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Sammanfattning 

När en medlemsstats genomförande av ett EU-direktiv innebär tillförsel av ytterligare 

bestämmelser vilka medför en förhöjd skyddsnivå i förhållande till direktivet, innebär det 

utförande av gold plating. Eftersom förfarandet leder till särreglering i förhållande till andra 

medlemsstater uppstår därmed en konflikt med EU:s harmoniseringsambitioner på den inre 

marknaden. Det saknas emellertid en allmängiltig definition av gold plating; kommissionens 

definition är exempelvis snävare än hur definitionen görs gällande i andra fall. Uppsatsen har 

till syfte att besvara hur gold plating bör definieras och för att ge ytterligare förståelse för 

begreppet undersöks det svenska genomförandet av IDD, vilket innebar strängare nationella 

krav i förhållande till direktivet på ett antal områden. IDD beskrivs som ett minimiharmonise-

ringsdirektiv, men är utformat enligt en lagstiftningsmodell som förutsätter ett enhetligt 

lagstiftningsgenomförande i medlemsstaterna. IDD kan även relateras till ett flertal 

rättsområden inom vilka fullharmonisering råder, exempelvis finansmarknadsområdet och 

direktivet MiFID II.  

I uppsatsens analys framförs ett ställningstagande om att en definition av gold plating bör 

tydliggöra åtskillnad mellan å ena sidan ett utvidgat tillämpningsområde, å andra sidan 

tillförsel av materiella krav, eftersom de olika förfarandena innebär olika juridiska problem. 

Det framhålls dessutom att en bred och deskriptiv definition av gold plating kan vara 

användbar vid identifiering av direktivs miniminivå. Analysen innebär vidare några 

kommentarer avseende IDD:s harmoniseringsgrad och en övergripande kategorisering av de 

avvikelser från miniminivån som har identifierats i genomförandet av direktivet. Därtill 

framhålls att ett nationellt införande av en norm eller princip som innebär att minimikraven 

ska vara vägledande vid genomförande av minimiharmoniseringsdirektiv kan strida mot 

direktivet i det enskilda fallet. Med tanke på EU:s höga regleringsaktivitet och det faktum att 

medlemsstaternas lagstiftningsmakt har fått ta ett steg tillbaka, kan gold plating mer eller 

mindre vara en förutsättning för åtgärdade av nationella reformbehov. För att säkerställa att 

gold plating utförs i enlighet med direktivet och EU-rätten i övrigt, krävs ett tidigare nationellt 

engagemang och deltagande i den EU-rättsliga beslutsprocessen. 

Nyckelord: gold plating, direktivimplementering, minimiharmonisering, IDD, försäkrings-

distribution. 
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Ordförklaringar  

Försäkringsbaserad investerings- Ett samlingsbegrepp för investeringsprodukter 

produkt   kopplade till försäkringsavtal, med ett förfallo- eller 

   återköpsvärde vilket helt eller delvis är direkt eller 

   indirekt exponerat på marknadsvolatilitet. Ett 

   exempel är kapitalförsäkringen. Enligt definitionen i 

   IDD är pensionsprodukter undantagna. 

Försäkringsdistributör  Försäkringsföretag, försäkringsförmedlare eller sido-

   verksam försäkringsförmedlare. 

Försäkringsföretag  Försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag 

   eller försäkringsförening. 

Försäkringsförmedlare  En fysisk eller juridisk person, förutom försäkrings-

   företag eller dess anställda, vilken utövar 

   försäkringsdistribution. 

Kapitalförsäkring   En slags livförsäkring som innebär sparande i en 

   försäkring hos ett försäkringsföretag oavsett 

   förvaltningsform. Innefattar således traditionellt 

   förvaltande, fondförsäkringar och depåförsäkringar. 

   Försäkringstagaren kan välja mellan att själv handla 

   med finansiella instrument, exempelvis aktier, fonder 

   eller andra värdepapper, alternativt låta försäkrings- 

   företaget ta hand om placering och förvaltning. 

Livförsäkring  Ett samlingsbegrepp avseende försäkringar med 

   sparandemoment för vilka  ett försäkringsföretag för-

   binder sig att göra en utbetalning beroende på 

   händelser som har med den försäkrades liv att göra, 

   exempelvis pension eller dödsfall. Till livförsäkring-

   ar räknas pensions- och kapitalförsäkringen. 
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Marknadsvolatilitet  Prisrörlighet hos aktier eller andra finansiella till-

   gångar.   

Pensionsförsäkring  En slags livförsäkring med främsta syfte att ge 

   inkomst vid pensionering, oavsett förvaltningsform. 

   Innefattar således traditionellt förvaltande, fond- 

   försäkringar och depåförsäkringar. 

Tjänstepensionsförsäkring  En slags livförsäkring med förbindelse till en 

   anställning. Försäkringspremien betalas av arbets-

   givaren till förmån för arbetstagaren. Kan vara 

   både kollektivavtalade och individuella tjänste-

   pensionsförsäkringar oavsett förvaltningsform. 

   Innefattar  således traditionellt förvaltande, fond- 

   försäkringar och depåförsäkringar. 
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1 Inledning  

1.1 Problembakgrund  

Under de senaste åren har EU:s lagstiftningsarbete på finansmarknadsområdet intensifierats 

och finansmarknaden har varit föremål för ett stort antal reformer vilka inneburit många nya 

regler för de europeiska finansinstituten att förhålla sig till.1 Eftersom regelverken ofta är 

komplexa och fordrar omfattande implementeringsåtgärder, måste berörda företag tillsätta 

betydande resurser för intern regelefterlevnad – det innebär såväl administrativa som 

kostnadsmässiga påfrestningar.2 EU har på olika sätt vidtagit åtgärder för regelförenkling,3 

bland annat uppmanar kommissionen medlemsstaterna att vid genomförande av direktiv 

enbart gå utöver vad rättsakten kräver om det finns särskilda skäl.4 Det förfarande som 

kommissionen vill att medlemsstaterna undviker kallas i EU-rättsliga sammanhang för 

gold plating och innebär att en medlemsstat vid direktivgenomförande använder sig av 

möjligheten att anta ytterligare bestämmelser, vilka i förhållande till direktivet medför en 

högre skyddsnivå.5 Effekten av gold plating är att det nationella direktivgenomförandet går 

utöver vad direktivet i fråga kräver – utan att ge upphov till fördragsbrott.6 Kommissionen har 

framhållit att gold plating, trots dess rättsenlighet, är ett förfarande som går emot god 

genomförandesed. 7  Kommissionen kritiserar även det faktum att förfarandet leder till 

särreglering på den inre marknaden,8 något som inte ligger i linje med EU:s målsättning om 

att uppnå harmonisering. Från nationellt håll handlar kritiken om att gold plating leder till 

onödiga administrativa och kostnadsmässiga bördor för svenska företag, samt att den 

särreglering som gold plating innebär leder till konkurrensnackdelar för svenska företag i 

förhållande till andra medlemsstater.9  

Gold plating definieras emellertid inte helt likartat; kommissionens definition är exempelvis 

snävare än hur definitionen görs gällande i andra fall.10 På finansmarknadsområdet går 

                                                
1 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 177. 
2 Svensk Försäkring, Omvärldstrender 2019, s. 48 f. 
3 Interinstitutionellt avtal, skäl 2 och art. 48 och SWD(2017) 350 final, s. 3-6. 
4 KOM(2015) 215 slutgiltig, s. 7 f. 
5 SWD(2017) 350 final, s. 89. 
6 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 183. 
7 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 183. 
8 KOM(2014) 279 slutgiltig, s. 4. 
9 Atthoff & Wallgren, Att tydliggöra gold-plating, s. 8-11. 
10 Atthoff & Wallgren, Att tydliggöra gold-plating, s. 9. 
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kommissionen mot en fullharmoniseringsnorm,11 vilket i praktiken förhindrar möjligheten till 

nationella särregler; vid fullharmonisering får den nationella lagstiftningen inte avvika från 

det rättsläge som direktivet avser uppnå.12 Utöver frågan om harmonisering finns det även 

andra moment i EU:s lagstiftningsprocess, exempelvis i fråga om tillsynsfunktioner, som talar 

emot möjligheten att avvika från ett EU-rättsligt regelverk till förmån för nationella 

regleringsbehov.13 

Ett av de regelverk som tillkommit på finansmarknadsområdet är direktiv 2016/97/EU om 

försäkringsdistribution (IDD). Direktivet innehåller i huvudsak näringsrättsliga bestämmelser 

i syfte att uppnå ett förstärkt kundskydd, ökad harmonisering av medlemsstaternas nationella 

bestämmelser om försäkringsdistribution, sundare konkurrens och förbättrade förutsättningar 

för gränsöverskridande verksamhet på EU:s inre marknad. Bestämmelserna i direktivet har 

enligt dess skäl 10 utformats med utgångspunkt i de bestämmelser om intressekonflikter och 

investerarskydd som finns i direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument 

(MiFID II). Reglerna i IDD är tillämpliga för försäkringsdistributörer, vilket innefattar 

försäkringsföretag, försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare enligt 

direktivets art. 2.1. Reglerna omfattar även alla försäkringsprodukter, såväl skade- och 

livförsäkring som försäkringar med sparandemoment och riskprodukter. Trots den trend som 

innebär att kommissionen i allt större omfattning antar direktiv i syfte att uppnå fullharmoni-

sering, i synnerhet på finansmarknadsområdet, beskrivs IDD som ett minimiharmoniserings-

direktiv.14 Vid implementering har medlemsstaterna således haft möjlighet att anta eller 

bibehålla strängare krav än de som följer av direktivet. I Sverige genomfördes IDD i 

huvudsak genom lag (2018:1219) om försäkringsdistribution (LFD), vilken trädde ikraft 

under hösten 2018. Den svenska lagen har kommit att innehålla mer långtgående regler inom 

ett antal områden.15 Finansinspektionen (FI) har sedan en tid tillbaka pekat på omfattande 

problem gällande intressekonflikter och bristande transparens på den svenska marknaden för 

försäkringsdistribution och det är i hög grad med utgångspunkt i FI:s tillsynsuppgifter som 

strängare regler i förhållande till direktivet har antagits.16  

                                                
11 KOM(2014) 279 slutgiltig, s. 4 och Maletić, The law and policy of harmonisation in Europe’s internal market, 
s. 63 f.  
12 Bergström, Vilka krav ställs när EU-rätten ska genomföras i Sverige?, s. 42. 
13 Köndgen, J, i Riesenhuber, European legal methodology, s. 133 f. 
14 Prop. 2017/18:216, s. 1 f. 
15 Prop. 2017/18:216, s. 92-98. 
16 Prop. 2017/18:216, s. 92-99. 
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Det tycks föreligga ett flertal skäl för den svenska lagstiftaren att överväga ett genomförande 

som inte innebär ett överskridande av IDD:s miniminivå. Dock är det naturligtvis av vikt att 

åtgärda de problem som utpekas av FI, i synnerhet när det som avses är något så skyddsvärt 

som kundskydd. Med anledning av det anförda är det av intresse att fastställa vad gold plating 

faktiskt innebär samt i vilken omfattning det svenska genomförandet av IDD har inneburit 

gold plating och av vilka orsaker.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka innebörden av begreppet gold plating vid implemente-

ring av EU-direktiv. För att bringa ytterligare förståelse om begreppet och dess faktiska 

betydelse innehåller uppsatsen även en undersökning av det svenska genomförandet av IDD i 

den del den svenska lagstiftaren valt att gå utöver direktivets minimikrav. Avsikten är att 

kontextualisera förfarandet gold plating i förhållande till EU:s målsättning om en enhetlig 

skyddsnivå för finansiella tjänster inom unionen, genomförandet av IDD samt i viss mån 

förhållanden på den svenska marknaden för försäkringsdistribution. Det ska understrykas att 

uppsatsen syfte inte ska förstås som en fullständig behandling av det svenska genomförandet 

av IDD. Uppsatsens frågeställningar är inriktade mot vilka avvikelser från direktivets 

miniminivå som kan göras gällande. Därför behandlas enbart ett urval av bestämmelserna i 

såväl IDD som LFD, på grundval av bestämmelsernas relevans för uppsatsens angivna 

frågeställningar och avslutande analys.  

1.3 Problemformulering  

1. Hur bör gold plating definieras? 

2. I vilka delar har det svenska genomförandet av IDD inneburit gold plating och av vilka 

anledningar? 

3. Mot bakgrund av EU:s harmoniseringsambition på finansmarknadsområdet, finns det skäl 

att kritisera lagstiftarens beslut att överskrida miniminivån vid genomförandet av IDD?  

1.4 Metod och material 

Det ska inledningsvis nämnas att det faktum att uppsatsen i huvudsak behandlar direktiv-

implementering medför vissa metodiska problem – något som även ska förstås som 

uppsatsens huvudtema. Problematiken består i att två rättsordningar aktualiseras samtidigt, 

EU-rätten och den nationella, vilket kan innebära svårighet att åtskilja rättsordningarna från 

varandra. I likhet med lagstiftningsprocessen avseende bestämmelser uppkomna på nationellt 
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initiativ, förutsätter genomförandet av direktiv ett sedvanligt nationellt normgivningsförfa-

rande.17 Initiativfrågan får dock avgörande betydelse eftersom såväl tillämpning som tolkning 

av den nya lagstiftningen, trots det svenska normgivningsförfarandet, måste ske i konformitet 

med EU-rättens källor och principer.18 Vid implementering av EU-lagstiftning uppkommer 

därmed en situation som innebär att reglerna i sin formella mening är utformade enligt 

nationella rättsförhållanden, medan de materiella reglerna måste tolkas och tillämpas utifrån 

EU-rätten.19 Med hänsyn till det sagda behandlar uppsatsen material från såväl EU-rätten som 

den svenska rätten. 

Uppsatsen är inledningsvis präglad av en EU-rättslig metod, i syfte att ge förståelse för 

direktivet som rättsakt samt EU-rättens genomslag på nationell nivå. Det innebär behandling 

av relevanta bestämmelser inom primärrätten och doktrin om EU:s rättsordning. Centralt för 

denna del är att ge förståelse för begreppet gold plating. Även icke-bindande EU-lagstiftning i 

form av meddelanden och andra tillkännagivanden av typen soft law används, särskilt 

kommissionens dokument, så kallade KOM-dokument. Avsikten är sedermera att sätta IDD i 

en större kontext och förklara EU:s förhållningssätt till försäkringsdistribution samt 

rättsområden vilka kan relateras till försäkringsdistribution, så som EU:s förhållningssätt till 

reglering av finansiella tjänster, kundskydd samt harmoniseringsambitionerna på området – 

även det görs genom behandling av doktrin och kommissionens dokument. I några fall återges 

rättsvetenskapliga diskussioner och argument från doktrin i syfte att förklara sammanhang 

samt skilda rättsområdens kopplingar till varandra.  

Uppsatsens första och andra fråga är analytiskt inriktade; gold plating är ett begrepp som 

varken förekommer i EU:s primärrätt, i de sekundärrättsakter uppsatsen behandlar eller i de 

svenska förarbetena till LFD. Begreppet är dock återkommande i kommissionens dokument 

och förekommer i doktrin. I det avseende uppsatsens referensram behandlar genomförandet 

av IDD, beskrivs inte nationella förfaranden vilka går utöver direktivets miniminivå med 

begreppet gold plating, utan blir refererade till som avvikelser från direktivets minimikrav. 

Den identifiering av avvikelser från IDD:s minimikrav som utförs i uppsatsen görs baserat på 

lagstiftarens motivuttalanden i propositionens olika förslag. Lagstiftaren motiverar 

genomgående hur respektive förslag förhåller sig till IDD, vilket möjliggör identifiering av 

regler vilka överskrider miniminivån. Således innebär uppsatsen ingen egen jämförelse av hur 

                                                
17 Carlsson, M, i Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 112. 
18 Hettne & Otken Eriksson, s. EU-rättslig metod, s. 181 f. 
19 Reichel, J, i Nääv & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 129. 
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respektive bestämmelse i LFD förhåller sig till IDD:s artiklar, något som hade varit önskvärt. 

Med hänsyn till regelverkens storlek hade en sådan jämförelse varit ett betungande arbete 

med tanke på den tid inom vilken uppsatsen ska färdigställas. Avvikelser som inte identifieras 

av lagstiftaren i propositionen till LFD identifieras därför inte heller i uppsatsen. Proposition-

en innehåller en så kallad parallelluppställning20 av IDD:s artiklar och bestämmelserna i LFD, 

vilken har varit behjälplig. Uppställningen innebär en förteckning över vilka av LFD:s 

bestämmelser som genomför respektive artikel i IDD. 

I den mån LFD och lagstiftarens motivuttalanden utreds i uppsatsen används ett rättsdogma-

tiskt arbetssätt, viket innebär en analys ur ett de lege lata perspektiv. Genom systemering av 

vedertagna rättskällor och tolkning av dessa ger rättsdogmatiken upphov till juridiska 

argument, med vilka en analys kan presenteras.21 Den metod som sedermera tar vid, vid 

resonemang avseende genomförandet och dess avvikelser från IDD med hänsyftning till 

begreppet gold plating, är att benämna som rättsanalytisk. Enligt Sandgren möjliggör den 

rättsanalytiska metoden friare argumentation och är därför lämplig när en juridisk fråga inte 

enbart går ut på att fastställa gällande rätt, utan även innebär analys av rätten med hjälp av så 

kallad informell rätt. Med informell rätt avses rättsbildning som inte nödvändigtvis ligger 

inom ramen för lagstiftning eller rättspraxis, exempelvis EU:s soft law eller annan typ av 

rättsutveckling som kan ha en inverkan vid tillämpning av bindande rättsakter.22 Uppsatsen 

har en rättsekonomisk prägel och innehåller återkommande ekonomiska begrepp. Gold 

plating är ett juridiskt begrepp, men kritiseras inte sällan med hänvisning till ekonomiska 

termer. En sådan slags kritik är typiskt för rättsekonomin och uppkommer till följd av att en 

rättsregel analyseras utifrån ett externt och ekonomiskt perspektiv.23 EU-rätten är i sig starkt 

driven av rättsekonomiska grunder och teorier vilket har haft stor betydelse för unionsrättens 

utformning och inte minst den inre marknaden.24 Med det sagt är inte uppsatsen utförd med 

avsikt att besvara angiven problemformulering utifrån en rättsekonomisk metod.  

