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Förord 
 

Med denna uppsats avslutar vi våra tre första år på det affärsjuridiska programmet, men 

samarbetet och vänskapen lever vidare. Uppsatsen symboliserar vårt gemensamma intresse 

för det ständiga sambandet mellan juridik och ekonomi. Vår förhoppning är att vårt arbete 

kan inspirera andra till att synliggöra detta samband och behovet av affärsjurister inom den 

finansiella marknaden.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till de som hjälpt oss på vägen. Vår handledare Anders Holm för 

vägledning och uppmuntran som bidragit till ett bättre slutresultat, våra nära och kära som 

korrekturläst och bidragit med värdefulla synpunkter, men främst vill vi tacka varandra för ett 

gott och glatt samarbete under hela arbetets gång! 

 

 

 

Linköping, 27 maj 2019 

 

 

 

 

Petronella Jouchims Håkansson  Kajsa Loikas 
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Sammanfattning 
 

Digitala hjälpmedel syns idag inom flera områden på den finansiella marknaden och ett av dessa 

hjälpmedel är den tjänst som flera banker och andra institut benämner som sparrobot. Syftet 

med funktionen är att förenkla tillvägagångssättet för konsumenter vid sparande i finansiella 

instrument. De sparrobotar som valts att belysas i denna uppsats hjälper konsumenten att välja 

ett investeringsalternativ utifrån svar på förprogrammerade frågor om risk och tidshorisont för 

placeringen samt den månatliga summa som konsumenten är beredd att avsätta till sparandet.  

 

För finansiell rådgivning till konsumenter gäller rådgivningslagen (2003:862) som exempelvis 

reglerar skadeståndsansvaret i de fall konsumenten råkat ut för vårdslös rådgivning avseende 

finansiella instrument. Lagen infördes år 2003 eftersom det då fanns ett behov av reglering av 

rådgivningen på den finansiella marknaden och att stärka konsumentskyddet. Bristen på 

reglering på den finansiella marknaden har även senare åtgärdats genom EU:s direktiv MiFID 

II avseende värdepappersmarknaden som införlivades i svensk rätt genom lag (2007:528) om 

värdepappersmarknaden. Gemensamt för all reglering på området är syftet att konsument-

skyddet ska stärkas och transparensen på den finansiella marknaden ska öka. 

 

Det finns två typer av finansiell rådgivning, investerings- och placeringsrådgivning. Den största 

skillnaden är att investeringsrådgivning regleras i lagen om värdepappersmarknaden medan 

placeringsrådgivning är ett bredare begrepp, vilket rådgivningslagen reglerar. Beroende på 

vilken aktör som tillhandahåller tjänsten sparrobot kan rådgivningsslaget skilja sig, det kan till 

exempel röra sig om både investeringsrådgivning men också fondförvaltning enligt lag 

(2004:46) om värdepappersfonder.  

 

Beroende på vilken typ av rådgivning som ges gäller olika normer och skyldigheter, dock blir 

skadeståndsbestämmelserna i rådgivningslagen tillämpliga i samtliga fall. Trots att 

skadeståndsbestämmelserna borde kunna tillämpas på samma sätt vid rådgivning via en 

sparrobot som vid råd från en fysisk finansiell rådgivare problematiseras 

rådgivningsförhållandet vilket diskuteras i analysen. 

  



 
 

IV 

Begreppslista och förkortningar 

 
Automatiserad rådgivning - Med automatiserad rådgivning avser FI personliga råd om 

finansiella instrument som ges utan mänsklig inblandning eller med begränsad mänsklig 

inblandning, ofta online.  

 

f. - Följande sida.  

 

ff. - Följande sidor.  

 

Finansiella instrument - överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, andelar i 

företag för kollektiva investeringar, finansiella derivatinstrument och utsläppsrätter. (1 kap. 4 

§ lag (2007:528) om värdepappersmarknaden).  

 

Finansinspektionen (FI) - Myndighet vars uppdrag är att verka för en stabil och väl 

fungerande finansiell marknad som präglas av högt förtroende och som tillgodoser hushållens 

och företagens behov av finansiella tjänster, och samtidigt ger ett högt skydd för konsumenter. 

 

Fysisk rådgivare - I denna uppsats avses en fysisk person som ger råd om finansiella 

instrument till en konsument. Till skillnad från automatiserad rådgivning ges råd från en 

fysisk rådgivare uteslutande med mänsklig inblandning. 

 

LVF - Lag (2004:46) om värdepappersfonder. 

 

MiFID II - EU:s direktiv om värdepappersmarknaden, antogs i maj 2014 av 

Europaparlamentet och rådet och trädde i kraft den 3 januari 2018. 

 

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

 

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

1.1 Problembakgrund 
Sedan lång tid tillbaka har människor vänt sig till banker och andra finansiella institut för 

rådgivning om finansiella placeringar och investeringar. I takt med den tekniska utvecklingen 

kommer det allt fler digitala funktioner med syftet att effektivisera samhället och vår vardag. 

En stor del av utvecklingen är att byta ut den mänskliga arbetskraften mot robotar, d.v.s. 

artificiell intelligens. I dagsläget finns det ingen sammantagen definition av artificiell 

intelligens och begreppet omfattar ett stort antal områden.1 

 

Digitala hjälpmedel har länge funnits och använts på finansmarknaden. De som haft tillgång till 

digitala hjälpmedel har tidigare varit de större aktörerna på marknaden, främst banker, 

finansinstitut och börsmäklare. Den tekniska utveckling som skapar effektiva lösningar för vår 

vardag återfinns även på finansmarknaden. Tack vare den tekniska utvecklingen för 

konsumentens möjlighet att handla med finansiella instrument har avståndet mellan 

konsumenten och finansmarknaden minskat. Banker och börsmäklare är inte längre avgörande 

för konsumentens handel med finansiella instrument eftersom de digitala hjälpmedlen idag är 

många och lättillgängliga för alla, inte bara för de största aktörerna på finansmarknaden utan 

även för konsumenterna.2 

 

Inom finansmarknaden syns den tekniska utvecklingen bland annat genom digitala rådgivare 

(s.k. sparrobotar) som lanserats från flera banker. Idag finns exempelvis Avanza Auto, Danske 

Banks June och Nordeas Nora, som alla är robotar med syfte att ge rådgivning om finansiella 

instrument. Enligt Finansinspektionens kartläggning 2019 var det sammanlagda förvaltade 

kapitalet mer än 900 miljoner kronor för bolag som tillhandahåller automatiserade 

investeringstjänster.3  

 

Sedan finanskrisen 2008 har antalet finansiella instrument ökat väsentligt och i samma takt som 

instrumenten ökat i antal har även lagstiftningen kring handel med finansiella instrument 
                                                
1 Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande “Artificiell intelligens – konsekvenserna av artificiell 
intelligens för den (digitala) inre marknaden, produktion, konsumtion, sysselsättning och samhället”, EUT 
2017/C 288/01. 
2 Finra, “Report on digital investment advice”, 2016 (hämtad 2019-04-16). 
3 FI-tillsyn 11: Kartläggning av rådgivningsmarknaden, 2019-04-10, Dnr 18–22484.  
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utökats. Finanskrisen blev en ögonöppnare för EU och var grunden för den rådande EU-

lagstiftning som idag finns genom MiFID II-direktivet.4 Sparrobotarna medför många juridiska 

aspekter som bör utredas. Hur en eventuell skadeståndsskyldighet kan uppstå och hur 

skadeståndsbedömningen i sådana fall ska göras är idag inte helt klarlagt. 

 

Rådgivning om finansiella instrument kan antingen ske som placeringsrådgivning eller 

investeringsrådgivning. Vid investeringsrådgivning tillämpas lag (2007:528) om 

värdepappersmarknaden (VpmL).5 Även om investeringsrådgivning idag är den vanligast 

förekommande typen av rådgivning finns det inga skadeståndsbestämmelser i VpmL. 

Specialbestämmelser för skadestånd vid rådgivning finns däremot i lag (2003:862) om finansiell 

rådgivning till konsumenter (rådgivningslagen), vilket även är den lag som reglerar den andra 

typen av rådgivning, placeringsrådgivning.6 

 

Rådgivningslagen kom till efter börsnedgången under slutet på 1990-talet då många 

konsumenter förlorade kapital efter att ha gjort investeringar i finansiella instrument utan 

medvetenhet kring risken som investeringarna innebar. Syftet med införandet av 

rådgivningslagen år 2003 var att stärka konsumentskyddet och öka kvaliteten på rådgivningen 

om finansiella instrument till konsumenter samt minska risken för konsumenter som investerar 

i finansiella instrument utan att vara medvetna om vilken risk det innebär.7 Trots syftet bakom 

lagen har den fått stark kritik på grund av avsaknaden av tillämpning i domstol och vissa menar 

att lagen inte alls fyller den funktion som den utredande kommittén hade i åtanke och att lagen 

därför borde göras om i sin helhet.8 

 

Rådande rättsläge för en fysisk rådgivare är att denne kan ägna sig åt båda typerna av rådgivning, 

frågan är om detsamma gäller för sparroboten. Med fysisk rådgivare menar vi i denna uppsats 

en fysisk person som ger råd om finansiella instrument till en konsument. Till skillnad från 

automatiserad rådgivning ges råd från en fysisk rådgivare uteslutande med mänsklig 

inblandning. En ren förmögenhetsskada som orsakas av en fysisk rådgivare ska regleras utifrån 

                                                
4 Bbc.com, “Mifid II: the new rules aimed at avoiding another crash”, 2018-01-03 (hämtad 2019-04-16). 
5 Ibid. 
6 Prop. 2002/03:133.  
7 Prop.2002/03:133, s. 6. Se även Korling, F., Rådgivningsansvar: särskilt avseende finansiell rådgivning och 
investeringsrådgivning, 2010, s. 238 f. 
8 Dahlgren, M., Rådgivningslagen måste ses över, Svenska Dagbladet, 2012-08-10 (hämtad 2019-04-26). Se 
vidare om kritik mot rådgivningslagen i avsnitt 3.4. 
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VpmL eller rådgivningslagen, beroende på vilken rådgivning som förelegat. Huruvida samma 

rättsläge gäller för sparrobotarna är ännu inte utrett. 

1.2 Problemformulering 

Vilken typ av rådgivning ges via en sparrobot och hur skiljer sig eventuellt skadeståndsansvar 

för ren förmögenhetsskada i de fall rådgivning ges via en sparrobot jämfört med när rådgivning 

ges från en fysisk finansiell rådgivare? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda skadeståndsansvaret när rådgivning ges via en sparrobot. 

Detta görs genom att först undersöka skadeståndsansvaret för en fysisk rådgivare med 

tillämpning av aktuell lagstiftning, för att sedan undersöka om tillämpning av samma 

lagstiftning är möjlig på en sparrobot. De digitala rådgivare som har valts att belysas i uppsatsen 

är Avanza Auto, Danske Banks June, Nordeas Nora, Fundler, Opti och Waizer som presenteras 

vidare i avsnitt 2.2.1. Eftersom en sparrobot främst riktar sig till konsumenter är syftet med 

uppsatsen att beröra skadeståndsfrågan endast när det gäller råd till en konsument, såväl från 

den fysiska rådgivaren som från sparroboten.  

 

En stor del av uppsatsen utgörs av definitionsproblematiken som finns mellan investerings- och 

placeringsrådgivning, både vad gäller råd från en fysisk person men också vid råd från en 

sparrobot. Följdfrågan blir således om all rådgivning från en sparrobot är av ett och samma slag 

eller om det finns faktorer i och runt rådgivningen som gör att olika typer av rådgivning kan ges. 

Syftet med gränsdragningen är att det ska råda klarhet i vilken lag som omfattar rådgivningen 

från en sparrobot.  

 

Slutligen är syftet med uppsatsen att ingående behandla skadeståndsbedömningen vid ren 

förmögenhetsskada som orsakats i de fall finansiell rådgivning tillhandahållits via en sparrobot, 

både vad gäller culpabedömningen men också aspekter som adekvat kausalitet och bevisfrågan. 

Ren förmögenhetsskada orsakad av en robot har inte berörts i större utsträckning tidigare, vilket 

gör att vi med denna uppsats önskar klargöra detta.  
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1.4 Tidigare skrivelser på området 
Skrivelser på ämnet automatiserad rådgivare är i dagsläget begränsat. Det som finns skrivet 

avser främst den ekonomiska aspekten om hur automatiserad rådgivning kan utveckla och driva 

den finansiella marknaden framåt, inte minst tack vare en automatiserad rådgivares oberoende 

och minskade felmarginaler. Vidare finns en del skrivelser om ansvarsfrågan vad gäller 

artificiell intelligens, men främst med fokus på produktansvar, person- och sakskada. Desto 

mindre finns skrivet om artificiell intelligens som orsakar ren förmögenhetsskada. 

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen behandlar främst finansiell rådgivning från värdepappersinstitut. Vi berör därför inte 

försäkringsförmedling eller annan typ av finansiell rådgivning som inte berör finansiella 

instrument. Livförsäkring med sparandefunktion, som rådgivningslagen reglerar, behandlas inte 

i uppsatsen.  

1.6 Metod och material  
För att besvara frågeställningen tillämpas rättsdogmatisk metod och därmed används de 

allmänna rättskällorna, som består av lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin.9 Emellertid är 

rättspraxis på området finansiell rådgivning mycket begränsad, speciellt med tillämpning av den 

nya rådgivningslagen. Praxis från lägre instanser, men även avgörande från Allmänna 

reklamationsnämnden (ARN) är därför desto mer betydande. Det är därför väsentligt att 

understryka att avgöranden från ARN inte är gällande rätt, men trots det kan ARN:s uttalanden 

ändå ge normativ vägledning vid osäkra rättslägen.10  

 

En stor del av uppsatsen utgörs av klargöranden av definitionsskillnaden mellan investerings- 

och placeringsrådgivning. Vi ämnar även precisera huruvida automatiserad rådgivning från en 

sparrobot utgör investeringsrådgivning eller placeringsrådgivning. Det har i tidigare skrivelser 

inom ämnet visat sig svårt att endast med hjälp av lagtext definiera finansiell rådgivning,11 därför 

har vägledning hämtats i Fredric Korlings mycket omfattande avhandling på området 

rådgivningsansvar.12 Korling är docent i civilrätt och specialiserad inom skadeståndsrätt på 

                                                
9 Kleineman, J., “Rättsdogmatisk metod”, Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 2018, s. 
21. 
10 Ramberg, C., Rättskällor - en introduktion i kritiskt tänkande, s. 37. 
11 SOU 2002:41, s. 27. 
12 Korling, F., Rådgivningsansvar: särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning, 2010. 
(härefter Korling, Rådgivningsansvar, 2010). 
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finansmarknaden.13 Det faktum att Korling är ensam om att ha behandlat rådgivaransvar i så 

stor utsträckning gör att hans avhandling är mycket betydande för denna uppsats. Hänsyn ska 

således tas till att liknande avhandlingar inte finns skrivna på samma område av andra författare 

och därför kommer Korlings egna slutsatser kunna bli avgörande för vår analys utan att kunna 

jämföras med andra slutsatser. Med anledning av detta innehåller uppsatsens analysdel ett 

kritikavsnitt där bland annat Korlings betydelse för denna uppsats diskuteras mer ingående.  

 

I arbetet ligger huvudfokus på rådgivningslagen och VpmL. De två lagarna är centrala för 

diskussion kring rådgivning om finansiella instrument och därför tar vi, förutom propositioner 

och statens offentliga utredningar, även hjälp av förarbetsuttalanden från Regeringskansliet 

gällande dessa lagar.14 Ett mycket betydande EU-direktiv är MiFID II som behandlar 

investeringsrådgivning. Direktivet är implementerat i VpmL. Såväl direktivet som förordningen 

MiFIR är därför av stor användning.  

 

Enligt 8 § rådgivningslagen står rådgivare som lämnar råd till konsumenter under 

Konsumentverkets tillsyn, såvida de inte står under Finansinspektionens tillsyn. De aktörer som 

omfattas av Finansinspektionens tillsyn framgår av 1 § 23 kap. VpmL. Därför kommer 

uppsatsen ha användning av såväl Finansinspektionens som Konsumentverkets allmänna råd. 

