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Sammanfattning 

Rådgivning förekommer på många olika marknader och i lika många olika 

former. Med rollen som rådgivare kommer ett ansvar, ett ansvar som är till för 

att skydda den som är mottagare av rådet. Rådgivning på de finansiella 

marknaderna, avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning, är 

med god anledning föremål för en omfattande reglering på grund av det 

skyddsintresse kunden anses ha.   

Regleringen är uppbyggd både genom stadgande av skyldigheter i lag och i 

föreskrifter som kompletteras genom självreglering av marknadens aktörer. 

Eftersom de finansiella marknaderna är föremål för ständig förändring och 

utveckling används begrepp som god rådgivningssed för att säkerställa att 

lagstiftningen följer den takt som utvecklingen på marknaden går i. För att 

bedöma om en rådgivare har brutit mot de skyldigheter han eller hon har att 

efterleva kan vägledning inte endast hämtas ur lag, utan det blir till stor del 

relevant vad god rådgivningssed visar.  

Vad som i varje given situation är att bedöma som vårdslöst låter sig inte lätt 

göras. Istället blir det en fråga om en bedömning grundad på olika faktorer 

givet de skyldigheter som finns stadgade och vad som vid var tid utgör god 

rådgivningssed. Avgörande blir hur faktorerna samspelar med varandra. En 

brist i lämplighetsbedömningen kan vara mindre allvarlig vid en investering i 

ett mindre komplicerad finansiellt instrument men det i sin tur visar sig först 

när hänsyn tagits till kundens kunskap och erfarenhet av instrumentet.  

Bakgrunden till att utreda om vårdslös rådgivning har förekommit föranleds i 

regel alltid av att anspråk på ersättning. En kund som blivit utsatt för vårdslös 

finansiell rådgivning kan förvänta sig en ersättning som motsvarar det negativa 

kontraktsintresset.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Olika individer har genom intresse och profession naturligt olika kunskap. För 

att i en viss situation kunna fatta ett så välgrundat beslut som möjligt krävs, när 

individen själv inte besitter kunskapen, ett kunskapsinhämtande. Där inte 

kunskapsinhämtandet är tillräckligt behövs någon som kan ge ett råd. En 

rådgivningssituation präglas av ett stort mått förtroende och ett 

kunskapsöverläge. Rådgivning sker praktiskt taget inom alla branscher men är 

mer påtaglig inom vissa, till exempel inom den finansiella sektorn. Såväl de 

finansiella marknaderna som antalet individer som placerar i någon form av 

finansiella instrument har stadigt ökat. Även produktutbudet och komplexiteten 

i de finansiella instrumenten har ökat. Sammantaget leder det till att fler och 

fler individer behöver vägledning och därför efterfrågar rådgivning avseende 

finansiella instrument. 

De lagar som reglerar hur rådgivning på de finansiella marknaderna sker är till 

viss del svåröverskådliga. Lämnas råd av näringsidkare som omfattas av lagen 

(2003:862) om finansiell rådgivning (rådgivningslagen) kallas det finansiell 

rådgivning. Lämnas råd av näringsidkare som omfattas av lagen (2007:528) om 

värdepappersmarknaden (VpmL) heter det istället investeringsrådgivning. I 

ingen av de två nyss nämnda lagarna existerar någon definition av de två 

begreppen finansiell rådgivning och investeringsrådgivning. Frågan vad som 

skiljer dem åt eller om dem egentligen reglerar samma situation blir därmed 

mer svårbesvarad.  

Både i lag och i föreskrifter finns det stadgat vilka skyldigheter en rådgivare 

har att iaktta när han eller hon utför rådgivning. En rådgivare som inte följer de 

skyldigheterna kan göra sig skyldig till att ha utfört en vårdslös rådgivning. En 

stor del av de stadgade skyldigheterna lämnar utrymme för tolkning. En 

tolkning som ska göras i enlighet med det dynamiska begreppet god 

rådgivningssed. Från lagstiftarens sida var det ett medvetet val att lämna ett 

stort utrymme för tolkning för att på så vis åstadkomma en lag som är 

föränderlig över tid och som kan följa utvecklingen på marknaden. En följd av 

tolkningsutrymmet blir att de enskilda omständigheterna får en allt större 
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betydelse och vad som är vårdslöst i en situation behöver inte vara det i en 

annan, vilket lämnar en osäkerhet om vad som utgör vårdslös rådgivning. 

Bedömningen av om en rådgivare har agerat vårdslöst sker i regel alltid mot 

bakgrund av ett ersättningsanspråk. Ersättning som en konsument kan erhålla 

vid vårdslös rådgivning är reglerad i rådgivningslagen
1
 och avser den situation 

när en näringsidkare uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund ren 

förmögenhetsskada.  

De finansiella marknaderna och därmed även rådgivningslagen och VpmL är 

ofta föremål för förändringar, vilket det pågående arbetet på både svensk och 

EU-rättslig nivå visar på. I januari 2014 lämnade utredningen om 

konsumentskydd vid finansiell rådgivning sitt betänkande
2
 som behandlar både 

rådgivningslagen och VpmL och de brister som ur ett 

konsumentskyddsperspektiv finns däri. Samtidigt pågår en utredning som 

behandlar den kommande implementeringen av Markets in Financial 

Instruments Directive II (MiFID II) i svensk rätt.  

1.2 Syfte och problemformulering 

Utifrån en bedömning av de regelverk som reglerar rådgivning på de 

finansiella marknaderna ämnar jag i den här uppsatsen klargöra på vilka 

grunder en rådgivning bedöms vara vårdslös. I uppsatsen redogörs för om och 

hur regelverken skiljer sig åt dels angående vilka skyldigheter en rådgivare har, 

dels vad som avses med vårdslös rådgivning.  

- På vilka grunder görs bedömningen av vad som utgör vårdslös 

rådgivning på de finansiella marknaderna? 

Frågan om vårdslöshet utreds i regel alltid med syfte att avgöra om en kund är 

berättigad till ersättning för den potentiellt vårdslösa rådgivningen, vilket ger 

anledning att översiktligt beröra även ersättningsfrågan. Jag ämnar inte ge en 

uttömmande redogörelse varken av hur ersättningen beräknas eller hur frågan 

hanterats i rättspraxis. Frågan berörs mot bakgrund av dess relation till 

vårdslöshet. 

                                                 
1
 6 § rådgivningslagen. 

2
 Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4). 
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- Vilken ersättning kan en kund som blivit utsatt för vårdslös finansiell 

rådgivning förvänta sig att erhålla? 

1.3 Metod och material  

För att avgöra hur bedömningen sker av vad som är vårdslös rådgivning 

kommer lagtext, förarbeten, rättsfall och doktrin att studeras. Samma 

tillvägagångssätt kommer att användas när jag berör frågan om ersättning vid 

vårdslös rådgivning. Rättspraxis berörs i det sammanhanget för att exemplifiera 

och visa på hur tillämpningen i några utvalda fall har skett.  

Något kort ska även sägas om rättsdogmatisk metod, vilket får sägas vara det 

som ligger närmast den metod jag tillämpar i den här uppsatsen. Jareborg 

beskriver kortfattat rättsdogmatik som ”rekonstruktion av rättssystem”
3
. Han 

utvecklar sedan med att anföra att rättsdogmatik förknippas med rekonstruktion 

av gällande rätt och innefattar även de begränsningar inom rätten som uppställs 

genom maktutövning och beslutsfattande av lagstiftare och domstolar. Inget 

hindrar att vid rättsdogmatisk argumentation även vidga perspektivet och gå 

utanför gällande rätt.
4
 Sandberg anför att det råder delade meningar om vad 

rättsdogmatiken karekteriseras av och kommer till slutsatsen att det vore ” både 

mer realistiskt och klargörande att beskriva den i dag helt dominerande fåran 

inom rättsvetenskapen såsom analytisk snarare än dogmatisk”
5

. 

Rättsdogmatiken kan bland annat bestämmas av sin metod och material, 

innebärande att rättskällorna ska användas i enlighet med rättskälleläran. 

Vidare kan den bestämmas av sitt syfte att fastställa gällande rätt, tolka och 

systematisera och av sitt inifrånperspektiv, det vill säga att rättsdogmatiken 

arbetar inom den gällande rättens ram.
6
 Mitt förhållningssätt till rättsdogmatik, 

utan att lägga någon värdering i begreppet i sig, som en vetenskaplig metod 

och lära är följande. Utifrån rättskällorna tolkar och systematiserar jag 

bestämmelserna och söker därigenom fastställa gällande rätt, vilket jag gör på 

ett analytiskt sätt. Inom området för värdepappersmarknadsrätt måste jag även 

samtidigt förhålla mig till självreglering, vilket jag förklarar nedan. 

                                                 
3
 Jareborg (2004) s. 4. 

4
 Jareborg (2004) s. 4. 

5
 Sandgren (2005) s. 656. 

6
 Sandgren (2005) s. 649.  
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När det gäller bedömningen av vad som utgör vårdslös rådgivning kommer 

olika tillsynsinstansers avgöranden att tillmätas vikt. Tillsynsinstanserna har 

fått sin legitimitet att utöva tillsyn över en viss del av de finansiella 

marknaderna genom utpekande i lag. Finansinspektionen (FI) ansvarar, 

förutom tillsyn och tillståndsprövning även för regelgivning, varför föreskrifter 

utgivna av FI kommer att studeras.
7
 Förutom FI är förelägganden och beslut av 

Konsumentverket
8

 samt beslut av SwedSecs disciplinnämnd av intresse. 

SwedSec ansvarar för licensiering av rådgivare på den svenska 

värdepappersmarknaden, med syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för 

branschen.
9
 SwedSec är inte utpekad enligt lag att utföra finansiell licensiering 

utan organisationen har uppkommit genom självreglering av branschen. 

Anslutna företag till SwedSec förbinder sig att följa det regelverk som är 

framtaget av SwedSec med bland annat åtaganden för den enskilde 

licenshavaren.
10

 Eftersom merparten av de stora aktörerna är anslutna ger det 

en viss tyngd till besluten och får sägas utgöra ett komplement till den 

reglering som aktörerna i övrigt omfattas av.  

Lagstiftaren har medvetet valt att lämna en del av regleringen som omfattar 

värdepappersmarknaden till branschen att själv reglera. 

Värdepappersmarknaden har länge varit ett område för omfattande lagreglering 

men även ett område som präglas av ett stort inslag av självreglering.
11

 

Förhållandet mellan lagreglering och självreglering är till viss del komplext, 

men det står klart att det är två element som samverkar. Några fördelar som 

kan nämnas med självreglering är, förutom snabbheten i systemet, att de 

personer som står bakom självregleringen ofta är experter, det är inte särskilt 

kostnadskrävande och att sanktioner ofta uppfattas som stränga eftersom 

aktörens rykte i branschen står på spel. Som nackdelar kan nämnas att eftersom 

systemet bygger på frivillighet det endast omfattar de aktörer som är anslutna, 

att självreglerande organ ofta dömer i egen sak och att avsaknad av 

överprövning kan leda till brister i rättssäkerheten. Vad som kan sägas vara den 

                                                 
7
 Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen om FI:s uppgifter. Se även 6 

kap. förordning (2007) om värdepappersmarknaden angående bemyndiganden till FI. 
8
 Enligt 8 § rådgivningslagen utövar Konsumentverket tillsyn över att lagen följs. 

9
 Swedsec –om oss. 

10
 Swedsec –verksamhetsinformation. 

11
 Munck (2006) s. 554. 
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verkliga sanktionen vid överträdelse och som kan bemöta vissa av de 

framförda nackdelarna är att varken andra företag, rådgivare eller övriga 

aktörer vill befatta sig med en aktör som bryter mot reglerna.
12

 

Ett exempel på när lagstiftaren lämnat utrymme för självreglering är den 

lagstadgade och i föreskrifter stadgade kunskapen och kompetensen som en 

rådgivare ska ha. Enligt lag och föreskrifter framgår det att arbetsgivaren ska 

tillse att rådgivaren har den kunskap och kompetens som krävs, inte hur det ska 

uppnås eller vad som krävs. SwedSec har genom sin licensieringsverksamhet 

verkat för att branschen själv har satt upp vilka krav på kompetens en rådgivare 

ska uppfylla. Jag anser att de områden som har fyllts ut av självreglering och 

där detta varit en naturlig och etablerad del av branschen har fått sin legitimitet 

genom att lagstiftaren dels lämnat områden där det är viktigt att snabb reglering 

kan åstadkommas, dels inte ingripit för att förhindra den uppkomna 

självregleringen.  

I den mån det är väsentligt för att klargöra när en rådgivning är att anse som 

vårdslös kommer riktlinjer och uttalanden från European Securities and 

Markets Authority (ESMA) att användas. ESMA är Europeiska Unionens 

(EU:s) motsvarighet till FI.  

1.4 Avgränsning 

I uppsatsen studeras rådgivning avseende finansiell rådgivning och 

investeringsrådgivning. Rådgivning enligt lag (2005:405) om 

försäkringsförmedling (FFL), som har störst beröring med nyss nämnda 

rådgivning, kommer endast tas upp i den mån det är väsentligt för förståelsen 

av regelverket på de finansiella marknaderna. Detsamma gäller rådgivning som 

förekommer på andra branscher.  

Uppsatsen inriktas på rådgivning som ges till konsumenter, men även 

rådgivning som ges till företag kommer att beröras, eftersom det i VpmL inte 

görs någon skillnad på vem som är mottagare av ett råd. 

När det gäller rättspraxis kommer inte endast rättspraxis hänförlig till 

rådgivningslagen eller VpmL att gås igenom utan även rättspraxis hänförlig till 

                                                 
12

 Munck (2006) s. 564 f. 
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andra områden där rådgivning äger rum. Rättspraxis avseende andra områden 

för rådgivning har betydelse även för finansiell rådgivning och 

investeringsrådgivning.
13

   

Med hänsyn till att fokus i uppsatsen är frågan vad som utgör vårdslös 

rådgivning och att ersättningsfrågan endast berörs i det sammanhanget kommer 

inte frågan om reklamation har skett i rätt tid att utredas närmare, inte heller 

frågan om preskriptionstid. 

1.5 Disposition  

Uppsatsens andra kapitel ska ses som en djupare inledning till ämnet med syfte 

att underlätta det fortsatta läsandet. Kapitlet innehåller en beskrivning av de 

finansiella marknaderna och en beskrivning av när en rådgivningssituation 

uppstår, vad de olika rådgivningsbegreppen innefattar och vilka aktörer som 

verkar på marknaden. Även det pågående arbetet på svensk och EU-rättslig 

nivå kommer översiktligt att gås igenom. 

För att utröna när en vårdslös rådgivning föreligger krävs först en förståelse för 

vilka skyldigheter och förpliktelser en rådgivare har att efterfölja. Det tredje 

kapitlet består därför av en genomgång av de skyldigheterna, både enligt 

rådgivningslagen och enligt VpmL. I kapitlet beskrivs endast i sammanfattad 

form de skyldigheter som åläggs en rådgivare. Sedan förs en djupare 

diskussion av skyldigheterna i kapitel 4 i relation till den rättspraxis som finns.  

I det fjärde kapitlet behandlas på vilka grunder en rådgivare har bedömts varit 

vårdslös i utövandet av sin profession. Genomgången görs utifrån rättspraxis 

och doktrin. Även beslut från FI tas upp, liksom beslut från SwedSecs 

disciplinnämnd. I samband med att olika bedömningsgrunder tas upp ges en 

löpande analys. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

Det femte kapitlet innehåller en beskrivning över det culpaansvar en rådgivare 

anses ha och en översikt över vilken ersättning en kund som blivit utsatt för 

vårdslös finansiell rådgivning kan förvänta sig att erhålla. Även i det femte 

kapitlet ges en löpande analys. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

                                                 
13

 Lycke, Runesson & Swahn (2003) s. 32.  
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I det sjätte kapitlet återfinns en avslutande och mer övergriplig analys, främst 

av större frågor som uppkommit tidigare men inte givits tillfälle att närmare 

analyseras och kommenteras. Det sjunde och avslutande kapitlet innehåller en 

slutsats. 
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2. Inledande orientering  

2.1 Inledning 

För att förstå vad en vårdslös rådgivning är krävs det först kunskap om vad 

rådgivning innebär och under vilka situationer och premisser en 

rådgivningssituation äger rum. Det krävs vidare en förståelse för den marknad 

där rådgivning tar plats samt de begrepp och den terminologi som marknaden 

innefattar.  

2.2 De finansiella marknaderna  

De finansiella marknaderna omfattar tre marknader; räntemarknaden, 

valutamarknaden och aktiemarknaden. Tillsammans utgör dessa marknader ett 

system av marknadsplatser för finansiella instrument.
14

 Med marknadsplats 

avses både reglerade marknader och multilateralla handelssystem (Multilateral 

Trading Facilities, MTF). Ett exempel på en reglerad marknad är 

Stockholmsbörsen som drivs av företaget, tillika börsen
15

, NASDAQ OMX 

Stockholm AB. Ett exempel på en MTF är First North, som även den drivs av 

börsen NASDAQ OMX Stockholm AB.
16

  

De finansiella marknaderna har fått en allt större betydelse för 

samhällsekonomin de senaste decennierna
17

, vilket kan illustreras av att den 

gemonsnittliga dagsomsättningen på Stockholmsbörsen fördubblades under 

2000-talets första decennium (1999-2009). Den viktigaste uppgiften för det 

finansiella systemet är ”att möjliggöra en omfördelning av ekonomiska resurser 

såväl över nationella gränser som över tiden i en osäker miljö”
18

.  

Det finansiella systemet består av banker och andra företag, marknadsplatser 

och infrastruktur. Exempel på andra företag kan vara värdepappersinstitut och 

försäkringsbolag, exempel på infrastruktur är bankgirocentralen.
19

 Det 

finansiella systemet kan också sägas bestå av de lagar och regler som styr över 

                                                 
14

 Hultkrantz och Söderström (2011) s. 222. 
15

 Med börs avses det företag tillika den marknadsoperatör som driver en reglerad marknad. 
16

 För åtskillnaden mellan börs, reglerad marknad och MTF se 1 kap. 5 §. VpmL. 
17

 Hultkrantz och Söderström (2011) s. 223. 
18

 Hultkrantz och Söderström (2011) s. 224. 
19

 Sveriges Riksbank (2013) s. 28, s. 62. 
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de som agerar i systemet.
20

 En av de fem delfunktioner som uppgiften kan 

brytas ned i är att hantera risk i finansiella portföljer. Genom olika instrument 

möjliggör det finansiella systemet för investerare att välja den kombination av 

risk och förväntad avkastning som denne föredrar.
21

 Det finansiella systemet 

ska möjliggöra till att såväl genomföra betalningar, som att spara och låna 

pengar och att hjälpa till att hantera risker som kan uppstå på de finansiella 

marknaderna.
22

 

En ytterligare indelning av de finansiella marknaderna kan göras utifrån antalet 

aktörer som är involverade i en transaktion. En transaktion kan ske på två sätt 

och skillnaden består i om avtalet är överlåtbart. Antingen upprättas ett avtal, 

som inte går att överlåta, mellan två parter eller så sker transaktionen genom att 

ett värdepapper utväxlas, som sedan kan säljas vidare till en tredje part. Den 

förstnämnda transaktionen sker på bank- och försäkringsmarknaden, medan 

den andra sker på värdepappersmarknaden.
23

 Denna indelning bör inte ses som 

en motsatt indelning jämfört med ränte-, valuta- och aktiemarknaderna, utan 

istället som en indelning utifrån ett annat perspektiv.  

2.3 Rådgivning på de finansiella marknaderna 

2.3.1 Inledning 

Rådgivning förekommer, som nämnts i kapitel 1, i flertalet olika branscher och 

i flertalet olika situationer. I det följande tas sikte på vad som avses med 

rådgivning på de finansiella marknaderna och på när en rådgivningssituation 

uppkommer. En genomgång kommer även att ske av de aktörer som finns på 

marknaderna samt av olika begrepp som är av betydelse för den fortsatta 

framställningen.  

Utifrån rådgivningslagen och VpmL kan tre olika begrepp för rådgivning som 

sker på de finansiella marknaderna urskiljas; finansiell rådgivning, 

placeringsrådgivning och investeringsrådgivning. Eftersom de båda lagarna 

och därmed även begreppen berör samma område ges nedan i respektive 

                                                 
20

 Sveriges Riksbank (2013) s. 11. 
21

 Hultkrantz och Söderströ (2011) s. 224 f. 
22

 Sveriges Riksbank (2013) s. 6-9. 
23

 Hultkrantz och Söderström (2011) s. 224 f. 
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kapitel, utifrån lagarnas lydelser, syften och motiv, en förklaring till vad som 

avses med de olika begreppen och till vilken grad de överensstämmer 

respektive skiljer sig ifrån varandra. Jag ämnar inte utreda vad som generellt 

innefattas i begreppet rådgivning utan istället precisera vad lagstiftaren avser 

med de tre ovannämnda begreppen.  

2.3.2 Finansiell rådgivning enligt rådgivningslagen 

2.3.2.1 Begreppen finansiell rådgivning och placeringsrådgivning 

I 1 § rådgivningslagen anges att lagen  

”gäller finansiell rådgivning som en näringsidkare tillhandahåller en konsument 

som omfattar placering av konsumentens tillgångar i finansiella instrument eller 

i livförsäkringar med sparmoment”.  

Av rådgivningslagen framkommer inte någon legaldefinition av begreppet 

finansiell rådgivning. Redan innan tiden för rådgivningslagens tillkomst fanns 

såväl finansiell som ekonomisk rådgivning som begrepp i rörelselagstiftningen 

för den finansiella sektorn, men även där utan någon närmare definition.
24

 I den 

utredning
25

 som låg till grund för propositionen
26

 till rådgivningslagen gjordes 

definitionen av finansiell rådgivning enligt följande. Utredaren konstaterade 

först att det, mot bakgrund av att de företag som erbjuder finansiell rådgivning 

agerar inom delvis olika branscher, inte framstår som lämpligt att definiera 

finansiell rådgivning med anknytning till en viss verksamhet. Det framstod 

heller inte som lämpligt att med begreppet avse alltför specifika produkttyper, 

eftersom dessa förändras över tid. Utredaren slog fast att ”utgångspunkten får 

därför vara att begreppet finansiell rådgivning enligt gällande rätt och såsom 

begreppet används i den allmänna debatten inte har någon tydlig definition”
27

. I 

propositionen anges att lagen ska gälla vid placeringsrådgivning, det vill säga 

rådgivning som avser placering av konsumentens tillgångar i olika finansiella 

instrument.
28

 Enligt utredningen bör tillämpningsområdet  

                                                 
24

 SOU 2002:41 s. 27. Se även Korling (2010) s. 240. 
25

 SOU 2002:41. 
26

 Prop. 2002/03:133. 
27

 SOU 2002:41 s. 28. 
28

 Prop. 2002/03:133 s. 1. 



17 

 

”begränsas till att omfatta sådan finansiell rådgivning som rör finansiell 

verksamhet som innebär en beaktansvärd risk för att konsumenten, helt eller 

delvis, förlorar insatt kapital eller sätter sig i skuld”
29

.  

