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Sammanfattning 

Efter finanskrisen år 2008 identifierade EU-kommissionen allvarliga brister i MiFID I som 

tidigare reglerade finansmarknaden. Det i kombination med den ständigt växande 

värdepappersmarknaden gjorde att EU såg behovet av ett mer ingående regelverk som kunde 

appliceras på den allt mer komplexa finansmarknaden. Därmed tillkom regelverket MiFID II 

och MiFIR som ersatte MiFID I och som bland annat innebar ett starkare investerarskydd. 

Uppsatsens syfte är att granska och analysera konsumentskyddet vid investeringsrådgivning 

och finansiell rådgivning. Uppsatsen är skriven utifrån ett konsumentperspektiv, vilket 

således innebär att uppsatsens fokus är rådgivarens förpliktelser gentemot konsumenterna vid 

rådgivning. Vi kommer att granska de förpliktelser och krav som tillkommit 

investeringsrådgivare genom MiFID II och som resulterade i en omarbetning av Lag 

(2007:528) om värdepappersmarknaden. Vi kommer även granska det konsumentskydd som 

tillhandahålls vid finansiell rådgivning till konsumenter och som regleras av 

rådgivningslagen. Uppsatsen kommer utöver det behandla den alternativa 

finansieringsformen gräsrotsfinansiering. 

 

Sammantaget anser vi att MiFID II har inneburit ett utökat konsumentskydd. Rådgivarnas 

förpliktelser gentemot konsumenterna har ökat, vilket således enligt vår åsikt bör innebära att 

konsumentskyddet har stärkts. Det kan dock ifrågasättas om den ekonomiska påverkan och 

arbetsbördan som det innebär för aktörerna att underkasta sig kraven kan ställas gentemot 

syftet med harmoniseringen på finansmarknaden.  

 

Förmedling av gräsrotsfinansiering är ännu ett oreglerat område, vilket enligt vår åsikt 

innebär att det finns ett bristande investerarskydd. Uppsatsen kommer att redogöra för de fyra 

olika formerna som gräsrotsfinansiering kan förekomma i, och analysera behovet av 

lagstiftning. 
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Begreppslista 

Automatiserad rådgivning - “Med automatiserad rådgivning avser FI personliga råd om 

finansiella instrument som ges utan mänsklig inblandning eller med begränsad mänsklig 

inblandning, ofta online.”1 

Direktiv - En unionsakt som antas av EU och som innehåller reglering som ska 

implementeras av medlemsstaterna i respektive land. Hur implementeringen ska genomföras, 

lämnas åt medlemsstaten. 

Finansiella instrument - Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, andelar i 

företag för kollektiva investeringar, finansiella derivatinstrument och utsläppsrätter.2 

Fullharmoniseringsdirektiv - Direktiv från EU som inte lämnar utrymme för 

medlemsstaterna att behålla eller införa reglering som skulle avvika från direktivet. 

Investerarskydd - Benämning på ett antal regler som är avsedda att skydda konsumenter 

som investerar i finansiella instrument. 

Investeringsrådgivare - Rådgivare med inriktning på finansiella instrument. 

Minimidirektiv - Ett direktiv som lämnar utrymme för medlemsstaterna att införa striktare 

reglering i den nationella lagstiftningen.  

Värdepappersmarknad - En synonym till den finansiella marknaden/marknaderna som 

bland annat omfattar räntemarknaden, aktiemarknaden och derivatmarknaden. 

Värdepappersrörelse - Verksamhet som bedriver handel med finansiella instrument. 

Värdepappersinstitut - Ett svenskt kreditinstitut som i enlighet med VpmL har ett tillstånd 

av Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse.3  

Värdepappersbolag - Ett svenskt aktiebolag som i enlighet med VpmL fått tillstånd att 

bedriva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag eller kreditmarknadsbolag.4 

Att bedriva en värdepappersrörelse innebär att det bedrivs en verksamhet som yrkesmässigt 

tillhandahåller investeringstjänster eller har investeringsverksamhet.5  

 

 

 

                                                 
1 FI Dnr 16-19268. Automatiserad rådgivning, s. 2. 
2 1:4, Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, (VpmL). 
3 1:4b VpmL. 
4 1:4c VpmL.  
5 1:4c VpmL. 
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Förkortningar 

ESMA - European Securities and Markets Authority 

EU - Europeiska Unionen 

FI - Finansinspektionen 

LFR - Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter  

MiFID II - Markets in Financial Instruments Directive II 

MiFIR - Markets in Financial Instruments Regulation 

Prop. - Proposition 

Q&A - Questions and Answers, ett frågeformulär med angivna svar 

SOU - Statens offentliga utredningar 

VpmL - Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund 

Efter finanskrisen år 2008 identifierade EU-kommissionen allvarliga brister i det regelverk 

som reglerade det ekonomiska systemet, MiFID I.6 Finanskrisen i kombination med den 

ständigt växande finansmarknaden gjorde att EU såg behovet av ett mer ingående regelverk 

som kunde appliceras på den allt mer komplexa marknaden.7 Det ledde till att EU 

uppmanades av det beslutfattande organet inom unionen, det Europeiska rådet, att införa ett 

gemensamt regelverk som skulle gälla för alla finansinstitut inom den inre marknaden,8 ett 

direktiv som slutligen kom att kallas MiFID II.9 Införandet av det nya direktivet innebär att 

MiFID I delvis har omarbetas till MiFID II, men även delvis har blivit ersatt av den 

kompletterande förordning MiFIR10. Unionens avsikt är att dessa två rättsakter tillsammans 

ska reglera den finansiella inre marknaden, vilket således innebär att MiFID II och MiFIR bör 

tolkas tillsammans.11 

 

Den omarbetade versionen av SFS 2018:328 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden12 

(VpmL) trädde i kraft den 3 januari 2018, som ett resultat av MiFID II vars huvudregel är att 

verka som ett fullharmoniseringsdirektiv13 för att stärka regleringen på finansmarknad och 

främja den ekonomiska tillväxten i samtliga medlemsstater.14 Genom direktivet har det 

införts ett starkare investerarskydd för att rådgivare inte ska kunna rekommendera sina 

kunder finansiella instrument som potentiellt kan skada kundens ekonomiska intressen.15 I 

regleringen har investerarskyddet bland annat stärkts genom ett provisionsförbud, vilket 

innebär att rådgivarnas rekommendation inte ska vara beroende av vilken ersättning som 

                                                 
6 Europa Parlamentets och Rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella 

instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, (MiFID I). 
7 Regeringens proposition 2016/17:162, Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och 

MiFIR), s. 229. (Prop. 2016/17:162). 
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella 

instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, (MiFID II), skäl (6). 
9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella 

instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (MiFID II) 
10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella 

instrument och ändring av förordning (EU) nr 648/2012, (MiFIR). 
11 Skäl (7), MiFID II.  
12 VpmL. 
13 Prop. 2016/17:162, s. 164. 
14 Skäl (4), MiFID II. 
15 Artikel 23.1-2, MiFID II. 
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rådgivaren erhåller från en tredje part.16 Trots att MiFID II innebär ett utökat investerarskydd 

finns det områden som inte omfattas, bland annat fenomenet gräsrotsfinansiering och 

investeringsrådgivning som inte är tillståndspliktig.17 

1.2 Frågeställning 

● Vad har det utökade investerarskyddet inneburit för rådgivarens förpliktelser 

gentemot konsumenten? 

● Är konsumentskyddet likartat oberoende av vilken typ av rådgivning som investeraren 

tillhandahålls? 

● Innebär fenomenet gräsrotsfinansiering brister i investerarskyddet? 

1.3 Syfte 

Syftet är att granska de förpliktelser och krav som tillkommit rådgivarna genom MiFID II och 

som resulterat i en omarbetning av VpmL. Vi kommer även att granska fenomenet 

gräsrotsfinansiering ur ett investerarskyddsperspektiv för att se om fenomenet innehar brister.  

1.4 Avgränsningar 

Det område som berörs av det utökade investerarskyddet är stort varvid avgränsningen blir 

viktig. Vi kommer att använda oss av rättsakter från både EU och svensk rätt. Däremot 

kommer vi inte att beröra hur EU-regleringen har påverkat andra medlemsstater än Sverige. 

 

Värdepappersmarknadslagen använder begreppet kund vilket innefattar dels företag och dels 

konsumenter, vilket innebär att när begreppet kund används i uppsatsen kommer det ske 

utifrån ett konsumentperspektiv och eventuell reglering för företag kommer inte att beaktas. 

Uppsatsen har inte haft avsikt att lämna förslag på förbättrande reglering, utan enbart att 

belysa de situationer där vi anser att den konsumentskyddande lagstiftningen brister. 

Uppsatsen kommer ej att beakta eventuellt skadeståndsrättsligt anspråk som kan riktas mot 

rådgivaren. Vi kommer inte heller att beakta avgränsningen mellan marknadsföring och 

finansiell rådgivning till konsumenter. 

 

                                                 
16 Artikel 24.10, MiFID II.  
17 Gräsrotsfinansiering, betänkandet av Utredningen om gräsrotsfinansiering, SOU 2018:20, (SOU2018:20) och 

3a § rådgivningslagen. 
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Angående fenomenet gräsrotsfinansiering avser vi att enbart granska investerarskyddet för 

fysiska personer samt att enbart se till den lånebaserade-formen. 

1.5 Metod 

Implementeringen i svensk lagstiftning skedde den 3 januari 2018 vilket har inneburit att vi 

haft begränsad tillgång till doktrin och praxis inom området. Materialet vi främst använt oss 

av är direktivet MiFID II, svensk lagstiftning samt förarbeten och rättsakter från EU. 

Uppsatsen utgår främst ifrån propositionen till värdepappersmarknaden (Prop. 2016/17:162) 

och MiFID II. SOU 2018:20 Gräsrotsfinansiering kom ut i början av år 2018 vilket är den 

främsta källan vi har använt för att kunna besvara vår frågeställning angående 

gräsrotsfinansiering. 