Uppsatsens sista fråga besvaras dels utifrån rättsanalytisk metod, dels utifrån teleologisk 

tolkningsmetod. Vid ändamålstolkning uppkommer två frågor – vad är ändamålet och vems 

ändamål är relevant?25 Inom EU-rätten är den teleologiska tolkningsmetoden väl använd 

                                                
20 Prop. 2017/18:216, s. 710-715.  
21 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 48-50. 
22 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 50-52. 
23 Bastidas, V, i Nääv & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 177 f. 
24 Bastidas, V, i Nääv & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 185 f. 
25 Ramberg m.fl., Rättskällor, s. 29. 
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bland unionsdomstolarna. Där har den bland annat funktionen att verka för det syfte som 

eftersträvas i en rättsakt samt komplettera EU-rätten med regler där det finns luckor.26 

Metoden är användbar när det råder osäkerhet kring en bestämmelses kontext.  

Det ges i uppsatsen ett stort utrymme till propositionen till LFD, varför något ska sägas om 

förarbetens position i den svenska rättskälleordningen. Tillkomstens av LFD inleddes med en 

Departementspromemoria (Ds) innehållandes initiala förslag till lagen, även ett så kallat 

betänkande. Propositionen bearbetades sedermera på grundval av promemorian samt de 

remissvar som frambringades med anledning av promemorians remittering. Enligt den 

juridiska litteraturen saknas enighet om hur den svenska rättskällehierarkin ser ut, åtminstone 

avseende andra rättsakter än författningar, vilka har en överordnad ställning enligt 1 kap. 1 § 

regeringsformen.27 Förarbeten är emellertid inte bindande i formell mening, men intar en 

särställning i fråga om möjlighet att ta reda på lagstiftarens vilja och syfte med ett visst 

förfarande, något som kan vara mycket användbart i argumentation som rör en rättsregels 

ändamål.28 Det är dock inte helt okontroversiellt att argumentera utifrån förarbetsuttalanden; 

utföraren av argumentationen bör ha i åtanke att det enbart är lagtexten som utgjort föremål 

för riksdagens slutliga godkännande, inte lagtextens förarbeten.29 Vid en jämförelse med 

andra länder i Europa kan det dock fastställas att svenska förarbeten har en förhållandevis 

framstående roll vid juridisk argumentation.30 Förarbetet får en något förändrad funktion i en 

EU-rättslig kontext, eller rättare sagt, när ett lagstiftningsinitiativ lyfts med anledning av 

Sveriges förpliktelser gentemot EU. Vid införlivning av en rättsregel som har sitt ursprung i 

EU-rätten ställs höga krav på den nationella lagstiftningens konformitet med EU-rätten, varför 

besvarandet av frågor som rör lagstiftarens avsikt med ett visst lagstiftningsförfarande får en 

viktig betydelse ur legalitetsynpunkt.31 Enligt Hettne är det emellertid viktigt att svenska 

förarbeten inte ger sken av att kunna förklara EU:s vilja; den svenska lagstiftaren ska enbart 

förstås som en aktör i lagstiftningsprocessen.32 Svenska förarbeten uppkomna till följd av EU-

lagstiftning måste därmed granskas med stor hänsyn till den EU-rättsliga kontexten.33 Något 

ska även sägas om propositionens systematik; en proposition består ofta av både allmänna- 

och specialmotiveringar. I de allmänna kan lagstiftaren motivera ett slags helhetsändamål med 
                                                
26 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 169 f. 
27 Ramberg m.fl., Rättskällor, s. 13. 
28 Carlsson, M, i Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 110 f. 
29 Ramberg m.fl., Rättskällor, s. 47 f. 
30 Peczenik, Vad är rätt?, s. 249 f. 
31 Carlsson, M, i Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 112 f. 
32 Hettne & Otken Eriksson, s. EU-rättslig metod, s. 115. 
33 Carlsson, M, i Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 112. 
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en lag eller ett visst förslag, och i specialmotiveringar kan lagstiftaren motivera enskilda 

bestämmelser. 34  Denna uppdelning får betydelse eftersom den tydliggör eventuella 

avvägningar i lagstiftarens resonemang. 

1.5 Avgränsning  

Som en del i genomförandet av IDD har FI, efter lagstiftarens bemyndigande, utfärdat 

föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10). Bemyndigandet i fråga har kritiserats 

för att vara alltför långtgående samt innehålla gold plating på föreskriftsnivå.35 På grund av 

uppsatsens begränsade omfattning behandlas varken föreskrifterna eller bemyndigandets 

omfattning i denna uppsats. 

1.6 Disposition  

För att läsaren ska få en tydlig och överskådlig bild av det regelverksområde som uppsatsen 

har för avsikt att utreda har referensramen en tematisk disposition samt en utformning enligt 

trattmetoden36. Respektive huvudavsnitt inleds utifrån en bredare infallsvinkel av det ämne 

avsnittet ämnar behandla, för att sedermera gå in djupare på de delar som är relevanta utifrån 

uppsatsens angivna frågeställningar i underavsnitten. Med det inledande avsnittet borträknat 

omfattar uppsatsens referensram fyra avsnitt. Det första, avsnitt 2, behandlar inledningsvis 

EU:s kompetens och mer specifikt utfärdande av direktiv och harmonisering, för att därefter 

ge en fördjupad förståelse av begreppet gold plating. I avsnitt 3 presenteras övergripande 

information om EU:s förhållningsätt till finansiell reglering samt EU:s harmoniseringsambit-

ioner avseende kundskydd på den inre marknaden. Avsnittets avslutas med en övergripande 

beskrivning av direktiven IDD och MiFID II. I avsnitt 4 invigs läsaren i begreppet 

försäkringsdistribution. Avsnittet inleds med ett nyanserande av begreppets innebörd, 

sedermera beskrivs direktivets genomförande i Sverige samt direktivets innehåll i huvudsak. 

Även avsnitt 5 behandlar genomförandet av IDD, men begränsat till de delar som innebär 

krav vilka går utöver IDD:s miniminivå. Avsnittet behandlar inledningsvis lagstiftarens beslut 

på ett övergripande plan och följs upp av en mer detaljerad redogörelse över de beslut som 

kan göras gällande. Uppsatsens avsnitt 6 och 7 utgör uppsatsens analysdel, det är i dessa 

avsnitt som uppsatsens frågeställningar besvaras. I avsnitt 8 presenteras en slutsats utifrån det 

som behandlats i analysdelen. 
                                                
34 Peczenik, Vad är rätt?, s. 241. 
35 FI, dnr 16-17599, se exempelvis s. 20, 25, 39 och 44. 
36 Jensen m.fl., Att skriva juridik, s. 23. 
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2 Genomförandet av EU-rätt på nationell nivå 

2.1 Inledning 

Alla medlemsstater har överlåtit viss beslutandemakt till EU genom ändringar i sina 

konstitutionella författningar. I Sverige gjordes detta år 1994 genom tillförandet av 

10 kap. 6 § i regeringsformen och lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till 

Europeiska unionen.37 På grund av detta är EU-rätt att anse som svensk rätt, trots att den inte 

skapats av den svenska lagstiftaren. Som en del av EU:s struktur förutsätts Sverige delta i 

såväl arbetet för en gemensam inre marknad som för andra av unionen uppsatta mål.38  

2.2 Något om EU:s kompetens  

Det första steget mot en inre marknad togs år 1957, vid Europeiska kol- och stålgemenskap-

ens undertecknande av Romfördraget.39 Unionens40 agenda har sedan dess varit att uppnå fri 

rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital – de fyra friheterna – vilket stadgas i art. 26 i 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Trots att EU-rätten har utvecklats 

till att idag även omfatta målsättningar inom exempelvis social-, konsument- och miljöskydd, 

är den ekonomiska integrationen fortfarande att beakta som rättsordningens huvudsakliga 

grundpelare.41  

Målet med den inre marknaden är bland annat fri handel, ökat utbud, gränsöverskridande 

investeringar och ökad konkurrenskraft för företag i Europa.42 För att uppnå dessa mål ställs 

det krav på vissa gemensamma bestämmelser, varför EU har tilldelats ett antal befogenheter 

av överstatlig karaktär. Dessa befogenheter kan beskrivas utifrån två principer som begränsar 

varandra inbördes, principen om lojalt samarbete i art. 4.3 Fördraget om Europeiska unionen 

(FEU) och principen om tilldelade befogenheter i art. 5.2 FEU.43 Av art. 4.3 FEU följer att de 

skyldigheter som fördraget stadgar för unionen respektive medlemsstaterna kan bestå av både 

positivt och negativt handlande, och är en förutsättning för att unionsrätten verkligen efterlevs 

och tillämpas på den nationella nivån. Alla nationella institutioner, såväl domstolar som 

                                                
37 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 76 f. 
38 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 37 f. 
39 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 57. 
40 Gemenskapen kom sedermera år 1992, vid undertecknandet av Maastrichtfördraget, att etableras som 
organisation och lyder sedan dess under benämningen union och inte gemenskap. 
41 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 57 f. 
42 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 37 f. 
43 Reichel, J, i Nääv & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 112 f. 
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myndigheter, är skyldiga att underkasta sig EU-rätten.44 Principen om tilldelade befogenheter 

syftar till den beslutsmakt som medlemsstaterna överlåtit till EU och vilka avgränsningar som 

kan göras gällande. Vidare är denna tilldelning i sig styrd av principerna om subsidiaritet och 

proportionalitet, vilket framgår av art. 5.1 FEU.45 En viktig princip, som beroende på synsätt 

antingen kompletterar eller underbygger de principer som begränsar EU:s kompetens, är den 

som förordar respekt för medlemsstaternas nationella identiteter i art. 4.2 FEU. Det är dock 

inte helt tydligt under vilka omständigheter respekt för nationell identitet kan göras gällande. 

Enligt litteraturen beskrivs principen som vag med en opreciserad räckvidd.46  

2.3 Direktiv och dess genomslag på nationell nivå 

Vad gäller EU-rättens rättskällor ämnar denna uppsats i första hand att utreda direktivet, 

vilket är en rättsakt som faller under sekundärrätten i den EU-rättsliga normhierarkin. Högst 

upp i normpyramiden finner vi primärrätten som i huvudsak består av de olika fördragen; dess 

överordnade ställning medför att underordnade rättsakter ständigt måste vara utformade efter 

primärrättens lagstiftningskompetens. Sekundärrätten består av förordningar, direktiv och 

beslut, vilka alla tre utgör bindande normgivning för medlemsstaterna. Längst ned i 

normpyramiden återfinns det som kallas för soft law, det vill säga icke-bindande normgivning 

som är frivillig för medlemsstaterna att tillämpa.47 Frivilligheten i fråga är dock inte helt 

självklar; i realiteten har soft law en stark normerande verkan. EU-domstolen har även 

framfört att det kan finnas en skyldighet för nationella domstolar och myndigheter att låta soft 

law ingå som tolkningsunderlag, dels avseende nationella åtgärder som genomförts till följd 

av samma soft law, dels när det är fråga om soft law i syfte att komplettera bindande EU-

lagstiftning.48 Det är vanligtvis kommissionen som utfärdar soft law, bland annat genom 

utfärdande av rekommendationer, meddelanden och riktlinjer.49  

Vid EU:s antagande av ett direktiv anges enbart ett resultat, vilket respektive medlemsstat 

måste uppnå efter en viss på förhand bestämd tid.50  Enligt 288 FEUF är det enbart resultatet 

som är bindande, varför medlemsstaterna själva är fria att besluta om lagstiftningsform och 

tillvägagångsätt. Direktivimplementering som lagstiftningsteknik svarar mot skillnader i 

                                                
44 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 48 f.  
45 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 43. 
46 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 47. 
47 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 184-187. 
48 Reichel, J, i Nääv & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 128 f. 
49 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 184-187. 
50 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 178 f. 
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medlemsstaternas rättsliga och administrativa system och innebär därmed ett förhållandevis 

mindre påträngande sätt att integrera överstatlig rätt i det nationella rättssystemet. 51 

Implementering kan ske genom inkorporation, vilket innebär att lagstiftaren inför en rättsakt 

vilken stadgar att direktivets innehåll ska gälla såsom nationell rätt. Det torde dock vara 

vanligare att direktiv genomförs genom transformation, vilket innebär ändring och 

komplettering av befintlig nationell lagstiftning – anpassning kan bestå av såväl handlande 

som avstående.52  

Medlemsstaternas handlingsutrymme vid direktivimplementering innebär dock inte någon 

absolut frihet. Det ställs höga krav på att det tillvägagångssätt som används säkerställer 

direktivets fulla verkan i enighet med direktivets syfte och ändamål. I art. 291 FEUF stadgas 

att ”[m]edlemsstaterna ska vidta alla nationella lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för 

att genomföra unionens rättsligt bindande akter” samt enligt art. 4.3 FEU ”[...] hjälpa 

unionen att fullgöra sina uppgifter, och de ska avstå från varje åtgärd som kan äventyra 

fullgörandet av unionens mål”. Vid implementering av direktiv som syftar till harmonisering, 

vilket är det normala, måste det i fråga om korrekt genomförande även få som resultat att 

företag och enskilda agerar utifrån samma rättsliga förutsättningar på den inre marknaden.53  

Om medlemsstaterna inte fullföljer sina skyldigheter gentemot EU, gör de sig skyldiga till 

överträdelseförfarande eller fördragsbrott enligt 258 och 260 FEUF. Från ett nationellt 

perspektiv måste även vikten av ett korrekt genomförande begrundas i ljuset av rättssäkerhet-

ens krav på förutsägbarhet – i likhet med nationella bestämmelser innebär direktiv vanligtvis 

såväl rättigheter som skyldigheter för enskilda.54  

2.3.1 Problem vid direktivgenomförande  

En nödvändig effekt av EU:s utveckling är att tillämpning och tolkning av EU-lagstiftning i 

hög grad har decentraliserats till nationell nivå, något som inte är helt problemfritt eftersom 

medlemsstaterna är vana att i första hand tillämpa sin nationella rättsordning.55 Vid tolkning 

av direktiv förutsätts att medlemsstaten har fullständigt intresse av att EU-rätten uppnår sin 

ändamålsmässiga verkan och lojaliteten gentemot EU ställs på sin spets. 56  Direktivets 

uppbyggnad och innehåll kan vara uppbyggt enligt olika grader av såväl detaljering som 

                                                
51 Andersen, The enforcement of EU law, s. 34 f. 
52 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 127. 
53 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 128. 
54 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 180-184. 
55 Groussot, X, i Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 34.  
56 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 179. 
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avsedd harmonisering.57 Tolkningsproblem förhindras om direktivets innehåll är precist och 

detaljerat, med effekt att medlemsstaternas handlingsutrymme minskar. Att direktiv är precisa 

och detaljerade är dock inte alltid fallet.58 I de fall direktiv är oklara i sin regelutformning 

eller innehåller oklara begrepp, måste rättstillämparen ägna sig åt så kallad direktivkonform 

tolkning och förlita sig på direktivets ändamål. Något som vid sådana fall kan vara 

rättstillämparen till hjälp är direktivets preambel, det vill säga de skäl som finns angivna i 

direktivets ingress. Preambeln är inte bindande i formell mening, men förutsätts vara i 

beaktning.59 Det händer att skälen är motstridiga varför rättstillämparen kan behöva ta 

ytterligare hjälp av EU:s övergripande riktlinjer.60  

Något som upplevs som särskilt problematiskt är de tidsfrister inom vilka genomförande ska 

ske, dessa anses inte sällan vara alltför snäva. Det framgår vanligtvis i direktivet vid vilken 

tidpunkt som genomförandet ska vara klart. 61  EU:s institutioner har framhållit att 

medlemsstaterna ska tillämpa EU-rätten skyndsamt, varför tidsfristen vid införlivande av 

direktiv ska vara så kort som möjligt och inte längre än två år.62 Den korta tidsfristen blir 

extra problematisk om direktivet medför tillämpningsproblem för medlemsstaterna, 

kommissionen kan dock i enskilda fall bifalla längre genomförandetider. Kommissionen kan 

även bistå med vissa stödinsatser inför och under genomförandefasen.63  

För några år sedan blev det uppmärksammat att Sverige blivit sämre på att genomföra direktiv 

i tid.64 Läget har till synes inte förbättrats och under den senaste tiden har ett flertal 

omfattande direktiv försenats under lagstiftningsprocessens gång. En orsak till dessa 

förseningar beskrivs vara brist på insyn och delaktighet i det svenska EU-arbetet samt 

avsaknad av tidigt engagemang i lagstiftningsprocessen.65 Bristen på engagemang kan till viss 

del förklaras utifrån det faktum att det i frågor som rör EU-lagstiftning skett en maktförskjut-

ning från riksdagen till regeringen. Genom att ha en central funktion i såväl den EU-rättsliga 

förhandlingsfasen inför beslut om direktiv som i det nationella genomförandet, har regeringen 

i praktiken fått en lagstiftande funktion i EU-arbetet. Regeringsformens beredningskrav – och 

därmed krav på informationsutbyte och dialog med samhället i övrigt – som regeringen 
                                                
57 Atthoff & Wallgren, Att tydliggöra gold-plating, s. 16. 
58 Henkow, Genomförande av direktiv från EU, s. 450. 
59 Carlsson, M, i Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 113. 
60 Ramberg m.fl., Rättskällor, s. 13. 
61 Hettne & Reichel, Att göra rätt och i tid, s. 17. 
62 Interinstitutionellt avtal, art. 42. 
63 Hettne & Reichel, Att göra rätt och i tid, s. 17 f. 
64 Hettne & Reichel, Att göra rätt och i tid, s. 36-41. 
65 Svensk Försäkring, Omvärldstrender 2019, s. 51 f. 
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underkastas i nationella ärenden, är inte tillämpbar i EU-ärenden, varför möjligheten till 

intressenters delaktighet minskar.66 För att den svenska lagstiftarens beredningsarbete till 

följd av ett direktivutfärdande ska ske så korrekt som möjligt presenterar Hettne ett antal 

riktlinjer för lagstiftaren att förhålla sig efter. I huvudsak går dessa ut på att lagstiftningspro-

cessen i ärendet ska sättas igång redan under tiden EU:s förslags- eller förhandlingsstadie 

inleds. Målsättningen är att EU:s förslag förankras i regeringen i ett tidigt skede. Så kan 

exempelvis ske om arbetsgrupper i Regeringskansliet tillsätts att följa förfarandet från den 

tidpunkt förslags läggs fram. Sveriges position under förhandlingarna har betydelse för den 

efterföljande dialogen, därför är det viktigt att externa intressenters kunskap och synpunkter 

redan har tillvaratagits. Det är också viktigt att identifiera vilka problem som kan komma att 

försvåra implementering samt i bästa fall reda ut dessa före genomförandet. Genom att följa 

presenterade riktlinjer ges genomförandet bättre förutsättningar att ske korrekt samt enligt 

tidsplan.67 

2.3.2 Olika metoder för harmonisering   

En central metod för att bana väg för EU:s inre marknad är genom harmonisering av 

medlemsstaternas nationella lagstiftning.68  Harmonisering kan vara av både positiv och 

negativ karaktär; positiv harmonisering har till syfte att etablera gemensamma regelverk och 

negativ harmonisering avser avlägsna eventuella hinder vid gränsöverskridande verksamhet.69 

