för skyldighet att direkt lämna ut denna 

information, är ett alternativt sätt. På så vis kan de kunder som är intresserade och insatta ta 
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del av mer detaljerad information kring exempelvis underlaget till rekommendationen, medan 

mindre insatta investerare får den nödvändigaste informationen tydligt förklarad utan att 

riskera att den ignoreras ihop med detaljer de inte är intresserade av. 

Med fortsatt utgångspunkt i hur regleringen faktiskt påverkar utförandet i praktiken ur ett 

investerarperspektiv kan även effekten av andra förslag som syftar till att förbättra situationen 

för investerare diskuteras. I takt med att privatsparandet flyttats till den finansiella marknaden 

har behovet av rådgivning vuxit sig större än någonsin. Det är svårt, kanske till och med 

omöjligt, att eliminera intressekonflikter. De finns naturligt i de flesta relationer och 

situationer som uppstår, då intressen ofta är motstridiga. Syftet bör därmed vara att försöka 

finna lösningar där dessa intressekonflikter inte inverkar negativt på den svagare partens 

intressen. Alla lösningar har för- och nackdelar, där konsekvenserna ofta inte är kända på 

förhand.  I de fall det finns skäl att misstänka att konsekvenserna kan leda till begränsningar 

av nyttan är det viktigt att vara extra omsorgsfull. Det föreslagna förbudet kan ha flertalet 

konkurrenshämmande effekter som i förlängningen leder till en försämring för 

genomsnittsinvesteraren. 

Det föreslagna provisionsförbudet innebär ett förbud mot all ersättning från tredjepart som 

kan inverka negativt på kundens intresse. Genom att inte föreslå specifika gränsdragningar 

mellan vad för slags provisioner som anses inverka negativt och vad för slags provisioner som 

inte gör det utan överlåta detaljerna till föreskrifter från Finansinspektionen riskerar en oro att 

skapas bland aktörerna, särskilt med tanke på att provisioner utgör en betydande andel av 

intäkterna. Denna oro har delvis ventilerats genom att många ifrågasätter nyttan med förbudet. 

Även om mycket av kritiken kommer från aktörer och branschorganisationer som av naturliga 

skäl har ett egenintresse i att behålla provisionen i den form som finns idag bör dessa tas på 

allvar, då de enhetligt pekar på att marknaden kommer påverkas betydligt av reformen. 

Utöver att förbjuda provision föreslås också mer långtgående regler gällande att kalla sig 

oberoende, där kravet höjs till att enbart lämna råd avseende externa produkter. Med andra 

ord ska aktörer som vill kalla sig oberoende varken få ta emot ersättning från tredjepart eller 

rekommendera de egna produkterna till kunden.  

Även om det är fördelaktigt för kunden med oberoende aktörer som inte får ersättning från 

annan än kunden är det tveksamt om ett provisionsförbud ihop med mer långtgående regler 

rörande oberoende-klassificering kommer leda till egentlig nytta för genomsnittskunden. 
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Visserligen är förslaget effektivt mot oseriösa aktörer som endast ger råd för egen vinning, 

men viss problematik kvarstår.  

Rimligtvis är det av större vikt för mindre aktörer att kunna klassificera sig som oberoende, då 

det kan öka förtroendet för dem, medan stora aktörer ofta tillhandahåller helhetslösningar för 

kunder och därmed redan har ett förtroende genom den etablerade kundrelationen. När 

ersättningen ska tas direkt av kund är förtroende avgörande, särskilt med tanke på att 

rådgivning tidigare setts som en kostnadsfri tjänst då kostnaden bakats in bland övriga 

avgifter. Det är inte alltför troligt att genomsnittspersonen skulle välja att vända sig till en 

mindre aktör om denne inte är oberoende; det vore att betala någon för att denne ska få en 

möjlighet att sälja in sina produkter. 

Storbankskoncernerna har dessutom en rad andra intäktsmöjligheter som mindre aktörer 

saknar, där rådgivningen kan finansieras av intäkter från andra delar av verksamheten. Många 

mindre och medelstora aktörer förlorar därmed både en stor inkomstkälla och 

förtroendeställning bland presumtiva kunder.  

Samtidigt ökar incitamentet för aktörer med integrerad verksamhet att fokusera ytterligare på 

interna produkter. I kombination med att dessa inte har samma behov av att klassificeras som 

oberoende kommer mindre aktörer missgynnas genom att dess produkter inte rekommenderas 

i samma utsträckning när incitamentet i form av provision uteblir. Detta bemöts med att 

investerare själva kommer söka sig till, eller kräva, oberoende rådgivning och bredare 

underlag för rekommendationer. Det är fullt möjligt, dock kvarstår problematiken med att 

hålla en sådan verksamhet lönsam.  

Att ta betalt direkt från kunden för rådgivning bör rent teoretiskt leda till ökad målkongruens 

mellan parterna, där båda vill agera i kundens bästa intresse, och därigenom öka kvaliteten. 