 

Vi har skrivit uppsatsen utifrån en rättsdogmatisk metod för att fastställa och redogöra för 

gällande rätt, dock är inte vår avsikt att lösa ett konkret problem utan istället att redogöra för 

gällande lagstiftning för att sedan analysera rättsläget utifrån våra frågeställningar.18  

 

FI och ESMA har publicerat omfattande rapporter med rekommendationer och Q&A.19 Både 

FI och ESMA är två aktörer som ska verka för ett stabilt finansiellt system, den ena inom 

Sverige och den andra inom EU. FI är en svensk statlig myndighet som på uppdrag av 

allmänheten, riksdag och regering, ger ut rapporter och analyser av nya beslut. FI ger även ut 

allmänna råd och föreskrifter, samt förslag till ny reglering.20 Dess ansvar ligger också i att se 

till att aktörer på de finansiella marknaderna följer gällande lagstiftning, med möjlighet att 

utge sanktioner vid överträdelser av regleringen. FI:s utgivningar är inga rättsakter vilket 

innebär att vi kommer att granska FI:s utgivningar kritiskt och jämföra dessa med gällande 

rätt.  

 

ESMA, som är en oberoende EU-myndighet, arbetar med att skapa ett enhetligt regelverk för 

EU:s finansiella marknader. ESMA ger ut rådande reglering inom EU och syftet är att skapa 

lika villkor inom för alla aktörer på de finansiella marknaderna.21 ESMA:s frågeformulär 

                                                 
18 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argumentation, 2015, 3:e 

uppl, Stockholm: Nordstedts Juridik. 
19 ESMA, Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics, 

ESMA35-43-349. 
20 Se Finansinspektionen, Vårt uppdrag. 
21 ESMA Annual Report 2016, s. 13-14. 
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(Q&A) får granskas mer kritiskt, eftersom det utgör ett frågeformulär med svar till 

allmänheten om hur regler bör tolkas och därmed inte har samma rättskällevärde. 

 

Det har tidigare skrivits uppsatser om konsumentskyddet i MiFID II. Det vi har gjort för att 

skilja vår uppsats från andra är att vi har analyserat konsumentskyddet på den svenska 

finansmarknaden utifrån dels värdepappersmarknadslagen och dels SFS 2017:689 Lag 

(2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter (rådgivningslagen). Vi har därutöver 

valt att redogöra för ett idag oreglerat område, gräsrotsfinansiering, för att särskilja vår 

uppsats från tidigare skrifter och få en bredare grund i analysen.  

1.6 Disposition 

Kapitel 2 MIFID I och II - Kapitlet är avsett att redogöra för tillkomsten av MiFID I och 

MiFID II. Läsaren ges även en inblick i lamfalussymodellen, vilken redogör för 

lagstiftningsprocessen inom EU. 

 

Kapitel 3 Tillsynsmyndigheter - Kapitlet redogör för de myndigheter som kontrollerar de 

finansiella marknaderna, både i Sverige men även det kontrollerande organet inom EU, för att 

ge läsaren en förståelse över hur de finansiella marknaderna upprätthålls stabila idag.  

 

Kapitel 4 Investeringsrådgivning - Kapitlet har för avsikt att ge läsaren en förståelse av 

innebörden av investeringsrådgivning. Vi redogör först för det allmänna begreppet 

rådgivning, för att sedan gå in mer specifikt på investeringsrådgivning.  

 

Kapitel 5 Finansiell rådgivning till konsumenter - Kapitlet redogör för uppkomsten av lagen 

om finansiell rådgivning till konsumenter och vilka specifika situationer som lagen är 

tillämplig för. 

 

Kapitel 6 Gräsrotsfinansiering - Kapitlet redogör för fenomenet gräsrotsfinansiering vilket är 

ett oreglerat område och således ej omfattas av ett lagstadgat investerarskydd. 

 

Kapitel 7 Framförd kritik mot lagstiftning - Kapitlet redogör och belyser kritik, som framförts 

av bland annat Finansinspektionen och Regeringen, för områden som vi berört i tidigare 

kapitel.  
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Kapitel 8 Analys - I analysen vill vi för läsaren redogöra för våra åsikter och tankar angående 

de krav och regleringar som införts i och med MiFID II och VpmL. 

 

Kapitel 9 Slutsats - I slutsatsen vill vi besvara våra frågeställningar och tydliggöra för läsaren 

vad vi kommit fram till under analysen. 
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2. MiFID - regelverkets bakgrund 

2.1 Antagandet av MiFID I 

År 1993 antogs Rådets direktiv 93/22/EEG om investeringstjänster inom 

värdepappersområdet, även kallat investeringstjänstedirektivet,22 och i propositionen från år 

2006 benämnt som ISD.23 Syftet med investeringstjänstedirektivet var att det skulle leda till 

en ökad harmonisering inom EU gällande reglerna om värdepappersinstitut och handel med 

finansiella instrument. Direktivet innehöll minimiregler om bland annat verksamhetskrav för 

värdepappersinstitut och förteckningar över vad som ansågs utgöra investeringstjänster. 

Direktivets minimiregler innebar att medlemsstaternas nationella lagstiftning utvecklades 

olika,24 och att det efter direktivets införande kunde konstateras brister i den nationella 

lagstiftningen. Bristerna ansågs bland annat föreligga i harmoniseringen gällande 

värdepappersföretagens tillståndsplikt, vilket indirekt påverkade investerarskyddet och 

omfattningen av utbudet på den finansiella marknaden samt ledde till brister i regleringen 

avseende handelsplattformar.25  

 

I slutet av 1990-talet konstaterades det att investeringstjänstedirektivet inte var tillräckligt 

effektivt för gränsöverskridande investeringar,26 och att de finansiella marknaderna behövde 

ett regelverk med ökad harmonisering som speglade förändringarna som skett i den 

finansiella sektorn. I maj år 1999 antog EU-kommissionen, härefter benämnt kommissionen, 

en handlingsplan för finansiella tjänster - Financial Services Action Plan. Handlingsplanen 

bestod av 42 olika åtgärder som främst bestod i att upprätta nya direktiv,27 vars syfte var att 

skapa en samordnad marknad för finansiella tjänster inom EU.28  

 

Direktivet MiFID I var en av åtgärderna som ersatte investeringstjänstedirektivet. MiFID I 

bestod av regler som både innebar minimiharmonisering och fullharmonisering.29  

 

                                                 
22 Prop. 2016/17:162, s. 225. 
23 Regeringens proposition 2006/07:115, Ny lag om värdepappersmarknaden, s. 243. (Prop 2006/07:115). 
24 Prop. 2016/17:162, s. 225. 
25 Prop. 2006/07:115, s. 244. 
26 Ibid. s. 241. 
27 Prop. 2016:17:162, s. 225-226. 
28 Prop. 2006/07:115, s. 242. 
29 Prop. 2016/17:162, s. 225-226.  
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MiFID I, som senare kom att upphävas genom MiFID II,30 implementerades i svensk rätt 

främst genom lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som ersatte lagen (1991:981)  

om värdepappersrörelse och lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet.  

MiFID I innebar flera förändringar gällande reglerna kring bland annat investerarskyddet, 

samt informationskrav för avgifter och kostnader i samband med värdepapperstransaktioner. 

Det infördes också en huvudregel som innebar att värdepappersföretag måste göra en så 

kallad passandebedömning av kundens befintliga kunskaper och erfarenheter, för att kunna 

bedöma huruvida en viss investering passar kundens förfrågan.31 

 

Finanskrisen år 2008, som påbörjades med den amerikanska investmentbanken Lehman 

Brothers konkurs,32 visade att det fanns svagheter i den finansiella marknadens funktioner 

och transparens.33 Finanskrisen och det ökade antalet investerare på den finansiella 

marknaden34 är bakgrunden till att MiFID I behövde omarbetas. Slutligen ersattes MiFID I av 

MiFID II tillsammans med MiFIR, vilka trädde i kraft den 3 januari år 2018 genom 

ändringsdirektivet35 och ändringsförordningen.36 

2.2 Lamfalussymodellen 

Avgörande för Europas ekonomi och globala konkurrenskraft är enligt kommissionen en 

dynamisk och livskraftig finanssektor. En europeisk ram för reglering och tillsyn är därmed 

avgörande för att finanssektorn ska kunna tillhandahålla finansiella tjänster av hög kvalité.37 

Mot bakgrund av antagandet av handlingsplanen, Financial Service Action Plan, och den 

korta genomförandetiden togs en ny modell för lagstiftning på värdepappersmarknaden inom 

EU fram.38 Modellen togs fram av visemannakommmittén år 2001, vars ordförande var 

                                                 
30 Skäl (3), MiFID II. 
31 Prop. 2006/07:115, s. 228. 
32 Sevenius, Robert & Örtgren, Torsten. Börsrätt, 2017, 4 uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 91. 
33 Skäl (4), MiFID II. 
34 Ibid. skäl (3). 
35 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1034 av den 23 juni 2016 om ändring av direktiv 

2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, (ändringsdirektiv). 
36 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1033 av den 23 juni 2016 om ändring av förordning 

(EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk 

och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om 

värdepapperscentraler, (ändringsförordning). 
37 Europeiska gemenskapernas kommission, Meddelande från komissionen - Översyn av Lamfalussyprocessen 

En mer enhetlig tillsyn, KOM(2007) 727 slutlig, s. 2. (Meddelande från kommissionen). 
38 Prop. 2016/17:162, s. 236. 
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Alexandre Lamfalussy, i en rapport som kallas Lamfalussyrapporten. Den nya modellen togs 

fram för att genom ett snabbare lagstiftningsförfarande skapa en förbättrad regelgivning.39  

 