I art. 114.1 FEUF beskrivs att bestämmelser om harmonisering ska antas i den mån sådana är 

nödvändiga för att säkerställa den inre marknadens funktionssätt. Åtgärder för harmonisering 

kan utfärdas på olika sätt, men att utfärda direktiv är det normala.70  

Även vid utfärdande av direktiv finns det olika harmoniseringsmetoder och EU kan välja 

mellan olika grader av full- eller minimiharmonisering. Vid fullharmonisering ges inte 

medlemsstaterna något utrymme att införa eller bibehålla strängare regler än de som direktivet 

stadgar. Vid minimiharmonisering är det tvärtom och medlemsstaterna är fria att införa eller 

bibehålla en högre skyddsnivå om så önskas, under förutsättning att den nationella 

lagstiftningen är förenlig med EU-rätten i övrigt.71 En minimiharmonisering innebär att EU 

enbart tagit en viss del av sin kompetens i anspråk och lämnat återstående till medlemsstater-

                                                
66 SOU 2016:10, s. 37. 
67 Se resonemang i Hettne & Reichel, Att göra rätt och i tid, s. 69-96. 
68 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 38. 
69 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 287. 
70 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 287-292. 
71 Bergström, Vilka krav ställs när EU-rätten ska genomföras i Sverige?, s. 42. 
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na.72 Vid delad befogenhet får medlemsstaterna dock enbart utöva sin befogenhet i den mån 

EU inte utövat sin enligt art. 2.2 FEUF; den nationella befogenheten är således inskränkt till 

förmån för EU:s befogenhet. Frågan om harmoniseringsgrad framgår inte av art. 114.1 FEUF, 

men artikeln kontrasteras inte sällan mot andra av fördragets artiklar vilka innehåller så 

kallade minimiharmoniseringsklausuler, varför art. 114.1 FEUF i sig torde verka för en 

fullharmonisering – huruvida den gör det är dock inte helt tydligt. Minimiharmoniserings-

klausuler återfinns bland annat i artiklar som avser social-, konsument- och miljöskydd73.74  

Existerande EU-lagstiftning är i hög grad baserad på minimiharmoniseringsdirektiv och 

frivilliga reformer av typen soft law,75 lagstiftningspraxis som behandlar art. 114.1 FEUF har 

dock påvisat en trend där kommissionen numera generellt förespråkar fullharmonisering; idén 

om minimiharmonisering har övergivits till förmån för förverkligandet av den inre 

marknaden, vilken förhindras av den särreglering som uppstår i och med att medlemsstaterna 

tillåts genomföra striktare regler.76  

En ytterligare aspekt som har betydelse för harmoniseringsfrågan, åtminstone avseende den 

slutliga och faktiska effekten, är kommissionens antagande av delegerade akter eller 

genomförandeakter.77 Akterna antas enligt art. 290 och 291 FEUF med bindande verkan för 

medlemsstaterna. Genomförandeakter antas när det finns behov av enhetliga villkor för själva 

genomförandet av en reform, så är exempelvis ofta fallet för reformer avseende den inre 

marknaden. Delegerade akter har till syfte att komplettera direktiv vilka medvetet är mer eller 

mindre begränsade att förmedla grundläggande politiska och strategiska beslut.78 

Det ska sägas att ett och samma direktiv kan innehålla bestämmelser av såväl minimiharmo-

nisering- som fullharmoniseringskaraktär.79 När det kommer till minimiharmoniseringsdirek-

tiv går det således att skilja mellan direktiv som genomgående innehåller minimikrav och 

direktiv som enbart innehåller sådana i vissa delar. Av viktig betydelse är också att 

                                                
72 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 292. 
73 Se art. 153 FEUF för socialskydd, art. 169 FEUF för konsumentskydd och art. 193 FEUF för miljöskydd. 
74 Maletić, The law and policy of harmonisation in Europe’s internal market, s. 20 f., 63 f. och s. 154 f.  
75 Andersen, The enforcement of EU law, s. 35. 
76 Maletić, The law and policy of harmonisation in Europe’s internal market, s. 63 f. 
77 Köndgen, J, i Riesenhuber, European legal methodology, s. 133 f. 
78 Europeiska kommissionens hemsida, Genomförandeakter och delegerade akter. 
79 Atthoff & Wallgren, Att tydliggöra gold-plating, s. 16. 
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miniminivån verkligen upprätthålls, eftersom det annars möjliggör att medlemsstaterna 

tillgodogör sig konkurrensfördelar gentemot andra stater.80 

2.3.3 Om begreppet gold plating och betydelsen därav 

Vid implementering av ett minimiharmoniseringsdirektiv kan som nämnt den nationella 

lagstiftaren välja att införa eller bibehålla en högre skyddsnivå. I Storbritannien har 

förfarandet kommit att kallas gold plating,81 att förgylla. Så som nämns ovan i metodavsnittet 

utgör gold plating ingen allmängiltig definition, men en återkommande beskrivning refererar 

till en implementering som innebär utvidgning av direktivets tillämpningsområde eller tillägg 

av materiella krav.82 Den första situationen innebär att det nationella genomförandet medför 

ett utvidgande av direktivets tillämpningsområde, vid ett sådant utvidgande tillämpas 

direktivets materiella bestämmelser på områden som inte varit tilltänkta i direktivet, men 

innebär inte någon tillförsel av ytterligare materiella krav.83 Att en medlemsstat väljer att 

utvidga ett direktivs tillämpningsområde kan förstås utifrån det faktum att direktivet är 

selektivt avseende det som ska genomföras. Harmonisering brukar vanligtvis inte innebära en 

fullständig förändring av ett rättsområde, utan är inriktad mot vissa delar som vanligtvis har 

betydelse för den inre marknaden. Vid genomförandet kan det vara svårt för lagstiftaren att 

vara lika selektiv, varför avgränsningsproblem och motstridiga regler kan lösas med ett 

utvidgat tillämpningsområde.84 Den andra situationen innebär ett nationellt tillförsel av 

materiella krav, utan att det innebär någon förändring av direktivets tillämpningsområde. 

Enligt Habersack och Mayer är åtskillnaden mellan ett utökat tillämpningsområde å ena sidan 

och ökning det materiella innehållet å andra sidan viktig, eftersom de olika situationerna ger 

upphov till olika typer av problem.85 Det är emellertid enbart vid den senare situationen, det 

vill säga genomförande av ytterliga materiella krav inom direktivets tillämpningsområde, som 

frågan om direktivets harmoniseringsgrad aktualiseras. Huruvida det materiella tillägget är 

tillåtet måste bedömas med hänsyn till EU:s harmoniseringsambition på området. Läget blir 

något annorlunda när det gäller ett utvidgat tillämpningsområde, eftersom frågan om 

harmonisering är begränsad till det område direktivet förordnar. Vid ett överskridande av 

direktivets tillämpningsområde är direktivets harmoniseringsgrad därmed mer eller mindre 

                                                
80 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 292. 
81 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 183. 
82 Habersack, M och Mayer, C, i Riesenhuber, European legal methodology, s. 345. 
83 Habersack, M och Mayer, C, i Riesenhuber, European legal methodology, s. 346-348. 
84 Habersack, M och Mayer, C, i Riesenhuber, European legal methodology, s. 348 f. 
85 Habersack, M och Mayer, C, i Riesenhuber, European legal methodology, s. 346-348. 
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irrelevant.86 Enligt Habersack och Mayer är direktivets tillämpningsområde även avgörande 

för om användandet av gold plating måste utföras i konformitet med direktivet och EU-rätten 

eller inte; en sådan tolkning behöver endast göras inom den ram direktivet föreskriver. Vid 

användande av gold plating är det således enbart tillägg av krav inom ramen för direktivets 

tillämpningsområde som måste genomföras i konformitet med direktivets och EU-rättens 

övergripande syfte och målsättning. 87 

Det ska slutligen understrykas att det med gold plating inte avses ett genomförande som inte 

är rättsenligt. Inom ramen för gold plating kan det således inte bli fråga om ett direktivstridigt 

eller inkorrekt genomförande.88 

2.3.3.1 Kommissionens syn på gold plating 

Det har sedan en tid tillbaka framförts kritik gentemot EU-reglering i den bemärkelsen att 

lagstiftningen i alltför hög grad leder till administrativa och kostnadsmässiga påfrestningar för 

berörda myndigheter och företag.89 Kommissionen har tagit ställning och eftersträvar numera 

förenklad lagstiftning i syfte att motarbeta överreglering och onödiga administrativa 

påfrestningar. 90  Bland annat har kommissionen ett program som går under namnet 

Better Regulation, vars syfte är att verka för att EU:s politik och lagstiftning utformas att nå 

sina mål så effektivt som möjligt och till lägsta möjliga kostnad.  Inom ramen för programmet 

utformas interna riktlinjer och arbetsdokument för kommissionen att tillämpa genom hela 

lagstiftningscykeln. Riktlinjerna är ämnade att stärka proportionalitets- och subsidiaritetsprin-

cipen i beslutsprocesserna samt att genom ökad transparens förbättra lagstiftningens 

förankring hos medlemsstaternas företag och medborgare.91  

Kommissionen har tidigare pekat ut det faktum att medlemsstaterna ofta går utöver vad 

direktiven kräver som en bidragande förklaring till regelmängden. Det medges visserligen att 

en sådan överreglering kan vara befogad, exempelvis för att till fullo uppnå lagstiftningens 

mål på lokal nivå. Dock måste förfarandet utföras med eftertänksamhet och noga vägas mot 

väntad börda. 92  Inom ramen för Better Regulation har kommissionen problematiserat 

medlemsstaternas användande av gold plating med anledning av den konsekvensanalys som 
                                                
86 Habersack, M och Mayer, C, i Riesenhuber, European legal methodology, s. 351. 
87 Habersack, M och Mayer, C, i Riesenhuber, European legal methodology, s. 370. 
88 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 183. 
89 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 183. 
90 Interinstitutionellt avtal, skäl 2 och art. 48. 
91 SWD(2017) 350 final, s. 3-6. 
92 KOM(2015) 215 slutgiltig, s. 7 f.  
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utförs i syfte att förbättra lagstiftningsprocessen. Kommissionen anför att det är viktigt att 

bistå med genomförandeplaner samt identifiera gold plating och andra faktorer som kan 

påverka genomförandet redan i införlivningsfasen, för att nå EU-rättens fulla fördelar. 93 

Medlemsstaterna uppmanas att vid implementeringsprocesser redogöra för eventuella 

ytterligare bestämmelser som saknar motsvarighet i direktivet samt skälen för dessa.94 

I kommissionens förteckning över förbättringstermer definieras gold plating enligt följande: 

“Gold-plating describes a process by which a Member State which has to trans-

pose EU Directives into its national law, or has to implement EU legislation, uses 

the opportunity to impose additional requirements, obligations or standards on 

the addresses of its national law that go beyond the requirements or standards 

foreseen in the transposed EU legislation.“95 

2.3.3.2 Gold plating från ett nationellt perspektiv 

I en rapport gjord av Svenskt Näringsliv från 2013 beskrivs att drygt hälften av de svenska 

företagens administrativa börda är ett resultat av lagstiftning från EU. I tillägg till det framförs 

att kommissionen räknat ut att ungefär 32 procent av de administrativa kostnader som 

tillkommer de europeiska företagen med anledning av lagstiftning från EU, inte är ett resultat 

av själva lagstiftningen, utan på grund av ineffektivt genomförande.96  

År 2012 publicerade Näringslivets regelnämnd97 (NNR) en utredning om gold plating. Av 

utredningen framgår bland annat under vilka förutsättningar näringslivet och dess experter 

anser att gold plating kan göras gällande. Genom att kategorisera olika typer av åtgärder är det 

möjligt att synliggöra vilka nationella bestämmelser som faller utanför EU:s miniminivå och 

därmed tydliggöra miniminivån i sig. Åtgärder som avviker från den obligatoriska nivån 

anses vara onödiga i det avseende att de kan undvikas och därmed bespara svenska företag 

både kostnader och konkurrensnackdelar på den inre marknaden.98 I utredningen belyses det 

faktum att innebörden av gold plating inte är helt enhetlig och att det finns två uttalade 

definitioner, en fastställd av kommissionen och en av den brittiska regeringen. Sammanfatt-

ningsvis innebär kommissionens definition enbart sådant förfarande som innebär en utökning 
                                                
93 SWD(2017) 350 final, s. 9. 
94 Interinstitutionellt avtal, art. 43. 
95 SWD(2017) 350 final, s. 89. 
96 Svenskt Näringsliv, Är det verkligen EU:s fel?, s. 4-7. 
97 Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som år 2012 var finansierad av 
fjorton olika näringslivsorganisationer och branschförbund. 
98 Atthoff & Wallgren, Att tydliggöra gold-plating, s. 33. 
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av direktivets krav, således omfattas inte outnyttjade undantagsmöjligheter eller bibehållandet 

av nationell lagstiftning vilken jämfört med direktivet redan innebär en högre skyddsnivå. 

Den brittiska definitionen av gold plating är vidare och innefattar såväl tillägg av regelkrav, 

utvidgat tillämpningsområde, outnyttjad möjlighet till undantagsbestämmelse, bibehållande 

av nationell lagstiftning vilken jämfört med direktivet redan innebär en högre skyddsnivå, 

införande av krav som saknar motsvarighet i direktivet, genomförande före den tidpunkt som 

fastställs i direktivet och användande av strängare sanktioner än vad som kan anses 

nödvändigt. NNR belyser även det faktum att rådande norm vid tidpunkten – det vill säga år 

2012 – i både Storbritannien och Tyskland, var att genomförande ska utformas efter 

minimiprincipen, det vill säga enbart gå utanför direktivet om det finns synnerliga skäl. 

Orsaken är att nationella företag inte ska utsättas för några konkurrensnackdelar i förhållande 

till andra medlemsstater. Den tyska definitionen av gold plating är dock inte fastlagd.99 

NNR konstaterar att den brittiska definitionen är den som bäst stämmer överens med svenska 

näringslivets uppfattning om gold plating.100 I fråga om svensk direktivimplementering 

framför NNR sammanfattningsvis att förfaranden bör inledas med ett fastställande av 

direktivets miniminivå. En sådan fastställelse ska framgå av den konsekvensutredning som 

ligger till grund för ett genomförande. Vidare föreslås att den svenska regeringen bör införa 

en allmängiltig definition av gold plating, vilken bör definieras i likhet med den brittiska. 

Regeringen bör även, i likhet med Storbritannien och Tyskland, genomföra direktiv med 

utgångspunkt enligt minimiprincipen, för att inte utsätta svenska företag för konkurrensnack-

delar.101 Svenskt Näringsliv uppmanar regeringen att följa NNR:s förslag.102 

2.3.4 Huvudsakliga förhållningssätt till EU-lagstiftning som medger överskridande 

implementering 

I en studie utförd av Falkner undersöks effekten av frivilliga och icke-bindande EU-reformer i 

samband med direktivimplantering. Studien är inriktad mot att undersöka EU-direktiv 

avseende olika typer av socialskydd och avser reformer vilka innebär obligatoriska 

minimistandarder, möjligheter till undantag och icke-bindande rekommendationer för 

medlemsstaterna.103 Utgångspunkten är därmed EU:s utfärdande av icke-bindande lagstiftning 

i tillägg till minimiharmoniseringsdirektiv. Genomförande som inte är obligatoriskt för 

                                                
99 Atthoff & Wallgren, Att tydliggöra gold-plating, s. 32-34. 
100 Atthoff & Wallgren, Att tydliggöra gold-plating, s. 33. 
101 Atthoff & Wallgren, Att tydliggöra gold-plating, s. 35. 
102 Svenskt Näringsliv, Är det verkligen EU:s fel?, s. 9. 
103 Falkner m.fl., Complying with Europe, s. 1. 
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medlemsstaterna benämns som genomförande av voluntary reforms, vilket å ena sidan sker 

genom att medlemsstaten väljer att agera utifrån rekommendationer inom samma 

tillämpningsområde som direktivet i fråga, å andra sidan genom att medlemsstaten väljer att 

överskrida direktivets minimistandard genom att inte utnyttja undantagsbestämmelser eller på 

annat sätt överskrida miniminivån. Vidare beskrivs att implementering av EU-lagstiftning 

som medger överskridande av dess miniminivå kan utformas enligt tre huvudsakliga 

teoretiska förhållningssätt. De tre förhållningssätten är logic of minimalism, logic of 

maximalism och logic of domestic politics. Det första förhållningssättet drivs av idén om att 

ett undvikande av onödiga ekonomiska kostnader är positivt för konkurrenskraften inom EU, 

varför medlemsstaterna bör avhålla sig från nationellt genomförande som överskrider EU:s 

miniminivå. Det andra förhållningssättet har en helt annan infallsvinkel och drivs av idén att 

medlemsstaterna ska upprätthålla högre standarder för att på så sätt utveckla det som kallas 

best practice. Enligt det förhållningssättet ger ett överskridande av minimikraven direktivet 

full effekt. Det tredje och sista förhållningssättet är till skillnad från de två första inte 

principiellt utformat, utan beroende på enskilda och nationella förhållanden. Det är således en 

medlemsstats politiska situation och preferenser som avgör huruvida det sker ett överskri-

dande eller inte.104  

I praktiken menar Falkner att en medlemsstats benägenhet att genomföra så kallade frivilliga 

reformer är beroende av medlemsstatens nationella politik och påtryckningar från nationella 

intressenter. Det framförs vidare att ”[...] it seems that some countries explicitly try to avoid 

such ’gold plating’, while, in others, making use of European implementation processes in 

order to realise substantively related domestic goals appears to be a normal feature of the 

policy-making process. Therefore, cultural factors – seem to play an important role 

here  [...]”.105  

Trots att Falkners studie är inriktad mot direktiv i syfte att etablera regelverk av typen 

socialskydd, finns det inget som talar emot att de huvudsakliga förhållningssätten kan förstås 

utifrån ett mer allmängiltigt perspektiv och ge förståelse vid minimiharmonisering i stort. 

Även Falkners analys av medlemsstaternas benägenhet att utnyttja möjligheten till gold 

plating i samband med direktivimplementering torde möjliggöra förståelse för sådan 

benägenhet inom andra områden där det finns nationella behov av reformer.  