Viktigt att poängtera är dock att allmänna råd inte är lagstiftning och därför särskiljs både 

Finansinspektionen och Konsumentverkets allmänna råd från författningar.15 På grund av 

bristande tillgång på rättspraxis kan de allmänna råden dock vara till hjälp för att belysa den 

problematik som i praktiken kan uppstå vid såväl investerings- som placeringsrådgivning.  

 

Till den del rättsfall och praxis finns om finansiell rådgivning berörs enbart rådgivning från 

fysiska rådgivare. Skrivelser om ämnet automatiserad rådgivning, eller sparrobotar, är i 

dagsläget mycket begränsat och det mesta som finns skrivet gäller främst den ekonomiska 

aspekten om hur automatisering kan utveckla och effektivisera den finansiella marknaden. Få 

har berört de juridiska aspekterna av funktionerna. Uppsatsens bredd och djup kommer att 

påverkas av bristen på litteratur som finns inom området.  

                                                
13 Su.se, Juridiska institutionen – Fastreg, (hämtad 2019-05-21).  
14 Kleineman, J. “Rättsdogmatisk metod”, Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 2018, s. 
28 f. 
15 Ramberg, C., Rättskällor - en introduktion i kritiskt tänkande, s. 69 f. 
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1.7 Disposition   
I uppsatsens andra kapitel definieras fenomenet sparrobot och en redogörelse för dess förekomst 

på den svenska finansmarknaden idag. Senare i kapitlet redogörs för gränsdragnings-

problematiken mellan investerings- och placeringsrådgivning med hjälp av de av Korling 

uppställda rekvisiten för båda rådgivningsslagen. Andra kapitlet avslutas med definition av 

konsumentbegreppet och gränsdragningen mellan rådgivning, marknadsföring och försäljning.  

 

Uppsatsens tredje kapitel syftar till att ge en bild av gällande rätt för en fysisk finansiell rådgivare 

som ger råd om finansiella instrument. Redogörelsen inbegriper definition och genomgång av 

rådgivarens skyldigheter, grundläggande skadeståndsrättsliga principer, nationell- och EU-

lagstiftning. Kapitlet avslutas med en genomgång av s.k. SwedSec-licensers betydelse och 

begreppet god rådgivningssed. I uppsatsens fjärde kapitel utreds närmare skadeståndsrättsliga 

principer såsom uppsåts- och oaktsamhetsbedömning, det positiva och negativa 

kontraktsintresset samt adekvat kausalitet. Slutligen redogörs för skadeståndsbedömningen för 

en fysisk finansiell rådgivare. 

 

Fjärde kapitlet utgör den sammanfattande grunden för uppsatsens analys i femte kapitlet. I 

uppsatsens fjärde kapitel tillämpas det i uppsatsen genomgångna materialet i möjlig mån på 

rådgivning från sparrobotar. Analysen består även av djupare diskussion om fenomenet 

sparrobot och jämförelser med rådgivning från en fysisk rådgivare samt problematik som 

uppstår. Uppsatsens analysdel avslutas med ett självkritikavsnitt. 

  



 
 

7 

2 Fenomenet sparrobot och gränsdragningsproblematik 

2.1 Inledande kommentar 
I början av detta kapitel presenteras fenomenet sparrobot och dess innebörd. Vidare behandlas 

konsumentbegreppet eftersom det är i fokus för denna studie om rådgivning om finansiella 

instrument till konsumenter. Sedan görs en grundlig genomgång av definitionsskillnader mellan 

investerings- och placeringsrådgivning för att underlätta för analysen med förståelse för vilken 

typ av rådgivning som ges av en sparrobot. Slutligen ges en kort redogörelse för den viktiga 

skillnaden mellan rådgivning, marknadsföring och försäljning.  

2.2 Vad är en sparrobot?  
En sparrobot innebär att en bank eller annan aktör på marknaden erbjuder en tjänst i form av en 

automatiserad rådgivning för finansiella investeringar som baseras på endast ett fåtal frågor som 

konsumenten svarar på i ett formulär. Frågorna baseras ofta på vilken risk konsumenten vill ta, 

vilken tidshorisont sparandet ska ha och vilken månatlig summa som konsumenten kan avsätta. 

Idag finns det ingen definition av begreppet sparrobot i lagtext. Däremot bör begreppet 

automatiserad rådgivning kunna tillämpas på en sparrobot, eftersom roboten tillhandahåller en 

typ av automatisk rådgivning om finansiella instrument. Definitionen kan hämtas från en 

promemoria utgiven av Finansinspektionen: 

 

“Med automatiserad rådgivning avser FI personliga råd om finansiella instrument som ges utan 

mänsklig inblandning eller med begränsad mänsklig inblandning, ofta online.”16 

2.2.1 Sparrobotar på marknaden idag 
De digitala rådgivare som tillhandahålls av banker är Avanza Auto, Danske Banks June och 

Nordeas Nora. Bankerna själva kallar sina digitala rådgivare för “sparrobotar” och de erbjuder 

automatiskt månadssparande i olika fonder. De finansiella instrument som samtliga sparrobotar 

ger rådgivning om är således fonder. Begreppet sparrobot kommer fortsättningsvis användas för 

denna typ av rådgivning. Vilken fond konsumenten blir rekommenderad beror på vilken risk, 

tidshorisont och summa som väljs.  

 

                                                
16 Olivendahl, Charlotta och Thorsbrink, Marie, Automatiserad rådgivning, Finansinspektionen, 2016. Dnr 16–
19268. 
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Avanza Auto består av sex olika specialfonder med automatisk fondförvaltning av Avanza 

Fonder AB.17 Finansinspektionen gav Avanza Fonder AB tillstånd att bedriva fondverksamhet 

enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) år 2006 och senare tillstånd att förvalta 

alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa 

investeringsfonder 2015.18 Enligt 5 § 2 kap. VpmL undantas ett fondbolag som har tillståndsplikt 

enligt LVF från ytterligare tillståndsplikt att bedriva värdepappersrörelse enligt VpmL. 

Fondbolaget har alltså tillstånd att bedriva värdepappers-rörelse enligt 1 § 2 kap. VpmL i och 

med sitt tillstånd att bedriva fondverksamhet. Avanza Fonder skiljer sig därför från de andra 

aktörerna eftersom bolaget endast har tillstånd att bedriva fondverksamhet, men med hänvisning 

till nämnda lagrum omfattas det ändå av reglerna i VpmL.  

 

Danska Banks June har fem olika fonder med olika kombinationer av aktier och obligationer.19 

När en konsument investerar i en av de fem June-fonderna ingår konsumenten avtal med Danske 

Bank A/S, Danmark, Sverige Filial.20 Nordeas sparrobot Nora finns i två varianter, Nora Easy 

som erbjuder fem olika fonder och Nora Portfölj för premiumkunder som kan välja mellan 

ytterligare en hållbar fond eller en aktivt förvaltad fond.21 Både June och Nora står under tillsyn 

av Finansinspektionen eftersom de tillhandahålls av banker som har tillstånd att verka på den 

finansiella marknaden.  

 

Marknadsföringen av sparrobotarna riktar sig främst till personer som inte själva har tid eller 

intresse att göra aktiva val med sina finansiella investeringar. Samtliga aktörer använder orden 

“enkelt” och “automatiskt” i sin marknadsföring. Gränsdragningen mellan marknadsföring, 

försäljning och rådgivning är dock inte helt klar.22 Frågan uppstår därför om en sparrobot utövar 

rådgivning, försäljning eller endast marknadsföring. För att det ska handla om rådgivning 

behöver det vara råd i juridisk mening, det räcker således inte med råd som kan ges av vem som 

helst.  

 

Finansiell rådgivning kan i många fall likna försäljning av finansiella tjänster. En diskussion 

kan föras kring om det är rådgivarens oberoende som är avgörande för om det rör sig om just 

                                                
17 Avanza.se, “De vanligaste frågorna om Avanza Auto” (hämtad 2019-04-09). 
18 Avanzafonder.se, “Bolagsfakta” (hämtad 2019-05-06).  
19 Junespara.se, “Allt om June” (hämtad 2019-04-09).  
20 Junespara.se, “Terms” (hämtad 2019-05-06). 
21 Nordea.se, “Våra tjänster” (hämtad: 2019-04-09).  
22 Korling, Rådgivningsansvar, 2010, s. 123. 
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finansiell rådgivning.23 Men ett sådant oberoenderekvisit kan inte anses föreligga enligt 

rådgivningslagen, eftersom rådgivning som sker i samband med försäljning även kan ses som 

finansiell rådgivning.24  

 

Enligt Finansinspektionen möjliggör automatiserad rådgivning en mer oberoende rådgivning till 

konsumenter.25 Däremot saknar Finansinspektionen uppdrag att främja den tekniska 

utvecklingen när det gäller finansiella tjänster, utan endast att verka för en fungerande finansiell 

marknad med högt konsumentskydd.26 Ofta är den automatiserade rådgivningen som sker 

finansierad genom provisioner eller utgör försäljning av aktörens egna produkter, vilket innebär 

att rådgivningen inte kan vara oberoende.27  

  

Det finns även sparrobotar på marknaden idag som varken ägs av storbanker eller nischaktörer. 

Tre exempel är Fundler, Opti och Waizer som ger rådgivning om produkter som inte är bolagens 

egna och därför marknadsför de sig som oberoende rådgivare. Kraven som måste uppfyllas för 

att företagen ska anses tillhandahålla investeringsrådgivning på oberoende grund framställs i 

MiFID II artikel 24.7 och innebär först och främst att aktörerna ska erbjuda ett tillräckligt stort 

antal finansiella instrument som inte är från värdepappersbolaget självt eller närliggande 

enheter. För att klassificeras som oberoende måste även kravet på att bolaget inte tar ut någon 

provision eller andra avgifter vara uppfyllt.28 

 

Fundler, som tidigare hette Prime Pilot, grundades 2015 och placerar kundernas pengar i olika 

fonder baserat på risk och tidshorisont, i likhet med Avanza Auto, Nora och June.29 Den största 

skillnaden för Fundler är att de investeringsprodukter som rekommenderas är utgivna av andra 

banker eller fondbolag och inte av bolaget själv. Fundler sköter endast rådgivning och är ett 

registrerat anknutet ombud till värdepappersbolaget Nord Fondkommission AB.30 Definitionen 

av anknutet ombud finns i MiFID II artikel 4.1.29. Ett värdepappersbolag som har ett eller flera 

anknutna ombud ansvarar för att ombudet följer reglerna om anknutna ombud enligt 6 kap. 

VpmL. Vad gäller skadestånd innebär Fundlers ombudsroll att Nord Fondkommission AB 

                                                
23 Korling, Rådgivningsansvar, 2010, s. 128. 
24 Ibid., s. 282. 
25 Finansinspektionen, “Myndighetens roll kring innovationer”, 2017-12-01, Dnr 17–4481. 
26 Ibid.  
27 FI-tillsyn 11: Kartläggning av rådgivningsmarknaden, 2019-04-10, Dnr 18–22484. 
28 MiFID II, art. 24.7. 
29 Carlsson, S. “Finansmarknaden rusar till AI- här är tio svenska robotrådgivare”, Digital.di.se, 2017-10-03 
(hämtad 2019-04-09). 
30 Fundler.se, “Allmänna villkor”, (hämtad 2019-04-29).  
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ansvarar för ren förmögenhetsskada som Fundler orsakar,31 men att Nord Fondkommission AB 

har regressrätt mot Fundler vid eventuell skadeståndsersättning.32  

 

Opti grundades 2014 och var därmed den första robotrådgivaren som godkändes av 

Finansinspektionen. Till skillnad från Fundler är Opti ett värdepappersbolag som har eget 

tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Utöver rekommendationer om investeringar i nya 

fonder fokuserar Opti även på att förbättra eller byta ut konsumentens nuvarande fonder genom 

en s.k. hälsokoll. Konsumenten kan sedan bli rekommenderad en liknande fond men som ska ge 

bättre avkastning eller ha en lägre avgift.33  

 

Waizer ägs av förmånsplattformen Benify och inriktar sig på robotrådgivning inom tjänste-

pensioner.34 De fonder som rekommenderas av Waizer finns hos Nordnet och rekommenderas 

för konsumenten baserat på dennes profil. Till skillnad från sparrobotarna som tillhandahålls av 

olika banker sker här ingen rekommendation baserat på ett antal frågor utan istället förvaltar 

Waizer kundens kapital baserat på den investeringsstrategi som valts, s.k. diskretionär 

förvaltning eller portföljförvaltning.35 Innebörden härav är att Waizer kan utföra 

handlingsalternativ åt konsumenten, som köp och sälj, utan konsumentens godkännande vid 

varje enskilt tillfälle.36 De nu presenterade digitala rådgivarna kommer fortsättningsvis 

benämnas ”sparrobotarna”. 

2.3 Konsumentbegreppet 
Den automatiserade rådgivning som sker idag är främst riktad till privatpersoner, därför är det 

av intresse att definiera konsumentbegreppet. I VpmL görs ingen skillnad på om rådgivningen 

ges till en konsument eller näringsidkare, i lagen används istället begreppet kund. Definitionen 

av vem som är konsument enligt rådgivningslagen är därför viktig, eftersom ingen sådan 

definition finns i VpmL. I 2 § rådgivningslagen definieras konsument som ” […] en fysisk 

person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet”. 

                                                
31 5 § 6 kap. VpmL. 
32 Lycke, J., Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 6 kap. 5 §, Lexino 2015-01-26 
33 Opti.se, “Frågor och svar”, (hämtad 2019-04-29).  
34 Carlsson, S. “Finansmarknaden rusar till AI- här är tio svenska robotrådgivare”, Digital.di.se, 2017-10-03 
(hämtad 2019-04-09). 
35 Se Lycke, Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 1 kap. 4 c §, Lexino 2018-07-26, för definitionen av 
portföljförvaltning. 
36 Waizer.se, “Vanliga frågor”, (hämtad 2019-04-29).  
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Definitionen överensstämmer med definitionen av konsument i såväl 1 a § 

konsumenttjänstlagen som 2 § konsumentkreditlagen och 1 § konsumentköplagen.  

 

Det första kravet som ställs är således huvudsaklighet, vilket innebär att rådgivningen till största 

del ska omfatta ändamål utanför näringsverksamhet. Det kan således fortfarande klassificeras 

som finansiell rådgivning till konsument om en mindre och oväsentlig del utgör handlande som 

faller inom näringsverksamhet. Det andra kravet som är avgörande är ändamålet med 

rådgivningen, men rådgivningen anses även vara till en konsument om endast avsikten är att få 

råd för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet.37 

 

Eftersom konsumentrekvisitet kräver handlande för ändamål utanför näringsverksamhet uppstår 

frågan om en s.k. daytrader38 anses handla i egenskap av konsument eller näringsidkare. ARN 

har i två fall prövat frågan och i de båda fallen ansågs daytraders handlande vara i yrkesmässig 

omfattning och således inte uppfylla konsumentrekvisitet.39 I utredningen till rådgivningslagen 

hänvisas även till denna nämnd-praxis med anledning av att daytraders inte betraktas som 

konsumenter och därför inte heller omfattas av rådgivningslagen.40  

 

Begreppet “daytrader” har dock inte avgörande betydelse för denna uppsats eftersom de digitala 

rådgivarna som finns på marknaden idag främst riktar sig till nybörjare på börsen. Målgruppen 

är ofta människor som inte själva har tillräcklig kunskap och information för att genomföra sina 

egna investeringar, utan hellre använder sig av en algoritm för att skapa ett enkelt 

månadssparande, ofta till en global- eller indexfond. 

2.4 Investerings- och placeringsrådgivning 

2.4.1 Definition av investeringsrådgivning 
För att ett institut ska vara berättigat att tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende 

finansiella instrument krävs tillstånd från Finansinspektionen. Investeringsrådgivning är således 

en tillståndspliktig investeringstjänst.41  

 

                                                
37 Korling, Rådgivningsansvar, 2010, s. 245. 
38 Daytrader: person som dagligen gör många och kortsiktiga affärer med värdepapper (daytrading), vanligen 
med aktier. (Nationalencyklopedin, daytrader.) 
39 ARN:s avgörande 2001-08-14, ärende nr 2001–1724 och ARN:s avgörande 2001-11-13, ärende nr 2001–3188. 
40 SOU 2002:41, s. 53. 
41 Oxenstierna, G., Placeringsrådgivning: kunskap för SwedSecs licensiering, 2018, s. 326. 
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Råden från en rådgivare ska vara personliga för att det ska röra sig om investeringsrådgivning. 