Lamfalussymodellen delar in lagstiftning och uppföljning i fyra olika nivåer. Nivå 1 utgör 

rambestämmelser inom EU med direktiv och förordningar. Kommissionen föreslår direktiven 

och förordningarna som sedan antas av Europaparlamentet och rådet.40 Direktiv kräver ett 

införlivande i nationell lagstiftning för att bli direkt gällande medan förordningar är direkt 

gällande.41  

 

På nivå 2 antas tekniska standarder av kommissionen i form av genomförandeåtgärder,42 

vilket både kan vara direktiv och förordningar, som preciserar och detaljerar processen på 

nivå 1. Kommissionen biträds av kommittéer som är företrädare för nationella 

tillsynsmyndigheter i samband med genomförandeåtgärderna. Nivå 3 utgörs av 

rekommendationer och riktlinjer utfärdade av kommittéerna,43 som är ett resultat av ett 

samarbete mellan medlemsstaternas tillsynsmyndigheter. Nivå 4 utgörs av kommissionens 

ansvar att säkerställa att den EU-rättsliga lagstiftningen genomförs av medlemsstaterna inom 

rätt tid och på rätt sätt. Dessa nivåer utgör tillsammans ett effektivt system, som ska bidra till 

en god synkronisering av tillsynsmetoder inom Europa.44  

 

Ett delegerat direktiv och en delegerad förordning till MiFID II har antagits av 

kommissionen. Det delegerade direktivets syfte är att klargöra reglering från MiFID II, 

gällande skyddet för kunders finansiella instrument, produktstyrningskrav och ersättning till 

eller från tredje part.45 Den delegerade förordningens syfte är att klargöra reglering från 

MiFID II avseende definitioner, organisatoriska krav som ställs på värdepappersbolag och 

villkor för att få bedriva värdepappersbolag.46 

                                                 
39 Prop. 2006/07:115, s. 242. 
40 Ibid. s. 237. 
41 Artikel 288, Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
42 Meddelande från kommissionen, s. 2. 
43 Prop. 2016/17:162, s. 236. 
44 Meddelande från kommissionen, s. 2. 
45 Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 av den 7 april 2016 om komplettering av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU i fråga om skydd av finansiella instrument och medel som 

tillhör kunder, produktstyrningskrav och regler för tillhandahållande eller mottagande av avgifter, provisioner 

eller andra monetära eller icke-monetära förmåner, (delegerat direktiv till MiFID II), motivering 4. 
46 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för 

verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet, (delegerad förordning till 

MiFID II), motivering 4. 
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2.3 MiFID II 

MiFID II och MiFIR är den rättsliga ram som tillkom för att ge en ökad harmonisering på den 

finansiella marknaden47 för att kunna tillgodose ett högre skydd för investerare.48 

Rättsakterna ska även öka transparensen, förstärka förtroendet, reglera oreglerade områden 

samt säkerställa att tillsynsmyndigheterna har den befogenhet som krävs för att kunna 

fullfölja sina uppgifter.49 MiFID II är ett fullharmoniseringsdirektiv men vissa undantag görs 

dock gällande investerarskyddsreglerna, vilket framgår av artikel 24.12 i MiFiD II:50  

 

“Medlemsstaterna får i undantagsfall införa ytterligare regler för 

värdepappersföretag avseende de frågor som tas upp i denna artikel. Sådana krav 

måste vara objektivt motiverade och proportionella för att hantera specifika risker för 

investerarskyddet eller marknadsintegriteten som är särskilt viktiga för den aktuella 

medlemsstatens marknadsstruktur.”51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Prop. 2016/17:162, s. 229. 
48 Skäl (3), MiFID II. 
49 Ibid. Skäl (4). 
50 Prop. 2016/17:162, s. 614. 
51 Artikel 24.12, MiFID II. 
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3. Tillsynsmyndigheter 

3.1 Finansinspektionen 

Finansinspektionen är den svenska tillsynsmyndighet vars främsta uppdrag är att bidra till ett 

välfungerande och stabilt finansiellt system. I det finansiella systemet ingår banker, 

försäkringsbolag, värdepappersbolag och andra finansiella aktörer vilkas arbete kan handla 

om att förmedla betalningar, hantera risker, tillhandahålla finansiella tjänster etc.  

Finansiell stabilitet innebär att det finansiella systemet kan upprätthålla sina grundläggande 

funktioner trots att de ekonomiska förutsättningarna kan växla över tid. Samhällsekonomin är 

inte intakt, utan kan i perioder utvecklas sämre än väntat. För att kunna bibehålla det 

finansiella systemets funktion, är det viktigt att det finns en grundläggande finansiell 

stabilitet.52  

 

I arbetet med att verka för ett stabilt finansiellt system ska FI utveckla regler och se till att 

konsumentens behov av finansiella tjänster blir tillgodosett. FI:s arbete genomsyras av att 

upprätthålla ett starkt konsumentskydd53 och ambitionen är att utvecklingen sker på ett 

förtroendeingivande sätt.54 FI arbetar på uppdrag av regeringen och bistår med utredningar 

och är skyldiga att rapportera om tecken på instabilitet i det finansiella systemet skulle 

uppstå. Som ett led i FI:s uppdrag för att verka för ett stabilt finansiellt system, ingår även ett 

internationellt samarbete med andra aktörer som berör inspektionens verksamhetsområde, 

bland annat med EU-myndigheten ESMA.55 

3.2 ESMA 

För att återställa förtroendet för det finansiella systemet efter finanskrisen tillsatte 

kommissionen i november år 2008 en högnivågrupp, med Jacques de Larosiére som 

ordförande. Uppdraget var att ge ut rekommendationer för hur tillsynsordningarna i Europa 

skulle förstärkas för att bättre kunna skydda medborgarna. Uppdraget resulterade i en 

slutrapport som redovisades i februari år 2009, även kallad de-Larosiére-rapporten. 

Rapporten rekommenderade reformer av tillsynsstrukturen i Europa för att minska riskerna 

                                                 
52 FI Dnr 14-16747, Finansinspektionen och finansiell stabilitet, 2014-12-10, s. 1. 
53 Regeringsbeslut 2017-12-18, Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Finansinspektionen. 
54 2§, Förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen. 
55 3§ p.6, Förordning (2006:1022) med instruktion för Finansinspektionen. 
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för framtida finanskriser. Rapporten rekommenderade även att EU skulle införa ett system 

som omfattar tre stycken europeiska myndigheter för finansiell tillsyn.56  

 

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, förkortat ESMA, var en av dessa 

myndigheter och bildades genom Europaparlamentet och rådets förordning nr 1095/2010,57 

även kallat ESMA-förordningen. ESMA grundades år 201158 och är en oberoende EU-

myndighet vars syfte är att skydda investerare och verka för en stabil och välordnad finansiell 

marknad.59 Genom att säkerställa en hög grad av effektivitet, konsekvent reglering och 

tillsyn, ska ESMA förbättra den inre marknadens funktion.60  

En av ESMA:s huvuduppgifter är att främja skyddet för investerare61 och: 

 

“[...] spela en ledande roll för att främja transparens, enkelhet och rättvisa på 

marknaden för finansiella produkter eller tjänster som riktar sig till konsumenter på 

den inre marknaden [...]”62  

 

För att verka för ett starkt investerarskydd arbetar ESMA utifrån tre mål: 1) Att verka för 

skyddet av investerare, 2) arbeta för välfungerande marknader och 3) främja finansiell 

stabilitet. För att säkerställa att målsättningen uppnås arbetar myndigheten utifrån bland annat 

att skapa ett enhetligt regelverk för EU:s finansmarknader. Syftet med ett enhetligt regelverk 

är att skapa lika villkor inom EU för alla aktörer på den finansiella marknaden.63 ESMA 

utfärdar även rapporter i form av Q&A inom olika områden vars syfte är att svara på frågor 

från allmänheten, marknadsaktörer och myndigheter vid tillämpningen av reglerna för att 

således säkerställa en likvärdig reglering på hela marknaden.64 

                                                 
56 Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en 

europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 

716/2009/EG och om upphävandet av kommissionens beslut 2009/77/EG, skäl (3), (ESMA-förordningen).  
57 Ibid. 
58 ESMA Strategic Orientation 2016-2020, s. 3. 
59 ESMA, Annual Report 2016, s. 13. 
60 Skäl 11, ESMA-förordningen. 
61 Ibid. Artikel 8.1.h. 
62 Artikel 9.1, ESMA-förordningen. 
63 ESMA Annual Report 2016, s. 13-14. 
64 ESMA, Q&A, s. 14.  
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4. Investeringsrådgivning  

4.1 Bakgrund 

Enligt Korling förknippas begreppet rådgivning generellt med att en person som inte besitter 

tillräckligt med kunskap, söker råd hos en part som besitter större kunskap, för att på ett 

kvalificerat sätt kunna fatta ett tillfredsställande beslut. Många gånger ses rådgivaren som en 

expert inom det specifika området i jämförelse med den rådsökande på grund av 

kunskapsskillnaden mellan parterna.65 Korling anger att rådgivning är en förmedling av 

information66 och kännetecknas av att den information som ges är noga utvald och 

individuellt anpassad för den rådsökandes förutsättningar och dennes behov.67  

 

De senaste 30 åren har hushållens sparande ökat med cirka 4 000 miljarder kronor, och 

förändringen har gått från att investerarna sätter in sina pengar på enklare sparkonton till att 

investera sitt sparkapital i värdepapper och finansiella instrument.68 Det faktum att 

finansmarknaden de senaste åren har expanderat har gett upphov till ett ökat utbud av 

finansiella produkter och tjänster. Det utökade utbudet har i sin tur lett till att den 

genomsnittlige investeraren upplever ett större behov av finansiell rådgivning än tidigare. 