                                                
104 Falkner m.fl., Complying with Europe, s. 178 f.  
105 Falkner m.fl., Complying with Europe, s. 194. 
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3 Harmonisering av finansiell reglering och kundskydd 

3.1 Inledning 

EU:s förhållningssätt till reglering av finansiell verksamhet är starkt präglad av den senaste 

stora finanskrisen i Europa. När investmentbanken Lehman Brothers försattes i konkurs i 

september 2008 var det många som i efterhand kom att se på händelsen som den globala 

finanskrisens startskott. EU:s överstatliga funktion har sedan dess intensifierats; en integrerad 

finansmarknad visade sig vara svårreglerad för medlemsstaterna på egen hand.106 Nu drygt tio 

år senare är det tydligt att finansmarknadsområdet har genomgått omfattande regleringar på 

EU-nivå.107 Syftet med dessa har varit att återställa förtroendet för marknaden samt förbättra 

den finansiella stabiliteten, integriteten och effektiviteten. 108  Att kommissionen har 

finansmarknaden på sin agenda är inte enbart en effekt av finanskrisen, utan också del av det 

arbete som syftar till att uppnå fri rörlighet för kapital inom unionen samt en inre marknad för 

finansiella tjänster.109  

3.2 Något om EU:s förhållningssätt till harmonisering av finansiell reglering  

Ett viktigt steg mot skapandet av en inre marknad för finansiella tjänster togs år 1999, genom 

kommissionens inrättande av Financial Services Action Plan (FSAP). FSAP var en 

handlingsplan för harmonisering av marknaderna för finansiella tjänster inom EU. På grund 

av att det skulle visa sig bli svårt att utföra åtgärderna i tid genom EU:s traditionella 

beslutsordning, introducerades år 2001 en ny lagstiftningsmodell i syfte att effektivisera 

lagstiftningsarbetet och samordna tillsynsarbetet inom unionen, den så kallade Lamfa-

lussymodellen.110 Inledningsvis var modellen enbart tillämplig på värdepappersområdet, men 

kom år 2005 även att omfatta bank- och försäkringsområdena. 111  Lamfalussymodellen 

innebär att lagstiftningsarbetet delas upp i fyra nivåer. Nivå 1 innebär identifiering av 

regleringsbehov och framtagande av ramlagstiftning, vilket betyder beslut om förordningar 

och direktiv enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. På nivå 2 fattar kommissionen beslut 

om delegerade akter och genomförandeakter enligt art. 290 och 291 FEUF – inom ramen för 

de föreslagna åtgärderna på nivå 1. Tanken är att nivån ska nyttjas för framställande av 

                                                
106 KOM(2014) 279 slutgiltig, s. 4. 
107 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 177. 
108 KOM(2014) 279 slutgiltig, s. 2 f. 
109 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 363. 
110 Kalss, S, i Riesenhuber, European legal methodology, s. 492. 
111 KOM(2007) 727 slutgiltig, s. 2. 
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tekniska standarder. Arbetet på nivå 3 är inriktat mot samordning och förbättrat samarbete 

mellan medlemsstaternas tillsynsmyndigheter. På nivå 4 går arbetet ut på att följa upp 

medlemsstaternas regelgenomförande; kommissionen kontrollerar att reglerna är korrekt 

genomförda samt inom givna tidsfrister.112  

Lamfalussymodellen förutsätter på flera sätt ett enhetligt lagstiftningsgenomförande inom 

unionen, kanske främst i fråga om dess tillsyns- och uppföljningsfunktioner. Det uppstår 

därmed en konflikt mellan modellen och fenomenet gold plating.113 I fråga om åtgärder för 

harmonisering ska det dock sägas att utvecklingen går mot en fullharmoniseringsnorm. I ett 

meddelande från 2014 beskriver kommissionen att tidigare reformer i finanssektorn 

implementerats ”[...] på vad man kan kalla en ’minimalistisk’ ansats när det gäller 

harmonisering inom sektorn, där medlemsstaterna har getts en betydande flexibilitet när det 

gäller att omsätta bestämmelserna i nationell lagstiftning”. 114  Vidare beskrivs att 

kommissionen numera – meddelandet publicerades år 2014 – har övergått från reformer av 

minimalistisk typ, för att införa vad som kallas en gemensam regelbok för finanssektorn. 

Orsaken är att minimiharmonisering leder till obalans och osäkerhet på den gränsöverskri-

dande finansmarknaden samt försämrat samarbete.115  

3.2.1 Harmoniseringens betydelse för EU:s tillsynsfunktioner 

Finanskrisen kom även att påvisa stora brister hos medlemsstaternas tillsynsmyndigheter i 

fråga om gränsöverskridande samarbete och samordning. För förbättrad tillsyn och på 

grundval av art. 114.1 FEUF har de europeiska tillsynsmyndigheterna försäkrings- och 

tjänstepensionsmyndigheten Eiopa, bankmyndigheten EBA och värdepappers- och 

marknadsmyndigheten Esma tillkommit inom ramen för det europeiska systemet för finansiell 

tillsyn. 116  Tillsynsmyndigheternas uppgift är att arbeta för en enhetlig tillämpning av EU-

lagstiftning samt förbättrat samarbete hos nationella tillsynsmyndigheter och finansiella 

företag, vilket sker genom utfärdande av riktlinjer och rekommendationer på nivå 3.117 

Dokumenten är inte bindande, men behöriga nationella myndigheter och finansinstitut 

uppmanas att med alla tillgängliga medel följa dem.118 Det är även myndigheternas uppgift att 

                                                
112 Kalss, S, i Riesenhuber, European legal methodology, s. 494-497. 
113 KOM(2007) 727 slutgiltig, s. 5. 
114 KOM(2014) 279 slutgiltig, s. 4. 
115 KOM(2014) 279 slutgiltig, s. 4. 
116 Köndgen, J, i Riesenhuber, European legal methodology, s. 134. 
117 Kalss, S, i Riesenhuber, European legal methodology, s. 492-496. 
118 Förordning 1093/2010/EU, art. 16, förordning 1094/2010/EU, art. 16 och förordning 1095/2010/EU, art. 16. 
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bistå kommissionen i utformandet av tekniska standarder på nivå 2, vilka sedan beslutas av 

kommissionen. Om standarderna antas genom kommissionens delegerade akter eller 

genomförandetakter får de bindande verkan för medlemsstaterna.119  

En effekt av de nya myndigheterna är att medlemsstaternas egen hemlandskontroll delvis 

förflyttats och centraliserats till EU-nivå.120 I samband med att EU:s nya tillsynsmyndigheter 

framarbetades meddelade kommissionen att det är viktigt att dessa, i samarbete med 

nationella tillsynsmyndigheter, kan tillämpa en enda regelbok. Med en gemensam regelbok 

skapas bättre förutsättningar för de europeiska tillsynsmyndigheterna att samarbeta med de 

nationella myndigheterna gällande tillämpning av EU-lagstiftning. Genom att avlägsna de 

skillnader som uppstår på grund av nationella undantag, avvikelser eller tillägg vid 

implementering av EU-lagstiftning, blir utförandet konsekvent.121  

Ett välfungerande tillsynssystem på EU-nivå har viktig betydelse även från medlemsstaternas 

perspektiv, dock är det naturligtvis så att de nationella tillsynsmyndigheterna är mer insatta i 

de förutsättningar och problem som är specifika för den egna medlemsstaten. Marknader som 

är mer säregna än andra kan därför bli svårare och mindre effektiva för EU:s tillsynsmyndig-

heter att kontrollera. På grund av medlemsstaternas olika skatte- och socialförsäkringssystem, 

är försäkringssektorn jämförelsevis oenhetlig inom EU – till skillnad från exempelvis 

värdepapperssektorn som är mer harmoniserad.122  

3.3 Harmonisering av kundskydd  

En betydande del av EU:s reformer med syfte att stärka den inre marknaden för finansiella 

tjänster avser reglering av kundskydd och finansiell rådgivning. EU har klargjort att målet 

som reformerna väntas uppnå är ökad öppenhet och ansvarskultur; det är viktigt att finansiella 

institutioner samt att den information som förmedlas är tillförlitliga. Sådan tillförlitlighet ska i 

synnerhet gälla finansiella mellanhänder som agerar gentemot konsumenter.123 Konsument-

skyddsfrågor har funnits på EU:s agenda sedan 1970-talet och utgår ifrån art. 169 FEUF,124 

vilken hänvisar till art. 114 FEUF och stadgar att en hög konsumentskyddsnivå ska 

säkerställas genom harmonisering. På finansområdet är konsumenter extra utsatta på så vis att 

                                                
119 Kalss, S, i Riesenhuber, European legal methodology, s. 495 f. 
120 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 366. 
121 KOM(2009) 252 slutgiltig, s. 3 f. 
122 Svensk Försäkring, Omvärldstrender, s. 69. 
123 KOM(2014) 279 slutgiltig, s. 3-8. 
124 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 305 f. 
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det rör sig om konsumtion av komplicerade produkter vilka till sin natur är mer eller mindre 

ekonomiskt riskfyllda. Till det hör att finansiella aktörer kan inneha flera tillstånd, vilket 

innebär att fler än ett regelverk kan bli aktuellt gentemot en och samma konsument. Om så är 

fallet är det viktigt att verksamheter som liknar varandra regleras på ett liknande sätt, detta i 

synnerhet ur konsumentens perspektiv.125 Tidigare stävade kommissionen efter minimihar-

monisering när det kom till konsumenträttsfrågor. Med konsumenträttsfrågor åsyftas främst 

frågor som rör konsumentavtal, men även andra typer av konsumentskydd. Idag utfärdas i 

regel fullharmoniseringsdirektiv på området; förändringen från minimiharmonisering till 

fullharmonisering beskrivs som ett paradigmskifte i den europeiska konsumenträtten.126 

Orsaken till utvecklingen var de praktiska svårigheter som uppkom vid gränsöverskridande 

verksamhet på den inre marknaden i och med de skilda skyddsnivåerna; fullharmonisering är 

en förutsättning för att uppnå en enhetlig skyddsnivå för konsumenter på den inre 

marknaden.127 Konsumentskydd räknas in under det som kallas tvingande hänsyn, vilket 

innebär att de fyra friheterna kan begränsas med hänsyn till allmänintresset.128  

En viktig del av konsumentskyddet inom den finansiella sektorn avser konsumentskydd vid 

finansiell rådgivning. De problem som ofta uppdagats vid sådan rådgivning beror 

sammanfattningsvis på intressekonflikter, bristande transparens och att aktörer som 

tillhandahåller rådgivning kan luta sig mot olika regelverk.129 Finansiell rådgivning är ett 

område för vilket det saknas övergripande lagstiftning och olika typer av finansiella institut 

omfattas av olika näringsrättsliga bestämmelser. Från ett EU-rättsligt perspektiv finns det 

därför en vilja att likna de olika regleringarna med varandra genom harmonisering. Orsaken är 

att institutens verksamheter många gånger liknar varandra, åtminstone från en konsuments 

perspektiv, varför det finns ett behov av enhetliga regler trots skilda regelverk; detta även ur 

konkurrenssynpunkt.130 

3.4 MiFID II och IDD samt något om dess inbördes förhållande 

På EU-nivå har det funnits politisk enighet om att finansiella institut måste ta större ansvar för 

de produkter och tjänster som de utvecklar och distribuerar till kunder, något som resulterade 

                                                
125 Prop. 2017/18:216, s. 80 f. 
126 Micklitz, H-W, i Reich m.fl., European consumer law, s. 85 f.  
127 Micklitz, H-W, i Reich m.fl., European consumer law, s. 40 f.  
128 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 305 f. 
129 Regeringskansliet hemsida, Ett stärkt konsumentskydd vid finansiell rådgivning. 
130 Prop. 2017/18:216, s. 80 f. 



 23 

i en viktig reform på området, MiFID II.131 Enligt skäl 3 MiFID II framgår att direktivet berör 

värdepappersinstitut när de ägnar sig åt värdepappersrörelse och ersatte sin föregångare 

MiFID i finanskrisens efterdyningar för att i högre grad anpassa regelverket till en 

finansmarknad vilken ansågs blivit mer komplex avseende sitt utbud av finansiella tjänster 

och instrument. I Sverige genomfördes direktivet genom ändringar i lag (2007:528) om 

värdepappersmarknaden (VpmL) och innebar sammanfattningsvis skärpta regler för 

investerarskydd, kundskydd och värdepappersföretagens organisation.132  

Implementeringen av MiFID II pågick samtidigt som implementeringen av IDD och 

inledningsvis beskrevs de två regelverken tillsammans som ett lagstiftningspaket; 133 

direktivens respektive bestämmelser i syfte att reglera intressekonflikter och investerarskydd 

överensstämmer i hög grad med varandra.134  MiFID II var det direktiv som antogs först, 

varför det i IDD hänvisas till MiFID II, men inte tvärtom. Lagstiftningsprocessen, både på 

EU-nivå och nationellt, har präglats av en diskussion kring gränsdragningen mellan de två 

direktiven – det vill säga huruvida viss verksamhet ska omfattas av MiFID II eller IDD, 

alternativt omfattas av båda.135 Problematiken ska förstås i ljuset av att vissa försäkringspro-

dukter många gånger liknar ägande i finansiella instrument. Gränsdragningsproblematiken i 

sin helhet behandlas utförligt i propositionen till LFD, men kommer inte innebära någon 

närmare fördjupning i denna uppsats. I det tidiga skedet av implementeringen av IDD föreslog 

Finansdepartementet att investeringsrådgivning kopplat till ett försäkringsavtal ska regleras 

enligt VpmL och således behöva ett särskilt tillstånd.136 Så blev inte fallet; investeringsråd-

givning kopplat till ett försäkringsavtal räknas som försäkringsdistribution och faller under 

LFD.137   

Trots målet om regelharmonisering måste reglerna i IDD vara proportionerliga för de 

produkter och marknader som avses. Enligt skäl 10 IDD har reglerna i direktivet utformats 

med utgångspunkt i de regler som finns i MiFID II, men en sådan anpassning måste göras 

med hänsyn till de särdrag som skiljer försäkringsavtalet mot de investeringsprodukter som 

regleras enligt MiFID II. En försäkringstyp sticker dock ut, den som går under samlingsbe-

greppet försäkringsbaserad investeringsprodukt (IBIP). Av art. 2.17 IDD framgår att IBIP är 
                                                
131 KOM(2014) 279 slutgiltig, s. 3-8. 
132 Prop. 2016/17:162, s. 229-235. 
133 Regeringskansliets hemsida, Konsumentskyddet vid finansiell rådgivning ska stärkas. 
134 Prop. 2017/18:216, s. 74. 
135 Prop. 2017/18:216, s. 150-162. 
136 Ds 2017:17, s. 402 f. 
137 Prop. 2017/18:216, s. 150-162. 
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en investeringsprodukt kopplat till ett försäkringsavtal, med ett förfallo- eller återköpsvärde 

som helt eller delvis är direkt eller indirekt exponerat mot markandsvolatilitet, enkelt 

beskrivet – en försäkringsprodukt med investeringsinslag.138 Produktens utformning kan 

beskrivas som ett försäkringsskal, inom vilket en försäkringspremie placeras i olika 

finansiella instrument. Ett exempel på en IBIP är kapitalförsäkringen.139 I skäl 56 IDD 

framhålls att IBIP kan ses som ett alternativ eller substitut till de investeringsprodukter som 

regleras enligt MiFID II. För att förhindra att investeringsskyddet skiljer sig åt beroende på 

marknad, något som möjliggör regelarbitrage, är skyddsnivån vid distribution avseende IBIP 

förhöjd att efterlikna och stå i paritet med den skyddsnivå som utrycks i MiFID II. I skäl 10 

IDD föreskrivs ytterligare att ”[m]iniminormerna bör höjas när det gäller distributionsregler 

och lika villkor bör skapas avseende samtliga försäkringsbaserade investeringsprodukter”. 

Skyddet ska således vara likvärdigt oavsett om rådgivningen avser sparande och investering i 

värdepapper eller i kapitalförsäkringar. Ett konkret exempel är köp av en fond i en 

kapitalförsäkring respektive köp av en fond i ett investerarsparkonto; det första köpet regleras 

enligt IDD och det senare enligt MiFID II. Den förhöjda skyddsnivån framgår genom 

specialbestämmelser i art. 26-30 IDD, vilka tillämpas vid distribution av IBIP i tillägg till 

direktivets övriga bestämmelser, vilka gäller för alla försäkringsprodukter.  

Till skillnad från IDD beskrivs MiFID II som ett fullharmoniseringsdirektiv.140 Trots detta 

medges enligt direktivets art. 24.12 en begränsad möjlighet till särreglering när det gäller 

vissa regler om investerarskydd, under förutsättning att de ytterligare kraven är ”[...] objektivt 

motiverade och proportionella för att hantera specifika risker för investerarskyddet eller 

marknadsintegriteten som är särskilt viktiga för den aktuella medlemsstatens marknadsstruk-

tur”. Den svenska lagstiftaren betonar dock att fullharmonisering gäller som huvudregel och 

att den begränsade möjligheten till antagande av strängare regler enbart får utnyttjas i 

undantagsfall.141 I skäl 6 MiFID II understryks även behovet av harmoniserad finansiell 

reglering från det tillsynsperspektiv som kommissionen uttalat sig om tidigare; den 

europeiska tillsynsstrukturen är i behov av ett inrättande av en gemensam regelbok för alla 

finansinstitut på den inre marknaden. 

 
                                                
138 Prop. 2017/18:216, s. 74. 
139 Se ordförklaring s. V. 
140 Prop. 2016/17:162, s. 614. 
141 Prop. 2016/17:162, s. 614. 
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4 Försäkringsdistribution 

4.1 Distribution eller förmedling? 

Distribution av försäkringar kan ta sig olika uttryck och ske via olika typer av aktörer. Med 

hänsyn till kundskyddet ska dessa aktörer numera omfattas av samma regelverk enligt skäl 5 

IDD. Försäkringsföretag kan välja mellan att ordna sin försäljningsverksamhet genom 

direktförsäljning med hjälp av anställda i försäkringsföretaget alternativt genom anknutna 

förmedlare.142 Motsvarande relation gäller för försäkringstagaren som kan välja att köpa sina 

försäkringar direkt av försäkringsföretaget, alternativt vända sig till en förmedlare; det är 

exempelvis vanligt att en förmedlare tar hand om upphandlingen av en försäkring på begäran 

av en kund.143 Med försäkringsdistribution åsyftas enligt nuvarande reglering verksamhet som 

består i att 1) ge råd om eller föreslå försäkringsavtal eller utföra annat förberedande arbete 

innan försäkringsavtal ingås, 2) ingå försäkringsavtal eller 3) bistå vid förvaltning eller 

fullgörande av försäkringsavtal. 144  Stadgandet återfinns i 1 kap. 1 § LFD. Enligt 

art. 2.1.8 IDD definieras en försäkringsdistributör som försäkringsförmedlare, sidoverksam 

försäkringsförmedlare eller försäkringsföretag. 

