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Sammanfattning 
I kölvattnet av finanskrisen 2008 har regleringen på det finansiella området ökat markant. En 
del av den finansiella marknaden som varit nästintill oreglerad innan 2008 års finanskris är 
verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). Sedan 2011 
omfattas dock denna verksamhet av reglering på såväl unionsrättslig nivå, i och med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU, som på nationell nivå, i och med 
direktivets implementering i svensk rätt genom lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (LAIF). Motiven för reglering på det finansiella området i allmänhet och 
för AIF-förvaltare i synnerhet har varit flera, emellertid är säkerställande av stabilitet i det 
finansiella systemet det mest framträdande. 

I uppsatsen undersöks huruvida regleringen avseende marknadsföring av AIF-fonder till icke-
professionella investerare är ändamålsenlig. För att besvara frågeställningen om regleringens 
ändamålsenlighet identifieras LAIF:s övergripande såväl som underliggande ändamål och 
används som utvärderingsvariabel. Med hjälp av utvärderingsvariabeln undersöks i vilken 
utsträckning de övergripande ändamålen tillgodoses med regleringens utformning.  

Regleringen av marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare skiljer sig åt. 
Dessa skillnader föranleds av motivet att skydda investerare, ty olika AIF-fonder har olika 
starkt investerarskydd. Investerarskyddet vid marknadsföring av AIF-fonder tar sig uttryck 
genom bestämmelser om informationsgivning och produktingripande åtgärder. Kraven på 
informationsgivning ämnar hjälpa investerare att fatta väl övervägda och kvalitativt bättre 
investeringsbeslut. I uppsatsen påvisas dock att omfattande informationsgivning, något som 
kraven på informationsgivning i LAIF föranleder, till stora delar är ett ineffektivt skydd 
emedan informationsgivningen inte sällan leder till informationsöverflöd. Anledningen härför 
är investerares, främst konsumenters, tillkortakommanden i form av bristande kognitiv 
förmåga. Vidare försvårar den befintliga investerarklassificeringen för investerare att erhålla 
ett adekvat skydd genom informationsgivning. Klassificeringen av investerare medför att även 
institutionella investerare faller in under kategorin ”icke-professionella investerare” trots att 
skyddsnivån i regleringen är anpassad efter konsumenters skyddsbehov. De produktingripande 
åtgärderna, å andra sidan, förhindrar marknadsföring av AIF-fonder, i form av 
riskkapitalfonder, till konsumenter med anledning av att dessa AIF-fonder bedöms för 
riskfyllda för konsumenter att investera i. Utformningen av de produktingripande åtgärderna i 
LAIF får dock följden att erhållet skydd beror på personlig status, eftersom det skydd 
konsumenterna erhåller utgörs av en miniminivå för investering.  

I uppsatsen ifrågasätts således investerarskyddets utformning vid marknadsföring av AIF-
fonder i LAIF och hur långt detta skydd kan sträcka sig i förhållande till andra i lagen 
beaktansvärda intressen. Till diskussionen är även gränsdragningen mellan investerares 
legitima skyddsbehov och överbeskydd, av vikt. Frågan om huruvida regleringen avseende 
marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare är adekvat utformad, 
besvaras i uppsatsen nekande. Därtill presenteras förslag på förändring av regleringens 
utformning de lege ferenda, i syfte att uppnå en mer ändamålsenlig reglering.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Fondmarknaden utgör en stor och viktig del av det finansiella systemet. Fonder möjliggör 
sparande, omfördelning av risker och bidrar till sammanförande av resurser i form av kapital. 
Finanskrisen 2008 tydliggjorde finanssystemets sårbarhet. Responsen på detta blev en 
övergripande genomgång av tillsynsramarna och regelverken för samtliga aktörer på den 
europeiska finansmarknaden. Innan finanskrisen saknades i flera fall reglering på 
gemenskapsnivå för de aktörer som bedömdes vara av stor betydelse för finansmarknaden 
samtidigt som nationella bestämmelser uppvisade omfattande brister. En kategori aktörer som 
ansågs vara av betydelse var förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). AIF-
förvaltare var oreglerade även om deras verksamhet ansågs vara starkt förknippad med risker. 
För att säkerställa stabiliteten och effektiviteten på finansmarknaden var således en reglering 
nödvändig. För att regleringen skulle vara effektiv behövdes ett harmoniserat regelverk, vilket 
resulterade i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet)1 
vilket i Sverige implementerades genom lag (2013:561) om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (LAIF)2 och åtföljande kompletterande reglering från tillsynsmyndigheten, 
i form av föreskrifter.3  

Implementeringen har givit upphov till ett komplext och svåröverskådligt regelverk. Ett 
område där komplexiteten är framträdande är vid marknadsföring av alternativa 
investeringsfonder (AIF-fonder), specifikt vid marknadsföring till icke-professionella 
investerare4. Anledningen härför kan sägas vara att reglering av marknadsföring av AIF-fonder 
till icke-professionella investerare saknas i AIFM-direktivet, ty direktivet främst ämnar reglera 
marknadsföringen av AIF-fonder till professionella investerare. I direktivet finns emellertid en 
bestämmelse som gör det möjligt för medlemsstaterna att tillåta marknadsföring av AIF-fonder 
till icke-professionella investerare.5 Vid eventuell marknadsföring till icke-professionella 
investerare tillåts medlemsstaterna uppställa striktare krav än de som gäller vid marknadsföring 
till professionella investerare på den nationella nivån, i enlighet med direktivet.6 I LAIF tillåts 
marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare och striktare krav har 
uppställts, i syfte att skydda icke-professionella investerare.  

                                                
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 
1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av 
den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av 
direktiv 2011/61/EU, (AIFM-direktivet). 
2 Proposition (prop.) 2012/13:155, Förvaltare av alternativa investeringsfonder, s. 1. 
3 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer förslaget till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder och om ändring av direktiven 2004/39/EG och 
2009/.../EG– Sammanfattning av konsekvensanalysen {COM (2009) 207} {SEC (2009) 576} (Sammanfattning 
av konsekvensanalysen), s. 2 f. och 6; Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder, (FFFS 2013:10) FFFS 2013:10. 
4 Artikel (art.) 4.1 (ag) och (aj) AIFM-direktivet. 
5 Skäl 59 och 71, art. 31–37 och 43.1 och bilaga III p. (g) AIFM-direktivet. 
6 Art. 43.1 i AIFM-direktivet. Striktare krav får uppställas på såväl AIF-förvaltare som AIF-fonder i sig. Detta 
under förutsättningen att medlemsstaterna uppställer samma krav på EU-baserade AIF-fonder etablerade i annan 
medlemsstat som är föremål för gränsöverskridande marknadsföring som på AIF-fonder som marknadsförs 
inom medlemsstaten. 
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AIFM-direktivets tillämplighetsområde omfattar alla fonder vilka klassificeras som AIF-
fonder, oaktat fondernas struktur och rättsliga form.7 Därmed omfattas även nationellt 
reglerade investeringsfonder (s.k. specialfonder) av direktivet. Den nya regleringen omfattar 
således ett stort antal typer av AIF-fonder och utgör en konstellation av regelverk där befintlig 
reglering till viss del har sammanfogats med den nya. Vid AIF-förvaltares marknadsföring till 
icke-professionella investerare, görs i lagen en indelning av fonderna i tre olika fondtyper. För 
det första finns specialfonder eller utländska fonder som motsvarar specialfonder. För det andra 
finns AIF-fonder som inte utgör specialfonder och är föremål för handel på reglerad marknad 
s.k. Exchange Traded Funds (ETF-fonder). För det tredje finns riskkapitalfonder vilka 
kännetecknas av att fonderna investerar i företags ägarkapital för att förvärva kontroll. 
Regleringen söker tillvarata olika aktörers intressen samtidigt som de olika fondtypernas 
egenskaper beaktas, något som vid marknadsföring av AIF-fonder innebär att olika krav 
uppställs vid marknadsföring av olika typer av AIF-fonder till icke-professionella investerare. 
Det primära motivet vid reglering av marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella 
investerare är ett starkt investerarskydd. Frågeställningen som uppkommer är dock hur långt 
detta skydd kan sträcka sig i förhållande till andra intressen och var gränsen går mellan 
investerares legitima skyddsbehov och överbeskydd i form av reglering. 

1.2 Syfte 
Uppsatsen är indelad i en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen är nödvändig för 
att uppfylla uppsatsens praktiska del. Den teoretiska delen är vidare indelad i två delsyften, 
varav det första delsyftet består i att undersöka vilka övergripande och underliggande ändamål8 
som ligger till grund för utformningen av den svenska regleringen av AIF-förvaltare, med 
inriktning på marknadsföring till icke-professionella investerare. Av intresse här är även vilka 
medel som används för att uppnå de underliggande ändamålen. Det andra delsyftet består i att 
utreda de identifierade underliggande ändamålens inbördes förhållande, kan en hierarki utrönas 
och i så fall hur tar den sig uttryck i de olika lagreglerna? Den praktiska delen har i sin tur ett 
primärt och ett sekundärt syfte. Det primära syftet är att undersöka huruvida utformningen av 
regleringen avseende marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare är 
ändamålsenlig, i den bemärkelsen att regleringen avseende marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare är adekvat utformad för att tillgodose de övergripande 
ändamålen i LAIF. Det sekundära syftet består i att, mot bakgrund av det primära syftet, ge 
förslag de lege ferenda på hur regleringen kan utformas för att i större utsträckning tillgodose 
de övergripande ändamålen.  

  

                                                
7 Art. 2 AIFM-direktivet. Mer om detta under 2.3.2. 
8 Begreppet “ändamål” används istället för “syfte” eftersom ett syfte erfordrar ett subjekt alternativt en 
viljeförklaring där ett syfte kan utläsas, Lehrberg, Bert, Begreppet förtäckt värdeöverföring- Särskilt om 
rekvisitet “rent affärsmässig karaktär för bolaget” i SvJT 2012 s. 563. 
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1.3 Problemformulering 
- Vilka övergripande och underliggande ändamål ligger till grund för utformningen av 
den nationella regleringen av AIF-förvaltare, speciellt med inriktning på marknadsföring till 
icke-professionella investerare?  
- Hur förhåller sig de identifierade underliggande ändamålen i regleringen av 
marknadsföring till icke professionella investerare till varandra och hur korresponderar de med 
regleringens övergripande ändamål?  
- Är utformningen av den nationella regleringen avseende marknadsföring av AIF-fonder 
till icke-professionella investerare adekvat för att tillgodose de övergripande ändamålen? I de 
fall frågeställningen besvaras nekande; 
- Hur kan ifrågavarande reglering utformas för att i större utsträckning tillgodose de 
övergripande ändamålen? 

1.4 Metodologi och material 
1.4.1 I uppsatsen tillämpad metodologi 
För att uppfylla uppsatsens syften i den teoretiska såväl som den praktiska delen, måste 
uppsatsen i viss mån redogöra för gällande rätt9 de lege lata, angående hur reglering av 
marknadsföring till ovan nämnda investerarkategori ser ut. En sådan redogörelse grundas på 
en rättsdogmatisk metod där gällande rätt beskrivs med ledning av rättskälleläran.10 
Rättskälleläran används löpande genom hela uppsatsen. För att uppsatsen ska uppfylla såväl 
den teoretiska delens två delsyften som den praktiska delens primära och sekundära syfte, 
behövs därtill en teleologisk metod. Regleringens övergripande och underliggande ändamål 
och de underliggande ändamålens inbördes förhållande, vad marknadsföring till icke-
professionella investerare anbelangar, identifieras genom en funktionsorienterad analys med 
hjälp av en teleologisk metod och en unionsrättslig metod (EU-rättslig metod). För att ge en 
djupare förståelse för de underliggande ändamålen används rättsekonomiska inslag i form av 
ekonomiska teorier. För att besvara frågeställningen om regleringens ändamålsuppfyllnad, 
undersöks i vilken utsträckning de övergripande ändamålen tillgodoses i och med regleringens 
utformning, där de identifierade underliggande ändamålen tjänar som utvärderingsvariabel. 
Vidare nyttjas även rättsekonomiska inslag vid diskussion om en potentiell utformning av 
regleringen de lege ferenda. 

                                                
9 Vad som betecknar gällande rätt är enligt Peczenik en fråga som måste besvaras i två steg; Först och främst 
måste regeln äga giltighet internt i den bemärkelse att den tillhör ett givet regelsystem. För det andra måste detta 
givna regelsystem äga giltighet externt i sin helhet. Peczenik, Aleksander, Rättsordningens struktur, i SvJT 
1974, s. 372 f.; Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 
argumentation, 1. uppl., Fritze, Stockholm, 1995, s. 312. 
10 Sandgren, a. a., s. 48 f.; Rättskälleläran utgörs i denna uppsats av hierarkin: lagtext, förarbeten, praxis och 
doktrin. Emellertid existerar inte enbart en rättskällelära, ty olika rättsområden har olika typer av normer som 
måste beaktas. I uppsatsen beaktas således kapitalmarknadsrättsliga normer. Sandgren, Är rättsdogmatiken 
dogmatisk, TfR, 2005, vol. 118, nr. 5–4, s. 651; Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, Tionde upplagan, 2018, 
s. 207; Eklund, Karin & Stattin, Daniel, Kapitalmarknadsrätt, 1. uppl., Iustus, Uppsala, 2016, s. 43. 
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1.4.2 Rättsdogmatisk metod 
Vid tillämpning av den rättsdogmatiska metoden ämnar praktikern, inom olika juridiska 
områden, systematisera gällande rätt och besvara frågor om dess innehåll.11 Den 
rättsdogmatiska metoden har av författare beskrivits som en rekonstruktion av rättssystem.12 
Delade meningar råder dock med anledning av att uttrycket ger uppfattningen att rätten redan 
är konstruerad. Kritiker menar att så inte torde vara fallet, gällande rätt är inte någon dold, 
konstant företeelse som väntar på att bli upptäckt och rekonstruerad. Den rättsdogmatiska 
metoden har snarare till uppgift att konstruera rätten vars förekomst inte är konstant, utan kan 
variera från en tidpunkt till en annan.13 Den rättsdogmatiska metoden har blivit kritiserad för 
att bidra till förtäckt maktutövning med anledning av att den är intern till sin systematik. 
Metodens interna systematik menar kritiker, verkar avvisande mot andra metoder.14 I uppsatsen 
är det med hänsyn till det nyss anförda, en fråga om tillämpning av det interna såväl som det 
externa perspektivet i rättsdogmatiken emedan det externa perspektivet har sin utgångspunkt i 
rättstillämparens synsätt men tar hjälp av rättsekonomiska inslag. 

Rättskälleläran är essentiell i den juridiska metodläran och styrande inom den rättsdogmatiska 
metoden.15 Rättskälleläran består av olika delar vilka utgörs av: identifiering av rättskällorna, 
rättskällornas inbördes förhållande och hierarki samt rättskälleprinciperna, vilka anger ramen 
för källornas tolkning. Vid hantering och bearbetning av de olika rättskällorna, är det även av 
vikt att hänsyn tas till tyngden i de argument som framförs i samband med åberopade 
rättskällorna.16 Rättskällorna kan delas in i kategorierna: formella och materiella. De materiella 
rättskällorna stipulerar skälen till att en specifik norm ska tas hänsyn till i en juridisk 
argumentation, dvs. skälen som ger normerna rättslig auktoritet, giltighet och innebörd. 
Grunden till de materiella rättskällorna, eller annorlunda uttryckt, en norms rättsliga auktoritet, 
utgörs därmed av dess legitimitet hos den legislativa och den dömande makten, med anledning 
av de båda makternas demokratiska förankring.17 Peczenik delar in de formella rättskällorna i 
tre olika grupper, där en hierarki kan utrönas, i form av källor som ska, bör eller får beaktas 

                                                
11 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 34; Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, i SvJT 2004, s. 8; 
Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, i SvJT 2005, s. 259 f.. 
12 Jareborg, a. a., s. 4. 
13 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, Fjärde 
upplagan, Stockholm, 2018 s. 49 f.. 
14 Olsen, Lena, Rättsvetenskapliga perspektiv, i SvJT 2004, s. 109 f.; Peczenik, Juridikens allmänna läror, i 
SvJT 2005, s. 251 f.; Jareborg, a.a., s. 4; Olsen, a. a., s. 120 f.; Samuelsson, Per, Om rättsekonomins uppkomst 
och inverkan på den aktiebolagsrättsliga forskningen, i SvJT 1997, s. 551 f.; Westberg, Peter 
‘Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats- en idé om rättsvetenskaplig öppenhet’, i Festskrift till Per 
Olof Bolding, Heuman, Lars (red.), Juristförl., Stockholm, 1992, s. 427 ff.; Jarleborg avvisar kritiken om att 
rättsdogmatiken bidrar till en slags dold maktutövning. Vederbörande anför att rättsdogmatiken är intern i sin 
systematik, till skillnad från övrig rättsvetenskap, med anledning härav förefaller det sig naturligt att utgå ifrån 
en speciell bundenhet till det som möjliggör identifieringen av systemet. Jareborg, a. a., s. 4. 
15 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 103 ff.; Peczenik, Juridikens allmänna läror, i SvJT 2005, s. 251 f.. 
16 Sandgren menar att enbart det faktum att en rättskälla tillmäts hög auktoritet inte kan likställas med att 
argumentet för rättskällans åberopande väger tungt. Bedömningen måste med anledning härav göras in casu där 
rättskällans auktoritet ses mot bakgrund av utsagans tyngd, a. a., s. 45 f.. 
17 Peczenik, Vad är rätt?:om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1. uppl., Fritze, 
Stockholm, 1995, s. 209 f.; De formella rättskällorna kompletterar de materiella och ger skäl för att anta 
lagstiftarens motiv med en viss norm. Vidare omfattar de formella rättskällorna alla rättskällor med upprinnelse 
i rättslig auktoritet och kännetecknas av en självreferens genom att de anger sig själva som rättskällor. De 
formella rättskällorna utgörs av grundlagarna, lagar, förarbeten och prejudikat. Peczenik, Rättsordningens 
struktur, i SvJT 1974, s. 373 f.. 
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vid juridisk argumentation. Till det material som ska beaktas hör bl.a. nationella lagar och 
föreskrifter. Till det material som bör beaktas hör material av vägledande natur i form av 
prejudikat, förarbeten samt vissa sedvanerättsliga regler i form av tolkningsregler. Slutligen till 
material som får beaktas hör resterande material vilka, för att nämna några få, utgörs av domar 
som inte refereras till i Nytt Juridiskt Arkiv, doktrin eller lagförslag.18 I uppsatsen begagnas 
material som ska beaktas i form av direktiv, lagar och myndighetsföreskrifter, material som 
bör beaktas i form av förarbeten samt material som får beaktas i form av såväl svensk som 
internationell doktrin och rättsekonomiska teorier. Materialet används vid redogörelse för 
marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare och vid analys av de 
identifierade ändamålen. 

1.4.3 Teleologisk metod 
Vid tillämpning av en teleologisk metod tillmäts lagens ändamål avgörande betydelse.19 
Metoden utvecklades i Sverige av Ekelöf med utgångspunkt i rättegångsbalkens lagregler och 
ämnade ursprungligen att verka underlättande i arbetet med den juridiska doktrinen.20 Metoden 
har sedan dess utvecklats till en allmän tolkningsmetod inom olika rättsområden.21 Inom 
aktiebolagsrätten har metoden utvecklats av bl.a. Andersson och det är således den varianten 
av teleologiska metoden som är utgångspunkten i uppsatsen. Andersson är till skillnad från 
Ekelöf, av uppfattningen att en rättsregels inverkan på individens beteenden inte ska likställas 
med rättsregelns ändamål, eftersom det inte finns något som tyder på uppenbar koherens mellan 
de båda.22  

Inom den teleologiska metoden förekommer olika inriktningar, något som enligt Almlöf beror 
på att ändamål kan delas in i två huvudkategorier i form av avsedda och faktiska funktioner.23 
Lagstiftning kan sägas utgöra ett styrmedel i samhället.24 I denna uppsats utgörs därmed ett 
ändamål av lagstiftningens bakomliggande intentioner, dess avsedda funktioner. Ändamål kan 
analyseras på olika nivåer, beroende på vilken nivå som är lämpligast för undersökning.25 I 

                                                
18 Peczenik, Rättsordningens struktur, s. 373 f.. 
19 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: en lärobok i allmän rättslära, 5., [uppdaterade och 
bearb.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 1996, s. 510; Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 253. 
20 Almlöf, Hanna, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet: En aktiebolagsrättslig studie om 
ägarledda bolag, Jure, Diss. Jönköping: Högskolan i Jönköping, 2014, Stockholm, 2014, s. 31. 
21 Se Lehrberg, Bert, Förutsättningsläran: allmänna betingelser för möjligheten att frånträda rättshandlingar 
på grund av okända eller oförutsedda omständigheter, Iustus, Diss. Uppsala: Univ.,Uppsala, 1989, s. 64. 
22 Andersson, a.a., s. 37 ff.. Värt att nämna är att i Ekelöfs teleologiska metod görs en uppdelning mellan klara 
och säregna fall där en regel kan vara tillämplig. De klara fallen kännetecknas av att lagregelns tillämpning är 
okomplicerad och att dess ändamål uppfylls. Alla fall är dock inte klara, således är det inte tillräckligt med 
rättsregelns ordalydelse som enda utgångspunkt. De säregna fallen motiverar en tillämpning där rättsregelns 
ändamål uppfylls precis som i de klara fallen. Primärt ska en rättsregels klara fall identifieras för att sedermera 
fastställa rättsregelns ändamål. De fastställda ändamålen nyttjas sedan vid avgörande av de säregna fallen för att 
dessa vid tillämpning ska uppfylla samma ändamål som de klara. Lagregelns inverkan på individers beteende i 
dessa klara fall utgör utgångspunkten för ändamålsbedömningen. Ekelöfs teleologiska metod är objektiv till sin 
natur, ty utgångspunkten utgörs av lagtextens ordalydelse. Ekelöf, Per Olof, Rättegång H. 1, 9., [omarb. och 
rev]. uppl., Stockholm, 2016, s. 72 ff. och 83 ff.; Almlöf, a. a., s. 32.  
23 Almlöf, a.a., s. 33; I Ekelöfs metodologi är utgångspunkten att lagstiftarens avsedda funktion och rättsregelns 
faktiska funktion överensstämmer i de klara fallen. Ekelöf, Per Olof, Är den juridiska doktrinen en teknik eller 
en vetenskap?, Gleerup, Lund, 1951, s. 23. Grönfors, Kurt, Ändamål och funktion, i JT 1999/2000, s. 523; 
Almlöf, a. a., s. 29 och 65. 
24 Hellner, Jan, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten: praktik, teori och teknik, Stockholm, 1990, s. 161 ff.. 
25 Almlöf, a. a., s. 66. Almlöf anser att ändamål kan analyseras på regelnivå, paragrafnivå, kapitelnivå, lagnivå 
och rättsområdesnivå. I uppsatsen analyseras ändamål på paragrafnivå, lagnivå och delrättsområdesnivå. 
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uppsatsen betingas nivåerna övergripande och underliggande ändamål.26 De övergripande 
ändamålen ger uttryck för allmänna syften med regleringen av förvaltare av AIF-fonder och är 
således inte bundna till någon speciell lagregel, utan snarare till regelverk eller rättsområde.27 
De övergripande ändamålen i uppsatsen analyseras i sin tur, på två nivåer. Den första nivån 
utgörs av övergripande ändamål på delrättsområdesnivå28, där de övergripande ändamålen med 
fondregleringen söker fastställas och den andra nivån utgörs av övergripande ändamål på 
lagnivå i LAIF. Med anledning av de övergripande ändamålens natur är det svårt att härleda 
lösningar på konkreta juridiska spörsmål. En sådan härledning av lösningar kräver därmed mer 
specifika ändamål, i form av underliggande ändamål, vilka i sin tur korresponderar mot de 
övergripande ändamålen.29 De underliggande ändamålen definieras i uppsatsen som uttryck för 
de i lagen återkommande beaktansvärda intressena och är att se som medel för att uppnå de 
övergripande ändamålen.30  

LAIF:s avsedda funktioner undersöks vid regleringen av marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare och utvärderas utefter utformningens adekvans beträffande 
tillgodoseendet av lagens övergripande ändamål.31 Vidare nyttjas en subjektiv rättstillämpning 
vid studerande av rättskällorna. En subjektiv rättstillämpning innebär att avgörande vikt inte 
fästs vid lydelsen vid ändamålens identifiering, snarare identifieras ändamålen genom att söka 
se till avsikterna vilka föranleder lagreglerna.32 Ändamålen, övergripande såväl som 
underliggande, identifieras och analyseras i uppsatsen med hjälp av lagtext, förarbeten och 
doktrin där de två senare rättskällorna ges stort utrymme. I uppsatsen nyttjas således en 
teleologiskt inriktad analysmetod. 

