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1 Nytillkomna eller uppdaterade kunskapskrav 2023
1.1 Uppförande och investerarskyddsregler vid investeringsrådgivning

1.1.1 Produktion och distribution av finansiella instrument [K]

1.1.1.1 A� eventuella hållbarhetsrelaterade mål ska beaktas när e�
värdepappersinstitut inom ramen för fastställande av målgrupp
bedömer slutkundens behov

1.1.2 Hållbarhetspreferenser [T]

1.1.2.1 Vad som avses med hållbarhetspreferenser enligt den delegerade EU-
förordningen 2021/1253 och hur olika aspekter av hållbarhetspreferenser
ska förklaras för kund

1.1.2.2 Vad som är syftet med a� hållbarhetspreferenser ska beaktas vid
investeringsrådgivning

1.1.2.3 När och hur en kunds hållbarhetspreferenser ska inhämtas och beaktas
vid lämplighetsbedömningen

1.1.2.4 A� en rekommendation inte får lämnas om den strider mot en kunds
hållbarhetspreferenser

1.1.2.5 Vilka åtgärder en investeringsrådgivare ska vidta om en kund ändrar
sina hållbarhetspreferenser

1.1.2.6 A� lämplighetsförklaringen även ska innefa�a hur rekommendationen
tar hänsyn till kundens hållbarhetspreferenser

2 Utveckling av god sed för rådgivare
2.1 Utveckling av god sed för rådgivare

2.1.1 Disciplinnämndens beslut 2021:03 [F]

2.1.1.1 Om konsekvenserna av a� en försäkringsförmedlare informerat kunden
om a� den tillhandahåller rådgivning grundad på en opartisk och
personlig analys – vilka paralleller som kan dras till motsvarande regler
vid investeringsrådgivning

3 Repetitions- och fortbildningsämnen
3.1 Räntebärande värdepapper

3.1.1 Vanliga risker förknippade med räntebärande värdepapper [F]

3.1.1.1 Emi�entens kreditvärdighets påverkan på ränterelaterade instrument

3.1.2 Olika typer av räntebärande värdepapper och vad som påverkar deras värde [F]

3.1.2.1 Företagsobligationer

3.2 Aktier

3.2.1 Blankning [F]



3.2.1.1 Hur blankningen går till
3.2.1.2 Vilka aktörer som är involverade i en blankning
3.2.1.3 Risker förknippade med blankning

3.3 Lämplighets- och passandebedömning samt lämplighetsförklaring

3.3.1 Inhämtning av uppgifter vid investeringsrådgivning [T]

3.3.1.1 Vilken information som ska inhämtas från kunden för a� kunna bedöma
om en personlig rekommendation är lämplig

3.3.1.2 Vilka faktorer som påverkar vad som är nödvändig information för
lämplighetsbedömningen såsom till exempel risk och komplexitet i den
produkt som ska rekommenderas

3.3.1.3 Hur en lämplighetsförklaring ska utformas
3.3.1.4 Vikten av a� dokumentationen återspeglar alla relevanta uppgifter som

har använts för lämplighetsbedömningen

3.4 Makroekonomisk analys

3.4.1 Makroekonomiska begrepp [F]

3.4.1.1 Inflation

3.4.2 Penningpolitik [F]

3.4.2.1 Innebörden av penningpolitiska åtgärder
3.4.2.2 Hur centralbanker kan bedriva en aktiv penningpolitik och hur dessa

påverkar makroekonomin

3.4.3 Innebörden av stabiliseringspolitik [F]

3.4.4 Hur samhällsekonomin respektive räntebärande värdepapper påverkas av Riksbankens
räntepolitik [F]

3.5 Ekonomi

3.5.1 Kundens ekonomi [T]

3.5.1.1 Inflation som faktor för påverkan på kundens ekonomiska situation
3.5.1.2 Vilka centrala faktorer som påverkar inflationen samt hur inflation mäts
3.5.1.3 Vilka effekter hög inflation kan förväntas få på kundens ekonomiska

situation
3.5.1.4 Hur inflation påverkar ränteutvecklingen och konsekvenser för kundens

ekonomiska situation


	Försättsblad Investeringsrådgivning UK
	Blooms taxonomi
	Uppföljande kunskapskrav 2023 Investeringsrådgivning