Försäkringsdistribution reglerades på EU-nivå även före antagandet av IDD, då av direktiv 

2002/92/EG om försäkringsförmedling (IMD),145 vilket i Sverige genomfördes den 1 juli 

2005 i huvudsak genom lag (2005:405) om försäkringsförmedling (FFmL). 146  Enligt 

art. 1 IMD reglerade direktivet dock enbart distribution genom försäkringsförmedling, vilket 

innebär verksamhet som består i att ordna kontakt och förmedla försäkringsavtal mellan en 

försäkringsgivare – ett försäkringsföretag – och en försäkringstagare. Uppdrag kan begäras av 

såväl försäkringsgivare som försäkringstagare.147  

En försäkringsförmedlare kan arbeta under egen ansvarsförsäkring, alternativt vara anknuten 

till ett eller flera försäkringsföretag. Den förstnämnda varianten innebär fristående och 

oberoende förmedling, vilket tidigare gick under yrkesbenämningen försäkringsmäklare. 

Förmedling enligt den senare varianten kan utföras på två olika sätt. Enligt det första sättet har 

                                                
142 Prop. 2017/18:216, s. 87. 
143 Prop. 2017/18:216, s. 84 f. 
144 Tillämpningsområde för LFD omfattar inte statlig försäkringsdistribution så som Pensionsmyndighetens 
premiepension m.m., se prop. 2017/18:216, s. 111.  
145 Prop. 2017/18:216, s. 76. 
146 Prop. 2017/18:216, s. 69. 
147 Prop. 2004/05:133, s. 30 f. och prop. 2017/18:216, s. 84. 
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förmedlaren träffat avtal med ett eller flera försäkringsföretag för att förmedla deras 

produkter, förutsatt att produkterna inte konkurrerar med varandra. Med det andra sättet avses 

försäkringsverksamhet vid sidan av en huvudverksamhet, förutsatt att förmedlaren har tecknat 

avtal med en eller flera försäkringsbolag i syfte att förmedla försäkringsprodukter samt att 

dessa produkter enbart kompletterar en vara eller tjänst i förmedlarens huvudverksamhet.148 

Frågan om ansvar får betydelse för vilka registreringskrav som kan göras gällande. 

Distribution har en vidare innebörd än förmedling, varför syftet med det ersättande direktivet 

IDD är ett utvidgat tillämpningsområde. I skälen 5 och 7 IDD stadgas att all försäljning av 

försäkringsprodukter ska omfattas, även försäkringsföretagens direktförsäljning. I 1 kap. 1 § 

2 p. LFD framgår att distributören ska ha ingått ett avtal, om det är för egen eller annans 

räkning saknar betydelse. Till skillnad från IMD innehåller inte IDD någon definition av 

anknuten försäkringsförmedlare, 149  enligt direktivets art. 2.1.4 nyanseras definitionen 

försäkringsförmedlare istället med beskrivningen sidoverksam försäkringsförmedlare. Med 

sidoverksamma förmedlare avses marknadsaktörer som har försäljning av försäkringsproduk-

ter som sidoverksamhet, exempelvis resebyråer eller biluthyrningsföretag.150 Förutsättningen 

för att sidoverksam försäkringsförmedling ska få bedrivas, är att förmedlingen sker vid sidan 

av en huvudverksamhet, intill vilken distributionen av försäkring enbart kompletterar en vara 

eller tjänst. Sidoverksam försäkringsförmedling får inte bedrivas av kredit- eller värdepap-

persinstitut. Vid genomläsning av såväl IDD som LFD fordras att läsaren är uppmärksam på 

huruvida en viss bestämmelse avser alla typer av försäkringsdistributörer, eller begränsas till 

någon av kategorierna försäkringsföretag, försäkringsförmedlare eller sidoverksam 

försäkringsförmedlare. 

Det görs i IDD inte någon huvudsaklig skillnad på olika typer av kunder,151 direktivet 

innehåller dock vissa bestämmelser som enbart tillämpas vid distribution gentemot 

konsumenter. Av direktivets skäl 43 framgår att en sådan åtskillnad särskilt gäller 

bestämmelser om uppföranderegler. Av direktivets skäl 6 framgår att en enhetlig skyddsnivå 

och lika villkor för olika typer av distributionskanaler och distributörer har särskild betydelse 

i relationen till en konsument, detta i synnerhet avseende informationslämnande.  

                                                
148 Riese, Försäkringsförmedling, s. 25-27 och prop. 2017/18:216, s. 85. 
149 Prop. 2017/18:216, s. 178. 
150 Prop. 2017/18:216, s. 84. 
151 Prop. 2017/18:216, s. 144. 
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4.2 Genomförandet av IDD i svensk rätt 

IDD antogs den 20 januari 2016 och i dess art. 42.1 stadgas att medlemsstaterna ska införliva 

direktivet genom att sätta nödvändiga bestämmelser i kraft senast den 23 februari 2018. Detta 

datum kom dock att bli senarelagt genom ändringsdirektiv 2018/411/EU; enligt ändringsdi-

rektivets art. 1 beslutades datumet för medlemsstaternas införlivande av lagstiftning till den 

1 juli 2018 och den nya lagstiftningens tillämpningsdatum sköts fram till den 1 oktober 2018.  

Det svenska genomförandet av IDD inleddes till viss del redan år 2014 genom Finansdepar-

tementets framarbetande av promemorian Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling 

(Ds 2014:22), i vilken departementet redogör för förslag till ändringar i dåvarande lagstiftning 

på området för försäkringsförmedling. 152  Promemorian upprättades till följd av att 

kommissionen år 2012 föreslagit en omarbetning av IMD, vilken gick under arbetsnamnet 

IMD II.153  En genomgående frågeställning i Ds 2014:22 är huruvida de problem som 

identifieras på den svenska marknaden för försäkringsförmedling krävde omedelbara 

lagstiftningsåtgärder, eller om det var möjligt att invänta IMD II; det var nämligen oklart när 

det omarbetade direktivet skulle antas.154 Promemorians förslag föranledde emellertid inga 

lagstiftningsåtgärder men har utgjort underlag vid genomförandet av IDD.155 Efter EU:s 

antagande av IDD upprättade Finansdepartementet i juni 2017 promemorian En ny lag om 

försäkringsdistribution (Ds 2017:17), vilken precis som namnet antyder innehåller förslag om 

införande av en ny lag om försäkringsdistribution.156 I april 2018 lämnandes propositionen 

En ny lag om försäkringsdistribution till riksdagen och den 1 oktober samma år trädde LFD 

ikraft. Som del av det svenska genomförandet har lagstiftaren bemyndigat FI att utfärda 

föreskrifter för försäkringsdistribution,157 vilka är samlade i FFFS 2018:10.158 Föreskrifterna 

innebär mer detaljerade bestämmelser vilka kompletterar flera av bestämmelserna i LFD.159 

Ett ytterligare moment i genomförandet av IDD framgår av direktivets art. 38 och 39, enligt 

vilka kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter och genomförandeakter i 

enighet med art. 290 och 291 FEUF. Akterna utarbetas av Eiopa som tekniska standarder och 

förslag i syfte att säkerställa en konsekvent harmonisering, vilket framgår av direktivets 
                                                
152 Ds 2014:22, s. 18 f. 
153 Ds 2014:22, s. 15 f. 
154 Ds 2014:22, s. 18 f. 
155 Prop. 2017/18:216, s. 80. 
156 Ds 2017:17, s. 9. 
157 FI bemyndigas med stöd av 9 kap. 1 § och 3 § förordning (2018:1231) om försäkringsdistribution.  
158 FFFS 2018:10 ersätter FFFS 2005:11. 
159 FI, dnr 16-17599, s. 1. 
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skäl 68. Hitintills har kommissionen antagit en genomförandeförordning160 och två delegerade 

förordningar161, vilka därmed har utgjort lagstiftningsunderlag vid utformningen av LFD. 

Eftersom akterna är antagna av kommissionen i form av förordningar är de direkt tillämpliga i 

medlemsstaterna och behöver därmed inte införlivas i den nationella lagstiftningen. 162 

Akterna har till syfte att komplettera direktivet med detaljerade bestämmelser avseende 

produkttillsyn, intressekonflikter, information till kunder och bedömning av lämplighet och 

ändamålslämplighet vid rapportering till kunder.163 

Vidare bör även riktlinjer utfärdade av Eiopa följas av såväl FI som aktörer i branschen. Av 

art. 30.8 och 24.4 IDD framgår att sådana riktlinjer i synnerhet ska utarbetas av Eiopa i fråga 

om bedömning av IBIP och för granskning av metoder för korsförsäljning. Hitintills har 

Eiopa meddelat riktlinjer164 avseende direktivets bestämmelser om lämplighetsbedömning vid 

rådgivning om IBIP, vilka FI avser följa med vissa undantag.165 

Genomförandet av IDD försenades i Sverige och orsaken beskrivs vara lagstiftarens behov av 

att utföra analyser kring direktivets tillämpningsområde. De analyser som avses var dels 

gränsdragningen mellan direktivets tillämpningsområde och tillämpningsområdet för 

MiFID II, dels de lagförslag vilka går utöver direktivets minimikrav; behovet av nationella 

åtgärder behövde vägas mot huruvida dessa kommer att leda till önskad målsättning samt 

utreda eventuella icke önskvärda sidokonsekvenser. 166  Branschorganisationen Svensk 

Försäkring167 har framförallt riktat kritik mot tidpunkten för Finansdepartementets remittering 

av Ds 2017:17, vilken ansågs dragit ut på tiden till den grad att det tidsmässigt försvårade det 

fortsatta lagstiftningsarbetet och företagens anpassning till de nya reglerna.168 

                                                
160 Kommissionens genomförandeförordning 2017/1469/EU av den 11 augusti 2017 om ett standardiserat 
presentationsformat för produktfaktablad för försäkringsprodukter. 
161 Kommissionens delegerade förordning 2017/2358/EU av den 21 september 2017 om komplettering av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/97/EU vad gäller produkttillsyns- och styrningskrav för 
försäkringsföretag och försäkringsdistributörer och Kommissionens delegerade förordning 2017/2359/EU av 
den 21 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/97/EU vad gäller 
informationskrav och uppföranderegler för distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter. 
162 Prop. 2017/18:216, s. 358. 
163 Prop. 2017/18:216, s. 78. 
164 Riktlinjer enligt direktivet om försäkringsdistribution, om försäkringsbaserade investeringsprodukter som 
innehåller en struktur som gör det svårt för kunden att förstå den därmed förbundna risken, av den 4 oktober 
2017.  
165 FI:s hemsida, FI följer EU:s riktlinjer om försäkringsdistribution med vissa undantag. 
166 Regeringskansliets hemsida, Tidsplan för några lagstiftningsärenden på finansområdet. 
167 Svensk Försäkring är en branschorganisation för svenska försäkringsföretag. 
168 Svensk Försäkring, Omvärldstrender 2018, s. 52. 
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4.2.1 Genomförandets innehåll i huvudsak 

Reglerna i IDD består av både generella och specifika regler, vilken är den struktur som även 

överförts till LFD. De generella bestämmelserna, vilka är tillämpningsbara vid distribution av 

alla typer av försäkringsprodukter, omfattar ett flertal områden vilka sammanfattningsvis 

berör förutsättningar för att försäkringsdistribution får bedrivas, uppföranderegler, 

informationskrav och FI:s verksamhet. De specifika reglerna tillämpas, precis som beskrivs 

ovan i avsnitt 3.4, i tillägg till de generella vid distribution av IBIP – åtminstone enligt IDD. 

Enligt LFD är bestämmelserna dessutom tillämpliga avseende vissa pensionsförsäkringar, 

vilket behandlas närmare nedan i avsnitt 5.2.1.4.  

4.2.1.1 Tillståndsgivning, registreringsplikt och tillsyn  

En förutsättning för att fysiska och juridiska personer ska få ägna sig åt försäkringsdistribut-

ion är att de är registrerade hos Bolagsverket. Enligt 2 kap. 1 och 3 § LFD ska registrering 

föranledas av att FI givit distributören tillstånd att utöva verksamhet. Utöver tillståndsgivning 

är FI enligt 8 kap. 3 § och 9 kap. 1 § LFD även ansvarig för att utöva tillsyn av registrerings-

pliktiga distributörers regelefterlevnad samt att göra eventuella ingripanden.  

Det finns några undantag från tillstånds- och registreringsplikten i IDD, vilka i huvudsak är 

överförda till den svenska rätten. Anställda hos juridiska personer – försäkringsföretag eller 

försäkringsförmedlare – är besparade dessa plikter enligt 2 kap. 6 § LFD. Alla anställda som 

bedriver försäkringsdistribution måste dock uppfylla de i IDD uppförda yrkeskrav och krav på 

god vandel.169 Tidigare omfattades anknutna försäkringsförmedlare av ett särskilt tillstånds- 

och registreringsförfarande enligt 2 kap. 4 § FFmL, vilket innebar att det försäkringsföretag 

som förmedlaren ingått avtal med ansvarade för registrering av förmedlaren hos Bolagsverket. 

Denna särlösning framgick som en undantagsbestämmelse i IMD och utnyttjades av den 

svenska lagstiftaren särskilt med anledning av de resurs- och effektivitetsbesparingar som den 

innebar, eftersom förfarandet inte ställer krav på att FI utfärdar tillstånd. Ansvar för den 

initiala kontrollen av den anknutna förmedlaren ligger istället hos det anknutna försäkringsfö-

retaget.170 Detta förfarande möjliggörs även enligt IDD, men har till viss del inskränkts i det 

svenska genomförandet, vilket beskrivs ytterligare nedan i avsnitt 5.2.1.5. 

                                                
169 Prop. 2017/18:216, s. 172 f. 
170 Prop. 2004/05:133, s. 60 f. 
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4.2.1.2 Förutsättningar för tillstånd 

Så som berörs i avsnittet ovan innehåller IDD yrkeskrav och krav på god vandel. Kraven 

avser förutsättningar för att en distributör ska få bedriva sin verksamhet och har överförts till 

2 kap. 7-10 §§ LFD. Sammanfattningsvis innebär bestämmelserna att distributören ska ha 

lämplig kunskap och kompetens för verksamheten i fråga, genomgå fortbildning och 

yrkesutveckling samt leva upp till föreskrivna krav på god vandel. FI har bemyndigats att 

meddela förskrifter på området enligt 2 kap. 11 § och 12 §; kraven tydliggörs därför i FFFS 

2018:10. 

4.2.1.3 Informationskrav och uppföranderegler  

I 4 kap. 1 § 1 st. LFD finns en portalbestämmelse som stadgar att försäkringsdistributörer i sin 

verksamhet ska agera hederligt, rättvis och professionellt, i enighet och med omsorg för sina 

kunders bästa intresse. Verksamheten ska även bedrivas enligt vad som kallas god 

försäkringsdistributionssed. Av 4 kap. 1 § 2 st. LFD framgår att rådgivning och rekommen-

dationer ska anpassas till kundens behov och önskemål. I relationen till en konsument är 

distributören dessutom skyldig att avråda från åtgärder som kan bedömas som olämpliga 

utifrån konsumentens behov, ekonomi eller andra faktorer som kan ha betydelse. I de fall en 

förmedlares rådgivning är baserad på en opartisk och personlig analys, måste analysen enligt 

4 kap. 2 § 1 st. LFD utgå från ett tillräckligt stort antal av tillgängliga försäkringsavtal på 

marknaden.  

Även i fråga om ersättning från tredjepart och interna ersättningssystem – vanligtvis provision 

– är reglerna utformade med utgångspunkt i kundens bästa intresse.171 Distributören får enligt 

4 kap. 3 § 1 st. LFD enbart motta ersättning från tredjepart under förutsättning att ersättningen 

inte motverkar de verksamhetsvillkor som framgår av 4 kap. 1 § LFD. I de fall verksamhets-

villkoren inte följs anses ersättningen utgöra en intressekonflikt i relation till kunden. 

Detsamma gäller enligt 4 kap. 5 § LFD i fråga om ersättningssystem; dessa får inte vara 

utformade på ett sätt som kan äventyra kundens behov.172 

Informationskraven i LFD består av allmänna informationskrav, informationskrav i syfte att 

belysa distributörens eventuella intressekonflikter i relation till försäkringstagaren och 

informationskrav vid rådgivning. En viktig utgångspunkt vid utformningen av lagens 

                                                
171 Prop. 2017/18:216, s. 244. 
172 Prop. 2017/18:216, s. 247 f. 
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informationskrav var det faktum att en kund befinner sig i ett kunskapsmässigt underläge 

gentemot distributören.173 Den allmänna informationen ska exempelvis upplysa kunden om 

huruvida rådgivning tillhandahålls i anslutning till de försäkringsprodukter som distribueras, 

samt huruvida distributören agerar i rollen som förmedlare eller ett försäkringsföretag, 5 kap. 

1 § LFD. Informationskraven i syfte att belysa eventuella intressekonflikter avser information 

om ägarförhållanden och ersättningar enligt 5 kap. 5 § och 7 § LFD. Vid rådgivning ska 

distributören enligt 5 kap. 6 § LFD ge information om huruvida rådgivningen är oberoende 

eller inte. Dessutom ska en distributör som tillhandahåller rådgivning se till att rådgivningen 

innehåller en personlig rekommendation till kunden enligt 5 kap. 12 § LFD, baserat på 

kundens behov och önskemål. 

FI har enligt 4 kap. 19 § och 5 kap. 24 § LFD bemyndigats att meddela ytterligare föreskrifter 

om distributörers informationskrav och uppföranderegler i FFFS 2018:10. 

4.2.1.4 Ytterligare krav vid distribution av IBIP 

Det urval av regler som hittills behandlas faller inom ramen för IDD:s generella regler, vilket 

innebär att de är tillämpliga vid distribution av alla försäkringsprodukter – inklusive IBIP. 

Direktivet innehåller emellertid ytterligare regler i syfte att upprätthålla en högre miniminivå 

för IBIP. Den förhöjda skyddsnivån är överförd i kap. 6 LFD och innebär sammanfattningsvis 

krav på organisatoriska och administrativa förfaranden, högre krav för identifiering och 

hantering av intressekonflikter, tredjepartsersättningar, lämplighetskrav och dokumentation. 

Skyddsnivån avseende tredjepartersättningar är enligt 6 kap. 8 § LFD förhöjd på så vis att 

provision enbart får förekomma under förutsättning att det inte innebär någon negativ 

inverkan på den tjänst som distribueras.  