Det ska således inte röra sig om allmänna råd utan specifika köp- eller säljrekommendationer 

för ett visst finansiellt instrument, till exempel aktier.42 Vid investeringsrådgivning tillämpas 

VpmL, men även rådgivningslagen kan bli tillämplig i det civilrättsliga förhållandet mellan 

konsumenten och rådgivaren, eftersom VpmL endast reglerar det näringsrättsliga för företaget 

som tillhandahåller rådgivningen.43 Tillämpning av VpmL för de bolag som omfattas av lagen 

är oberoende av på vilket sätt råden ges.44 Däremot saknar VpmL civilrättsliga regler för 

skadestånd, därför blir rådgivningslagen tillämplig även för investeringsrådgivning. 

 

VpmL gör ingen skillnad på om råd ges till en konsument eller näringsidkare utan benämner 

dessa gemensamt med ordet kund.45 I uppsatsen ligger fokus på rådgivning till konsumenter, 

eftersom en sparrobot riktar sig till just konsumenter, därför kommer rådgivning till juridiska 

personer inte beröras närmare. Rådgivningen klassificeras som investeringsrådgivning oavsett 

på vilket sätt som de personliga råden ges.46 Gränsdragningen mot allmänna rekommendationer 

och informationsgivning är dock inte helt klar. Gränsdragningsproblematiken är avgörande för 

ansvarsfrågan eftersom olika krav ställs på rådgivaren beroende på om det rör sig om rådgivning, 

information eller marknadsföring.47 Definitionen av begreppet investeringsrådgivning har 

klargjorts i och med införandet 2018 av MiFID II som:  

 

“[…] tillhandahållande av personliga rekommendationer till en kund, på dennes begäran eller 

på värdepappersföretagets initiativ, i fråga om en eller flera transaktioner som avser finansiella 

instrument”.48  

 

Eftersom en sparrobot baserar sina rekommendationer på frågor som kunden svarar på själv, 

torde rådgivningen anses vara på kundens begäran. Vidare måste det utredas om de fonder som 

en sparrobot rekommenderar är ett finansiellt instrument för att uppfylla definitionen av 

investeringsrådgivning enligt MiFID II ovan.  

  

                                                
42 MiFID II art. 4.1.4.  
43 Prop. 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden, s. 441. 
44 Olivendahl, Charlotta och Thorsbrink, Marie, Automatiserad rådgivning: 2016. Stockholm: 
Finansinspektionen, 2016. Dnr 16–19268. 
45 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. 
46 Olivendahl, C. & Thorsbrink, M., Automatiserad rådgivning, Promemoria Finansinspektionen, 2016. Dnr 16–
19268. 
47 Korling, Rådgivningsansvar, 2010, s. 123. 
48 MiFID II, art 4.1.4, se även 4c § 1 kap. VpmL.  
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Med utgångspunkt i ovan definition har Korling ställt upp fyra rekvisit som ska vara uppfyllda 

för investeringsrådgivning vilka är instrument-, rekommendations-, individual- och 

yrkesmässighetsrekvisitet som berörs närmare nedan.49  

2.4.1.1 Instrumentrekvisitet 
Ett finansiellt instrument definieras i 4 § 1 kap. VpmL som överlåtbara värdepapper, 

penningmarknadsinstrument, andelar i företag för kollektiva investeringar, finansiella 

derivatinstrument och utsläppsrätter. Det finns även en gemensam EU-definition av finansiella 

instrument i MiFID II-direktivet. Avgörande är dock att rekommendationen gäller det specifika 

finansiella instrumentet och inte till hur stor del en portfölj bör innehålla ett visst finansiellt 

instrument, eftersom s.k. allokering inte utgör investeringsrådgivning.50 Det finns olika typer av 

fonder, t.ex. aktiefond51 eller räntefond52. De fonder som rekommenderas av en sparrobot är ofta 

blandfonder och kan innehålla både aktier, råvaror och räntor. En fondandel är således en 

samling av olika värdepapper och därmed är det ett finansiellt instrument.53 Det framgår även 

av 1 § 1 kap. lag (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) att fondandelar är ett finansiellt 

instrument.  

2.4.1.2 Rekommendationsrekvisitet 
Det andra rekvisitet är rekommendationsrekvisitet som innebär att rekommendationen ska 

innehålla handlingsalternativ för kunden som anses lämpliga med hänsyn till kundens situation. 

Det föreligger även formkrav för rekommendationen som måste innehålla en åtgärd som 

exempelvis “köp” eller “sälj”.54 En sparrobot borde uppfylla rekommendationsrekvisitet 

eftersom den föreslår ett handlingsalternativ, att köpa andelar i en specifik fond. En sparrobot 

ger personliga råd, eftersom de baseras på personliga frågor om risk, tidshorisont och belopp 

som personen i fråga kan tänkas spara. Ofta krävs även personlig inloggning hos respektive 

aktör för att få tillgång till sparroboten.  

                                                
49 Korling, Rådgivningsansvar, 2010, s. 293 ff. 
50 Ibid.  
51 En fond som huvudsakligen innehåller aktier, men där även en viss del andra värdepapper kan förekomma, se 
Nationalencyklopedin, aktiefond. (hämtad 2019-04-10). 
52 Värdepappersfond som placerar i räntebärande värdepapper, t.ex. obligationer och statsskuldväxlar, se 
Nationalencyklopedin, räntefond. (hämtad 2019-04-10). 
53 Lycke, J., Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 1 kap. 4 § 7 p. 4 st., Lexino 2018-07-26.  
54 MiFID II art. 4.1.4. 
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2.4.1.3 Individualrekvisitet 
Det tredje rekvisitet, individualrekvisitet, innebär att rekommendationen måste vara riktad till 

endast en person och att rekommendationen ska vara personlig.55 Om individualrekvisitet inte 

anses uppfyllt är det inte rådgivning utan ren information eller marknadsföring.56 Enligt 

Finansinspektionen är det av stor betydelse hur konsumenten uppfattar rådet och uppfattningen 

ska därmed innebära att rådet är personligt om konsumenten uppfattar det som sådant i enlighet 

med den befogade tillitens princip.57 Vikten av den till rådets riktade uppfattning talar för 

ställningstagandet att en sparrobot uppfyller individualrekvisitet, eftersom den specifika fonden 

som rekommenderas sannolikt uppfattas som personlig av konsumenten.  

2.4.1.4 Yrkesmässighetsrekvisitet  
Det fjärde och sista rekvisitet handlar om yrkesmässighet vilket är nödvändigt att reglera 

eftersom investeringsrådgivning är en tillståndspliktig tjänst och omfattas av VpmL. MiFID-

direktivet omfattar företag som yrkesmässigt tillhandahåller investeringstjänster, och omfattar 

därför inte företag som bedriver annan yrkesmässig verksamhet.58 För att rekvisitet om 

yrkesmässighet ska vara uppfyllt ska således företaget som tillhandahåller rådgivningen falla 

under tillståndskravet i VpmL.59 De banker som erbjuder sparrobot som tjänst bedriver sin 

fondförvaltning i specifika bolag. Nordeas fondbolag är Nordea funds AB60, Danske Banks 

fondbolag är Danske Invest AB61 och Avanza bedriver sin fondförvaltning i Avanza Fonder 

AB62. Tillståndsplikt råder för samtliga fondbolag enligt 4 § 1 kap. LVF. Således faller företagen 

under tillståndskravet och tjänsten sparrobot bör utgöra investeringsrådgivning.  

2.4.2 Placeringsrådgivning 
I jämförelse med investeringsrådgivning klassificeras mer allmänna råd om finansiella 

instrument istället som placeringsrådgivning, även kallad finansiell rådgivning.63 Vid finansiell 

rådgivning från näringsidkare till en konsument tillämpas rådgivningslagen. I lagtexten görs 

ingen definition av begreppet finansiell rådgivning, däremot har en sådan definition behandlats 

                                                
55 MiFID II art. 4.1.4. 
56 Korling, Rådgivningsansvar, 2010, s. 309 ff.  
57 Olivendahl, Charlotta och Thorsbrink, Marie, Automatiserad rådgivning: 2016. Stockholm: 
Finansinspektionen, 2016. Dnr 16–19268. Se även SOU 2015:2, s. 408. 
58 MiFID II, art. 5.1.  
59 Korling, Rådgivningsansvar, 2010, s. 319. 
60 Nordea.se, “Om Nordea Funds Ab” (hämtad 2019-04-11). 
61 Danskeinvest.se, “Om Danske Invest” (hämtad 2019-04-11). 
62 Avanzafonder.se “Bolagsfakta” (hämtad 2019-04-11). 
63 Korling, Rådgivningsansvar, 2010, s. 241. 
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i propositionen till lagen.64 I första hand ska finansiell rådgivning inte vara knuten till en viss 

typ av verksamhet, eftersom finansiell rådgivning erbjuds inom flera olika branscher. Begreppet 

ansågs inte heller avse en speciell produkttyp av finansiella instrument. Därmed är 

placeringsrådgivning det begrepp som främst omfattas av rådgivningslagen.65 Utredaren tar upp 

flera kriterier för den finansiella rådgivning som lagen ska behandla, däribland att rådgivningen 

är av individuell karaktär och är utformad efter konsumentens särskilda behov och önskemål. 

Rådgivaren ska även ha speciell kompetens avseende området för rådgivningen och därmed 

kunna vägleda konsumenten.66 Någon definition av placeringsrådgivning görs däremot inte i 

varken utredningen eller propositionen.  

 

Avgränsningen avseende placeringsrådgivning görs istället med hänsyn till vilken risk en 

placering har för konsumenten. Insättning på bankkonto där risken för ekonomisk förlust är liten 

omfattas därför inte av rådgivningslagen, eftersom konsumenten då inte kan anses vara beroende 

av en rådgivares kompetens. Däremot ska mer riskfyllda investeringar som att ställa ut 

optioner67 eller köp av aktier omfattas av rådgivningslagen.68  

 

Rådgivningslagen innehåller skadeståndsbestämmelser om att rådgivare som uppsåtligen eller 

oaktsamt orsakar konsument skada ska ersätta den. Till den del bestämmelserna inte är 

tillräckliga för skadeståndsregleringen ska skadeståndslagen tillämpas.69 Vidare finns även 

allmänna näringsrättsliga regler som gäller finansiell rådgivning som en näringsidkare 

tillhandahåller en konsument.70 Rådgivningslagen är tvingande till konsumentens fördel enligt 

3 § rådgivningslagen.  

 

Det är grundläggande att rådgivningen varken betraktas som försäljning eller marknadsföring 

för att rådgivningen ska omfattas av rådgivningslagen. Rådgivningslagen ska tillämpas generellt 

oavsett i vilket sammanhang som rådgivningen ges. Enligt lagstiftaren är gränsdragningen viktig 

att framhålla eftersom finansiell rådgivning ofta sker i samband med försäljning.71 Enligt lagens 

                                                
64 Prop. 2002/03:133, s. 13. 
65 SOU 2002:41 s. 100. Se även SvjT 2003 s. 86. 
66 SOU 2002:41 s. 99. Se även Korling, Rådgivningsansvar, 2010, s. 240. 
67 Göta hovrätts dom 2009-04-08, mål nr. T 1357–08 
68 Korling, Rådgivningsansvar, 2010, s. 241. 
69 Lycke, J., Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 6 §, Lexino 2017-08-25. 
70 Prop. 2016/17:162 s.442.  
71 Prop 2002/03:133, s. 18.  



 
 

16 

proposition är ett krav för finansiell rådgivning att rekommendationer och handlingsalternativ 

är rimliga med hänsyn till konsumentens behov, önskemål och förutsättningar.72  

 

Korling menar att definitionen av placeringsrådgivning ska göras utifrån sju rekvisit, 

konsumentrekvisitet (se avsnitt 2.3), näringsidkarrekvisitet, riskrekvisitet, instrumentrekvisitet, 

rekommendationsrekvisitet, individualrekvisitet och tillitsrekvisitet. Korling menar vidare att 

varje rekvisit bör vara uppfyllt för att placeringsrådgivning ska anses föreligga.73  

2.4.2.1 Näringsidkarrekvisitet 
Näringsidkarrekvisitet innebär att rådgivaren ska vara en fysisk eller juridisk person som 

uteslutande handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Det 

betyder att det ska råda kausalitet mellan näringsverksamhetens art och den rådgivning som ges 

för att rådgivningslagen ska bli tillämplig. Korling förklarar detta med ett exempel  

 

“En taxichaufför som ger ett investeringsråd till en passagerare omfattas således inte av lagen 

[rådgivningslagen, reds. anm.], eftersom rådgivningen inte har något samband med 

taxiverksamheten.”74  

 

Rekvisitet har även betydelse för att utesluta råd som ges inom den privata sfären. Kleineman 

har tidigare uttryckt att rekommendationer som rådgivare ger inom den privata sfären kan tänkas 

omfattas av ett slags skadeståndsrättslig immunitet s.k. curbstone advice.75 Dock bör fråga om 

sådan immunitet endast uppstå i de fall då rekommendationen rör området för rådgivarens 

profession. Grundläggande är därmed att råd och rekommendationer inom den privata sfären 

ska bedömas med stor försiktighet, endast i de fall där rådet kan tänkas omfattas av rådgivarens 

expertis ska ett ställningstagande göras. 

 

Vad gäller sparrobotens uppfyllande av rekvisitet borde dess anknytning till det ägande bolaget 

räcka. Sparroboten är programmerad för att tillhandahålla konsumenterna en tjänst som klart 

ligger inom näringsverksamheten som den bakomliggande näringsidkaren håller på med. 

Näringsidkarrekvisitet borde därför vara uppfyllt för sparroboten.  

                                                
72 Prop 2002/03:133, s. 18. 
73 Korling, Rådgivningsansvar, 2010, s. 237 ff.  
74 Ibid., s. 250. 
75 Kleineman, J., Ren förmögenhetsskada: särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart, 1987, s. 388. 
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2.4.2.2 Riskrekvisitet 
Det rekommenderade handlingsalternativet från rådgivaren måste innebära en beaktansvärd risk 

för konsumenten för att riskrekvisitet ska vara uppfyllt.76 Det innebär att placeringar med låg 

eller mycket låg risk inte ska omfattas av rådgivningslagen eftersom det istället finns 

konsumentlagstiftning som täcker området. Således måste det gå att bevisa placeringens risk i 

efterhand. Vid tillämpning av rådgivningslagen skapas det därför en stor bevis- och 

argumentationsbörda för konsumenten.77 Sparroboten tillhandahåller placering i fonder och 

varje placering som sparroboten gör åt konsumenten grundar sig i regel på vilken tidshorisont 

och vilken risknivå konsumenten angivit att denne ser för sin investering. Frågan om placeringen 

uppfyller rekvisitets krav på beaktansvärd risk måste därför utredas i det enskilda fallet, någon 

generell bedömning kan inte göras. 

2.4.2.3 Instrumentrekvisitet 

Instrumentrekvisitet innebär att rådgivningen måste gälla placeringar som omfattas av 

rådgivningslagen. Det som omfattas av rådgivningslagen är finansiella instrument, såsom 

överlåtbara värdepapper, fondandelar och finansiella derivatinstrument.78 Det innebär att en 

bankmans rådgivning om att t.ex. binda räntan på ett bolån inte omfattas av rådgivningslagen 

och således inte uppfyller instrumentrekvisitet.79 Eftersom sparroboten ger rekommendationer 

om placeringar i fonder, vilket enligt definitionen är ett finansiellt instrument, är detta rekvisit 

uppfyllt, se även avsnitt 2.4.1.1.  