Uppdelningen av ändamålen i strukturen övergripande och underliggande ändamål, 
förekommer främst i aktiebolagsrättslig och aktiemarknadsrättslig doktrin. 
Ändamålsstrukturen bygger ursprungligen på Anderssons uppdelning i aktiebolagsrätten men 
har sedermera vidareutvecklats och anpassats till aktiemarknadsrättens område av Stattin.33 
Reglering av fonder faller, enligt Stattin, in under det kapitalmarknadsrättsliga området istället 
för det aktiemarknadsrättsliga.34 Vederbörande anser att det inom kapitalmarknadsrätten finns 

                                                
26 Uppdelningen härrör från Anderssons uppdelning mellan övergripande och underliggande ändamål i 
aktiebolagsrätten men har under årens lopp anammats av flera författare. Andersson, Jan, Om vinstutdelning 
från aktiebolag: [en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler = [About distribution of profits from 
companies]: [a study of corporate protective rules], Iustus, Diss. Uppsala: Univ.,Uppsala, 1995, s. 125 ff.; Jfr  
Stattin, Daniel, Takeover: offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, 2., [utök.] uppl., 
Thomson Reuters, Stockholm, 2009, s. 46; Almlöf a. a., s. 94 ff..  
27 Almlöf, a. a., s. 67. 
28 Fondregleringen kan sägas utgöra en subdiciplin, delrättsområde, till kapitalmarknadsrätten. Stattin, 
Kapitalmarknadsrätt, s. 43. 
29 Andersson, a. a., s. 39. 
30 Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten, s. 174 f.; Andersson, a.a., s. 39. Hellner var av uppfattningen 
att regelsystemets utformning inte enbart bör grunda sig i att uppfylla bestämmelsers innebörd. Enskilda 
bestämmelser borde istället ses som medel för att uppnå mer eller mindre avlägsna mål. Hellner, Lagstiftning 
inom förmögenhetsrätten, s. 174 f.; Avsnitt 4.1. 
31 Almlöf, a. a., s. 31 ff. och 68 f.; Andersson, a. a., s. 126 f.. Varianten av den teleologiska metoden som här 
nyttjas följer metodens utveckling i aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten. 
32 Lehrberg, Förutsättningsläran, s. 66 f.; Almlöf, a.a., s. 33 f.; Kritik mot sådan subjektiv rättstillämpning kan 
vara värt att lyfta och grundas i motivens otillräcklighet samt det faktum att ändamål värderas högre än motiv. 
Diskrepansen motiveras av att motiven kan frångås i de fall de strider mot en rättsregels ändamål, Lehrberg, 
Förutsättningsläran, s. 66. 
33 Andersson, a. a., s. 126 ff.; Stattin, Takeover, a. a., s. 46 f.. 
34 Stattin, Kapitalmarknadsrätt, s. 41, 105 och 160 ff..  
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betydligt mindre utrymme för ändamålsdiskussion mot bakgrund av olika intresseperspektiv. 
Stattin är av uppfattningen att användning av ändamålsdiskussion för att lösa juridiska problem 
är vansklig, emedan kapitalmarknaden till stora delar är förvaltningsrättsligt reglerad. Stattin 
anför emellertid att en ändamålsdiskussion kan vara till hjälp vid diskussion de lege ferenda.35 
En diskussion de lege ferenda förs i uppsatsens senare del, vilket motiverar en 
ändamålsdiskussion. En ändamålsstruktur som liknar den nyss nämnda förekommer också 
inom bankrättslig doktrin. Enligt Stattin faller regleringen av banker, likt regleringen av fonder, 
in under kapitalmarknadsrätten.36 I uppsatsen begagnas likväl den ändamålsstruktur som 
återfinns inom såväl aktiebolagsrätten som aktiemarknadsrätten för att analysera reglering på 
fondmarknadens område. Anledningen härför är att andamålsstrukturen som återfinns inom 
bankrättslig doktrin bygger på Hellners syn på målformuleringar, vilken skiljer sig från 
Anderssons och Stattins.37 

Anderssons och Stattins metodik för identifieringen av övergripande och underliggande 
ändamål inom aktiebolagsrätten respektive aktiemarknadsrätten, ligger till grund för 
identifieringen av de övergripande och underliggande ändamålen inom fondregleringen som 
görs i denna uppsats. Utgångspunkten vid identifieringen av fondregleringens övergripande 
ändamål är kapitalmarknadens och fondsparandets funktioner och kapitalmarknadsrättens 
intressen. Därtill tjänar aktiemarknadsrätten och de övergripande ändamål, vilka på området 
identifierats i doktrin, som vägledning för identifieringen av de övergripande ändamålen inom 
fondregleringen och till viss del vid identifieringen av de underliggande ändamålen i LAIF. En 
härledning från ett annat rättsområde än just det som utgör föremål för undersökning kan 
diskuteras, ty det teoretiska stödet kan anses vara försvagat. En sådan invändning kan vara 
legitim under förutsättning att det de facto finns en tydlig skiljelinje mellan nyss nämnda 
rättsområden. Inget rättsområde existerar emellertid i ett tomrum, snarare är dessa rättsområden 
att se som delar av en helhet, eftersom de kompletterar varandra.38 Vidare försvårar den 
svenska dikotomin, mellan förvaltningsrättsliga regler och civilrättsliga regler, 
kategoriseringen av kapitalmarknadsrätten, ty en uppdelning mellan de förvaltningsrättsliga 
och civilrättsliga reglerna svårligen kan göras med anledning av deras höga samverkansgrad. 
Slutsatsen blir således att en klar gräns är svår att dra mellan aktiemarknadsrätt och 
kapitalmarknadsrätt, vilket i uppsatsen berättigar en härledning från det aktiemarknadsrättsliga 

                                                
35 Stattin, Kapitalmarknadsrätt, s. 41 f.. De förvaltningsrättsliga inslagen utgörs av regler om tillstånd, 
sanktioner och tillsyn. Kapitalmarknadsrätten har emellertid civilrättsliga inslag främst från associationsrätten 
och förmögenhetsrätten och det finns ingen tydlig gräns mellan de två rättsområdena. 
36 Sjöberg, Gustaf, Reglering av banker, Jure, Diss. Lund: Lunds universitet, 2018, Stockholm, 2018, s. 52 f.; 
Söderström, Rebecca, Sound banking, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, Diss. Uppsala: Uppsala 
universitet, 2017, Uppsala, 2017, s. 18; Stattin, Kapitalmarknadsrätt, s. 105 f.. 
37 Heller ser de ultimära målen som självändamål, en uppfattning som inte delas i uppsatsen. Hellner, Jan, 
Metodproblem i rättsvetenskapen: studier i förmögenhetsrätt, Jure, Stockholm, 2001, s. 91, jfr Andersson, a. a., 
s. 128 och Eklund, Karin & Stattin, Daniel, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, 2., [rev.] uppl., Iustus, 
Uppsala, 2016 s. 38. Sjöberg använder sig av begreppen ”övergripande” och ”intermediära” mål, Sjöberg a. a., 
s. 46 ff. och 50 ff.. De övergripande målen uppvisar stora likheter med innebörden som tillmäts de övergripande 
ändamålen som nyttjas i uppsatsen. De intermediära målen skiljer sig dock från de i uppsatsen underliggande 
ändamålen. De intermediära målen är vaga i sin utformning och tjänar ett vägledande syfte.  
38 Härkönen, Elif, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning: särskilt om amerikansk och svensk reglering av 
selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper, Jure, Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2013, 
Stockholm, 2013, s. 28 f.; Stattin, Kapitalmarknadsrätt, s. 27 f.. 
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området.39 Det teoretiska målet i uppsatsen är således att introducera den ovan nämnda 
ändamålsstrukturen till fondrättens område.  

1.4.4 Kort om den europeiska unionsrättsliga metoden 
I uppsatsen behandlas unionsrättsligt material i form av bl.a. direktiv och kommissionsförslag, 
vilket motiverar tillämpning av unionsrättslig (EU-rättslig) metod. Metoden nyttjas i uppsatsen 
för att redogöra för hur regleringen av AIF-förvaltare regleras på unionsrättslig nivå 
beträffande marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare. Metoden 
används också för fastställande av regleringens skäl på unionsrättslig nivå för att sedermera 
verka vägledande för identifieringen av de övergripande ändamålen i LAIF till ovan nämnda 
investerarkategori. Den EU-rättsliga juridiska metoden skiljer sig från den svenska i den 
bemärkelse att den bygger på andra tolkningsprinciper och en annan rättskällelära.40 EU-
rättsliga metoden tillämpas av unionsdomstolen och är ändamålsorienterad i sin natur, i den 
bemärkelse att bestämmelser måste tolkas utifrån sitt sammanhang och mot sitt ändamål.41  

1.4.5 Kort om det rättsekonomiska inslaget  
Rättsekonomi kan förklaras som ett verktyg för att ur ett ekonomiskt perspektiv se, tolka och 
bedöma juridiken.42 Som metodologi kan rättsekonomi utföras på tre olika sätt: normativt, 
positivistiskt och deskriptivt.43 I uppsatsen utförs den normativa och den deskriptiva 
metodologin. Den normativa metodologin utgår ifrån ett övervägande där den mest effektiva 
regleringen eftersträvas och motsvarar således rättsvetenskapens de lege ferenda. Den 
rättsekonomiska metodologi uttrycks i uppsatsen genom nyttjandet av Pareto-kriteriet.44 Den 
deskriptiva metodologin kan sägas komplettera den normativa såväl som den positivistiska 
metodologin med hjälp av ekonomiska teorier och begagnas för att söka förklara en rättsregels 
utformning.45 I uppsatsen utförs den deskriptiva metodologin genom nyttjandet av ekonomiska 

                                                
39 Stattin anför att de aktiemarknadsrättsliga intressena får ett genomslag på det kapitalmarknadsrättsliga 
området. Vilka intressen som åsyftas och hur detta genomslag tar sig uttryck är dock inte helt självklart, vid en 
observation kan emellertid ett samband utrönas mellan aktiemarknadsrättens övergripande ändamål och 
kapitalmarknadsrättens intressen. Se Stattin, Kapitalmarknadsrätt, s. 39 och 41; Stattin, Aktiebolagsrätt och 
aktiemarknadsrätt, 36 ff.; Se även avsnitt 2.4.  
40 Rättskällehierarkin i EU-rätten delas in i bindande och vägledande rättskällor. De bindande utgörs av 
primärrätten, bindande sekundärrätt, allmänna rättsprinciper, avtal som unionen ingått med tredje land eller 
internationella organisationer samt EU-domstolens och tribunalens rättspraxis. Till de vägledande hör: icke 
bindande sekundärrätt, förarbeten, generaladvokatens förslag till avgöranden, doktrin och ekonomiska teorier.  
Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 
2., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 40. 
41 Hettne, a. a., s. 36. 
42 Almlöf, a. a., s. 72; Mähönen, Jukka, “Rättsekonomin i rättsvetenskaplig forskning”, i Interaktiv 
rättsvetenskap: en antologi, Gräns, Minna & Westerlund, Staffan (red.), Uppsala universitet, Uppsala, 2006, s. 
82. 
43 Mähönen, a.a., s. 84; Kerkmeester, Heico, ’Methodology: General’ i Encyclopedia of law and economics, 
Bouckaert och Geest (red), 1999, s. 390. Kerkmeester omnämner enbart den positivistiska och den normativa 
metodologin; Almlöf, a.a. s. 74. Den positivistiska metodologin redogör för och utreder en rättsregels 
utformning samt söker prognosera effekterna av densamma, för att sedermera utgöra underlag för diskussion 
angående regelns effektivitet. Den positivistiska metodologin kan sägas motsvara rättsvetenskapens de lege lata. 
44 Kerkmeester, a.a., s. 390; Almlöf, a. a., s. 74; Posner, Richard A., Economic analysis of law, 7. ed., Wolters 
Kluwer, Austin, 2007, s. 13 f.; Pareto-kriteriet uppfylls om en förändring medför förbättring för någon men att 
denna förbättring inte sker på annans bekostnad; Se delavsnitt 5.2.2 och 5.3.2. 
45 Roos, Carl Martin, Varför rättsekonomi? TfR 1993, s. 227 och 237 ff.; Mähönen a.a., s. 84; Almlöf, a.a., s. 
74.; Jfr dock Agell som anser att rättsekonomi kan utgöra ett analytiskt hjälpverktyg men hyser skepticism mot 
att ge rättsekonomi för stort utrymme, Agell, Anders, Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen, i SvJT 
2002, s. 258.  
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teorier främst i samband med att de underliggande ändamålen för marknadsföring i LAIF 
redogörs för.46 Urvalet av teorier grundas således på teoriernas funktion i uppsatsen. I 
kontexten nyttjas därmed teori som belyser potentiella intressekonflikter i form av principal-
agentteorin samt Akerlofs teori för marknader med asymmetrisk information.47  

1.5 Avgränsning 
I uppsatsen behandlas inte andra typer av fonder än AIF-fonder i större omfattning än för att 
fylla en förklarande funktion. Uppsatsens primära fokus ligger på fondtypen AIF-fonder och 
underkategorierna specialfonder, ETF-fonder och riskkapitalfonder. I uppsatsen behandlas 
enbart svenska AIF-förvaltare och deras marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella 
investerare i Sverige, enligt LAIF. Uppsatsen behandlar således inte AIF-fonder eller AIF-
förvaltare baserade i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller tredjeland. Vidare 
behandlas inte heller matar- och mottagarfonder.48  

1.6 Disposition 
Uppsatsen delas in i två avdelningar och består av fem kapitel. Den första avdelningen utgörs 
av kapitel 2 och 3 varest det i kapitel 2 redogörs för: den nationella fondregleringens bakgrund, 
regleringen av fonder på unionsrättslig nivå samt den svenska fondregleringens övergripande 
ändamål. I kapitel 3 redogörs för AIFM-direktivets omfattning och skäl samt för 
marknadsföringen av AIF-fonder till icke-professionella investerare. Kapitlet behandlar 
regleringen av marknadsföring till ifrågvarande investerarkrets utifrån såväl direktiv som den 
svenska implementeringen. Vid redogörelse för den svenska implementeringen identifieras 
även LAIF:s övergripande ändamål mot bakgrund av fondregleringens övergripande ändamål 
och direktivets skäl. Den första avdelningen är essentiell för uppfyllandet av såväl det 
teoretiska som det praktiska syftet i uppsatsen.  

Andra avdelningen består av två kapitel: i kapitel 4, vilket uppfyller uppsatsens teoretiska syfte, 
identifieras de underliggande ändamålen i LAIF och förklaras med hjälp av rättsekonomiska 
teorier. De underliggande ändamålens inbördes förhållande redogörs också för. I kapitlet 
behandlas även hur de underliggande ändamålen kommer till uttryck i regleringen av 
marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare och hur de underliggande 
ändamålen korresponderar med de övergripande. I kapitel 5, vilket uppfyller uppsatsens 
praktiska syfte, undersöks huruvida regleringens utformning avseende marknadsföring av AIF-
fonder till icke-professionella investerare är ändamålsenlig i den bemärkelse att regleringen är 
adekvat utformad för att tillgodose de övergripande ändamålen. Avvägningen mellan de 
underliggande ändamålen som framkommer av lagtext och förarbeten analyseras och granskas 
här kritiskt, en diskussion de lege ferenda förs också. I uppsatsen förs en löpande analys. 
  

                                                
46 Jfr Almlöf, a. a., s. 80. 
47 Akerlof, George A., The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and The Market Mechanism, The 
Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3. (Aug. 1970), s. 488–500; Se vidare avsnitt 5.1. 
48 Matar-och mottagarfonder är enkelt förklarat en typ av fondstruktur. En matarfond kan sägas vara en AIF-
fond som placerar tillgångar eller andelar i en annan mottagande AIF-fond, en så kallad mottagarfond. 
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2 Introduktion till fondregleringen och dess övergripande ändamål 
2.1 Fond som sparform 
För att kunna redogöra för fondregleringen bör först några ord sägas om vad en fond egentligen 
är. En fond kan vid en enkel förklaring liknas vid en korg, där korgens innehåll utgörs av en 
förmögenhetsmassa bestående av flera finansiella instrument. Innehållet kan vara exempelvis 
aktier (aktiefonder) eller räntebärande värdepapper (räntefonder). Fonderna delas in i olika 
fondtyper beroende på vilka tillgångar som ingår. Fonden samägs av de som sparar i densamma 
och varje investerare äger en andel i fonden som utgörs av vederbörandes tillskjutna kapital. 
Fondsparande är således en kollektiv sparform. Innehållet i fonden bestäms dock inte av 
investerarna utan av fondens förvaltare. Emellertid kan investerare välja vilken typ av fond de 
vill investera i och på så vis påverka sin investering.49  

Fond som sparform ger investerare möjlighet att ta del av den avkastning finansiella instrument 
ger upphov till på ett kostnadseffektivt och okomplicerat sätt. Vidare erhåller fondsparare, 
genom sina investeringar, tillgång till skilda typer av värdepapper från såväl olika länder som 
olika branscher. Fondsparandet möjliggör således för investerare att placera kapital på andra 
finansiella marknader och utgör med anledning härav ett attraktivt alternativ för sparande av 
kapital.50 Fondsparandet kan sägas bistå allmänheten med två viktiga funktioner; omfördelning 
av risker och allokering av det sparade kapitalet.51  

2.2 Kort om den svenska fondregleringen innan unionsmedlemskapet 
Den svenska regleringen av fonder kan sägas vara en relativt ny företeelse, varvid den tidigaste 
regleringen på området genomfördes under senare delen av 1900-talet i och med 
aktiefondslagen (1974:931). Motiven till aktiefondslagen var främst stärkt skydd för 
investerare men också en strävan efter samordning av reglering av aktiefondsverksamhet på 
internationell nivå allteftersom kollektiva investeringar blev vanligare.52 Lagens utformning 
hade med anledning av den internationella utvecklingen på området, till stora delar inslag från 
Europarådets och The Organisation for Economic Co-operation and Developement (OECDs) 
rekommendationer.53  

Aktiefondernas verksamhet gick ut på att erbjuda allmänheten möjlighet att teckna andelar i 
fonder vars tillgångar utgjordes, precis som namnet insinuerar, av aktier men kunde också bestå 
av andra värdepapper.54 Som ovan nämnts var investerarskyddet den främsta anledningen till 
regleringen. Investerarskyddet tog sig uttryck i bl.a. bestämmelser om informationsgivning, 

                                                
49 Prop. 2002/03:150, En ny lag om investeringsfonder s. 103 f.; Fondregleringen består till stora delar av 
förvaltningsrättslig lagstiftning och de huvudsakliga delar i regleringen som ämnar skydda investerare bygger på 
totalt tio fundamentala distinktioner, sju av dem behandlas löpande i uppsatsen. Till att börja med är det fråga 
om kollektiv sparform och inte individuell sparform som förvaltas kollektivt. Vidare har investerarna tillika 
andelsägarna i fonden ett inflytande begränsat till val av fond, vilket tyder på att förvaltningen är aktiv i den 
första distinktionen mellan passiv och aktiv förvaltning. Fondförvaltaren fattar och genomför beslut aktivt för 
investerares räkning. Hanqvist, Dan, Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder: en kommentar, 1. 
uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, s. 143 ff.. 
50 Statens offentliga utredningar 2002:56, Förslag till ny lag om investeringsfonder, s. 128. 
51 SOU 2002:56, s. 240. Dessa funktioner utgör två av fyra funktioner som den finansiella sektorn har. De 
resterande funktionerna består i att tillhandahålla krediter och upprätthålla betalningssystem. 
52 Kungl. Maj:ts prop. nr 128 1974, med förslag till ny aktiefondslag m.m, s. 1. 
53 Prop. nr 128 1974, s. 27. 
54 Prop. nr 128 1974, s. 19. 
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likviditets- och kapitalkrav, tillsyn över fondförvaltarna, inlösenrätt för investerarna och 
undantag från personligt ansvar för investerares räkning för skulder som uppkom i 
aktiefondsverksamheten.55 Undantaget från personligt ansvar för investerarnas räkning tog sig 
uttryck i form av reglering av fonden och fondbolagets struktur. Fondens rättsliga struktur 
reglerar förhållandet mellan investeraren, förvaltaren och tredje man på ett tillfredsställande 
sätt.56 För att uppfylla kraven på investerarskydd, utformades den svenska fondstrukturen som 
kontraktuell med den anglosachsiska strukturen som förebild, istället för som en 
associationsrättslig struktur, i form av aktiebolag.57  