Finansiella tjänster och instrument är idag sammansatta på ett sätt som ofta kräver stor 

kunskap och förståelse, kunskap som kräver tid och intresse att skaffa och som den 

genomsnittlige investeraren många gånger saknar. I och med det ökade behovet av 

investeringsrådgivning, har även antalet aktörer som erbjuder tjänsten ökat.69  

4.2 Informationsasymmetrier och intressekonflikter 

Korling talar om begreppet rådgivningsberoende som innebär att kunder som erhåller 

investeringsrådgivning oftast har betydligt mindre kunskap angående det finansiella 

instrumentet som denne efterfrågar, jämfört med rådgivaren. Detta gör att kunden automatiskt 

hamnar i ett underläge och det uppstår en så kallad informationsasymmetri, där kunden själv 

inte kan bedöma den givna informationens kvalité och betydelse.70  

 

                                                 
65 Korling, Fredric. Rådgivningsansvar: Särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning. 

Stockholms universitet, 2010, s. 24-25. 
66 Ibid. s. 123. 
67 Ibid. s. 119. 
68 SOU 2014:4, Det måste gå att lita på konsumentskyddet, s. 13.  
69 SOU 2014:4, s. 35. 
70 Fredric Korling, Rådgivningsansvar s. 4 samt s. 24. 
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Många former av informationsasymmetrier är dock normala och vanliga följder av 

rådgivning, där det är naturligt att den ena parten besitter större kunskap än den andra, dessa 

regleras inte genom lag. Det finns dock former av rådgivning som potentiellt kan leda till en 

situation där en rådgivare kan utnyttja sin ställning och råda en kund ett visst finansiellt 

instrument framför ett annat, på grund av ett eget ekonomiskt incitament. Dessa fall benämns 

som intressekonflikter, 71 som MiFID II försöker reglera genom provisionsförbudet.72 

4.3 Investeringsrådgivning enligt gällande rätt - MiFID II och VpmL 

4.3.1 Inledning 

 Att tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder är en tillståndspliktig tjänst, vilket 

innebär att verksamheten måste ha ett tillstånd från Finansinspektionen.73  

 

Tillkomsten av MiFID II gjorde att den svenska lagstiftaren valde att definiera begreppet 

investeringsrådgivning i VpmL, vilket motsvarar definitionen som ges i MiFID II:74  

 

“ett tillhandahållande av personliga rekommendationer till en kund i fråga om en 

eller flera transaktioner som avser finansiella instrument.”75  

 

En personlig rekommendation ska enligt den delegerade förordningen definieras som: 

 

“en rekommendation som ges till en person i dennes egenskap av investerare eller 

presumtiv investerare, eller i dennes egenskap av ombud för en investerare eller 

presumtiv investerare.”76 

 

Definitionen av ett finansiellt instrument finns i svensk rätt och har följande lydelse: 

“överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, andelar i företag för 

kollektiva investeringar, finansiella derivatinstrument och utsläppsrätter.”77 

 

                                                 
71 Cartwright, Peter, Banks, Consumers and Regulation, Hart, Oxford, 2004, s. 53. 
72 9:21-22 VpmL. 
73 2:1 VpmL. 
74 Prop. 2016/17:162 s. 257. 
75 1:4c VpmL. 
76 Artikel 9, Delegerad förordning till MiFID II. 
77 1:4 VpmL. 
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Ett värdepappersinstitut ska säkerställa att investeringsrådgivaren besitter tillräckligt med 

kunskap för att uppfylla sina skyldigheter enligt VpmL.78 I FI:s föreskrifter för 

värdepappersrörelse konkretiseras de krav som ställs på rådgivaren som tillhandahåller 

investeringsrådgivning till kunder. Enligt dessa föreskrifter ska rådgivaren ha den kunskap 

och kompetens som krävs för att säkerställa att kundernas intressen tillvaratas och således att 

kreditinstitutet handlar hederligt, rättvist och professionellt. Värdepappersinstitutet ska 

därutöver säkerställa att rådgivaren har kunskap och kompetens om de intressekonflikter, 

risker och kostnader som det finansiella instrumentet är förenat med.79 

 

Värdepappersinstitutet ska dokumentera all investeringsrådgivning så att FI ska kunna 

övervaka att institutet iakttar de krav som uppställs i lag, förordningar och föreskrifter. 

Dokumentationen innebär att telefonsamtal ska spelas in och att elektronisk kommunikation 

ska bevaras vid investeringsrådgivning. Värdepappersinstitutet ska, innan 

investeringstjänsten tillhandahålls, informera sina kunder om dokumentationskraven.80  

 

4.3.2 Lämplighetsbedömning och lämplighetsförklaring 

Ett värdepappersinstitut ska vid investeringsrådgivning göra en lämplighetsbedömning av 

kunden och det föreslagna instrumentet. Lämplighetsbedömningen ska baseras på inhämtad 

information om kundens kunskaper, erfarenheter av det rekommenderade instrumentet, 

kundens ekonomiska situation och investeringsmål för att därefter göra en bedömning av 

kundens risktolerans.81 Lämpligheten i att kunden investerar i ett specifikt instrument ska 

särskilt bedömas mot bakgrund av kundens förmåga att hantera förluster och risker.82  

 

Lämplighetsbedömningen, som sker genom inhämtande av avgörande fakta, görs för att 

värdepappersinstituten ska kunna handla i kundens bästa intresse. Den delegerade 

förordningen till MiFID II redogör för vad som är att anse som avgörande fakta, vilket med 

hänsyn till investeringsrådgivningens art och omfattning ska uppfylla följande kriterier: 

 

                                                 
78 9:15 VpmL. 
79 Finaninspektionens författningssamling, Finaninspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 

2017:2, 4:2-3 §§. (FFFS 2017:2). 
80 8:16-18 §§ VpmL. 
81 9:23 VpmL och Artikel 25 MiFID II. 
82 Prop. 2016/17:162, s. 372. 
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“(a) Den uppfyller den berörda kundens mål med investeringen, inklusive kundens 

risktolerans. 

(b) Den är av sådant slag att kunden finansiellt är i stånd att ta de risker som 

överensstämmer med målen av investeringen 

(c ) Den är av sådant slag att kunden har nödvändig erfarenhet och kunskap för att 

kunna förstå riskerna med transaktionen eller förvaltningen av portföljen.”83 

 

Värdepappersinstitut ska utöver lämplighetsbedömningen tillhandahålla en icke-professionell 

kund en lämplighetsförklaring på ett varaktigt medium vid investeringsrådgivning. 

Innebörden av en lämplighetsförklaring är att kunden ska tillhandahålla: 

 

“[...] tillfredsställande dokumentation som detaljerat anger vilket råd kunden har fått 

och hur rådet motsvarar kundens önskemål, mål med investeringen och andra 

egenskaper (lämplighetsförklaring).”84 

 

Dokumentationen ska lämnas till den icke-professionella kunden innan transaktionen 

genomförs.85 Lämplighetsförklaringen ska resultera i en rapport som sammanfattar 

rådgivningen och anger varför rekommendationen är lämplig och hur rekommendationen 

motsvarar kundens mål och personliga omständigheter. Kundens mål och personliga 

omständigheter ska beaktas med hänsyn till de investeringsmöjligheter som finns på 

marknaden, kundens tidigare kunskaper, erfarenheter samt kundens riskbenägenhet och 

förmåga att bära förluster. Värdepappersinstitutet ska utöver detta även uppmärksamma 

kunden om det underhåll som det rekommenderade finansiella tjänsten eller instrumentet 

kräver.86  

4.3.3 Ersättningar och förmåner från eller till tredje part 

Informationen som lämnas till en konsument i samband med investeringsrådgivning ska 

omfatta allmän information, om de tjänster och finansiella instrument som erbjuds, samt de 

risker som är förknippat med instrumentet.87 Avgifterna ska räknas samman så kunden på ett 

                                                 
83 Artikel 54.2, delegerad förordning till MiFID II. 
84 9:28 VpmL.  
85 9:28 VpmL och 25.2, MiFID II. 
86 Artikel 54.12 delegerad förordning till MiFID II. 
87 9:14 VpmL. 
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lättbegripligt sätt ska kunna se den totala kostnaden. Informationen ska komma kunden 

tillhanda minst en gång om året under varaktigheten av investeringen.88  

 

Kunden ska i god tid innan investeringsrådgivningen informeras om huruvida rådgivningen 

sker på oberoende grund eller icke oberoende grund. Vidare ska värdepappersinstitutet 

informera kunden om rådgivningen baseras på en allmän eller begränsad analys av finansiella 

instrument.89 Informationen ska tillhandahållas i begriplig form, så att kunden har en rimlig 

möjlighet att förstå arten av risken som finns i samband med det finansiella instrumentet.90 

Informationskraven gör att kunden är välinformerad inför ett investeringsbeslut och 

därigenom kan ta ett beslut i sitt bästa intresse.91  

 

Investeringsrådgivning som ges på oberoende grund definieras som följande enligt gällande 

lagstiftning: 

 

“Ett värdepappersinstitut som har informerat en kund om att institutet tillhandahåller 

investeringsrådgivning på oberoende grund eller ett värdepappersinstitut som 

tillhandahåller portföljförvaltning, får i samband med att det tillhandahåller en sådan 

tjänst till kunden inte ta emot eller behålla en ersättning eller förmån från någon 

annan än kunden.  