2.4.2.4 Rekommendationsrekvisitet 
Rekommendationsrekvisitet kan anses simpelt, men dess uppfyllande är lika viktigt som de 

andra vid bedömningen av om placeringsrådgivning föreligger. Rekvisitet ställer krav på att 

rådgivningen till konsumenten ska innebära en eller flera rekommendationer. Det kan som sagt 

tyckas självklart vid första anblick, men innebörden är att enbart en diskussion kring alternativa 

handlingssätt inte räcker för att rekvisitet ska vara uppfyllt. Rådgivningstillfället måste mynna 

ut i en eller flera rekommendationer från rådgivaren till konsumenten, även om 

rekommendationen till viss del kanske innebär avrådan från placering. Definitionen av 

rekommendation ligger således i ett föreslaget handlingsalternativ för konsumenten snarare än 

uppmaning till placering.80 Sparroboten ger en rekommendation om placering, däremot kan 

                                                
76 Prop. 2002 /03:133 s. 13. 
77 Korling, Rådgivningsansvar, 2010, s. 253 ff. 
78 Lycke, J., Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 2 §, Lexino 2018-01-08. 
79 Korling, Rådgivningsansvar, 2010, s. 260. 
80 Ibid., s. 261 f. 
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roboten inte avråda från placeringar. Grunden för sparrobotens funktion är en följd av att 

konsumenten vänder sig till den för att konsumenten faktiskt vill placera sina pengar och 

sparroboten kommer alltid att ge en rekommendation till konsumenten, vilket borde uppfylla 

rekvisitet.  

2.4.2.5 Individualrekvisitet 
Kortfattat innebär individualrekvisitet att informationen som rådgivaren lämnar till 

konsumenten ska vara av individuell karaktär, men tolkningen av innebörden kan vara mycket 

olika. Ett tolkningsalternativ som Korling ger är att rådgivarens kunskap om konsumentens 

intressen och behov ska ligga till grund för rekommendationen. Så fort rådgivaren har djupare 

kunskap om konsumentens individuella förhållanden och tillämpar kunskapen i rådgivningen är 

den att anse som en individuell rekommendation.81 Som nämnts under rekommendations-

rekvisitet kan en rekommendation också vara en avrådan från placering. Införande av en 

avrådningsplikt har diskuterats i SOU:n till rådgivningslagen,82 om den information som 

rådgivaren har om konsumenten innebär att placering är rent av olämpligt för konsumenten bör 

rådgivaren vara skyldig att också avråda från placering. Här blir det fråga om vilken information 

som skulle kunna leda rådgivaren till att avråda konsumenten. Avrådan torde oftast grunda sig 

i annan information än den som ges genom konsumentens svar på sparrobotens standardiserade 

frågor.83 Sparroboten kan därför inte få den djupare kunskap som krävs för att 

rekommendationen ska vara av individuell karaktär och en avrådan blir därmed svår för roboten 

att göra. En annan och mer enkel tolkning är att anse rekvisitet uppfyllt, och lagen således 

tillämplig, om det föreligger ett kontraktsförhållande mellan rådgivaren och konsumenten. 

Tolkningen kan göras i och med att lagen de facto ställer krav på att det ska finnas ett 

kontraktsförhållande mellan parterna.84 

2.4.2.6 Tillitsrekvisitet 
Tillitsrekvisitet bygger på att konsumenten ska kunna lita på att det är rådgivning som har skett 

och att den rådgivning som givits är korrekt och tillförlitlig.85 Är detta uppfyllt är även rekvisitet 

uppfyllt. Det innebär att om en konsument har skäl att anta att ett rådgivningsförhållande 

förelegat mellan denne och rådgivaren ska det ses som rådgivning. I fråga om en konsuments 

användande av en sparrobot bör det inte råda några tveksamheter kring om konsumenten 

                                                
81 Korling, Rådgivningsansvar, 2010, s. 271. 
82 SOU 2002:41. 
83 Ibid., s. 14. 
84 Lycke, J., Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 1 §, Lexino 2018-10-26. 
85 Ibid. 
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uppfattar det som rådgivning eller inte. Konsumenten vänder sig till sparroboten med syfte att 

få hjälp med placering av sina pengar, att rådgivning inte skulle föreligga vore orimligt. Även 

tillitsrekvisitet kan anses uppfyllt, och rådgivningslagen tillämplig, om det föreligger ett 

kontraktsförhållande mellan konsumenten och rådgivaren.86 Däremot kan inte konsumenten 

utnyttja rekvisitet till sin fördel om det är uppenbart att rådgivning inte har skett.87 Det kan också 

undersökas huruvida en konsuments tidigare förhållande till rådgivaren påverkar rekvisitets 

uppfyllande. Exempelvis om en konsument vänder sig till en sparrobot som tillhandahålls av 

den bank i vilken konsumenten sedan tidigare har sitt bankengagemang och det således redan 

finns ett kontraktsförhållande, detta i förhållande till om konsumenten vänder sig till en 

sparrobot tillhandahållen av ett bolag som konsumenten aldrig tidigare haft kontakt med. Se 

vidare om detta i uppsatsens analysdel. 

2.5 Marknadsföring och försäljning  
Skillnaden mellan rådgivning, marknadsföring och försäljning är som tidigare nämnts en viktig 

grund eftersom olika regelverk används beroende på vad en händelse klassificeras som, därmed 

är det också väsentligt för konsumentskyddet.88 Trots definitionens väsentlighet har inga skäl 

ansetts föreligga för att definiera begreppet rådgivning i lagstiftningen. Grunden för rådgivning 

är att den ska vara individuell och att rådgivaren ska besitta speciell kompetens, medan 

marknadsföring inte är av individuell karaktär.89 Dock tillämpas rådgivningslagen även när 

rådgivning ges i samband med marknadsföring eller försäljning, eftersom det vid få tillfällen rör 

sig om endast rådgivning utan samband med marknadsföring eller försäljning.  

 

Gränsdragningen är tillsynes svår både för konsumenter men också för myndigheter som 

Finansinspektionen och ARN.90 Problematiken har i de flesta fall berott på att konsumenten 

uppfattat det som rådgivning medan företaget istället har ansett att det rört sig om försäljning 

eller marknadsföring. I samtliga avgöranden som tagits upp i SOU 2015:2 har rådgivningslagens 

skadeståndsbestämmelser tillämpats till konsumentens fördel, d.v.s. det har tolkats som 

rådgivning vilket var konsumentens eller Finansinspektionens uppfattning.91  
 

                                                
86 Korling, Rådgivningsansvar, 2010, s. 275 ff. 
87 Ibid, s. 276. 
88 SOU 2014:4, s. 293 ff. 
89 Ibid. 
90 SOU 2015:2, s. 407 ff.  
91 Ibid.  
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Ett exempel är ARN:s avgörande 2012-12-19, i ärende nr. 2011–6872, i vilket det var fråga om 

gränsdragningen mellan marknadsföring och finansiell rådgivning. ARN bedömde situationen 

som sådan att rådgivning hade skett, medan företaget i fråga påstod att det tydligt hade 

informerat om att det var marknadsföring. ARN bedömde vidare att skadeståndsbestämmelserna 

i rådgivningslagen var tillämpliga och att företaget därför skulle ersätta konsumenten med 100 

000 kr för orsakad ren förmögenhetsskada.  

 

Sammanfattningsvis avgörs alltid frågan om det rör sig om rådgivning, marknadsföring eller 

försäljning beroende på samtliga omständigheter i det enskilda fallet.92  
 

 
  

                                                
92 SOU 2014:4, s. 264. 
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3 Gällande rätt för en fysisk rådgivare som ger finansiella 
råd  

3.1 Inledande kommentar 
I detta kapitel redogörs gällande rätt vid rådgivning om finansiella instrument från en fysisk 

rådgivare till en konsument. Som tidigare nämnts menas med fysisk finansiell rådgivare i denna 

uppsats en fysisk person som ger råd om finansiella instrument till en konsument. För att 

klargöra rättsområdet kommer de mest centrala begreppen definieras samt en redogörelse för de 

tillämpliga lagar, regelverk och normer som finns för fysiska rådgivare idag göras. 

3.2 Fysisk finansiell rådgivare  
Begreppet finansiell rådgivare är ett brett begrepp som inkluderar flera olika typer av 

rådgivning. I denna uppsats berörs främst de finansiella rådgivare som ger råd om finansiella 

instrument enligt VpmL respektive rådgivningslagen. Beroende på vilken rådgivning som 

rådgivaren tillhandahåller föreligger olika skyldigheter enligt nedan. En gemensam grund för de 

båda rådgivningsslagen är att dock att ett kontraktsförhållande ska föreligga mellan rådgivaren 

och konsumenten.93 Rådgivningen ska även vara personlig och anpassad för den enskilde 

konsumenten.94  

3.2.1 Skyldigheter för en finansiell rådgivare 
Enligt rådgivningslagen föreligger det tre skyldigheter för finansiella rådgivare, skyldigheterna 

är att dokumentera vad som diskuterats och beslutats vid rådgivningstillfället, iaktta god 

rådgivningssed och att anpassa rådgivningen till konsumentens önskemål och behov.95 Det 

framgår däremot av 3 a § rådgivningslagen att skyldigheterna enligt 4 § och 5 § inte är 

tillämpliga för finansiell rådgivning som tillhandahålls av värdepappersinstitut eller fondbolag. 

Innebörden härav blir att skyldigheter och normer istället får hämtas från VpmL och lagen om 

värdepappersfonder (LVF), samtidigt som reglerna om skadestånd och preskription i 

rådgivningslagen fortfarande är tillämpliga. De skadeståndsbestämmelser som finns i LVF är 

enligt SOU 2014:4 inte tillämpliga när fondbolagen tillhandahåller investeringsrådgivning utan 

då tillämpas rådgivningslagen.96 Vid investeringsrådgivning har Finansinspektionen ställt upp 

                                                
93 Lycke, J., Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 1 §, Lexino 2018-10-26. 
94 MiFID II art. 24.1 och 5 § rådgivningslagen. 
95 4 § 2 st. 2 p. och 5 § rådgivningslagen. 
96 SOU 2014:4, s. 98. 
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flera kompetenskrav för personen som lämnar råden.97 Kravet på kunskap och kompetens för 

den person som lämnar investeringsrådgivning framgår även av 15 § 8 kap. VpmL. Förutom 

kompetenskravet ställs även krav på att rådgivaren ska handla hederligt, rättvist och 

professionellt i 1 § 9 kap VpmL. Vidare följer en rådgivares skyldighet att lämna lämpliga 

rekommendationer enligt 23 § 9 kap. VpmL. Vad som anses lämpligt kan även vara en avrådan 

från investering enligt propositionen. De skyldigheter som regleras i VpmL har sin utgångspunkt 

i de krav som ställs upp i MiFID II, exempelvis enligt artikel 24.4 ska konsumenten erhålla 

lämplig information om såväl risk och eventuella kostnader och informeras om rådgivningen är 

oberoende eller inte.98 Rådgivaren ska även enligt VpmL iaktta god rådgivningssed, omsorgs- 

och dokumentationsplikt.99 Kraven enligt VpmL gäller även för de aktörer som har tillstånd att 

bedriva fondverksamhet enligt LVF, se avsnitt 2.2.1. Samtliga ovan nämnda skyldigheter utgör 

utgångspunkten för en finansiell rådgivares culpabedömning, se vidare avsnitt 4.4.  

3.3 Skadeståndsrättsliga principer 
Grunden är att investeringsrådgivning omfattas av VpmL, men i fråga om skadestånd på grund 

av ren förmögenhetsskada vid rådgivningen saknar lagen bestämmelser. Därför ska 

skadeståndsreglerna i rådgivningslagen gälla även vid skadeståndsbedömning rörande 

investeringsrådgivning.100 Samma sak gäller för investeringsrådgivning om fondandelar enligt 

LVF eftersom även fondbolagen regleras av kraven i VpmL och således även omfattas av 

skadeståndsbestämmelserna i rådgivningslagen. Till den del rådgivningslagen inte kan tillämpas 

vid skadeståndsbedömningen, ska allmänna skadeståndsrättsliga regler och principer 

tillämpas.101 Det innebär att skadeståndslagen tillämpas för både investerings- och placerings-

rådgivning. 

 

Skadeståndslagen (SFS 1972:207) definierar ren förmögenhetsskada som en ekonomisk skada 

som uppkommer utan samband med person- eller sakskada.102 Rekvisiten är således att skadan 

ska vara av ekonomisk karaktär och inte ha samband med en person- eller sakskada. I fråga om 

rådgivning om finansiella instrument kan det därför endast bli fråga om ren förmögenhets-

                                                
97 FFFS 2017:2 Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, s. 4 ff. 
98 MiFID II art. 24.4. 
99 SOU 2015:2, s. 396. 
100 Prop. 2002/03:133, s. 54. 
101 Lycke, J., Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 6 §, Lexino 2017-08-25. 
102 Prop. 2002/03:133 s. 30 f. 
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skada.103 Enligt 6 § rådgivningslagen ska en näringsidkare ersätta ren förmögenhetsskada som 

genom finansiell rådgivning orsakats med uppsåt eller oaktsamhet.  

 

Ett grundkrav för att skadeståndsskyldighet ska föreligga är att det råder orsakssamband mellan 

handlandet och skadan, s.k. adekvat kausalitet.104 Vad gäller handlandet som leder till skadan 

nämner rådgivningslagen två typer av handlande som kan leda till skadestånd, uppsåt och 

oaktsamhet.105 Att orsaka en skada med uppsåt innebär att skadevållaren varit medveten om 

handlingens skadliga konsekvenser men aktivt valt att handla ändå. Oaktsamt är däremot om 

man handlar vårdslöst eller slarvigt. 

 

Rådgivningslagens skadeståndsbestämmelser ställer krav på att rådgivningen ska ha varit av 

vårdslös karaktär.106 Det råder således ett culpaansvar för rådgivaren och culparegeln får 

väsentlig betydelse för ansvarsbedömningen om konsumenten påstår att ren förmögenhetsskada 

har inträffat till följd av rådgivningen, se avsnitt 4.4.  

3.4 Rådgivningslagen i rättspraxis 
Syftet med införandet av rådgivningslagen var att skapa ett regelverk för att skydda konsumenter 

från att göra investeringar i finansiella instrument utan medvetenhet om de risker som det 

innebär. Utredningen till lagen startades i slutet på 1990-talet som en följd av att börsen kraftigt 

gick nedåt och många konsumenter förlorade kapital till följd av för riskfyllda investeringar. 

Stort missnöje framkallades bland konsumenterna och den utredande kommittén såg ett behov 

av bättre reglering av finansiell rådgivning. En bakomliggande anledning till det stora missnöjet 

var den bristande kunskapen, bland konsumenterna, om investeringarnas innebörd och risk, men 

även dålig kvalitet på den rådgivning som investeringarna föregåtts av.107  

 

Trots det syfte som låg bakom rådgivningslagen har den hittills inte tillämpats vid 

prejudicerande avgöranden i domstol. En av de få gånger som lagen har behandlats i domstol är 

bl.a. i Svea hovrätts avgörande T 1216–06 där begreppet god rådgivningssed (se avsnitt 3.7.2) 

behandlades, efter yrkande från kärande i målet med hänvisning till rådgivningslagen. 

                                                
103 2 § 1 kap. skadeståndslagen. 
104 Bengtsson, B., Ullman, H. & Unger, S., Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden, 2013, s. 108 
105 6 § rådgivningslagen. 
106 Lycke, J., Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 6 §, Lexino 2017-08-25. 
107 Prop. 2002/03:133, s. 7. 
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Rådgivningslagen togs däremot inte upp i domskälen, domen bygger på andra lagrum om 

skadestånd.108 

 

I ett annat senare avgörande från Svea hovrätt, T 5404–10, behandlades däremot frågan om 

rådgivningen ansågs vårdslös enligt rådgivningslagen, eftersom konsumenten förlorat 

betydande värde av sin investering i finansiella instrument. Kring samma tidsperiod sjönk även 

Stockholmsbörsen betydande, med 17,6 procent från juli till december 2007, och sakkunnig i 

målet kunde inte se att värdenedgången i konsumentens portfölj var avvikande jämfört med 

andra portföljer. Vidare kunde konsumenten inte bevisa att vårdslös rådgivning skett och 

rådgivningen ansågs således inte vårdslös enligt rådgivningslagen och käromålet lämnades utan 

bifall.109 

 

Rådgivningslagen har däremot behandlats av ARN ett flertal gånger. Exempelvis i ARN:s 

avgörande i ärende 2007–5600 från år 2008 där frågan som behandlades handlade om huruvida 

uppfyllandet av rådgivarens skyldigheter kunde påverka korrekt rådgivning enligt 

rådgivningslagen förelegat. I avgörandet hade en konsument efterfrågat en investering med låg 

risk och utan bindningstid för att kunna plocka ut pengarna snabbt. Vid rådgivningstillfället fick 

konsumenten inte ta del av någon dokumentation där risken eller investeringstiden framgick, 

rådgivaren hänvisade till att arbetet med investeringen inte var klart än men att dokumentation 

skulle skickas ut senare. När konsumenten tog del av försäkringsbrevet framgick det att 

investeringen inte alls var i linje med de önskemål som han framfört vid rådgivningen. 