  

                                                
173 Prop. 2017/18:216, s. 262. 
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5 Det svenska genomförandets avvikelser från IDD:s minimikrav 

5.1 IDD i egenskap av minimiharmoniseringsdirektiv 

Enligt förarbetena till LFD beskrivs IDD som ett minimiharmoniseringsdirektiv med 

målsättning att uppnå en minimigrad av harmonisering,174 en beskrivning som innebär att 

medlemsstaterna har befogenhet att själva bedöma huruvida den nationella marknaden för 

försäkringsdistribution är i behov av ytterligare reglering. Minimiharmonisering och frågan 

om medlemsstaters möjlighet till antagande av strängare regler tas upp i två av direktivets 

skäl; i skälen 3 respektive 52 stadgas: 

”Detta direktiv har emellertid som mål att uppnå en minimigrad av harmonisering 

och bör därför inte hindra medlemsstaterna från att behålla eller införa strängare 

bestämmelser för att skydda kunderna, förutsatt att sådana bestämmelser står i 

överensstämmelse med unionsrätten, inbegripet detta direktiv.”175 

”I detta direktiv bör det anges minimiskyldigheter i fråga om den information som 

försäkringsdistributörer måste lämna till sina kunder. En medlemsstat bör kunna 

bibehålla eller anta striktare bestämmelser inom området för informationsläm-

nande, vilka kan tillämpas på sådana försäkringsdistributörer som bedriver 

försäkringsdistributionsverksamhet på den medlemsstatens territorium oberoende 

av reglerna i deras hemmedlemsstat, om dessa striktare bestämmelser är fören-

liga med unionsrätten […]. En medlemsstat som önskar tillämpa och redan 

tillämpar bestämmelser om försäkringsdistributörer och försäljning av försäk-

ringsprodukter som går utöver de bestämmelser som anges i detta direktiv bör 

säkerställa att den administrativa bördan av dessa bestämmelser förblir begrän-

sad och står i proportion till behovet av konsumentskydd.”176 

Utöver det som stadgas i skälen, återkommer frågan om möjlighet till strängare regler i 

direktivets art. 22.2, 22.3 och 29.3. Bestämmelserna stadgar att medlemsstaterna får anta eller 

bibehålla striktare krav inom de områden respektive artikel refererar till. Bestämmelserna i 

art. 22.2 och 22.3 liknar bestämmelserna i art. 29.3; de förstnämnda artiklarna refererar till 

direktivets bestämmelser om informationskrav inom ramen för direktivets generella regler och 

                                                
174 Prop. 2017/18:216, s. 91 f. och Ds 2017:17, s. 103 f. 
175 Direktiv 2016/97/EU, skäl 3. 
176 Direktiv 2016/97/EU, skäl 52. 
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den sistnämnda artikeln refererar till informationskrav vid distribution av IBIP och således 

inom ramen för direktivets specifika regler. Utöver att medlemsstaterna får införa striktare 

bestämmelser avseende information till kunder, får medlemsstaterna även besluta om 

ytterligare förbud och begränsningar avseende tredjepartsersättningar som tillhandahålls 

försäkringsdistributörer; enligt art. 22.3 vid distribution av försäkringar och enligt 

art. 29.3 1 st. vid tillhandahållande av rådgivning om försäkringar. Vid försäkringsförmedla-

res tillhandahållande av oberoende rådgivning får medlemsstaterna enligt art. 29.3 4 st. 

uppställa striktare krav avseende förmedlarens bedömning av tillgängliga försäkringsproduk-

ter. Sådana striktare krav får avse att bedömningen ska göras på grundval av ett tillräckligt 

stort antal produkter som är tillräckligt diversifierade avseende typ och leverantör samt att 

bedömningen inte ska vara begränsad till produkter som förmedlaren, eller ett till förmedlaren 

närstående företag, har utvecklat.  

Enligt art. 11.2 IDD framgår att den administrativa börda som åsamkas av att medlemsstater-

na antar eller bibehåller bestämmelser som går utöver direktivets bestämmelser, måste vara 

proportionerlig med hänsyn till behovet av kundskydd. Den svenska lagstiftaren har valt att 

agera enligt direktivets art. 22.2, 22.3 och 29.3, vilket framgår i avsnitten nedan.  

5.2 Lagstiftarens förhållningssätt till direktivets miniminivå 

Avvikelser från IDD:s miniminivå föreslås redan i Ds 2017:17, i vilken Finansdepartementet 

föreslår att det svenska genomförandet ska innebära stängare krav. Hänvisning sker dels till 

direktivets skäl 3 om möjlighet till uppförande av en högre skyddsnivå, dels till föreslagna 

åtgärder i Ds 2014:22 och FI:s rapporter om brister i konsumentskyddet på svenska 

marknaden för försäkringsförmedling. 177  Det framhålls i Ds 2017:17 att de beskrivna 

problemen i hög omfattning kommer att regleras av IDD, men att direktivets regler inte är 

tillräckliga.178 Hållningen är i princip överförd i propositionen till LFD, om mer utvecklad. 

Lagstiftaren är av åsikten att genomförandet inte enbart bör beakta direktivet, utan även de 

förslag som tidigare lyfts genom Ds 2014:22 samt ytterligare förslag som inte har någon 

motsvarighet i direktivet.179 Inte helt oväntat hade ett antal remissinstanser synpunkter på de 

förslag i Ds 2017:17 som innebar strängare regler i förhållande till IDD:s miniminivå.180 

                                                
177 Ds 2017:17, s. 103-106. 
178 Ds 2017:17, s. 105. 
179 Prop. 2017/18:216, s. 92-99. 
180 Prop. 2017/18:216, s. 92 f. 
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Remissinstansernas 181  synpunkter kan sammanfattas som ett generellt ifrågasättande av 

reglernas proportionalitet och underbyggande av konsekvensanalys. Ett eventuellt behov av 

strängare regler bör utredas baserat på tillsyn av direktivets nya regler, det vill säga efter ett 

genomförande av direktivets minimikrav. Det utrycks även en uppfattning om att direktiv för 

att uppnå EU-rättsliga målsättningar i fråga om konkurrensneutralitet, gränsöverskridande 

verksamhet och effektivitet på den inre marknaden, bör genomföras så konformt med 

direktivet som möjligt.182 Lagstiftaren bemöter synpunkterna med att de strängare reglerna har 

till syfte att åtgärda problem specifika för den svenska marknaden och att en högre 

skyddsnivå därmed är en förutsättning för att uppnå direktivets olika mål.183 I propositionen 

till LFD föreslås att ”[m]öjligheten att i svensk rätt införa strängare regler än dem i 

försäkringsdistributionsdirektivet bör utnyttjas i vissa fall. Det får göras proportionerligt och 

balanserat för att stärka kundskyddet vid finansiell rådgivning, uppnå en konkurrensneutral 

marknad mellan likartad verksamhet samt för att förbättra förutsättningarna för att bedriva 

en effektiv tillsyn”. 184  Angående det argument som remissinstanserna framför om 

gränsöverskridande verksamhet anför lagstiftaren att den gränsöverskridande verksamheten 

för försäkringsdistribution generellt är begränsad.185 Det ska dock påminnas att syftet med 

harmonisering är att bana väg för en inre marknad. I skäl 9 IDD föreskrivs att den inre 

marknaden för produkter och tjänster inom skade- och livförsäkring i hög grad förhindras 

med anledning av medlemsstaternas särregleringar på området. Enligt skälet finns det ett 

behov av en gemensam marknad varför den inre marknaden måste stärkas.   

5.2.1 Konstaterade problem och hantering av dessa i LFD 

FI är den myndighet som bevakar företagen på den svenska finansmarknaden och ska enligt 

2 § i förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen arbeta för att det finansiella 

systemet har ett högt förtroende, tillgodoser samhällets behov av finansiella tjänster samt 

innebär ett högt skydd för konsumenter. Konstaterade problem på marknaden för 

försäkringsförmedling har framförts genom FI:s tillsyn sedan en tid tillbaka och är därmed i 

                                                
181  De remissinstanser som yttrat sig i frågan är Kommerskollegium, Svensk Försäkring, Svenska 
försäkringsförmedlares förening, ProSkandia, Max Mathiessen, Sparbankernas Riksförbund, Svenska 
Bankföreningen, Svenska Fondhandlarföreningen, Sveriges advokatsamfund, Finansbolagens förening, 
Försäkringsjuridiska föreningen och Branschorganisationen för privatekonomiska förmedlings- och 
jämförelsetjänster. 
182 Prop. 2017/18:216, s. 92 f.  
183 Prop. 2017/18:216, s. 93-99. 
184 Prop. 2017/18:216, s. 92. 
185 Prop. 2017/18:216, s. 446. 
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huvudsak inga nyfunna observationer. 186  De problem som avses är intressekonflikter 

uppkomna till följd av ersättningsmodeller och att förmedlare får ersättning av försäkringsfö-

retag genom provision.187 Tillhandahållande av förmedling och rådgivning av produkter som 

förmedlaren, eller ett till förmedlaren anknutet försäkringsföretag, har varit med och 

utvecklat, anses leda till särskilda intressekonflikter – i synnerhet om förmedlaren ersätts 

genom provision av försäkringsföretaget. Ett annat uppmärksammat problem gäller 

gränsdragningsfrågan kring huruvida en förmedlare ägnar sig åt rådgivning eller marknadsfö-

ring av en tjänst,188  samt huruvida förmedling avser en försäkring eller ett finansiellt 

instrument.189 FI har även identifierat brister i den ordinära tillståndsprövningen.190 I följande 

avsnitt nedan behandlas de delar av genomförandet som avviker från IDD:s miniminivå. 

5.2.1.1 Möjlighet till begränsning av tillstånd 

Enligt 2 kap. 2 § FFmL var det tidigare möjligt att begränsa en försäkringsförmedlares 

tillstånd till vissa försäkringstyper eller försäkringsklasser. Motsvarande möjlighet ges inte i 

IDD.191 Lagstiftaren har dock valt att behålla den ordning som innebär att en distributörs 

tillstånd kan begränsas till enbart livförsäkringar eller skadeförsäkringar, alternativ begränsas 

till vissa klasser eller grupper av försäkringar, 2 kap. 2 § LFD. Det kan med hänsyn till 

distributörens kunskaps- och kompetensplikt vara lämpligt att avgränsa verksamhetsområdet, 

varför lagstiftaren inte ser någon anledning till att inte föra över bestämmelsen från FFmL till 

LFD.192 Det innebär ett bibehållande av högre skyddsnivå i förhållande till IDD. 

5.2.1.2 Utökad lämplighetsprövning  

Utöver de förutsättningar för tillstånd som behandlas ovan i avsnitt 4.2.1.2, har lagstiftaren 

infört ett krav i 2 kap. 7 § 6 st. LFD som innebär att fysiska personer även i övrigt ska vara 

lämpliga för att bedriva distribution, vilket går utöver IDD:s minimikrav. FI har genom sin 

tillsyn dragit slutsatsen att den ordinära tillståndsprövningen inte är tillräcklig för att utesluta 

oseriösa försäkringsförmedlare. Ett konkret problem är försäkringsförmedlare som återkallar 

sitt tillstånd på eget initiativ. FI har uppmärksammat att förmedlare, vilka varit föremål för 

pågående granskning, har undgått sanktioner genom att dessförinnan begära sitt tillstånd 

                                                
186 Prop. 2017/18:216, s. 95 f. 
187 FI, dnr 16-1639, s. 5 f. och FI, dnr 13-8362, s. 14-16. 
188 FI, dnr 10-4558, s. 29. 
189 Prop. 2017/18:216, s. 91-99. 
190 FI, dnr 12-5723, s. 17 f. 
191 Prop. 2017/18:216, s. 186 f. 
192 Prop. 2017/18:216, s. 186 f. 
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återkallat, för att därefter ansöka om tillstånd på nytt för fortsatt verksamhet. Det nya 

tillståndet kan sällan nekas, eftersom den tidigare återkallelsen inte skett genom regelbrott; ett 

nytt tillstånd kan enbart nekas om det tidigare återkallats på grund av att förmedlaren åsidosatt 

sina skyldigheter i verksamheten.193 Lagstiftaren medger att den samlade bilden av FI:s tillsyn 

påvisar att den ordinarie tillståndsprövningen inte är tillräcklig. Genom att ge FI verktygen att 

utföra en materiell prövning kan tidigare misskötsamhet, som inte fångas upp av den ordinarie 

vandelsprövningen, läggas till grund för att ett tillstånd inte ska beviljas.194 Det utökade 

kravet förklaras som en utveckling av IDD:s krav på god vandel, med hänvisning till 

direktivets skäl 3. Hänvisning görs även till skäl 16, vilket stadgar att alla konsumenter ska 

omfattas av samma skyddsnivå.195  Den utökade prövningen är dock enbart genomförbar för 

tillståndspliktiga förmedlare.196 Det ska även tilläggas att en utökad prövning föreslogs redan 

i Ds 2014:22.197 Enligt 2 kap. 12 § 6 p. LFD har FI bemyndigats att meddela förskrifter och 

den faktiska beskrivningen av vad övrig lämplighet innebär meddelas i FFFS 2018:10. 

5.2.1.3 Strängare informationskrav  

IDD:s regler om allmänna informationskrav överensstämmer i stort med hur reglerna var 

utformade i FFmL, varför bestämmelserna i FFmL i princip har överförs oförändrade till LFD 

– dock med anpassning till det utvidgade tillämpningsområde IDD innebär. Det föreligger 

likväl några skillnader som innebär att bestämmelserna i FFmL går utöver de i direktivet. 198 

Lagstiftaren anför att det framgår enligt direktivets skäl 52 att direktivets informationskrav 

enbart utgör minimiregler, vilket därför möjliggör antagande eller bibehållande av striktare 

regler.199 Samma resonemang förs avseende informationskrav i syfte att belysa intressekon-

flikter; lagstiftaren framhåller att det saknas skäl att göra en annan bedömning än den som 

gjordes vid genomförandet av IMD. 200  Exempelvis är en försäkringsförmedlare enligt 

5 kap. 7 § LFD skyldig att tillhandahålla ingående information till kunden om den ersättning 

förmedlaren erhåller till följd av ett försäkringsavtal. Sådan information ska gälla 

ersättningens form, storlek och vem som betalar ersättningen. Kravet formuleras inte i IDD, 

men återfinns i 6 kap. 1 § 5 st. FFmL. Att bestämmelsen innebär ett mer långtgående krav i 

                                                
193 FI, dnr 12-5723, s. 17 f. och prop. 2017/18:216, s. 199 f. 
194 Prop. 2017/18:216, s. 199-204. 
195 Prop. 2017/18:216, s. 200-202. 
196 Prop. 2017/18:216, s. 202 f. 
197 Ds 2014:22, s. 20-25. 
198 Prop. 2017/18:216, s. 269-274. 
199 Prop. 2017/18:216, s. 263. 
200 Prop. 2017/18:216, s. 275 f. 
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förhållande till IDD försvarar lagstiftaren dels med ytterligare hänvisning till skäl 3 IDD, 

enligt vilket lagstiftaren anför att strängare krav får införas i syfte att stärka kundskyddet, dels 

med hänvisning till 9 kap. 15 § VpmL och MiFID II; det mer långtgående kravet är likvärdigt 

motsvarande krav som uppställs för värdepappersinstitut.201 

Bestämmelserna om informationskrav kommer inte behandlas närmare, men enligt 

propositionens parallelluppställning över vilka av LFD:s bestämmelser som genomför 

respektive artikel i IDD går det att utläsa att direktivets art. 22.2, om möjlighet för 

medlemsstaterna att införa striktare regler avseende informationskrav inom ramen för 

direktivets generella regler, har genomförts i 5 kap. 1-4, 7, 20 och 23 §§ LFD. Angivna 

bestämmelser innebär således strängare krav jämfört med IDD. 

5.2.1.4 Distribution av IBIP och vissa pensionsförsäkringar 

Precis som förklaras ovan i avsnitt 3.4 har det vid distribution av IBIP uppförts ytterligare 

krav i IDD, vilka gäller utöver de med generell tillämplighet. De ytterligare kraven 

återspeglas i 6 kap. LFD. Enligt direktivets art. 26 gäller den förhöjda skyddsnivån enbart för 

IBIP, den svenska lagstiftaren har dock valt att även tillämpa stora delar av skyddsnivån på 

vissa pensionsförsäkringar,202 vilket framgår av 7 kap. 1 § LFD. De pensionsförsäkringar som 

åsyftas är sådana som, i likhet med IBIP, har ett förfallo- eller återköpsvärde som helt eller 

delvis är direkt eller indirekt exponerat mot marknadsvolatilitet. Definitionen av IBIP i 

art. 2.1.17 IDD undantar uttryckligen pensionsprodukter, något som den svenska lagstiftaren 

förklarar beror på dels att medlemsstaternas pensionssystem i hög grad skiljer sig från 

varandra, dels att EU sedan länge bedömt pensionsåtaganden vara en nationell angelägen-

het.203 Till saken hör att Sveriges tjänstepensionsmarknad sticker ut i Europa på så vis att 

såväl kollektivavtalade som individuella tjänstepensioner omfattar den typ livförsäkring som 

innefattar ett sparandemoment och vars underliggande tillgångar är exponerade mot 

markandsvolatilitet. Sådana försäkringar har stora likheter med IBIP, vilket motiverar en 

utvidgning av direktivets tillämpningsområde. I andra medlemsstater går det att göra större 

åtskillnad mellan pensionsförsäkringar och andra försäkringar med sparandemoment.204 

FI:s har sedan länge flaggat för behovet av ett högt konsumentskydd vid pensionsrådgivning. 

                                                
201 Prop. 2017/18:216, s. 276-279. 
202 Prop. 2017/18:216, s. 315. 
203 Prop. 2017/18:216, s. 350. 
204 Prop. 2017/18:216, s. 350. 
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Idag framstår det som fullständigt nödvändigt för enskilda att erhålla den långsiktiga 

sparfunktion som pensionsförsäkringar innebär. Enligt uppgift från FI sparar mer än hälften 

av alla svenskar i tjänstepensionsförsäkringar, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäk-

ringar.205 Till saken hör att många viktiga beslut kring pension helt och hållet ligger på den 

enskilde att fatta och felaktiga sådana kan få stora och långsiktiga ekonomiska konsekvenser. 

Anställda måste exempelvis ofta själva bestämma hur deras tjänstepension ska förvaltas.206  

5.2.1.5 Utvidgad tillståndsplikt 

Av art. 3.1 IDD framgår en undantagsbestämmelse vilken fastställer att en försäkringsför-

medlare eller sidoverksam försäkringsförmedlare kan agera på ett försäkringsföretag eller en 

annan försäkringsförmedlare ansvar, vilket innebär att den förstnämnda förmedlaren eller 

förmedlaren som bedriver sidoverksamhet inte behöver en egen ansvarsförsäkring för sin 

verksamhet.207 Ordningen innebär även att försäkringsföretaget eller den andre förmedlaren 

ansvarar för att förmedlaren eller den sidoversamma förmedlaren uppfyller villkoren för 

registrering, därmed finns det inget krav på tillstånd från FI. Som nämnt ovan i avsnitt 4.2.1.1 

fanns det tidigare en liknande ordning för anknutna förmedlare. Den svenska överföringen av 

art. 3.1 i 2 kap. 1 § och 4 § LFD har dock en något annorlunda utformning; den särskilda 

registreringsordningen är enbart tillämplig på anknutna förmedlare och anknutna 

sidoverksamma förmedlare, med undantag för de anknutna förmedlare som distribuerar IBIP 

eller pensionsförsäkringar exponerade mot marknadsvolatilitet. Den svenska lagstiftaren har 

således ändrat definitionen för vilka ordningen avser genom att lägga till begreppet anknuten, 

samt begränsat undantagsbestämmelsen avseende nämnda försäkringsprodukter.  