Det som ligger närmast till hands är placeringsrådgivning.
30

 I varken 

utredningen eller propositionen skedde definitionen av placeringsrådgivning 

utifrån specifika finansiella instrument. För att definiera omfattningen av 

placeringsrådgivning fördes istället resonemang om den grad av risk som varje 

placeringsalternativ innebar för konsumenten.
31

 Avgränsningen skedde genom 

en negativ definition av placeringsrådgivning utifrån konsumentens 

riskperspektiv och det anfördes i propositionen att ”finansiell rådgivning med 

avseende på finansiella tjänster där risken för konsumenten framstår som 

begränsad”
32

 inte bör omfattas av den föreslagna regleringen. 

Placeringsrådgivning får helt enkelt ses som en definition av finansiell 

rådgivning enligt rådgivningslagen. 

2.3.2.2 En konsumentlagstiftning 

Finansiell rådgivning avser den situation när en näringsidkare riktar sig till en 

konsument, vilket framkommer av 2 § rådgivningslagen. Där avses med 

näringsidkare en ”fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har 

samband med den egna näringsverksamheten”. Med konsument avses enligt 

samma paragraf ”en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som 

faller utanför näringsverksamhet”. Det vill säga samma definition som används 

i bland annat konsumentkreditlagen (2010:1846), konsumentköplagen 

(1990:932) och annan konsumenträttslig lagstiftning som bygger på eller har 

anpassats till EG
33

-direktiv.
34

 Den lag som närmast överensstämmer med 

rådgivningslagen vad avser tillämpningsområde är konsumenttjänstlagen 

(1985:716) varför det, enligt propositionen till rådgivningslagen, var av 

                                                 
29

 SOU 2002:41 s. 100. 
30

 SOU 2002:41 s. 100. 
31

 SOU 2002:41 s. 100. Se även prop. 2002/03:133 s. 14.  
32

 Prop. 2002/03:133 s. 14. 
33

 Numera benämnt EU-direktiv.  
34

 Swahn & Wendleby (2005) s. 47. 
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särskild vikt att de båda begreppen konsument och näringsidkare fick samma 

definition i rådgivningslagen.
35

  

Med en konsument avses en fysisk person, oavsett dennes bakgrund och 

erfarenhet av placering av finansiella instrument eller av livförsäkringar med 

sparmoment.
36

 Begreppet konsument ska inte tolkas alltför snävt. 

Rådgivningslagen tar visserligen sikte på finansiell rådgivning som 

tillhandahålls konsumenter men enligt svensk rättspraxis gäller kravet på god 

rådgivningssed i stor utsträckning även utanför konsumentförhållanden. Så 

snart det finns en möjlig konsumentegenskap hos en kund bör denne behandlas 

som konsument.
37

  

I propositionen anges att lagen aldrig kan bli tillämplig på juridiska personer. 

För att lagen ska bli tillämplig krävs att konsumenten handlar för ändamål som 

huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. Det innebär att 

rådgivningslagen kan bli tillämplig om konsumenten till viss del handlar inom 

ramen för näringsverksamhet, dock endast under förutsättning att denna del är 

jämförelsevis mindre väsentlig.
38

 Vad som därmed är avgörande för tolkningen 

är vad ändamålet med den finansiella rådgivningen är, vilket enligt 

propositionen normalt torde framgå tydligt. Vid tveksamhet om den som 

erhållit finansiell rådgivning är att anse som konsument är utgångspunkten att 

avsikten hos den som erhållit rådgivning ska vara avgörande. Om avsikten var 

att erhålla råd för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet 

ska den som erhållit råd vara att betrakta som konsument enligt 

rådgivningslagen.
39

  

Det finns fall där det är svårare att bedöma om den som erhållit råd är att 

betrakta som en konsument. Ett exempel är så kallade daytraders
40

, där 

avgörandet av om den näringsrättsliga verksamheten är att bedöma som mindre 

väsentlig blir svårare. Enligt avgöranden
41

 från Allmänna 

                                                 
35

 Prop. 2002/03:133 s. 19. 
36

 Swahn & Wendleby (2005) s. 47. 
37

 Svensson (2004) s. 10. 
38

 Prop. 2002/03:133 s. 49. 
39

 Prop. 2002/03:133 s. 49. 
40

 Enligt www.ne.se en ”person som dagligen gör många och kortsiktiga affärer med 

värdepapper (daytrading), vanligen med aktier”. Hämtad 2014-03-21. 
41

 Änr 2001-3188 och 2001-1724. 



19 

 

reklamationsnämnden, som har att pröva tvister mellan konsumenter och 

näringsidkare, har en daytrader ansetts vara näringsidkare. Avgörande för 

bedömningen och det som nämnden fäste stor vikt vid var antalet genomförda 

transaktioner och det belopp de uppgått till. Eftersom tvisten inte bedömdes 

avse en konsument var nämnden därmed inte behörig att pröva tvisten. 

2.3.2.3 Krav på råd av individuell karaktär 

För att en rådgivningssituation, enligt rådgivningslagen, ska föreligga krävs det 

att råden är individuellt anpassade. Kravet på råd av individuell karaktär kan 

inte utläsas direkt av lagens ordalydelse men tas upp i förarbetena.
42

 Swahn 

och Wendleby anför att ordet rådgivning därmed får en något inskränkt 

betydelse. En alternativ utgångspunkt skulle vara att all informationsöverföring 

mellan en näringsidkare och en konsument skulle betraktas som rådgivning. I 

juridisk doktrin från tiden innan lagens tillkomst förefaller resonemanget varit 

sådant att rådgivaransvar även kan omfatta lämnande av information som inte 

är personliga rekommendationer. Det ansågs, för professionella uppdragstagare, 

föreligga en allmän skyldighet att visa omsorg vid fullgörande av uppdraget. I 

doktrin talades även om ett informationsansvar, vid sidan om metodansvar och 

omsorgsplikt. Som lagen är utformad och efter vad som kan utläsas av 

förarbetena synes inte rådgivningslagen omfatta ett professionsansvar utan det 

som lagen tar sikte på är rådgivningssituationer i uppdragsförhållanden, vilket 

inte omfattar all informationsöverföring i uppdraget.
43

 

2.3.2.4 Krav på uppdragsförhållande 

För att en rådgivningssituation ska föreligga krävs förutom kravet på 

individuell karaktär även att ett uppdragsförhållande föreligger. Enligt 

förarbetena kan uppdragsförhållandet utgöras av såväl ett formellt 

uppdragsavtal som ett formlöst uppdragsförhållande. Propositionen till 

rådgivningslagen hänvisar bland annat till NJA 1992 s. 243, där det avgörande 

var att rådgivaren hade uppträtt yrkesmässigt och att motparten haft fog att 

förlita sig på den information som denne lämnat.
44

 Det fenomenet brukar i 

                                                 
42

 Prop. 2002/03:133 s. 15. 
43

 Swahn & Wendleby (2005) s. 32 f. 
44

 Prop. 2002/03133 s. 16. 
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doktrin kallas ”den befogade tillitens relevans”. Kleineman sammanfattar det 

som  

”om någon med fog satt sin tillit till den information som en professionsutövare 

förmedlat, finns det goda skäl att se strängt på informationsförmedlarens ansvar, 

i vart fall om denne själv insett eller i vart fall borde ha insett att 

informationsmottagaren förlitade sig på den förmedlade informationen”
45

. 

Det är flera faktorer som avgör om ett uppdragsförhållande föreligger. Av 

betydelse är hur företaget uppträder och agerar och hur det marknadsför sig 

gentemot konsumenten. Exempel som anförs i propositionen på situationer när 

en konsument har befogad anledning att utgå från att företaget kommer att 

tillhandahålla individuell finansiell rådgivning, är när företaget erbjuder 

konsumenten samtal med en privatrådgivare, personlig bankman eller liknande. 

Även hur företaget uppträder i relationen till konsumenten är av betydelse. 

Efterfrågar konsumenten rådgivning och den som representerar företaget 

lyssnar till konsumentens behov och önskemål och därefter ger 

rekommendationer bör ett rådgivningsuppdrag anses föreligga.
46

  

Det finns även situationer när det får anses klarlagt att ett rådgivningsuppdrag 

inte föreligger, till exempel vid rena expeditionsärenden som köp- och 

säljordrar.
47

 Detsamma får anses gälla när en konsument endast efterfrågar 

information om en viss produkt och kontakten mellan konsumenten och 

företaget inskränker sig till detta. Det torde, enligt propositionen, då inte 

föreligga ett rådgivningsuppdrag.
48

 Rådgivningslagen bör heller inte vara 

tillämplig på råd som lämnas till en vid krets, till exempel via massmedia. 

Något uppdragsförhållande mellan konsumenten och företaget kan då inte 

anses föreligga.
49

  

Rådgivningslagen, enligt dess förarbeten, utesluter inte alternativa 

kommunikationsvägar. Det vill säga att det inte behöver ske ett personligt möte 

för att ett rådgivningsuppdrag ska anses ha kommit till stånd och en 

rådgivningssituation är för handen. Ett alternativ som särskilt nämns är att ett 

                                                 
45

 Kleineman (1998) s. 187.  
46

 Prop. 2002/03:133 s. 16.  
47

 Prop. 2002/03:133 s.16. Se även Svensson (2004) s. 28. 
48

 Prop. 2002/03:133 s.16.  
49

 Prop. 2002/03:133 s 16. 
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uppdragsförhållande kan komma till stånd via internet där konsumenten anger 

sina behov och där sedan en rådgivare återkopplar med förslag på lämpliga 

alternativ.
50

 

2.3.3 Investeringsrådgivning enligt VpmL 

2.3.3.1 Begreppet investeringsrådgivning  

För att uppnå en harmonisering av den europeiska värdepappersmarknaden 

arbetade kommissionen fram MiFID-direktivet som skulle implementeras i 

medlemsstaterna senast den 1 november 2007. I Sverige gjordes detta genom 

införandet av VpmL. Det innebar bland annat att investeringsrådgivning är en 

tillståndspliktig tjänst enligt 2 kap. 1 § 5 p. VpmL. Värt att nämna är att 

finansrådgivning tidigare inte varit en tillståndspliktig verksamhet, även om 

rådgivarna sedan införandet av rådgivningslagen 2004 haft att rätta sig efter 

kraven däri.
51

 

Investeringsrådgivning definieras i MiFID art. 4.1.4 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”.  

Investeringsrådgivning förklaras ytterligare i genomförandedirektivets
52

 art. 52 

där det framgår att med en personlig rekommendation avses 

en ”rekommendation till en person i dennes egenskap av investerare eller 

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

eller presumtiv investerare”. MiFID implementerades i svensk lag genom 

VpmL. Investeringsrådgivning är, till skillnad mot finansiell rådgivning, 

tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § 5 p. VpmL. Däremot definieras inte 

begreppet i den definitionskatalog som 1 kap. VpmL innehåller.   

                                                 
50

 Prop. 2002/03:144 s. 17. 
51

 Korling (2011) s. 293. 
52

 Kommissionens direktiv 2006/73/EG av den 10 augusti 2006 om genomförandet av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor 

för verksamhet i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet. 
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2.3.3.2 Kundbegreppet 

Investeringsrådgivning riktar sig, i och med användandet av begreppet kund, 

till en vidare krets än vad rådgivningslagen gör, där konsument är det begrepp 

som används. Investeringsrådgivning kan rikta sig till såväl en fysisk som 

juridisk person. Enligt MiFID-direktivets skäl 31 syftar direktivet bland annat 

till att skydda investerare. Vidare anges i skäl 31 att ”åtgärder för att skydda 

investerare bör anpassas till de särskilda förhållanden som råder för varje 

kategori av investerare (icke-professionella, professionella och motparter)”
53

. I 

8 kap. VpmL finns just sådana skyddsregler.  

Enligt 8 kap. 15 § VpmL ska ett värdepappersinstitut dela in sina kunder i 

kategorierna professionell kund och icke-professionell kund. Professionella 

kunder är de som uppfyller kraven i 16-17 §§. Generellt kan det sägas innebära 

enheter med tillstånd att verka på finansmarknaderna, stora företag som 

uppfyller de i den 16 § stadgade kraven, stater och andra institutionella 

investerare. Utöver de nyss nämnda grupperna får ett värdepappersinstitut 

behandla en kund som professionell om kunden skriftligen begär det och 

uppfyller de i lag
54

 stadgade kraven. Den tredje indelningen som används är 

jämbördig part. Vilka som är jämbördiga parter räknas upp i 19 § VpmL och 

kommer inte närmare beröras.  

2.3.3.3 Rekvisit  

Enligt propositionen till VpmL innebär en direktivkonform tolkning av 

investeringsrådgivning till kund endast sådan rådgivning som innebär att 

personliga rekommendationer lämnas till kund om transaktioner med ett eller 

flera finansiella instrument. Generella råd avseende placeringsinriktning eller 

tillgångsfördelning, utan att rådgivaren föreslår placeringar i specifika 

finansiella instrument, faller utanför den tillståndspliktiga tjänsten 

investeringsrådgivning
55

. Om ett värdepappersinstitut lämnar sådana generella 

råd gäller ändock kraven på att tillvarata kundens intressen och handla 

hederligt, rättvist och professionellt, enligt 8 kap. 1 § VpmL. Det vill säga att 

de regler som gäller för den tillståndspliktiga investeringsrådgivningen även 

                                                 
53

 MiFID skäl 31. 
54

 8 kap. 17 § VpmL. 
55

 Jfr MiFID artikel 4.1.4. 
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gäller för institutets övriga finansiella rådgivning.
56

 Korling diskuterar vilka 

rekvisit som ska vara uppfyllda för att investeringsrådgivning enligt VpmL ska 

föreligga. För att investeringsrådgivning ska ha ägt rum måste instrument-, 

rekommendations-, individual- och yrkesmässighetsrekvisitet vara uppfyllda. I 

motsats till rådgivningslagen synes det inte vara av betydelse att kunden haft 

tillit till att denne erhållit rådgivning. Investeringsrådgivningsbegreppet blir i 

detta avseende ett mer formalistiskt och objektiviserat rekvisit i förhållande till 

finansiell rådgivning.
57

  

2.3.3.4 Anknutet ombud 

Investeringsrådgivning, samt ett flertal andra tjänster, kan utföras av anknutna 

ombud till ett värdepappersinstitut, vilket framgår av de särskilda bestämmelser 

om anknutna ombud som finns i 6 kap. VpmL. De tjänster som ett anknutet 

ombud kan träffa avtal om att utföra för ett värdepappersinstituts räkning 

framgår av 1 kap. 5 § 1 p. VpmL, bland annat avser det utförande av 

investeringsrådgivning. Ett anknutet ombud kan enligt samma paragrafs 

definition vara antingen en fysisk eller en juridisk person. Det anges 

uttryckligen i propositionen att ett anknutet ombud endast kan företräda ett 

värdepappersföretag. Enligt MiFID är det upp till varje medlemsstat att avgöra 

om den ska tillåta att värdepappersföretag utser anknutna ombud. I de 

medlemsstater där det är tillåtet ska medlemsstaten kräva att 

värdepappersföretaget ”blir fullt ansvarigt för varje handling eller 

underlåtenhet från det anknutna ombudets sida när ombudet handlar på 

företagets vägnar”. Det följer av artikel 23.2 första stycket MiFID.
58

 

Värdepappersinstitutet är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som det 

anknutna ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet 

orsakar en kund.
59

 

                                                 
56

 Prop. 2006/07:115 s. 559. 
57

 Korling (2011) s. 321 f. 
58

 Prop. 2006/07:115 s. 372 f. 
59

 6 kap. 5 § VpmL. 
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2.3.4 Aktörer som erbjuder rådgivning på de finansiella 

marknaderna 

Det som avgör vilken form av rådgivning som är för handen och vilken lag 

som därmed är tillämplig, är inte sällan den aktör som står bakom rådgivningen. 

I det följande kommer kort de olika aktörerna att beskrivas. 

Finansiell rådgivning är ingen tillståndspliktig verksamhet och kan utföras av 

samtliga de aktörer som är ”en fysisk eller juridisk person som handlar för 

ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten”
60

. Med 

begreppet näringsidkare avses främst finansiella företag av olika slag, men 

rådgivningslagen bör dock vara tillämplig även på annan näringsidkare som 

utför finansiell rådgivning, till exempel fristående rådgivningsföretag.
61

 De 

flesta företag som utför finansiell rådgivning idag är sådana tillståndspliktiga 

företag som faller under VpmL och därmed omfattas av regleringen avseende 

investeringsrådgivning. Det synes endast vara ett fåtal aktörer som direkt lyder 

under rådgivningslagen, om ens några. 

Investeringsrådgivning är, som tidigare nämnts, en tillståndspliktig verksamhet. 

Enligt 2 kap. 1 § VpmL ges tillstånd för värdepappersrörelse av FI. Enligt 

definitionen i 1 kap. 5 § 28 p. avses med värdepappersrörelse en ”verksamhet 

som består i att yrkesmässigt tillhandahålla investeringstjänster eller utföra 

investeringsverksamhet”. Driva värdepappersrörelse gör värdepappersinstitut, 

värdepappersbolag eller utländskt värdepappersföretag.
62

 Vidare kan, som 

nämnts ovan, ett anknutet ombud träffa avtal med ett svenskt 

värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag att för det 

institutets eller företagets räkning tillhandahålla investeringsrådgivning till 

kund avseende placering av finansiella instrument
63

. Således kan det företag 

som utför rådgivning vara en bank, ett värdepappersbolag, 

försäkringsförmedlare, kapitalrådgivare etcetera. Det som krävs är att företaget 

har erhållit tillstånd från FI, som enligt VpmL är behörig myndighet.   

                                                 
60

 Se 2§ rådgivningslagen angående definition av näringsidkare. 
61

 SOU 2002:42 s. 115.  
62

 1 kap. 5 § 25-28 p. 
63

 Se närmare angående anknutet ombud i 1 kap. 5 § 1 p. samt 6 kap. VpmL.  
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2.3.5 Sammanfattande jämförelse av begreppen finansiell rådgivning 

och investeringsrådgivning 

Som framgår av ovan
64

 saknar både rådgivningslagen och VpmL uttryckliga 

definitioner och konkretiseringar av vad finansiell rådgivning respektive 

investeringsrådgivning är. Definitionen av begreppen framgår snarare efter en 

studie av de förarbeten och direktiv som föranlett lagarna. VpmL saknar helt en 

definition av investeringsrådgivning. Rådgivningslagen beskriver vad som sker 

när finansiell rådgivning tillhandahålls, men utelämnar en definition.
65

 Enligt 

Korling synes lagarna i princip reglera samma typ av rådgivning, men Korling 

anger samtidigt att det vid en närmare analys framträder skillnader.
66

 I 

rådgivningslagen preciseras vem den finansiella rådgivningen riktar sig till 

genom användandet av begreppet konsument, medan investeringsrådgivning 

istället riktar sig till en kund. Det innebär att investeringsrådgivning kan ske till 

såväl en konsument som en näringsidkare. Kunderna klassificeras som 

antingen icke-professionella kunder, professionella kunder eller jämbördig 

part.
67

 Investeringsrådgivning har därmed inte något mottagarorienterat 

rekvisit.
68

  

I förarbetena till rådgivningslagen var en viktig faktor för att definiera 

finansiell rådgivning och bedöma tillämpningen, den instrumentspecifika 

risken. Förelåg det en försumbar risk för konsumenten vid en placering i 

finansiella instrument, till exempel placering av kapital på ett inlåningskonto, 

ansågs det inte vara finansiell rådgivning. Ett sådant riskrekvisit tillmäts ingen 

betydelse vid bedömning av om investeringsrådgivning föreligger eller inte.
69

  

Sammanfattningsvis kan sägas att en viktig skillnad mellan begreppen är att 

investeringsrådgivning är en tillståndspliktig verksamhet. Definitionen av 

investeringsrådgivning utgår inte från en riskklassificering, liknande den som 

sker för definitionen av finansiell rådgivning. Vidare finns en skillnad i vem 

som är mottagare av rådgivningen. Medan finansiell rådgivning tar sikte på en 

                                                 
64

 Se avsnitt 2.3.2 och 2.3.3. 
65

 Korling (2010) s. 333. 
66

 Korling (2010) s. 333. 
67

 Nedan ges en närmare beskrivning av de olika kundkategorierna.  
68

 Korling (2010) s. 295-297. 
69

 Korling (2010) s. 298.  
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konsument riktar sig investeringsrådgivning till en kund. Om skillnaderna 

innebär någon praktisk betydelse vid tillämpningen berörs närmare i följande 

kapitel. 

2.4 Svenskt och EU-rättsligt arbete på området för rådgivning 

EU-kommissionen har genomfört en omfattande översyn av MiFID-direktivet 

med syfte att bland annat ge investerarna ett bättre skydd. EU-kommissionen 

har i samband därmed lämnat förslag till en förordning
70

 och ett direktiv 

(MiFID II-direktivet)
71

 om marknaden för finansiella instrument. Det är främst 

direktivet som innehåller bestämmelser om finansiell rådgivning.
72

 En särskild 

utredare ska lämna förslag till lagändringar som krävs för att genomföra de 

reviderade och nya reglerna.
73

 Vad gäller investerarskydd ställs genom 

direktivet ökade krav på den information som värdepappersinstituten ska lämna 

till kunder. Det ska i den tillhandahållda informationen anges om institutet ger 

råd på oberoende basis och om rådet är baserat på en bred eller en mer 

begränsad analys av marknaden. Det framkommer av art. 24.3 MiFID II-

direktivet. När investeringsrådgivning tillhandahålls på oberoende basis, eller 

som det heter i direktivet självständig grund, förbjuds institutet att ta emot 

avgifter eller ersättning från tredje part eller person som agerar för tredje parts 

räkning. Detsamma gäller när portföljförvaltning tillhandahålls. Det 

framkommer av art. 24.5-6 MiFID II-direktivet. Av de ökade 

informationskraven som ställs på instituteten kan även nämnas att det i art. 25.5 

MiFID II-direktivet framkommer ett uttryckligt krav att lämna information vid 

tillhandahållandet av investeringsrådgivning om hur den rådgivning som ges 

motsvarar kundens personliga egenskaper. Enligt art. 75 MiFID II-direktivet 

ska de behöriga myndigheterna till sitt förfogande ha en minimiuppsättning av 

sanktioner och åtgärder beträffande vissa av direktivets regler, till exempel vad 

som föreskrivs enligt art. 24-25 MiFID II-direktivet.  

                                                 
70

 Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om marknader för finansiella 

instrument och ändring av förordning [EMIR] om OTC-derivat, centrala motparter och 

transaktionsregister (KOM (2011) 652 slutlig). 
71

 Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om marknader för finansiella instrument 

och om upphävande av Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/39/EG (KOM(2011) 656 

slutlig). 
72

 SOU 2014:4 s. 132.  
73

 Dir. 2013:55 s. 1. 
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Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning överlämnade i 

januari 2014 betänkandet Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 

2014:4). Utredningen hade till viss del ett överlappande uppdrag med den 

utredning som ska lämna förslag till lagändringar med anledning av MiFID II. 