Konsumenten krävde återbetalning av hela investeringen om 600 000 kr. Nämnden hävdade att 

bolaget brustit i dokumentationsskyldigheten enligt 4 § rådgivningslagen och att någon 

dokumentation om rådgivningen inte alls verkade ha upprättats eller skickats ut till 

konsumenten. Därmed hade rådgivningen inte uppfyllt de krav som lagen ställer och 

konsumenten hade rätt att återkräva hela investeringen från bolaget.110 

 

I ARN:s avgörande från 2012-12-19, behandlades frågan om skälig tid för reklamation av 

vårdslös rådgivning, se även avsnitt 4.7. I avgörandet berördes två fall när konsumenter upptäckt 

att deras investeringar inte motsvarat deras önskemål och därför reklamerat. Nämnden har i 

dessa två fall dömt olika i fråga om reklamationen gjorts inom skälig tid från det att skadan 

                                                
108 Svea hovrätts dom 2008-05-09, mål nr T 1216–06. 
109 Svea hovrätts dom 2010-05-27, mål nr T 5404–10. 
110 ARN:s avgörande 2008-01-05, i ärende nr. 2007–5600. 
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upptäckts. I det första fallet hade en man rekommenderats en investering som hade en högre 

risknivå än vad han var beredd på, vilket ledde till förluster och uteblivna utdelningar. 

Konsumenten i detta fall gjorde reklamationen fyra år efter det att bolaget ansåg att 

investeringen visade sig förlustbringande. Nämnden förklarade att reklamationen ändå gjorts 

inom skälig tid, eftersom bolaget inte kunnat bevisa att konsumenten märkt skadan innan den 

tidpunkt som konsumenten hävdat.111 

 

I det andra fallet hade en konsument bett om hjälp att göra en investering med en investeringstid 

på fem månader till fem år och med önskemålet att enkelt kunna plocka ut pengarna under 

investeringstiden. En del av investeringen gjordes i en valutaobligation som förföll till betalning 

tre år efter rådgivningstillfället, i denna del menade bolaget att konsumenten reklamerat för sent 

när reklamationen gjordes först ett år efter förfallodagen. Nämnden höll med bolaget i att 

konsumenten borde ha märkt skadan i samband med förfallodagen och att reklamationen som 

gjordes ett år senare inte var inom skälig tid.112 

 

Ett annat avgörande från ARN angående frågan om investeringstidens lämplighet är det med 

ärende nr. 2009–10635. I fallet berördes en 87-årig kvinna som bett om hjälp att placera ärvda 

tillgångar för att skapa en inkomstförstärkning för sig själv och sin dotter, därav med önskemål 

om fri utbetalning under investeringstiden. Kvinnans önskemål var att investeringstiden skulle 

hållas till 5–10 år. Rådgivaren placerade kapitalet i en kapitalförsäkring med en investeringstid 

på 10 år, den enda planerade och möjliga utbetalningen ur kapitalförsäkringen som planerades 

var en engångsutbetalning på 8 000 kr som kunde göras först efter fem år. Placeringen stämde 

klart inte överens med konsumentens önskemål för sin placering och nämnden menade att rätt 

till skadestånd för ren förmögenhetsskada förelåg enligt 6 § rådgivningslagen.113  

 

Sammanfattningsvis kan det beskrivas som att det finns teoretiska kunskaper om 

rådgivningslagens tillämpning, men praktisk erfarenhet av tillämpningen saknas i större 

utsträckning. ARN ger endast vägledning i den problematik som kan uppstå vid tillämpning av 

rådgivningslagen, däremot saknas prejudikat från de högsta instanserna. På grund av bristen på 

tillämpning av lagen har det kommit förslag till att upphäva rådgivningslagen, men att bevara 

                                                
111 ARN:s avgörande 2012-12-19, i ärende nr. 2011–6294. 
112 ARN:s avgörande 2012-12-19, i ärende nr. 2011–6648. 
113 ARN:s avgörande 2011-03-04, i ärende nr. 2009–10635. 
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och lägga över de skadeståndsrättsliga reglerna i en ny lag.114 Detta förslag har 

Finansinspektionen ställt sig bakom,115 men inget beslut har ännu fattats i frågan. 

 

Det kan vara av intresse att till viss del undersöka tidigare rättspraxis, innan rådgivningslagens 

införande, eftersom lagen till stor del grundas på rättspraxis. Bland annat kan klarhet ges i 

domstolens krav på lämnad information, som enligt NJA 1995 s. 693, ska vara beroende av 

uppdragsgivarens förutsättningar. Även ARN har uttryckt vikten av en kunds förutsättningar, 

som exempel likställer nämnden vårdslöshet med avvikelse från skriftlig riskinformation vid 

derivathandel om kunden är oerfaren, men inte om kunden är mer erfaren.116 Vilken typ av 

placering handeln avser är också avgörande för ansvarsfrågan, eftersom handel med 

derivatinstrument som har en högre risk är förenligt med större behov av information från 

rådgivaren. Motsatsvis finns det ett hovrättsfall där skadeståndsansvar inte utgått trots att 

institutet brustit i sin informationsplikt, med hänvisning till att kundens agerande inte påverkats 

härav.117  

3.5 EU-lagstiftning 

3.5.1 MiFID II och MiFIR 

MiFID och MiFIR är ett EU-direktiv respektive en EU-förordning rörande värdepappers-

marknader som antogs av Europaparlamentet år 2014, vilka trädde i kraft 3 januari 2018. Syftet 

med direktivet och förordningen är att förbättra investerarskyddet samt öka transparensen och 

förtroendet för Europas värdepappersmarknader. Innan 2018 fanns direktivet MiFID I, men efter 

finanskrisen 2008 fann EU ett behov av ny och utökad reglering av de europeiska 

värdepappersmarknaderna. MiFID II och MiFIR innehåller regler om fler finansiella instrument 

än MiFID I och fler regler kring handel med finansiella instrument.118 Sveriges implementering 

av direktivet MiFID II har lett till nya och utökade regler i VpmL, vilka är skapade i enlighet 

med direktivets riktlinjer. EU-förordningen MiFIR ska i sin helhet gälla som lagstiftning i alla 

EU:s medlemsstater och är därför en del av svensk rätt utan någon implementering eller 

omskrivning till nationell lag.119  

                                                
114 SOU 2014:4, s. 331. 
115 Justitiedepartementet, Remissvar, FI Dnr 14–3638, 2014, s. 2.  
116 Swahn, M. & Wendleby, B., Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter - En kommentar, 2005, s. 74 ff. 
117 Svea HovR:s dom 2002-05-29 i mål T 2702–01.  
118 Finansinspektionen.se, “Om Mifid/Mifir”, 2019-02-04 (hämtad 2019-04-08). 
119 Bernitz, U. & Kjellgren, A., Europarättens grunder, 2018, s. 57 f. 
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3.5.2 UCITS 

Det första UCITS-direktivet har funnits sedan år 1985 men det har tagit lång tid för EU:s 

medlemsländer att implementera direktivet i sina nationella lagstiftningar. Sverige som inte var 

med i EU vid direktivets införande, men ingick i EES omfattades också av direktivet, införlivade 

direktivet år 1991 genom dåvarande fondlag.120 År 2009 kom det senaste och omarbetade 

UCITS-direktivet (UCITS V), detta direktiv införlivades i svensk lagstiftning genom lag 

(2004:46) om värdepappersfonder.121 UCITS-direktivet omfattar UCITS-fonder, s.k. 

värdepappersfonder och syftar till att stärka konsumentskyddet och bidra till den ökade 

harmoniseringen på EU:s finansmarknader.122  

3.5.3 ESMA 

Sedan 2011 finns ESMA (European Securities and Markets Authority). En tillsynsmyndighet 

under EU som ska granska införlivandet av direktivet och förordningen på de europeiska 

värdepappersmarknaderna samt att samordna tillsynsarbetet mellan EU:s medlemsstater.123  

ESMA ska fungera som en gemensam värdepappersmyndighet för hela EU.  

3.7 SwedSec och god rådgivningssed 

3.7.1 SwedSec 
I Sverige finns SwedSec Licensiering AB, ett bolag som utfärdar licenser för rådgivare på 

finansmarknaden. Bolaget ägs av Svenska Fondhandlareföreningen. Utgivandet av Swedsec-

licenser syftar till att stärka konsumentskyddet vid rådgivning på finansmarknaden och att stärka 

förtroendet för finansmarknaden i stort.124 SwedSec startade år 2001 och licenserna har sedan 

dess blivit till en slags kvalitetsstämpel för finansmarknadens aktörer gentemot allmänheten. En 

bekräftelse på att rådgivningen är av hög kvalitet. En kvalitet som definieras av SwedSec och 

garanteras genom rådgivarens licens. Bolag som är verksamma på finansmarknaden kan välja 

att ansluta sig till SwedSec för att få möjligheten att licensiera sina anställda. Det är endast 

anställda på SwedSec-anslutna bolag som kan få licens från SwedSec. 

 

                                                
120 Lag (1990:1114) om värdepappersfonder. 
121 Fondbolagen.se, “UCITS-fondernas historia” (hämtad 2019-04-29). 
122 Swedsec Licensiering AB, Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper, 2018-08-
04, s. 1 (hämtad 2019-04-29). 
123 Finansinspektionen.se,”Esma”, 2018-08-08 (hämtad 2019-04-09). 
124 SwedSec Licensiering AB, Kunskap, etik och regelefterlevnad skapar förtroende, 2017 (hämtad 2019-04-09). 
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Regelefterlevnad är en stor del av licenshavarens arbete. Reglerna som licensen omfattar utgörs 

av lagar, SwedSec:s regelverk, interna regler vid det SwedSec-anslutna bolaget och bransch-

praxis. Vid regelöverträdelser kan licenshavaren komma att bli föremål för bedömning i 

SwedSec:s disciplinnämnd. Disciplinnämnden kan, vid regelöverträdelser, döma ut disciplin-

påföljder för den anmälda licenshavaren. Påföljderna är i tre steg, erinran, varning och licens-

återkallelse.125  

3.7.2 God rådgivningssed 
Vid placeringsrådgivning ska rådgivare iaktta god rådgivningssed enligt 5 § rådgivningslagen. 

Definitionen av god rådgivningssed finns inte i lagen, men lagkommentaren till paragrafen slår 

fast att definitionen av begreppet ska göras utifrån bl.a. branschåtgärder, riktlinjer och allmänna 

råd från berörda myndigheter och branschorgan samt avgöranden i rättspraxis och utom 

judiciella avgöranden i tvistlösning.126 Vilket innebär att tolkningsutrymmet för god 

rådgivningssed är tämligen stort och måste avgöras i varje enskilt fall. Rådgivaren ska iaktta 

god rådgivningssed även vid investeringsrådgivning enligt VpmL.127 Det är inte bara på 

rådgivningsområdet som begreppet god sed används, för bl.a. revisorer, fastighetsmäklare och 

advokater finns det bestämmelser om att arbete ska präglas av god redovisningssed, god 

fastighetsmäklarsed och god advokatsed. Begreppen är lika svårdefinierade som god 

rådgivningssed och gemensamt för alla är att definitionen ska göras utifrån avgöranden och 

riktlinjer från tillsynsmyndigheter.128  

 

Rådgivningslagen har, som tidigare nämnts, hittills inte använts vid avgörande i domstol, 

därmed finns ingen rättspraxis på området (se avsnitt 3.4). Därför är det avgöranden från ARN 

och SwedSec:s disciplinnämnd som ligger till grund för definitionen av god rådgivningssed. 

Exempelvis avgörandet 2009:05 från SwedSec:s disciplinnämnd där en rådgivare bl.a. valt att 

inte följa kundens säljorder och på eget bevåg avvaktat försäljning till en bättre kurs, med följden 

att kunden gjorde en “inte obetydlig förlust”.129 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att en SwedSec-licens och god rådgivningssed hör samman. 

Licensen gör att rådgivarens arbete går under SwedSec:s disciplinnämnds tillsyn, tillsynen går 

                                                
125 Swedsec.se, “Regelbrott och disciplinära åtgärder” (hämtad 2019-04-09). 
126 Lycke, J., Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 5 §, Lexino 2018-01-08. 
127 SOU 2015:2, s. 396. 
128 Fastighetsmäklarinspektionen.se, “Frågor om god fastighetsmäklarsed”, 2017-05-26 (hämtad 2019-04-09). 
129 SwedSec:s disciplinnämnds avgörande 2009-05-20, Dnr 2009:05.  
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ut på att rådgivarens arbete ska följa rådande lagar, rådgivningslagen fastställer att god 

rådgivningssed ska följas och definitionen av begreppet görs utifrån bl.a. disciplinnämndens 

avgöranden. 
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4 När kan en fysisk rådgivare bli skadeståndsskyldig? 

4.1 Inledande kommentar 
Lagstiftaren har valt skadestånd som den sanktion som är mest lämplig för ändamålet när en 

finansiell rådgivare gör avsteg från sina skyldigheter i 5 § rådgivningslagen.130 För de 

skadeståndsbestämmelser som inte regleras i rådgivningslagen tillämpas allmänna skadestånds-

rättsliga principer, vilka kommer beröras i följande kapitel i den mån det anses nödvändigt för 

att ge läsaren en fullständig bild av en fysisk rådgivares skadeståndsansvar. 

4.2 Ansvarsförsäkring för fysisk rådgivare 
Det finns viss möjlighet att försäkra rådgivaransvar som endast ska nämnas kort i denna uppsats, 

eftersom försäkringsfrågor inte ligger till grund för varken uppsatsens syfte eller frågeställning. 

Möjligheten till ansvarsförsäkring är främst möjlig vad gäller avvikelser från uppdraget, till 

exempel underlåtenhet att genomföra uppdraget eller att uppdraget genomförts i fel tid. Skada 

på grund av kursförändring omfattas däremot inte av en sådan försäkring.131 I enlighet med 

ARN:s praxis kan en rådgivare hållas ansvarig och bli skadeståndsskyldig vid kontraktsbrott, 

därmed är det inte självklart att en försäkring omfattar det ansvar som framgår i 

rådgivningslagen.132  

4.3 Ren förmögenhetsskada och kontraktsförhållande 
En fysisk rådgivare kan bli skadeståndsskyldig för ren förmögenhetsskada som orsakats med 

uppsåt eller oaktsamhet. 6 § rådgivningslagen tillämpas oavsett om det rör sig om investerings- 

eller placeringsrådgivning, eftersom VpmL inte berör det civilrättsliga området om skadestånd 

utan endast det näringsrättsliga. Allmänna regler om skadestånd ska tillämpas angående det som 

inte regleras i 6 § rådgivningslagen.133 Den vanligaste anledningen till en sådan ren 

förmögenhetsskada är sannolikt att konsumenten förlorat satsat kapital i en placering på grund 

av vårdslösa råd från rådgivaren. 

 

Det bör återigen poängteras att med ren förmögenhetsskada förstås inte att en konsument 

förlorar satsat kapital på grund av att aktiekursen sjunker och således är naturliga 

                                                
130 Swahn, M. & Wendleby, B., Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter - En kommentar, 2005, s. 67 ff. 
131 Ds 2017:13, Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning. 
132 Ibid. se även SOU 2014:4, s. 279. 
133 SOU 2002:41, s.136. 
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kurssvängningar inte detsamma som vårdslös rådgivning.134 Det ställs istället krav på avvikelser 

från de normer som föreligger för rådgivaren, se nedan avsnitt 4.3.2.  

 

Skadeståndsbedömningen för en rådgivare utgår från kontraktuella principer eftersom 

rådgivaransvaret är ett kontraktuellt ansvar.135 Enligt rådgivningslagens proposition ska det råda 

ett uppdragsförhållande mellan konsument och näringsidkare för att lagen ska vara tillämplig. 