Den kontraktuella strukturen finns kvar för svenska fonder än idag och innebär att fonden inte 
utgör ett självständigt rättssubjekt. Fonden kan med andra ord inte förvärva rättigheter eller 
åläggas skyldigheter och kan inte heller föra talan i domstol. Den kontraktuella strukturen 
medför således en reglering av rättsförhållandet mellan investerarna och förvaltaren. 
Strukturen medför en separation mellan äganderätten till fondens förmögenhet, förvaringen av 
tillgångarna och förvaltningen av fonden.58 Fondandelsägarnas äganderätt är med anledning 
härav begränsad till att enbart betinga utdelnings- och inlösenrätt. Andelsägarna åläggs därmed 
inte att ansvara för förpliktelser som följer av fonden.59 Fonden förvaltas av en förvaltare i form 
av ett fondbolag, vilket också företräder fondandelsägarna i samtliga frågor rörande fonden.60 
Fondens tillgångar förvaras däremot hos ett förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet har en 
verkställande, så väl som en granskande, uppgift. Förvaringsinstitutet verkställer de beslut 
förvaltaren fattar och kontrollerar beslutens förenlighet med lag och övriga bestämmelser. 
Fondbolaget och förvaringsinstitutet ska därmed vara oberoende av varandra.61 Regleringen av 
parternas inbördes förhållande utgör en ökad trygghet för investerarna emedan regleringen 
förhindrar att förvaltaren handlar opportunistiskt genom att profitera på det 
informationsövertag vederbörande besitter, istället för att tillvarata investerarnas intressen.62 

I samband med Sveriges inträde i Europeiska unionen, uppstod ett behov av att anpassa 
aktiefondslagen till den unionsrättsliga regleringen63 av fonder och de minimikrav som däri 

                                                
55 Prop. nr 128 1974, s. 39 f.; Prop. 1989/90:153, Om värdepappersfonder s. 25. 
56 Prop. 1974:128, s. 38 f.; Prop. 1989/90:153, s. 24.  
57 Prop. 1974:128, s. 38 f.. 
58 Prop. 2002/03:150, s. 103 f., och 115 f.; Ytterligare en distinktion kan utläsas, se fotnot 49, här baserat på 
fondens struktur i form av kontraktuell eller associationsrättslig. Hanqvist, a. a., s. 140 f.; Angående 
fondstrukturen i Sverige idag se prop. 2012/13:155, s. 175 f. och SOU 2010:78 s. 106, Fondverksamhet över 
gränserna- Genomförande av UCITS IV-direktivet, s. 106. 
59 Prop. 2002/03:150, s. 115 f.. 
60 Prop. 2002/03:150, s. 115 f.. 
61 Prop. 2002/03:150, s. 116 och 120.  
62 För att investerare i fonden skulle ha rätt till inlösen när de önskade behövde fonden vara av öppen art, 
inbegripande att fondens storlek inte skulle vara förutbestämd. Slutna fonders storlek är å andra sidan 
förutbestämd och inlösen är därför inte möjlig, prop. 1974:128, s. 21. Förklaringen till strukturens utformning 
beror på att aktiebolaget var och är att betrakta som en sluten organisation och erforderliga ändringar skulle 
krävts för att anpassa associationsformen till att utgöra en lämplig verksamhetsform för aktiefonderna, detta 
ansågs inte motiverat, prop. 1974:128, s. 39; Prop. 2002/03:150, s. 103 f., 115 f.. 
63 Rådets Direktiv av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag 
för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), 85/611/EEG (UCITS I-direktivet). 
Direktivet har under åren uppdaterats för närvarande är femte uppdateringen i kraft, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser 
företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (Text av betydelse för EES), 
(UCITS IV-direktivet).  
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uppställdes. En anpassning var också nödvändig med hänsyn till den utveckling som skett på 
fondmarknaden sedan aktiefondslagen trätt i kraft.64 Anpassningen resulterade i att 
aktiefondslagen ersattes av lag (1990:1114) om värdepappersfonder (LVF).65   
  

Figur 1: Ansvarsfördelning mellan fondbolag och förvaringsinstitut 

         Värdepappersinstitut, mäklare och andra motparter 
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Avtal 
Betalningsströmmar 
 
Källa: Prop. 2012/13:155, s. 175. 
Omarbetad utformning. 

2.3 Den unionsrättsliga regleringen av fonder 
2.3.1 UCITS-direktivet 
Generellt kan fonder i EU-rättslig reglering delas in i två huvudtyper: Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities (UCITS-fonder) motsvarande svenska 
värdepappersfonder och Alternative Investment Funds, dvs. AIF-fonder. UCITS-fonder 
reglerades första gången redan under 1980-talet. Föremål för regleringen var fonderna, dess 
struktur och fondföretagens66 verksamhet. Motiven till regleringen utgjordes främst av, önskan 
att samordna medlemsländernas nationella reglering på området i syfte att främja den inre 
marknaden genom att utjämna konkurrensvillkoren och bidra till en gemensam europeisk 
kapitalmarknad. Investerarskyddet var under inga omständigheter betydelselöst, dock utgjorde 
det inte det primära skälet till regleringen.67 Regelverket idag bygger på samma motiv som 
UCITS I-direktivet. Emellertid har regelverket under årens lopp utvecklats till att utgöra ett 
utförligt regelverk, inbegripande ett omfattande investerarskydd. Investerarskyddet tar sig 
uttryck genom höga krav på informationsgivning, placeringsinriktning, kapitalbas m.m.68 De 
karakteristiska dragen för UCITS-fonder kan sammanfattas som att dessa inte får begränsa 

                                                
64 Prop. 1989/90:153, s. 1 och 28 ff.. 
65 Lagen har genom åren anpassats till ändringar som skett på unionsrättslig nivå och utgörs idag av lag 
(2004:46) om värdepappersfonder. Lagen gick under en tid under namnet “lagen om investeringsfonder” men 
har efter den svenska implementeringen av AIFM-direktivet återfått sin ursprungliga lydelse, se prop. 
2002/03:150, s. 1. 
66 Med fondföretag avses ett utländskt företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper, art. 1.1 
UCITS IV-direktivet och 1 kap. 1 § p. 9 LVF. Med fondbolag avses ett svenskt aktiebolag med tillstånd för 
bedrivande av fondverksamhet, 1 kap. 1 § p. 8 LVF. 
67 Beaktanden för UCITS I-direktivet 2:a - 4:e st..  
68 Se ex. avsnitt V-VII UCITS I-direktivet. 
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kretsen investerare,69 fonderna har specifika placeringsbestämmelser, innebärande att enbart 
investeringar i likvida tillgångar tillåts, samt att fonderna omfattas av höga krav på kapital och 
informationsgivning.70  

2.3.2 AIFM-direktivet 
Precis som framgår av delavsnitt 2.3.1 tar UCITS IV-direktivet sikte på öppna fonder som 
erbjuds allmänheten och som enbart investerar i finansiella instrument71, något som medförde 
en uppdelning av fonder. Fonder som inte uppfyllde kraven för att omfattas av regleringen 
lämnades under en lång tid oreglerade på unionsrättslig nivå fram tills AIFM-direktivet trädde 
i kraft 2011.72 

AIFM-direktivet reglerar enbart AIF-förvaltare, oaktat fondernas struktur och rättsliga form73, 
till skillnad från UCITS IV-direktivet, vilket utöver själva förvaltarna av fonder även reglerar 
fonderna i sig.74 AIFM-direktivet utgör därmed inte ett lika utförligt regelverk som UCITS IV-
direktivet sett till innehållet det reglerar. En av skillnaderna fonderna emellan är att AIF-
fonderna är ämnade för professionella investerare och får vända sig till en begränsad 
investerarkrets. Skillnad föreligger även i vilka tillgångar AIF-fonderna investerar i. AIF-
fonder inbegriper fonder som investerar i andra tillgångar än finansiella instrument, de omfattas 
därmed inte heller av placeringsbestämmelser likt de UCITS IV-direktivet uppställer.75 

2.3.3 Den svenska regleringen av investeringsfonder innan och efter AIFM-direktivet 
Som ovan framgår, omfattar AIFM-direktivets reglering fonder som inte uppfyller kraven för 
att omfattas av UCITS IV-direktivet. Eftersom AIFM-direktivet, vilket trädde i kraft 2011, var 
den första regleringen på unionsrättslig nivå som reglerade AIF-fonder, var AIF-fonder tidigare 
oreglerade på unionsrättslig nivå. På svensk nationell nivå reglerades dock en kategori fonder 
som numera faller in under AIFM-direktivets definition av AIF-fonder, s.k. specialfonder, 
genom lagen om investeringsfonder (LIF), numer LVF.76 

Specialfonder är likt värdepappersfonder kontraktsrättsliga fonder och utgör således inte 
självständiga rättssubjekt. Skillnaden fondtyperna emellan består främst i vilken 
investerarkrets de vänder sig till samt vilka placeringsbestämmelser som ska gälla. 
Specialfonder får till skillnad från värdepappersfonder begränsa sin investerarkrets och 
behöver inte heller följa samma placeringsregler eller regler för inlösen som 

                                                
69 Läsaren uppmärksammas här på att kretsen investerare, dvs. allmänheten, har varit densamma i såväl 
aktiefondslagen som i UCITS I-IV-direktiven och dess svenska implementering i form av lag om 
värdepappersfonder. 
70 Exempelvis art. 49–57 i UCITS IV-direktivet om placeringsbestämmelser, art. 7 UCITS IV-direktivet om 
startkapital och art. 41–43, 63, 68–70, 76–78 UCITS IV-direktivet om informationsgivning. 
71 Definitionen återfinns i 1 kap. 4 § lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. 
72 Reglering för dessa typer av fonder förekom dock i viss utsträckning på nationell nivå. Sverige valde att gå 
utöver UCITS-regleringen och reglera även specialfonder, mer om dessa under delavsnitt 2.3.3. 
73 Se avsnitt 2.2 ovan. 
74 Skäl 10 AIFM-direktivet. 
75 Skäl 15 och 92 i AIFM-direktivet om inriktningen mot professionella investerare, placeringsbestämmelser 
saknas. 
76 Regleringen av specialfonder har i och med implementeringen av AIFM-direktivet flyttats över till LAIF från 
LIF i sin helhet, varpå LIF blev LVF med anledning att lagen därefter enbart reglerade värdepappersfonder, 12 
kap. LAIF; Prop. 2012/13:155, s. 107 och 500; Jfr avsnitt 2.2 ovan. 
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värdepappersfonderna.77 Den främsta skillnaden mellan LIF och LAIF är att den senare inte 
reglerar fonden i sig utan enbart förvaltaren. Med anledning härav förekommer skillnader i 
regleringen av specialfonder i LAIF jämfört med övriga kategorier av AIF-fonder som också 
omfattas av regelverket.78 Skillnaderna består bl.a. i att AIFM-direktivet saknar regler om 
riskspridning och placering.79 Som framgår av avsnitt 3.2 och 3.3.2, är ett av motiven till 
AIFM-direktivet att reglera förvaltningen av AIF-fonder som riktar sig till professionella 
investerare. Den nationella regleringen av specialfonder ämnar å andra sidan att stärka 
investerarskyddet för samtliga investerarkategorier i allmänhet och för konsumenter i 
synnerhet.80 

Figur 2: Den svenska regleringen av fonder innan AIFM-direktivet 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Den svenska regleringen av fonder efter AIFM-direktivet 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
Källa: Egen bearbetning  

                                                
77 12 kap. 1 § LAIF om specialfondens rättsliga ställning, 12 kap. 4 § om avgränsningen av investerarkrets och 
12 kap. 5 § LAIF om reglerna för inlösen där det stipuleras att specialfonder måste vara öppna för inlösen minst 
en gång per år istället för konstant som är fallet med värdepappersfonder; Prop. 2010/11:135, s. 96; Prop. 
2012/13:155, s. 174; Fjärde distinktionen i den förvaltningsrättsliga lagstiftningen, se fotnot 49 ovan, syns här i 
form av skillnad i placeringsbestämmelser, dvs. vad som utgör föremål för investering kan variera. Hanqvist, a. 
a., s. 137. 
78 Vid marknadsföring till icke-professionella investerare är kraven på information i många avseenden desamma 
mellan specialfonder och övriga AIF-fonder, prop. 2012/13:155, s. 241 f.. Medlemsstaternas reglering av fonder 
etablerade inom deras territorium är dock tillåtet enligt AIFM-direktivet. Skäl 10, AIFM-direktivet. 
79 Prop. 2012/13:155, s. 241. 
80 Prop. 2012/13:155, s. 241 f.; Prop. 2010/11:135, Investeringsfondsfrågor, s. 96 f.; Prop. 2002/03:150 s. 120 f., 
127 f. och 311.; Hanqvist, a. a., s. 350; Femte distinktionen syns här i form av vilken typ av investerare, icke-
professionell eller professionell, fonden kan vända sig till. Hanqvist, a. a., s. 141 f.. 
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Reglerar förvaltare av fonder som inte är att se 
som värdepappersfonder (reglerar 
investeringsfonder). 

LAIF:  
Reglerar investeringsfonder. I kategorin 
investeringsfonder inryms specialfonder och 
alla andra fonder som inte utgör 
värdepappersfonder, t.ex. ETF-fonder och 
riskkapitalfonder.   

UCITS-direktivet:
Reglerar värdepappersfonder. 

LVF:  
Reglerar enbart värdepappersfonder, 
regleringen av specialfonder flyttas i sin 
helhet till LAIF. Detta är även anledning till 
lagens namnbyte. 

LIF: 
Reglerar värdepappersfonder och vissa 
investeringsfonder i form av specialfonder. 
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2.4 Identifiering av den svenska fondregleringens övergripande ändamål 
Regleringen av det finansiella systemet kan sägas föregås av tre bakomliggande motiv i form 
av olika samhällsintressen som ska tillvaratas. Det mest framträdande motivet utgörs av 
systemskyddsintresset; regleringen omfattar därmed verksamheter inom den finansiella sektorn 
som associeras med systemrisk. Systemrisk kan förklaras som risken för att en del av det 
finansiella systemet ska drabbas av en kritisk störning som sedan sprider sig till och befäster 
sig i andra delar av det finansiella systemet, medförande att dess huvuduppgifter81 inte kan 
genomföras.82 Det andra motivet är konsumentkyddsintresset med anledning av den betydelse 
det finansiella systemets tjänster har för individens ekonomi och det informationsunderläge 
konsumenter lider mot de aktörer som tillhandahåller tjänster och produkter på den finansiella 
marknaden.83 Vidare är det sista motivet effektivitetsintresset dvs. effektiv allokering av kapital 
och risk i den bemärkelse att kapitalet används på det mest produktiva sättet och de aktörer 
som bär de tillkommande finansiella riskerna gör så till lägst vederlag.84 

Att enbart härleda fondregleringens övergripande ändamål85 ur motiven för den finansiella 
marknadens reglering, leder till en avlägsen formulering av delrättsområdets övergripande 
ändamål. Anledningen härför är att motiven för den finansiella marknadens reglering omfattar 
hela det finansiella området och samtliga aktörer. De övergripande ändamålen skulle som följd 
svårligen kunna identifieras för enbart fondregleringen i sig. Istället bör de övergripande 
ändamålen formuleras tillräckligt närliggande till det område som utgör föremål för 
undersökningen för att vara användbara.86 I det följande nyttjas således kapitalmarknadens och 
fondsparandets avsedda funktioner, kapitalmarknadsrättens intressen och aktiemarknadsrättens 
övergripande ändamål. Formella rättskällor, som bör beaktas i form av förarbeten och 
rättskällor som får beaktas i form av doktrin, används.87  

Kapitalmarknaden kan sägas ha tre framstående funktioner88 i samhället. Först och främst 
möjliggör den för olika aktörer att investera i verksamheter vilka kan ge avkastning, det är 
således en fråga om allokering av kapital som möjliggör att verksamheter kan finansieras.89 

                                                
81 Det finansiella systemet kan sägas ha tre huvuduppgifter: förmedling av kapital, hantering av risk och 
förmedling av betalning, SOU 2006:50, En ny lag om värdepappersmarknaden, s. 134; Hanqvist, a. a., s. 73, 
Hanqvist likställer det finansiella systemets huvuduppgifter med det finansiella systemets funktioner och 
använder begreppen ”huvuduppgifter” och ”funktioner” som synonymer. Det finansiella systemets 
huvuduppgifter i sammanhanget är nästintill identiska med den finansiella sektorns funktioner i avsnitt 2.1, se 
fotnot 51, återgivningen av funktionerna skiljer sig dock åt en aning i SOU 2006:50 jämfört med i SOU 
2002:56, s. 240, materiellt är innehållet däremot detsamma. 
82 SOU 2006:50, s. 142; Hanqvist, a. a., s. 83. 
83 SOU 2006:50, s. 146; Hanqvist, a. a., s. 86 f.. 
84 SOU 2006:50, s. 151 f.; Hanqvist, a. a., s. 89 f.. 
85 Läsaren uppmärksammas här på att det är frågan om de övergripande ändamålens första nivå, 
delrättsområdesnivå. 
86 Almlöf, a. a., s. 67.  
87 Se delavsnitt 1.4.3; Identifierandet av övergripande ändamål kan svårligen göras enbart genom att begagna sig 
av rättskällor som ska beaktas. En friare bedömning behövs således, Andersson, a. a., s. 126; Lehrberg, Praktisk 
juridisk metod, s. 271; Almlöf, a. a., s. 71 och s. 97; Stattin önskar redogöra för såväl kapitalmarknadens 
funktioner som kapitalmarknadsrättens funktioner. Vi redogörelsen benämns funktionerna dock enbart som 
kapitalmarknadens funktioner, det förefaller oklart huruvida kapitalmarknadens funktion och 
kapitalmarknadsrättens funktioner är samma sak. Se Stattin, Kapitalmarknadsrätt, s. 17 jfr även med avsnitt 1.1 
och 1.2 i samma källa; Se också delavsnitt 1.4.2. 
88 Stattin gör inte skillnad på avsedda eller faktiska funktioner, i uppsatsen är dessa dock att se som avsedda 
funktioner, jfr Stattin, Kapitalmarknadsrätt, s. 17 ff.. 
89 Stattin, Kapitalmarknadsrätt, s. 17 ff..  
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Det faktum att flera investerare kan investera i en och samma verksamhet, möjliggör också 
riskspridning mellan investerare, vilket tyder på en riskhanteringsfunktion som följd av den 
förra funktionen.90 Kapitalmarknaden bistår också med mellanhänder, intermediärer, som 
bidrar till effektivisering av kapitalutbytet och de produkter som handlas på marknaden samt 
förser aktörerna på marknaden med information om de erbjudna produkterna.91  

Lagstiftningen kan, som under 1.4.3 nämnts, ses som ett styrmedel i samhället med en ambition 
om att tillgodose de mål lagstiftaren uppställt.92 För att fastställa dessa mål kan olika parametrar 
begagnas, vilka redogörs för ovan. Vid begagnandet av Anderssons och Stattins metodik för 
identifieringen av de övergripande ändamålen på delrättsområdesnivå, belyses de ekonomiska 
faktorer som innebär att fondregleringen medför en positiv samhällsutveckling.93 En positiv 
samhällsutveckling är förknippad med instrument som bidrar till en väl fungerande 
marknadsekonomi, vars förutsättning kan bestå i främjande av finansiell stabilitet. 
Fondregleringen kan sägas utgöra ett medel för att främja finansiell stabilitet genom att olika 
intermediärer, i form av fondbolag som verkar i det finansiella systemet och bidrar till 
effektivisering av kapitalutbyte, regleras. Genom regleringen befästs institutens grundläggande 
funktioner i samhället och på kapitalmarknaden. Vidare befästs institutens operativa robusthet 
och finansiella styrka för att kunna utstå besvärliga förhållanden. Främjandet av finansiell 
stabilitet torde därmed vara ett för fondregleringen övergripande ändamål.94  

Vidare kan sägas att regleringen ska bistå med medel som underlättar kapitalrörelser, 
uppmuntrar till konkurrens och möjliggör för effektiv handel med finansiella instrument för att 
på så sätt bidra till ökat välstånd.95 Dessa medel torde kunna ses som ett uttryck för 
underlättande för omsättningen. Stattin anför att det för ökat välstånd i samhället är viktigt med 
många transaktioner mellan individer, vilket medför en effektiv allokering av samhällets 
resurser, något som också kan utläsas av kapitalmarknadens funktioner.96 Förekomsten av ett 
omfattande utbud av varor och tjänster behandlas även av Andersson. Vederbörande är av 
uppfattningen att omsättningen är en essentiell komponent i en väl fungerande 
marknadsekonomi, eftersom ett stort utbud bidrar till konkurrens och en höjning av den 
materiella levnadsstandarden genom lägre priser och en högre effektivitet.97 Genom att 

                                                
90 Hanqvist, a. a., s. 76. 
91 Stattin, Kapitalmarknadsrätt, s. 17 ff.; Se även Hanqvist, a. a., s. 73 ff. och 82 ff.. Detta tillvägagångssätt, dvs. 
att studera avsedda funktioner, här med ett rättsområde respektive delrättsområde för att utläsa avsedda 
funktioner stöds även av Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 208; Se också Almlöf, a. a., s. 71; 
Kapitalmarknadens funktioner nyttjas i strävan efter att identifiera fondregleringens övergripande ändamål, 
fondmarknaden utgör en del av kapitalmarknaden och kapitalmarknadens funktioner sammanfaller i stora delar 
med fondmarknadens och därmed fondsparandets funktioner. Att beakta kapitalmarknadens och fondsparandets 
funktioner är därmed motiverat med anledning av att en bärande tanke med den fondrättsliga lagstiftnigningen 
torde vara att den ska underlätta för främst fondsparandets funktioner. Jfr Andersson, a. a., s. 126 f.. 
92 Hellner, a.a., s. 161 f., Tanken kan enligt Hellner utvecklas principiellt från att avse lagstiftning till att avse 
rätten som helhet, därmed torde olika mellanliggande nivåer kunna utrönas och i avsnittet behandlas därmed på 
delrättsområdesnivå.  
93 Andersson a. a., s. 126.; Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 38. 
94 Prop. 2012/13:155, s. 169 f.; SOU 2002:56 s. 238 ff; Stattin, Kapitalmarknadsrätt, s. 19; Hanqvist a. a., s. 82 
ff.; Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 37; Andersson a.a., s. 127.  
95 Prop. 2002/03:150, s. 229 f.; SOU 2006: 50, s. 155 ff.; Hanqvist, a. a., s. 93 och 96 f.; Stattin, Takeover, s. 47 
f.; Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 37. Stattin benämner detta ändamål som ”möjliggöra en 
effektiv handel med såväl enskilda aktier som större aktieposter” Takeover s. 47.  
96 Stattin, Kapitalmarknadsrätt, s. 19; Hanqvist, a. a., s. 89; Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 39.  
97 Andersson a.a., s. 128.  
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omsättningen av varor och tjänster underlättas, kan resurser i samhället effektivt allokeras. 
Applicerat på fondregleringens område medför ett underlättande för omsättning av fonder att 
en av fondsparandets viktiga funktioner uppfylls i form av allokering av sparande.98 Det kan 
diskuteras huruvida det övergripande ändamålet bör utformas som underlättande för 
omsättning av fonder eller som möjliggörande för effektiv handel av finansiella instrument. 
Effektivitetens innebörd är dock väldigt svårbestämd och torde därmed enbart tjäna som en 
yttre ram för uppställandet av de övergripande ändamålen. Det andra övergripande ändamålet 
definieras här således som underlättande för omsättningen av fonder, där möjliggörande för 
effektiv handel inryms.99 

Det tredje och sista övergripande ändamålet är upprätthållandet av förtroendet för 
fondmarknaden, förtroende är dock grundläggande för hela näringslivet.100 Förtroende för 
fondmarknaden och därmed kapitalmarknaden är av stor betydelse för att kapital ska kunna 
attraheras, men även för att upprätthålla fondens funktion som sparform. Brist på förtroende 
medför en risk- och kostnadsökning för marknadens aktörer samt en sämre fungerande 
marknadsekonomi. En försämrad marknadsekonomi får konsekvenser för den ekonomiska 
tillväxten såväl som för välfärden.101 Med hänsyn till ovan angivna parametrar för 
identifieringen av övergripande ändamål på delrättsområdesnivå, torde förtroende därmed 
kunna utgöra ett sådant övergripande ändamål. Upprätthållande av förtroendet på marknaden 
som ändamål bör dock enligt Stattin åberopas med viss försiktighet och inte motverka övriga 
övergripande ändamål. En frågeställning som här aktualiseras är vilket subjekts förtroende som 
åsyftas. Enligt Stattin är det inget generellt förtroende som behövs, snarare är det förtroendet 
aktörerna emellan som är av vikt.102 Sammanfattningsvis utifrån ovan angivna parametrar, 
utgörs de övergripande ändamålen för fondregleringen av: främjande av finansiell stabilitet, 
underlättande för omsättningen och upprätthållande av förtroendet för marknaden.  