Tidsramen för den här uppsatsen tillåter inte en fullvärdig genomgång av vad 

utredningen kommer fram till men kortfattat kan följande sägas om det 

lämnade betänkandet. I betänkandet anges att det i dag inte finns någon 

sammanhållen lagstiftning som reglerar de olika formerna av finansiell 

rådgivning till konsumenter. I syfte att åstadkomma detta anser utredningen att 

rådgivningslagen ska upphävas. De civilrättsliga bestämmelserna som även den 

som ger investeringsrådgivning omfattas av, det vill säga 

skadeståndsbestämmelsen, ska införas i en ny lag om skadestånd vid finansiell 

rådgivning till konsumenter.
74

 Utredarna vill även att ett enhetligt kundbegrepp 

ska användas i fortsättningen. Det kundbegrepp som används i VpmL bör även 

kunna användas vid placeringsrådgivning. Vidare bör bland annat 

kompetenskrav, krav på att inhämta information om konsumenten och krav på 

att tillhandahålla information till konsumenten samordnas mellan finansiell 

rådgivning enligt rådgivningslagen, rådgivning enligt FFL och 

investeringsrådgivning.
75

 Det förs i betänkandet en diskussion om den 

ersättning som en konsument kan erhålla bör omfatta även ersättning enligt det 

positiva kontraktsintresset. Slutsatsen är att det fortsättningsvis i även en ny lag 

om skadestånd vid finansiell rådgivning ska vara ersättning enligt det negativa 

kontraktisintresset som åsyftas.
76

 Argument som framförs i diskussionen är att 

konsumenten skulle få bevissvårigheter vid en utsträckt rätt till ersättning enligt 

det positiva kontraktsintresset. Vidare anförs att det finns påtagliga svårigheter 

med att avgöra vad som utgör en utebliven vinst. 
77

  

 

 

  

                                                 
74

 SOU 2014:4 s. 20 f. 
75

 SOU 2014:4 s. 22-25.  
76

 SOU 2014:4 s. 332 f. 
77

 SOU 2014:4 s. 332 f.  
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3. En rådgivares skyldigheter 

3.1 Skyldigheter enligt rådgivningslagen 

3.1.1 Rådgivarens skyldigheter enligt 4 § rådgivningslagen 

En del av de skyldigheter som en näringsidkare har att efterleva regleras i 4 § 

rådgivningslagen. De lagstadgade skyldigheterna kompletteras av föreskrifter 

och allmänna råd från FI och Konsumentverket
78

. Enligt 4 § rådgivningslagen 

ska näringsidkaren:   

”1. se till att den som utför rådgivningen har tillräcklig kompetens, 

2. dokumentera vad som förekommit vid rådgivningstillfället, och 

3. lämna ut dokumentationen till konsumenten. 

   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

närmare föreskrifter om vad näringsidkaren skall iaktta när det gäller rådgivares 

kompetens, dokumentation av rådgivning, utlämnande av sådan dokumentation 

och om undantag från skyldigheten att lämna ut dokumentationen.”
79

 

I följande avsnitt kommer de skyldigheter som kan utläsas av paragrafen att tas 

upp var och en för sig. 

3.1.1.1 Kompetens hos rådgivaren 

I propositionen anges att det bör vara en skyldighet för den näringsidkare som 

tillhandahåller finansiell rådgivning att säkerställa att den personal som utför 

rådgivningen har tillräcklig kompetens. Eftersom de finansiella marknaderna är 

i ständig förändring är det emellertid inte möjligt att i lag fastslå vad som ska 

avses med tillräcklig kompetens. Det bör istället överlåtas att bestämmas på 

myndighetsnivå, i förevarande fall av Konsumentverket eller av FI, för de 

företag som står under FI:s tillsyn.
80

  

Konsumentverket har gett ut föreskrifter som är tillämpliga för de 

näringsidkare som lämnar finansiell rådgivning enligt rådgivningslagen men 

som inte omfattas av VpmL och därmed inte står under FI:s tillsyn.
81

 

                                                 
78

 FFFS 2004:4 med tilläggsförordning FFFS 2007:20, se även angående 

investeringsrådgivning FFFS 2007:16. Se även KOVFS 2004:5. 
79

 4 § rådgivningslagen. 
80

 Prop. 2002/03:133 s. 21 f.  
81

 KOVFS 2004:05 1 kap. 
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Kompetenskraven skiljer sig inte nämnvärt åt från FI:s föreskrifter och anger 

att den som lämnar råd ska ha tillräckliga kunskaper i förhållande till den 

rådgivning som lämnas. Kunskaperna ska avse innehållet i relevanta lagar och 

regler, vad rådgivaransvar, etik och god rådgivningssed innebär. Vidare ska 

kunskapen avse hur omsorgs-, avrådande- och dokumentationsplikten ska 

fullgöras. Näringsidkaren ska därutöver se till att rådgivaren kan tillämpa 

kunskaper om sparande och placeringar i finansiella instrument och 

försäkringar. För att säkerställa kompetenskraven föreskriver föreskrifterna att 

personalen genomgår lämpligt kunskapstest med godkänt resultat.
82

  

3.1.1.2 Skyldigheten att dokumentera 

Vad avser dokumentationskravet i paragrafen är syftet att i efterhand kunna 

avgöra vad som förekommit vid rådgivningstillfället.
83

 I förarbetena anges som 

skäl för kravet på dokumentation att en rådgivare som vet att rådgivningen 

kommer att dokumenteras agerar med större försiktighet och att det minimerar 

bevissvårigheter som kan uppkomma i en efterföljande tvist.
84

 Även när det 

gäller dokumentationskravet har detaljbestämmelser lämnats till att utfärdas på 

myndighetsnivå.
85

 När det gäller utlämnande av dokumentation anges det i 

propositionen att det är av stor vikt att konsumenten får del av den, varför det 

enligt lagtexten ska ske oavsett om konsumenten begär det eller inte.
86

 

3.1.2 Rådgivarens skyldigheter enligt 5 § rådgivningslagen  

Ytterligare skyldigheter som en näringsidkare har att iaktta när den i sin roll 

som rådgivare ger råd till en konsument regleras i 5 § rådgivningslagen. 

Liksom de skyldigheter som anges i 4 § kompletteras skyldigheterna i 5 § av 

föreskrifter och allmänna råd från FI och Konsumentverket
87

. Enligt 5 § 

rådgivningslagen ska näringsidkaren 

”i sin rådgivningsverksamhet iaktta god rådgivningssed och med tillbörlig 

omsorg ta till vara konsumentens intressen. Näringsidkaren skall anpassa 

rådgivningen efter konsumentens önskemål och behov samt inte rekommendera 

                                                 
82

 Swahn & Wendleby (2005) s. 51-54. Se även 2 kap. KOVFS 2004:05. 
83

 Swahn & Wendleby (2005) s. 55. 
84

 Prop. 2002/03:133 s. 22. 
85

 Se föregående stycke.  
86

 Prop. 2002/03:133 s. 23. 
87

 FFFS 2004:4 med tilläggsförordning FFFS 2007:20, jfr även angående 

investeringsrådgivning FFFS 2007:16. Se även KOVFS 2004:5. 
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andra lösningar än sådana som kan anses lämpliga för konsumenten. 

   Näringsidkaren skall avråda konsumenten från att vidta åtgärder som inte kan 

anses lämpliga med hänsyn till konsumentens behov, ekonomiska förhållanden 

eller andra omständigheter.”88 

3.1.2.1 God rådgivningssed 

Indelningen i 5 § rådgivningslagen är gjord efter fyra beståndsdelar; god 

rådgivningssed, omsorgsplikt, anpassning till den enskilde konsumenten och 

avrådandeplikt. Svensson ställer sig frågande till indelningen och menar istället 

att de tre sistnämnda begreppen snarare borde omfattas av begreppet god 

rådgivningssed. Det ter sig främmande att tänka sig att om en näringsidkare 

bryter mot omsorgsplikten inte samtidigt skulle bryta mot god rådgivningssed. 

I sådana fall skulle det innebära att begreppet god rådgivningssed skulle få en 

snävare innebörd än vad som synes logiskt.
89

 Swahn och Wendleby anser, i 

likhet med Svensson, att ”även om lagtext och förarbeten inte är disponerade 

på det sättet, kan det vara praktiskt att använda god rådgivningssed som ett 

samlingsbegrepp för de skyldigheter som anges i 5 §”
90

. Vad som i vid mening 

utgör god rådgivningssed kan vara av vikt för att fastställa om 

skadeståndsskyldighet uppkommit för rådgivaren.
91

 

3.1.2.2 Skyldigheten att tillvarata konsumentens intresse 

Motsvarande omsorgsplikt som nämns i paragrafen återfinns i annan 

konsumenträttslig lagstiftning och får anses utgöra ett värdefullt instrument för 

att bedöma rådgivarens prestation. Omsorgsplikten lär få sin betydelse först vid 

en bedömning av det enskilda fallet, men några utgångspunkter kan dock 

fastställas.
92

 Allmänt innebär omsorgsplikten att sätta konsumentens intresse 

före andra, kanske motstridiga intressen. Det kan till exempel innebära att en 

rågivares intresse av att erhålla provionsintäkter ska sättas efter konsumentens 

intresse.
93

 I propositionen anges vidare att rådgivaren för konsumenten bör 

klargöra förutsättningarna för rådgivningen, vilket ska göras med avseende på 

om rådgivningen endast tar sikte på att undersöka konsumentens intresse för en 

                                                 
88

 5 § rådgivningslagen. 
89

 Svensson (2004) s. 33 f.  
90

 Swahn & Wendleby (2005) s. 62. 
91

 Swahn & Wendleby (2005) s. 62. 
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 Prop. 2002/03:133 s. 24 f. 
93

 Svensson (2004) s. 35. 
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viss typ av produkter. Väsentligt är också om rådgivaren endast kan 

rekommendera ett visst företags produkter eller produkter från fler företag. 

Med den kunskapen kan konsumenten avgöra vikten av de råd denne får och 

om han eller hon behöver söka rådgivning även på annat håll.
94

 Dock anser 

Svensson att omsorgsplikten inte sträcker sig så långt som att rådgivaren på 

Bank A, som bedömer att en produkt hos Bank B är ett bättre 

placeringsalternativ, behöver rekommendera Bank B:s produkt. Men kvarstår 

gör skyldigheten att upplysa om ramarna för rådgivningen och att rådgivaren i 

förekommande fall endast kan rekommendera Bank A:s produkter.
95

 I 

omsorgsplikten får även förstås att en rådgivare ska lämna all sin kunskap till 

förfogande, innebärande att rådgivaren inte får lämna råd mot bättre vetande.
96

  

3.1.2.3 Skyldigheten att anpassa rådgivningen  

Att anpassa rådgivningen till den enskilda konsumenten är en grundläggande 

skyldighet. God rådgivningssed och den nyss nämnda omsorgsplikten utgör 

generella principer som en rådgivare har att arbeta efter. Finansiell rådgivning 

är till sin karaktär individuellt anpassad och ett råd som är lämpligt för en 

konsument behöver inte vara lämpligt, eller kan till och med vara rent vårdslöst, 

för en annan. Det viktiga är att utgå från konsumentens förutsättningar så som 

de var vid tidpunkten för rådgivningen. En sådan anpassning kan sägas ske på 

två plan. För det första ska rådgivningen anpassas till konsumentens 

kunskapsnivå och förmåga att tillgodogöra sig rådgivarens resonemang. För det 

andra ska de råd som lämnas vara anpassade till konsumentens behov, 

förutsättningar och önskemål.
97

 För att göra detta krävs att rådgivaren skaffar 

sig kunskap om konsumentens förhållanden. De huvudsakliga områdena som 

ska kartläggas är konsumentens förkunskaper, konsumentens ekonomiska och 

andra förhållanden, konsumentens önskemål och syfte med placeringen samt 

konsumentens riskbenägenhet.
98

 Efter en sådan kartläggning bör rådgivaren ha 

goda förutsättningar för att lämna anpassade råd. Rådgivaren bör mot bakgrund 

av en helhetsbedömning rekommendera lösningar som kan anses lämpliga för 

konsumenten. Härvid inte sagt att rådgivaren måste rekommendera det 
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 Prop. 2002/03:133 s. 25.  
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 Svensson (2004) s. 36. 
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 Prop. 2002/03:133 s. 25. 
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 Prop. 2002/03:133 s. 25 f. 
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 Svensson (2004) s. 39.  
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lämpligaste rådet utan istället att mot bakgrund av den kunskap rådgivaren har 

om de finansiella marknaderna och om konsumenten lämna råd som framstår 

som lämpliga.
99

 

3.1.2.4 Skyldigheten att avråda 

En förutsättning för att avrådandeplikten ska gälla är att det handlar om en 

rådgivningssituation. När en konsument kontaktar ett institut i syfte att 

genomföra en viss order utan att beslutet föregås av rådgivning är inte 

näringsidkaren tvungen att avråda konsumenten. Det är i situationer när 

rådgivaren anser att en placering inte är lämplig för konsumenten, utifrån 

dennes förutsättningar enligt de uppgifter han eller hon har lämnat, som 

rådgivaren är skyldig att avråda. En avrådan är inte detsamma som att 

näringsidkaren ska övertala eller hindra konsumenten från att genomföra 

önskad transaktion, utan snarare ett påpekande av att åtgärden, enligt 

rådgivaren, inte bör vidtas. Utgångspunkten för avrådandeplikten bör vara att 

det är konsumenten som bestämmer vilka avtal denne vill ingå. Om 

konsumenten ändå vill genomföra transaktionen finns inga hinder för att 

rådgivaren och institutet är behjälpliga med transaktionen.
100

 Rådgivaren ska, i 

enlighet med 4 § rådgivningslagen, dokumentera att en avrådan har skett och 

förvissa sig om att konsumenten är införstådd med det.  

3.2 Skyldigheter enligt VpmL 

3.2.1 Rådgivarens skyldigheter 

I en rådgivares uppdrag får förstås att rådgivaren först samlar in information 

om sin uppdragsgivare och dennes individuella situation. Därefter inhämtas 

mer specifik kunskap och information om sakförhållanden som är av betydelse 

för uppdraget, om det nu inte är så att den informationen redan är känd för 

uppdragstagaren. Slutligen presenterar rådgivaren utvald information 

tillsammans med ett antal rekommendationer.
101

 I det följande ska de 

skyldigheter som åligger en rådgivare som ger investeringsrådgivning 

presenteras.  
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En rådgivares skyldigheter i och med lämnande av investeringsrådgivning 

enligt VpmL framgår framförallt av 8 kap. VpmL och kompletteras av FFFS 

2007:16. Den inledande paragrafen i 8 kap. VpmL beskriver allmänna 

sundhetskrav och krav på information till kunder och har sin grund i de 

generella principer som anges i MiFID art. 19.1. Sundhetskravet innebär att ett 

värdepappersföretag vid utförande av investeringstjänster och sidotjänster ska 

tillvarata sina kunders intressen samt i övrigt handla hederligt, rättvist och 

professionellt.
102

 De övergripande och generella principerna i 8 kap. 1 § VpmL 

kompletteras genom myndighetsföreskrifter. Myndighetsföreskrifterna baseras 

i sin tur på genomförandedirektivets mer omfattande regler för vad ett 

värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheten att handla hederligt, 

rättvist och professionellt samt vilken information som ska lämnas till 

kunden.
103

 

3.2.1.1 Skyldigheten att undersöka uppdragets innebörd 

Korling anför att när en rådgivare mottar ett uppdrag förändras 

riskfördelningen eftersom rådgivaren har ett särskilt ansvar för att uppdragets 

innebörd kartläggs. Ur skyldigheten att undersöka uppdragets innebörd kan tre 

komponenter urskiljas; utreda uppdragsgivarens behov, kommunicera 

uppdragsbeskrivningen till uppdragsgivaren och eftersträva att 

uppdragsgivaren är införstådd med vad uppdraget innebär.
104

 Att rådgivaren 

har att utreda kundens behov framgår av 8 kap. 23 § VpmL. I paragrafen åläggs 

ett värdepappersinstitut att inhämta ”nödvändiga uppgifter från kunden om 

dennes kunskaper och erfarenheter av den specifika tjänsten eller produkten 

samt om dennes ekonomiska situation och mål med investeringen”. Denna 

skyldighet kompletteras sedan av FI:s föreskrifter
105

 där omfattningen av 

inhämtandet av nödvändiga uppgifter framgår. Bedömningen av om rådgivaren 

haft ett tillräckligt informationsunderlag, det vill säga uppfyllt sin skyldighet, 

utgår från de rekommendationer som rådgivaren lämnar till 

uppdragsgivaren.
106

 Vad som ytterligare bestämmer omfattningen av 

informationsinhämtandet är kundkategoriseringen. En klassificering av en kund 

                                                 
102

 Prop. 2006/07:115 s. 436. 
103

 Prop. 2006/07:115 s. 437. 
104

 Korling (2011) s. 405. 
105

 FFFS 2007:16, se 15 kap. Framförallt 8 §. 
106

 Korling (2011) s. 412 f. 



34 

 

som professionell innebär att värdepappersföretaget kan anta att kunden har 

nödvändig kunskap och erfarenhet och kan bära den aktuella investeringsrisken. 

Det räcker i en sådan situation att endast inhämta information om kundens mål 

med investeringen.
107

 Det mest förekommande är dock att ett 

värdepappersföretag klassificerar en klar majoritet av sina kunder så som icke-

professionella. Detta av två anledningar. Dels för att undanröja den ytterligare 

risken att klassificeringen har utförts vårdslöst, dels för att rådgivaren därmed 

även lyder under de strängaste informationskraven i lagstiftningen.
108

 Vidare 

föreligger en skyldighet att definiera och kommunicera uppdraget med 

uppdragsgivaren. En sådan skyldighet framgår av dokumentationskravet i 8 

kap. 26 § VpmL. Syftet med regleringen är att kunden redan på ett tidigt 

stadium ska få klart för sig vilka tjänster som kommer att utföras och vilken 

information som denne kan förvänta sig att erhålla.
109

  

3.2.1.2 Skyldigheten att inhämta, sammanställa och bearbeta 

information 

Skyldigheten att inhämta, sammanställa och bearbeta information är en central 

del av rådgivningsuppdraget. Förpliktelsen ges sällan någon mer ingående 

förklaring i lagtext utan ofta väljer lagstiftaren att hänvisa till god yrkessed och 

lämnar de mer specifika frågorna till branschen själv att utforma. Avseende 

investeringsrådgivning finns utförliga regler både i VpmL och i FI:s 

föreskrifter om hur rådgivningstjänsten ska utföras. Dock är de inte 

heltäckande och lämnar ett stort utrymme till branschen att på olika sätt fylla ut 

de luckor som finns i detaljregleringen. Ett exempel på ett initiativ som tagits 

som kan nämnas är det licensieringskrav, som utformats av branschen genom 

SwedSec, inbegripande ett antal ämnesområden med därtill hörande 

specificerade krav på vilken kunskapsnivå som krävs.
110

  

3.2.1.3 Skyldighet att lämna information 

I rådgivningsuppdragets natur ligger att rådgivaren samlar in och 

sammanställer information som är individuellt anpassad efter uppdragsgivarens 

behov, vilket nästan uteslutande är på grund av att uppdragsgivaren inte har 
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möjlighet att själv sammanställa informationen eller inte inser behovet av det. 

Det innebär att det föreligger ett informationsövertag för rådgivaren i 

förhållande till uppdragsgivaren, vilket ger en skyldighet att lämna information. 

Grunden för den skyldigheten framgår av det allmänna kravet på rådgivaren att 

visa tillbörlig omsorg för sin uppdragsgivares intressen. I VpmL kommer det 

till uttryck genom sundhetskravet, som innebär att ett värdepappersföretag ska 

tillvarata sina kunders intressen samt i övrigt handla hederligt, rättvist och 

professionellt
111

. Rådgivningstjänstens centrala moment är att reducera 

kunskapsbristen hos uppdragsgivaren. Om inte uppdragsgivaren erhåller 

tillräcklig och efter denne anpassad information föreligger i allmänhet brott 

mot omsorgsplikten. Skyldigheten kan delas upp i fyra förpliktelser; skyldighet 

att tillhandahålla tillräcklig och korrekt information, skyldighet att informera 

om risker, att så långt som möjligt eftersträva att uppdragsgivaren förstått 

informationen och en skyldighet att uppmärksamma och upplysa om 

intressekonflikter.  

3.2.1.4 Skyldighet att lämna lämpliga investeringsrekommendationer och 

att avråda 

En rådgivares skyldighet att lämna lämpliga investeringsrekommendationer 

följer av 8 kap. 23 § VpmL. Lämplighetsbedömningen har, i likhet till 

rådgivningslagen, två syften. Dels ska rekommendationen vara lämplig utifrån 

kundens erfarenhet och kunskap, dels utifrån kundens ekonomiska situation. 

Lämplighetsbedömningen utgör även grunden för skyldigheten att avråda.
112

 I 

propositionen anges att i rekommendationen av vad som är lämpligt för en 

kund även bör innefattas skyldigheten att ”avråda en kund från 

investeringstjänster eller finansiella instrument som denne själv föreslår i 

samband med en rådgivningssituation”
113

.
114

 

ESMA har utkommit med riktlinjer
115

 om lämplighetskraven i MiFID, vilka 

gäller för värdepappersföretag, inklusive kreditinstitut, som tillhandahåller 

investeringstjänster, förvaltningsbolag för fondföretag och behöriga 
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myndigheter. Riktlinjerna gäller tillhandahållande av investeringsrådgivning 

och diskretionär portföljförvaltning. De är inga absoluta krav men har blivit 

antagna av FI och bör i det ljuset ses som en god vägledning. 

I ESMA:s riktlinjer tydliggörs att lämplighetsbedömningen är 

värdepappersföretagens ansvar. Företagen bör därmed undvika att ge kunden 

intrycket av att det är kunden som bestämmer vilka investeringar som är 

lämpliga eller vilka finansiella instrument som stämmer överens med kundens 

riskprofil.
116

 Det ges även exempel på vad värdepappersföretagen ska göra för 

att samla in viktiga uppgifter om sina kunder och vilka de uppgifterna bör vara. 

Vid tjänsten investeringsrådgivning anges att företagen bör ”samla in 

tillräckligt med information för att kunna bedöma kundens förmåga att förstå 

riskerna och karaktären hos de finansiella instrument som företaget planerar att 

rekommendera kunden”
117

. Sammanfattningsvis kan riktlinjerna sägas innebära 

ett förtydligande om att det är rådgivaren som utifrån de uppgifter denne 

samlar in om kunden först ska bedöma vilken riskprofil kunden anses ha. 

Sedan ska rådgivaren utifrån den kunskapen och utifrån kundens 

framanalyserade riskprofil finna lämpliga rekommendationer angående vilka 

investeringar kunden anses kunna göra utifrån dennes situation.  

3.2.1.5 Skyldigheten att dokumentera och redovisa rådgivningen 

Slutligen följer, av 8 kap. 12 § VpmL, skyldigheten att dokumentera och 

redovisa rådgivningen. Liksom rådgivningslagen innehåller inte heller VpmL 

några detaljerade bestämmelser om vad dokumentationen ska innehålla. Istället 

specificeras detta närmare i FI:s föreskrifter. I 16 kap. FFFS 2007:16 infördes i 

princip likalydande bestämmelser som FI utformat med anledning av 

rådgivningslagens dokumentationsregler, mot bakgrund av likheterna mellan 

finansiell rådgivning och investeringsrådgivning.
118

 

Jämfört med finansiell rådgivning är skyldigheterna för en rådgivare inom 

ramen för investeringsrådgivning mer utförligt utformade.
119

  

  
                                                 
116

 ESMA/2012/387 riktlinje 17. 
117

 ESMA/2012/387 riktlinje 35 a. 
118

 Korling (2011) s. 494. Se även prop. 2006/07:115 s. 445 f. 
119

 Korling (2011) s. 412.  