Däremot kan ett sådant uppdragsförhållande vara formlöst och bero på näringsidkarens 

yrkesmässighet och konsumentens tillit, se tillitsrekvisitet i avsnitt 2.2.6. Förhållandet mellan 

rådgivaren och konsumenten kan därmed betraktas som kontraktuellt eller kontraktsliknande.136 

Eventuellt skadestånd utgår med stöd av lagen, speciallagstiftning och skadeståndslagen, vilket 

gör det mindre intressant att undersöka vidare huruvida rådgivaransvaret är av kontraktuell eller 

av utomobligatorisk natur.137  

 

Vid investeringsrådgivning föreligger däremot inget sådant tillitsrekvisit.138 Investerings- 

rådgivningsbegreppet har inte heller något kontraktsrekvisit, vilket innebär att inga formkrav 

ställs upp för tjänsten investeringsrådgivning.139 Trots avsaknaden av formkrav är det ändå 

tydligt att all investeringsrådgivning tillhandahålls inom ett kontraktuellt förhållande.140 Det 

framgår även av 3 a § rådgivningslagen att tillämpningen av 4 och 5 § § undantas från 

investeringsrådgivning, således är 6 § tillämplig på såväl placerings- som 

investeringsrådgivning.141 Sammanfattningsvis görs därför nedan i kapitel 4 ingen skillnad på 

om ren förmögenhetsskada orsakats vid placerings- eller investeringsrådgivning eftersom 

behandlingen sker enligt skadeståndsbestämmelserna i rådgivningslagen oavsett typ av 

rådgivning. Däremot behöver uppsåts- och oaktsamhetsbedömningen vid investerings-

rådgivning utgå från normerna enligt VpmL, eftersom skyldigheterna i 5 § rådgivningslagen 

inte kan tillämpas vid investeringsrådgivning. 

 

Enligt ARN:s praxis krävs det att skadan kan konstateras för att skadestånd ska utgå, exempelvis 

har konsumenten inte lidit någon förlust innan de finansiella instrumenten har sålts. Betydelsen 

                                                
134 Prop. 2002/03:133, s.32 f. se även Swahn, M. & Wendleby, B., Lagen om finansiell rådgivning till 
konsumenter - En kommentar, 2005, s. 73. 
135 Korling, Rådgivningsansvar, 2010, s. 571 ff. 
136 Prop. 2002/03:133, s.16 f. 
137 Swahn, M. & Wendleby, B., Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter - En kommentar, 2005, s. 68 f. 
138 Korling, Rådgivningsansvar, 2010, s. 316. 
139 Ibid., s. 314. 
140 Ibid., s. 315. 
141 Prop. 2002/03:133, s 29 ff. och Prop. 2006/07:115, s. 439 ff.  
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av ARN:s praxis blir däremot inte att ett pågående innehav aldrig kan anses ersättningsgillt och 

bedömningen måste därför ske utifrån det enskilda fallet.142 

4.4 Uppsåts- och oaktsamhetsbedömningen 
Redan innan rådgivningslagens införande hade rådgivaren culpaansvar för vårdslös rådgivning 

enligt praxis, däremot ansågs rättspraxis inte tillräckligt tydliggöra gränserna för 

skadeståndsansvaret.143 Rådgivningslagen lades sedan till grund för rådgivarens culpa-

bedömning även om bedömningen görs utifrån allmänna skadeståndsrättsliga principer. 

Culpabedömningen påverkar dock inte rätten till ersättning om ett företag utställer en garanti.144 

Med culpabedömning menas den prövning som görs av om uppdraget utförts oaktsamt.145 

 

Vid culpabedömningen måste det i första hand fastställas vilka aktsamhetsnormer som är 

tillämpliga för att en jämförelse sedan ska kunna göras mellan gällande normer och 

skadevållarens agerande. Vad som anses som önskvärt agerande följer av lag och andra 

författningar, praxis eller av sedvana.146 Avgörande för culpabedömningen är därför 

skyldigheterna som presenteras i 5 § rådgivningslagen avseende placeringsrådgivning.147 

Skyldigheterna är att rådgivaren ska iaktta god rådgivningssed, omsorg, ta tillvara på kundens 

intresse, önskemål och behov samt inte rekommendera andra lösningar än de som anses lämpliga 

för konsumenten. I lagkommentaren anges även att god sed ses som norm eftersom det är ett 

etablerat sätt att avge ett visst yrkes standard och även tillämpas inom andra yrken, exempelvis 

revisorssed, advokatsed etc.148 Värdepappersinstitut och fondbolag undantas uttryckligen från 4 

och 5 §§ rådgivningslagen enligt 3 a §. Denna typ av finansiell rådgivning regleras istället i LVF 

och VpmL. Innebörden blir att normer och skyldigheter för investeringsrådgivning och 

fondverksamhet får hämtas i annan lagstiftning, se avsnitt 3.2.1. Avvikelser från de skyldigheter 

och normer enligt VpmL utgör grunden för om rådgivaren agerat vårdslöst vid investerings-

rådgivning.  

 

                                                
142 Swahn, M. & Wendleby, B., Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter - En kommentar, 2005, s. 82. 
143 Ibid., s. 17 ff. 
144 Prop. 2002/03:133, s. 30 ff. 
145 Swahn, M. & Wendleby, B., Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter - En kommentar, 2005, s. 71 ff. 
146 Ibid., s. 71 ff. 
147 Prop. 2002/03:133, s. 54. 
148 Swahn, M. & Wendleby, B., Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter - En kommentar, 2005, s. 73. 
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De skyldigheter som anges i 5 § rådgivningslagen bör vara utgångspunkt vid bedömningen om 

rådgivaren agerat vårdslöst vid placeringsrådgivning.149 Däremot behöver inte avvikelser från 

dessa skyldigheter automatiskt innebära att rådgivaren handlat oaktsamt.150 Även andra 

omständigheter än avvikelser från 5 § rådgivningslagen kan få betydelse för culpabedömningen 

vilket gör att en helhetsbedömning alltid behöver göras i det enskilda fallet.151 Följaktligen borde 

en rådgivare som följer skyldigheterna i 5 § inte kunna anses ha handlat vårdslöst. Vid 

investeringsrådgivning gäller istället skyldigheterna enligt VpmL vid culpabedömningen, 

exempelvis kravet på kunskap och kompetens enligt 15 § 8 kap. VpmL. En viktig beståndsdel 

av culpabedömningen är orsakssambandet, adekvat kausalitet, som beskrivs närmare nedan.  

4.5 Adekvat kausalitet 
Kravet på orsakssamband, kausalitet, är skadeståndsrättens viktigaste byggsten.152 För 

skadeståndsskyldighet krävs ett samband mellan skadevållarens handlande och skadan, i vårt 

fall mellan rådgivarens vårdslösa råd och konsumentens rena förmögenhetsskada. Kravet på 

adekvat kausalitet vid finansiell rådgivning framgår även av rådgivningslagens förarbete.153 

Begrepp som ofta används för att beskriva kausalitetsfrågorna är “tillräcklig betingelse” och 

“nödvändig betingelse”. Det första begreppet innebär att den första händelsen, skadan, leder av 

naturens och samhällets ordning till den andra händelsen, medan begrepp nummer två innebär 

att skadan inte skulle ha inträffat om den första händelsen inte inträffat.154 Det framgår även i 

SOU 2002:41 att rådet ska vara en nödvändig och tillräcklig betingelse för skadan.155 

 

Stark kritik har riktats av Mårten Schultz, professor i skadeståndsrätt och annan 

förmögenhetsrätt vid Stockholms universitet,156 mot betingelseläran som menar att den 

misslyckats med att förklara orsakskravets innebörd. Schultz menar att de finns få civilrättsliga 

grundbegrepp inom juridiken som präglas av lika spretig begreppsbildning som 

orsaksbegreppet.157 Han föreslår istället att “orsaksfrågan bör formuleras i termer av huruvida 

den ansvarsgrundande faktorn på något sätt, oavsett hur litet, påverkat i skadans historia.”158 

                                                
149 Swahn, M. & Wendleby, B., Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter - En kommentar, 2005, s. 71 ff. 
150 Prop. 2002/03:133, s. 54. 
151 Ibid.  
152 Schultz, M., Kausalitet. Studier i skadeståndsrättslig argumentation, 2007 s. 27. 
153 SOU 2002:41, s. 136. 
154 Hellner, J. & Radetzki M., Skadeståndsrätt, 2018, s. 188 f. 
155 SOU 2002:41, s. 136. 
156 Su.se, ”Profiles” (hämtad 2019-05-21). 
157 Schultz, M., Kausalitetspraktikan, SvJT 2011 s. 465.  
158 Ibid. 
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Förutom orsakssambandet krävs även adekvans, vilket innebär att handlingen ska ha ökat risken 

för att skadan inträffar, med andra ord ska det inte anses adekvat om en handling orsakar en 

slumpmässig skada. Skadan ska därför finnas i farans riktning till den grad att exempelvis 

rådgivaren hade kunnat förutse skadan. Om risken för skada inte ökar av handlingen ska 

sambandet ses som inadekvat.159 Skadan ska således vara både beräknelig och en sannolik följd 

av rådet.160 Syftet med kravet på adekvans är enligt Schultz att begränsa ansvaret så det ter sig 

rimligt.161  

 

Det har visat sig i ett flertal avgöranden från ARN att detta orsakssamband ofta är svårt att bevisa 

vad gäller rådgivning om finansiella instrument.162 För närmare om bevisfrågan se avsnitt 4.7. 

4.6 Positiva och negativa kontraktsintresset 
Det har diskuterats om det är det positiva eller negativa kontraktsintresset som ska ersättas enligt 

rådgivningslagen, och förslag på ny lydelse presenterades i en utredning från 2017 där ersättning 

uttryckligen inte ska utgå för utebliven vinst.163 Enligt förarbetena till lagen anses ersättningen 

begränsad till det negativa kontraktsintresset och konsumenten ska således inte kunna ersättas 

för en högre avkastning som denne kunnat erhålla vid ett alternativt agerande.164 Konsumenten 

bör således inte kunna ersättas för utebliven vinst,165 men det anses inte framgå tydligt av 

lagtextens nuvarande utformning, därav utredningens förslag på ändring av paragrafens 

lydelse.166  

 

Trots rådgivningslagens begränsningen till det negativa kontraktsintresset är utgångspunkten 

vid kontraktsrättsliga skadeståndsbedömningar att skadeståndet ska ersätta det positiva 

kontraktsintresset, vilket även innebär ersättning för utebliven vinst.167 Även Korling påpekar 

                                                
159 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 192 ff. se även Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen: en 
kommentar, s.195 f. 
160 SOU 2002:41, s. 136. 
161 Schultz, M., Kausalitetspraktikan, SvJT 2011 s. 465. se även Schultz, M., Kausalitet. Studier i 
skadeståndsrättslig argumentation, 2007. 
162 Korling, Rådgivningsansvar, 2010, s. 575 f. Se även ARN:s avgörande 2009-01-16 i ärende nr 2007–7403, 
ARN 2008–6694, ARN:s avgörande 2009-10-08 i ärende nr. 2008–0857 och ARN:s avgörande 2009-04-07 i 
ärende nr. 2008–2018.  
163 Ds. 2017:13, Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning. 
164 Prop. 2002/03:133, s.32 f. Se även SOU 2014:4, s. 331. 
165 SOU 2014:4, s. 332. 
166 Ds. 2017:13, Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning. 
167 Korling, Rådgivningsansvar, 2010, s. 571 ff. 
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att det av lagens bestämmelse inte framgår vilket kontraktsintresse som ska ersättas, men vidare 

konstaterar även Korling att det är det negativa kontraktsintresset som enligt motiven till 

rådgivningslagen ska ersättas, trots att rådgivningen sker i ett kontraktsförhållande.168 

4.7 Bevisbördan 
För att skadeståndsskyldighet ska föreligga i ett rådgivningsförhållande krävs adekvat kausalitet 

mellan skadan och rådgivningen, se avsnitt 4.5. Rådgivaren har ett culpaansvar i förhållandet 

till konsumenten (se avsnitt 4.4), och konsumenten bär bevisbördan för att skada har uppkommit 

när denne väljer att väcka skadeståndstalan mot rådgivaren. Konsumenten är skyldig att upplysa 

rådgivaren om skadan, reklamera, inom skälig tid från att konsumenten upptäcker den. 

Definitionen av skälig tid ska avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, 

men gemensamt för alla fall är att konsumenten ska ha haft tid att kontakta en juridisk expert 

innan reklamation görs.169 Tidskravet för reklamation grundar sig i att ekonomiska skador både 

kan öka och minska stort på kort tid. Syftet är även att konsumenten inte ska ha möjlighet att 

passivt se på när skadan blir större.170 En konsument som inte uppfyller underrättelse-

skyldigheten förlorar sin rätt till skadeståndstalan. Undantaget från detta är de rådgivnings-

förhållanden som omfattas av utställd garanti eller om skada sker genom brott.171  

 

Motiven bakom de, till synes, hårda kraven på konsumentens underrättelseskyldighet grundar 

sig på att rådgivaren ska få en chans att rätta till felet som leder till skada. Ju tidigare rådgivaren 

blir upplyst om skadans förekomst, desto lättare och fortare kommer denne kunna göra om 

placeringen och minska skadans inverkan på konsumentens ekonomi. Men även om felet, till att 

börja med, ska avhjälpas av rådgivaren finns det även ett slags aktsamhetskrav på konsumenten. 

Ett krav på att konsumenten själv ska hålla koll på placeringarnas resultat. Omfattningen av 

aktsamhetskravet ska grunda sig i placeringens art och risk, riskfyllda placeringar med snabba 

kurssvängningar ställer högre krav på att konsumenten själv håller koll på placeringens 

resultat.172 

 

ARN har i ett avgörande från 2012 hävdat att reklamation gjorts inom skälig tid trots att 

reklamationen inkom till bolaget fyra år efter rådgivningstillfället, se avsnitt 3.4. Avgörande för 

                                                
168 Korling, Rådgivningsansvar, 2010, s. 582 f.  
169 Prop. 2002/03:133, s. 35. 
170 Ibid., s. 34. 
171 Ibid., s. 35. 
172 Prop. 2002/03:133, s. 35. 
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fallet var att konsumenten hade efterfrågat en investering med låg risk för att under en tid inte 

behöva följa börsen, utan istället ägna sig åt husbygge. Eftersom konsumenten förutsatte att 

investeringen som gjorts var med låg risk hade denne inte följt investeringen mer än sporadiskt. 

Därmed ansåg nämnden att hans upptäckt av skadan och reklamation fyra år efter investeringen 

var inom skälig tid.173 

4.8 Skadeståndsberäkningen  
Eftersom tillämpning av rådgivningslagens skadeståndsbestämmelser förutsätter att 

rådgivningen har varit av vårdslös karaktär (se avsnitt 3.3), ställs ett culpaansvar på rådgivaren. 

Ansvaret innebär att rådgivaren bär ansvar för skador orsakade av dennes vårdslösa handlingar. 

När det gäller rådgivning om finansiella instrument grundas en stor del av bedömningen på 

riskinformationen som rådgivaren tillhandahåller konsumenten innan rekommendationen 

infrias. Rådgivaren har en skyldighet att informera konsumenten om riskerna med den 

rekommenderade investeringen/placeringen, hur informationen tillhandahålls till konsumenten 

kan se olika ut. I hovrättsavgörandet T 1799-07 har hovrätten slagit fast att Sparbanken i 

Blekinge brustit i sin riskinformationsplikt när rådgivaren enbart konstaterat att konsumenten 

“[...]varit intresserad av värdepappersmarknaden och haft kunskaper om ämnet.”.174 Hovrätten 

menar att plikten ska sträcka sig till den grad att rådgivaren, innan rekommendation lämnas, 

måste vara säker på konsumentens kunskap och intresse av den tänkta investeringen för att 

kunna anpassa riskinformationen på sådant sätt att konsumenten blir helt införstådd med de 

risker som investeringen medför.175 Det ska dessutom finnas samband mellan konsumentens 

ekonomi, den tänkta investeringen och den lämnade riskinformationen, en konsument som inte 

har behovet av en mycket riskfylld och aggressiv investering bör helt enkelt inte rekommenderas 

en sådan.176 Rådgivarens skyldighet att ta reda på huruvida konsumenten är upplyst nog för 

investeringen samt dennes investeringsbehov ska utgöra en grund för skadeståndsbedömningen. 