                                                
98 SOU 2002:56, s. 240; Stattin, Kapitalmarknadsrätt, s. 19; Hanqvist, a. a., s. 89 f.; Stattin, Aktiebolagsrätt och 
aktiemarknadsrätt, s. 38 f.. 
99Jfr Almlöf a. a., s. 67; Hellner är av samma uppfattning, ultimärmålen (jfr de övergripande ändamålen), kan ej 
bestämmas så allmänt att de kan motivera vilka regler som helst. Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten, 
s. 176 f., och Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 91; Se även Runesson, Eric M., Rekonstruktion av 
ofullständiga avtal: särskilt om köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader, 1. uppl., 
Juristförl., Diss. Stockholm: Handelshögsk., Stockholm, 1996, s. 37 ff.; Jfr Stattin som är av annan uppfattning 
om aktiebolagsrättens övergripande ändamål, Stattin, Daniel, Företagsstyrning: en studie av aktiebolagsrättens 
regler om ägar- och koncernstyrning, 2. uppl., Uppsala universitet, Uppsala, 2008, s. 54 och 64; Inom 
bankrättslig doktrin talas det istället om marknadens effektivitet där underlättande av kapitalrörelser, 
konkurrens, tillväxt och effektiv handel med finansiella instrument för en optimal allokering av resurser, 
innefattas, Söderström, a. a., s. 19. I uppsatsen råder uppfattningen att dessa avsedda funktioner innefattas i 
underlättande för omsättningen av fonder.  
100 Prop. 2012/13:155, s. 169 f.; Stattin, Takeover, s. 48; Hanqvist, a. a., s. 79 f.; Stattin lyfter också vikten av 
förtroende för kapitalmarknaden, emellertid utgör detta enligt vederbörande, tillsammans med stabilitetsskydd, 
ett av kapitalmarknadens intressen. I uppsatsen benämns dessa intressen dock som underliggande ändamål, se 
kapitel 4. Stattin nyttjar dock inte en ändamålsargumentation vid lösning av kapitalmarknadsrättsliga spörsmål, 
se Kapitalmarknadsrätt, s. 41 och delavsnitt 1.4.3.  
101 SOU 2004:47, Näringslivet och förtroendet, s. 75, 268 och 278; SOU 2002:56, s. 21; Hanqvist, a. a., s. 79. 
102 Stattin, Kapitalmarknadsrätt, s. 39 f.; Stattin, Takeover, s. 48; Jfr Stattin, Aktiebolagsrätt och 
aktiemarknadsrätt, 36 ff. I uppsatsen begagnas kapitalmarknadens intressen beträffande exempelvis förtroendet 
för marknaden som ett övergripande ändamål med anledning av definitionen av ett underliggande ändamål i 
uppsatsen utgörs av uttryck för återkommande beaktansvärda intressen, jfr avsnitt 4.1, det underliggande 
ändamålet torde bestå i investerarskydd snarare än förtroende för marknaden; Jfr dock SOU 2002:56 s. 238 f. 
och Hanqvist a. a., s. 86 som anger konsumentskydd som motiv till reglering. Konsumentskydd anses av 
Sjöberg som ett olämpligt mål emedan det utnämner en grupp som mer skyddsvärd än andra. Se Sjöberg, 
Reglering av banker, s. 53. 
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3 Marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare  
3.1 AIFM-direktivets omfattning 
En AIF-fond definieras i AIFM-direktivet som ett företag för kollektiva investeringar som från 
ett antal investerare tar emot kapital för att investera detsamma till förmån för dessa investerare 
i enlighet med en bestämd investeringspolicy, och som inte kräver auktorisation enligt UCITS-
IV direktivet.103 Definitionen är därmed negativ i bemärkelsen att AIF-fonder utgörs av de 
fonder som inte uppfyller kraven UCITS IV-direktivet uppställer.104 Som tidigare nämnts, 
reglerar AIFM-direktivet enbart förvaltare av AIF-fonder, vilka utgörs av juridiska personer 
vars normala verksamhet består i att förvalta fonderna.105 Anledningen härför är att de risker 
förknippade med verksamheten och förvaltningen nästan uteslutande anses förekomma hos 
förvaltaren.106 Regleringen av förvaltare kommer till uttryck genom att auktorisering krävs, att 
krav på verksamhet och organisation uppställs samt att förvaltares marknadsföring av fonder 
till investerare regleras.107 Marknadsföring av AIF-fonder enligt AIFM-direktivet behandlas 
under avsnitt 3.3. 

För att få verka som AIF-förvaltare krävs auktorisering i enlighet med direktivet, vilket i sin 
tur innefattar krav på bl.a. förvaltarnas startkapital och kapitalbas, lämplighet och goda 
anseende. Vidare ska förvaltarens stadgeenliga säte och huvudkontor vara beläget i samma 
medlemsstat.108 De krav som uppställs på verksamheten är något mindre konkreta till sin natur 
än kraven för auktorisering. De förra kan sägas ha sin upprinnelse i allmänna principer som ska 
genomsyra hela verksamheten och organisationen. Förvaltaren ska alltid bl.a. handla med 
omsorg och hederlighet, tillvarata investerarnas intressen och behandla samtliga investerare 
lika.109  Förvaltare ska, utöver dessa verksamhetskrav, förvalta fonderna korrekt och se till att 
ett förvaringsinstitut utses för varje AIF-fond som förvaltas samt uppfylla krav på transparens 
beträffande informationsgivning till såväl investerare som behöriga tillsynsmyndigheter.110  

                                                
103 Skäl 6 och art. 4.1 a) AIFM-direktivet. 
104 Under huvudkategorin AIF-fonder inryms bl.a. hedgefonder, riskkapitalfonder, fastighetsfonder och 
infrastrukturfonder, Hanquist, a. a., s. 137 ff.. Riskkapitalfonder regleras speciellt i LAIF, 4 kap. 5 § LAIF, och 
behandlas vidare under 3.4.2.4. Riskkapitalfonder är den enda slutna fondtypen som behandlas i uppsatsen. 
105 Skäl 6, 10 och art. 4.1 b) AIFM-direktivet. 
106 Commission staff working document accompanying the Proposal for a Directive of the European Parliament 
and of the Council on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2004/39/EC and 
2009/…/EC - Impact assessment {COM (2009) 207} {SEC (2009) 577} (Impact assessment), s. 32. 
107 Se bl.a. art. 6.1, 8.1 a-e), 12-19, 31- 32 och 43 AIFM-direktivet; AIFM-direktivet kompletteras av 
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, 
förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn (Text av betydelse för EES) (FAIFMD) och 
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr .../... av den 17.12.2013 om komplettering av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn för att avgöra typ 
av förvaltare av alternativa investeringsfonder, C(2013) 9098 slutlig. Motivet härför återfinns i skäl 77 och 78 
AIFM-direktivet, där det framgår att kommissionen bör erhålla genomförandebefogenheter för att tillförsäkra att 
AIFM-direktivet genomförs är på ett unisont sätt. 
108 Art. 6.1, 8.1 a-e) och 9 AIFM-direktivet. Kraven är här inte uttömmande men har sammanfattats till de 
viktigaste.  
109 Art. 12 AIFM-direktivet. Principerna blir särskilt framstående vid ersättning till förvaltaren, 
intressekonflikter, riskhantering och hantering av likviditet, se art. 13–17 AIFM-direktivet. 
110 Art. 18, 21.1, 23 och 24 AIFM-direktivet. 
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3.2 AIFM-direktivets skäl 
AIFM-direktivet har sin upprinnelse i senaste finanskrisen och utgör gensvaret på Europeiska 
rådets och kommissionens önskan om att reglera finansmarknadens relevanta aktörer på ett 
lämpligt sätt. Önskan om att reglera dessa aktörer grundar sig i de risker kommissionen 
identifierat med AIF-förvaltares verksamhet och riskernas betydelse för placerare och 
medkontrahenter samt för finansmarknadens stabilitet.111 Motiven bakom AIFM-direktivet är 
tre till antalet och kan härledas ur de mål som kommissionen ställt upp med anledning av att 
direktivet ska behandla de för AIF-förvaltare identifierade riskområdena.112 Målen går i korthet 
ut på att:  
- säkra AIF-förvaltarnas uppfyllande av adekvata auktoriserings- och registreringskrav,  
- alstra en ram för uppsyn av makroprudentiella risker 
- uppfylla en tillfredsställande tillsyn vad gäller mikroprudentiella risker samt verka 

begränsande för desamma,  
- koordinera synen på investerarskydd och bilda ett enhetligt sådant för professionella 

investerare, 
- utöka ansvaret för AIF-förvaltare som förvaltar riskkapitalfonder,  
- utveckla den inre marknaden för AIF-fonder och slutligen,  
- säkerställa att de åtgärder som vidtagits är proportionella till riskerna och att åtgärderna tar 

hänsyn till AIF-förvaltarnas affärsmodeller.113 

Det första motivet till en reglering av AIF-förvaltare kan i grunden sägas härröra från behovet 
av att öka förutsättningarna för att övervaka dessa aktörer, med anledning av de risker deras 
verksamhet kan ge upphov till i det finansiella systemet. Anledningen till att regleringen 
resulterade i ett harmoniserat regelverk, beror på att de tidigare regelverken avseende AIF-
förvaltare och AIF-fonder var nationella och fragmenterade. De fragmenterade regelverken på 
nationell nivå, ansågs försvåra den inre marknadens utveckling samt utgöra hinder för effektiv 

                                                
111 Sammanfattning av konsekvensanalysen, s. 2; Kommissionen påtalar dock att AIF-förvaltarna inte var 
anledning till den finansiella krisen, Impact assessment s. 8 ff.; Prop. 2002/03:150, s. 126 f.; I nu gällande 
lagstiftningsärenden har utredningar visat på att fondsparandet medför en ringa inverkan på kredit- och 
betalningssystemet och att fondbolag varken sig emellan eller till andra finansiella aktörer har “självförstärkande 
kopplingar”. Fondsparandet kan därmed inte sägas inverka på de systemrisker i den finansiella sektorn vilka 
motiverar reglering av densamma. Prop. 2012/13:155, s. 170; SOU 2002:56, s. 240 f.; SOU 2012:67, s. 246 f. 
AIFM-direktivet har fått utstå varierad kritik men en stor del av kritiken har framförts med anledning att motivet 
för stabilitet inte gör sig gällande på fondmarknaden och att reglering med hänsyn till stabilitet därmed är 
svårmotiverad. Se Sveriges advokatsamfunds remissyttrande, R-2012/1785, Fi2012/3710, (Advokatsamfundets 
remissyttrande), s. 3; Armour, John, Awrey, Dan, Davies, Paul, Enriques, Luca, Gordon, Jeffrey N., Mayer, 
Colin & Payne, Jennifer, Principles of financial regulation, First edition, Oxford University Press, [Oxford], 
2016, s. 493; Moloney, Niamh, EU securities and financial markets regulation, 3. ed., Oxford University Press, 
Oxford, 2014, s. 276 f. se spec. not. 518, sic: “Commissioner Mc Creevy remained skeptical as to the benefits of 
hedge funds regulation…warning that hedge funds and private equity funds (riskkapitalfonder) had become the 
‘poster boys’ of the financial crisis.”; Europe Economicts, Evaluation of the Alternative Investment Funds 
Managers Directive, (Evaluation of the AIMF-directive) december 2017, s. 80. 
112 Impact assessment, s. 27 ff.; Prop. 2012/13:155, s. 171 f.; SOU 2012:67, Förvaltare av alternativa 
investeringsfonder, s. 248. Läsaren uppmärksammas på att det verken i innevarande delavsnitt eller i delavsnitt 
3.4.1 är fråga om begreppsförvirring. Begreppen ”mål”, ”motiv” och ”skäl” är inte att se som synonymer. 
Begreppsbildningen förekommer i såväl förarbeten som doktrin, se nyss nämnda källor och Hanqvist, a. a., s. 
148 ff.. I uppsatsen anammas därför samma begreppsbildning där motiven kan utläsas ur de uppställda målen 
och skälen avser AIFM-direktivet skäl. 
113 Impact assessment, s. 28 f.; SOU 2012:67, s. 247; Prop. 2012/13:155, s. 171.  
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reglering.114 Det första motivet har införlivats i direktivet genom bestämmelser som möjliggör 
för nationella tillsynsmyndigheter att övervaka AIF-förvaltarna och när situationen så kräver, 
bemöta systemrisker.115 Vidare framgår som ett andra motiv en önskan att utöka insynen i och 
inflytandet över riskkapitalfonder. Riskkapitalfonder kännetecknas av att fonderna investerar i 
företags ägarkapital, en investering i en riskkapitalfond medför därmed en äganderätt för 
fondandelsägarna i företaget. Med anledning härav återfinns i direktivet särskilda 
bestämmelser om hur riskkapitalfonder ska förvaltas.116 Slutligen kan det sista motivet sägas 
vara att skapa en inre marknad för AIF-förvaltare. I direktivet finns därför bestämmelser om 
marknadsföringspass som ska verka underlättande för gränsöverskridande marknadsföring av 
AIF-fonder inom hela gemenskapen.117 

3.3 Definitionen av icke-professionella investerare  
Definitionen av vem som enligt direktivet är att betrakta som icke-professionell investerare får 
utläsas genom motsatstolkning av vem som enligt direktivet utgör en professionell 
investerare.118 Vem som är att betrakta som professionell investerare återfinns i bilaga II i 
direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II)119. Bedömningen grundas bl.a. 
på investerarens erfarenhet och sakkunskap för att fatta investeringsbeslut samt att på ett 
tillfredsställande sätt bedöma de medföljande riskerna med dessa investeringar.120 En sådan 
definition medför att det inom kategorin icke-professionella investerare inryms såväl 
konsumenter som andra investerare med mer kunskap och erfarenhet om investeringar i AIF-
fonder.121 

I AIFM-direktivet regleras enbart marknadsföring av AIF-fonder till professionella investerare. 
Anledningen därtill grundar sig i att marknadsföring till professionella investerare som 
huvudregel är den enda typen av marknadsföring som är tillåten, vilket torde ha sin upprinnelse 
i målet att koordinera synen på investerarskydd för professionella investerare.122 I direktivet 
finns emellertid en bestämmelse som gör det möjligt för medlemsstaterna att tillåta 
marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare.123 Vid eventuell 

                                                
114 Skäl 4 och i viss mån 49 i AIFM-direktivet; Impact assessment, s. 42; SOU 2012:67, s. 248. Jfr med avsnitt 
3.1 för hur övervakningen kommer till uttryck i direktivet; Hanqvist, a. a., s. 149. 
115 Exempelvis art. 24 och 25 i AIFM-direktivet om särskild rapportering till nationella tillsynsmyndigheter. 
Syftet här är inte enbart att öka transparensen för tillsynsmyndigheter utan även för investerare, se art. 22 och 23 
AIFM-direktivet; Prop. 2012/13:155, s. 320; SOU 2012:67, s. 248; Hanqvist, a. a., s. 149 f.. 
116 Skäl 53 i AIFM-direktivet; Exempelvis art. 27–29 i AIFM-direktivet om hur fonder som på marknaden 
verkar för företagskontroll ska agera; Impact assessment, s. 9; Prop. 2012/13:155, s. 172; SOU 2012:67, s. 249; 
Hanqvist, a. a., s. 137 och 149. 
117 Skäl 4 och 19 i AIFM-direktivet; Art. 35–36, 38–39, 40 och 42 i AIFM-direktivet; Impact assessment, s. 24 
ff.; Prop. 2012/13:155, s. 172; SOU 2012:67, s. 249; Hanqvist, a. a., s. 147 och 150. 
118 Art. 4.1 (ag) och (aj) AIFM-direktivet. En icke-professionell investerare är med andra ord en investerare som 
inte en professionell investerare. 
119 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella 
instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU Text av betydelse för EES 
(MiFID II). Tilläggas här bör att AIFM-direktivet i definitionen av professionella investerare hänvisar till 
2004/39/EG (MiFID). 
120 Bilaga II punkt I.1 MiFID II.  
121 Jfr Hanqvist a. a., s. 250. 
122 Jfr art. 31–37 med 43 och bilaga III p. (g) AIFM-direktivet där det framgår att åtgärder måste vidtas för att 
förhindra marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare; Impact assessment s. 52 f.; Se även 
avsnitt 3.3. 
123 Art. 43 i AIFM-direktivet. 
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marknadsföring till icke-professionella investerare tillåts medlemsstaterna också uppställa 
striktare krav än de som gäller vid marknadsföring till professionella investerare på den 
nationella nivån, i enlighet med direktivet. Striktare krav får uppställas på såväl AIF-förvaltare 
som AIF-fonder i sig, dock under förutsättningen att medlemsstaterna uppställer samma krav 
på EU-baserade AIF-fonder etablerade i annan medlemsstat, vilka är föremål för 
gränsöverskridande marknadsföring, som på AIF-fonder vilka marknadsförs inom 
medlemsstaten.124 

3.4 Den svenska implementeringen av AIFM-direktivet 
3.4.1 LAIF:s övergripande ändamål 
I det följande identifieras de övergripande ändamålen med LAIF (lagnivå) mot bakgrund av 
fondregleringens övergripande ändamål (delrättsområdesnivå) och AIFM-direktivets motiv 
och skäl. Det första motivet till AIFM-direktivet, härrör från behovet av att öka 
förutsättningarna för att övervaka AIF-förvaltare, med anledning av de risker deras verksamhet 
ansågs vara förknippad med i det finansiella systemet.125 Det första övergripande ändamålet 
med lagen är därmed att främja finansiell stabilitet.126 Vidare kan det andra övergripande 
ändamålet med lagen sägas vara att underlätta för omsättningen av fonder, för att på så sätt 
uppfylla en av fondsparandets viktiga funktioner i form av allokering av sparande. Genom att 
underlätta för omsättningen av fonder påverkas utbudet positivt. Ett stort utbud bidrar till 
konkurrens och en högre effektivitet, vilket slutligen leder till ökat välstånd.127  

Det tredje och sista övergripande ändamålet med lagen, är upprätthållandet av förtroendet på 
marknaden. Även här är det förtroendet mellan marknadens aktörer såväl som förtroendet 
mellan aktörerna och deras investerare som åsyftas. Vid brist på förtroende på marknaden, 
sjunker effektiviteten och upprätthållandet av den finansiella marknadens funktioner äventyras. 
Upprätthållandet av förtroendet för den finansiella marknaden motiverar bl.a. de i lagen 
uppställda informationskraven på AIF-förvaltare samt regleringen av bl.a. tillsyn och 
ingripanden.128   

                                                
124 Art. 43.1 i AIFM-direktivet. 
125 Se avsnitt 3.2; Skäl 17 AIFM-direktivet. 
126 Se avsnitt 2.4 och 3.2. 
127 SOU 2006:50, s. 155. I SOU:n behandlas detta dock som dynamisk effektivitet; Hanqvist, a. a., s. 93; I 
somliga delar av propositionen tas också hänsyn till lagens inverkan på konkurrensen vilket kan kopplas till 
underlättandet för omsättningen dock kan ej någon uttrycklig regel återfinnas i lagen, se prop. 2012/13:155, s. 
186, 365 och 411 ff.; Uttryck för detta ändamål kan också utläsas av att AIFM-direktivet syftar till att skapa en 
inre marknad för AIF-förvaltare, skäl 3 och 4 AIFM-direktivet. Direktivet ämnar således underlätta utvecklingen 
av en gemensam marknad för de aktörer och de olika investeringsalternativen som direktivet reglerar, Hanqvist, 
a. a., s. 171; Se också avsnitt 2.4.  
128 Detta övergripande ändamål kan inte utläsas direkt ur AIFM-direktivet, dock ges uttryck för investerarskydd 
vid upprepade tillfällen vilket kan sägas korrespondera mot upprätthållandet av förtroendet på marknaden, se 
t.ex. skäl 88 och 90, art. 37.8 a) iii), 67.2 a) ii), b) iv) och 67.6 AIFM-direktivet samt, 3, 8, 10, 13 och 14 kap. 
LAIF, här i form av bestämmelser om tillståndskrav, verksamhetsbestämmelser, informationsgivning, tillsyn 
och ingripanden; Prop. 2012/13:155, s. 169 f.; SOU 2004:47, s. 278; Se också avsnitt 2.4. De övergripande 
ändamålen på delrättsområdesnivå och på lagnivå uppvisar stora likheter. De behandlas dock separat i uppsatsen 
med anledning av att LAIF:s tillkomst till stora delar grundar sig på finanskrisens efterverkningar. Vid 
identifieringen av de övergripande ändamålen på lagnivå används således inte samma parametrar som vid 
identifieringen av de övergripande ändamålen på delrättsområdesnivå. Vidare bidrar en nivåuppdelning av de 
övergripande ändamålen till att de övergripande ändamålen på lagnivå kan befästas och förankras i de 
övergripande ändamålen på delrättsområdesnivå. 
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3.4.2 Något om begreppet marknadsföring 
Marknadsföring definieras i AIFM-direktivet och i LAIF som:  