37 

 

4. Vårdslös rådgivning 

4.1 Inledning 

I det följande ämnar jag utreda på vilka grunder bedömningen av vad som 

utgör vårdslös rådgivning görs. Det kommer inte att ges en uttömande 

redogörelse av vad som vid varje given situation är att anse som vårdslöst, utan 

snarare kommer det att tydliggöras hur bedömningen sker. Att ingående gå 

igenom alla rättsfall som är relevanta skulle vara alltför tidskrävande för den 

här uppsatsens tidsram. Istället kommer ett resonemang att föras utifrån 

rättspraxis samt avgöranden från andra instanser för att kunna dra slutsatser om 

vad som utgör bedömningsgrunderna för vårdslös rådgivning. Inte endast 

rättspraxis hänförlig till rådgivningslagen eller VpmL kommer att gås igenom 

utan även rättspraxis hänförlig till andra områden där rådgivning äger rum. 

Rättspraxis avseende andra områden för rådgivning har betydelse även för 

finansiell rådgivning och investeringsrådgivning
120

.  Det finns endast ett fåtal 

refererade HD-avgöranden som berör finansiell rådgivning eller 

investeringsrådgivning. Däremot finns det HD-avgöranden som berör annan 

rådgivning samt ett rikt omfång av avgöranden från tingsrätter och hovrätter 

som berör finansiell rådgivning och investeringsrådgivning.  

I kapitel 3 beskrevs de skyldigheter en rådgivare har och hur de riktlinjer som 

ska utgöra dennes arbetssätt är utformade. Avgörande i en tvist om skadestånd 

och därmed avgörande för om rådgivningen kan betraktas som vårdslös är 

huruvida rådgivaren har avvikit från de skyldigheter och riktlinjer han eller hon 

har att efterleva.
121

 Följande genomgång fokuserar på den culpabedömning 

som domstolarna har gjort och på beslut från FI och SwedSecs disciplinnämnd. 

Både beslut från FI och från SwedSecs disciplinnämnd får en direkt effekt på 

hur rådgivning på de finansiella marknaderna utförs och är av betydelse för vad 

som anses vara god sed. FI har genom VpmL rätt att ingripa om ett svenskt 

värdepappersinstitut, en börs eller en svensk clearingsorganisation har åsidosatt 

sina skyldigheter.
122

 FI har i och med sin övervakande roll och sitt 
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bemyndigande att ingripa en stor påverkan på de finansiella marknaderna. 

SwedSec är ett av de initiativ som har tagits av branschen för att förbättra 

skyddet för konsumenter och deras disciplinnämnds avgöranden påverkar vad 

som utgör god sed på värdepappersmarknaden. 

4.2 Professionsansvar 

Innan framställningen inriktar sig på de faktiska faktorer som ligger till grund 

för ansvarsbedömningen ska något sägas om professionsansvar. Med 

professionsansvar avses en rådgivares ansvar för lämnade råd. Funktionen med 

professionsansvaret synes, enligt vad Korling anför, vara att signalera en viss 

yrkeskårs skadeståndsansvar. Ett ansvar som, trots sin kontraktuella karaktär, 

kan jämföras med sedvanligt culpaansvar.
123

 Ansvarsbedömningen av en 

yrkeskårs tjänster utgår från en omsorgsbedömning som i stort liknar den 

utomkontraktuella culpabedömningen. Culpa är ett centralt begrepp inom 

civilrätten och återfinns både inom den inomobligatoriska och inom den 

utomobligatoriska sfären. Culpabedömningen utgör grunden i bedömningen av 

om en handling ska anses så vårdslös att den grundar skadeståndsansvar. 

Begreppet får dock sägas vara till viss del föränderligt ur den synvinkeln att det 

används olika beroende på inom vilket område det används. Vad gäller 

rådgivning är det ifrågasatt om det generella culpabegreppet kan användas som 

utgångspunkt för ansvarsbedömningen. Möjligen ska istället en strängare 

jämförelsenorm användas, nämligen professionsansvaret.
124

 Korling 

konstaterar att professionsansvaret är ett samlingsbegrepp för flertalet speciella 

faktorer som är relevanta vid bedömningen av professionsansvaret. Begreppet 

inbegriper faktorer som påverkar ansvarsbedömningen och som kan sägas vara 

karaktäristiska för bedömningen av en rådgivares ansvar.
125

 Så som jag förstår 

Korling kan professionsansvaret läggas till grund för bedömningen av om en 

rådgivare har brustit i sitt ansvar och därmed förfarit vårdslöst. 

                                                 
123

 Korling (2011) s. 509. 
124

 Korling (2011) s. 510. 
125

 Korling (2011) s. 568. 



39 

 

4.3 Faktorer som ligger till grund för bedömningen av vad som 

utgör vårdslös rådgivning 

4.3.1 God sed och betydelsen av branschpraxis 

God sed kan beskrivas som en rättslig standard med förankring i rättspraxis. 

Tillsynsmyndigheternas föreskrifter och branschpraxis är styrande för vad som 

utgör god sed. Både i rådgivningslagen och i VpmL används god sed som ett 

kompletterande begrepp tillsammans med specifika förpliktelser.
126

 

Förklaringen till det anges bland annat i förarbetena till rådgivningslagen där 

det framgår att eftersom både marknaden och verksamheten är föränderlig 

framstår det inte som ”möjligt och knappast heller önskvärt att söka fastställa 

detaljerade normer för hur rådgivning skall bedrivas”
127

. Lagstiftaren ger 

medvetet inga detaljerade beskrivningar av de förplitkelser som följer 

tillsammans med rådgivning, inte heller kan vägledning hämtas från förarbeten. 

Därför är det i många situationer upp till branschen att själva bedöma vad som 

utgör god sed.
128

 God sed brukar, förutom att det kompletteras av specifika 

förpliktelser, också kombineras med ett krav på rådgivaren att iaktta omsorg 

om uppdragsgivarens intressen.
129

 

Ett exempel på hur begreppet god sed utvecklats är utvecklingen av god 

rådgivningssed i SwedSecs disciplinnämnds praxis.
130

 Ett beslut från nämnden 

gällde en licenshavare som utfört ett stort antal transaktioner från en 

rådgivningskunds depå utan vare sig ha haft uppdrag från kunden eller ha givit 

information i efterhand till denne. Transaktionerna uppgick till 200 stycken i 

antal med ett sammanlagt likvidbelopp om 29 miljoner kronor. Med hänvisning 

till att licenshavaren handlat i strid mot det interna regelverket, SwedSecs 

regelverk, och i strid mot god sed på värdepappersmarknaden återkallades 
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dennes licens.
131

 Rådgivaren bröt således mot uttalade förpliktelser denne hade 

att rätta sig efter samt vad som kan förväntas av en rådgivare med hänvisning 

till god sed. 

4.3.2 Kompetens hos kunden 

De skyldigheter som är relevanta att beakta med anledning av kundens 

kompetens är en rådgivares skyldighet i rådgivningslagen att anpassa 

rådgivningen efter konsumenten samt skyldigheter enligt VpmL om att lämna 

information och lämna lämpliga investeringsrekommendationer.
132

  

Av rättspraxis framgår att informationen som lämnas ska anpassas till kunden, 

det vill säga att krav på hur omfattande informationen bör vara som lämnas är 

avhängig kundens kunskap.
133

 I ett HD-fall
134

 klargjordes bland annat att det 

måste åligga uppdragstagaren att redovisa resultaten av en analys på ett sådant 

sätt som tillåter uppdragsgivaren, det vill säga kunden, att dra rimliga och 

korrekta slutsatser.  

Fallet behandlade provtagning rörande tygs ljuskänslighet och 

innefattade ett utlåtande om vilken kategori tyget tillhörde, vilket 

var av stor vikt för kunden. Uppdragstagaren ansågs 

skadeståndsskyldig med hänsyn till att de upplysningar som 

lämnats till kunden varit ofullständiga och ägnade att föranleda 

missförstånd.  

Ett annat HD-fall
135

 behandlade en företagare som för att undgå skatt 

genomförde ett antal transaktioner som vid taxeringen inte togs någon hänsyn 

till.  

Käranden hade sålt ett av sina bolag som ett led i en 

skalbolagsaffär. Med anledning av den realisationsvinst käranden 
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gjorde i och med försäljningen träffade käranden representanter 

från banken för att diskutera vilka åtgärder och placeringar som 

kunde göras. Banken presenterade ett förslag vars huvudsyfte var 

att omvandla realisationsvinsten till kapitalinkomst. Förslaget var 

baserat på inköp och snar försäljning av utdelningsfondsandelar 

inkluderande ett upplägg med bildande av ett handelsbolag som 

utförde köpen genom lånefinansiering. Därigenom kunde 

ränteavdrag även göras.  

Transaktionerna skedde på inrådan av banken och frågan var om banken 

därmed gjort sig skyldig till vårdslös rådgivning. Rättsläget för den aktuella 

skattefrågan var vid tidpunkten för rådgivningen oklart. HD anförde att det 

allmänt sett är påkallat att rådgivaren i sådana komplicerade frågor 

uppmärksammar kunden på det osäkra rättsläget, men i vilken grad måste vara 

beroende av vem kunden är. Betydelsefullt var att kunden hade deltagit i ett 

föredrag där banken berörde ifrågavarande skatteproblematik. Det fästes även 

vikt vid att kunden i övrigt vidtagit transaktioner för att undkomma skatt. 

Sammantaget bedömde HD att banken, såsom rådgivare, inte varit oaktsam när 

rådgivaren inte upplyste om osäkerheten av hur de av banken föreslagna 

transaktionerna kunde komma att bedömas skatterättsligt. Av avgörande vikt 

var att kunden hade deltagit i informationsmöten och inte kunde anses varit helt 

omedveten om riskerna med det skatterättsliga upplägget. Med andra ord var 

kundens kompetens avgörande. 

Vikten av kundens kompetens kommer även till uttryck i NJA 1995 s. 693 där 

HD radade upp ett flertal förhållanden som var av betydelse för att 

värdepappersinstitutet skulle kunna utgå från att kunden förstått riskerna med 

handeln och att kunden var tillräckligt informerad. HD tog upp faktorer som att 

kunden var företagare, att han hade gjort en provrunda, att det hade diskuterats 

ansenliga belopp, att han hade tagit del av handlingar och att han hade uttryckt 

sig kunnigt.  

I ett hovrättsfall hävdade kunden en bristfällig kunskap och att rådgivaren inte 

informerat om riskerna vid affärer i optioner och terminer i tillräckligt hög grad. 

Mot bakgrund av kundens utbildning och viss tidigare erfarenhet av 

aktieaffärer framstod inte hans förmedlade bild av sig själv som helt okunnig 
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som rimlig. HovR:n gjorde en liknande bedömning som TR och ansåg att 

mäklarens uppgift om kunden som väl insatt i aktiemarknaden utan att för den 

skulle vara professionell var mer rimlig.
136

 Flertalet fall och beslut
137

visar att 

kundens kompetens och kunskap om värdepappersmarknaden och kundens 

erfarenhet av liknande transaktioner och värdepapper är av betydelse för 

bedömningen av om vårdslöshet förekommit. 

Långtgående slutsatser om vad som vid varje enskilt fall är av vikt vid 

avgörande av om rådgivaren har brustit i sin omsorg är svåra att dra. Det kan i 

alla fall konstateras att det krävs en helhetsbedömning och att de ovan nämnda 

faktorerna är av vikt vid en sådan bedömning. Av betydelse blir vem kunden är, 

vilken information kunden har fått, vilka förutsättningar denne har att ta till sig 

informationen och vad värdepappersinstitutet haft fog att uppfatta angående 

kundens kompetens
138

.  

Enligt FI är det inte tillräckligt att endast inhämta information om kundens 

kunskap om det aktuella produktslaget i allmänhet. I ett beslut ansåg FI att 

bolaget inte inhämtat tillräckligt med information om kundens kunskaper. 

Bolaget inhämtade endast information om kundens kunskap om strukturerade 

produkter i allmänhet och inte om vilken specifik typ av strukturerad produkt 

som kunden hade kunskap om.
139

 

Kundens kompetens är, med hänsyn till ovan, en viktig faktor vid en 

bedömning av om rådgivaren uppfyller sina skyldigheter. Att anpassa 

informationen till kundens erfarenhet och kompetens är direkt hänförligt till 

skyldigheten att lämna anpassade råd. I en sådan skyldighet ryms inte endast 

att anpassa rådgivningen efter kundens kompetens utan även efter kundens 

ekonomiska situation och andra omständigheter, för att kunna rekommendera 

en lämplig produkt.  

                                                 
136

 Svea HovR:s dom 1997-06-17 i mål T 858/96. 
137

 Se Svea HovR:s dom 1999-01-08, DT 1, i mål T 1062-97 där fråga var om valutasäkring 

borde ha gjorts av banken i fråga om kreditgivning till en företagskund.  Se även Borås TR:s 

dom 1995-05-15, DT 369, i mål T 661/93. Se även FI Dnr 11-5811.  
138

 Lycke, Runesson & Swahn (2003) s. 34. 
139

 FI Dnr 12-2527 s. 6. Sammantaget var överträdelserna i fallet inte så allvarliga att det fanns 

skäl att återkalla bolagets tillstånd. FI meddelades istället en anmärkning förenad med 

straffavgift.  
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Vad som mer konkret avses med tillräckligt informerad framgår inte, men att 

informationen ska anpassas efter kunden är klarlagt. Därför får det antas att det 

för en kund som inte har någon erfarenhet av till exempel en 

aktieindexobligation inte är tillräckligt att rådgivaren endast utger skriftlig 

information utan det bör också krävas att rådgivaren är säker på att kunden 

kunnat tillgodogöra sig informationen. Det ter sig rimligt att rådgivaren även 

ger en muntlig genomgång. Generellt får sägas att när det gäller ett komplicerat 

finansiellt instrument bör utgångspunkten för rådgivaren vara att kunden 

behöver en närmare redogörelse, eftersom kunskapen generellt sett är lägre om 

sådana instrument. När det gäller en fond, som tillhör gruppen okomplicerade 

instrument, kan det inte anses lika graverande att rådgivaren inte företar en 

utförligare muntlig genomgång. Bedömningen blir givetvis annorlunda om 

kunden i en sådan situation skulle antyda att denne inte alls förstår en fond eller 

inte någonsin ha handlat med en fond. 

Om kunden signerar ett dokument där denne säger sig ha förstått innehållet 

men att det sedan visar sig att så inte är fallet får bedömningen grunda sig i vad 

rådgivaren med fog kunnat förstå om kundens kompetens. Utgångspunkten 

måste vara att kunden i och med signeringen medger att han eller hon förstår 

innehållet och att rådgivaren inte har fog för att tolka det på annat sätt. Här 

torde det också kunna bli fråga om en diskussion av god sed. Är det så att 

rådgivaren till exempel har försökt att påskynda mötet och uttryckligen sagt att 

det endast är en formalitet att skriva under dokumentet där kunden säger sig 

förstå innehållet får det, beroende av omständigheterna, anses vara i strid med 

god rådgivningssed.  

4.3.3 Betydelsen av ett ombud eller sakkunnigt biträde 

Förekomsten av att en kund haft ett ombud eller ett sakkunnigt biträde med sig 

vid rådgivningstillfället har haft betydelse för bedömningen av kunskapen hos 

kunden. Hänförelse kan därmed göras till de skyldigheter som ovan anförts i 

samband med kundens kompetens.
140

 Bristande kunskap och erfarenhet hos en 
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 För en utveckling av vad de skyldigheterna innebär se avsnitt 3.1.2.3, 3.2.1.3 och 3.2.1.4. 
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kund kan kompenseras av att kunden har tillgång till en rådgivare vid sidan av 

rådgivaren hos värdepappersinstitutet.
141

  

I ett avgörande
142

 från Arvika tingsrätt framkommer det att även om den som 

biträder kunden inte gör det som ombud har det haft betydelse för 

bedömningen. 

Käranden hade avyttrat andelar i ett fåmansbolag och ville placera 

den vinst han genom försäljningen hade gjort. Han stod i kontakt 

både med banken och med en bekant. Den bekanta var även med i 

kontakterna med banken. Banken bistod kunden i ett antal 

transaktioner som hade samband med aktieförsäljningen. Efter en 

förlust hänförlig till premieobligationer yrkade kunden i tingsrätten 

skadestånd av banken under åberopande av att banken inte 

informerat om riskerna med premieobligationer, speciellt om den 

förlust som kan uppkomma. Tingsrätten fann att förslaget om köp 

av premieobligationer kommit från den bekanta och inte från 

banken. Eftersom det inte bevisats att banken givit rådet fanns 

banken heller inte ha agerat vårdslöst.
143

  

Även den omständigheten att kunden haft en kunnig sambo som ombud har 

varit av betydelse vid bedömningen av vilken kunskap kunden har.  

I ett avgörande
144

 från Stockholms tingsrätt hade svaranden givit 

sin sambo en fullmakt att handla med optioner för hennes räkning. 

Sambon hade en högre kunskap än vad svaranden hade. Sambon 

hade utfärdat säljoptioner som det vid inlösen saknades täckning 

för på depån. Efter det att ställd pant realiserats saknades 

fortfarande 100 000 kronor, vilket banken krävde av svaranden. 

Svaranden bestred med hänvisning till att hon inte erhållit 

tillräcklig information om riskerna med optionshandel, vilket 

Stockholms tingsrätt inte hittade någonting som sade emot. På 

grund av fullmaktsförhållande fann tingsrätten däremot att 

kunskapen hos sambon måste tillgodoräknas svaranden och därför 

hade banken inte brustit i sin informationsplikt.  

                                                 
141

 Lycke, Runesson & Swahn (2003) s. 46. 
142

 Arvika TR:s dom 1996-04-12, DT 92, i mål T 83/95. 
143

 Lycke, Runesson & Swahn (2003) s. 46-49 för ett utförligare resonemang om betydelsen av 

sakkunnigt biträde och ombud. 
144

 Stockholms TR:s dom 2000-02-25 i mål T 13119-98. 
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För en kund som var företag har Svea HovR funnit omständigheten att 

företaget haft en anställd ekonom vara av betydelse.  

I ett hovrättsavgörande
145

 hade kunden, ett företag, lån upptagna i 

andra valutor än svenska kronor. Kunden ansåg att banken agerat 

vårdslöst genom att inte ha valutasäkrat en av krediterna och 

krävde skadestånd. Svea HovR fäste vikt vid att ställföreträdaren 

hade betydande kunskaper om finansieringsvillkor inom branschen, 

att ledningen hade betydande kunskaper om internationella affärer 

och även att företaget hade en ekonom anställd. Sammantaget 

kunde inte företaget anses varit omedvetet om riskerna med en 

utlandskredit.
146

 

Mot bakgrund av ovan tre rättsfall kan inte kunskapen hos ett ombud eller 

biträde av något slag räknas bort. Betydelsen av vilken kunskap ombudet eller 

biträdet har eller hur denne agerat får viss betydelse för bedömningen av om 

vårdslöshet förelegat. Det tydligaste är när kunden har ett ombud, det vill säga 

när någon agerar för kundens räkning på uppdrag av denne. När kunden är ett 

företag har det lagts vikt vid hur den samlade kunskapen i företaget är, även 

om det nödvändigtvis inte är alla som är delaktiga i kontakten med banken eller 

värdepappersinstitutet. Det får tolkas som att den omständigheten att ett företag, 

inom företaget, har tillgång till en sakkunnig är av betydelse. Observeras bör 

att ovan fall, förutom fallet med den utländska krediten, är avgjorda i tingsrätt 

varför några säkra slutsatser inte kan dras.  

4.3.4 Komplexiteten hos det finansiella instrumentet 

Mot bakgrund av att finansiella instrument delas in i okomplicerade och 

komplicerade instrument ter det sig inte konstigt att komplexiteten hos ett 

instrument kan ha betydelse för hur en rådgivare ska agera för att anses ha 

uppfyllt sina skyldigheter.  

Vilka instrument som är okomplicerade finansiella instrument 

framkommer av 8 kap. 25 § VpmL. Okomplicerade instrument är  

i korthet aktier upptagna på en reglerad marknad, 

penningmarknadsinstrument, obligationer och fonder, dock inte 
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 Svea HovR:s dom 1999-01-08, DT 1, i mål T 1062-97. 
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 Se för ett utförligare resonemang även vad Lycke, Runesson & Swahn (2003) på s. 39 f 

anför i samband med domen.  
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börshandlade fonder. FI har ett bemyndigande, enligt 8 kap. 42 § 

att meddela föreskrifter om vilka finansiella instrument som ska 

anses vara okomplicerade. Övriga finansiella instrument räknas till 

gruppen komplicerade. 

Komplexiteten hos ett finansiellt instrument har en nära samhörighet med 

vilken kunskap en kund har. Därför kommer det i det följande sättas i samband 

med kundens kunskap i de fall det behövs för att tydliggöra betydelsen av 

komplexiteten.  

Av VpmL
147

 och FI:s föreskrifter framgår det vilka instrument som är 

komplicerade respektive okomplicerade, vilka är de termer som används i 

MiFID och därmed i VpmL. Av rättspraxis
148

 framgår att det kan vara skillnad 

mellan allmän erfarenhet av handel med värdepapper och erfarenhet av mer 

komplicerade instrument.
149

 Även om den rättspraxis som det hänvisas till i det 

föregående är äldre och hänförlig till perioden innan både införandet av 

rådgivningslagen och VpmL följer det av vad som framgår genom indelningen 

i komplicerade respektive okomplicerade finansiella instrument. Det är även i 

linje med vad förarbeten
150

 anger och vad som framkommer av 

branschpraxis
151

. I det här sammanhanget är det även av vikt vilken kunskap 

och erfarenhet en kund har av det finansiella instrument som är föremål för 

investering.  

Beslut från FI visar på att komplexiteten hos ett finansiellt instrument är av 

betydelse vid bedömningen av om en rådgivare har brustit i sina 

skyldigheter.
152

 Enligt FI krävs det att rådgivaren inhämtar mer detaljerad 

information från kunden när det rör sig om komplexa och riskfyllda instrument. 

I propositionen som föregick VpmL anförs att det krävs att institutet inhämtar 

fler upplysningar om kunden när rådgivning sker avseende köp av stora poster i 

komplicerade finansiella instrument jämfört med vad som krävs om det rör sig 

om enstaka rådgivning avseende en liten investering i finansiella instrument 
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 8 kap. 25 § 1 st. 1 e VpmL. Se vidare FFFS 2007:16 15 kap. 11 §.  
148

 Rättspraxis avser här praxis från TR och HovR. Se t ex RH 1995:136. 
149

 Lycke, Runesson & Swahn (2003) s. 52.  
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 SOU 2002:41 s. 100, se även prop. 2006/07:115. 
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 Se bland annat FI Dnr 11-5811 s. 9 f. 
152

 FI Dnr 12-2527 och FI Dnr 12-5043. 
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med låga risker.
153

 Omständigheter som är väsentliga är komplexiteten i 

produkterna, att produkternas egenskaper, risker och villkor är svåra att förstå 

för en genomsnittlig investerare och att komplexiteteten möjliggör höga 

avgifter och ersättningar till produktarrangörer och distributörer av 

produkterna.
154

  

Rådgivningens syfte är att avhjälpa den brist på kunskap som uppdragsgivaren 

har om det aktuella området, här finansiella placeringar. Mot den bakgrunden 

ter det sig naturligt att komplexiteten hos det finansiella instrumentet kan 

komma att påverka bedömningen av vad som utgör vårdslös rådgivning. Ett 

mer komplext instrument kräver en noggrannare genomgång. Rådgivaren 

besitter en specialkompetens som kunden inte har, det är därför kunden 

behöver vägledning. De finansiella produkterna som finns på marknaden skiljer 

sig åt och den ena kan ha egenskaper som den andra inte har. FI har slagit fast 

att enbart för att en kund är väl insatt i en produkt i en större produktgrupp kan 

kunden inte per automatik sägas förstå egenskaperna hos en annan produkt i 

samma produktgrupp. Att komplexiteten hos det finansiella instrumentet 

ensamt skulle vara en grund för vårdslås rådgivning verkar inte troligt, snarare 

är det en påverkande faktor. I det ovan nämnda beslutet från FI
155

 var en av de 

brister som företaget uppvisade att otillräckliga uppgifter hade inhämtats från 

kunden när företaget förmedlade strukturerade produkter, som nästan 

undantagslöst får anses vara komplexa produkter.  