Lagstiftarens beslut att ändra definitionen för vilka förmedlare som ska omfattas av 

undantagsordningen torde dock inte resultera i någon skillnad gentemot direktivet i fråga om 

vilka som undgår tillståndsplikt – att agera på någon annans ansvar förutsätter i praktiken en 

anknytning.208 Därmed innebär ändringen främst ett förtydligande från lagstiftarens sida. 

Beslutet att undanta den särskilda registreringsordningen för förmedlare vilka förmedlar IBIP 

eller pensionsförsäkringar exponerade mot marknadsvolatilitet förklaras med hänsyn till den 

utökade lämplighetsprövningen. Prövningen är enbart tillämplig för tillståndspliktiga 

                                                
205 FI, dnr 17-7486, s. 27. 
206 FI, dnr 17-7487, s. 8. 
207 Prop. 2017/18:216, s. 178. 
208 Prop. 2017/18:216, s. 178. 
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förmedlare, vilket innebär att anknutna förmedlare som undantas från tillståndsplikt även 

undantas från lämplighetsprövningen. Att lagstiftaren sluter sig vid den ordning som gäller 

grundar sig på en avvägning mellan kostnads- och effektivitetsaspekter mot behovet av 

kundskydd; det får anses tillräckligt att förmedling av de mest komplexa och riskfyllda 

produkterna föranleds av en tillståndsprövning och därigenom även den utökade lämplighets-

prövningen.209 Beslutet leder till en utvidgad tillståndsplikt jämfört med IDD, men inte fullt så 

utvidgad som den hade varit om undantagsbestämmelsen inte omfattat anknutna förmedlare i 

stort. Avvikelsen från IDD kan även beskrivas som ett icke fullständigt utnyttjade av 

undantagsbestämmelse.  

5.2.1.6 Skärpta regler för rådgivning baserad på en opartisk och personlig analys 

Utöver den bestämmelse avseende rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys 

som har behandlas ovan i avsnitt 4.2.1.3, har lagstiftaren i 4 kap. 2 § 2 st. LFD infört ett 

förbud mot att analysen ifråga inkluderar produkter som förmedlaren själv, eller ett till 

förmedlaren närstående företag, helt eller delvis, har varit med och utvecklat. Ett sådant 

företag kan exempelvis vara ett anknutet försäkringsföretag. Utöver det gäller enligt 

4 kap. 3 § 2 st. LFD, vid samma typ av rådgivning, ett förbud för förmedlare att ta emot och 

behålla tredjepartsersättning, det vill säga provision. Enligt paragrafens 3 st. omfattar inte 

förbudet icke-monetära ersättningar, under förutsättning att förmedlaren informerar kunden 

om dessa samt att det inte på annat sätt förhindrar att förmedlaren utför sina skyldigheter mot 

kunden. 

Avseende det första förbudet hänvisar lagstiftaren till den bestämmelse i art. 29.3 4 st. IDD 

som avser möjlighet till införande av striktare regler i fråga om den bedömning av 

försäkringsprodukter förmedlaren är skyldig att genomföra vid tillhandahållande av 

rådgivning. Här bör det inledningsvis observeras att det nationella förbudet går längre än vad 

som påbjuds i art. 29.3 4 st.; enligt artikeln får rådgivning inte endast utgå ifrån produkter 

som utvecklats av förmedlaren eller ett till förmedlaren närstående företag. Enligt den 

nationella bestämmelsen får förmedlarens eller det till förmedlarens närstående företagets 

produkter inte förekomma överhuvudtaget. Lagstiftaren hänvisar därför vidare till den 

bestämmelse i art. 29.3 1 st. IDD som påbjuder en mer generell möjlighet till strängare krav 

för de frågor som omfattas av artikeln.210 Den uppmärksamme observerar att art. 29.3 i sin 
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helhet är avsedd att tillämpas vid rådgivning om IBIP, medan förbudet i fråga avses tillämpas 

inom ramen för direktivets generella regler och därmed för alla försäkringsprodukter. Det 

uppmärksammar även lagstiftaren och gör en hänvisning till direktivets skäl 3, med 

argumentet att direktivet endast avser uppnå en minimigrad av harmonisering.211 

Avseende det andra förbudet hänvisar lagstiftaren till den bestämmelse i art. 29.3 1 st. IDD 

som medger ytterligare förbud eller begränsning av provisioner vid tillhandahållande av 

rådgivning om IBIP. Provisionsfrågan har varit omdiskuterad och enligt FI är provisionsbe-

talning en väsentlig orsak till uppkomna intressekonflikter vid förmedling och rådgivning på 

sparandemarknaden. FI har i sina tillsynsrapporter, vilka fanns med i beredningsunderlaget till 

Ds 2014:22, drivit frågan om att regeringen genom lagändring bör begränsa försäkringsför-

medlares möjlighet till ersättning genom provision.212 Den framförs även att det saknas 

anledning att undanta någon försäkringsprodukt, trots hänvisningen till art. 29.3 1 st. vilken är 

förbehållen IBIP. Orsaken till att lagstiftaren hänvisar till art. 29.3 1 st. och inte art. 22.3 IDD, 

där även den senare medger förbud eller begränsning av tredjepartersättning, beror på att 

frågan om rådgivning på oberoende grund tas upp i art. 29.3 4 st.213 Det framgår emellertid 

enligt propositionens parallelluppställning att art. 22.3 genomförs i 4 kap. 3 § 2 st. LFD.214 

Lagstiftaren gör gällande att motsvarade förbud även gäller vid värdepappersinstitutens 

investeringsrådgivning på oberoende grund enligt MiFID II.  Genom den förhöjda 

skyddsnivån i LFD uppnås därmed en enhetlig skyddsnivå vid rådgivningstypen för såväl 

försäkringsområdet som värdepappersområdet.215 

5.2.1.7 Förbud mot up front provisioner 

För samma kategori av produkter som avses i avsnitt 5.2.1.4, IBIP och pensionsförsäkringar 

vilka är exponerade mot marknadsvolatilitet, har den svenska lagstiftaren enligt 6 kap. 9 LFD 

valt att införa ett förbud mot provisioner som betalas i förskott, så kallade up front 

provisioner. Beslutet föranleds av en diskussion kring huruvida det svenska genomförandet 

bör innebära ett utnyttjande av art. 29.3 1 st. IDD och införa mer långtgående regler än 

direktivets i fråga om tredjepartsersättningar vid rådgivning om IBIP. 216  Utöver den 

information som framkommer i avsnittet ovan, om FI:s föreslagna provisionsbegräsningar, 
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har myndigheten dessutom föreslagit ett totalt provisionsförbud vid all typ av investerings-

rådgivning och förmedling av livförsäkringar. 217 Ett totalt förbud anser lagstiftaren skulle 

vara för ingripande.218 Det konstateras att MiFID II:s regler om tredjepartsersättningar är 

strängare än de i IDD; 219  enligt art. 24.9 MiFID II får ersättningar från andra än kunden bara 

tillkomma distributören om den innebär en förhöjd kvalitet på den förmedlade tjänsten. Enligt 

art. 29.2 IDD är det tillräckligt att ersättningar från andra än kunden inte innebär någon 

negativ inverkan på den tjänst som distribueras. Lagstiftaren sluter sig dock vid att 

förekommen skillnad mellan direktivens skyddsnivå är befogad.220 Vidare konstateras det 

faktum att strängare krav även skulle gälla för de utländska försäkringsdistributörer som 

bedriver verksamhet i Sverige, vilket framgår av art. 29.3 5 st. IDD. Med hänsyn till 

skäl 9 IDD, om en gemensam inre marknad för försäkringsdistribution, skulle en förhöjd 

skyddsnivå – så som möjliggörs enligt direktivets art. 29.3 1 st. – leda till begräsningar i den 

gränsöverskridande verksamheten.221 Ett ytterligare argument till varför det inte bör göras 

några avvikelser gentemot direktivet, är att det skulle försvåra tillämpandet av kommissionens 

delegerade förordning om informationskrav och uppföranderegler för distribution av IBIP, 

vilken innebär ytterligare regler vid tredjepartsersättningar med utgångspunkt i direktivet.222 

Lagstiftaren nöjde sig med ett kompletterande förbud avseende up front provisioner, vilket är 

en provisionstyp som förekommer på försäkringsmarknaden och innebär att provision betalas 

ut till försäkringsförmedlaren i samma stund som försäkringsavtal ingås. Det innebär 

visserligen ett utnyttjande av art. 29.3 1 st. IDD, men i begränsad omfattning. Vid utbetalning 

av provisonstypen baseras provisionens storlek på en viss procent av investeringsbeloppet 

eller de premier som förväntas bli inbetalda av kunden under försäkringsperioden, därmed 

uppstår en särskild risk för intressekonflikter gentemot kunden.223 Enligt 6 kap. 9 LFD får en 

distributör inte ta emot ersättning från tredjepart om ersättningen 1) till väsentlig del avser 

tjänster som ännu inte utförts, 2) till sin storlek baseras på premieinbetalningar som ännu inte 

utförts, eller 3) som storleksmässigt står i uppenbart missförhållande till de tjänster som har 

utförts. Lagstiftaren medger att det är osäkert huruvida förbudet kan intolkas i direktivets 

provisionsregler. Oavsett torde up front provisioner i hög grad förhindras redan vid 
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genomförandet av både de generella och specifika bestämmelserna i IDD som reglerar 

tredjepartersättningar, varför förbudet troligtvis kommer få begränsad betydelse. 224 

5.2.1.8 Förbud avseende viss marknadsföring  

Inom ramen för förmedlares verksamhet finns det i 4 kap. 4 § LFD en bestämmelse som 

begränsar försäkringsförmedlares möjlighet att marknadsföra finansiella instrument. 

Paragrafen är ett exempel på när den svenska lagstiftaren infört en regel som helt saknar 

motsvarighet i IDD. FI har genom sin tillsyn uppmärksammat en företeelse som innebär att 

försäkringsförmedlare marknadsför finansiella produkter och tjänster även i situationer då det 

inte är fråga om en investering inom ramen för ett försäkringsavtal. I praktiken liknar 

marknadsföringen rådgivning eller försäljning, med det undantag att förmedlaren kan förbise 

exempelvis kravet på att bedöma kundens behov.225 Utöver att problemet uppmärksammades 

av FI i en tillsynsrapport år 2010, uppmärksammades det även i Ds 2014:22 med förslag på 

åtgärd.226 Bestämmelsen i LFD innebär att försäkringsförmedlare inte får marknadsföra 

finansiella tjänster eller produkter som inte omfattas av dennes tillstånd eller registrering. 

Enligt en författningskommentar till paragrafen kan ett praktiskt exempel vara att förmedlare 

inte får marknadsföra bostadskrediter för att möjliggöra finansiering av en investering; 

kreditavtal är en finansiell tjänst.227 FI gör gällande att marknadsföringsförbudet är viktigt för 

att förhindra kringgående av konsumentskyddsreglerna vid rådgivning om finansiella 

instrument i lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Enligt lagstiftaren 

förhindrar förbudet även kringgående av VpmL. Det fastställs att den gräns, som vanligtvis är 

svår att dra mellan rådgivning och marknadsföring, får mindre betydelse och att förbudet 

förenklar FI:s bedömning av huruvida förmedlaren agerar inom sitt tillstånd eller inte. 228  

Marknadsföringsförbudet gäller inte om förmedlaren omfattas av något annat rörelsetillstånd, 

exempelvis enligt VpmL, som tillåter denne att marknadsföra de produkter som tillståndet 

avser. Lagstiftaren anför att den inskränkning som bestämmelsen innebär accepteras med 

hänsyn till kundskyddet; det är viktigt att kunder kan känna sig trygga med att förmedlare 

agerar inom sina tillstånd.229  
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6 En samlad bedömning av lagstiftarens användande av 

gold plating  

6.1 Vad innebär gold plating? 

Trots att begreppet gold plating har belysts från olika perspektiv, innebär de olika 

perspektiven nödvändigtvis inga motsägelser. Genom att kommissionens definition av gold 

plating formulerar att medlemsstaten nyttjar möjligheten att ”[…] impose additional 

requirements, obligations or standards […]” går det visserligen att argumentera för, så som 

NNR också gör, att definitionen enbart räknar ytterligare krav så som gold plating. Enligt 

NNR kan exempelvis en outnyttjad undantagsbestämmelse eller ett bibehållande av nationella 

regler inte anses falla under kommissionens definition. Det uppstår emellertid några 

gränsdragningsfrågor avseende definitionen, vilket kan tala för en vidare innebörd än den 

NNR låter påskina. En premiss som kan göras gällande är följande; en bestämmelse som kan 

undvikas vid införlivning i nationell rätt, kan inte räknas in under direktivets obligatoriska 

krav, varför en outnyttjad undantagsbestämmelse i det hänseendet innebär ett ytterligare krav 

i förhållande till direktivets minimikrav. Det kan tala för att även outnyttjade undantagsbe-

stämmelser omfattas av kommissionens definition. Genomförandet av IDD innebar ett 

upphävande av FFmL, lagstiftaren valde dock att utforma några bestämmelser i LFD med 

utgångspunkt i FFmL, trots att dessa krav inte framgår av IDD – se avsnitt 5.2.1.1, om 

möjlighet till begräsning av tillstånd och avsnitt 5.2.1.3, om strängare informationskrav. I 

båda fallen bibehöll lagstiftaren normer från FFmL genom att införa dem på nytt i LFD. Rent 

lagtekniskt innebär det visserligen ett införande av ytterligare krav, men i praktiken tillämpas 

samma skyddsnivå som tidigare. Den brittiska regeringens definition – eller beskrivning – av 

gold plating tydliggör direktivets miniminivå på så vis att den markerar gränserna för 

direktivets obligatoriska moment. Det gör inte kommissionens definition på samma utförliga 

sätt. Det som talar för en mer deskriptiv definition av gold plating är möjligheten till 

kategorisering av olika åtgärder och därmed undvikande av den gränsdragningsproblematik 

som kommissionens definition ger upphov till.   

Den åtskillnad som Habersack och Mayer gör mellan å ena sidan ett utvidgat tillämpningsom-

råde, å andra sidan tillägg av materiella krav, är en förutsättning vid bedömning av huruvida 

ett direktiv är genomfört korrekt eller inte. En sådan åtskillnad tydliggörs inte enligt 

kommissionens definition. Direktivgenomförande som innebär ytterligare materiella krav 

vilka kan placeras inom ramen för direktivets tillämpningsområde måste utformas konformt 
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med såväl direktivet som EU-rätten i övrigt. Direktivgenomförande som innebär ytterligare 

materiella krav vilka kan placeras utanför direktivets tillämpningsområde kan helt och hållet 

innebära en nationell angelägenhet, vilket i sådant fall inte innebär något krav på konformitet 

med vare sig direktivet eller EU-rätten i övrigt. Trots att det utvidgade tillämpningsområdet 

kan vara mer eller mindre irrelevant i fråga om EU-rättens befogenhet, bör det likväl 

benämnas som gold plating eftersom utvidgandet skett i samband med ett direktivgenomfö-

rande. Den brittiska regeringens definition, som även stämmer överens med NNR:s och 

Svenskt Näringslivs uppfattning om gold plating i praktiken, tydliggör åtskillnaden i fråga 

eftersom en av definitionens sju kategorier beskriver ett utvidgat tillämpningsområde.  

Med hänsyn till den övriga kritik som NNR i egenskap av representant för olika näringslivs-

organisationer och branschförbund gör gällande, går det att förstå att orsaken till dess 

förespråkande av en bred och deskriptiv definition av gold plating är en förhoppning om att 

implementeringsprocesser ska utformas så regelnära och kostnadseffektivt som möjligt. En 

bred och deskriptiv definition torde även vara till nytta ur ett rent lagstiftningstekniskt 

perspektiv. Komplexa EU-regelverk medför inte sällan tolkningsproblem för medlemsstaterna 

vid implementering. I likhet med vad som framgår i avsnittet nedan om IDD:s harmonise-

ringsgrad, kan regelverk även vara svårtolkade i fråga om vilka bestämmelser som kan göras 

gällande som minimikrav eller inte. En metod som innebär kategorisering och tydliggörande 

av ett regelverks miniminivå möjliggör inte enbart identifiering av gold plating, utan kan även 

ha en funktion vid rättstolkning och rättstillämpning.   

6.2 Något om IDD:s harmoniseringsgrad 

Rent instinktivt orsakar frågan om huruvida ett direktiv ska beskrivas som ett minimiharmo-

niseringsdirektiv alternativt ett fullharmoniseringsdirektiv inga omedelbara bekymmer; det 

går att föreställa sig en miniminivå och ett tak, mellan vilka det i varierande grad görs 

utrymme för ytterligare nationella bestämmelser. Desto svårare har det visat sig vara att göra 

den bedömningen utifrån ett direktivinnehåll. Så som förklaras i avsnitt 2.3.2 kan ett och 

samma direktiv innehålla bestämmelser av såväl minimiharmonisering- som fullharmonise-

ringskaraktär. Det möjliggör därmed två möjliga tolkningar av IDD:s harmoniseringsgrad. 

Antingen består direktivet genomgående av minimikrav, vilket innebär att det är ett 

minimiharmoniseringsdirektiv i sin helhet, alternativt att endast de delar där lagstiftaren 

explicit tillåter strängare regler innebär minimikrav och att resten av direktivet är 

fullharmoniserat. I skäl 3 IDD anges det faktum att direktivet avser nå en minimigrad av 
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harmonisering – utan något vidare utpekande av område. Det talar för att direktivet 

genomgående innehåller minimikrav. När frågan om möjligheten till strängare regler 

återkommer i direktivets art. 22.2, 22.3, och 29.3, med anmärkning att medlemsstaterna får 

anta strängare regler blir direktivets harmoniseringsgrad inte lika tydlig; det framstår som att 

den miniminivå som utrycks i skäl 3 enbart är tillämplig avseende de artiklar i vilka striktare 

bestämmelser uttryckligen accepteras. Gällande art. 22.2, 29.3 1 st. och 4 st. är det dock även 

möjligt att göra en hänvisning till direktivets skäl 52, i vilket det föreskrivs att direktivets krav 

på försäkringsdistributörers lämnande av information enbart utgör minimiskyldigheter. De 

angivna artiklarna berör båda informationslämnande, den första inom ramen för direktivets 

generella bestämmelser och den andra inom ramen för de specifika bestämmelser som 

tillämpas vid distribution av IBIP. Art. 22.3 och 29.3 1 st. avser möjlighet till förbud eller 

begräsning av tredjepartsersättning, den första artikeln inom ramen för direktivets generella 

bestämmelser, och den andra artikeln inom ramen för direktivets specifika – frågan om 

provisionsförbud går emellertid inte att placera inom det tillämpningsområde som åsyftas 

enligt skäl 52.  