 

Första stycket gäller inte mindre icke-monetära förmåner som värdepappersinstitutet 

har informerat kunden om och som kan höja kvaliteten på tjänsten till kunden och 

som är av sådan omfattning och art att de inte kan anses hindra institutet från att 

uppfylla sin skyldighet att tillvarata kundens intressen.”92 

 

Investeringsrådgivning som tillhandahålls på icke-oberoende grund får ges enligt gällande 

lagstiftning: 

“Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller en investeringstjänst[...] till en kund får  

betala eller ta emot en ersättning eller tillhandahålla eller ta emot en förmån till eller  

från någon annan än kunden bara om  

                                                 
88 Artikel 24.4 c) MiFID II och 9:15 VpmL. 
89 Artikel 24.4 i)-iii) MiFID II och 9:17 VpmL. 
90 Artikel 24.5 MiFID II. 
91 Prop. 2016/17:162, s. 365. 
92 9:22 VpmL. 
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1. ersättningen eller förmånen 

a) är utformad för att höja kvaliteten på tjänsten till kunden, och 

b) inte försämrar institutets förutsättningar att uppfylla sina skyldigheter att agera 

hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundens intressen, och 

2. kunden, innan tjänsten tillhandahålls, på ett heltäckande, korrekt och begripligt  

sätt har informerats om ersättningens eller förmånens förekomst, art och belopp eller,  

om beloppet inte kan fastställas[...]”93 

 

Värdepappersinstitutet ska genomgående med sin ersättningspolitik respektera: “en balans 

mellan fasta och rörliga ersättningskomponenter,” så att ersättningen inte ger 

värdepappersinstitutet incitament, som potentiellt kan stå i strid mot kundens intresse.94 

 

Reglerna i MiFID II behandlar mer än rena ersättningar till värdepappersinstitutets anställda, 

de behandlar även hur de anställda ska bedömas och utvärderas. För att ett 

värdepappersinstitut ska kunna erhålla ersättning, eller en förmån, från annan part än kunden 

ska: 

- kunden ha informerats om ersättningen eller förmånen, 

- ersättningen vara ämnad att förhöja kvaliteten på tjänsten, och 

- ersättningen ska inte påverka institutets skyldighet att handla utifrån kundens bästa 

intresse.95  

4.3.4 Automatiserad rådgivning 

Automatiserad rådgivning innebär att det är ett tekniskt system som, utan eller med begränsad 

mänsklig inblandning, ger personliga råd till konsumenter avseende finansiella instrument. 

Detta sker oftast online och enligt FI är det ett led i utvecklingen för att göra 

investeringsrådgivning mer lättillgängligt för kunder. Det finns flera fördelar med 

automatiserad rådgivning, bland annat att det kan användas som ett verktyg i att hantera 

intressekonflikter, mellan rådgivaren och kunden, men även att det ger värdepappersinstitutet 

en förutsättning för att uppfylla de dokumentationskrav som krävs, per automatik.96 

Nackdelarna är att det, till skillnad från sedvanlig rådgivning, tillkommer ytterligare tre 

kritiska moment: 

                                                 
93 9:21 VpmL. 
94 Artikel 27:1 & 27:4, delegerad förordning MiFID II.  
95 Prop. 2016/17:162, s. 419-421. 
96 FI Dnr 16-19268, s. 1-2. 
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1) Kunskap om det tekniska systemet som sköter rådgivningen, 

2) insikt om förståelse för verktygets möjligheter och begränsningar och 

3) de risker som är förknippade med verktyget.97 

 

Insamlingen av kundinformation sker automatiskt, och oftast utan mänsklig inblandning, 

vilket innebär att systemet själv måste kunna göra bedömningar huruvida kundinformationen 

är tillförlitlig, eller inte, samt detektera motsägelser i den lämnade informationen. Det är även 

viktigt att de frågor som kunden besvarar är formulerade på ett sätt som utelsuter all form av 

självbedömning.98 Det föreligger risker i att kunden, vid lämnandet av information, inte är 

införstådd med vikten av att informationen är sanningsenlig och besvarad på ett uttömmande 

sätt. Konsekvensen av detta kan innebära att de råd som det automatiserade systemet lämnar 

blir felaktiga och potentiellt kan komma att hämma kundens intressen. Det föreligger därför 

informationskrav gentemot kunden så denne är välinformerad och införstådd med vikten av 

att informationen är korrekt.99  

 

Genom MiFID II blev reglerna striktare när det gäller provisioner och förmåner, se avsnitt 

4.3.3. Dessa får enbart tas emot om själva provisionen höjer kvalitén på tjänsten som 

tillhandahålls kunden. FI anger att automatiserad rådgivning har en fördel då det går att 

konstruera systemet så att intressekonflikter saknar betydelse för rådgivningen - eftersom ett 

automatiserat system inte kan utsättas för emotionell påverkan, som en fysisk rådgivare kan 

göra.100 

 

Automatiserad rådgivning innebär att värdepappersinstitutet kontinuerligt måste göra 

noggranna uppföljningar och övervaka vad systemet producerar.101 Det görs genom att 

värdepappersinstitutet säkerställer att de lämnade råden överensstämmer med institutets syn 

på kvalitativ rådgivning och att de antaganden som verktyget genererar är anpassade efter 

kundens önskade resultat. 

                                                 
97 Ibid. s. 4. 
98 FI Dnr 16-19268, s. 4-6. 
99 Ibid. s. 4-8. 
100 Ibid. s. 7, st 3. 
101 Ibid. s. 1. 
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Kontrollerna blir särskilt viktiga när rådgivningen är automatiserad då minsta fel i systemet 

lätt kan leda till stora ekonomiskt negativa konsekvenser för kunden.102 

5. Finansiell rådgivning till konsumenter 

5.1 Inledning 

I slutet av 1990-talet103 förändrades finansiella företagsverksamheter från att tillhandahålla 

traditionellt banksparande till att arbeta med finansiella tjänster och produkter. 

Finansmarknadens utveckling innebar en ökad möjlighet för konsumenter att agera på 

marknaden, vilket ledde till ett ökat behov av information och kunskap. Den 10 maj år 2001 

beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att kartlägga och analysera 

konsumentskyddet vid finansiell rådgivning.104 Utredningen, vars syfte var att stärka 

konsumentskyddet, kartlagde det dåvarande marknadsläget för finansiella rådgivares ansvar 

och skyldigheter. Utredningen skulle föreslå lagstiftning eller andra åtgärder som det fanns 

ett behov av.105 Rådgivningslagen106 trädde ikraft i juli år 2004 och är en 

konsumentskyddande lag samt den första lagen som reglerade förhållandet mellan rådgivare 

och konsument vid finansiell rådgivning. Rådgivningslagen är tvingande till konsumentens 

fördel vilket innebär att dess regler inte kan avtalas bort.107  

 

Rådgivningslagen är tillämplig när en konsument tillhandahålls finansiell rådgivning av en 

näringsidkare.108 Definitioner av konsument, näringsidkare och finansiella instrument 

framgår av lagtexten för att kunna utröna vilka parter och i vilka situationer som 

rådgivningslagen blir tillämplig.  

 

- En konsument definieras som en fysisk person som huvudsakligen handlar för 

ändamål utanför näringsverksamhet.  

- En näringsidkare definieras som en fysisk eller juridisk person som handlar för 

ändamål i samband med näringsverksamheten.  

                                                 
102 Ibid. s. 10-11. 
103 Korling, Fredric. Finansrådgivning, Stockholm: Jure Förlag, 2010. s. 28. 
104 Kommittédirektiv 2001:41, Finansiell rådgivning till konsumenter. 
105 Konsumentskyddet vid finansiell rådgivning, SOU 2002:41, s. 9. 
106 Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning. 
107 Oxenstierna, Gabriel. Placeringsrådgivning, 11:e uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2013. s 246 samt 3§ 

rådgivningslagen. 
108 1 § rådgivningslagen. 
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- En näringsverksamhet definieras som en verksamhet som rådgivaren eller rådgivarna 

verkar i för att tillhandahålla finansiell rådgivning till konsumenter. 

- Definitionen av ett finansiellt instrument framgår av värdepappersmarknadslagen, se 

avsnitt 5.4.1.109  

5.2 Gällande rätt 

Det saknas en legal definition av begreppet finansiell rådgivning.110 Enligt propositionen 

2002/03:133 till rådgivningslagen anses rådgivning allmänt vara: 

“Verksamhet som syftar till att lämna förslag om lämpliga tillvägagångssätt i ett visst 

sammanhang [...].”111  

 

Rådgivningslagen blir tillämplig när en näringsidkare tillhandahåller en konsument finansiell 

rådgivning, vilket omfattar placering av konsumentens tillgångar i antingen livförsäkringar 

med sparmoment eller finansiella instrument.112 För att finansiell rådgivning ska kunna 

föreligga enligt rådgivningslagen krävs det att det föreligger ett uppdragsförhållande mellan 

rådgivaren och konsumenten. Uppdragsförhållandet kan ingås formlöst113 enligt tidigare 

rättspraxis.114 Enligt propositionen är den avgörande faktorn för att bedöma om ett 

uppdragsförhållande föreligger om “[...] rådgivaren uppträtt yrkesmässigt och motparten har 

haft fog för att fästa tillit till de råd som lämnats.”115  

 

Rådgivningslagen innefattar en omsorgsplikt för rådgivarna, vilket innebär att god 

rådgivningssed ska iakttas samt att konsumentens önskemål och behov ska tillgodoses vid 

rådgivning. Rådgivarna har även avrådningsplikt, vilket innebär att rådgivaren ska avråda 

konsumenten från åtgärder som med hänsyn till konsumentens behov, ekonomiska 

förutsättningar och andra omständigheter inte är lämpliga för konsumenten.116 

 

 

                                                 
109 2 § rådgivningslagen. 
110 SOU 2002:41. 
111 Prop. 2002/03:133, s. 13. 
112 1 § rådgivningslagen. 
113 Prop. 2002/03:133, s. 15. 
114 NJA 1992 s. 243. 
115 Prop. 2002/03:133, s. 16. 
116 5 § rådgivningslagen. 
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5.3 Rådgivningslagens omfattning 

Regeringen tillsatte den 27 september år 2012 en utredning för att analysera konsumenternas 

ställning vid finansiell rådgivning.117 Utredarna föreslog att rådgivningslagen skulle upphävas 

och att regleringen istället skulle inrättas i relevanta rörelselagar. Förslaget baserades på att 

räckvidden av rådgivningslagen hade minskat i och med att lagen undantar118 flera aktörer.119 