Strukturerade produkter används som ett samlingsbegrepp för 

sådana sammansatta finansiella instrument som helt eller delvis är 

beroende av utvecklingen i andra underliggande tillgångar, till 

exempel värdepapper eller fonder, men kan också vara knutet till 

ett index. Produkterna kan vara både kapitalskyddade och inte 

kapitalskyddade. Exempel på strukturerade produkter är 

aktieindexobligation, autocall, råvaruobligation etcetera.
156

 

FI stannade vid att ge företaget en anmärkning. Påpekas bör att ovan brist var 

en av flera brister. Slutsatsen måste ändå bli att vid ett bristfälligt inhämtande 
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 Prop. 2006/07:115 s. 438. 
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 FI Dnr 12-2527 s. 5.  
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 FI Dnr 12-2527. 
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 Svenska Fondhandlare Föreningens ordlista. Se även förklaring på s. 3 FI Dnr 12-2525. 
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av nödvändig information om kunden är komplexiteten av instrumentet en 

viktig faktor för att avgöra om vårdslöshet förelegat. Desto mer komplext 

instrument desto mer bör rådgivaren känna till om sin uppdragsgivare vad 

gäller dennes erfarenheter och kunskaper.  

En intressant aspekt är hur bedömningen skulle bli för en sammantagen portfölj 

med olika produkter som en kund blivit föreslagen att investera i. Låt säga att 

rådgivaren föreslår kunden att investera i en portfölj bestående av tre 

fjärdedelar i olika typer av aktie- och räntefonder och resterande del, en 

fjärdedel, i autocalls, det vill säga en strukturerad produkt och ett mer komplext 

instrument. Portföljen sammantagen överensstämmer väl med kundens 

riskprofil. Kunden har liten erfarenhet av strukturerade produkter och ingen 

erfarenhet av autocalls men är väl bekant med både aktie- och räntefonder. Här 

framträder skyldigheten att informera särskilt om autocalls, det bör inte vara 

tillräckligt endast med utgivande av produktblad. Den skyldigheten bortfaller 

inte för att den komplicerade produkten endast utgör en mindre del av 

portföljen. Däremot skulle det kunna påverka bedömningen av om det är att 

anse som vårdslöst. Vid en investering uteslutande i strukturerade och tillika 

komplexa produkter skulle det bedömas som vårdslöst och mot god 

rådgivningssed att inte försäkra sig om att kunden förstår vilka produkter denne 

investerar i. Det krävs att rådgivaren gör sig väl medveten om kundens 

specifika förutsättningar. Någon annan slutsats kan inte dras mot bakgrund av 

vad som framkommer av propositionen till VpmL, rättspraxis och beslut från 

FI.
157

 Det får anses stå klart att det är att bryta mot sin skyldighet som 

rådgivare att inte ta hänsyn till produkternas komplexitet, oavsett hur stor del 

av en portfölj en viss produkt utgör. 

4.3.5 Skyldighet att avråda 

En rådgivares skyldighet att avråda har tidigare nämnts och framgår bland 

annat av 5 § 2 st. rådgivningslagen och av FI:s föreskrifter
158

 angående 

kompetenskraven på den personal som lämnar investeringsrådgivning. 
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 Se ovan i samma avsnitt. 
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 16 kap. 4 § FFFS 2007:16. 
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Att avrådandeplikten är upptagen och uttryckligen framgår av rådgivningslagen 

visar att det är en skyldighet vars försummande kan innebära ett vårdslöst 

beteende. Här ska nämnas att det endast avser finansiell rådgivning, vilket ett 

fåtal, om ens några, rådgivare på de finansiella marknaderna utför. I VpmL 

finns ingen uttrycklig skyldighet att avråda, dock har FI fått i uppgift att utfärda 

föreskrifter angående en rådgivares skyldigheter vari en avrådandeplikt 

framkommer. Föreskrifterna gäller för värdepappersinstitut.  

En förutsättning för att avrådandeplikten ska föreligga är att det föreligger en 

rådgivningssituation. Här är det med hänsyn till bevisfrågan även av stor vikt 

att dokumentation sker om att avrådan har gjorts. Det är inte en skyldighet för 

rådgivaren att stoppa en transaktion, endast att avråda, varför denne kan bistå 

kunden med genomförande. Även om inte rättsfall på området för finansiell 

rådgivning eller investeringsrådgivning ger vägledning om en rådgivares brist i 

avrådandeplikten är att bedöma som en grund för om vårdslös rådgivning ägt 

rum så får den med anledning av det nyss anförda anses direkt tillämplig som 

en vårdslöshetsgrund.  

Följande exempel syftar till att illustrera när en avrådandesituation kan 

uppkomma.  

En kund kontaktar sin rådgivare. Kunden har sedan en tid tillbaka 

varit kund hos rådgivaren och har tidigare fått råd angående 

placeringar. Kunden vill genomföra köp av en produkt han av 

andra blivit rekommenderad vara en bra investering. Det finns två 

utgångar vid en sådan situation. (1) rådgivaren avhänder sig direkt 

ett rådgivningsuppdrag och utför endast ordern, på uppdrag av 

kunden. Givet detta och att rådgivaren varit tydlig mot kunden och 

får det tilläggas dokumentation skedde, kan det inte bli fråga om 

vårdslös rådgivning eftersom någon rådgivningssituation inte är 

för handen. (2) rådgivaren företar en diskussion med kunden om 

produkten. Om det sker en diskussion där rådgivaren ger sin syn 

på produkten och kunden säger åt rådgivaren att handla produkten 

för kundens räkning åligger det råddgivaren att vara tydlig. Endast 

det faktum att han har påbörjat en diskussion om en produkt med 

en kund som han har ett rådgivningsförhållande till borde enligt 

vad som till exempel framgår av förarbeten till rådgivningslagen 

innebära att det föreligger en rådgivningssituation. Därmed ska 
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rådgivaren, givet att han anser att produkten inte är lämplig för 

kunden, avråda kunden från att investera. Sker inte en avrådan 

ligger det, givet att det föreligger en rådgivningssituation, nära till 

hands att anse att rådgivaren har varit vårdslös genom att inte 

uppfylla sin avrådandeskyldighet.  

4.3.6 Intressekonflikter 

Av rådgivningslagen framkommer skyldigheten att informera om 

intressekonflikter i och med regleringen i 5 §. Vad avser skyldigheter enligt 

VpmL angående investeringsrådgivning följder skyldigheten att upplysa om 

intressekonflikter av skyldigheten att lämna information.
159

  

I en hovrättsdom
160

 från 2013 behandlades frågan om vårdslös rådgivning till 

följd av intressekonflikter förelegat.  

Fallet avsåg ett kärandebolag som med ett annat bolag träffat avtal 

om rådgivande förvaltning. Svea HovR konstaterar att eftersom det 

inte är fråga om en konsument att rådgivningslagen inte är 

tillämplig. Hänvisning sker istället till rörelselagstiftning, allmänna 

rättsprinciper, praxis och doktrin, men använder rådgivningslagen 

som hjälp att definiera finansiell rådgivning. Kärandebolaget 

gjorde gällande att rådgivningen varit vårdslös genom att 

placeringar främst skett i instrument där det rådgivande bolaget 

haft intressen och erhållit ersättning för.  

Det var ostridigt att värdepappersföretaget erhöll ersättningar från flera av de 

finansiella instrument som kunden placerade i och att värdepappersföretaget 

inte informerat kunden om ersättningarna. Enbart det förhållandet att 

värdepappersföretaget haft egna intressen i de instrument som placeringarna 

gällde var inte i sig tillräckligt för att vårdslös rådgivning ska anses ha ägt rum. 

Faktorer som Svea HovR anförde var att kunden, som i det här fallet var ett 

förbund, tog det slutgiltiga beslutet självt och därmed haft god möjlighet att 

tillgodogöra sig lämnad information och överväga olika placeringsalternativ. 

En faktor som togs upp, även om det inte framgår om det var en faktor som var 

avgörande för bedömningen av om vårdslöshet förelegat, var att placeringen 

lett till värdetillväxt. 
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 Se avsnitt 3.1.2.2 och 3.2.1.3. 
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 Svea HovR:s dom 2013-03-08 i mål T 5585-12. 
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I ett beslut
161

 från FI ansågs ett bolag ha brustit i att hantera och identifiera de 

intressekonflikter som uppstått till följd av ett nära samarbete. Vidare saknade 

bolaget interna riktlinjer för att hantera och identifiera intressekonflikter, vilket 

ansågs innebära en väsentlig risk för att kundens intresse kan komma att 

påverkas negativt och i konflikt med 8 kap. 21 § VpmL.
162

 I beslutet 

återkallades bolagets tillstånd med hänvisning till detta och en rad andra 

omständigheter.  

Även i ett annat beslut
163

 från FI ansågs ett bolag ha brustit i sin hantering av 

intressekonflikter. Vissa intressekonflikter var inte identifierade och någon 

riktlinje för hur dessa skulle hanteras fanns inte och vissa identifierade 

intressekonflikter ansågs, trots att de var hanterade, inte tillräckligt åtgärdade. 

Det kunde leda till onödiga omallokeringar i en kunds portfölj samt att 

produkter som inte var lämpliga rekommenderades kund.
164

 

Intressekonflikterna handlade om provisionsbaserade intäkter som rådgivaren 

erhöll. I ytterligare ett beslut
165

 från FI ansågs ett bolag åsidosatt vad som 

ålegat det när det gäller intressekonflikter. FI ansåg att bolaget inte hanterat 

intressekonflikter på ett tillfredställande sätt. Bolaget hade jämnat ut alla 

ersättningar från produktleverantör så att rådgivarna erhöll lika stor ersättning 

oavsett produktval inom samma produktslag. FI gjorde bedömningen att det 

inte är en tillräcklig åtgärd. Bolaget hade inte hanterat den intressekonflikt som 

finns mellan olika produktslag, till exempel mellan en fond och en strukturerad 

produkt, varför risk fortfarande förelåg för att kunden rekommenderades 

produkter som inte var lämpliga för denne 

SwedSecs disciplinnämnd meddelade en licenshavare en varning efter att ha 

överträtt företagets interna riktlinje angående intressekonflikter. Vid 

mottagande av en säljorder av aktier från en kund med 

ordervillkoret ”marknadspris” registrerade licenshavaren själv en köporder av 

samma aktier hos ett annat värdepappersinstitut. Utan licenshavarens köporder 

hade inte kundens säljorder kunnat genomföras. Det gick inte att bedöma om 
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kunden kunde ha fått ett bättre pris för sina aktier utan licenshavarens köporder. 

Licenshavaren tilldelades en varning.
166

 

Efter att en licenshavare hos SwedSec personligen upptagit lån av en kund och 

sedan på en direkt fråga från Risk Management på bolaget där han arbetade 

förnekat det hela återkallades hans licens, dock med tidsbegränsning. Att uppta 

ett lån från en kund innebär en potentiell intressekonflikt som negativt kan 

komma att påverka förtroendet för institutet. 
167

  

Enligt Svea HovR:s dom
168

 ovan synes det stå klart att det krävs mer än att den 

som ger råd har egna intressen i de instrument som det ges råd om för att en 

vårdslös rådgivning ska anses föreligga. Ytterligare förutsättningar krävs än att 

rådgivaren brustit i skyldigheten att informera om intressekonflikter. Enligt 

domen synes det som att informationen i övrigt var fullgod och att förbundet 

kunnat överväga olika placeringsalternativ med hjälp av informationen. 

Omständigheten att förbundet, efter att ha fått informationen, självt fattade 

beslutet synes också vara en faktor som påverkade domen.  

En snarlik situation som den ovan skulle däremot kunna leda till att en vårdslös 

rådgivning anses föreligga. Det vill säga att rådgivaren brutit mot skyldigheten 

att informera om intressekonflikter och själv har intresse av att kunden placerar 

i rekommenderad produkt samtidigt som att information om övriga 

placeringsalternativ är obefintlig eller bristfällig med utgången att kunden helt 

följer rådgivarens rekommendation. Den viktiga frågan blir här om den 

rekommenderade investeringen anses gå utöver erforderlig aktsamhetsnorm. 

Det finns inget förbud mot att intressekonflikter föreligger, däremot ska de 

hanteras. Av ovan dom från Svea HovR framkommer ett antal viktiga faktorer 

för att utröna om vårdslöshet på grund av att rådgivaren inte hanterat 

intressekonflikter föreligger. Faktorer som vägs in i bedömningen är om 

kunden inte kunnat tillgodogöra sig övrig lämnad information och därmed inte 

kunnat överväga olika alternativ för placeringen. Om de omständigheterna 

föreligger samtidigt som rådgivaren inte lämnat information om 
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intressekonflikten får det anses ligga nära till hands att se den rådgivningen 

som vårdslös. 

Av besluten ovan från FI framkommer att det ses allvarligt på när ett bolag 

saknar riktlinjer för att hantera intressekonflikter och även om riktlinjer finns 

men hanteringen inte skett på ett tillfredställande sätt. Besluten visar på vikten 

av att hantera intressekonflikter och att konsekvenserna för ett 

värdepappersbolag som inte uppfyller kraven kan bli stora.  

Sammanfattningsvis är det väsentliga vid bedömningen av om vårdslöshet 

förelegat om intressekonflikterna har identifierats och hanterats
169

 och om 

rådgivaren informerat kunden om att intressekonflikter finns
170

. Utifrån de 

parametrarna är det omständigheterna i det enskilda fallet som avgör, till 

exempel kundens möjlighet att tillgodogöra sig lämnad information och 

därmed kunna överväga andra alternativ. 

4.3.7 Dokumentation 

Dokumentationsplikten är tydlig och som redogjorts för i kapitel 3 

framkommer den av 5 § rådgivningslagen och 8 kap. 12 § VpmL. Skyldigeten 

att dokumentera framkommer klart men inte lika klart är det vad som ska 

dokumenteras. Skyldigheten har även en sammankoppling med andra 

skyldigheter i och med att syftet med att dokumentera rådgivningen är att i 

efterhand kunna se vad som föregåtts placeringen. Vad som föregåtts 

placeringen och vad som förekommit under en rådgivningssituation har sin 

naturliga bakgrund i vilka skyldigheter en rådgivare har att beakta vid 

utförandet av sin profession.
171

  

I ett refererat hovrättsavgörande
172

 visas betydelsen av att ett avtalsförhållande 

är klargjort och dokumenterat.  

En bank initierade handel med index- och aktieoptioner som ett led 

i förvaltningen av en depå med, som banken såg det, stöd i en 

generell förvaltningsfullmakt. Handel med optioner är komplicerat 
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och förenat med betydande förlustrisker. Svea HovR anförde att 

omsorgsplikten måste anses omfatta att banken har en skyldighet 

att tillse att uppdragsgivaren är fullt införstådd med villkor och 

risker. Ett avtal ingicks som innebar att käranden fick tillgång till 

optionsmarknaden. Svea HovR ansåg att avtalet, förutom att det 

ger kunden tillträde till optionsmarknaden, även syftar till att 

reglera förhållandet mellan parterna. HovR finner därmed att 

öppningsavtalet även reglerar rättsförhållandet mellan parterna. 

Avtalet är standardiserat, har tillkommit på bankens initiativ och är 

allt annat än lättillgängligt. Käranden gavs inledningsvis ingen 

information om villkoren och formerna för den av banken 

tilltänkta handeln med optioner, som i sig motsäger 

öppningsavtalets ordalydelse. Käranden har därför haft att förlita 

sig på att någon sådan handel inte skulle förekomma. 

I domen anförs att omsorgsplikten vid handel med indexoptioner måste anses 

omfatta en skyldighet att tillse att uppdragsgivaren, innan handeln inleds, är 

fullt införstådd med villkor och risker. Det framhävdes och lades stor vikt vid i 

domen att syftet med att kunden undertecknar ett avtal är, förutom som i det 

här fallet vinna tillträde till optionsmarknaden, även att se till att förhållandet är 

så reglerat i avtal att klarhet råder mellan parterna om hur olika situationer 

skall lösas. I samband härmed hänvisas även till FI:s, dåvarande 

Bankinspektionens (BI:s), föreskrifter, vilket var en avgörande omständighet 

för att avgöra om banken agerat vårdslöst.  

FI har i ett antal beslut anmärkt på brister vad gäller dokumentation. I ett fall
173

 

ansågs den omständigheten att bolaget inte utfört någon lämplighetsbedömning 

av kunderna, tillsammans med andra brister, så allvarlig att bolagets tillstånd 

återkallades. Eftersom bolaget under en längre tid ”underlåtit att inhämta och 

dokumentera den information som krävs för att avgöra om dess rådgivning”
174

 

är lämplig för kunden, har bolaget ”systematiskt brutit mot kravet att göra en 

lämplighetsbedömning”
175

 i 8 kap. 23 § VpmL. Det viktiga är inte endast att 

lämplighetsbedömningen utförs, den måste även dokumenteras. Finns det ingen 
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dokumentation finns det inget som styrker rådgivarens lämnade råd och inget 

som kan visa om råden var i linje med kundens riskprofil.  

Av FI Dnr 12-2527 framgår att det inte är tillräckligt med endast en fråga om 

kundens riskvilja i en blankett som används för att inhämta information om 

kunden och att inte utöver detta dokumentera någonting mer om vilken 

riskprofil kunden anses ha. Vad som även tas upp är att bolaget inte synes ha 

gjort något för att försöka förklara bolagets riskkategorisering för kunden och 

heller inte exemplifierat mer konkret vad de olika risknivåerna innebär för 

kunden. Således har bolaget ansetts inhämtat för lite uppgifter om kunden för 

att ha möjlighet att göra en korrekt bedömning av kundens mål med 

investeringen.
176

 I ett annat beslut från FI
177

 framgår att det inte är tillräckligt 

att ange som syfte med investeringen ”förvaltning av kapitalet” eller ”bättre 

avkastning, skatteplanering”. Det är en alldeles för övergripande beskrivning. 

Istället fordras en förklaring av hur det kommer sig att det finansiella 

instrumentet har rekommenderats och att en tydlig koppling finns mellan 

rekommendationen och kundens ekonomiska förhållanden, riskbenägenhet och 

placeringshorisont.
178

 

Vikten av att på ett tillfredställande sätt dokumentera rådgivningsmötet 

framkommer även av ett beslut
179

 i SwedSecs disciplinnämnd. Licenshavaren 

tilldelades en varning efter att i nio kontrollerade fall inte kunnat uppvisa 

någon dokumentation alls eller en alltför bristfällig dokumentation. I ett annat 

beslut
180

 meddelades en licenshavare en varning efter att ha underlåtit att 

regelenligt dokumentera sina möten med kund och inte heller dokumenterat 

och vidarebefordrat klagomål från kunden avseende inte utförda säljuppdrag. 

En ytterligare omständighet i beslutet var att licenshavaren, efter att inte ha 

utfört en säljorder, på eget initiativ bestämde sig för att invänta bättre kurs, 

vilket inte lyckades och försäljningen skedde istället med en inte obetydlig 

förlust. 
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Av ovan framkommer faktorer och krav som påverkar bedömningen av om 

dokumentationen kan anses vara fullgod. Märk här att det skulle kunna vara så 

att rådgivaren har genomfört en rådgivning som lever upp till ställda krav men 

att denne inte dokumenterat på ett fullgott sätt och därmed kan det inte i 

efterhand kontrolleras. Rådgivningen kan därmed på den grunden att 

dokumentationen är bristfälligt, trots att den i övrigt lever upp till ställda krav, 

ändock anses vara vårdslös. I RH 1995:136 framkommer att syftet med att 

underteckna ett avtal är att klarhet ska råda mellan parterna. Det ålades 

värdepappersinstitutet att tillse att kunden var införstådd med riskerna med 

handeln, vilket därmed belastar institutet att dokumentera detsamma.  

I ett beslut
181

 från FI ansågs ett bolag ha brutit mot kravet att göra en 

lämplighetsbedömning genom att inte dokumentera rådgivningen. Här 

framträder det viktiga, som togs upp i ett senare beslut
182

 från FI, i att 

genomföra dokumentationen på ett sådant sätt att det klart framkommer på 

vilka grunder ett råd har lämnats. Det ska även klart framträda, genom konkreta 

exempel, för kunden hur riskkategoriseringen har gjorts av rådgivaren och 

värdepappersinstitutet. Av vikt blir vad som skulle kunna benämnas som en 

pedagogisk faktor. Enbart att ange ett övergripande syfte med rådgivningen är 

inte tillräckligt utan att ge en bakgrund till och besvara frågan varför det 

lämnade rådet är lämpligt för just den kunden. Det framkommer både av ovan 

FI-beslut samt ESMA:s riktlinjer
183

. Den pedagogiska faktorn är viktig, dels för 

att kunden ska förstå det lämnade rådet, dels för att rådgivaren i samband med 

det måste sätta ord på varför ett råd är lämpligt och därmed ge just den frågan 

den omsorg den kräver.   

4.3.8 Initiativtagande 

När ett värdepappersinstitut självt tar initiativ till en affär synes ett högre 

aktsamhetskrav ställas jämfört med att kunden själv sökt upp institutet.
184

 Den 

omvända situationen, att institutet inte tar initiativ, har i ett 

hovrättsavgörande
185

 inte ansetts grundat vårdslöshet. Kunden anförde att 
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institutet avstått från att lämna investeringsråd avseende medel på ett 

klientkonto för att berika sina egna intressen. Kundens medel var inte 

investerade och kunden ansåg sig därmed ha förlorat avkastning genom att 

rådgivaren inte givit råd angående de på klientkontot stående medlen och inte 

uppmärksammat kunden på detta. Utan att ange någon närmare motivering 

finner hovrätten det inte visat att rådet ”att hålla likvida medel tillgängliga på 

klientmedelskontot eller underlåtenheten att lämna investeringsråd beträffande 

dessa medel”
186

 skett i huvudsakligt syfte att berika institutets egna intressen.  

4.3.9 Inslag av spekulation i investeringen 

Inslag av spekulation har i tidigare tingsrätts- och hovrättsfall visats ha en viss 

betydelse för bedömningen av om rådgivaren varit vårdslös när denne givit råd. 

