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Oberoende rådgivare – finns dom?
MÅNGA KÄNNER SIG kallade, men få kan kalla sig utvalda. Nu har regeringen 

presenterat ett färdigt förslag till svenskt provisionsförbud för värdepappersinstitut 

som uppger att de erbjuder oberoende rådgivning. Sådana värdepappersinstitut 

ska inte få ge råd om egna produkter. Det är bra, för det innebär att varken banker, 

försäkringsbolag eller större förmedlare kan marknadsföra sig som oberoende 

eftersom de säljer egna produkter.

Det är bara om en rådgivare enbart får sina intäkter från rådgivningen, som den 

kan vara oberoende. Begreppet oberoende rådgivning har hittills varit flytande. 

Banken har hävdat att en rådgivare är oberoende för att personen bara har fast lön 

och ingen provision. Fondförmedlare har kunnat säga att rådgivaren är oberoende 

eftersom man säljer fonder från ett stort urval av leverantörer. Men så länge banken 

eller fondförmedlaren har ekonomiska intressen i att sälja egna produkter eller att 

man tar emot provisioner för att sälja vissa produkter, så kan deras rådgivare aldrig 

kallas för oberoende.

De vanligaste ersättningarna som rådgivare får är del av förvaltningsavgiften på 

produkten de väljer åt en kund (provision), en sign on-bonus vid nyteckning, spons-

ring från fondbolag samt egna köp-, sälj-, eller förvaltningsavgifter. Det vanliga är till 

exempel att rådgivaren eller förmedlaren tar hälften av den årliga förvaltningsavgif-

ten under en viss period.

Det innebär att nästan samtliga av dagens finansiella rådgivare är beroende på 

ett eller annat sätt. Dessa beroende rådgivare får framöver ta emot provisioner eller 

ersättningar, men bara om det redovisas tydligt för kunden och om det innebär en 

kvalitetshöjning i den levererade rådgivningen till kund. För de värdepappersinsti-

tut som vill fortsätta att erbjuda oberoende rådgivning och tar emot någon form av 

ersättningar från tredjepart, måste sådana ersättningar oavkortat föras vidare till 

kund. Dock finns ett undantag för mindre icke-monetära ersättningar.

Eftersom de flesta kunder vill ha en oberoende rådgivning, så hoppas regeringen 

och Finansinspektionen, FI, att det ska uppstå en ny kår av sådana rådgivare som 

bara tar betalt direkt från kunden. Under senare år har det startats flera sådana 

företag. Ett exempel är Småspararguiden som förra året lanserade sig som Sveriges 

första äkta digitala oberoende finansiella rådgivare. Att företaget lagt till ”äkta 

oberoende”, visar att begreppet fortsatt är tänjbart. Opti är en annan ny finan-

siell rådgivare som kallar sig helt oberoende och FI bekräftar att myndigheten 

fått in många ansökningar om att starta oberoende finansiell rådgivning.

Hur ikraftträdandet av provisionsförbudet nästa år kommer att påverka 

bankers och försäkringsbolags distribution av sina produkter är inte tydligt 

än. De kan knappast erbjuda någon egen ”oberoende rådgivning”.  

Ett krav för att få kallas sig oberoende rådgivare är också att man kan 

erbjuda ett så pass stort urval av produkter från olika leverantörer 

att man kan tillvarata kundernas mål om avkastning och risknivå.

Trevlig läsning!
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