“direkt eller indirekt erbjudande eller placering, på AIF-förvaltarens initiativ eller för AIF-
förvaltarens räkning, av andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond som denne 
förvaltar och som riktar sig till investerare med hemvist eller stadgeenligt säte inom EES”129 

AIFM-direktivets definition av begreppet ”marknadsföring” är flitigt omdiskuterad och 
kontroversiell eftersom dess tillämpning och tolkning skiljer sig åt medlemsstater emellan.130 
Hanqvist anför att språkskillnader ofta utgör en av anledningarna till att implementering av 
direktiv kan skilja sig mellan medlemsstater. Däremot kan inte AIFM-direktivets definition av 
marknadsföring sägas vara ett exempel på detta, ty det rent språkligt går att fastställa begreppets 
innebörd i direktivet. Genom att språkligt tolka marknadsföringsbegreppet i olika 
språkversioner av AIFM-direktivet, kan en genomgående tolkning utläsas. Begreppet 
marknadsföring i AIFM-direktivet syftar till försäljningen av fondandelar, inte blott de 
säljfrämjande åtgärder som företas. En slutats som inte stämmer överensstämmer med 
marknadsföringsbegreppets innebörd i den svenska implementeringen av AIFM-direktivet.131 

Enligt förarbetena till LAIF har definitionen av begreppet marknadsföring samma betydelse 
som begreppet marknadsföring i lagen om värdepappersfonder tillika den svenska 
implementeringen av UCITS IV-direktivet.132 Vid en kort historisk tillbakablick visar det sig 
dock att begreppet marknadsföring tidigare inneburit “säljfrämjande åtgärder” och att skillnad 
gjorts i fondregleringen på “utbjudande” och “marknadsföring” av fondandelar.133 Vid 
implementeringen av UCITS IV-direktivet, görs i förarbetena en språklig tolkning av 
direktivets engelska begrepp “marketing”.  Slutsatsen som där dras är att begreppet tillmäts en 
vidare betydelse än svenskans “marknadsföring”, innefattande såväl försäljning som 
säljfrämjande åtgärder. Anmälningsplikten134 föreslås inträda när andelarna marknadsförs, inte 
enbart när de utbjuds, vilket innebär en ändring av gränsen för när anmälan erfordras.135 Det 
bör här påpekas att någon ändring av gränsen för när anmälan erfordras inte skett i någon annan 
av UCITS IV-direktivets språkversioner, ty dessa använder samma begrepp som 

                                                
129 Art. 4.1 (x) AIFM-direktivet; 2 kap. 11 § p. 14 LAIF; I framställningen som följer efter detta delavsnitt 
används förarbetenas innebörd av begreppet “marknadsföring”.  
130 8 §, och avsnitt 2.2, s. 16 i ESMA's opinion to the European Parliament, Council and Commission and 
responses to the call for evidence on the functioning of the AIFMD EU passport and of the National Private 
Placement Regimes, 30 July 2015, (2015/ESMA/1235). 
131 Att innebörden av begreppet “marknadsföring” tillmäts så stor betydelse har att göra med att förvaltare för att 
marknadsföra andelar eller aktier i en AIF behöver ansöka om tillstånd som förvaltare eller ifall sådant tillstånd 
beviljats underrätta Finansinspektionen om marknadsföringen förvaltaren avser påbörja. Till detta hör att olika 
bestämmelser gäller för marknadsföring i förvaltarens hemland eller i annat medlemsland samt vilken 
investerarkategori som ska marknadsföras till. Prop. 2012/13:155, s. 229; Hanqvist, a. a., s. 229 ff. och 233. 
132 Prop. 2012/13:155 s. 230 f.. 
133 Se art. 46 I den svenska språkversionen av UCITS I-direktivet, jfr art. 93 (1) UCITS IV-direktivet; Prop. 
2002/03:150, s. 269. Se lokutionen “Ett utländskt fondföretag som får utbjuda sina UCITS-fonder här i Sverige 
får också̊ marknadsföra fonderna; för reklam (advertising) gäller då de svenska reglerna.”; Hanqvist, a. a., s. 
235 f.. 
134 Anmälningsplikt är inte att likställa med tillståndsplikt, ty de utgör två olika typer av statliga ingrepp i 
näringsfriheten, se fotnot 152. I förarbetena till LIF i och med implementeringen av UCITS IV-direktivet avsågs 
värdepappersfonder. Värdepappersfonder har ett starkt konsumentskydd, se delavsnitt 2.3.1 och 2.3.3, varpå ett 
så omfattande ingrepp i näringsfriheten som tillstånd innebär, inte är nödvändigt. Avseende AIF-fonder och 
marknadsföring av dessa till icke-professionella investerare krävs dock tillstånd, se delavsnitt 3.4.3.1 och 
3.4.3.2. 
135 Prop. 2010/11:135, s. 132 f.; Hanqvist, a. a., s. 237. 
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språkversionerna av UCITS I-direktivet, vilka motsvarar svenskans ”utbjuda”.136 Vidare tas i 
förarbetena vid implementering av UCITS IV-direktivet, hänsyn till avsikten med 
anmälningsförfarandet i detsamma och att detta inte torde avse enbart att reglera försäljningen, 
utan även marknadsföringen av fondandelar. I syfte att bereda tillsynsmyndigheten möjlighet 
att utöva tillsyn över dels de av fondförvaltarna företagna åtgärderna och deras 
överensstämmelse med de i direktivet uppställda kraven, dels fondförvaltarnas 
marknadsföringskommunikation innan användning av densamma, föreslås att underrättelse till 
behörig tillsynsmyndighet skulle ske vid tidpunkten för inledandet av marknadsföringen. 
Vidare anförs att syftet med marknadsföring i sig torde vara att resultera i försäljning och att i 
det fall marknadsföring inte utgör föremål för anmälningsplikt, riskerar syftet med 
underrättelseförfarandet till de behöriga tillsynsmyndigheterna att inte uppfyllas.137 

En parallellitet föreligger mellan prospektregleringen som återfinns i lagen om handel med 
finansiella instrument (LHF)138 och LAIF, eftersom regleringen uttryckligen undantar 
värdepapper som utgörs av andelar i vissa AIF-fonder från prospektskyldighet.139 Undantaget 
görs med anledning av att informationskraven i LAIF uppfyller samma avsedda funktion som 
prospektreglerna avser uppfylla.140 Vidare framgår av övergångsbestämmelserna i LAIF att 
förekomsten av prospekt som upprättats innan LAIF trädde i kraft föranleder ett undantag från 
marknadsföringsbestämmelserna i LAIF under prospektets giltighetstid.141 Prospektet som en 
av myndigheterna godkänd erbjudandehandling utgör med andra ord ett substitut för det av 
myndigheter godkända tillståndet för marknadsföring.142 Vidare har i doktrin anförts att 
erbjudande enligt LAIF, bör förstås på samma sätt som i LHF. Enligt LHF ska prospekt 
upprättas under förutsättningen att de överlåtbara papperna erbjuds till allmänheten eller tas 
upp för handel på en reglerad marknad.143 Begreppet “erbjudande” enligt LHF torde dock inte 
omfatta företagande av säljfrämjande åtgärder emedan dessa åtgärder i form av reklam regleras 
separat i lagen.144  

I förarbetena till LAIF anförs som motivering till att begreppet “erbjudande” tillmäts en vidare 
innebörd, inkluderande säljfrämjande åtgärder, direktivets breda definition av 
“marknadsföring” och den skyldighet enligt direktivet att se till att AIF-fonder inte 
marknadsförs till icke-professionella investerare, en skyldighet vars betydelse skulle förringas 
                                                
136 Advokatsamfundets remissyttrande, s. 14 ff.; Hanqvist, a. a., s. 234 ff.. 
137 Prop. 2010/11:135, s. 132 f. Till detta argument inbegripande en språklig tolkning av engelskans “marketing” 
kan anföras att systematisk skillnad har gjorts i unionsrättslig reglering beträffande tillhandahållandet av en 
tjänst och marknadsföringen av densamma, se tex. skäl 85 MiFID II och art. 46 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av 
kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 
2006/48/EG och 2006/49/EG (Text av betydelse för EES) (CRD IV) där marknadsföring ses som säljfrämjande 
åtgärder i form av reklam; Hanqvist, a. a., s. 240. 
138 Kap. 2 i lag (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF); Hanqvist, a. a., s. 240. 
139 2 kap. 2 § 1 p. b) LHF, se också 4 kap. 2-3 §§ LAIF. Parallelliteten kan även finnas i prop. 2012/13:155, s. 
244 f.. 
140 Prop. 2002/03:150 s. 178, prop. 2004/05:158, s. 169 och prop. 2012/13:155, s. 247. För konstellation av 
källor se Hanqvist, a. a., s. 240.  
141 Se p. 4–5 i övergångsbestämmelserna till LAIF; Hanqvist, a. a., s. 240. 
142 Hanqvist, a. a., s. 240. 
143 2 kap. 1 § LHF. 
144 2 kap. 32 § LHF. Anledningen härför är att säkerställa att även de säljfrämjande åtgärder som föll utanför den 
då gällande marknadsföringslagen (1995:450) skulle falla under LHF:s tillämpningsområde, prop. 2004/05:158, 
Prospekt, s. 117 f. 
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om begreppet marknadsföring inte omfattade även företagandet av säljfrämjande åtgärder.145 
Av förarbetena framgår vidare att begreppet “marknadsföring” i LAIF även ska tillmätas 
samma innebörd som begreppet “placering” i värdepappersmarknadslagen (VpmL)146 i den 
bemärkelsen att även vid placering av andelar eller aktier i en AIF-fond ska en säljfrämjande 
åtgärd anses vara för handen.147 Definitionen av “placering” av finansiella instrument enligt 
VpmL delas upp i placering med och utan fast åtagande. Med placering med fast åtagande 
åsyftas ett åtagande av värdepappersrörelsen att köpa de i placeringen ifrågavarande 
instrumenten. Med placering utan fast åtagande åsyftas istället försök till att hitta annan 
köpare.148 Placering av finansiella instrument är enligt VpmL föremål för tillståndsplikt för att 
få bedriva värdepappersrörelse. Det finns emellertid inget som tyder på att placeringsbegreppet 
i VpmL inbegriper säljfrämjande åtgärder eller att dessa åtgärder skulle utgöra föremål för 
tillståndsplikt på det sätt som nu är fallet i LAIF. Sett till tillståndskatalogen i LAIF och den i 
förarbetena dragna parallellen till VpmL:s tillståndskatalog, kan begreppet “placering” i sin 
definition härför inte inbegripa säljfrämjande åtgärder.149 

3.4.3 Svenska AIF-förvaltares marknadsföring av AIF-fonder i Sverige 
3.4.3.1 Specialfonder 
Andelar i en specialfond får enligt LAIF marknadsföras till icke-professionella investerare 
under förutsättning att förvaltaren av fonden har ansökt och beviljats tillstånd av 
Finansinspektionen (FI), som är behörig tillsynsmyndighet150, att förvalta en alternativ 
investeringsfond. Det krävs alltså inget särskilt tillstånd för marknadsföring, utan det räcker 
med det tillståndet förvaltaren erhållit för att bedriva den förvaltande verksamheten.151 
Anledningen till att särskilt tillstånd inte behövs för marknadsföring av specialfonder till icke-
professionella investerare beror på att specialfonder redan har ett starkt investerarskydd.152 Det 
starka investerarskyddet tar sig uttryck genom bl.a. bestämmelser om riskspridning och 
placering. Specialfonder är vidare även föremål för omfattande reglering där höga krav på 

                                                
145 Prop. 2012/13:155, s. 230; Prop. 2010/11:135, s. 132; Skyldigheten som åsyftas återfinns i 4 kap. 9 § LAIF. 
146 Värdepappersmarknadslag (2007:528). 
147 Prop. 2012/13:155, s. 210; 2 kap. 1 § p. 6–7 VpmL; Prop. 2006/07:115, Ny lag om värdepappersmarknaden, 
s. 311. 
148 Prop. 2006/07:115 s. 559. 
149 Hanqvist, a. a., s. 242. 
150 1 § 1 p. förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen; 13 kap. 1 § LAIF. 
151 4 kap. 1 § LAIF; Prop. 2012/13:155, s. 242 f.. 
152 Se delavsnitt 2.3.3. Tillståndsplikt utgör ett av de statliga medlen för utövandet av kontroll över 
näringsverksamhet och kan sägas vara det mest ingripande medlet. Övriga sätt för staten att utöva kontroll över 
näringsverksamheten är genom auktorisation, registrering och anmälan. I LAIF finns samtliga av dessa sätt för 
staten att utöva kontroll tillgängliga med undantag för auktorisation. Hanqvist, a. a., s. 298 f.; Tillstånd regleras i 
3 kap. 1 § 1 st., reglering i 2 kap. 1 § och till viss del anmälan i 4 kap. 6 och 10 §§ LAIF. Verksamheten för 
vilken tillstånd måste beviljas, är förvaltning av AIF-fonder. Förvaltning definieras i LAIF som 
portföljförvaltning eller riskhantering. Tillstånd får dock inte ges till en förvaltare som bara tillhandahåller en av 
tjänsterna, båda tjänster måste således tillhandahållas samtidigt, 3 kap. 1 § st. LAIF och 1 kap. 4 § LAIF; 
Tillståndsförbehållet för verksamheter som bedrivs på den finansiella marknaden kan sägas utgöra ett 
kontrolltillstånd, i den bemärkelse att tillstånden används för verksamheter som är önskvärda med anledning av 
att de tillför samhällsnytta, men som kan medföra skadliga effekter om de inte kontrolleras. Hanqvist, a. a., s. 
300. En observation som här är på sin plats är att näringsverksamheten begränsas till förmån för av främjande av 
finansiell stabilitet och upprätthållandet av förtroendet för den finansiella marknaden. 
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informationsgivning till investerare uppställs. Dessa bestämmelser är essentiella beträffande 
ett gott investerarskydd.153 

Bestämmelserna om informationsgivning till investerare uttrycks i form av upprättande av 
informationsbroschyr, faktablad och information om kostnader. Kravet på innehållet i 
informationsbroschyren är omfattande och uppgår till 15 uppräknade punkter i lagrummet där 
allt från fondens investerarstrategi, tillgångsslag, principer och rutiner för värdering av fondens 
tillgångar till fondens historiska avkastning omfattas. I de fall förvaltaren av fonden omfattas 
av prospektskyldighet, är det tillräckligt att innehållet i informationsbroschyren enbart består 
av den information som inte omfattas av prospektet. Utöver denna information, ska broschyren 
eller annat material för marknadsföring innehålla information om att fonden är en specialfond 
och om fondvärdet kan variera med anledning av fondens sammansättning eller 
förvaltningsmetod.154 Faktabladet ska, för specialfondens icke-professionella investerare, 
innehålla relevant information om fonden på ett rättvisande, tydligt och lättbegripligt sätt för 
att underlätta bedömningen för investeraren angående fonden och de risker förenade med en 
investering i densamma.155 Vidare ska förvaltaren av specialfonden, på begäran av investerare, 
lämna information om riskhantering, tillhandahålla årsberättelse och halvårsredogörelse samt 
skriftligen informera varje andelsägare hur stor del av fondens totala kostnader som kan 
hänföras till innehavet.156   

                                                
153 Prop. 2012/13:155, s. 241; Se även prop. 2002/03:150 s. 311. Mer om investerarskyddet vid redogörelsen om 
LAIF:s underliggande ändamål under avsnitt 4.2 och 4.3.1. 
154 10 kap. 1 § LAIF genom 12 kap. 7 § LAIF; Prop. 2012/13:155, s. 320 f. Läsaren noterar här ännu en parallell 
från LAIF till prospektsregleringen, som bidrar till förvirringen över det valda begreppet “marknadsföring”. 
155 10 kap. 2 § LAIF och 4 kap. 16 a § LVF genom 12 kap. 8 § LAIF. Bestämmelser om faktablad har sin 
upprinnelse i art. 78–81 UCITS-direktivet som implementerades genom LIF (nu LVF). Sedan den 16 december 
är en ny förordning i kraft, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 
2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella 
investerare (PRIIP-produkter) (Text av betydelse för EES) (PRIIPs). Förordningens art. 32.1 undantar dock 
fondföretag som inte omfattas av UCITS-direktivet (förvaltare av AIF-fonder) men som ändå tillämpar reglerna 
om faktablad enligt art. 78–81 UCITS-direktivet från förordningens omfattning till den 31 december 2019. 
Reglerna om faktablad i LAIF kan därmed sägas “överbrygga informationsgapet” som annars hade uppstått 
mellan specialfonder som omfattas av reglerna i 4 kap. 16 a § LVF och övriga AIF-fonder fram tills det att 
förordningen omfattar förvaltare av AIF-fonder. Prop. 2012/13:155, s. 249 f. och 325 f.. 
156 12 kap. 9 § LAIF om kompletterande information, 12 kap. 10 § LAIF om årsberättelse och 
halvårsredogörelse, 12 kap. 12 § LAIF om kostnader; Prop. 2012/13:155, s. 230 ff.. 
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3.4.3.2 ETF-fonder  
En svensk AIF-förvaltare får, under förutsättningen att vederbörande har tillstånd för sin 
verksamhet, efter separat marknadsföringstillstånd från FI, marknadsföra andelar eller aktier i 
en AIF-fond i andra fall än det som avses i ovanstående delavsnitt.157 Marknadsföring är tillåten 
om andelarna eller aktierna i AIF-fonden är upptagna till handel på reglerad marknad och ett 
faktablad finns upprättat som uppfyller de i LAIF uppställda kraven på faktablad.158 I 
förarbetena diskuteras huruvida dessa AIF-fonder, vilka lyder under benämningen ETF-fonder 
och tidigare saknat reglering i svensk rätt, ska få marknadsföras till icke-professionella 
investerare. Det anförs av regeringen, om än något felaktigt, att AIF-fonder kommer att bilda 
en ny fondkategori och därmed utgöra ett jämförbart alternativ till värdepappersfonder och 
specialfonder.159 Det ansågs därför inte lämpligt med en för stor skillnad i investerarskyddet 
mellan de olika typerna av AIF-fonder. En skillnad i investerarskyddet skulle utöver den 
ojämna skyddsnivån till investerare med lika förväntningar på densamma, medföra en 
snedvriden konkurrens.160 För att ett gott investerarskydd skulle upprätthållas, gavs i 
förarbetena därmed förslag på förbud av marknadsföring av andra AIF-fonder än specialfonder 
till icke-professionella investerare. En sådan lösning skulle dock medföra en kraftig 
begränsning av investeringsalternativ för icke-professionella investerare.161 Lösningen blev 
istället att ytterligare krav uppställdes på AIF-fonder som inte utgör specialfonder.162  

De särskilda kraven består i krav på likviditet och information om produkten i sig genom 
upprättande av faktablad. Krav på likviditet innebär att fonden ska kunna lösas in och andelarna 
ska kunna omvandlas till pengar. Några krav på rätt till inlösen framgår inte av AIFM-direktivet 
men krav som går utöver AIFM-direktivet får uppställas vid marknadsföring till icke-
professionella investerare. Genom att uppställa krav om att AIF-fonder ska vara upptagna till 
handel på en reglerad marknad, uppfylls kravet på likviditet.163 Kraven på regelbunden 

                                                
157 4 kap. 4 § 1 st. 1 meningen LAIF; Bestämmelsen kan bidra till förvirring vid första anblick eftersom det där 
stipuleras att en förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF efter tillstånd av FI får marknadsföra andelar 
eller aktier i en AIF-fond som är upptagen till handel på reglerad marknad. Förvaltaren måste alltså redan 
inneha ett verksamhetstillstånd vilket förutsätter att förvaltaren tillhandahåller de tjänster för vilka tillstånd 
medges i namnd paragraf. Det andra tillståndet ges dock inte för marknadsföring i sig utan för förvaltning av 
fonden där marknadsföring är nödvändig för förvaltningen, jfr prop. 2012/13:155, s. 445 f.; 4 kap. 4 §, FFFS 
2013:10.  
158 4 kap. 4 § LAIF; Vad ansökan ska innehålla framgår av 4 kap. 4 §, FFFS 2013:10; En AIF-fond upptagen till 
handel på en reglerad marknad (noterad) eller annan handelsplats som är öppen för allmänheten (onoterad), 
innebär per se att AIF-fonden marknadsförs till icke-professionella investerare. FI, Promemoria, Frågor & svar 
om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF),2013-06-27 
(uppdaterad 2014-06-02). 
159 Prop. 2012/13:155, s. 245. Specialfonder som fondtyp faller in under kategorin AIF-fonder. AIF-fonder i sig 
kan därmed inte utgöra alternativ till specialfonder som fondtyp. Hanqvist, a. a., s. 354. 
160 AIFM-direktivets bestämmelser uppställda i syfte att skydda investerare, ansågs visserligen vara 
ändamålsenliga, emellertid likställdes inte ändamålsenligheten med ett tillräckligt starkt investerarskydd. Prop. 
2012/13:155, s. 243 f.. 
161 Se delavsnitt 4.3.2. 
162 Prop. 2012/13:15, s. 245. Regeringen anförde att reglerna i direktivet visserligen är ändamålsenliga, men att 
det bör uppställas ytterligare krav vid marknadsföring av dessa AIF-fonder till icke-professionella investerare 
för att ett fullgott investerarskydd ska anses föreligga. 
163 Prop. 2012/13:15, s. 246; För att finansiella instrument ska få tas upp till handel krävs att det finns 
“förutsättningar för en rättvis, välordnad och effektiv handel”, 15 kap. 2 § VpmL; Sjätte distinktionen, se fotnot 
49, utgörs av fonder vars aktier eller andelar är upptagna på en reglerad marknad, dvs. noterade och övriga 
fonder vars aktier eller andelar är onoterade. Såväl slutna fonder som öppna kan vara noterade. Hanqvist, a. a., s. 
140; Att vara upptagen till handel på en reglerad marknad innebär att emittenten är godkänd av marknadsplatsen 
och följer de krav som där uppställs. Se exempelvis Stockholmsbörsens regelverk för emittenter, Allmänna 
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informationsgivning gäller samtliga AIF-fonder, med undantag för riskkapitalfonder.164 De 
bestämmelser som gäller för specialfonder beträffande kostnadsinformation, är dock i grunden 
utformade för värdepappersfonder och anpassade efter deras rättsliga struktur.165 Utredningens 
bedömning visade på att ett sådant krav svårligen kan utformas på ett sätt som gör att 
informationen mellan fonder går att jämföra. Andra AIF-fonder än specialfonder, som 
marknadsförs till icke-professionella investerare i Sverige, ansågs i förarbetena därmed inte 
medföra någon särskild anledning till att uppställa krav på lämnande av 
kostnadsinformation.166 Med anledning härav uppställdes det alternativa kravet på att dessa 
AIF-fonders andelar eller aktier ska vara upptagna till handel på en reglerad marknad. 
Ifrågavarande krav medför att ETF-fonderna omfattas av de informationskrav och 
redovisningsregler som handelsplatsen uppställer för noterade bolag, vilket medför att AIF-
fondens intäkter och kostnader kommer att redovisas.167 