Ett moment av medveten spekulation kan minska institutens ansvar men det 

blir en fråga om en helhetsbedömning. Märk att det ska vara en medveten 

spekulation från kunden. Vad som måste vägas in är kundens insikt om risker, 

om affären sker på kundens eller institutets initiativ och vem som beordrar 

affären. Nämnas bör att det är angående derivataffärer som inslag av 

spekulation tas upp i tidigare rättsfall och att det får anses att handel med 

derivataffärer ofta är något för den spekulativa kunden. Hur detta har vägts in 

har dock varierat i de olika rättsfallen. Slutligen kan det även bli fråga om att 

bedöma omfattningen och typen av derivataffärer.
187

  

Det får i en rådgivningssituation tas utgångspunkt i de skyldigheter en 

rådgivare måste uppfylla. Att spekulation kan ha en betydelse framgår av ovan 

men hur mycket det väger in i bedömningen av om en rådgivning anses vara 

vårdslös kan endast bedömas i det enskilda fallet. Är det fråga om en kund som 

uttryckligen säger sig vilja ta risker och spekulera och handla med instrument 

såsom derivat är det något som kan vara av betydelse om kunden i ett senare 

skede hävdar att rådgivningen varit vårdslös och att kunden har fått råd med för 

stor risk. Är det fråga om en kund som säger sig vara beredd att spekulera i 

termer om att ta en något större risk utan att för den skull vare sig ha någon 

erfarenhet av derivat eller liknanden instrument eller utge sig för att vara ”en 

spekulativ kund” så blir bedömningen troligen en annan. För mig framstår 
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spekulation
188

 som ett olyckligt begrepp att använda för att bedöma om 

vårdslöshet förelegat, det vill säga om kunden säger sig vilja spekulera. Istället 

borde det vara en fråga om risk kontra avkastning och vilken riskvilja kunden 

kan anses ha, det vill säga en fråga om placering med olika grader av risk. 

Spekulation blir snarare något som kan användas för att definiera de kunder 

som hamnar högt på en riskskala. Med det vill jag säga att bedömningen borde 

ta sin utgångspunkt i om kunden bedömts ha en hög riskprofil och inte om 

kunden uttryckligen säger sig vilja spekulera, även om det i sig kan innebära att 

kunden med det vill ha sagt att han är beredd att ta en hög risk.  

4.3.10 Omvärldshändelser 

Omvärldshändelser kan även benämnas som förändringar i marknaden efter ett 

lämnat råd som lett till investering. Det avser med andra ord den situation när 

en rådgivare har lämnat ett råd som lett till att kunden investerat i en viss typ av 

värdepapper. Investeringen visar sig efter en viss tidperiod mindre lyckosam på 

grund av förändringar i marknaden i och med omvärdshändelser.
189

 Ett 

värdepappersinstitut skulle i ett sådant läge kunna hävda att utvecklingen på 

marknaden var svår att förutse eller att det dåliga resultatet beror på en 

händelse som ligger utanför institutets kontroll. Bedömningen får göras i det 

enskilda fallet om marknadsförhållandena har ändrats på ett sådant sätt att det 

inte kunde krävas att institutet förutsåg vad som skulle komma. Lycke, 

Runesson och Swahn anför att värdepappersinstitut i regel bör ”kunna utgå från 

att risk för prisförändringar är insedd av kunden, varför särskild information 

om sådana förhållanden torde krävas endast i undantagsfall”
190

. Bedömningen 

synes utgå från vilken information värdepappersinstitutet förmedlar kunden. 

Om institutet förmedlar att det besitter mer information än vad som finns på 

marknaden skulle detta kunna vara ansvarsgrundande. Uttalanden om framtida 

kursutveckling blir alltid bedömningar och anses normalt inte 

skadeståndsgrundande.
191
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4.3.11 Missvisande och bristfällig information 

I ett beslut
192

 från FI ansågs ett värdepappersbolag ha åsidosatt de krav som 

följer av 8 kap. 22 § VpmL om att all information som ett värdepappersinstitut 

lämnar ska vara rättvisande, tydlig och inte vilseledande. Därmed bröt bolaget 

även mot de grundläggande kraven i 8 kap. 1 § om att tillvarata kundens 

intressen när det erbjuder investeringsrådgivning. Det som ledde till bristen var 

en bestämmelse i ett avtal mellan bolaget och kunden avseende diskretionär 

portföljförvaltning. Bestämmelsen innebar i korthet att bolaget lade över 

ansvaret på kunden att bedöma om den portfölj de valt och de värdepapper som 

däri ingår är lämpliga och passar kunden med hänsyn till dennes riskprofil och 

önskemål. Bedömningen ändrades inte av att bolaget sade att bestämmelsen 

inte tillämpades på det sättet och hävdade vidare att kunden inte lidit skada av 

det och inte inkommit med något klagomål. FI ansåg att just det skulle kunna 

vara skälet till att inga klagomål inkommit, att kunderna tog bestämmelsen på 

allvar.
193

 

FI fann i ett annat beslut
194

 att ett bolag inte lämnat sina kunder någon 

information om de finansiella instrument som bolaget erbjuder. Enligt 8 kap. 

22 § 1 st. 2 VpmL och 14 kap. 21 § FFFS 2007:16 är ett värdepappersinstitut 

skyldigt att lämna lättbegriplig information om de finansiella instrument som 

institutet erbjuder samt vilka risker som är förknippade med dessa. Det faktum 

att det i beslutet berörda bolaget uppgett att kunderna erhållit information från 

depåinstituten eller produktleverantörerna fann FI inte var tillräckligt för att 

uppfylla de ställda kraven.  

En licenshavare hos SwedSec hade inför tre årsskiften utfärdat uppgifter om 

värdet på en kunds depå som visat påtagligt högre värde än det verkliga värdet 

och som därmed varit ägnat att vilseleda. Som incitament anförs att 

licenshavaren så som förvaltare av depån velat visa ett förskönat resultat mot 

de förluster som förvaltningen egentligen lett till. Det klargjordes att 

licenshavaren genom detta allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. 

Disciplinnämnden återkallade licenshavarens licens, men gjorde, efter 
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betydande tvekan, återkallelsen tillfällig.
195

 En annan anställd på ett bolag 

anknutet till SwedSec meddelades en varning efter att licenshavaren förfalskat 

en kunds namnunderskrift på ett depåavtal, med motiveringen att handlandet 

var helt oacceptabelt.
196

 

En rådgivare som var förvaltare av fyra depåer och som genomförde handel 

mellan depåerna avseende vissa aktier dömdes i tingsrätten till villkorlig dom 

och böter för otillbörlig marknadspåverkan. Rådgivaren var även licenshavare 

hos SwedSec. SwedSecs disciplinnämnd ansåg, efter betydande tvekan, att 

påföljden kunde stanna vid en varning.
197

 

Hur en domstol skulle resonera i ett fall innebärande missvisande och 

bristfällig information kan som sig förstås inte sägas med säkerhet. Mot 

bakgrund av besluten från FI kan dock en antydan ges om i vilken riktning en 

sådan diskussion skulle te sig i en domstol. Lämnande av information som är 

missvisande eller bristfällig eller både och, kan utgöra vårdslöst beteende eller 

åtminstone vara en vårdslöshetsgrundande faktor. Att, som i det förstnämnda 

FI-beslutet ovan, genom en friskrivning lägga över en skyldighet på kunden 

som värdepappersinstitutet och rådgivaren ska leva upp till kan aldrig hindra 

att vårdslöshet kan vara för handen. Enbart på den grund att kunden 

undertecknat ett dokument där värdepappersinstitutet frånsagt sig ansvaret och 

istället ålagt kunden att tillse att de i portföljen föreslagna produkterna stämmer 

överens med kundens riskprofil fråntar inte värdepappersinstitutet ansvar. 

Kunden kan oavsett friskrivningar av skyldigheter påtala vårdslöshet på de 

punkter friskrivningen gällt. Frågan är om en sådan missvisande information 

kan grunda vårdslöshet. Att missleda kunden att tro att denne ska se till att 

produkterna stämmer överens med sin riskprofil kan leda till att kunden inte 

företar de handlingar denne annars skulle ha gjort. Som FI anförde skulle det 

kunna leda till att kunden inte lämnar in klagomål angående det som 

värdepappersinstitutet skrivit sig fri från. Slutsatsen blir att det inte är otänkbart 

att en sådan missvisande information kan vara grund för vårdslöshet, beroende 
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 SwedSecs disciplinnämnd beslut 2007:07. 
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 SwedSec beslut 2013:11. 
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 SwedSecs disciplinnämnd beslut 2011:05. 
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på omständigheterna i det enskilda fallet och vad som utifrån de 

omständigheterna kan anses utgöra god sed.  

4.3.12 Lämplighetsprövning 

En skyldighet för rådgivaren att utföra en lämplighetsprövning följer direkt av 

5 § rådgivningslagen vad gäller finansiell rådgivning och av 8 kap. 23 § VpmL 

vad avser investeringsrådgivning.
198

 

Efter att en licenshavare till SwedSec rekommenderat kunden att investera i 

mestadels strukturerade produkter och aktier i sin portfölj trots att kundens 

riskvilja varit låg, meddelades en erinran. I sammanhanget kan påpekas att det i 

beslutet framgår att nämnden allvarligt övervägde att tilldela licenshavaren en 

varning.
199

 Liknande fall och resonemang återfinns i SwedSec beslut 2013:07. 

Kunden hade angett en låg riskvilja och kunde tänka sig att förlora 10 % på 

sina investeringar över investeringshorisonten. En investeringsrådgivning som 

inneburit att kunden investerat i en portfölj innehållande en tredjedel 

aktiefonder och två tredjedelar autocallprodukter ansågs inte stå i 

överensstämmelse med kundens riskprofil.  

Lämplighetsprövningen är essentiell i rådgivningen för att kunna ge rätt råd till 

en kund och kunna erbjuda en kund de produkter som är lämpliga för just den 

kunden. En, som ovan, brist i att utföra lämplighetsprövning eller en brist i att 

den inte följs ger att kunden inte får de produkter som är lämpliga för denne. 

Det är också att bryta mot den skyldigheten som stadgas i 8 kap. 23 § VpmL 

och de närmare föreskrifter som återfinns i 15 kap. FFFS 2007:16. I 8 kap. 23 § 

VpmL anges att värdepappersinstitutet ska inhämta den information som är 

nödvändig för att förstå väsentlig fakta om kunden. Utifrån det ska institutet ha 

en rimlig grund för att anta att investeringen uppfyller kundens mål, är av 

sådant slag att kunden finansiellt kan bära riskerna förenliga med målen med 

investeringen och att kunden har nödvändig kunskap och erfarenhet för att 

kunna förstå riskerna med investeringen.
200

 Att rekommendera och ge råd om 

en placering när rådgivaren inte inhämtat den information som krävs utgör en 

                                                 
198

 Se framförallt avsnitt 3.1.2.3 och 3.2.1.4. Se även avsnitt 3.2.1.1. 
199

 SwedSec beslut 2013:09. Liknande resonemang och omständigheter se SwedSec beslut 

2013:08. 
200

 15 kap. 2 § FFFS 2007:16. 
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vårdslöshetsgrund i och med att rådgivaren och institutet därmed inte uppfyllt 

de förpliktelser och skyldigheter som dessa har.  

4.4 Kapitlet i sammanfattning  

Specifika förpliktelser och skyldigheter finns angivna i lag och föreskrifter 

medan god sed är något som är föränderligt över tid och kan sägas komplettera 

det som inte anges specifikt. God sed kan ses som en yttre ring som dels består 

av alla de föreskrivna skyldigheter och förpliktelser ett värdepappersinstitut 

och en rådgivare har att rätta sig efter, dels sådana skyldigheter som inte finns 

föreskrivna men som framkommer av branschpraxis och rättspraxis. God sed 

kan sägas komplettera och fylla ut redan föreskrivna skyldigheter samt fylla 

begreppet med nya skyldigheter. Vid ett första skede kan det presumeras att om 

en rådgivare inte följer de i lag eller föreskrifter stadgade skyldigheterna är det 

att anse som vårdslöst. Detta bedöms samtidigt mot bakgrund av vad som utgör 

god sed på värdepappersmarknaden. 

Kundens kompetens har en direkt påverkan på bedömningen av om en 

rådgivning är vårdslös. Vem kunden är, företagare eller konsument, vilken 

utbildning och yrke kunden har och vilken tidigare erfarenhet denne har av 

värdepappersmarknaden är faktorer som inverkar på bedömningen av vad som 

utgör vårdslös rådgivning. Har kunden med sig ett sakkunnigt biträde har det 

visat sig kan väga upp den bristande kunskap och erfarenhet kunden har, 

detsamma gäller även om kunden har ett ombud som är mer insatt än vad 

kunden själv är.  

Av förarbeten, rättspraxis och FI-beslut framgår att omständigheter som är 

väsentliga är komplexiteten i produkterna och att produkternas egenskaper, 

risker och villkor är svåra att förstå för en genomsnittlig investerare. Att 

komplexiteten möjliggör att höga ersättningar och avgifter kan tas ut för en 

produkt påverkar också. Ju mer komplex produkt, desto mer information krävs 

det att rådgivaren inhämtar om kunden.  Det är av betydelse att skilja på om 

kunden har allmän erfarenhet av handel på värdepappersmarknaden och om 

kunden har erfarenhet av mer komplicerade instrument.  
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Med hänsyn till att avrådandeskyldigheten är upptagen både i rådgivningslagen 

och i FFFS 2007:16 är den att se som en direkt tillämpbar vårdslöshetsgrund. 

Avgörande för att bedöma vårdslösheten är om en rådgivningssituation har 

förelegat, vilket är en förutsättning för att avrådandeskyldigheten ska bli 

aktuell.  

Ett värdepappersinstitut som uppvisar brister i att identifiera och hantera 

intressekonflikter kan medföra att kundens intressen påverkas negativt och det 

är även i strid med 8 kap. 21 § VpmL. Paragrafen är av näringsrättslig karaktär 

och stadgar inte vad institutet ska uppfylla gentemot en kund men får ändå 

sägas få en direkt påverkan för att avgöra om vårdslöshet förekommit. Att inte 

identifiera, hantera och redovisa intressekonflikter är därmed faktorer som 

påverkar men det är först när det ställs mot hur kunden har visats kunnat ta till 

sig lämnad information och hur investeringsbeslutet har tagits som vårdslöshet 

kan bedömas.  

Faktorer som påverkar bedömningen av om vårdslöshet förelegat på grund av 

att rådgivaren inte uppfyller sin dokumentationsplikt ligger nära de faktorer 

som påverkar bedömningen av om rådgivaren utfört en tillräcklig 

lämplighetsprövning. Att inte förklara för kunden hur riskkategoriseringen av 

kunden går till och att inte konkret exemplifiera vad risknivåerna innebär för 

kunden är faktorer som påverkar vårdslöshetsbedömningen.  

Vem som tar initiativ till en rådgivningssituation kan påverka bedömningen av 

om vårdslöshet förelegat. Tar värdpappersinstitutet initiativ kan det innebära att 

ett högre aktsamhetskrav ställs. Vad gäller en annan faktor, inslag av 

spekulation, kan den motsatta effekten fås. Anger kunden att han eller hon vill 

spekulera kan det innebära ett minskat ansvar för institutet vid bedömningen av 

om vårdslöshet förelegat, men det blir här viktigt att se detta tillsammans med 

övriga omständigheter.  

Sammanfattningsvis så går det att se vissa specifika faktorer som påverkar 

bedömningen av om rådgivaren har utfört en vårdslös finansiell rådgivning. 

Däremot är det också visat att det inte går att bedöma vårdslöshet på en enskild 

grund utan att ta till bedömning de övriga omständigheterna i rådgivningen. 

Det är därmed först vid en samlad bedömning som de enskilda faktorerna får 
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påverkan och de kan ställas mot varandra. En brist i lämplighetsbedömningen 

ter sig mindre allvarlig vid en investering i en mindre komplicerad produkt 

men det i sin tur visar sig om hänsyn tas till kundens kunskap och erfarenhet av 

instrumentet.  
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5. Culpaansvar och ersättning vid vårdslös rådgivning 

5.1 Inledning 

När det klarlagts om en rådgivare har agerat vårdslöst går frågan 

ofrånkomligen vidare till att bedöma vilken ersättning som kunden är 

berättigad till. I skadeståndsbestämmelsen i 6 § rådgivningslagen framgår det 

att den ”näringsidkare som genom finansiell rådgivning uppsåtligen eller av 

oaktsamhet orsakar konsumenten ren förmögenhetsskada skall ersätta skadan”. 

Med anledning av att vårdslöshet i regel alltid föranleds av ett krav på 

ersättning kommer i det här kapitlet en översiktlig bild ges av vilken ersättning 

en kund som blivit utsatt för vårdslös finansiell rådgivning kan förväntas 

erhålla.  

Kapitlet inleds med en överblick över hur en kunds rätt till ersättning reglerats i 

lag. Sedan ges en bakgrund till införandet av skadeståndsbestämmelsen i 

rådgivningslagen och en genomgång av culpabedömningen vid vårdslös 

rådgivning. Kapitlet avslutas med att beröra vilken ersättning en kund kan 

erhålla. Rättsfall kommer att tas upp löpande i syfte att exemplifiera och visa 

på hur tillämpning har skett.  

5.2 Rättslig grund för ersättning 

Som tidigare framgått är det rådgivningslagen som reglererar skadestånd som 

en kund eller konsument kan erhålla när denne blivit utsatt för vårdslös 

rådgivning. Bestämmelsen
201

 omfattar både finansiell rådgivning enligt 

rådgivningslagen och investeringsrådgivning enligt VpmL, vilket framgår av 3 

a § rådgivningslagen. Där stadgas att 4-5 §§ är undantagna för till exempel 

värdepappersinstitut enligt VpmL som tillhandahåller finansiell rådgivning. 

Däremot är skadeståndsbestämmelsen tillämplig även för 

investeringsrådgivning. 

I propositionen till rådgivningslagen hänförs införandet av en 

skadeståndsbestämmelse till osäkerheten om på vilken rättslig grund 

konsumenten tidigare erhållit skadestånd, det vill säga innan rådgivningslagens 

                                                 
201

 6 § rådgivningslagen. 
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införande. 1 kap. 1 § skadeståndslagen hänvisar till speciallagstiftning eller vad 

som i övrigt följer av regler om skadestånd i avtalsförhållanden. Eftersom det 

inte är säkert att formella avtalsslut ingås och att det innan rådgivningslagens 

tillkomst inte fanns någon speciallagstiftning på området kunde inte 1 kap. 1 § 

skadeståndslagen bli tillämplig. Då återstår istället en tillämpning av 

skadeståndslagen. Av 2 kap. 2 § skadeståndslagen framgår att den som vållar 

ren förmögenhetsskada genom brott ska ersätta skadan. Grunden för 

skadestånd utan speciallagstiftning, formellt avtal och utan att brott begåtts 

förefaller oklar. Genom införandet av skadeståndsbestämmelsen i 

rådgivningslagen utgår skadestånd istället genom den hänvisning till 

speciallagstiftning som görs i 1 kap. 1 § skadeståndslagen. Eftersom 

skadeståndsbestämmelsen är tvingande till konsumentens förmån har 

friskrivningsklausuler ingen verkan.
202

 

Något kort ska här även beröras vad som sägs i VpmL om ett 

värdepappersinstituts ansvar för det anknutna ombudet.
 203

 Enligt 6 kap. 5 § 

VpmL är ett värdepappersinstitut ansvarigt för ren förmögenhetsskada som det 

anknutna ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet 

orsakar en kund. Grunden för bestämmelsen är att en kunds rätt till ersättning 

inte ska vara sämre om kunden ingått avtal med ett anknutet ombud än om 

kunden ingått avtal direkt med värdepappersföretaget. En anledning till detta, 

som anges i propositionen till VpmL, är att det för kunden kommer vara svårt 

att skilja mellan en representant som kommer från ett anknutet ombud och en 

som kommer från värdepappersföretaget, eller i vart fall vari skillnaden 

består.
204

 Värdepappersinstitutets är ansvarigt för den verksamhet som det 

anknutna ombudet utför, men det innebär inte att ombudet är fritt från ansvar. 

Värdepappersinstitutet kan, om krav riktas mot det, i sin tur föra regresstalan 

mot det anknutna ombudet.
205

 

                                                 
202

 Prop. 2002/03:133 s. 31. 
203

 Se avsnitt 2.3.3.4 för en närmare redogörelse av anknutet ombud. 
204

 Prop. 2006/07:115 s. 374.  
205

 Lycke, Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 6 kap. 5 §, Lexino 2012-12-01, hämtad 

2014-03-21. 
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5.3 Skadeståndets funktion i rådgivningslagen 

Ytterst grundläggande och allmänt uttryckt är skadestånd den ersättning som är 

ämnad att sätta den skadelidande i samma ekonomiska ställning som om 

skadan inte hade inträffat.
206

 De funktioner som skadeståndet syftar till är 

reparation, placering av kostnader för skador, pulvrisering av förlusterna, 

prevention och ekonomisk prevention. Vid orsakande av ekonomiska skador 

kan skadeståndsansvaret även uppfattas som ett medel för att fastställa ansvar. I 

Sverige torde det dock, anser Hellner och Radetzki, betraktas som underordnad 

de funktioner som nyss nämndes.
207

 

I rådgivningslagen ansågs någon form av sanktion nödvändig för att uppnå 

avsedd effekt med de bestämmelser som infördes i lagen. Vilken sanktion som 

bäst uppfyller avsedd effekt ansågs vara beroende av vilken skyldighet som 

avses. De skyldigheterna som stadgas i 4 § rådgivningslagen är av 

näringsrättslig karaktär och reglerar skyldigheter som rådgivaren generellt ska 

iaktta och behandlar inte innehållet i den specifika rådgivning som 

tillhandahålls den enskilde konsumenten. De skyldigheter som stadgas i 5 § 

rådgivningslagen behandlar de skyldigheter rådgivaren ska iaktta i förhållande 

till den enskilde konsumenten. Genom att iaktta god rådgivningssed och de 

andra skyldigheterna i paragrafen syftar bestämmelsen till att säkerställa att 

rådgivningen är av godtagbar kvalitet
208

. Uppfyller inte rådgivaren sina 

skyldigheter kan det leda till att konsumenten erhåller råd som inte är av 

godtagbar kvalitet som, om konsumenten väljer att följa råden, kan leda till 

förluster för denne. Mot bakgrund av detta ansågs i propositionen en 

skadeståndssanktion vara det mest ändamålsenliga medlet.
209

 Skälen som 

angavs var både skadeståndets preventiva funktion och dess reparativa funktion. 