Implementeringen av MiFID II har inneburit att VpmL numera omfattar i stort sett alla 

aktörer. De rådgivningssituationer som fortfarande omfattas av lagen är: 1) När ett 

försäkringsbolag tillhandahåller rådgivning avseende deras egna livförsäkringar med 

sparmoment, 2) Fondbolag och AIF-förvaltares rådgivning avseende bolagets egna fonder120 

och 3) Generell rådgivning, utan förslag om ett specifikt finansiellt instrument gällande 

sammansättningen av en portfölj för att uppnå en viss risknivå. Vilket även benämns som 

allokeringsrådgivning.121 

 

Utredarna är av åsikten att ett konsumentskydd väsentligen ska vara detsamma oberoende av 

vem som tillhandahåller rådgivning och vilket regelverk som är tillämpligt. Det skulle 

således, enligt utredningen, innebära ett enhetligt regelverk för rådgivning.122  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 Betänkande av Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning, Det måste gå att lita på 

konsumentskyddet, SOU 2014:4. 
118 Ibid. s. 284. 
119 3a § rådgivningslagen. 
120 SOU 2014:4, s. 284. 
121 Prop. 2006/07:115, s. 440. 
122 SOU 2014:4, s. 286-289. 
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6. Gräsrotsfinansiering 

6.1 Inledning 

Gräsrotsfinansiering är en form av projektfinansiering som används av nyetablerade företag 

som är i behov av kapital.123 Ett företag som erbjuder gräsrotsfinansiering fungerar som en 

mellanhand, vars uppgift är att förmedla och underlätta finansiella kontrakt och transaktioner, 

mellan den kapitalsökande och finansiären. Finansieringen sker oftast via internet, på en 

plattform, där mindre belopp från ett stort antal personer samlas in.124 Finanskrisen medförde 

att mindre företag hade svårigheter med att erhålla traditionell finansiering från banker,125 

vilket ledde till en snabb tillväxt för gräsrotsfinansiering som en alternativ 

finansieringsform.126 På så sätt blev det möjligt för nyetablerade företag att gå från idé till 

etablering utan en god historisk kreditvärdighet.127 Fenomenet har utvecklats mycket den 

senaste tiden och år 2014 uppgick den globala marknaden till 10 miljarder amerikanska 

dollar.128  

 

I Sverige finns ingen specifik lag som reglerar gräsrotsfinansiering.129 Kommissionen har 

tidigare intagit en passiv ställning till reglering av gräsrotsfinansiering, främst för att avvakta 

och se om MiFID II skulle kunna tillämpas.130 Den 28 juli år 2016 tillsatte regeringen en 

utredning,131 dels för att kartlägga marknaden för gräsrotsfinansiering och dels för att 

analysera befintlig lagstiftning.132 Kartläggningen visade att de svenska plattformarna för 

gräsrotsfinansiering uppfyller rekvisiten för att definieras som näringsverksamhet. Det är 

dock enbart vissa av dessa verksamhetsutövare som faller in under befintlig näringsrättslig 

och konsumenträttslig reglering. Det avgörande för vilken reglering som är tillämplig är en 

bedömningsfråga, vilket baseras på vilka tjänster som företaget tillhandahåller och i vilken 

omfattning.133  

                                                 
123 SOU 2018:20, s. 81. 
124 Ibid. s. 16-17. 
125 Ibid. s. 84. 
126 Härkönen, Elif, Investerarskyddet vid gräsrotsfinansiering - om intressekonflikter, asymmetrisk information 

och effektiva marknader, Nordisk tidsskrift for selskabsret, Nr 1. 2017, s. 45. 
127 Sevenius, Robert, Gräsrotsfinansiering i MiFID-2? 
128 SOU 2018:20, s. 540. 
129 Ibid. s. 193. 
130 Ibid. s. 16. 
131 SOU 2018:20. 
132 Ibid. s. 15. 
133 Ibid. s. 18. 
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6.2 Olika former av gräsrotsfinansiering 

Gräsrotsfinansiering utgör inte en finansiell marknad, utan är istället flera former av 

finansieringar. De olika finansieringsformerna kompletterar varandra och delas upp i fyra 

olika kategorier: Donations-, belönings-, låne- och andelsbaserad gräsrotsfinansiering och i 

Europa är det den andels- och lånebaserade gräsrotsfinansieringen som är den vanligaste. 

Donationsbaserad gräsrotsfinansiering innebär att en finansiär donerar pengar genom en 

digital plattform. Belöningsbaserad gräsrotsfinansiering innebär att en person investerar 

pengar i utbyte mot en belöningsutfästelse, som exempelvis kan vara en inbjudan till ett visst 

evenemang.134 

 

Andelsbaserad gräsrotsfinansiering innebär att plattformen sammanför finansiärer med 

företag i behov av kapital. Andelsbaserad gräsrotsfinansiering är vanligast i ett bolags tidiga 

tillväxtfas när behovet av kapital är som störst. Det finns ett flertal olika typer av 

finansieringsformer, vilket styrs av den nationella lagstiftningen. Vanligaste 

finanseringsformenen är emission av aktier.135 

 

Lånebaserad gräsrotsfinansiering innebär att en digital plattform som, utan att vara part i 

kreditavtalet, för samman en långivare och en låntagare på marknadsmässiga villkor. 

Plattformens delaktighet i lånetransaktioner varierar beroende på vilken digital plattform som 

tillhandahåller tjänsten. Plattformen kan vara passiv och endast delta i sammanförandet av 

låntagaren och långivaren, vilket således innebär att plattformen inte medverkar i själva 

lånetransaktionen.136  

 

En fysisk person kan inte erhålla tillstånd för att på ett yrkesmässigt sätt lämna eller förmedla 

krediter till konsumenter, eftersom det krävs viss association till näringsverksamhet för att 

kunna erhålla ett tillstånd för konsumentkreditgivning. Däremot kan en fysisk person, på ett 

icke-yrkesmässigt sätt, tillhandahålla krediter genom lånebaserad gräsrotsfinansiering, till 

andra fysiska personer utan tillstånd, eftersom det då inte råder något konsumentförhållande 

mellan parterna. Det krävs således ett konsumentförhållande, med en näringsidkare och en 

konsument, för att konsumenträttsliga regler ska kunna tillämpas på partsförhållandet.137 

                                                 
134 SOU 2018:20, s. 86-87. 
135 Ibid. s 89. 
136 Ibid. s. 88. 
137 Ibid. s. 265. 
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6.3 Lagförslag 

Problematiken med gräsrotsfinansiering uppstår när finansiären utgörs av en fysisk person 

som inte besitter tillräckligt med kunskap angående vilka rättigheter eller risker 

finansieringsavtalet är förknippat med. Att det råder en informationsasymmetri kan innebära 

att vissa aspekter glöms bort eller inte alls beaktas, till exempel att ta hänsyn till inflation vid 

prissättning samt specifika avtalsvillkor och dess betydelse över en längre period. Den 

fysiska finansiärens okunskap anses dock inte som skäl nog för att införa lagstiftning, som 

bland annat reglerar ränta, men det visar det faktum att utvecklingen av gräsrotsfinansiering 

och dess teknik de senaste åren har gjort att gränsen mellan konsument och näringsidkare har 

blivit allt mer otydlig, vilket torde ses som anledning nog att reglera fenomenet.138 

 

Utredningen föreslår en ny lag om gräsrotsfinansiering som ska benämnas lag om viss 

verksamhet med förmedling av finansiering139 och föreslås träda i kraft den 1 maj år 2019.140 

Det som enligt utredningen bör regleras är krav på tillstånd - vilket ska tillhandahållas av FI, 

registrering av verksamheten samt hur verksamheten ska bedrivas. Förslaget innefattar även 

att verksamhetsutövare som omfattas av tillståndsplikt, ska följa vissa verksamhets- och 

uppföranderegler. Bland dessa nämns att verksamheterna ska omfattas av transparens och 

bedrivas i enlighet med ett sundhetskrav samt omfattas av informationsskyldighet gentemot 

konsumenten.141 Varje verksamhet ska också upprätta riktlinjer för hur intressekonflikter ska 

undvikas, samt införa så kallade passandebedömningar för att säkerställa att den 

kapitalsökande har de rätta ekonomiska förutsättningar som krävs för att kunna uppfylla de 

åtaganden som avtalet innebär.142 

 

 

 

 

                                                 
138 Ibid. s. 191. 
139 Ibid. s. 19. 
140 Ibid. s. 24. 
141 SOU 2018:20, s. 24-25. 
142 SOU 2018:20, s. 22-23. 
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7. Åsikter och kritik mot lagstiftningen 

Nedan ska redogöras för de remissinstanser eller utredningar som anfört synpunkter på den 

reglering som antagits eller ska antas. 