3.4.3.3 Riskkapitalfonder 
En svensk AIF-förvaltare får, under förutsättningen att vederbörande har tillstånd eller har 
anmält sig för registrering168 hos FI, efter att FI givit förvaltaren separat tillstånd för 
marknadsföring, marknadsföra riskkapitalfonder. Riskkapitalfonder är AIF-fonder som 
investerar i onoterade bolag för att förvärva kontroll och kännetecknas av att de är slutna fonder 
Med slutna fonder avses att andelarna är begränsade till antalet och inte kan lösas in på begäran 
av fondandelsägarna under minst fem år. De bolag fondkapitalet investeras i, är vanligtvis små 
företag med möjlighet till tillväxt och utveckling alternativt redan etablerade företag i behov 
av förändring i organisationen.169  

Uttrycket “utan rätt till inlösen” definieras i förarbetena som en avsaknad av möjlighet till 
inlösen direkt ur fondförmögenheten, vilken ges i det avtal där andelsägarnas rättigheter i 
relation till AIF-fonden regleras. Finns inte en sådan möjlighet i avtalet, saknar fonden rätt till 

                                                
bestämmelser avsnitt 1, se även Börsregler för Nordic Growth Market (NGM) Equity, Regler för bolag vars 
aktier är upptagna till handel på NGM Equity gällande från och med den 1 januari 2019, Börshandlade fonder 
avsnitt 1–4 och allmänna bestämmelser avsnitt 1.4. 
164 Se delavsnitt 3.4.3.3. 
165 Prop. 2012/13:155, s. 336; Anledningen till att specialfonder omfattas av dessa bestämmelser är att 
fondtypen tidigare reglerades i samma lag och har samma rättsliga ställning, se avsnitt 2.2. 
166 Prop. 2012/13:155, s. 336. Enligt förarbetena är syftet med bestämmelsen om kostnadsinformation att för 
investerare underlätta jämförelsen av kostnader och bedömning av fondens värde samt bidra till ökad 
kostnadseffektivitet, troligtvis i form av ökad konkurrens. Prop. 2012/13:155, s. 336; Prop. 1997/98:160, s. 154. 
167 Prop. 2012/13:155, s. 336; Stockholmsbörsens regelverk för emittenter, Regelverk för emittenter Nasdaq 
Stockholm 1 januari 2019, Börshandlade fonder, avsnitt 2.2 kapacitet för informationsgivning, s. 55 f.; ETF-
fonderna omfattas även av prospektskyldighet, vilket medför att en informationsbroschyr inte behöver upprättas. 
4 kap. 4 § LAIF; 2 kap. 1 och 2 § LHF; Prop. 2002/03:150, s. 178; Hanqvist, a. a., s. 593 f.; Se även delavsnitt 
3.4.2. 
168 Som framgår ovan i delavsnitt 3.4.3.1, fotnot 152, utgör även registrering ett av de statliga medlen för 
utövandet av kontroll över näringsverksamhet. Förvaltare som ägnar sig åt portföljförvaltning där fondens 
tillgångar ej överstiger tröskelvärdena i 2 kap. 2 § LAIF får om de inte ansökt om tillstånd istället anmäla sig för 
registrering hos behörig tillsynsmyndighet, FI. Det faktum att det även är tillåtet för en registrerad förvaltare av 
riskkapitalfonder att marknadsföra dessa till icke-professionella investerare torde inte ge föranleda ett svagare 
investerarskydd eftersom ett andra tillstånd behövs från FI för förvaltning och därmed marknadsföring av 
riskkapitalfonder till denna investerarkrets; Krav på ansökans innehåll återfinns i 4 kap. 5 §, FFFS 2013:10; Jfr 
prop. 2012/13:155, s. 246 och 249 f. där regeringen anser att marknadsföring till icke-professionella investerare 
bör tillåtas av förvaltare som har tillstånd och inte enbart registrering. Riskkapitalfonder är de enda fonderna 
vilka undantas från denna huvudregel. 
169 4 kap. 5 § 1 st. p. 1–2 LAIF; Prop. 2012/13:155, s. 446; Om fondkapitalets placering Hanqvist, a. a., s. 137. 



 28 

inlösen och det är således fråga om en sluten fond.170 Marknadsföringen av andelar eller aktier 
i en riskkapitalfond får dock, till skillnad från de fonder som behandlas ovan, marknadsföras 
till vissa171 icke-professionella investerare. Begränsningen av investerarkretsen görs genom att 
marknadsföring tillåts till investerare, vilka åtar sig att investera ett belopp motsvarande minst 
100 000 euro och skriftligen, i en från avtalet för ingåendet av investeringsåtagandet separat 
handling, uppger att de är medvetna om de risker investeringen kan medföra.172 Vid 
marknadsföring av andelar eller aktier i en riskkapitalfond förhindras en del av kategorin icke-
professionella investerare från att erbjudas detta investeringsalternativ. Vidare uppställs här 
även krav på investerarna och inte, som vid marknadsföring av övriga AIF-fonder, enbart på 
förvaltaren och dennes tillhandahållande av information till investerarna.173   

I förarbetena anges att det är förekommande att riskkapitalfonder vänder sig till icke-
professionella investerare och inte enbart till professionella investerare. Icke-professionella 
investerare som investerarkategori inrymmer såväl institutionella investerare, vilka inte 
uppfyller kvalifikationskraven för att utgöra professionella investerare, som fysiska personer i 
form av konsumenter174. Det breda spektrum av investerare inom samma investerarkategori 
medför skillnad i behov av investerarskydd. Slutna fonder, i form av riskkapitalfonder, 
uppfyller inte kraven på likviditet, ty andelsägarna saknar rätt till inlösen och möjlighet till 
avyttring under fondens existens. Därmed uppfyller riskkapitalfonder inte den nivå av 
investerarskydd som bör finnas för AIF-fonder som marknadsförs till icke-professionella 
investerare, i form av konsumenter. Riskkapitalfonder är därför inte att betrakta som lämpliga 
konsumentprodukter och tillåts därför enbart marknadsföras till vissa typer av icke-
professionella investerare. Anledningen till att marknadsföring av riskkapitalfonder tillåts till 
en viss typ av icke-professionella investerare och inte förbjöds för hela investerarkategorin, 
framhölls i förarbetena som en önskan om att inte utestänga investerare och stävja en 
fungerande verksamhet.175  

                                                
170 Prop. 2012/13:155, s. 203; Se även avsnitt 2.2 ovan. Rätten till inlösen tillfaller egentligen andelsägarna och 
inte fonden, därför kan det vara en aning förvirrande att tala om att fonden saknar rätt till inlösen. Den sjunde 
distinktionen kan här utrönas i fondförvaltningen, jfr fotnot 49, uppdelningen i öppna och slutna fonder. 
Hanqvist, a. a., s. 136 f.. 
171 Begränsningen av kretsen investerare har sin upprinnelse i förordningen om europeiska kapitalfonder. Art. 
6.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska 
riskkapitalfonder (Text av betydelse för EES) (EuVECAF). Förordningen äger dock bara tillämplighet på 
förvaltare av de AIF-fonder som inte överstiger de tröskelvärden som avses i art. 3.2 b AIFM-direktivet, se skäl 
8. I och med LAIF tillämpas dock dessa bestämmelser på alla riskkapitalfonder; Prop. 2012/13:155, s. 250. 
172 4 kap. 5 § 1 st. 1-2 p. LAIF; Prop. 2012/13:155, s. 446. 
173 Denna slutsats görs genom jämförelse av 4 kap. 5 § LAIF och övriga lagrum i samma kapitel som behandlas 
i uppsatsen, det framgår vid en genomgång att ingen hänvisning i aktuellt lagrum görs till kap. 10 LAIF om 
informationskrav likt de hänvisningar som förekommer i 4 kap. 1–2 §§ LAIF. Vid genomläsning av förarbetena 
framgår dock att kraven på information bör samlas i ett och samma kapitel och gälla alla AIF-fonder, se prop. 
2012/13:155, s. 242. Huruvida dessa krav ska gälla även för riskkapitalfonder går ej att utläsa av 4 kap. 5 §, ty 
riskkapitalfonder vid subsumtion inte omfattas av informationskraven i 10 kap. Av 4 kap. 5 § FFFS 2013:10, 
framgår dock att riskkapitalfonder omfattas av krav på upprättande av informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § 
LAIF vilken ska ingå i tillståndsansökan. Av föreskrifterna framgår även att riskkapitalfonder inte omfattas av 
bestämmelserna om faktablad och att de i viss mån undantas från vissa bestämmelser om tillhandahållande av 
information och informations- och rapporteringskrav, 1 kap. 3 § i FFFS 2013:10. 
174 Med “konsumenter” avses här samma begrepp som i 1 kap. 2 § 4 st. lag (2005:59) om distansavtal och avtal 
utanför affärslokaler, dvs. “en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför 
näringsverksamhet”. 
175 Prop. 2012/13:155, s. 249 f., motiveringen framstår som aningen motsägelsefull med anledning av att en 
sådan begränsning ändock medför de följder som önskas undvikas, se delavsnitt 5.3.1. I förarbetena görs vidare 
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Riskkapitalfonder utgör vidare inte färdiga produkter vid marknadsföring likt de AIF-fonder 
som behandlas i delavsnitten ovan. Etableringen av riskkapitalfonder föregås av förhandlingar 
med investerare, något som innebär att det vid den initiala kontakten med investerare, vilket 
faller under marknadsföring enligt LAIF, saknas utkast till avtal.176 Att uppfylla kraven för att 
erhålla tillstånd vid marknadsföring torde därmed vara svårare beträffande riskkapitalfonder. 
Rådande sakläge är något som beaktats beträffande vilken information AIF-förvaltare av 
riskkapitalfonder behöver tillhandahålla vid ansökan om tillstånd för marknadsföring.177 

3.4.3.4 Sammanfattande kommentarer om marknadsföring 
Regleringen av svenska AIF-förvaltares marknadsföring av AIF-fonder i Sverige, till icke-
professionella investerare kan sammanfattas med nedanstående figur: 

Figur 4: AIF-fonders marknadsföring till icke-professionella investerare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Källa: Egen bearbetning 

                                                
en anmärkningsvärd härledning som motiverar regleringens utformning: “Det förekommer att riskkapitalfonder 
vänder sig till investerare som inte är professionella investerare enligt definitionen i lagen om 
värdepappersmarknaden. Ofta är det institutionella investerare men det kan t.ex. vara fråga om fysiska 
personer som i och för sig har ett stort placeringsbart kapital och erfarenhet av denna typ av investeringar men 
som inte har genomfört det antal transaktioner eller har den erfarenhet från finanssektorn som krävs för att få 
betraktas som professionella investerare”, det torde här vara fråga om icke-professionella investerare i form av 
konsumenter men blott det faktum att en fysisk person har ett stort placeringsbart kapital medför inte att denne 
har erfarenhet av denna typ av investeringar. Att uppställa ett minimi-belopp för investering är alltså inte direkt 
förknippat med investerarens kunskap och blir därför aningen problematiskt, mer om detta under avsnitt 5.3.1.  
176 Svenska Riskkapitalföreningens (SVCA:s) remissyttrande över SOU 2012:67, Fi2012/3572 (SVCA:s 
remissyttrande), s. 7; SVCA:s remissyttrande över Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder, FI Dnr 12–3251, (SVCA:s remissyttrande över FI:s föreskrifter), s. 4. 
177 Se 1 kap. 3 § och 4 kap. 5 § FFFS 2013:10. 
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4 Underliggande ändamål i regleringen av marknadsföring till icke-
professionella investerare  
4.1 En kort redogörelse för de underliggande ändamålens karaktär   
Underliggande ändamål tenderar att i aktiebolagsrättslig178 och aktiemarknadsrättslig doktrin 
identifieras som skyddsregler, dvs. regler uppställda i syfte att förhindra att uppfyllandet av de 
övergripande ändamålen sker på bekostnad av andra intressen, det rör sig således om ett slags 
intresseskydd.179 Enligt Almlöf kan underliggande ändamål ses som negativt utformade, med 
anledning av lokutionen “inte på bekostnad av…”, emellertid finns inget som förhindrar 
förekomsten av positivt utformade underliggande ändamål, vilka ämnar underlätta 
uppfyllandet av de övergripande ändamålen.180 Skäl för avsteg från denna i doktrin etablerade 
uppfattning om vad som utgör underliggande ändamål, saknas och identifieringen av LAIF:s 
underliggande ändamål görs således främst genom att studera de i lagen återkommande 
skyddsreglerna, vilka följer av lagens förarbeten samt med hjälp av teori om principal-
agentrelationer för att identifiera möjliga intressekonflikter.181  

Det primära föremålet för denna uppsats är studien av de lagregler som rör svenska AIF-
förvaltares marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare i Sverige. De 
underliggande ändamål som ifrågavarande lagregler ger uttryck för utgör därmed merparten av 
diskussionen i detta kapitel. 

4.2 De underliggande ändamålen i LAIF 
Vid en översiktlig studie av LAIF och dess förarbeten, framgår främst tre skyddsvärda 
intressen: stabilitetsskydd, investerarskydd och omsättningsskydd. Gränsdragningen intressena 
emellan är inte absolut och inget utesluter förekomsten av fler skyddsintressen. Utifrån 
tillvägagångssättet för identifiering är dock dessa skyddsintressen de mest framstående.  

Skyddet för stabilitet kan t.ex. uttryckas genom bestämmelser om tillståndsplikt för bedrivande 
av verksamhet, bestämmelser om startkapital och kapitalbas, krav på informationsgivning till 
tillsynsmyndigheter, utövande av tillsyn och myndighetssamarbete samt bestämmelserna om 
ingripande mot AIF-förvaltare vid åsidosättande av deras skyldigheter.182 Samtliga 
bestämmelser kan sägas skydda stabiliteten och indirekt investerare, antingen proaktivt ex ante, 
genom uppställandet av krav på verksamhetstillstånd, kapitalkrav och tillsyn eller reaktivt ex 

                                                
178 Läsaren uppmärksammas på att det är metodiken och inte de identifierade ändamålen inom aktiebolagsrätten 
som nyttjas i uppsatsen, se delavsnitt 1.4.3, en härledning till det aktiebolagsrättsliga området är således 
berättigad.  
179 Andersson, a. a., s. 130; Almlöf a. a., s. 100; Stattin, Företagsstyrning, s. 50; Stattin, Takeover, s. 46; Stattin, 
Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 40 ff.. 
180 Almlöf a. a., s. 100. 
181 Skyddsreglerna kan sägas ämna uppfylla en, eller flera, funktioner. Det är således även vid identifiering av de 
underliggande ändamålen fråga om en funktionsorienterad analys dvs. en studie av lagens återkommande 
avsedda funktioner, se Almlöf, a. a., s. 71. Vid identifiering av underliggande ändamål är rättskällorna, enligt 
Andersson, till betydligt större nytta än vid identifiering av de övergripande ändamålen. Andersson, a. a., s. 126. 
I uppsatsen används såväl de materiella som de formella rättskällorna, se delavsnitt 1.4.2. 
182 Bestämmelser om tillstånd återfinns i 3 kap., kapitalkraven i 7 kap., informationskraven i 10 kap., tillsyn i 13 
kap. och ingripande i 14 kap. LAIF. 
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post genom  t.ex. ingripande.183 De proaktiva fokuserar till större del på riskhantering och 
täckande av yrkesansvar, emedan de reaktiva fokuserar på riskbekämpning.184 

Vidare kan skyddet för investerare anses utgöra ett underliggande ändamål. Skyddet för 
investerare kan här förklaras med hjälp av teorin om principal-agentrelationer. Teorin tar sikte 
på uppdelningen mellan kontroll och ägande i företag och att förhållandet däremellan medför 
kostnader.185 Teorin grundar sig på antagandet att parter i ett kontraktsförhållande eftersträvar 
vinstmaximering och handlar i syfte att uppnå densamma. Denna strävan föranleder en 
principal-agent-problematik som ger upphov till intressekonflikter. Principalen, i detta fall 
investerarna, sätter tilltro till att agenten, i detta fall fondförvaltaren, agerar i deras bästa 
intresse vid fullgörande av sitt uppdrag. Agenten har i de flesta fall ett informationsövertag 
gentemot principalen, vilken medför en risk för opportunistiskt agerande från agentens sida, 
vilket påverkar principalen negativt.186 Reglering utgör därmed ett viktigt verktyg för att 
förhindra opportunistiskt agerande från agentens sida och därmed sänka de kostnader denna 
problematik föranleder. 

Investerarskyddet är framträdande på flera ställen i LAIF, inte minst när det gäller 
bestämmelser avseende marknadsföring187 av AIF-fonder, men även beträffande rörelseregler 
och likviditets- och kapitalkrav. Vidare uppställs krav på AIF-förvaltares bedrivande av 
verksamhet i investerarnas bästa intresse, hantering av intressekonflikter samt information till 
investerare.188 Investerarskyddet kan vid en observation delas in i externt och internt skydd.189 
Det externa investerarskyddet kan sägas bestå i skyddet för blivande investerare som kommer 
till uttryck i bl.a. reglerna för marknadsföring, ex ante. Det interna investerarskyddet består i 
skyddet uppställt för befintliga investerare, i form av t.ex. krav på AIF-förvaltares bedrivande 
av verksamhet i investerares intresse, hantering av intressekonflikter och tillhandahållande av 
information ex post. På flera ställen i förarbetena talas om intresset för skyddet av konsumenter, 
istället för skyddet för investerare i allmänhet, vilket visar på att det förekommer nivåskillnader 

                                                
183 Många av bestämmelserna som ämnar skydda stabiliteten medför även skydd för investerare och bidrar till 
att upprätthålla förtroendet på marknaden, se SOU 2004:47, s. 282. 
184 Prop. 2012/13:155, s. 169 f., 204 f., 223 ff., 320 och 370 ff.; Hanqvist, a. a., s. 298 ff., 397 ff., 670 ff. och 748 
f.; Stabilitetsskyddets betydelse kan dock ifrågasättas, se avsnitt 3.2 fotnot 111. 
185 Grunden till teorin lades av Berle och Means under början på 1900-talet och har därefter utvecklas av bl.a. 
Jensen och Meckling. Berle, Adolf Augustus & Means, Gardiner C., The modern corporation and private 
property, Macmillan, New York, 1932, se främst kap. V, VI och VIII (Book II), s. 4, 220 ff., 233 ff. och 277 ff.; 
Michael C. Jensen & Williams H. Meckling, Theory of the Firm: Managerial behavior, agency costs and 
ownership structure, Journal of Financial Economics 1976, Vol. 3, s. 308 f. Teorin är ursprungligen utformad 
efter relationen ledning- aktieägare i bolag, dock visar Jensen & Meckling att denna problematik kan återfinnas i 
alla kontraktsförhållanden vilket gör teorin relevant även i situationen ”AIF-förvaltare”- ”investerare”. 
186 Jensen & Meckling, a. a., s. 308; Kraakman, Reinier H., The anatomy of corporate law: a comparative and 
functional approach, Third edition., Oxford University Press, Oxford, 2017, s. 29 ff.. 
187 Genom att även göra marknadsföringen tillståndspliktig i LAIF tidigareläggs skyddet, från att gälla vid 
försäljning till att även omfatta säljfrämjande åtgärder. Se delavsnitt 3.4.2. 
188 Bestämmelser om marknadsföring återfinns i kap. 4–5 LAIF. Kap. 4 kommer behandlas mer under nästa 
delavsnitt. Bestämmelser om krav på AIF-förvaltares bedrivande av verksamhet i investerares intresse och 
hantering av intressekonflikter återfinns i kap. 8, vilket också går under rubriken “Skydd för investerare och 
andra rörelseregler”, slutligen återfinns bestämmelserna om informationskrav till investerare i kap. 10 LAIF. 
Reglerna om tillsyn och ingripande i kap. 13–14 kan även här ses som skydd för investerare; Prop. 2012/13:155, 
s. 169, 239 ff., 269, 306 ff., 320 ff. Tilläggas bör att den kontraktuella fondskrukturen också motiveras av 
investerarskydd med anledning av dess hantering av principal-agent problematiken som annars kan uppkomma. 
189 Principal-agentrelationer kan identifieras även i externa relationer där principalen utgörs av utomstående 
intressenter, Kraakman, a. a., s. 38. 
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inom kretsen investerare. Begreppet “investerare” kan därför sägas omfatta merparten av 
marknadens aktörer som företar investeringar.190 Enligt Stattin är investerarskyddintresset 
problematiskt främst ur två hänseenden. För det första förefaller det oklart vilken nivå av skydd 
som ska eftersträvas. För det andra är det med anledning av de olika typer investerare som 
omfattas av begreppet, vanligt förekommande med intressekonflikter även mellan olika 
investerarintressen. Nivåproblematiken, menar Stattin, tar sig uttryck tydligast vid regleringen 
av informationsgivning. Där behövs omfattande insatser, såväl ekonomiskt som pedagogiskt, 
om nivån på investerarskyddet ska läggas så högt att samtliga investerares intressen i varje 
hänseende tillgodoses, något som enligt vederbörande oegentligt benämns som 
konsumentskydd.191  