Det talar för att rådgivaren och de företag som tillhandahåller rådgivning har 
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 Hellner & Radetzki (2010) s. 25. 
207

 Hellner & Radetzki (2010) s. 46. För uppräkning av funktionerna se s. 39-46.  
208

 ”Godtagbar kvalitet” är ett subjektivt begrepp som i propositionen inte närmare preciseras 

innebörden av. Det som anges i propositionen är att avsteg ”från dessa skyldigheter kan leda 

till att konsumenten erhåller råd som inte är godtagbara från kvalitetssynpunkt”. Mer korrekt 

enligt min mening vore att hänvisa till att konsumenten får råd som inte är anpassade efter 

dennes förutsättningar etc., eftersom ingen närmare definition sker av vad som är ”godtagbar 

kvalitet”. 
209

 Prop. 2002/03:133 s. 29 f. 
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ett starkt incitament att hålla en hög kvalitet i rådgivningen. Sker inte det så 

hålls i vart fall konsumenten skadelös.
210

  

5.4 Culpaansvar 

5.4.1 Culpaansvar vid ren förmögenhetsskada 

Ren förmögenhetsskada regleras i 1 kap. 2 § skadeståndslagen och förstås 

som ”sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon 

lider person- eller sakskada”. Avgörande för att dra gränsen mellan vad som är 

person-, sak- eller ren förmögenhetsskada är på vilket sätt skadan uppstått.
211

 

Huvudregeln är att ren förmögenhetsskada ska ersättas om den vållats genom 

brott, vilket framgår av 2 kap. 2 § skadeståndslagen. Kleineman menar att det 

finns en problematik med ifrågavarande lagreglering, som han 

benämner ”spärregeln”. Kleineman anför att ”det avgjort största problemet med 

ansvarsregeln i 2 kap. 2 § SkL är att densamma inte duger som underlag för 

någon reell lagtolkning överhuvud”
212

. Dels finns det fall när ren 

förmögenhetsskada inte ersätts trots att den förorsakats genom brottslig gärning, 

dels finns det fall där ren förmögenhetsskada ersätts trots att brottslig gärning 

inte är för handen. Kleinemans utgångspunkt är att en sådan lagregel som inte 

tillhandahåller tillräckligt underlag för bedömning inte tjänar något egentligt 

syfte. Den slutsats som kan dras är att det fordras djupare studier i doktrin och 

rättspraxis för att utröna frågan om ersättning ska utgå.
213

 Mot bakgrund av vad 

Kleineman framför blir anledningen tydligare till varför det ansågs nödvändigt 

att införa en skadeståndsbestämmelse i rådgivningslagen.
214

 

Gränsen för vad som utgör skadeståndsgrundande handlande har i Sverige 

dragits snävt. Historiskt sett har skadeståndsskyldigheten varit knuten till 

straffregler, vilket av en del anses verka hämmande på rättsutvecklingen. En 

annan åsikt är att det kan finnas goda rättspolitiska skäl att låta en förlust, som 

utgörs av en icke straffbar handling, stanna där den uppstår, istället för att låta 
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 Prop. 2002/03:133 s. 30.  
211

 Hellner & Radetzki s. 66. 
212

 Kleineman (2011) s. 700. 
213

 Kleineman (2011) s. 700 f. 
214

 Se avsnitt 5.2.  
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förlusten flyttas över till den som vållat den.
215

 Även om huvudregeln i svensk 

rätt är att en brottslig handling ska ligga till grund för ren förmögenhetsskada 

finns ett antal undantagsfall. Principen gäller givetvis inte i 

kontraktsförhållanden. Sedan finns det även lagstiftning som berör ren 

förmögenhetsskada, som ålägger skadeståndsskyldighet även vid icke 

straffbara handlingar, vanligen under förutsättning av uppsåt eller 

oaktsamhet.
216

 Om inte speciallagstiftning, till exempel rådgivningslagen, 

anger annat anses skadeståndslagen subsidiärt tillämpbar.
217

 Kleineman tar upp 

culpaansvaret för ren förmögenhetsskada och betonar vikten av det så kallade 

Kone-fallet
218

, där det, enligt Kleinemans uppfattning, inte råder något tvivel 

om att HD slog fast en ny skadeståndsrättslig princip. Principen benämns den 

befogade tillitens relevans
219

 och bekräftas i NJA 2001 s. 878. Kleineman 

tillskrevs i och med sin avhandling den skadeståndsrättsliga tillitsteorin,
220

 

även om den var känd i andra rättsordningar innan dess. Kleineman lade tilliten 

till grund för en mer generell informationsansvarsteori. Om den skadelidande 

haft fog att lägga informationen som denne erhållit till grund för sina 

handlingar, och skadevållaren varit oaktsam och insett eller bort ha insett 

följden av den vilseledande informationen, inträder skadeståndsansvar. 

Kleineman
221

 anför slutligen att det i dagsläget inte synes möjligt att bortse från 

den befogade tilliten för att hantera det alltmer viktiga rådgivningsansvaret, 

oavsett om det handlar om en kontraktuell eller utomkontraktuell 

förbindelse.
222

 

5.4.2 Culpaansvar vid vårdslös rådgivning – oaktsamhetskravet  

I rättspraxis finns ett redan fastställt culpaansvar vid rådgivning. Om 

rådgivaren bedöms ha agerat vårdslöst ska denne ersätta den uppkomna skadan. 

Med ett culpaansvar avses allmänt att rådgivaren har ett ansvar för skador som 

orsakats genom vårdslöshet
223

, alternativt oaktsamhet eller försumlighet.
224
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 Hellner & Radetzki (2010) s. 67. 
216

 Hellner & Radetzki (2010) s. 70. 
217

 Hellner & Radetzki (2010) s. 71. 
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 NJA 1987 s. 692. 
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 Se även kapitel 2.3.3.4 där principen nämns. 
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Inom ramen för ett culpaansvar förutsätts även ligga ett ansvar för uppsåtligt 

handlande. I propositionen till rådgivningslagen förs en kortare diskussion om 

vad det skulle innebära att införa eller att inte införa en 

skadeståndsbestämmelse. Diskussionen förs i anslutning till den i rättspraxis 

redan etablerade culpabedömningen. Genom att i lagen fastställa 

skyldigheterna en rådgivare har att iaktta får rättspraxis en stabilare grund att 

vila på. De i lagen stadgade skyldigheterna skulle därmed kunna läggas till 

grund för den culpabedömning domstolarna gör, även om själva 

skadeståndsskyldigeten får anses följa av allmänna skadeståndsrättsliga 

principer. Genom att införa en bestämmelse i rådgivningslagen om 

skadeståndsskyldighet för vårdslös rådgivning ges dock en möjlighet att 

tydligare avgränsa och beskriva omfattningen av denna skyldighet.
225

 

Införandet av skadeståndsbestämmelsen syftar inte till att utvidga det redan 

tidigare culpaansvaret utan ska snarare ses om en kodifiering av rättspraxis. 

Som nämnts ovan bör de skyldigheter som anges i 5 § utgöra utgångspunkten 

för om en rådgivare agerat vårdslöst eller inte. Eftersom bestämmelsen avser 

ett grundläggande hänsynstagande till konsumenter bör det kunna presumeras 

att rådgivare som inte iakttar dessa regler agerar vårdslöst. I likhet med annan 

culpabedömning är det dock omständigheterna i det specifika fallet som 

slutligen avgör om vårdslöshet föreligger eller inte. Enligt propositionen ska 

hänsyn tas till praxis, sedvana och andra källor som kan påverka bedömningen 

av den aktsamhetsnorm som kan anses gälla på området.
226

  

Vid culpabedömningen aktualiseras främst frågan om uppdraget har utförts på 

grundval av en bristfällig metod. Rena bedömningsfel kan normalt inte anses 

skadeståndsgrundande. Begreppet god sed, som ett uttryck för en viss 

yrkesstandard, får ses som ett uttryck för den norm som ger metodansvaret dess 

innehåll. Detta metodansvar kan sedan vara mer eller mindre strängt i det 

enskilda fallet.
227

 Det anses inte önskvärt att närmare precisera var gränserna 

går med hänsyn till att aktsamhetsnormen bör kunna förändras över tiden och 
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fyllas med nytt innehåll.
228

 Lycke, Runesson och Swahn pratar om en objektiv 

och subjektiv culpabedömning, där den objektiva hänförs till om rådgivaren 

har brutit mot någon aktsamhetsnorm eller handlingsregel som föreskriver hur 

en person i en viss situation ska handla. God rådgivningssed utgör en sådan 

norm. Den subjektiva bedömningen riktar sig mot skadevållaren och om denne 

haft möjlighet att följa gällande norm. I den bedömningen tas hänsyn till 

rådgivarens personliga förutsättningar och övriga omständigheter i det enskilda 

fallet.
229

 

Den föreslagna culparegeln ska inte uppfattas som exklusiv. Ersättning för ren 

förmögenhetsskada på grund av finansiell rådgivning som vilar på annan grund 

ska inte bortfalla. Ett företag som ställer ut en garanti ska ansvara strikt för 

uppkommen skada. För sådan förmögenhetsskada som uppstår på grund av 

finansiell rådgivning som faller utanför rådgivningslagens tillämpningsområde 

kan skadestånd krävas på annan grund än den som skadeståndsbestämmelsen i 

rådgivningslagen utgör.
230

 

Som kan utläsas av ovan söker culpaansvaret träffa den rådgivare som på något 

sätt avviker från den gängse norm, det vill säga god rådgivningssed, som vid 

var tid framkommer genom branschpraxis och rättspraxis. Det är inte fråga om 

att, som även framkommer av propositionen, skydda eller kompensera 

konsumenten från upp- och nedgångar i marknaden. 

5.5 Ersättningens storlek 

5.5.1 Ersättning enligt det negativa kontraktsintresset 

Som redan framgått är den skada som är aktuell att ersätta ren 

förmögenhetsskada. Skadan ska vara av sådan art att den påverkar 

konsumentens ställning på något vis. Det kan antingen ske genom en 

minskning av konsumentens ekonomiska tillgångar, en ökning av 

konsumentens skulder eller genom förlust av inkomst.
231
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Den princip som kommer till uttryck i förarbetena och som ska tillämpas är 

ersättning enligt det negativa kontraktsintresset. Principen innebär att den 

skadelidande, det vill säga konsumenten, ska försättas i samma ekonomiska 

situation som konsumenten skulle ha varit i om denne inte vidtagit några 

åtgärder med anledning av rådgivningen. Konsumenten bör då ersättas för vad 

som gått förlorat genom exempelvis en dålig placering och även kostnader som 

uppstått i samband med en placering. Slutligen bör även skulder som kunden 

ådragit sig ersättas, exempelvis i samband med handel med derivata 

instrument.
232

  

I propositionen anges uttryckligen att ersättning motsvarande det positiva 

kontraktsintresset inte omfattas av bestämmelsen. Konsumenten kan därmed 

inte erhålla ersättning för utebliven vinst. Ersättning bör exempelvis inte 

erhållas på den grunden att konsumenten vid ett alternativt agerande skulle ha 

kunnat uppnå högre avkastning än vad som på grund av rådgivningen blev 

fallet.
233

  

I ett tingsrättsfall
234

  gällde tvisten 15 käranden som ansåg sig ha fått felaktig 

och vilseledande information i samband med rådgivning i placeringsfrågor. 

Fallet behandlade en investering i företagscertifikat. Inledningsvis 

konstateras i tingsrättsdomen att rådgivningslagen är tillämplig. 

Örebro tingsrätt slår fast att svaranden, som uppträtt i egenskap av 

försäkringsförmedlare, uppträtt yrkesmässigt och att kärandena 

haft fog för att fästa tillit till de råd han lämnade. Tingsrätten fann 

att svaranden varit vårdslös i sin rådgivning genom att inte ha 

iakttagit god rådgivningssed och inte med tillbörlig omsorg tagit 

tillvara kärandenas intressen, bland annat genom att svaranden inte 

gjorde tillräckligt långtgående kontroller av det bolag vari han 

föreslog placeringar. Det mest graverande, fann tingsrätten, var att 

svaranden trots att han måste ha förstått att käranden hade stort 

förtroende för honom och trots att han enligt egen utsago haft 

bristande kunskaper, uppgivit att investeringen innebar låg risk i 
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samband med att kärandena uppgivit att de önskade en riskfri 

placering.  

Tingsrätten ansåg, genom hänvisning till propositionen, att de 

skadelidande genom skadeståndet ska ”försättas i samma 

förmögenhetssituation som han eller hon befann sig i omedelbart 

före skadefallet och som han eller hon därefter skulle ha befunnit 

sig i om skadefallet inte hade inträffat”
235

.  

Samtliga käranden som vann bifall till sin talan erhöll deras respektive yrkade 

kapitalbelopp. Samtliga hade utöver kapitalbelopp även yrkat ränta motsvarade 

den avkastning som svaranden, enligt käranden, garanterat var och en av dem. 

Endast en av käranden hade yrkat ränta enligt 6 § räntelagen och det var endast 

den käranden som utfick ränta på kapitalbeloppet, dock endast från 

delgivningsdagen. Tingsrättsdomen visar tydligt att det endast var skadestånd 

enligt det negativa kontraktsintresset som var aktuellt att utdela. Det yrkade 

kapitalbeloppet motsvarade det av var och en av kärandena insatta beloppet på 

föreslagen placering. 

I ett annat fall
236

 var frågan om en bank förfarit vårdslöst vid förvaltning av en 

kunds värdepappersportfölj när banken genomförde handel med indexoptioner. 

Banken hade tidigare haft i uppdrag att förvalta kärandens 

värdepapper och rådgivaren skötte förvaltningen på självständiga 

villkor. Efter en tids uppehåll omhändertog banken återigen 

förvaltningen. Banken initierade handel med index- och 

aktieoptioner som ett led i förvaltningen med, som banken såg det, 

stöd i en generell förvaltningsfullmakt. Handel med optioner är 

komplicerat och förenat med betydande förlustrisker. Svea HovR 

anförde att omsorgsplikten måste anses omfatta att banken har en 

skyldighet att tillse att uppdragsgivaren är fullt införstådd med 

villkor och risker. Ett avtal ingicks som innebar att käranden fick 

tillgång till optionsmarknaden. Avtalet föranledde den 

återupptagna förvaltningen. Svea HovR ansåg att avtalet, förutom 

att det ger kunden tillträde till optionsmarknaden, även syftar till 

att reglera förhållandet mellan parterna. HovR finner därmed att 
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öppningsavtalet även reglerar rättsförhållandet mellan parterna. 

Avtalet är standardiserat, har tillkommit på bankens initiativ och är 

allt annat än lättillgängligt. Käranden gavs inledningsvis ingen 

information om villkoren och formerna för den av banken 

tilltänkta handeln med optioner, som i sig motsäger 

öppningsavtalets ordalydelse. Käranden har därför haft att förlita 

sig på att någon sådan handel inte skulle förekomma. 

Svea HovR fann att banken agerat vårdslöst och att banken därmed 

ådragit sig skadeståndsskyldighet enligt följande 

beräkning. ”Banken har vitsordat förlusterna på handeln med 

indexoptioner men framställt invändningar mot den av [käranden] 

beräknade skadan. Hovrätten finner inte att banken visat fog för 

påståendet att värdepappersförvaltningen i dess helhet - inklusive 

förlustaffärerna - gett ett för [käranden] positivt resultat som kan 

beaktas vid skadeståndets bestämmande. Inte heller kan den s.k. 

skatteeffekten beaktas eftersom det är oklart om denna är slutlig. 

Däremot finner hovrätten att de vinster som förvaltningen uppvisat 

i affärerna med aktieoptioner måste godtas som en avdragsgill post 

när skadans storlek beräknas; dessa vinster har samma 

avtalsrättsliga grund som de omstämda förlustaffärerna i 

indexoptioner.”
237

 

Även i ovan fall visas att den ersättning som utges är ersättning enligt det 

negativa kontraktsintresset.  

I utredningen om finansiell rådgivning som föregick rådgivningslagen tas 

svårbedömda situationer upp, som att en placering i värdepapper gett ett 

sällsynt dåligt resultat eller resulterat i en ren förlust. Vid förlust borde HD:s 

resonemang i NJA 1991 s. 625 kunna tillämpas, det vill säga att skadan 

motsvarar förlusten och att den skadelidande ska ställas i samma läge som 

denne befann sig i innan handling vidtogs till följd av rådgivningen. Om 

rådgivningen inte resulterat i förlust, men ändå skapat ett dåligt utfall på 

investerat kapital, blir en eventuell skada mer svårbedömd. Utredningen 

fastslår att spekulationer kring ett ”normalutfall” på börsen eller en jämförelse 

med en alternativ riskfri placering, till exempel avkastning från inlåningskonto 

på bank, framstår som osäkra. Rådgivaren torde inte kunna göras ansvarig 
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avseende rena bedömningsfrågor av subjektiv karaktär, till exempel en alltför 

optimistisk bedömning av framtida utveckling på börsen, åtminstone inte i den 

mån rådgivaren vid sin bedömning använt sig av en allmänt godtagbar 

metod.
238

  

Enligt Swahn och Wendlebys synsätt tenderar utredningen, med hänsyn till vad 

som ovan anförts, att snarare komma in på en culpabedömning än bedömning 

av vilken skada en viss vårdslös rådgivning har orsakat. De två frågorna måste 

hållas isär. För att det överhuvudtaget ska bli aktuellt att diskutera vilken skada 

en vårdslös rådgivning har orsakat måste det först konstateras att rådgivaren 

har brutit mot ett metodansvar. Utgångspunkten bör därefter vara att den 

skadelidande har att visa att utfallet denne fått genom den påstått vårdslösa 

rådgivningen är mindre än vad utfallet hade blivit genom det händelseförlopp 

som annars legat närmast till hands.
239

 

5.5.2 Ersättning enligt det positiva kontraktsintresset 

Swahn och Wendleby anför att uttalandet i propositionen till rådgivningslagen 

om att endast det negativa kontraktsintresset ersätts kan te sig förvånande. 

Enligt doktrin anses huvudregeln vara att ersättning enligt det positiva 

kontraktsintresset ska erhållas vid kontraktsrättsliga 

skadeståndsbedömningar.
240

 Principen innebär att den skadelidande ska 

försättas i samma situation som om avtalet blivit uppfyllt och ska motsvara 

ersättning för den skada som kontraktsparten lidit på grund av motpartens 

ickeuppfyllelse.
241

 Swahn och Wendleby anför att en konsument knappast kan 

vara förhindrad att framställa en begäran om ersättning enligt det positiva 

kontraktsintresset. Det följer av att ett skadeståndsanspråk avseende skada med 

anledning av rådgivning kan framställas med direkt stöd i skriftligt eller 

muntligt avtal. Frågan huruvida förarbetsuttalandet om ersättning enligt det 

negativa kontraktsintresset låter sig förenas med lagtexten är något som 

rättspraxis får besvara.
242
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Även Korling för en diskussion om möjligheten för en konsument att erhålla 

ersättning motsvarande det positiva kontraktsintresset, men för diskussionen i 

anslutning till kopplingen mellan investeringsrådgivning och 

skadeståndsbestämmelsen i rådgivningslagen. Korling anser att det är tveksamt 

om de uttalanden om skadeberäkning som finns i förarbetena till 

rådgivningslagen kan hindra en part att yrka ersättning för utebliven vinst, i 

synnerhet eftersom investeringsrådgivning enligt VpmL även kan 

tillhandahållas näringsidkare, som därvid inte direkt omfattas av 

rådgivningslagens tillämpningsområde. En kontraktspart som lidit skada till 

följd av ett avtalsbrott har enligt allmänna kontraktsrättsliga principer rätt till 

ersättning för det positiva kontraktsintresset. De begränsningar som kommer 

till uttryck i motiven står därmed i strid med allmänna kontraktsrättsliga 

principer.
243

  

5.5.3 Differensprincipen 

Vid tvister om rådgivaransvar och om skadans storlek kan argumentationen 

ofta återföras till den så kallade differensprincipen.
244

 Principen innebär att den 

skadelidandes ekonomiska ställning, så som den skulle varit om skadan inte 

inträffat, jämförs med den situation som inträtt i och med skadan. Skillnaden 

däremellan utgör skadeståndet.
245

 Swahn och Wendleby framställer 

differensprincipen på följande vis. Om en konsument yrkar skadestånd kan 

domstolen ställas inför en jämförelse mellan förlusten i det faktiska, påstått 

oaktsamma händelseförloppet och utfallet i ett hypotetiskt, aktsamt 

händelseförlopp.
246

  

Följande fall
247

 avser ett kärandebolag som med ett annat bolag 

ingick avtal om förvaltning och rådgivning avseende en 

sammansatt portfölj med olika finansiella instrument. Frågan är 

om det förvaltande bolaget har handlat med hävstångscertifikat i 

en större utsträckning än det borde och om den höga andelen 

hävstångscertifikat med ensidig exponering medför att 

förvaltningen kan bedömas som vårdslös och utgöra grund för 
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skadeståndsansvar. Svea HovR slog fast att det förvaltande bolaget 

varit vårdslöst genom att ha brutit mot den överenskomna 

placeringsstrategin och investerat i hävstångscertifikat som 

medfört en högre risk i portföljen än vad kärandebolaget angivit.  

Vid beräkning av skadans storlek slog Svea HovR först fast att 

utgångspunkten är att bolaget ska försättas i samma situation som 

om skadan inte inträffat. ”Det handlar således om en jämförelse 

mellan det hypotetiska resultat en aktsam förvaltning av Bolagets 

medel skulle ha gett och vad som faktiskt blev utfallet”
248

. Svea 

HovR gjorde en försiktig bedömning ”med beaktande av att även 

en aktsamt förvaltad portfölj hade kunnat förlora i värde under den 

nämnda tidsperioden”
249

 och uppskattade skadans storlek till ett 

skäligt belopp. Den uppskattade skadan hamnade på ett belopp 

ungefär motsvarande hälften av den faktiska värdenedgången för 

portföljen den aktuella perioden.  

I ovan fall förs inget tydligt resonemang angående det negativa och positiva 

kontraktsintresset utan här synes bedömningen istället utgå från det avtal som 

förelegat mellan parterna. Ersättning skulle därmed kunna gå utöver det 

negativa kontraktsintresset. Svea HovR:s bifallande till den skuggportfölj som 

upprättats av kärandebolaget visar detta, dock så har den ersättningen satts ned 

till ett av Svea HovR beräknat skäligt belopp. Påpekas bör att det rör sig om en 

näringsidkare och därför är inte rådgivningslagen tillämplig. Avtalet om 

förvaltning är hänförligt till 2004, det vill säga innan VpmL infördes. 

Bedömningen skedde både enligt föreskrifter i enlighet med tidigare lag och i 

enlighet med VpmL. Det är dock avtalet som är grunden för talan. Vid 

avtalsbrott presumeras att ersättning för det positiva kontraktsintresset ska 

erhållas. I domen anförs svårigheterna med att uppskatta vad en normalt 

aktsamt förvaltad portfölj skulle visat för resultat, varför en 

skälighetsbedömning vidtogs. Slutsatsen får dock vara att om grund för talan är 

ett avtal kan en högre ersättning erhållas än enligt det negativa 

kontraktsintresset. Fallet får relevans för diskussionen om en konsument skulle 

hävda ett ingånget avtal som grund för sin talan och inte rådgivningslagen. 
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Följande fall
250

 behandlar en liknande situation. Vad som bör understrykas vad 

gäller följande fall är att det i HovR stadfästes om förlikning. 

Förlikningsavtalet innebar att skadeståndet nedsattes och att parterna stod för 

sina egna rättegångskostnader. Följande resonemang görs därmed enligt vad 

som framkom av tingsrättens dom
251

. 

Käranden blev rekommenderad att placera kapital i en 

kapitalpensionsförsäkring hos ett bolag som marknadsförde en 

helhetslösning vad gäller försäkringsrådgivning och 

försäkringshantering, försäkringslösning, depåhantering, samt 

diskretionär förvaltning. Mot det bolag som handhade 

försäkringsrådgivning yrkades skadestånd enligt det negativa 

kontraktsintresset. Tingsrätten slog fast att bolaget bland annat 

brutit mot informations- och dokumentationsplikten och begått 

kontraktsbrott bland annat genom att i strid med 

försäkringsvillkoren investera depåns tillgångar i 

hävstångscertifkat. Bolaget ansågs tillsammans med det 

värdepappersbolag, som hade nära samarbete med bolaget och 

därmed full insyn i kärandens förhållanden och bolagets 

förpliktelser gentenot käranden, ersättningsskyldiga. Av vikt var 

även att de två bolagen i sina kontakter med käranden 

representerades av samma person.  