7.1 Ersättningar och förmåner från eller till tredje part 

I propositionen till VpmL143 framförde ett antal remissinstanser sina synpunkter på den 

lagstiftning som utredningen144 föreslog till regeringen. Regleringen kring provisionsförbud 

var det som orsakade flest synpunkter från remissinstanserna. Remissinstanser, som bland 

andra utgjordes av Pensionsmyndigheten, FI, Konsumentverket, Finansförbundet och 

Sveriges konsumenter, var av åsikten att all investeringsrådgivning som tillhandahålls till 

icke-professionella kunder, borde regleras med ett provisionsförbud. FI och Konsumentverket 

framförde även att det inte torde finnas några provisionsstrukturer som skulle vara till fördel 

för konsumenten. Antalet remissinstanser som framförde kritik till ett provisionsförbud och 

utredningens förslag var bland annat Kommerskollegium, Sparbankernas Riksförbund, 

Fondbolagens förening, Lannebo Fonder och Konkurrensverket. Utredningens förslag ansågs 

av dessa remissinstanser vara allt för långtgående och att ett direktivnära genomförande av 

MiFID II vore att föredra för att tillgodose de effekter som direktivet syftar till att ge.145  

 

FI framhöll i propositionen till VpmL att ett provisionsförbud som endast gäller för 

rådgivning på oberoende grund innebär en stor risk för att investeringsrådgivning fortsätter 

ske på icke-oberoende grund, för att rådgivarna ska kunna tillgodogöra sig provisionerna.146 

FI är av åsikten att ett totalförbud mot provisioner vid investeringsrådgivning skulle innebära 

att rådgivningen sker utifrån kundens bästa intresse.147 Regeringen, likt FI, anser inte att det 

finns något utrymme för att tillåta provisioner på oberoende grund, eftersom det skulle 

innebära att MiFID II inte genomförs i svensk rätt på ett korrekt sätt. Regeringen är däremot 

av en annan åsikt gällande provisioner som ges på icke-oberoende grund. Regeringen 

framförde att när reglerna tillämpats en tid kommer en utvärdering göras för att säkerställa att 

reglernas syfte har uppfyllts.148  

                                                 
143 Prop. 2016/17:162. 
144 SOU 2015:2. 
145 Prop. 2016/17:162, s. 422. 
146 Ibid. 
147 FI Dnr 16-1639, Ett nödvändigt steg för en bättre sparandemarknad, s. 18. 
148 Prop. 2016/17:162, s. 430-431. 
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7.2 Rådgivningslagen 

Rådgivningslagen har varit föremål för ett antal utredningar och propositioner som behandlat 

frågan om huruvida ett enhetligt regelverk torde vara att föredra istället för den idag spridda 

regleringen gällande finansiell rådgivning. Regeringen uttalade i propositionen till VpmL149 

att ett stärkt konsumentskydd skulle uppnås om kraven kring kompetens, 

lämplighetsbedömning, dokumentation, information, intressekonflikter och provisionsförbud 

var likartade, oavsett vilken typ av rådgivning eller produkt som tillhandahålls. Enligt 

regeringen skulle en harmonisering av dessa regler syfta till att försöka uppnå en 

konkurrensneutral marknad för rådgivning.  

 

Remissinstanser, som bland andra var Pensionsmyndigheten, FI och Konsumentverket, höll 

med förslaget om ett nationellt mer långtgående provisionsförbud. Enligt Konsumentverket 

skulle ett enhetligt regelverk leda till “[...] konkurrensneutralitet och ett enhetligt 

konsumentskydd samt även förenkla lagtillämningen, förbättra förutsägbarheten och höja 

säkerheten på området”. Dock var flertalet remisstanser emot förslaget och framförde kritik 

mot ett enhetligt regelverk och ett provisionsförbud som är mer långtgående än det som anges 

i MiFID II.150 

7.3 Gräsrotsfinansiering 

Förslaget till reglering av gräsrotsfinansiering har fått viss kritik. Kritiken som framfördes var 

bland annat att en lagstiftning kommer att innebära allt för omfattande kostnader vilket inte 

kommer att underlätta kapitalanskaffningen och på så vis undergräva syftet bakom 

fenomenet. De ökade kostnaderna består bland annat i att verksamheterna behöver ta in 

juridisk hjälp för att förstå den detaljerade lagstiftningen samt kostnader i form av 

tillståndsansökan och registreringsavgifter.151 Trots att dessa krav leder till ökade kostnader 

och därmed kan riskera att hämma nya verksamhetsutövare, som vill slå sig in på marknaden, 

anses det ändå vara nödvändigt då svårigheter att slå sig in på marknaden anses som ett litet 

problem i jämförelse med den snedvridning av konkurrensen som gräsrotsfinansiering utan 

tillstånd innebär.152 

                                                 
149 Prop. 2016/17:162. 
150 Ibid. s. 443-444. 
151 SOU 2018.20, s. 115. 
152 Ibid. s. 19. 
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8. Analys 

8.1 Lämplighetsbedömning och lämplighetsförklaring  

Lämplighetsbedömningen som ska göras för att se om ett visst finansiellt instrument är 

lämpligt för kunden, har genom MiFID II utvecklats sedan dess föregångare. MiFID II har 

tillfört att lämplighetsbedömningen mellan konsumenten och det finansiella instrumentet 

särskilt ska baseras på konsumentens risktolerans och möjlighet att bära förluster. Den 

tidigare definitionen krävde inte att den information som inhämtades skulle ta särskild hänsyn 

till dessa aspekter. Tidigare lämnades det enligt vår åsikt ett visst utrymme för huruvida 

inhämtandet av informationen tog hänsyn till konsumentens risktolerans och möjlighet att 

bära förluster. Vi anser att den nuvarande lydelsen av lämplighetsbedömningen ställer högre 

krav på rådgivaren och därmed ger ett stärkt konsumentskydd. 

 

Lämplighetsförklaringen är en ny regel som intagits i svensk rätt och har enligt vår åsikt 

kompletterat lämplighetsbedömningen för att stärka investerarskyddet för konsumenter. 

Lämplighetsförklaringen innebär att investeringsrådgivaren är skyldig att lämna 

dokumentation till konsumenten som förklarar hur det föreslagna instrumentet motsvarar 

konsumentens önskemål med investeringen. Sammantaget är vi av åsikten att 

lämplighetsbedömningen och lämplighetsförklaringen tillsammans ger ett stärkt 

konsumentskydd. 

 

Även dokumentationskraven har utvidgats genom antagandet av MiFID II, och bör således 

innebära att värdepappersbolag måste inrätta nya system för att kunna spela in telefonsamtal 

samt bevara elektronisk kommunikation. Inrättandet av de nya systemen som krävs, bör 

enligt vår åsikt leda till en ekonomisk påverkan för aktörerna. Med ekonomisk påverkan 

menar vi den kostnad och arbetsbörda som det bör innebära att upprätta och underhålla dessa 

avancerade system som ska dokumentera och bevara all historisk information, i enlighet med 

kraven. Det bör leda till en viss snedvridning av konkurrensen på marknaden, eftersom 

kraven kommer att leda till ökade kostnader som kommer att drabba mindre privatägda 

värdepappersbolag hårdare än ett värdepappersinstitut som är kapitalstarkt. Däremot anser vi 

att de införda kraven är en nödvändighet för att säkerställa att konsumentskyddet upprätthålls 

och därmed får helt enkelt snedvridningen av konkurrensen på marknaden vara priset som 

betalas av aktörerna, för att investerarskyddet ska upprätthållas.  
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8.2 Automatiserad rådgivning 

Vi kan tänka oss att många människor ser bekvämligheten i att erhålla investeringsrådgivning 

i sitt egna hem, utan att behöva ta sig till ett kontor. Även om automatiserad rådgivning 

erhålls online så gäller fortfarande samma krav som för fysisk investeringsrådgivning, se 

avsnitt 4. Lämplighetsbedömningen innebär att rådgivaren ska bedöma kundens toleransnivå 

av ekonomisk risk, vilket enligt vår åsikt måste göras med hänsyn till flera olika aspekter. 

Aspekter som vi anser bör tas till beaktning är familjeförhållanden, framtidsplaner, 

boendesituation, karriärmöjligheter, nuvarande krediter och finansiella instrument, rädsla och 

tolerans för förlust och även dennes intresse för ekonomi. 

 

Det är enligt vår åsikt otvivelaktigt att det med dagens teknik går att konstruera avancerade 

system som genom statistik och statiska frågor kan ge investeringsråd. Diskussion bör föras 

kring huruvida ett tekniskt system har möjlighet att ta hänsyn till ekonomiska och 

emotionella aspekter vid bedömningen av kundens risktolerans. Dessa aspekter är enligt vår 

mening information som inte enbart går att inhämta via ett system genom förutbestämda 

frågor utan mänsklig kontakt. Utan det är frågor som kräver mänsklig förståelse och som 

behöver tas in av rådgivaren för att denna ska kunna sätta sig in i kundens situation och 

därefter anpassa rådgivningen till kunden.  

 

Via en fysisk investeringsrådgivning anser vi att kravet på att rådgivningen alltid ska 

fokusera på kundens bästa intressen uppfylls, vilket ett tekniskt system, enligt vår mening, 

aldrig kommer kunna ersätta sättet som en fysisk person kan känna in dessa aspekter på.  

Vi anser därför att det utan tvekan råder tvivel huruvida automatiserad rådgivning kan 

uppfylla de krav som införts via MiFID II och ta hänsyn till ovan nämnda aspekter.  

8.3 Ersättningar och förmåner från eller till tredje part 

Investeringsrådgivning på oberoende grund innebär att det inte är tillåtet för rådgivaren att ta 

emot eller erhålla ersättning från någon annan än kunden. Icke-oberoende 

investeringsrådgivning innebär att ersättning får tas emot om den uppfyller ett antal kriterier 

som nämns i avsnitt 4.3.3. 

 

Provisionsförbudet för investeringsrådgivning på oberoende grund från tredje part är enligt 

vår åsikt ett bra krav för att minska intressekonflikterna på den finansiella marknaden. Att 
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förbudet enbart omfattar investeringsrådgivning som ges på oberoende grund, torde innebära 

att investeringsrådgivning på oberoende grund minskar för att istället tillhandahållas på icke-

oberoende grund. Vi anser att investeringsrådgivare torde ha ett ekonomiskt intresse i att 

erhålla ersättning och förmåner för sitt arbete. Vi delar därför åsikt med FI, vilket framgår 

under avsnitt 7.1, att ett provisionsförbud som enbart gäller för rådgivning som ges på 

oberoende grund kommer innebära att rådgivarna istället väljer att erbjuda rådgivning på 

icke-oberoende grund, enbart för att kunna fortsätta ta emot provisioner. Ett totalt 

provisionsförbud, skulle enligt vår åsikt, leda till investeringsrådgivning som alltid sker 

utifrån kundens bästa intresse. 