Även i MiFID II artikel 24.4 tas informationsplikten upp med innebörden att konsumenten både 

ska vägledas och varnas för riskerna med investeringen.177 

 

Vad gäller skadeståndsberäkningen ska den utgå från att skadan motsvarar den nominella 

förlusten. Den part som hävdar att skadan är större eller mindre än förlusten bär bevisbördan för 

                                                
173 ARN:s avgörande 2012-12-19, i ärende nr. 2011–6294. 
174 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2009-01-16, mål nr T 1799–07. 
175 Ibid. 
176 Lycke, J., “Riskinformation vid finansiell rådgivning”, 2009-05-20, affarsvarlden.se, (hämtad 2019-04-15). 
177 MiFID II art. 24.4. 
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sitt påstående.178 Det måste skiljas mellan den faktiska investeringen och den hypotetiska 

investeringen som kunde ha gjorts istället. Det innebär att konsumenten enbart kan kräva 

ersättning för den förlust som gjorts inom investeringen. Det finns därmed ingen möjlighet för 

konsumenten att kräva ersättning för det värde som denne gått miste om genom att välja den 

rekommenderade investeringen framför ett annat handlingsalternativ. Förlust som uppkommit 

till följd av ett allmänt kursfall för den rekommenderade investeringen saknar betydelse i 

skadeståndsberäkningen.179 Hänsyn måste tas till placeringshorisonten, vilken investeringstid 

som konsumenten hade tänkt sig. En värdenedgång som visar sig innan investeringstidens slut 

ska därför granskas mot bakgrund av investeringens utvecklingspotential och förhållandena i 

det enskilda fallet.180  

 

  

                                                
178 MiFID II art. 24.4. 
179 Ibid. 
180 Swahn, M. & Wendleby, B., Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter - En kommentar, 2005, s. 82. 
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5 Analys  

5.1 Inledande kommentar 

Tidigare i uppsatsen har de lagar, regler och normer som gäller för en fysisk finansiell rådgivare 

presenteras. Enligt MiFID II och MiFIR finns ingen specifik lagstiftning avseende 

automatiserad rådgivning vilket enligt Finansinspektionen innebär att de krav som ställs vid 

rådgivning från en fysisk person också kan ställas vid automatiserad rådgivning.181 I detta 

kapitel ska det som tidigare skrivits om fysisk rådgivning kunna tillämpas i de fall råd ges via 

en sparrobot för såväl vilken typ av rådgivning som ges som för eventuellt orsakad ren 

förmögenhetsskada. 

5.2 Gränsdragningen mot marknadsföring och försäljning 

Som tidigare visats är gränsdragningen inte helt enkel vad gäller huruvida rådgivningen kan 

utgöra marknadsföring eller försäljning. Avseende sparrobotarna bör dock gränsdragningen 

enligt oss inte vara av större svårighet eftersom bankerna själva marknadsför tjänsten som 

rådgivning. Exempelvis på Nordea.se marknadsförs sparroboten med texten “Få digital 

rådgivning av vår sparrobot Nora!”182 vilket innebär att banken själv inte kan motsätta sig att 

Nora tillhandahåller just rådgivning.  

 

Den viktigaste aspekten vid bedömningen om det rör sig om rådgivning är att rådgivningen ska 

vara individuell, eftersom exempelvis marknadsföring är av mer allmän karaktär. Sparrobotarna 

grundar sin rådgivning på ett antal frågor som konsumenten svarar på, alternativt på de fonder 

som konsumenten redan har andelar i. Rådgivningen är därför av individuell karaktär eftersom 

den är anpassad till en specifik konsument och rekommenderar ett handlingsalternativ.  

 

Frågan kvarstår dock om en sparrobots rekommendationer kan likställas med att tillhandahålla 

försäljning, speciellt i de fall då roboten endast rekommenderar den egna bankens fonder. Det 

har tidigare förklarats att rådgivning och försäljning ofta sker i samband med varandra, varför 

rådgivningslagen blir tillämplig även i de fall rådgivning sker ihop med försäljning. Om en 

sparrobot endast ger rekommendationer om aktörens egna fonder är rådgivningen inte 

                                                
181 Olivendahl, Charlotta och Thorsbrink, Marie, Automatiserad rådgivning: Finansinspektionen, 2016. Dnr 16–
19268. 
182 Nordea.se, “Nora-ett smart sparande” (hämtad 2019-05-06). 
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oberoende, och ges sannolikt i samband med en typ av försäljning. Däremot utesluter det inte 

tillämpningen av rådgivningslagen. Sammanfattningsvis är de råd som ges av en sparrobot 

delvis eller i sin helhet rådgivning.  

5.3 Vilken typ av rådgivning tillhandahåller en sparrobot? 
Definitionsskillnaderna mellan investerings- och placeringsrådgivning presenterades i 

uppsatsens andra kapitel. I frågan om placeringsrådgivning utgår definitionen från sju olika 

rekvisit och många av rekvisiten kan uppfyllas av sparroboten, men vikten bör enligt oss särskilt 

läggas vid tillitsrekvisitet och näringsidkarrekvisitet, se avsnitt 2.4.2.  

 

Det enklaste sättet att uppfylla tillitsrekvisitet är att det föreligger ett kontraktsförhållande 

mellan konsumenten och rådgivaren. Problem kan därför uppstå de tillfällen en konsument 

vänder sig till en bank i vilken konsumenten inte har något engagemang sedan tidigare eftersom 

det inte finns något befintligt kontraktsförhållande. Det blir då fråga om konsumentens 

användande av sparroboten skulle kunna skapa ett kontraktsförhållande mellan konsumenten 

och banken. Eftersom det i de flesta fall inte krävs något undertecknat avtal för att konsumenten 

ska kunna “testa” sparroboten blir konsumentens handlande det avtalsgrundande i fallet. Det blir 

därför fråga om ett slags konkludent handlande från konsumentens sida när denne svarar på 

frågorna som sparroboten ställer och väljer att gå vidare med en eventuell investering, ett 

kontraktsförhållande ska i detta fall anses föreligga och tillitsrekvisitet därmed vara uppfyllt. 

 

Vidare aktualiseras frågan om näringsidkarrekvisitet kan anses uppfyllt samtidigt som 

yrkesmässighetsrekvisitet enligt VpmL, se avsnitt 2.4.1.4. Yrkesmässighetsrekvisitets 

uppfyllande bygger på att näringsverksamheten som tillhandahåller rådgivningen ska vara 

tillståndspliktig enligt VpmL. Det innebär att endast ett tillståndspliktigt värdepappersbolag kan 

tillhandahålla investeringsrådgivning. Näringsidkarrekvisitet innebär istället att näringsidkare 

som inte är tillståndspliktiga kan tillhandahålla placeringsrådgivning, kravet för rekvisitets 

uppfyllande ställs istället endast på att rådgivningen ska ske inom den bakomliggande 

näringsverksamhet som rådgivaren bedriver. När ett bolag tillhandahåller investerings-

rådgivning enligt VpmL borde näringsidkarrekvisitet inte samtidigt kunna vara uppfyllt, 

eftersom rekvisiten har olika innebörd, se avsnitt. Således kan de sparrobotar som tillhandahåller 

investeringsrådgivning inte samtidigt tillhandahålla placeringsrådgivning.  
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Det kan dock ifrågasättas om rekvisiten fyller en funktion för definitionen av rådgivningsslagen, 

eftersom majoriteten av rekvisiten är lika får båda rådgivningsslagen. Avseende investerings-

rådgivning föreligger skyldigheter enligt MiFID II som utgör grunden för majoriteten av 

rekvisiten, det talar för att rekvisiten inte själva är avgörande för definitionen utan kan hämtas i 

lagstiftningen. Korlings syfte med de uppställda rekvisiten bör därför vara att öka förståelsen 

för lagens tillämpning genom att tydliggöra och samla rekvisiten.  

 

För att återgå till de olika sparrobotar som presenterats i uppsatsens andra kapitel ska 

rådgivningsslaget för var och en av sparrobotarna definieras. Sparrobotarna som tillhandahålls 

av banker står alla under tillsyn av Finansinspektionen i och med att den tillståndspliktiga 

verksamhet som bankerna bedriver. Danske Banks June och Nordeas Nora tillhandahåller 

investeringsrådgivning enligt VpmL medan Avanza Auto bedriver fondverksamhet enligt LVF. 

Avanzas tillstånd att bedriva fondverksamhet inkluderar även tillstånd att tillhandahålla 

investeringsrådgivning, se avsnitt 2.2.1. Konsumenten ingår avtal med respektive bank vid 

användandet av bankens sparrobot, vilket gör näringsidkaren ansvarig för rådgivningen.  

 

Fundler är inget eget värdepappersbolag utan istället ett anknutet ombud för värdepappers-

bolaget Nord Fondkommission AB (Nord FK). Inom den egna verksamheten bedriver Fundler 

enbart rådgivning. Som ombud för Nord FK har Fundler inget eget tillstånd att tillhandahålla 

investeringsrådgivning enligt VpmL, däremot omfattas Fundler av Nord FK’s tillstånd och står 

därmed under Finansinspektionens tillsyn. Fundler informerar, liksom Opti och Waizer, på sin 

egen hemsida om att rådgivningen är oberoende, se avsnitt 2.2.1. När information ges om att 

rådgivningen är oberoende ställs fler krav på bolaget och dess information till konsumenten.  

 

Opti är till skillnad från Fundler ett eget värdepappersbolag och har därmed eget tillstånd enligt 

Finansinspektionen att tillhandahålla investeringsrådgivning. Den största skillnaden mot andra 

sparrobotar är Optis funktion att göra en s.k. hälsokoll på konsumentens nuvarande fonder. Detta 

innebär att Opti rekommenderar en liknande fond, exempelvis om konsumenten har en 

teknikfond kan Opti hänvisa till en annan teknikfond med lägre avgift eller historiskt bättre 

avkastning. Frågan aktualiseras om en sådan rekommendation om en annan fond kan anses som 

en typ av avrådan, eftersom konsumenten får rådet att byta ut sin nuvarande fond. Det är dock 

tveksamt eftersom en avrådan ofta handlar om att rådgivaren har bredare kunskap om 

konsumentens ekonomiska situation, och därför gör en avrådan om att överhuvudtaget göra en 

placering. En sådan avrådan är enligt oss tillsynes svår för samtliga sparrobotar att göra eftersom 
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de endast baserar rådgivningen på den information som konsumenten ger, antingen i form av 

svar på ett antal frågor eller i form av vilka fonder konsumenten äger i dagsläget. Opti kan inte 

avgöra om konsumenten eventuellt inte ens borde äga andelar i någon teknikfond eftersom 

konsumenten själv redan valt typ av fond. Stort ansvar vilar därför på konsumentens tidigare 

finansiella placeringar eftersom Opti utgår härifrån. 

 

Waizer har tillstånd att bedriva investeringsrådgivning enligt Finansinspektionen vilket innebär 

att konsumenten kan få investeringsrådgivning av Waizer enligt VpmL. Bolaget tillhandahåller 

även diskretionär förvaltning, även kallat portföljförvaltning, vilket innebär att konsumenten 

endast väljer en investeringsstrategi som bolaget sedan följer och handlar efter. Även 

portföljförvaltning regleras i VpmL. Enligt Waizers egna hemsida ska ingen rådgivning anses 

föreligga innan avtal om diskretionär förvaltning tecknats. Innebörden blir att investerings-

rådgivning ges i samband med den diskretionära förvaltning som tillhandahålls. 

Ansvarsförhållandet för bolaget vid investeringsrådgivningen blir därmed svårtolkat eftersom 

diskretionär förvaltning innebär att konsumenten ger Waizer en typ av fullmakt att handla efter 

vald investeringsstrategi. Bolaget bör kunna hållas ansvarigt för given rådgivning innan avtalets 

ingående eftersom konsumenten därefter förlitar sig på Waizers investeringar. Avtalet signeras 

efter att Waizer lämnat personliga råd om vilken förvaltningsstrategi som är anpassad för den 

specifika konsumenten, råden utgör den investeringsrådgivning enligt VpmL som i sin tur kan 

resultera i skadestånd enligt rådgivningslagen.  

 

Sammanfattningsvis är gränsdragningen mellan olika typer av rådgivning inte helt klar och 

definitionen måste därför göras för varje enskild aktörs sparrobot, eftersom aktören som 

tillhandahåller tjänsten kan vara avgörande för vilken lag som blir tillämplig för själva 

rådgivningen. Skadeståndsbedömningen är däremot inte i sin helhet beroende av vilken typ av 

rådgivning som ges, eftersom skadeståndsbestämmelserna i 6 § rådgivningslagen tillämpas 

generellt vid rådgivning om finansiella instrument till konsument. Däremot är det av vikt att 

avgöra den tillämpliga lagen för reglering av skyldigheter och normer som utgör grunden för en 

eventuell culpabedömning.  
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5.4 Skadeståndsbedömning när råd ges av en sparrobot  

5.4.1 Inledande kommentar 
Skadeståndsbedömningen vid artificiell intelligens behöver inte nödvändigtvis vara 

svårtillämpad. Vid exempelvis säkerhetsbrist blir produktansvarslagen (PAL) direkt tillämplig 

om AI avser en produkt, lagen reglerar person och sakskada. En sparrobot är däremot ingen 

produkt utan en tjänst, och den eventuellt orsakade skadan är ren förmögenhetsskada, vilket inte 

regleras i PAL. En betydande fråga i detta avsnitt blir därmed om sparroboten kan orsaka ren 

förmögenhetsskada trots att den inte är ett rättssubjekt i lagens mening.  

5.4.2 Ren förmögenhetsskada vid rådgivning från en sparrobot 
Vid rådgivning från en fysisk finansiell rådgivare är den vanligaste orsaken till ren 

förmögenhetsskada att konsumenten fått vårdslös rådgivning. Om konsumenten orsakas ren 

förmögenhetsskada när rådgivningen sker via en sparrobot är det dock mer troligt att orsaken 

beror på att utformningen av sparroboten är gjord på ett vårdslöst sätt och att den inte lever upp 

till de krav som ställs på rådgivningen. I 6 § rådgivningslagen anges endast att näringsidkaren 

ska ha orsakat konsumenten ren förmögenhetsskada genom finansiell rådgivning. Det 

specificeras inte på vilket sätt den finansiella rådgivningen ska ha skett. Därför ska även 

finansiell rådgivning via en sparrobot som orsakar konsumenten ren förmögenhetsskada ersättas 

av näringsidkaren, men kravet på uppsåt och oaktsamhet gäller naturligtvis fortfarande.  

 

Den största skillnaden vid rådgivning från en sparrobot jämfört med ett möte med en fysisk 

rådgivare är att konsumenten själv styr rådgivningen till stor del, vilket även borde påverka och 

begränsa att ren förmögenhetsskada kan anses inträffa. En jämförelse kan göras med ett 

avgörande från ARN 2009–10635 där rådgivningen ansågs vårdslös eftersom den inte var 

anpassad efter konsumenten som var 87 år gammal men ändå rekommenderades ett sparande 

som låste en betydande andel av konsumentens tillgångar en längre tid.183 Om samma sak hade 

inträffat men konsumenten istället använt sig av en sparrobot, hade konsumenten själv ställt in 

önskad tidshorisont för sparandet. Frågan aktualiseras om en sparrobot ska ha en funktion som 

avråder en konsument från önskad investering på grund av den höga åldern. Det torde vid 

användande av en sparrobot vara mindre troligt att rådgivningen anses vårdslös, eftersom 

konsumenten själv ställer in önskad tidshorisont och en sparrobot inte har möjlighet att 

                                                
183 ARN:s avgörande 2011-03-04, i ärende nr. 2009–10635. 
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ifrågasätta det på samma sätt som en fysisk rådgivare. Vi anser sparrobotens oförmåga att ställa 

motfrågor öka kravet på konsumentens eget ansvar att bedöma investeringens lämplighet. En 

konsument som känner osäkerhet kring investering i finansiella instrument har själv ansvar att 

vända sig till en finansiell rådgivare eller på annat sätt inhämta lämplig information för en 

investering. Däremot kan sparrobotens aktörer inte helt anses fria från ansvar, främst med tanke 

på att tjänsten sparrobot marknadsförs som ett enkelt sätt för även den oerfarna att investera i 

olika fonder.  