Beräkning av skadan, som gjordes av en tidigare anställd kapitalförvaltare hos 

svaranden, baserades på ett alternativt händelseförlopp med ett nollresultat i 

avkastning på det belopp som ursprungligen investerades. Kapitalförvaltaren 

upprättade även en skuggportfölj som följde det marknadsföringsmaterial som 

utgavs av svaranden och som inte innehöll några hävstångscertifikat. 

Skuggportföljen uppvisade ett positivt resultat. Skadan är enligt käranden 

beräknad som det negativa kontraktsintresset, det vill säga käranden ska 

försättas i samma situation som om handel med hävstångscertifikat inte skulle 

ha ägt rum. Det yrkade beloppet utgjordes av nettovärdet av handeln med vart 

och ett av de i depån förekommande hävstångscertifikaten.
252
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Ersättningen som således utgick var ersättning enligt det negativa 

kontraktsintresset, vilket var vad som yrkades. Syftet med skuggportföljen 

synes således endast varit att påvisa att det skulle gått att förvalta depån med ett 

positivt resultat om den inriktning som marknadsfördes av det förvaltande 

bolaget skulle ha följts. Fallet gällde ett diskretionärt uppdragsavtal och 

bedömningen gjordes enligt rådgivningslagen och med hänvisning till den 

rörelselagstiftning som då gällde, lagen (1991:981) om värdepappersrörelse 

(värdepappersrörelselagen) och kompletterande föreskrifter från FI, FFFS 

2002:7. Eftersom käranden yrkat ersättning enligt det negativa 

kontraktsintresset kan ingen slutsats dras om käranden hade nått framgång med 

ett yrkande motsvarande det positiva kontraktsintresset med avtalet som grund. 

Slutligen ska om differensprincipen sägas att Hellner och Radetzki belyser att 

det, även om differensbedömningen får sägas utgöra huvudprincipen för 

beräkning av skadestånd, finns en problematik. Bedömningen utgör ett för 

trubbigt instrument för att avgöra komplicerade rättsfrågor där en mångfald av 

olika faktorer inverkar.
253

  

5.5.4 Ersättning vid handel med optioner och ersättning för 

upptagna krediter 

Handel med derivata instrument, såsom optioner, får i jämförelse med andra 

finansiella instrument anses vara mer riskfyllda eftersom de kan ge upphov till 

förluster utöver det placerade kapitalet.
254

 Jag ämnar nedan, genom två 

hovrättsavgöranden, visa på hur frågan om ersättning har behandlats vid handel 

med optioner.  

Det första fallet
255

 avser ett bolag som av en representant till ett 

försäkringsbolag blev rekommenderat att ta kontakt med Sparbanken för att 

investera i en speciell form av depålösning. 

Handel i bolagets depå skedde både med aktier och optioner och 

efter att investeringarna förlorat i värde uppkom en tvist om 

huruvida förlusten var hänförlig till vårdslös finansiell rådgivning. 

HovR över Skåne och Blekinge ansåg att banken brustit i sin 
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informationsplikt genom att inte lämna ut adekvat information 

innan handeln med optioner inleddes, med hänvisning till de stora 

risker handel med optioner innebär. Käranden ansågs berättigad till 

skadestånd.  

HovR över Skåne och Blekinge anförde att det för all professionell 

rådgivning gäller att ”uppdraget ska utföras med tillbörlig omsorg. 

Hur denna aktsamhetsnorm ska tillämpas i ett enskilt avtal blir 

avhängigt vad parterna kan ha avtalat men också andra 

omständigheter”
256

. HovR ansåg att banken brustit i sin omsorg av 

kärandens intressen, genom att förringa riskerna med aktuell 

placering och inte särskilt förvissat sig om att denne förstod samt 

var villig att ta riskerna. Därmed har avvikelsen från ett normalt 

aktsamt agerande varit väsentligt och banken ansågs varit vårdslös. 

Vad gäller adekvansbedömningen anges att inget tyder på att 

käranden, med rätt information, skulle ha genomfört någon av de 

affärer han gjorde med optioner och aktier. Kärandens 

placeringsbeslut har således haft ett direkt och adekvat samband 

med bankens vårdslösa agerande. Vid ett möte som ägde rum en 

tid in i placeringen blev käranden informerad om de förhöjda 

riskerna. Vid beräkning av skadeståndet ansågs käranden 

berättigad till ersättning för förluster som skedde innan det att det 

nyss nämnda rådgivningsmötet hölls. För förluster uppkomna efter 

det mötet ansågs käranden medvållande i sådan mån att 

Sparbanken inte bör förpliktas ersätta dessa senare förluster. Det 

ska dock tilläggas att bankens rådgivning ändock ansågs 

vårdslös.
257

  

I det andra fallet har handeln givit upphov till säkerhetsbrister på den depå där 

värdepapprena förvarades. I propositionen till rådgivningslagen anges tydligt 

att ersättning bör erhållas för skulder som konsumenten ådragit sig, till 

exempel genom handel med derivata instrument.
258

 

Fallet
259

behandlade en kund till Sparbanken som genomfört 

optionshandel efter rekommendation från banken. Händelserna 

hänför sig till tiden innan rådgivningslagen tillkomst och lagen är 
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inte tillämplig på aktuellt fall. Göta HovR, såsom andra Hovrätter, 

hänvisar till lagens förarbeten och menar att vägledning ändock 

kan fås därigenom eftersom rådgivningslagen i väsentliga delar 

inneburit endast en kodifiering av praxis.  

När det gäller information om risker mottog och undertecknade 

käranden ett informationsblad som, enligt Göta HovR, ansågs vara 

tydligt vad gäller optionshandelns särskilda risker. Vid 

överlämnandet av informationsbladet förklarade rådgivaren att det 

endast rörde sig om en formsak, vilket HovR ansåg stämmer 

mindre väl överens med bankens skyldighet. Av betydelse var 

även att käranden i bankens regi hade gått två kurser om 

optionshandel. En sammantagen bedömning medförde att banken 

inte ansågs helt ha agerat i enlighet med vad som ålegat den såsom 

finansiell rådgivare. Göta HovR bedömde dock att banken inte 

överträtt den aktsamhetsnorm den har att följa på ett sådant sätt att 

det leder till skadeståndsskyldighet på denna grund. Däremot 

förelåg skadeståndsgrundande vårdslöshet på annan grund. Genom 

att banken inte informerat käranden om de allvarliga 

säkerhetsbrister som förelegat på dennes depå gjorde sig banken 

skyldig till skadeståndsgrundande vårdslöshet. Eftersom banken 

fortsatt givit råd om optionshandel trots säkerhetsbristerna, och det 

får anses klarlagt att käranden inte skulle genomfört affärerna med 

vetskap om säkerhetsbristerna, föreligger det adekvat kausalitet 

mellan underlåtenheten att informera om säkerhetsbristerna och 

kärandens förluster.  

Utgångspunkten vid skadeberäkningen är att banken ska ersätta 

förlusten, men endast från och med dagen när säkerhetsbristerna 

uppkom. HovR anför att den omständigheten att 

käranden ”möjligen skulle ha ådragit sig vissa förluster - på grund 

av den vid tidpunkten rådande börsutvecklingen - även om 

Sparbanken hade utövat sin rådgivning med tillbörlig omsorg och 

aktsamhet, måste dock sakna betydelse vid skadeberäkningen. I 

annat fall skulle Sparbankens ansvar bli illusoriskt.”
260

 I domen 

fastslås att krediter som käranden upptagit hos banken haft ett 

direkt samband med hanteringen av de ifrågavarande 

säkerhetsbristerna. ”Genom att ge råd om att möta 

säkerhetsbristerna med nya optionsaffärer och upptagande av 
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krediter har Sparbanken agerat vårdslöst, och det föreligger 

adekvat kausalitet mellan denna vårdslöshet och de kostnader som 

[käranden] haft för krediterna. Det faktum att [käranden] har 

använt krediterna även till annat än derivatrelaterade affärer 

föranleder inte någon annan bedömning. Detsamma gäller det 

förhållandet att [käranden] såvitt avser Sparbankens huvudkäromål 

medgett bankens ränteyrkande. Förutom för förlusten om 467 151 

kr, ska Sparbanken därför ersätta [käranden] även för de 

kreditkostnader om 265 498 kr som han på grund av bankens 

rådgivning ådragit sig.”
261

 

Av förarbeten till rådgivningslagen framgår att en kund kan få ersättning för 

sådana krediter som denne upptagit på grund av handel med derivata 

instrument. Därför kan det vid en första anblick inte sägas vara något 

uppseendeväckande med domen. Vad som ändock väcker uppseende och en 

anledning att beröra ovan fall lite djupare är Göta HovR:s uttalande om att det 

inte spelar någon roll vad krediten använts till. Anledningen till att krediten, på 

bankens inrådan, upptogs var för att täcka säkerhetsbrister på den depå där 

handeln skedde. Det var också på den punkten banken anses ha agerat vårdslöst, 

genom att fortsatt rekommendera handel när det förelåg säkerhetsbrist på depån 

och föreslå upptagande av krediter för att täcka säkerhetsbristerna.  

Genom följande två resonemang ämnar jag ge ett annat synsätt på utdömd 

ersättning. (1) Utan inrådan av banken får det i och med domen anses klarlagt 

att käranden aldrig skulle upptagit krediterna. Mot bakgrund av vad som 

framkommer av förarbeten till rådgivningslagen ska en upptagen kredit på 

grund av derivathandel ersättas, vilket även gjordes i domen. Företas dock en 

djupare analys mot bakgrund av fall som berörts ovan i detta kapitel kan 

följande resonemang framföras. (2) Utgångspunkt är som tidigare att käranden 

fått rekommendationen att uppta en kredit för att täcka den uppkomna 

säkerhetsbristen. En del av krediterna används dock till annat, vad 

framkommer inte i domen. I och med att käranden genom skadeståndet här på 

ett sätt kan sägas göra en vinning, genom att även den del av krediten som inte 

används för att täcka säkerhetsbristen ersätts, är intressant. När beräkningen för 
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det negativa kontraktsintresset gjorts i andra fall
262

 har vinster som kunden 

erhållit genom den vårdslösa placeringen ansetts avdragsgilla från det belopp 

kunden senare tilldömts. Kunden anses inte kunna få ersättning vare sig för 

utebliven vinst, i form av vad en alternativ placering hade givit, eller kunna 

tillgodoräkna sig en vinst i beräkningen av ersättningen. Här är det fråga om en 

kredit som kunden upptagit och som inte helt använts till vad som är hänförligt 

till den vårdslösa placeringen utan även till vad får förmodas kundens egen 

vinning. Jag skulle vilja hävda att ett avsteg gjordes i och med ifrågavarande 

dom när kunden ansågs berättigad till ersättning för hela krediten. Jag skulle 

vilja säga att det bör röra sig om samma situation. Avräkning av vinst från 

ersättningen och avräkning av tillgodogörande av upptagen kredit torde 

hänföra sig till samma princip.   

5.6 Kapitlet i sammanfattning 

Det är troligt att många ersättningsfall inte kommer till domstol utan istället 

löses direkt med det värdepappersinstitut som orsakat skadan. Något underlag 

för att resonera om vilken skada som där har ersatts finns inte att tillgå utan det 

kan bara konstateras att så troligen är fallet och att ersättning som utgår genom 

en överenskommelse mellan kund och institut inte nödvändigtvis behöver följa 

vad som framkommer av rättspraxis.  

Ersättningens storlek enligt rådgivningslagen begränsas till ersättning enligt det 

negativa kontraktsintresset, vilket inte framkommer direkt i den aktuella lagen 

men förstås efter en studie av förarbetean till rådgivningslagen. Här finns det 

några reflektioner att göra. Ur ett konsumentskyddsperspektiv är det vid 

närmare eftertanke något besynnerligt att ersättningens storlek först 

framkommer efter en studie av förarbeten. Som framförts presumeras att det i 

ett kontraktsförhållande är ersättning för det positiva kontraktsintresset som är 

aktuellt att ersätta vid vårdslöshet och kontraktsbrott. De flesta, för att inte säga 

alla, rådgivningssituationer som handlar om finansiell rådgivning föranleds av 

ett avtal mellan kunden och den som utför rådgivningen.  

Av de fall som behandlats ovan som exempel för att tydliggöra hur 

diskussionen förts i domstolar framkommer att det är ersättning enligt det 
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negativa kontraktsintresset som kunden kan förväntas erhålla. Ett antal 

intressanta reflektioner kan dock göras med anledning av hur domstolarna har 

resonerat med anledning av ersättningsnivåer. I Göta HovR:s dom 2009-04-08 

i mål T 1357-08 ansågs en kund berättigad till ersättning för hela den kredit, 

samt den ränta som den medförde, som kunden på inrådan av banken upptog. 

Detta oavsett den omständigheten att en viss del av krediten kom kunden 

tillgodo genom att denne inte använde den delen till att täcka den på den 

aktuella depån uppkomna säkerhetsbristen. Kunden fick därmed en ersättning 

som översteg vad han från början investerat, eller snarare att han genom att inte 

behöva avräkna den del av krediten som använts till annat än att täcka 

uppkommen säkerhetsbrist, utkommit ur situationen fördelaktigare än han gick 

in i den. Det besynnerliga med den situationen framstår vid en jämförelse med 

den snarlika situationen när en kund vid utdömd ersättning fått avräkna den 

vinst denne gjort på grund av den vårdslösa rådgivningen. Vid en studie av de 

båda situationerna var för sig är det inget uppseendeväckande men vid en 

jämförelse framstår det något besynnerligt att en vinst ska avräknas men en 

vinning på grund av upptagen kredit inte ska avräknas den utdömda 

ersättningen.  

Både Korling och Swahn och Wendleby har ifrågasatt att det endast är 

ersättning enligt det negativa kontraktsintresset som kan erhållas. Med 

hänvisning till ovan genomgångna rättsfall går det att se en viss skillnad i 

resonemangen avseende det negativa och det positiva kontraktsintresset. I 

fallet
263

 mellan två näringsidkare där avtal rådde om portföljförvaltning och 

rådgivning gjordes, med avtalet som grund, en beräkning enligt det positiva 

kontraktsintresset genom vad en skuggportfölj skulle gett för avkastning. Svea 

HovR ansåg det vara svårt att uppskatta skadan varför ersättningen nedsattes 

till skäligt belopp. I ett annat fall
264

 berördes en liknande situation med en 

konsument. I det fallet gjordes hänvisningar till rådgivningslagen och annan då 

gällande rörelselagstiftning. Konsumenten hade endast yrkat ersättning enligt 

det negativa kontraktsintresset men med avtalet som grund kan ett liknande 

utfall, som det gällande en näringsidkare, inte uteslutas. 
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6. Avslutande analys 

6.1 Rådgivningslagens tillämpningsområde 

Som framkommit tidigare så fyller inte rådgivningslagen, i och med införandet 

av MiFID genom VpmL, den åsyftade funktionen. Det vill säga det är fåtalet 

aktörer, om ens några, som kommer i närheten av tillämpningsområdet för 

rådgivningslagen i och med att de ger investeringsrådgivning som är 

tillståndspliktigt enligt VpmL. En situation som nämnts ovan när finansiell 

rådgivning enligt rådgivningslagen kan vara aktuell är när en aktör 

tillhandahåller allokeringsrådgivning, vilket inte omfattas av 

investeringsrådgivning. Allokeringsrådgivning är när råd ges om hur en 

portfölj bör vara sammansatt för att uppnå en viss risknivå, utan att för den 

skull ge råd om specifika instrument. Det ter sig dock främmande att sådan 

rådgivning förekommer. En konsument vänder sig till en rådgivare just för att 

erhålla specifika råd om hur denne bör agera och inte för att få information, 

eller råd, om hur en viss risknivå ska uppnås i en portfölj. Detta är en av flera 

omständigheter som visar på att rådgivningslagen idag inte fyller något 

egentligt syfte. En annan omständighet som också underbygger det är att 

Konsumentverket, som enligt 8 § rådgivningslagen utövar tillsyn, enligt 

uppgift inte har haft något tillsynsärende med utgångspunkt i lagen
265

. Av det 

kan slutsatsen dras att Konsumentverket inte har uppmärksammat att någon 

sådan aktör finns, vilket i och för sig inte behöver betyda att inte någon aktör 

lämnar placeringsrådgivning. Det får dock anses klarlagt att rådgivningslagen 

har ett så begränsat omfång att den idag inte fyller den åsyftade funktionen. 

Observeras ska att det inte gäller skadestånds-, reklamations- och 

preskriptionsbestämmelserna som även omfattar investeringsrådgivning enligt 

VpmL. 

Av framförallt kapitel två och tre framträder vissa skillnader mellan finansiell 

rådgivning enligt rådgivningslagen och investeringsrådgivning. Dels gäller 

skillnaderna till viss del begreppen i sig och därmed tillämpningsområde, dels 

skillnader i för rådgivarna föreskrivna skyldigheter. Skillnader i 
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tillämpningsområde är det redan ovan anförda angående allokeringsrådgivning. 

Begreppen i sig skiljer sig även en del åt i hur de är utformade men synes ha 

till syfte att i stort träffa samma rådgivningssituation. Skyldigheterna, både i 

hur de angivits i lag och i hur de angivits i föreskrifter, är snarlika. 

Sammantaget anser jag att det skapar mer förvirring än nytta att det finns två 

lagar som försöker träffa samma situation. I och med att rådgivningslagen 

fyller en så begränsad funktion, med avsteg från skadeståndsbestämmelsen, bör 

istället lagarna samordnas. Hur denna samordning bör gå till rent lagtekniskt 

ämnar jag inte utreda närmare. Det ter sig dock inte främmande att tänka sig att 

sådan finansiell rådgivning som numera regleras i rådgivningslagen i 

fortsättningen bör omfattas av sådan tillståndspliktig rådgivning som 

investeringsrådgivning enligt VpmL utgör. På det sättet skulle lagarna 

samordnas och de skyldigheter som nu finns i olika lagar och föreskrifter skulle 

även de samordnas. Effekten skulle bli en tydligare lagstiftning för de 

rådgivare som har att efterleva kraven och framförallt framstår det som logiskt 

mot bakgrund av att rådgivningslagen är tandlös med hänsyn till vem den riktar 

sig till. Kvarstår gör bestämmelserna om skadestånd, reklamation och 

preskription som även omfattar investeringsrådgivning. Alternativen är att, 

såsom utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning i sitt 

betänkande föreslår, stifta en ny lag där skadeståndsbestämmelsen tas in eller 

ett andra alternativ skulle vara att föra in även den bestämmelsen i VpmL. 

Närmast till hands ligger att även föra in skadeståndsbestämmelsen i VpmL för 

att på så sätt få en bättre tydlighet och samla all lagstiftning rörande finansiell 

rådgivning i en och samma lag.  

6.2 Bedömningen av vårdslös rådgivning i och med ett 

eventuellt upphävande av rådgivningslagen 

Ponera att rådgivningslagen upphävs. Frågan uppkommer då om bedömningen 

av vad som är att anse som vårdslös finansiell rådgivning skulle göras 

annorlunda. Mot bakgrund dels av att rådgivningslagen är en kodifiering av 

tidigare rättspraxis, dels av att det är få aktörer som lyder under 

rådgivningslagen så skulle troligen inte ett upphävande påverka bedömningen i 

någon högre grad. Den största fördelen med ett upphävande av lagen är att det 



87 

 

fås en enhetlighet och ett mer samlat regelverk än tidigare. I flertalet rättsfall 

som berörts inom ramen för den här uppsatsen hänvisas ofta till förarbetena till 

rådgivningslagen, även om lagen i sig inte är direkt tillämpbar. Hänvisningen 

motiveras av att rådgivningslagen är en kodifiering av rättspraxis. Om ett 

upphävande skulle förändra sättet på vilket domstolar bedömer vårdslöshet vid 

finansiell rådgivning är tveksamt, men kan bara utvisas av kommande 

rättspraxis. Många av de skyldigheter som återfinns i FFFS 2007:16 har FI 

utformat mot bakgrund av de föreskrifter som kompletterar rådgivningslagen. 

De skyldigheter som en rådgivare som ger investeringsrådgivning ska uppfylla 

är dessutom mer utförligt utformade.  

6.3 MiFID II och dess påverkan på vårdslöshetsbedömningen  

Som framgår av avsnitt 2.4 ovan ställs i och med MiFID II:s kommande 

införlivande i svensk rätt högre krav på instituten vad gäller skyddet för 

investerarna och den information som ges till kunderna. Det innebär att två 

olika former av investeringsrådgivning kan ges, en som ges på självständig 

grund och en som ges så som investeringsrådgivning tillhandahålls idag. I och 

med att marknaden är uppbyggd på så sätt att ersättningar ges från tredje part, 

producenten, till den som tillhandahåller produkterna, distributören, skulle det 

innebära en stor förändring och kräva en stor anpassning av marknaden om 

enkom investeringsrådgivning på självständig grund var tillåten. Nu införs 

endast möjligheten för ett institut att tillhandahålla en rådgivning på 

självständig grund, vilket rimligen innebär att kunden istället får betala för 

rådgivningen. Införandet av en sådan möjlighet ser inte jag som något negativt. 

Däremot så kan det innebära att vad som är vårdslöst avseende 

intressekonflikter, med anledning av det nyss framförda, rimligen sker på olika 

bedömningsgrunder efter införlivandet. Att ge rådgivning på självständig grund 

ställer naturligtvis högre krav på institutet och rådgivaren. Vad som krävs av 

institutet för att tillhandahålla investeringsrådgivning på självständig grund 

finns stadgat i art. 24.5 MiFID II-direktivet. I övrigt kan jag inte se någon 

direkt påverkan på det som ligger inom ramen för i den här uppsatsen ställd 

problemformulering.  
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7. Slutsats 

En generell slutsats är att rådgivningslagen, med hänsyn till implementeringen 

av MiFID genom VpmL, inte fyller någon funktion idag. Förvisso kan det 

finnas ett fåtal aktörer som omfattas av rådgivningslagen men enbart av den 

anledningen kan det inte anses finnas skäl nog att behålla lagstiftningen så som 

den är idag. Speciellt om det ställs mot vad den uppnådda effekten av det kan 

bli, det vill säga en mer enhetlig lagstiftning som förhoppningsvis förenklar 

tillämpningen. Finansiell rådgivning enligt rådgivningslagen bör istället i 

fortsättningen omfattas av regleringen i VpmL och rådgivningslagen därmed 

upphävas. 

Det går att se vissa specifika faktorer som påverkar bedömningen av om 

rådgivaren har utfört en vårdslös finansiell rådgivning. Däremot är det visat att 

det inte går att bedöma vårdslöshet på en enskild grund utan att se till de övriga 

omständigheterna i den aktuella rådgivningssituationen. Först vid en samlad 

bedömning kan de enskilda faktorerna ställas mot varandra och få påverkan 

och då leda fram till en slutsats av om rådgivningen är att anse som vårdslös. 

Avgörande blir därmed en samlad bedömning med beaktande av god 

rådgivningssed och rådande aktsamhetsnorm. Det vill säga hur en normalt 

aktsam rådgivare bedöms skulle ha agerat i en liknande situation.  

Ett uteslutande att kunden skulle kunna vinna framgång genom ett yrkande om 

ersättning motsvarande det positiva kontraktsintresset kan, mot bakgrund av 

doktrin, inte göras. Slutsatsen blir ändock att ersättning en kund kan förvänta 

sig som blivit utsatt för vårdslös finansiell rådgivning är ersättning 

motsvarande det negativa kontraktsintresset.  
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