 

Vidare tror vi att ett provisionsförbud kommer att innebära att kostnaderna för att erhålla 

investeringsrådgivning på oberoende grund kommer att öka, vilket i sin tur kan komma att 

snedvrida konkurrensen på den finansiella marknaden. När ersättning inte längre är tillåten 

kommer aktörerna på den finansiella marknaden behöva få in dessa intäkter från annat håll. 

De stora aktörerna med en vidare kundkrets kommer därmed att ha större möjligheter att hålla 

nere kostnaderna, på just investeringsrådgivning, medan de mindre aktörerna kan komma att 

behöva höja kostnaden för tjänsten. Det kan innebära att de mindre aktörernas kunder, 

kommer att söka rådgivning hos den aktör som erbjuder samma rådgivning fast till en lägre 

kostnad. 

 

Vi anser att det är otvivelaktigt att investeringsrådgivare, om möjligheten finns, alltid 

kommer att försöka sälja mer av det alternativ som de själva gynnas mest av. Vi anser att ett 

provisionsförbud som enbart gäller för oberoende grund potentiellt kan komma att skada 

kundens ekonomiska intresse när investeringsrådgivare har incitament för att vilja sälja ett 

visst finansiellt instrument mer än andra. 

8.4 Rådgivningslagen 

Rådgivningslagen har varit omdiskuterad de senaste åren i fråga om syftet med lagen 

fortfarande är uppfyllt. Fler aktörers tillhandahållande av finansiella tjänster omfattas i 

dagens marknadsläge av tillståndspliktig verksamhet som regleras av VpmL. Ett flertal 

utredningar har utrett rådgivningslagen och kritiserat huruvida syftet fortfarande är uppfyllt 

då lagen innebär ett konsumentskydd som är olikartat, beroende på vilken rådgivning som 

tillhandahålls. Det torde enligt vår mening stå i strid med det ursprungliga syftet med 



36 

 

stiftandet av VpmL och utgivandet av MiFID II. Lagstiftarens avsikt bör vara att införa ett 

heltäckande konsumentskydd som är oberoende av vilken rådgivning som tillhandahålls. 

Utredningen om ett stärkt konsumentskydd, se avsnitt 5.3, påvisar att det endast finns ett fåtal 

specifika situationer när rådgivningslagen är tillämplig. 

 

Ett konsumentskydd ska enligt vår åsikt vara likartat oberoende på vilken rådgivning som 

tillhandahålls. Ett enhetligt regelverk skapar förutsebarhet för den enskilda konsumenten, 

vilket således skulle innebära att konsumenten vid all typ av rådgivning alltid skulle kunna 

förutse vilket typ av investerarskydd denne omfattas av. Anledningen till att lagstiftaren 

väljer att ha kvar lagen är, enligt vår mening, för att upprätthålla ett skyddsnät för att 

förhindra att vissa situationer inte omfattas av någon konsumentskyddande reglering alls. 

Enligt vår åsikt bör rådgivningslagen omarbetas för att skapa ett bättre konsumentskydd. En 

omarbetning borde ske med hänsyn till de krav som införts i VpmL för att uppfylla syftet 

med MiFID II. 

8.5 Gräsrotsfinansiering 

Ett konsumentförhållande anses råda när en fysisk person använder sig av 

gräsrotsfinansiering som erhålls från en näringsidkare för mestadels eget bruk. För att uppnå 

ett konsumenträttsligt skydd i de avseenden där både finansiären och kreditgivaren är fysiska 

personer, måste krediten bli förmedlad av en näringsidkare. 

 

Genom det tidigare angivna under avsnitt 6.2, har vi uppfattningen av att kreditavtal, mellan 

två fysiska personer, varken regleras av konsumentkreditlagen eller annan lagstiftning som 

har specifika skyddsregler för investeraren vid gräsrotsfinansiering. Det innebär att avtalet 

inte står under tillsyn av FI samt att avtalet inte heller omfattas av något sundhetskrav. Den 

fysiska personen som agerar kreditgivare har inget krav på sig att uppfylla en god 

kreditgivningssed och det föreligger ingen informationsskyldighet för låntagaren. 

Kreditgivaren behöver inte göra någon lämplighetsbedömning, utan kan enbart se till sitt eget 

intresse. Speciellt vid kunskapsskillnader mellan parterna, föreligger det en risk för att den 

ena hamnar i underläge och kan skadas ekonomiskt av kreditavtalet.  

 

Det innebär att de två fysiska personerna kan komma att åsidosätta viktiga aspekter i avtalet, 

på grund av bristande kunskap, som val av räntesats. Konsumentskyddet är i denna situation 
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enligt vår åsikt, obefintligt. Det finns visserligen viss möjlighet att jämka avtalet genom den 

allmänna jämkningsregeln i 36 § AvtL, men särskilda skyddsregler anpassade för situationen 

saknas i detta avseende.  

 

En fråga som vi ställer oss är huruvida det föreligger ett behov av att skydda konsumenten i 

fall där två fysiska personer agerar kreditgivare och kapitalsökande. Självklart är vi av åsikten 

att det föreligger en större kunskapsskillnad, och därmed en större risk, mellan en 

näringsidkare och en konsument, och därför måste kraven och reglering vara striktare i denna 

konstellation. Vi anser att det mellan två fysiska personer fortfarande finns en stor risk för att 

det föreligger kunskapsskillnader och att det kan förekomma fall där den ena parten kan 

hamna i ett underläge och bli utnyttjad på grund av sin svagare ställning. Därmed är vi av 

åsikten att investerarskyddet inte är fullständigt och att det föreligger vissa brister i det 

uppdaterade regelverket gällande lånebaserad gräsrotsfinansiering.  

 

Den del inom gräsrotsfinansiering som utgör lånebaserad finansiering och där kreditavtalet 

uppstår mellan två fysiska personer utan en förmedlande näringsidkare som mellanhand är 

oreglerad, och saknar således ett fullgott investerarskydd. Därför anser vi att ett heltäckande 

konsumentskydd inte är uppnått med den gällande regleringen idag. Hur framtida reglering 

kommer att se ut återstår att se, men att gräsrotsfinansiering kräver reglering är enligt vår 

åsikt otvivelaktigt. En reglering gällande gräsrotsfinansiering bör vidare enligt vår åsikt vara 

något som gynnar aktörerna som förmedlar gräsrotsfinansieringen. En lagstiftning som 

innebär reglering av aktörerna och ett konsumentskydd bör leda till ett förtroende för 

plattformarna som tillhandahåller förmedling av gräsrotsfinansiering. Det bör således leda till 

allt fler konsumenter kommer våga att använda sig av fenomenet vilket i sin tur kommer att 

bidra till finansiell tillväxt. 
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9. Slutsats 

Investeringsrådgivaren har genom MiFID II ålagts ett mer omfattande ansvar för att försäkra 

att rådgivningen sker i kundens bästa intresse. Provisionsförbudet vid oberoende rådgivning 

har inneburit en skyldighet att handla i kundens bästa intresse vilket således bör leda till att 

intressekonflikterna har minskat. Därutöver har lämplighetsförklaringen inneburit ett utökat 

skydd för konsumenten och en skyldighet för investeringsrådgivaren att bedöma lämpligheten 

av det finansiella instrumentet för konsumenten. Innebörden av att lämplighetsförklaringen 

ska lämnas till konsumenten på ett varaktigt medium innebär att dokumentskraven måste 

beaktas. Enligt vår åsikt har investeringsrådgivarens förpliktelser gentemot konsumenten 

ökat, vilket kan ifrågasättas om det ska ställas i relation till den arbetsbörda som det innebär.  

 

 

Mindre kapitalstarka aktörer på värdepappersmarknaden torde påverkas mer omfattande än 

kapitalstarka aktörer av kraven som uppställs, främst av den ekonomiska påverkan som 

kraven medför. Denna utveckling kan enligt oss innebära att det för mindre kapitalstarka 

aktörer inte längre lönar sig att bedriva verksamhet utan att det endast kommer att finnas 

likartade, kapitalstarka aktörer, på marknaden.  

 

Konsumentskyddet vid rådgivning är olikartat beroende på hur rådgivningen klassificeras. 

Det finns enbart ett fåtal rådgivningssituationer som omfattas av rådgivningslagen, det kan 

utan tvivel konstateras att skillnaderna mellan konsumentskyddet varierar beroende på vilket 

regelverk rådgivning ska tillämpas. Konsumentskyddet i VpmL är i jämförelse med 

rådgivningslagen betydligt mer omfattande och preciserat, vilket således skapar en 

förutsägbarhet för den enskilda konsumenten. Den finansiella marknaden är komplex och i 

ständig utveckling vilket för den enskilda konsumenten kan vara förvirrande, ett spritt 

regelverk skapar enligt vår åsikt enbart större förvirring för den enskilda konsumenten att 

förstå sina rättigheter. Vi anser att konsumentskyddet ska vara likartat oberoende på vilken 

rådgivning som ges. 

 

Gräsrotsfinansiering är ännu ett oreglerat område, vilket innebär att det finns ett bristande 

konsumentskydd. En lagstiftning, bör enligt vår åsikt, välkomnas av de aktörer som 

förmedlar gräsrotsfinansiering, eftersom det skapar ett förtroende för en effektiv marknad.  
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Sammantaget anser vi att MiFID II har inneburit ett förstärkt konsumentskydd. Rådgivarnas 

förpliktelser gentemot konsumenterna har ökat, vilket således enligt vår åsikt bör innebära att 

konsumentskyddet har stärkts. Förmedling av gräsrotsfinansiering förekommer i fyra olika 

finansieringsformer, som innebär att det finns flertal olika partskonstellationer som måste 

beaktas vid lagstiftning. Det kommer bli intressant att få ta del av kommande lagstiftning som 

ska reglera förmedlingen. Gräsrotsfinansiering är som ovan redogjorts för ett attraktivt 

alternativ för både den kapitalsökande och finansiären, vilket indikerar att det finns ett behov 

av lagstiftning.  
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