Det går att sluta sig vid att direktivets systematik, avseende de regler som medger striktare 

krav, är svårförstådd. En möjlig tolkning är att direktivet genomgående innehåller 

bestämmelser i syfte att uppnå minimiharmonisering – med hänvisning till direktivets skäl 3 – 

och att de artiklar som uttryckligen medger strängare krav ska förstås som rekommendationer 

eller riktlinjer. Avsikten kan vara ett tydliggörande för medlemsstaterna vilka områden som 

bedöms vara i störst behov av en högre skyddsnivå. Direktivets rekommendationer eller 

riktlinjer får därmed en liknande funktion som EU:s soft law, vilket skulle förklara direktivets 

systematik.  

Genom motivuttalanden i propositionen till LFD framgår att lagstiftaren tolkat IDD som att 

minimiharmonisering kan göras gällande i direktivet i sin helhet. Lagstiftaren benämner IDD 

som ett minimiharmoniseringsdirektiv i såväl de allmänna som de enskilda motiveringarna i 

propositionen; det förekommer inga betänksamheter kring huruvida en miniminivå skulle vara 

förbehållen de artiklar som behandlats ovan. Lagstiftarens tolkning av direktivets 

harmoniseringsgrad blir extra tydlig i det resonemang som avser 4 kap. 2 § 2 st. LFD, se 

avsnitt 5.2.1.6, om förbud mot att inkludera egna produkter vid rådgivning baserat på en 

opartisk och personlig analys. Vid den slutliga hänvisningen till direktivets skäl 3 förklarar 

lagstiftaren att direktivet endast avser nå en minimigrad av harmonisering; skäl 3 framställs 

därmed som en slags portalbestämmelse vilken kan göras gällande avseende direktivet i stort. 
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6.3 I vilka delar har lagstiftarens avvikelser från IDD:s minimikrav inneburit gold 

plating? 

En utgångspunkt för följande avsnitt är ett antagande om att den svenska lagstiftaren har 

tolkat och genomfört IDD korrekt. Det saknas vetskap om så är fallet, men för att kunna 

besvara vilka avvikelser från direktivets minimikrav som kan göras gällande är ett sådant 

antagande en förutsättning. Avsnitt 6.1 avslutas med ett resonemang om att en bred och 

deskriptiv definition av gold plating är användbar eftersom den tydliggör direktivets 

miniminivå. Därför ska något sägas om hur de avvikelser från IDD:s minimikrav som har 

gjorts gällande i uppsatsen, kan placeras under de sju kategorier som formuleras i den 

brittiska regeringens definition av gold plating.  

De kategorier som inledningsvis inte kan göras gällande med utgångspunkt i genomförandet 

är utvidgat tillämpningsområde, genomförande före den tidpunkt som fastställs i direktivet 

samt användande av strängare sanktioner. En utvidgning har visserligen gjorts genom att 

direktivets förhöjda skyddsnivå vid distribution av IBIP enligt de svenska reglerna även 

tillämpas avseende pensionsförsäkringar exponerade mot markandsvolatilitet, se avsnitt 

5.2.1.4. Utvidgningen görs dock inom ramen för direktivets tillämpningsområde, varför 

förfarandet bör anses utgöra tillägg av regelkrav. Ytterligare förfaranden som kan anses vara 

sådana tillägg är den utökade lämplighetsprövningen, se avsnitt 5.2.1.2, strängare regler för 

rådgivning baserad på en opartisk och personlig analys, se avsnitt 5.2.1.6, samt förbudet mot 

up front provisioner, se avsnitt 5.2.1.7. En outnyttjad möjlighet till undantagsbestämmelse, 

eller snarare en icke fullt ut utnyttjad möjlighet till undantagsbestämmelse föreligger i fråga 

om den utvidgade tillståndsplikten, se avsnitt 5.2.1.5. Rent lagtekniskt har det inte 

presenterats något bibehållande av nationell lagstiftning vilken jämfört med direktivet redan 

innebär en högre skyddsnivå. Bestämmelsen om begräsning av tillstånd, se avsnitt 5.2.1.1, 

och informationskraven, se avsnitt 5.2.1.3, innebär dock som nämnt ett bibehållande av vissa 

skyddsnormer. Bestämmelserna faller troligtvis också under tillägg av regelkrav, eftersom de 

har antagits i en ny lag. Slutligen faller marknadsföringsförbudet, se avsnitt 5.2.1.8, under 

införande av krav som saknar motsvarig i direktivet; regeln saknar helt motsvarighet i IDD. 
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7 Ökat fokus på EU:s lagstiftningsprocess 

7.1 Behovet av en gemensam regelbok 

En återkommande förklaring till varför nationell särreglering bör undvikas är med anledning 

av behovet av en gemensam regelbok för finanssektorn inom unionen. Kommissionen 

utrycker att medlemsstaterna tidigare har givits en betydande flexibilitet vid implementering, 

men att en sådan flexibilitet har övergivits till förmån för fullharmonisering. Utöver frågan 

om harmoniseringsgrad förutsätter även den lagstiftningsmodell som IDD utformats enligt, 

Lamfalussymodellen, på flera sätt ett enhetligt lagstiftningsförfarande hos medlemsstatarena. 

Systemet med delegerade akter, genomförandeakter, tekniska standarder och de europeiska 

tillsynsmyndigheterna leder i praktiken till ytterligare harmonisering. Att hemlandskontrollen 

centraliseras till de europeiska tillsynsmyndigheterna förutsätter gemensam tolkning och 

tillämpning av EU:s lagstiftning. I tillägg till det har tillsynsmyndigheternas riktlinjer en stark 

normerande verkan; det har klargjorts genom praxis att nationella myndigheter kan bli 

skyldiga att låta soft law som kompletterar bindande rättsakter utgöra tolkningsunderlag vid 

rättstillämpning.  

Sett till helheten är det tydligt att möjligheten till nationell särreglering är begränsad. Det blir 

även tydligt att ett utnyttjande av en möjlighet att införa strängare bestämmelser kan leda till 

svårigheter även för den nationella rättstillämparen. Vid genomförandet av IDD och i 

anslutning till förbudet mot up front provisioner, se avsnitt 5.2.1.7, resonerar lagstiftaren 

kring huruvida en begränsning av provisioner i enlighet med art. 29.3 1 st. IDD kan försvåra 

tillämpandet av kommissionens delegerade förordning om informationskrav och uppförande-

regler vid distribution av IBIP, vilken innebär ytterligare regler vid tredjepartsersättningar 

med utgångspunkt i direktivet. Att direktivet i viss mån propagerar för strängare regler, enligt 

det som framgår av dess art. 22.2, 22.3, 29.3, talar för att det bör finnas en viss flexibilitet 

även i övriga harmoniseringsfunktioner. Den svenska lagstiftaren konstaterar dock att 

nationell särreglering kan komplicera tillämpandet av bindande akter vilka kompletterar 

direktivet. 

Det görs inga förtydliganden i IDD om varför direktivet enbart har till syfte att uppnå en 

minimiharmonisering – i vilken grad det än gäller. I avsnitt 3.2.1 återges att försäkringssek-

torn är förhållandevis oenhetlig inom EU på grund av medlemsstaternas olika skatte- och 

socialförsäkringssystem, jämfört med exempelvis värdepapperssektorn som är mer 
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harmoniserad. Att direktivets definition av IBIP uttryckligen undantar pensionsprodukter 

beror enligt den svenska lagstiftaren på att EU sedan länge bedömt pensionsåtaganden vara en 

nationell angelägenhet, se avsnitt 5.2.1.4. I Sverige har tjänstepensionsförsäkringen större 

likheter med IBIP än i andra länder, vilket föranledde att lagstiftaren utvidgade bestämmel-

sens tillämpningsområde.   

7.2 Ett genomförande enligt minimiprincipen? 

Enligt förslag från NNR bör genomförande av minimiharmoniseringsdirektiv utformas enligt 

minimiprincipen. Principen innebär att miniminivån ska vara vägledande och att lagstiftaren 

bör ha som målsättning att enbart överföra direktivets obligatoriska bestämmelser till den 

nationella rätten. Några av de remissinstanser som uttalade sig till följd av remitteringen av 

Ds 2017:17 hade en liknande hållning och ansåg att genomförandet borde inledas enbart med 

direktivets krav.  

I de fall det finns skäl att tro att ett identifierat problem kan förhindras redan genom en 

miniminivå, torde det mest effektiva vara att inleda med direktivets minimikrav, för att 

sedermera göra en utvärdering i efterhand. Ett exempel från genomförandet av IDD är 

avseende förbudet mot up front provisioner, se avsnitt 5.2.1.7; lagstiftaren bedömde att 

provisionstypen eventuellt förhindras redan genom direktivets bestämmelser. Situationen 

innebär att det i slutändan kan bli svårt att avgöra vilken bestämmelse som har åtgärdat 

problemet ifråga.  

Utifrån ett mer långsiktigt perspektiv är det dock svårare att se fördelarna med att regeringen 

inför en sådan norm, kanske i synnerhet inom finanssektorn. En naturlig följd av en hög 

regleringsaktivitet på EU-nivå är en minskning av nationella lagstiftningsärenden, detta av två 

skäl. För det första är det en resursfråga för de nationella myndigheter som ska genomföra 

EU-rätten, för det andra har EU:s utveckling medfört att medlemsstaternas lagstiftningsmakt i 

flera avseenden har tagit ett steg tillbaka, det vill säga en faktisk minskning av möjlighet till 

reglering. Trots att det föreligger delad befogenhet mellan EU och medlemsstaterna i en fråga, 

får medlemsstaten enbart utöva sin befogenhet under förutsättning att EU inte utövar sin. Vid 

identifiering av reformbehov, exempelvis genom FI:s tillsyn, kan det därmed föreligga hinder 

mot ett nationellt omarbetande av existerande lagstiftning. I det hänseendet blir utförandet av 

gold plating mer eller mindre en förutsättning för att åtgärda nationella reformbehov.  
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FI:s tillsyn utgår ifrån existerande lagstiftning och vid otillräcklig sådan ligger det på 

myndigheten att påkalla regeländring. Enligt Falkners huvudsakliga förhållningssätt till EU-

lagstiftning som medger överskridande implementering är en medlemsstats benägenhet att 

genomföra så kallade frivillig reformer beroende av medlemsstatens politik och påtryckningar 

från nationella intressenter, så kallad logic of domestic politics. I genomförandet av IDD har 

FI:s rapportering medfört sådana påtryckningar – fem av de bestämmelser i LFD som innebär 

strängare krav jämfört med IDD föreslogs även i Ds 2014:22. Enligt lagstiftaren skulle ett 

genomförande av IDD inte enbart beakta direktivet, utan även de förslag som tidigare lyfts 

genom Ds 2014:22 samt FI:s tillsynsrapporter. Falkner beskriver även att vissa medlemsstater 

försöker undvika frivilliga reformer, eller gold plating, medan andra utnyttjar de EU-rättsliga 

processerna till att åtgärda nationella reformbehov och att det kan vara ett normalt inslag i den 

nationella lagstiftningsprocessen. Den senare varianten, som innebär utnyttjande av de EU-

rättsliga processerna, liknar den situation som beskrivs uppkomma till följd av att 

medlemsstaternas lagstiftningsmakt har tagit ett steg tillbaka till förmån för EU:s 

regeringsaktivitet. När det finns en vetskap om att EU har en regleringsambition inom ett 

område, så som varit fallet avseende IDD, kan det naturligtvis vara lämpligt att invänta EU:s 

regelverk och avvakta med nationella initiativ till förändrad lagstiftning. Det i synnerhet med 

anledning av osäkerheten kring det kommande regelverkets utformning. Vid utformningen av 

Ds 2014:22 hade kommissionen lagt fram ett förslag på en omarbetning av IMD och 

Finansdepartementets förslag avsåg ändringar i FFmL. Att promemorian inte föranledde 

några åtgärder beror antagligen på att det sedermera framgick att den kommande reformen 

skulle innebär större förändringar än väntat, varför det troligtvis ansågs lämpligt att invänta 

EU:s reform istället för att reglera området i två etapper. 

För att återkomma till frågan om genomförande enligt minimiprincipen framstår en sådan 

norm inte speciellt verklighetsförankrad, så som framgått kan i vissa fall möjligheten till gold 

plating mer eller mindre vara en förutsättning för att åtgärda nationella reformbehov. Det går 

även att ifrågasätta en sådan princips konformitet med EU-rätten i stort. En nationell norm 

som anger att minimiharmoniseringsdirektiv ständigt ska genomföras enligt ett visst sätt kan 

troligtvis strida mot direktivet i det enskilda fallet. Nationella förhållanden kan innebära att 

det finns behov av gold plating för att uppnå direktivets mål. Exempelvis ansåg lagstiftaren att 

införandet av det utökade lämplighetskravet i 2 kap. 7 § 6 st. LFD, se avsnitt 5.2.1.2, var en 

förutsättning för att uppnå kravet i direktivets skäl 16, om att alla konsumenter ska omfattas 

av samma skyddsnivå. Förutsättningen för ett korrekt genomförande är ett nationellt 
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eftersträvande av EU:s mål och syften. Direktivtolkning som innebär att minimidirektiv bör 

genomföras med utgångspunkt i dess lägstanivå är således att göra en för snäv tolkning av 

EU:s ändamål.  

7.3 Kan förutsättningarna för gold plating förbättras? 

Trots att det inte förefaller vara ändamålsmässigt att införa en norm som innebär att 

minimiharmoniseringsdirektiv ska genomföras enligt minimiprincipen, går det ändå att sluta 

sig vid att gold plating är något som om möjligt bör undvikas i syfte att undvika särreglering 

inom unionen. Från ett nationellt perspektiv är ett lagstiftningsarbete som i viss mån går ut på 

att vänta in EU-rättsliga reformer för att först vid genomförandet av dessa åtgärda nationella 

regleringsbehov inte rättssäkert. Till saken hör de korta genomgörandetiderna som direktiven 

innebär; en av de orsaker som låg till grund för fördröjningen i det svenska genomförandet av 

IDD var lagstiftarens analys kring de bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav.  

När det gäller finansmarknadsområdet är det tydligt att den nationella lagstiftningsprocess 

som innebär identifiering av problem, initiativ till reglering och beslut om lagstiftning har 

förändrats i grunden. Det leder dessutom till minskad möjlighet för FI att fullfölja sina 

förpliktelser avseende arbete för det finansiella systemets förtroende och konsumentskydd. 

Avgörande beslut utformas numera på EU-nivå, det är därmed på EU-nivå och inte nationell 

nivå som initiativen bör riktas. Medlemsstaterna har inget utrymme att påverka EU:s 

lagstiftning under genomförandeprocessen, utan enbart under beslutsprocessen på EU-nivå. 

Så som Hettne beskriver måste regeringen inleda sitt engagemang tidigare, exempelvis genom 

att tillsätta arbetsgrupper i Regeringskansliet i ett tidigt skede, helst redan från den tidpunkt 

som förslag läggs fram. I fråga om Lamfalussymodellen innebär det närvaro redan på nivå 1. 

Genom att identifiera viktiga problem som kan komma att försvåra den efterföljande 

implementeringen och lösa dem på förhand, exempelvis i förhållande till EU:s ytterligare 

delegerade förordningar, genomförandeförordningar eller riktlinjer, förbättras förutsättningar-

na för att ett eventuellt utnyttjande av strängare bestämmelser sker ändamålmässigt och i linje 

med EU:s övriga lagstiftning. Så som framgått kan EU-rättsliga processer utnyttjas för att 

tillfredsställa nationella reformbehov, men det måste göras genom en anpassning till den EU-

rättsliga beslutsprocessen för att inte äventyra den efterkommande genomförandeprocessen.   
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8 Slutsats 

Något ska sägas om själva benämningen gold plating. Med ytterligare hänvisning till Falkner 

är det rimligtvis det förhållningssätt till överskridande implementering som benämns logic of 

maximalism som medför ett slags förgyllande av lagstiftning, det vill säga ett eftersträvande 

av best practice. Med lagstiftarens motivuttalanden i beaktande är nästintill varje avvikelse 

från IDD:s miniminivå underbyggd med hänvisning till de problem som kan göras gällande 

samt för vilket ändamål eller skäl i direktivet som bestämmelsen har till syfte att uppnå. De 

försäkringsprodukter som omfattas av de striktare bestämmelserna är nästan uteslutande 

investeringsprodukter och livförsäkringar och de problem som görs gällande är främst 

intressekonflikter uppkomna till följd av provision. Det är således inte fråga om någon logic 

of maximalism utan i hög grad logic of domestic politics. Hade lagstiftaren utformat 

genomförandet med enbart minimikraven som vägledning, hade inte FI:s påkallande av 

regeländring medfört några lagstiftningsåtgärder i de frågor som utpekats och därmed skulle 

förutsättningen för myndighetens arbetsutövning kunna ifrågasättas. Det finns därmed inte 

någon kritik att rikta mot lagstiftaren med hänvisning till EU:s harmoniseringsambition på 

finansmarknadsområdet.  

I fråga om en lämplig definition av gold plating bör en sådan tydliggöra åtskillnad mellan å 

ena sidan ett utvidgat tillämpningsområde, å andra sidan tillförsel av materiella krav, detta 

eftersom de olika förfarandena innebär olika juridiska problem. Det är enbart i fråga om de 

ytterligare materiella kraven inom ramen för direktivets tillämpningsområde som åtgärderna 

måste utformas i konformitet med direktivet och med hänsyn till direktivets harmoniserings-

grad. Vid identifiering av ett regelverks miniminivå är en bredare och mer deskriptiv 

definition av gold plating användbar, exempelvis den brittiska regeringens definition som 

består av sju olika kategorier vilka alla kan göras gällande som gold plating. Vid tolkning och 

tillämpning av ett svårtolkat och komplext regelverk kan en sådan kategorisering vara till 

hjälp och minimera risken för de gränsdragningsproblem som exempelvis kommissionens 

definition ger upphov till. 

Den totala utvecklingen talar för en kraftig minskning av möjlighet till nationell särreglering 

på finansmarknadsområdet, både med hänsyn till EU:s harmoniseringsambition och den 

lagstiftningsmodell vilken lagstiftningen produceras genom. För att säkerställa att nationella 

initiativ utförs i enighet med direktivet och EU-rätten i övrigt, krävs ett tidigare nationellt 

engagemang och deltagande i den EU-rättsliga beslutsprocessen. 
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