Slutligen återfinns i lagen, om än aning i det fördolda, ett skydd för omsättningsintresset. Med 
skyddet för omsättningsintresset menas här inte detsamma som skydd för kontrahentsintresset 
där bådadera parter vid avtal eller andra rättshandlingar ska åtnjuta adekvat skydd.192 Ett sådant 
kontrahentsintresse åtnjuter primärt skydd av avtalsrättsliga regler som äger tillämpning vid 
ingående av avtal.193 Skyddet för omsättningsintresset har kritiserats av bl.a. Hellner som 
ifrågasätter dess användbarhet inom förmögenhetsrätten. Hellner menar att 
omsättningsintresset är för allmänt formulerat för att vara behjälpligt vid rättslig 
problemlösning.194 Det skydd för omsättningsintresset som här åsyftas stöds till stor del på 
Stattins uppfattning av omsättningsskyddets definition, vilket snarare är att se som en säkerhet 
mot lösningar av rättsliga problem som motiveras av andra underliggande ändamål där 
lösningarna direkt eller indirekt medför hinder för de finansiella produkternas omsättning.195 
Omsättningsskyddsintresset, som Stattin kallar det, utgör enligt vederbörande inte det primära 
syftet vid konstruktion av rättslig reglering, snarare att det får betydelse ställt i relation till 
övriga i lagen underliggande ändamål. En bestämmelse motiverad av t.ex. investerarskydd får 
inte inkräkta på intresset för omsättningen i allt för stor omfattning. En bestämmelse som 
inkräktar på omsättningsintresset inkräktar troligast också på det övergripande ändamålet att 
underlätta för omsättningen av fonder.196 I LAIF utläses skyddet för omsättningsintresset 
främst ur olika intresseavväganden i förarbetena, t.ex. det faktum att AIF-fonder 
överhuvudtaget tillåts marknadsföras till icke-professionella investerare eller att AIF 

                                                
190 Prop. 2012/13:155, s. 169 f., 173 ff., 234 f.; Se även Stattin, Takeover, s. 48 f. angående investerare som 
disparant grupp.  
191 Stattin, Takeover, s. 48 f., Stattin behandlar i detta avseende enbart aktiemarknadsrätten underliggande 
ändamål men en parallell kan ändå göras till fondregleringen och därmed LAIF. Jfr delavsnitt 1.4.3. 
192 Jfr Stattin, Kapitalmarknadsrätt, s. 39; Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 43 f.. 
193 Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 43. 
194 Hellner, Metodproblem inom förmögenhetsrätten, s. 210. 
195 Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 44. Uppfattningen rör det aktiemarknadsrättsliga området 
men är likväl av betydelse för regleringen av fonder, ty fonder är finansiella produkter. 
196 Detta med anledning av att det underliggande ändamålet att skydda omsättningen korresponderar mot det 
övergripande ändamålet att underlätta för omsättningen av fonder. Se Stattin, i Takeover, s. 46 och 48 f. och 
Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 40 och 43 f. som benämner ett av sina identifierade övergripande 
ändamål som ”att bidraga till ökad omsättning av varor och tjänster” och ”omsättningsskyddsintresset” som 
ett underliggande ändamål; Se vidare delavsnitt 4.3.1–4.3.3. Läsaren uppmärksammas här på att skyddet för 
omsättningsintresset som underliggande ändamål och främjande av omsättningen av fonder som övergripande 
ändamål inte är att se som samma. Det underliggande ändamålet är att se som medel för att uppnå det 
övergripande. Det övergripande ändamålet tar vidare bara sikte på omsättningen av fonder, omsättningsskyddet 
kan i sin tur även sägas ta sikte på AIF-förvaltarna.  
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förvaltare, som inte överstiger vissa tröskelvärden, partiellt undantas från regleringen i syfte att 
undanta AIF-förvaltare från betungande administrativa uppgifter.197  

4.3 De underliggande ändamålen i regleringen av AIF-förvaltares marknadsföring av 
AIF-fonder till icke-professionella investerare 
4.3.1 Specialfonder 
Utgångspunkten i innevarande såväl som nästkommande delavsnitt är att bestämmelserna om 
marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare i någon mån, avser uppfylla 
samma underliggande ändamål som regleringen i stort, om inte den fortsatta analysen 
motbevisar detta. Eftersom de underliggande ändamålen ger uttryck för i lagen olika 
beaktansvärda intressen är en konkurrens mellan desamma emellanåt oundviklig. Samtliga 
underliggande ändamål är ibland omöjliga att uppfylla i lika stor utsträckning i en och samma 
bestämmelse, vilket föranleder prioriteringar mellan olika skyddsintressen. Läsaren 
uppmärksammas på att olika delar av LAIF kan korrespondera olika starkt mot ett eller flera 
underliggande ändamål. Vidare behöver inte prioriteten mellan de olika underliggande 
ändamålen eller graden av uppfyllnad vara densamma i samtliga lagrum.198  

Marknadsföring som åtgärd, kan sett till dess funktion sägas främja försäljningen av AIF-
fonder. Därmed korresponderar denna åtgärd mot LAIF:s övergripande ändamål att underlätta 
för omsättningen av fonder. Det rör sig här om erbjudande och säljfrämjande åtgärder som 
riktas till aktörer på marknaden som inte utgör befintliga investerare. Det främsta motivet för 
tillåtandet av marknadsföring av specialfonder, framhölls i förarbetena vara vikten av ett brett 
utbud av fonder för samtliga kategorier investerare. Som skäl anfördes, dels att ett brett utbud 
av produkter i större utsträckning möjliggör för konsumenter att finna gynnsamma 
investeringar, dels att vissa typer av fondsparande annars kunde söka sig utomlands, något som 
skulle ha en negativ inverkan på den svenska fondindustrin.199 Ur dessa skäl kan ett skydd för 
omsättningsintresset utläsas, även om ett brett utbud verkar gynnande för samtliga investerare 
torde dessa skäl dock inte utgöra ett direkt uttryck för investerarskyddet, snarare är den positiva 
effekten för investerare att se som en indirekt följd.200  

Av delavsnitt 3.4.3.1 framgår att AIF-förvaltares marknadsföring av specialfonder till icke-
professionella investerare inte kräver något speciellt tillstånd för marknadsföring. Ett tillstånd 
för bedrivande av verksamhet är således tillräckligt med anledning av att kraven för beviljande 
av tillstånd för förvaltning av specialfonder, ansågs tillräckliga för att utgöra ett betydande 
investerarskydd.201 Tillståndsplikten är i sig ett uttryck för stabilitetsskydd, emellertid kan 
tillståndsplikten sägas utgöra en slags kvalitetsstämpel eftersom förvaltaren står under tillsyn, 
vilket kan ses som ett uttryck för investerarskydd.202 Investerarskyddet uttrycker sig också 

                                                
197 Prop. 2012/13:155, s. 201 ff., 245 f. och 250 f.. 
198 Jfr Almlöf, a. a., s. 101 och 351 f.. 
199 Prop. 2002/03:150, s. 229 f.. 
200 Se Andersson som menar att ett stort utbud medför konkurrens på marknaden och bidrar till en höjning av 
den materiella levnadsstandarden, Andersson likställer inte dessa följder som ändamål. Andersson, a. a., s. 128. 
201 4 kap. 1 § genom 3 kap. 1 § LAIF; Prop. 2012/13:155, s. 242 f.; I förarbetena används begreppet 
konsumentskydd, något som kan bli missvisande eftersom icke-professionella som investerarkrets inte enbart 
består av konsumenter. 
202 Prop. 2012/13:155, s. 245. 
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genom bestämmelser om riskspridning, fungerande värdering och prissättning, kapital- och 
likviditetskrav, rättsliga ställning och informationsgivning. Bestämmelserna om 
informationsgivning anses i allmänhet vara fundamentala för ett gott investerarskydd, men 
utgör i synnerhet ett skydd för konsumenter.203 De underliggande ändamål som här kan utläsas 
är således investerarskydd, stabilitetsskydd och i viss mån omsättningsskydd. Prioriteringen 
ändamålen emellan är tydlig; tillåtandet av marknadsföring av specialfonder till icke-
professionella investerare uttrycker en önskan om skydd för omsättningen och tillståndsplikten 
ett skydd för stabilitetsintresset, dock måste marknadsföringen av specialfonder regleras för att 
skydda investerarna. Lagreglerna är därmed primärt uppställda i investerarnas intresse, 
investerarskyddet är därmed det underliggande ändamål som väger tyngst, följt av 
stabilitetsskydd och slutligen omsättningsskydd. De underliggande ändamålen korresponderar 
mot de övergripande, genom att investerarskyddet bidrar till en ändamålsuppfyllnad 
beträffande det övergripande ändamålet att upprätthålla förtroende för marknaden. 
Stabilitetsskyddet korresponderar i sin tur mot det övergripande lagstiftningsändamålet att 
främja finansiell stabilitet och omsättningsskyddet mot det övergripande 
lagstiftningsändamålet att underlätta för omsättningen.204 

4.3.2 ETF-fonder 
Vid reglering av AIF-förvaltares marknadsföring av ETF-fonder, har kraven på dessa AIF-
fonder höjts för att motsvara det investerarskydd som uppställs vid marknadsföring av 
specialfonder.205 Motiveringen som följer av förarbetena ger här uttryck för såväl 
investerarskydd som omsättningsskydd, där investerarskyddet motiveras av att samtliga 
investerare ska åtnjuta samma skyddsnivå och omsättningsskyddet framkommer genom att 
hänsyn tas till att konkurrensen inte får hämmas.  

I förarbetena fördes också diskussion om huruvida ETF-fonder skulle tillåtas marknadsföras 
till icke-professionella investerare överhuvudtaget.206 En sådan lösning torde onekligen 
innebära ett starkt investerarskydd, men skulle också medföra en kraftig begränsning i 
valfriheten för icke-professionella investerare och en kraftig begränsning för 
omsättningsintresset. Den allmänna uppfattningen i Sverige beträffande reglering av 
investerarskydd på värdepappersmarknaden, har sedan länge bestått i en bibehållen valfrihet 
för marknadens investerare, oaktat personlig status till förmån för transparens i form av 
säkerställande av att alla investerare tillförs korrekt information.207 Utformningen av 
marknadsföringen av ETF-fonder följer den konsekventa uppfattningen om hur 
investerarskyddet ska utformas i och med att dessa AIF-fonder tillåts marknadsföras till icke-
professionella investerare. I och med denna utformning görs en tydlig avvägning mellan olika 
intressen där omsättningsskyddet premieras. Investerarskyddet uttrycks också genom 

                                                
203 12 kap. 1, 7–12 §§ LAIF; Prop. 2012/13:155, s. 241 och 244; Prop. 2002/03:150, s. 311. 
204 4 kap. 2 § p. 3–4 LAIF; Prop. 2012/13:155, s. 326 och s. 444; Se även delavsnitt 3.4.3.1. 
205 Prop. 2012/13:15, s. 245; Se delavsnitt 2.4.3.2.  
206 Prop. 2012/13:15, s. 245; Se delavsnitt 2.4.3.2. 
207 Prop. 2002/03:133, Lag om finansiell rådgivning till konsumenter, s. 7; Sveriges advokatsamfunds 
remissyttrande över SOU 2012:67, R-2012/1785, s. 11. 
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uppställda krav på likviditets- och kapitalkrav, vilka uppfylls genom att AIF-fondernas andelar 
eller aktier är upptagna för handel på en reglerad marknad.  

Vid en sammanvägd bedömning av bestämmelsens utformning, torde merparten av 
utformningen tillvarata investerarnas intressen och därmed till störst del ge utrymme för 
investerarskyddet som underliggande ändamål, följt av stabilitetsskyddet och 
omsättningsskyddet. Prioriteringen mellan de två senare underliggande ändamålen är 
ingalunda lätt att fastställa. Stabilitetsskyddet tar sig uttryck på samma sätt som vid 
marknadsföring av specialfonder, i form av ett tillstånd som i sig kan verka hindrande för 
omsättningsintresset, vilket även främjar investerarskyddet. Anledning till att 
investerarskyddet främjas beror på att enbart de som uppfyller kraven uppställda för erhållande 
av tillstånd, medges detsamma. Omsättningsskyddet som ovan nämns, motiverar i sig inte en 
rättslig konstruktion på samma sätt som t.ex. investerarskyddet gör, utan tjänar som säkerhet 
för att lösningar som kan motiveras av andra intressen inte hindrar omsättningen i alltför stor 
utsträckning. I ifrågavarande utformning torde därmed prioriteringen vara densamma som vid 
bestämmelsens utformning av marknadsföring av specialfonder. Skillnaden består här i att ett 
tydligt hänsynstagande till omsättningsintresset kan utläsas av förarbetena. Skyddet för 
systemstabilitet torde med anledning av det nyss anförda premieras före omsättningsskyddet. 
Regleringens utformning innebär således att de underliggande ändamålen korresponderar mot 
de övergripande på samma sätt som delavsnitt 4.3.1. 

4.3.3 Riskkapitalfonder 
Regleringen av marknadsföring av riskkapitalfonder skiljer sig från regleringen av 
marknadsföringen av övriga AIF-fonder. Utformningen är intressant av flera anledningar, 
primärt kan sägas att huvudsakliga skäl till utformningen som sådan grundas i vad som utgör 
riskkapitalfondens essens.208 Riskkapitalfonder uppfyller inte kraven på likviditet för att kunna 
klassificeras som en lämplig produkt för konsumenter och marknadsföring får därmed enbart 
ske till vissa icke-professionella investerare. Här kan uttryck för investerarskyddet tydligt 
utläsas, dock definieras detta som konsumentskydd i förarbetena. Det är emellertid till viss del 
fråga om samma skydd för samma typ av investerare som behandlas i de två föregående 
delavsnitten. Att benämna detta skydd som konsumentskydd kan dock vara aningen oegentligt 
med anledning av de krav som uppställs i regleringen för att marknadsföring till vissa icke-
professionella investerare ska vara tillåten. Definitionen “konsument” kan i detta fall likväl 
innefatta institutionella investerare, vilka blott inte förmår uppfylla kraven på investeringsbart 
belopp.  

Begränsningen av kretsen investerare, till vilka marknadsföring är tillåten, är ett avsteg från 
den vedertagna utformningen av investerarskydd, i form av informationsgivning. Vidare 
medför utformningen en kraftig begränsning i valfriheten för icke-professionella investerare 
och därmed en kraftig begränsning för omsättningsintresset. Omsättningsintresset beaktades 
dock vid utformningen av ifrågavarande bestämmelse, emedan diskussion fördes i förarbetena 
om huruvida marknadsföring av riskkapitalfonder till icke-professionella investerare 

                                                
208 Se delavsnitt 3.4.3.3. 
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överhuvudtaget skulle tillåtas. En total begränsning av marknadsföringen till icke-
professionella investerare skulle innebära en utestängning av investerare och stävja en 
fungerande verksamhet, nuvarande utformning blev således en kompromiss.209 
Investerarskyddet uttrycks även genom bestämmelser om informationsgivning, dock undantas 
riskkapitalfonder från de bestämmelser resterande AIF-fonder omfattas av.210 

Vidare ges uttryck för stabilitetsskyddet på nästan samma sätt som för AIF-fonderna i de 
föregående delavsnitten. Skillnaden består i att även AIF-förvaltare som är registrerade, får 
marknadsföra sina AIF-fonder till den grupp icke-professionella investerare som åsyftas. 
Registrering är ett mindre ingripande sätt för staten att kontrollera näringsverksamheten till 
förmån för stabilitetsintresset.211 I och med att även registrerade AIF-förvaltare tillåts 
marknadsföra riskkapitalfonder till vissa icke-professionella investerare, kan viss hänsyn till 
omsättningsintresset utläsas. Skyddet för omsättningsintresset sker dock på bekostnad av 
investerarskyddet, emedan registrerade aktörer även vid ansökan om tillstånd för 
marknadsföring inte behöver tillhandahålla de uppgifter som tillståndspliktiga aktörer behöver 
tillhandahålla för marknadsföringstillstånd.212 Regleringen av marknadsföring av 
riskkapitalfonder ger således också uttryck för samtliga identifierade underliggande ändamål i 
LAIF. Skillnaden mellan bestämmelserna om marknadsföring av riskkapitalfonder och övriga 
AIF-fonder till icke-professionella investerare, består dock i att investerarskyddet här uttrycks 
genom begränsning av såväl investeringsmöjligheter för merparten icke-professionella 
investerare som av informationsgivning. Vidare är registrering tillräckligt, vilket ger uttryck 
för en lättnadsregel beträffande skyddet för stabilitetsintresset. Förevarande utformning 
föranleder dock, i helhet, att upprätthållandet av förtroende för marknaden och främjande av 
finansiell stabilitet, uppfylls på bekostnad av det övergripande ändamålet att underlätta för 
omsättningen. I regleringen av riskkapitalfonders marknadsföring till vissa icke-professionella 
investerare, skiljer sig de underliggande ändamålens korrespondens mot de övergripande 
ändamålen i LAIF åt från hur de underliggande ändamålen i övriga AIF-fonders reglering 
korresponderar mot de övergripande ändamålen, ty övriga AIF-fonder får marknadsföras till 
alla icke-professionella investerare.213 

4.3.4 Sammanfattande kommentarer om ändamålsuppfyllnad 
Analysen i delavsnitt 4.3.1–4.3.3 visar att bestämmelserna om marknadsföring av 
specialfonder och ETF-fonder till icke-professionella investerare uppfyller samma 
underliggande ändamål som regleringen i stort. En prioritet mellan de olika underliggande 

                                                
209 Prop. 2012/13:155, s. 249. 
210Riskkapitalfonder behöver således varken tillhandahålla faktablad, en lika omfattande informationsbroschyr 
eller en lika genomgripande kvartalsrapportering som övriga AIF-fonder, vilka delvis marknadsförs till samma 
investerarkrets, behöver tillhandahålla. Informationsbroschyren för riskkapitalfonder behöver utöver de 
uppgifter som framgår av 10 kap. 1 § LAIF enbart innehålla uppgifter om finansiell hävstång, delegering, 
primärmäklare samt förmånsbehandling och är därmed undantagna de bestämmelser om 
informationsbroschyrens innehåll som övriga AIF-fonder ska tillhandahålla vid marknadsföring till icke-
professionella investerare enligt FI:s föreskrifter, se 1 kap. 3 §, 13 kap. 2–5 och 11–15 §§ och 16 kap. 7 § FFFS 
2013:10. 
211 Se delavsnitt 3.4.2.1, fotnot 152. 
212 4 kap. 5 § 2 st. 3 p. FFFS 2013:10. 
213 Jfr delavsnitt, 4.3.1 och 4.3.2. 



 37 

ändamålen kan utläsas där investerarskyddet väger tyngst följt av stabilitetsskyddet och 
slutligen omsättningsskyddet. Vid reglering av marknadsföring av nyss nämnda AIF-fonder 
uttrycks investerarskyddet genom krav på informationsgivning och stabilitetsskyddet genom 
att tillstånd erfordras. Regleringen av marknadsföringen av specialfonder och ETF-fonder 
beaktar i viss mån omsättningsskyddet, vilket kan utläsas av förarbetena. De underliggande 
ändamålen korresponderar mot de övergripande och bidrar till en ändamålsuppfyllnad av de 
övergripande ändamålen att upprätthålla förtroendet på marknaden och främja finansiell 
stabilitet. Därtill uppfylls det övergripande ändamålet att underlätta för omsättningen av fonder 
i viss mån. Regleringen av marknadsföring av riskkapitalfonder skiljer sig från regleringen av 
marknadsföring av övriga AIF-fonder. Vid marknadsföring av riskkapitalfonder ges uttryck för 
investerarskyddet och stabilitetsskyddet, där investerarskyddet prioriteras. Investerarskyddet 
tar sig uttryck genom att begränsa kretsen investerare till vilka marknadsföring får riktas. 
Investerarskyddet uppfylls därmed på bekostnad av omsättningsskyddet. Stabilitetsskyddet tar 
sig uttryck genom att verksamhetstillstånd eller registrering krävs. I och med kravet på 
registrering kan viss hänsyn till omsättningsskyddet utläsas. Regleringens utformning medför 
dock enbart en ändamålsuppfyllnad av de övergripande ändamålen att upprätthålla förtroendet 
på marknaden och främja finansiell stabilitet. 
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5 Är regleringens utformning ändamålsenlig? 
5.1 Informationsgivningens funktioner 
Av redogörelsen för de underliggande ändamålen i regleringen av AIF-fonders marknadsföring 
till icke-professionella investerare enligt LAIF i avsnitt 4.3, kan ett tydligt mönster utrönas 
avseende investerarskyddets betydelse och utformning. Merparten av de kategorier av AIF-
fonder, vilka marknadsförs till ifrågavarande investerarkategori, omfattas av betydande 
informationskrav. Dessa informationskrav motiveras av det informationsövertag AIF-
förvaltare besitter över såväl befintliga som blivande investerare. Därmed kan 
informationsgivningen ses som verktyg för att hantera potentiella intressekonflikter som kan 
uppstå i en principal-agentrelation. Informationsgivning vid marknadsföring är fundamentalt, 
ty blivande investerare förses med information. vilken kan tjäna som beslutsunderlag för om 
investering ska genomföras eller inte och i så fall på vilka villkor.  

Hittills beskrivs informationsgivning enbart som ett medel ämnat att skydda investerare i 
situationer där intressekonflikter kan föranleda principal-agentproblematik. 
Informationsgivning tjänar emellertid även som verktyg för att reducera 
informationsasymmetrier på marknaden. Informationsasymmetrier214 kan föranleda 
felprissättning av produkter, vilket i sin tur medför att utbudet begränsas till ett snedvridet urval 
av låg kvalitet. Informationsgivning möjliggör därmed en minskning av 
informationsasymmetrier och därigenom en minskning av osäkerheten kring produkters 
kvalitet, vilket leder till bibehållen konkurrens på marknaden.215 Motverkande av asymmetrisk 
information på finansmarknaden är med andra ord av vikt för förtroendet på marknaden och i 
längden för en fungerande omsättning. 

Som påvisas i uppsatsen fyller informationsgivningen, i regleringen av marknadsföring av AIF-
fonder till icke-professionella investerare, främst en skyddande funktion för investerare och 
inte för omsättningsintresset. Frågan som uppstår är emellertid hur mycket skydd i form av 
information som kan och bör tillhandahållas icke-professionella investerare innan regleringen 
riskerar att bli kontraproduktiv.  