5.4.3 Rådgivaransvar vid råd från en sparrobot 
En sparrobot är varken en fysisk eller juridisk person vilket innebär att sparroboten inte utgör 

ett rättssubjekt som kan ha rättigheter och skyldigheter, vilket i sin tur innebär att en sparrobot 

inte kan ha rådgivaransvar. Mot denna bakgrund behöver en sparrobot härledas till en person 

som kan inneha skyldigheter, mest troligt den juridiska person som tillhandahåller tjänsten. 

Beroende på sparrobot ser avtalsförhållandet olika ut, konsumenten ingår avtal med Danske 

Bank via sparroboten June medan via Fundler ingår konsumenten avtal med värdepappers-

bolaget Nord FK. Se vidare om detta i avsnitt 5.4.4.  

 

Precis som vid rådgivning från en fysisk finansiell rådgivare ska råden som lämnas från en 

sparrobot vara lämpliga, se avsnitt 3.2.1, vilket betyder att de baseras på den information som 

konsumenten ger som svar på sparrobotens frågor ska en lämplighetsbedömning göras. Det 

ställer stora krav på de frågor som ställs till konsumenten för att råden ska vara lämpliga, se 

avsnitt. Enligt oss bör det även finnas en avrådanfunktion i en sparrobot om de inställningar som 

en konsument har är tillsynes orimlig. Finns ingen avrådanfunktion kan det ifrågasättas huruvida 

rådgivning föreligger eftersom både investerings- och placeringsrådgivning ska vara lämpligt 

anpassad till konsumenten. Vi anser därför att samtliga sparrobotar bör ha en avrådanfunktion 

för att uppfylla de krav som ställs på rådgivningen, även om konsumentens eget ansvar kvarstår.  

 

Sparroboten ska också kontrollera konsumentens riskmedvetenhet för att kunna lämna lämplig 

rekommendation. Som tagits upp i avsnitt 4.8 om riskinformation ska även sparroboten 

informera och varna konsumenten om vilken risk en eventuell investering innebär. Detta talar 

också för att sparroboten bör avråda en konsument från en för riskfylld investering med hänsyn 

till konsumentens ekonomiska situation. Det går däremot inte att undgå risken, som även 

föreligger vid fysisk rådgivning, att en konsument utelämnar viss information vid rådgivnings-

tillfället. Det är därför av extra vikt att de frågor som ställs av en sparrobot är noga utvalda för 
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att konsumenten inte ska utelämna väsentlig information som är avgörande för 

rekommendationen eller eventuell avrådan. Vi anser att de frågor som konsumenten svarar på 

via sparroboten skulle kunna utökas för att näringsidkaren tydligare ska uppfylla sina 

skyldigheter. Frågorna bör inte endast behandla riskmedvetenhet utan även konsumentens ålder 

och eventuell skuldsättningsgrad för mer personligt anpassade och lämpliga råd.  Om den 87-

åriga konsumenten i ARN 2009–10635 använt sig av en sparrobot som ställt fråga om ålder 

hade hon förmodligen inte blivit rekommenderad ett långsiktigt sparande.  

 

Det kan slutligen ifrågasättas huruvida råden från en sparrobot över huvud taget uppfyller kravet 

på att vara personliga enligt MiFID II art. 4.1.4 eftersom urvalet av fonder är mycket begränsat. 

Avanza Auto erbjuder exempelvis endast sex olika fonder och Danske Banks June endast 

erbjuder fem, vilket innebär att rådgivningen inte kan vara mer personlig än vad utbudet av 

fonder tillåter. Om två jämnåriga personer med likvärdig ekonomisk ställning och sparmål 

använder sig utav en sparrobot kommer de med största sannolikhet få samma rekommendation, 

medan de vid ett fysiskt möte mer troligt hade fått olika rekommendationer.  

5.4.4 Tillämpning av rådgivningslagen vid råd av en sparrobot  
I förarbetena till rådgivningslagen framgår att lagen kan tillämpas analogt på sådan rådgivning 

som innebär en risk för konsumenten som är jämförbar med placeringsrådgivning, fondsparande 

bör kunna utgöra en sådan risk. Det framgår vidare i förarbetena att lagen inte noggrannare 

exemplifierar den finansiella rådgivning som berörs, i syfte att inte begränsa tillämpningen i takt 

med utvecklingen på den finansiella marknaden.184 Den analoga tillämpningen av lagen ska 

enligt förarbetena ske främst med sikte på skadeståndsbestämmelserna.185 Vad nu nämnts talar 

för att rådgivningslagen kan tillämpas även om rådgivningen sker genom tjänsten sparrobot.  

 

Vad gäller investeringsrådgivning enligt VpmL gäller samma sak för rådgivning från en 

sparrobot som när rådgivning ges på annat sätt eftersom VpmL tillämpas oberoende av hur råden 

ges, se avsnitt 2.4.1. I de fall rådgivning ges av en sparrobot blir således lagen tillämplig på 

samma sätt som för en fysisk rådgivare, och rådgivningslagen tillämpas på det skadestånds-

rättsliga förhållandet. 

 

                                                
184 SOU 2002:41, s. 105.  
185 Ibid. s. 106.  



 
 

45 

För Fundler som enbart agerar som anknutet ombud för värdepappersbolaget Nord FK blir 

hanteringen av skadestånd för orsakad ren förmögenhetsskada uppdelad i två steg. Det yttersta 

ansvaret för skadan gentemot kunden ligger på värdepappersbolaget enligt skadestånds-

bestämmelserna i rådgivningslagen. Skillnaden jämfört med fysisk rådgivning är förhållandet 

mellan ombudet och värdepappersbolaget, eftersom det råder regressrätt mellan värdepappers-

bolaget och ombudet för den rena förmögenhetsskada som ombudet orsakat enligt 5 § 6 kap. 

VpmL. I Fundlers fall betyder detta att Fundler självt inte bär något direkt ansvar för skadan 

gentemot kunden, detta ansvar ligger istället på Nord FK. När en kund istället använder sig av 

sparrobotarna June och Nora, som tillhandahålls av banker, ingår kunden som nämnts avtal med 

banken och inte med sparroboten. I detta fall ska en eventuell skadeståndsbedömning för ren 

förmögenhetsskada orsakad av sparrobotarna enbart hanteras utifrån skadestånds-

bestämmelserna i rådgivningslagen. Något förhållande liknande det mellan ett anknutet ombud 

och ett värdepappersbolag föreligger således inte mellan bankerna och deras sparrobotar, 

därmed sker hanteringen av skadestånd enbart i ett steg. 

5.4.5 Culpabedömningen när råd lämnas från en sparrobot 
Enligt 6 § rådgivningslagen förutsätts uppsåt eller oaktsamhet för att näringsidkaren ska bli 

ansvarig för ren förmögenhetsskada. Det är dock inte möjligt för en sparrobot, som inte är ett 

rättssubjekt, att handla med uppsåt eller oaktsamhet. Däremot bör culpabedömningen ändå göras 

men med sikte på vilket handlande som är önskvärt av näringsidkaren som ansvarar för 

sparroboten. Första steget är att beakta de aktsamhetsnormer som gäller för rådgivningen. När 

rådgivningen ges via en sparrobot ska samma aktsamhetsnormer gälla som om rådgivningen ges 

av en fysisk person, eftersom rådgivningen inte preciserats närmare i lagen, se avsnitt 5.4.2.  

 

Näringsidkaren ansvarar och har bevisbördan för att sparroboten uppfyller de skyldigheter som 

råder för exempelvis investeringsrådgivning. Det kan till att börja med ifrågasättas om 

tillhandahållande av rådgivning genom tjänsten sparrobot utgör god rådgivningssed. Eftersom 

samtliga av de sparrobotar som tagits upp i denna uppsats står under tillsyn av 

Finansinspektionen får det anses att tjänsten sparrobot uppfyller detta krav. Det är idag även ett 

relativt vanligt fenomen på den finansiella marknaden med olika typer av intelligenta robotar 

vilket även får tala för att de uppfyller kraven för god rådgivningssed. Dock kan det inte 

garanteras att alla sparrobotar som finns på marknaden uppfyller god rådgivningssed endast med 

anledning av att fenomenet är vanligt förekommande.  
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För investeringsrådgivning finns flera krav enligt MiFID II, däribland om lämplighets-

bedömning och kundens riskmedvetenhet i art. 24.4. Dessa krav torde vara mycket svåra att 

uppfylla när investeringsrådgivningen lämnas via en sparrobot eftersom den baserar sina råd på 

ett få antal frågor. En fysisk rådgivare har möjlighet att ställa följdfrågor och få en djupare 

förståelse för en konsuments riskmedvetenhet, och därigenom lämna lämpliga råd.  

 

Sammanfattningsvis bör näringsidkaren hållas ansvarig om en sparrobot inte uppfyller de krav 

och normer som rådgivningen kräver. Sparroboten bör även inneha en avrådanfunktion för att 

rådgivningen ska anses lämplig och personligt anpassad för konsumenten.  

5.4.5.1 Adekvat kausalitet 

Kravet på orsakssamband och adekvans gäller vid ren förmögenhetsskada av en sparrobot precis 

som om skadan orsakats av en fysisk rådgivare. Således måste det kunna visas att ren 

förmögenhetsskada beror på vårdslös rådgivning från en sparrobot, och även att skadan är en 

adekvat följd av handlingen. Som tidigare nämnts kan sparroboten i sig själv inte handla 

vårdslöst, utan det måste bero på näringsidkarens uppsåt eller oaktsamhet med en sparrobots 

utformning. Risken att konsumenten drabbas av ren förmögenhetsskada måste öka av 

handlingen, som i detta fall är sparroboten.  

 

Vi är av den uppfattning att adekvat kausalitet är mindre komplicerad när råd lämnas via en 

sparrobot jämfört med från en fysisk rådgivare, eftersom konsumenten vid användandet av en 

sparrobot endast blir rekommenderad och presenterad ett investeringsalternativ. Vid fysisk 

rådgivning har konsumenten större tolkningsutrymme av den information som ges och även 

möjlighet att ställa frågor till rådgivaren som inte finns vid råd från en sparrobot. Det bör därför 

föreligga adekvat kausalitet mellan sparrobotens råd och inträffad förmögenhetsskada om en 

sparrobot inte anses utformad på ett sätt som uppfyller de krav som finns på rådgivningen. 

Däremot innebär den relativt enkla bedömningen av adekvat kausalitet inte att konsumenten mer 

frekvent kan ersättas för ren förmögenhetsskada än vid fysisk finansiell rådgivning som har en 

mer komplicerad adekvansbedömning. Vi menar snarare att konsumenten i mindre utsträckning 

har möjlighet till ersättning i de fall rådgivning ges via en sparrobot, eftersom konsumenten kan 

anses bära ett större ansvar för sitt användande av sparroboten.  
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5.4.6 Skadeståndsbedömningen för sparrobotar 
På grund av den bristande rättspraxis som finns även för fysiska rådgivare är det svårt att helt 

redogöra för skadeståndsbedömningen för sparrobotar. Om ren förmögenhetsskada har inträffat, 

culpabedömning har gjorts och näringsidkaren bakom sparroboten kan hållas ansvarig ska 

skadeståndsberäkning göras, se avsnitt 4.8. Bevisfrågan vid bedömningen är svår även vid råd 

från en fysisk rådgivare, eftersom den vårdslösa rådgivningen ska visas vara avgörande för den 

rena förmögenhetsskada som inträffat. Vid skadeståndsbedömning för sparrobotar kan 

bevisfrågan i vissa fall till och med bli enklare i fråga om dokumentationsplikten som ska ligga 

till grund för konsumentens bevisföring av att skada inträffat. Dokumentationsplikten är en av 

de skyldigheter som ska följas av alla rådgivare, men den mänskliga faktorn kan skapa brister i 

efterlevnaden. All rådgivning som sparroboten ger är i skriftlig form och dokumenteras därmed 

per automatik, till skillnad från en fysisk rådgivare som måste dokumentera rådgivningen 

separat från mötet och därför kan glömma eller bortse från viktig information. Den 

automatiserade dokumentationen torde underlätta bevisfrågan i jämförelse med när rådgivaren 

är en fysisk person som kan argumentera för att exempelvis tonläge eller kroppsspråk haft 

inverkan på konsumenten. Argumentationsutrymmet för den rådgivning som skett via en 

sparrobot är mindre för både näringsidkaren och konsumenten eftersom inga övriga 

omständigheter förutom de som framgår av dokumentationen kan anses vara en del av 

rådgivningen.  

 

Det är dock inte troligt att ren förmögenhetsskada kommer orsakas av sparrobotar i större 

utsträckning, särskilt inte de sparrobotar som tillhandahålls av banker. Eftersom bankerna 

troligtvis har utformat sina sparrobotar med stor försiktighet och i enlighet med de regelverk 

som bankernas verksamhet ska följa. Investeringarna som sparrobotarna rekommenderar är i 

fonder som ofta är väldiversifierade och så länge konsumenten är medveten om risken med 

investeringen ska rådgivningen anses vara anpassad till konsumentens önskemål och behov. 

Problem uppstår först i de fall konsumenten inte är medveten om riskbegreppet och den tänkta 

investeringen innebär hög risk. Sparrobotarnas primära målgrupp är som tidigare nämnts 

oerfarna investerare vilket leder till en ökad risk att konsumenten inte är medveten om 

investeringens innebörd och risk. Frågan aktualiseras om banken då brustit i sin 

riskinformationsplikt eller om konsumenten haft eget ansvar att informera sig om risk och 

innebörd av investeringen innan den gjordes. Konsumenten kan inte förutsätta ett skydd mot 

dåliga investeringar vid alla tillfällen av finansiell rådgivning eftersom beslutet om vart 

konsumenten vänder sig för att få rådgivning grundas på konsumentens eget ansvar. En 
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konsument bör kunna dra slutsatsen vid jämförelse av olika aktörer att rådgivningens personliga 

anpassning skiljer sig beroende på om ett fysiskt möte ingår eller om rådgivningen är 

automatiserad. Visserligen är syftet med både rådgivningslagen och MiFID II att stärka 

konsumentskyddet, men det utesluter inte att var och en har eget ansvar för sin ekonomi och 

vilka finansiella instrument man väljer att investera i. 

5.5 Självkritik  
Som tidigare nämnts i uppsatsens metodavsnitt finns brister avseende avsaknaden av källor på 

området rådgivaransvar, vilket har resulterat i en betydande användning av Korlings avhandling 

om rådgivaransvar. En nackdel med användandet av doktrin är att juridisk litteratur snarare 

belyser de problem som finns på rättsområdet än fastställer vad som gäller i rättsläget.186 Hade 

det funnits fler liknande verk som Korlings avhandling hade vi som författare till denna uppsats 

kunnat jämföra dessa med varandra för att kunna avgöra skillnader, men också styrka likheter. 

I vårt fall finns endast en avhandling vilket ökar kravet på vår egen bedömning av om de 

slutsatser som finns är övertygande och rimliga. 

 

Det som talar för att Korlings avhandling är en för denna uppsats användbar källa är att såväl 

förarbeten som lagkommentarer på området finansiell rådgivning hänvisar till Korling. 

Avhandlingen används således väl i annan doktrin och av författarna till förarbeten, vilket tyder 

på att Korling utreder rättsläget på ett korrekt sätt. Det faktum att avhandlingen är från 2010 

tyder även det på att den är aktuell, eftersom exempelvis rådgivningslagen infördes 2003. Högsta 

domstolen har i NJA 2014 s. 272 hänvisat till Korlings avhandling vilket styrker avhandlingens 

relevans och kvalité. Avhandlingen är mycket omfattande och använder källor från såväl svensk 

som utländsk rätt, dock används det gamla MiFID-direktivet i avhandlingen eftersom MiFID II 

inte implementerades förrän år 2018, vilket vi självklart har tagit hänsyn till. 

 

Slutligen ska det framhållas att vår egen uppfattning av utformningen av respektive sparrobot 

blivit avgörande för uppsatsen, eftersom inga enkätundersökningar har genomförts och därför 

har allmänhetens uppfattning inte kunnat kartläggas. Exempelvis i avsnitt 2.4.1.3 beskrivs att 

råden från en sparrobot sannolikt uppfattas som individuella, vilket är vår egen uppfattning. 

Andra författare kan eventuellt ha andra uppfattningar om en sparrobot som hade kunnat bli 

avgörande för exempelvis huruvida råd uppfattas som individuella eller inte.  

                                                
186 Ramberg, C., Rättskällor - en introduktion i kritiskt tänkande, 2018, s. 72. 
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