Hur ett sådant avtal rent praktiskt ska utformas är dock besvärligt i verkligheten. En fast 

summa per rådgivningstillfälle innebär svårigheter med att fastställa en passande avgift, 

risken finns att investerare med mindre kapital finner beloppet för högt i relation till det 

kapital de tänkt placera och därmed avstår. Om ersättningen till rådgivaren istället ska utgöras 

av en procentuell andel riskerar utvecklingen att gå i samma riktning som till exempel i 

Storbritannien, där endast kapitalstarka investerare får rådgivning eftersom investerare med 

mindre kapital inte är lönsamma under sådana förhållanden. Ett tredje alternativ, ett arvode 
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baserat på exempelvis nedlagd tid, riskerar å andra sidan att stressa kunderna ytterligare i 

beslutsfattandet, vilket knappast kan anses önskvärt.  

Därtill bör understrykas att en helt oberoende aktör, som varken förmedlar egna produkter 

eller får provision, måste bekosta hela sin verksamhet genom rådgivning och förvaltning. Det 

innebär i praktiken att rådgivning antingen måste vara väldigt kostsam för kunden eller vara 

billig men ske mer frekvent. Ett av de problem som kan anses föreligga vid dagens 

provisionssystem är just att rådgivarens objektiva bedömning snedvrids på grund av egna 

ekonomiska intressen. Det avhjälps knappast genom reglering som innebär att 

rådgivningstillfället blir en av de mest betydande inkomstkällorna. Därmed kommer förslaget 

sannolikt inte uppfylla sitt syfte i det avseendet.  

Det är oklart om provisionsförbudet har lett till positiva resultat för slutkunden i de länder det 

redan har införts, så som Finland, Holland och Storbritannien. I Holland, där förbudet 

fortfarande är relativt nytt, har förändring i produktutbudet uppmärksammats. I Finland och 

Storbritannien, där det funnits i några år, har antalet aktörer minskat. Om någon slutsats ska 

dras från det är det att förbudet minskat konkurrensen på flera plan. Ökad 

marknadskoncentration och minskat produktutbud återkommer bland motargumenten till det 

föreslagna förbudet, vilket även förespråkana diskuterar. Finansinspektionen anser att det inte 

är värt att bevara den konkurrens som finns i dagsläget, medan utredningen menar att 

effekterna beror på att kunderna blir mer medvetna om vad de faktiskt betalar.  

Om förändringarna leder till minskad konkurrens då mindre aktörer missgynnas i relation till 

storbankerna, som redan idag har en stor marknadsandel, följer många nya problem. 

Investerare med begränsad kunskap och erfarenhet av finansiella tjänster och produkter 

tenderar i högre utsträckning att förlita sig på rådgivaren, utan att jämföra alternativ själva. 

Detta gör dem till en extra sårbar grupp. Rimligen är betalningsviljan för rådgivning också 

något lägre bland de som inte är särskilt insatta och som inte besitter ett stort kapital att 

investera. Samtidigt kan diskussionen om att ersättningar från tredjepart förbjudits inviga en 

viss, eventuellt falsk, trygghet som kan leda till ett än mindre kritiskt granskande av 

tjänsteutförandet. Det, i kombination med minskat utbud av både rådgivare och produkter, kan 

leda till än sämre investeringsalternativ för dessa kunder.  

Det är möjligt att en del av rådgivningen som tillhandahålls idag inte skapar ett betydande 

mervärde i samtliga fall, eller att den är påverkad av provisionsstorleken. Frågan är om 
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lösningarna som föreslås leder till bättre information? De föreslagna reglernas negativa följder 

riskerar att drabba små, oberoende aktörer i större utsträckning än de stora, vilket riskerar att 

minska konkurrensen och stärka de stora aktörernas ställning. Dessa har ofta egna 

helhetslösningar och etablerade kundrelationer samtidigt som de ofta är både leverantörer och 

distributörer av produkter. Eventuellt kan kunder på sikt kräva ett större utbud hos dessa, men 

den uteblivna vinsten från provisioner eller intäkter när de säljer externa produkter lär 

kompenseras genom att priserna ökar på annat håll. Antingen genom mer kostsamma 

lösningar, eller genom beloppsbegränsningar för den sortens mer omfattande 

investeringsanalyser. Effekten av dessa regler riskerar alltså att i realiteten drabba den grupp 

investerare som kanske främst behöver skyddet hårdast. Istället för att få bättre information, 

blir resultatet i verkligheten att de får mindre och mer svårtillgänglig information.  

Investerare riskerar dessutom att hamna i ett annat sorts underläge till följd av en ökad 

marknadskoncentration, då de i högre omfattning kommer vända sig till storbanker som inte 

är skyldiga att rekommendera andras produkter. Därtill är det sannolikt att dessas råd inte 

granskas lika kritiskt som de som tillhandahålls av en mindre, för kunden mer okänd, aktör. 

Sammantaget finns anledning att ytterligare analysera de eventuella effekter ett 

provisionsförbud kan ha för investerare innan ett sådant förslag tas i kraft. Den analys som 

ligger till grund för nuvarande förslag utgår från att problemet främst är att det kan finnas 

oseriösa aktörer som agerar i egenintresse, men med minskad konkurrens uppkommer nya 

betydande problem som bör beaktas vid utformningen av de nya reglerna.
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