                                                
214 Se teorin för marknader med asymmetrisk information, för vilken grunden lades av b.la. Akerlof på 1970-
talet i sin uppsats “The Market for Lemons”. Teorin har sin utgångspunkt i en andrahandsmarknad, där säljarna 
besitter ett övertag av information gentemot köparna vad angår produkters kvalitet som omsätts på marknaden. 
Köparnas underskott på information om varornas kvalitet medför att dessa varor värderas lika av köparna. En 
sådan värdering möjliggör för säljare att göra arbitragevinster på marknaden genom att sälja varor av låg kvalitet 
s.k. lemons, till samma pris som varor av god kvalitet.  
215 Akerlof, a. a., s. 490 ff.. 
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5.2 Specialfonder och ETF-fonder 
5.2.1 Utvärdering av reglernas ändamålsenlighet 

 “Disclosure, again disclosure, and still more disclosure”216 

Som framgår av delavsnitt 3.4.3, uppställs höga krav på informationsgivning vid AIF-
förvaltares marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare. 
Informationsgivningen gäller främst specialfonder och ETF-fonder.217 

De omfattande kraven på informationsgivning är motiverade av investerarskyddsskäl och 
informationsgivning hävdas ofta utgöra det bästa skyddet för investerare.218 Frågan som 
uppstår är dock huruvida en övertro fästs till informationsgivning som regleringsverktyg. 
Regleringen på den finansiella marknaden lägger till synes avsevärd vikt på kvantiteten 
information, ju mer desto bättre.219 Regleringen bygger på postulatet att investerare skyddas 
genom att de, tack vare tvingande lagregler, tillhandahålls information och därigenom försätts 
i ett läge där vederbörande på egen hand kan fatta rationella beslut beträffande sina 
investeringar.220 Informationen som tillhandahålls ämnar således reducera de 
informationsasymmetrier som förekommer på marknaden.221 Utgångspunkten är således att 
investerare är rationella i sina beslut.222 Det kan dock ifrågasättas huruvida 
informationsgivning i praktiken utgör ett adekvat skydd för icke-professionella investerare. För 
att informationsgivningen som skydd ska vara adekvat, krävs att den tillhandahållna 
informationen faktiskt har en inverkan på investerares agerande, inte att den enbart möjliggör 
för investerare att fatta bättre kvalitativa beslut.223 Informationen måste således bearbetas av 
mottagaren och implementeras i dennes beslut för att på så sätt medföra väl övervägda och 
förhoppningsvis bättre investeringsbeslut. Det talas med andra ord om informationsgivningens 
effektivitet.224 Informationsgivningen som verktyg uppvisar mot bakgrund av det nyss anförda 

                                                
216 Loss, Louis & Seligman, Joel, Securities regulation. Volume I, Third Edition, s. 1-569 Little, Brown, Boston 
1989, s. 27. 
217 Se delavsnitt 3.4.3.1 och 3.4.3.2. 
218 SOU 2004:47, s. 298 ff.. 
219 Schneider, Carl E. & Ben-Shahar, Omri, The Failure of Mandated Disclosure, John M. Olin Program in Law 
and Economics Working Paper No. 516, 2010, 647-749, s. 682 ff..; Paredes, Troy A. Blinded by the Light: 
Information Overload and Its Consequences for Securities Regulation, 81 Wash. U. L. Q. 417, 2003, 417-485, s. 
418. 
220 Prop. 1990/91:142, Om handel och tjänster på värdepappersmarknaden m.m., s. 78; Paredes, a. a., s. 423; 
Korling, Fredric, Rådgivningsansvar: särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning, Jure, 
Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2010, Stockholm, 2010, s. 68; Franco, Joseph A., A Consumer 
Protection Approach to Mutual Fund Disclosure and the Limits of Simplification, 15 Stan. J.L. Bus. & Fin. 1 
2009, 1-85, s. 19. 
221 Advokatsamfundets remissyttrande, s. 11; Paredes, a. a., s. 418. 
222 Utgångspunkten om människans rationalitet har blivit ifrågasatt av forskning inom behavioristisk 
rättsekonomi, se Simon, Herbert A., A Behavioral Model of Rational Choice, Quarterly Journal of Economics, 
vol 69, 1955, 99-118, s. 114; Avgouleas, Emilios, The Global Financial Crisis and the Disclosure Paradigm in 
European Financial Regulation: The Case for Reform, I European Company and Financial Law Review, Vol. 6, 
No. 4, 2009, 440-475, s. 451 ff.; Cooter, Robert and Ulen, Thomas, Law and Economics, 6th edition. Berkeley 
Law Books. Book 2, 2016 s. 50 ff.; Korling, a. a., s. 68; Moloney, a. a., s. 55 ff.; Franco, a. a., s. 54 f.; Stattin, 
Företagsstyrning, En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 71. I denna uppsats 
tillämpas ingen behavioristisk rättsekonomisk metod, däremot tar en del av det i uppsatsen begagnade materialet 
hänsyn till icke-rationellt beteende. 
223 Jfr Paredes, a. a., s. 418; Franco, a. a., s. 8; Hanqvist, a. a., s. 121 f.; Grant, Kendall, From Investor Education 
to Investor Protection: The Limits of Disclosure and the Way Forward, Banking & Finance Law Review, 
Scarborough Vol. 31, Iss. 2,  Apr 2016, 229-257. s. 232 f.. 
224 Grant, a. a, s. 234 f., vid införande av reglering görs ofta en övervägning mellan kostnader och fördelar, dock 
sällan en undersökning av regleringens effektivitet; Tamar, Frankel, The Failure of Investor Protection by 
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ett antal tillkortakommanden i den bemärkelse att informationsdokumenten som tillhandahålls 
ofta är omfattande och komplicerade till sitt innehåll.225 I litteraturen har påvisats att 
konsumenter sällan läser informationen som de tillhandahålls. Även i de fall konsumenter väl 
läser informationen, möter de svårigheter med att begripa och bearbeta densamma p.g.a. 
begränsad kognitiv förmåga och minneskapacitet.226 Konsumenter brister i uppskattning av 
kostnader och tenderar även till att fästa en övertro till tidigare prestation i form av resultat, 
något som innebär att övrig mer relevant information som tillhandahålls lätt negligeras.227  

Investerares begränsade kognitiva förmåga kan sägas föranleda ett s.k. informationsöverflöd, 
d.v.s. att investerare vid en viss kvantitet av information blir överbelastade.228 Denna 
överbelastning medför inte sällan en försämrad beslutsfattning, oaktat att den tillhandahållna 
informationen möjliggör för kvalitativt bättre beslut. Investerare möter svårigheter när det 
kommer till att utröna relevanta delar ur den givna informationen. Informationsöverflöd kan 
därmed uppstå oaktat kvaliteten på informationen.229 Informationsdokument som kan föranleda 
ett sådant informationsöverflöd är t.ex. prospekt och informationsbroschyrer, emedan dessa är 
mycket omfattande och komplexa till sin utformning.230 Informationsgivning som reglering är 
av det nyss anförda att döma således inte alltid effektiv, ty den inte alltid har en önskvärd 
inverkan på investerares agerande beträffande deras investeringsbeslut. Information kan bara 
skydda investerare om den är begriplig och utgör underlag för beslutsfattande. Det är därmed 
nödvändigt att större vikt läggs på hur informationen ska användas, ökad informationskvantitet 
är inte per automatik den bästa lösningen.231   

Lagstiftaren kan sägas besitta en medvetenhet om informationsdokumentens komplexa och 
omfattande utformning. Med anledning härav uppställs vid marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare, inte enbart krav på upprättande av informationsbroschyrer 
alternativt prospekt för de AIF-fonder som omfattas av prospektskyldighet, utan även 
faktablad.232 Lagstiftaren har här således kommit till insikt angående de begränsningar de mer 
omfattande och komplicerade informationsdokumenten inbegriper. Därmed innefattar 
regleringen även krav på tillhandahållande av ytterligare ett informationsdokument till icke-
professionella investerare, om än betydligt mer begränsat i sin omfattning. Faktabladet är ett 

                                                
Disclosure, 81 U. Cin. L. Rev. 421, 2012, s. 432; Schwarcz, Daniel, Transparency Opaque: Understanding the 
Lack of Transparency in Insurance Consumer Protection, 61 UCLA L. Rev. 394, 2014, 394–462, s. 403; 
Hanqvist a. a., s. 75 f. och 119 f.. 
225 Schwarcz, a. a., s. 401; Grant, a. a., s. 236 f.. 
226 Paredes, a. a., s. 441; Schneider & Ben-Shahar, a. a., s. 665 f.. 
227 Paredes, a. a., s. 441; Korling a. a., s. 68 f. och 72 f.; Schneider & Ben-Shahar, a. a., s. 665 ff., 679 ff. och 
711 f.; Chen, J., & Watson, S., Investor psychology matters: Is a prescribed product disclosure statement a 
supplement for healthy investment decisions? i New Zealand Business Law Quarterly, 17, 2011, 412-435, s. 418 
ff.; Burn, a. a., s. 152 f.; Avgouleas, a. a., s. 451. 
228 Paredes, a. a., s. 435- 440; Schneider & Ben-Shahar, a. a., s. 687 ff.. 
229 Paredes, a. a., s. 441 f.; Korling, a. a., s. 68; Franco, a. a., s. 55 f.; Hanqvist, a. a., s. 121 f.. 
230 Prop. 2004/05:158, s. 74, såväl informationsbroschyren som prospekt ämnar tillsammans med faktabladet 
tillgodose samma behov; Walther, T. J. Bus Econ, Key investor documents and their consequences on investor 
behaviour, 85, 129-156, 2015, s. 130 f.; Chen, J., & Watson, S., a. a., s. 415 f.. 
231 Grant, a. a., s. 235 ff.; Paredes, a. a., s. 452; Schneider & Ben-Shahar, a. a., s. 665 ff och 684 f.; Tamar, a. a., 
s. 432. 
232 Läsaren har här i åtanke att det i fallet bortses från resterande information som AIF-förvaltaren är skyldig att 
tillhandahålla övriga aktörer, i form av ex. tillsynsmyndigheter. AIF-förvaltare som förvaltar ETF-fonder vilka 
är föremål för handel på reglerad marknad måste därutöver följa börsrättslig reglering om informationsgivning 
och handelsplatsens egna regelverk utöver det. 
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standardiserat informationsdokument på ca två till tre sidor som till sitt innehåll är en 
sammanfattning av fondens grundläggande information.233 Dokumentet kan sägas ta sikte på 
bl.a. prospektets tillkortakommanden, i fråga om omfattning och komplexitet.234 Faktabladet 
ska vara lättbegripligt och innehålla all nödvändig information för att konsumenter ska kunna 
bedöma fonden och dess risknivå.235 Faktabladet och förenklingen av information som 
koncept, har dock fått utstå kritik i internationell litteratur.236 Kritiken grundar sig i att den 
bakomliggande strategin bygger på postulatet att enbart bristen på simplifierad information 
utgör hinder för investerarnas möjlighet till bättre kvalitativa investeringsbeslut. Mycket pekar 
i själva verket på att investerares beslutsfattande påverkas av olika faktorer och att det är oklart 
i vilken utsträckning förenklad information faktisk används vid beslutsfattande.237 Studier har 
visserligen visat på en ökad förståelse vid genomläsning av faktabladet jämfört mot exempelvis 
prospekt, däremot är det fortfarande en betydande del av investerarna som inte kan ta till sig 
innehållet.238 Frågan som här uppkommer är huruvida informationsgivning kan utgöra ett 
effektivt skydd för konsumenter överhuvudtaget, oaktat hur kortfattad eller hur förenklad 
informationen som framförs är. Vidare har faktablad ifrågasatts för att det komprimerar och 
förenklar information som till sin natur är komplex och omfattande. Syftet med faktabladet kan 
därmed vara svårt, ibland nästintill omöjligt att uppfylla.239 Vid en jämförelse mellan faktablad 
och övriga informationsdokument, torde dock det förra vara mer lättbegripligt för konsumenter 
och därmed i större utsträckning leda till att dessa företar informerade investeringsbeslut. 

Det framgår tydligt av regleringen att lagstiftaren finner icke-professionella investerare, främst 
konsumenter, utgöra skyddsvärda subjekt. Skyddet har utformats genom att öka kvantiteten 
information till denna specifika typ av investerare emedan det, som ovan diskuteras, saknas en 
direkt korrelation mellan ökad informationsgivning och ökat skydd. Sett till regleringen av 
marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare, har lagstiftaren valt att 
ålägga AIF-förvaltarna en plikt att tillhandahålla flera informationsdokument till en 
investerarkrets som bevisligen till störst del inte kan bearbeta den givna informationen. 
Informationen som tillhandahålls ska därutöver vara begripligt utformad, vilket till viss del kan 
vara en svår uppgift i sig beträffande redan avancerade produkter som kräver omfattande 
informationsgivning för att dess konstruktion överhuvudtaget ska kunna begripas.240 AIF-
förvaltarna kan därmed inte enbart sägas åläggas en informationsplikt, de åläggs även en 
pedagogisk plikt där de ska utbilda investerarna.241 Frågan som uppkommer är hur stort ansvar 
lagstiftaren ska ålägga övriga aktörer beträffande investerarskydd och hur långt denna 

                                                
233 10 kap. 2 § LAIF. Komprimerade informationsdokument är i sig inte en ny företeelse, jfr bl.a. prospekt-
sammanfattningen som ska upprättas i samband med upprättande av prospekt, 2 kap. 13-14 §§ LHF; Franco, a. 
a., s. 29 f. och 55 f.. 
234 Prop. 2012/13:155, s. 325. 
235 10 kap. 2 § 2-3 st. LAIF; Innehållet i faktabladet framgår av 12 kap. FFFS 2013:10. 
236 Lachlan Burn, KISS, But Tell All: Short-Form Disclosure For Retail Investors, Capital Markets Law Journal, 
Vol. 5, No. 2, (2010) s. 155 f.; Walther, a. a., s. 136; Chen & Watson a. a., s. 433. 
237 Franco, a. a., s. 8; Grant, a. a., s. 234 ff.. 
238 Walther, a. a., s. 145; Burn, a. a., s. 159 ff. refererandes till UCITS Disclosure Testing Research Report, IFF 
Research and YouGov; Chen & Watson, a. a., s. 433 f.; Moloney, Niamh, How to Protect Investors, Cambrige 
Univerity Press, Cambrige, 2010, s. 152 f.. 
239 Burn, a. a., s. 161. 
240 Korling, a. a., s. 68. 
241 Jfr Korling, a. a., s. 75; Se även avsnitt 4.2. 
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ansvarsfördelning kan sträcka sig innan det blir tal om överbeskydd.242 Överbeskydd kan 
definieras som överreglering i den bemärkelse att andelen regler som skyddar vissa aktörer på 
marknaden ökar och att skyddet överskrider det legitimt existerande skyddsbehovet.243 Skyddet 
som regleringen hävdas ge upphov till bygger i sin tur på kostsamma och konkurrenshämmande 
regler.244 Konflikten mellan de underliggande och i sin tur övergripande ändamålen blir således 
tydlig. Det är viktigt att ha i åtanke att den avsedda funktionen med konsumentskyddet inte har 
sin upprinnelse i att avlasta konsumenter från samtliga risker förknippade med finansiella 
instrument. Konsumenterna har själva ett långtgående ansvar vad gäller inhämtande av 
information och bibehållandet av ett kritiskt förhållningssätt till densamma.245 Konsumenterna 
besitter det yttersta ansvaret för de investeringsbeslut som de företar. Lagstiftaren har dock i 
uppgift att möjliggöra för konsumenter, att till den utsträckning det är möjligt, axla 
ifrågavarande ansvar.246 Att hjälpa konsumenter bära sitt ansvar genom att utforma ett för 
omfattande regelverk kan dock föranleda aktörer att känna en falsk trygghet. Denna falska 
trygghet kan vidare ge upphov till en bekvämlighet från de skyddade aktörernas sida. Istället 
för att konsumenter på egen hand söker hitta information och begripa densamma, förlitar de 
sig på att informationsdokumenten, som de tillhandahålls, granskas av en tillsynsmyndighet.247 
Konsumenterna riskerar befrias, om än inte avsiktligt, från sitt ansvar genom att vederbörande 
erhåller ett skydd som överskrider det legitimt existerande skyddsbehovet. 

Precis som den ökade kvantiteten information inte garanterar att investerarna företar väl 
övervägda och kvalitetsmässigt bättre investeringsbeslut, medför inte ökad reglering per 
automatik ett starkare skydd.248 Information ska givetvis tillhandahållas, men den måste också 
kunna begripas av investerare och det finns en gräns för hur mycket informationen kan 
förenklas. Enligt förtroendeutredningen bör det alltid uppställas krav på att de kostnader en 

                                                
242 SOU 2004:47, s. 297; Hörngren, Lars och Sjöberg, Gustaf, “Statlig reglering av handel med aktier”, Nord, 
Gunnar & Thorell, Per (red.), Regelfrågor på en förändrad kapitalmarknad, Corporate Governance Forum, 
Stockholm, 2009, s. 101 ff., Sjöberg och Hörngren anför att konsumentskyddet i den statliga regleringen av 
handel med aktier framställer konsumenter som skyddslösa i förhållande till andra aktörer. Denna åsikt torde 
även kunna göras gällande vid reglering av fondmarknaden. Sjöberg och Hörngren anför att det knappast kan 
vara ett självändamål att regler ska anpassas efter de minsta investerarna emedan reglering på den finansiella 
marknaden anpassas efter de aktörer som är minst lämpade att delta i handeln. Hänsyn menar de, ska tas till 
reglering som främjar den totala värdetillväxten och inte anpassa regleringen efter en liten grupp på marknaden 
ty detta medför en sämre värdeutveckling för övriga investerare. En sådan reglering medför kostnader för 
företag, i detta fall AIF-förvaltare, men även i det långa loppet för konsumenterna själva. 
243 SOU 2004:47, s. 297. 
244 SOU 2004:47, s. 270 och 297. 
245 SOU 2004:47, s. 297; Korling, a. a., s. 67. 
246 Konsumentskyddet ämnar skapa jämvikt mellan olika aktörer, beståendes utav konsumenter och 
näringsidkare, på marknaden. Prop. 2002/03:133, s. 7 och Advokatsamfundets remisyttrande, s. 11 f.; SOU 
2004:47, s. 297 f.; FI:s rapport, 2007:9, Konsumentskyddet på finansmarknaden, från den 31 maj 2007, DNR 
07- 4828-0000, s. 2 och 7 f. (FI:s rapport 2007:9); Korling, a. a., s. 67; Franco, a. a., s. 31.  
247 Granskning av informationsdokument sker dock enbart beträffande specialfonder, risk finns således för att 
konsumenter inte begriper att övriga AIF-fonders informationsdokument inte granskas av myndigheten. 
Bibehållandet av prospektskyldighet upprätthåller emellertid skyddet i och med att dessa informationsdokument 
och dess innehåll granskas. Finansinspektionens remissyttrande ”Yttrande över betänkandet om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder (Fi2012/3710); SOU 2012:67”, Dnr 12–10980, (FI:s remissyttrande) s. 4 f.; 
Sjöberg och Hörngren är av uppfattningen att en sådan reglering så småningom ger upphov till 
missförhållanden, vilka lagstiftaren söker åtgärda med ytterligare striktare regler. En sådan ansats till reglering 
bidrar således inte till ett ändamålsenligt regelverk utan riskerar istället undergräva uppfyllelsen av de 
samhällsekonomiskt viktiga funktioner de reglerade objekten och i sin tur marknaden bidrar till. Hörngren & 
Sjöberg, a. a., s. 101. 
248 Korling, a. a., s. 67; FI:s rapport 2007:9, s. 7 f.. 
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reglering medför anteciperas bli lägre än de samhällsekonomiska vinsterna.249 Med anledning 
av den bristande effektiviteten beträffande den lagstadgade informationsgivningen i LAIF, kan 
det dock ifrågasättas huruvida regleringens effektivitet tagits hänsyn till.250 
Informationsgivning som regleringsverktyg är ur lagstiftarens synpunkt kostnadseffektivt, 
emedan det inte kräver några större statliga kostnader. Rättslig reglering föranleder emellertid 
inte sällan kostnader för andra aktörer, ty de kostnader som krav på informationsgivning 
medför, istället får bäras av de informationsmässigt överlägsna aktörerna på marknaden och på 
längre sikt även investerarna.251  

Vid redogörelsen av de underliggande ändamålen i LAIF angående marknadsföringen av AIF-
fonder till icke-professionella investerare, framgår att investerarskyddet tillmäts störst 
betydelse och högst prioritet.252 I och med den bristande effektiviteten i skyddet, kan 
regleringens utformning inte heller inte påstås tillgodose de övergripande ändamålen på ett 
tillfredsställande sätt. Bristerna i investerarskyddet genom informationsgivning leder till höga 
kostnader, administrativa bördor och verkar i längden konkurrenshämmande.253 
Omsättningsintresset hämmas således och det övergripande ändamålet i form att underlätta för 
omsättningen av fonder kan inte anses tillgodosett i önskad utsträckning. Investerarskyddet 
korresponderar mot det övergripande ändamålet att upprätthålla förtroendet på marknaden. 
Ett ineffektivt skydd leder dock till ett förtroende byggt på förhoppningar, vilket så småningom 
blir kontraproduktivt samtidigt som uppfyllelsen av övriga övergripande ändamål hämmas.254 
Utformningen av regleringen avseende marknadsföring av specialfonder och ETF-fonder till 
icke-professionella investerare, kan med anledning härav inte anses vara adekvat för att 
tillgodose de övergripande ändamålen i LAIF och är således inte ändamålsenlig.  

5.2.2 Förslag de lege ferenda 
Undersökningen av huruvida regleringen avseende marknadsföring av AIF-fonder till icke-
professionella investerare är adekvat utformad beträffande tillgodoseendet av de övergripande 
ändamålen, kan tjäna som en alternativ utvärderingsvariabel till ekonomisk effektivitet.255 I 

                                                
249 SOU 2004:47, s. 269; Hanqvist, a. a., s. 99; Blåvarg, Martin och Jansson, Gent, “När bör staten reglera 
intressekonflikter”, Nord, Gunnar & Thorell, Per (red.), i Intressekonflikter och finansiella marknader, 
Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholm, 2006, 105–125, s. 109; Hörngren & Sjöberg, a. a., s. 80; 
Grant, a. a., s. 238 f., Grant uttrycker regeltekniken som “Disclosure affirms a too comforting worldview, no 
matter how flawed. In addition, regulators are eager to address a problem, but solutions are hard to come by 
and harder to agree upon. Disclosure is responsive and palatable in prospect and in retrospect. It allows 
regulators and policymakers to give the appearance of “doing something” and conveniently avoid the 
appearance of heavy handedness or paternalism.”, s. 238. 
250 Jfr med att informationsgivningen utifrån sin utformning i AIFM-direktivet i efterhand inte har kunnat 
bevisats vara effektiv eller lett till kvalitativt bättre investeringsbeslut, Report on the Operation of the 
Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) – Directive 2011/61/EU FISMA/2016/105(02) /C 
Submitted 10th of December 2018, s. 212; Jfr Grant, a. a., s. 234 f.. 
251 Schneider & Ben-Shahar, a. a., s. 682 f.; Grant, a. a., s. 234 f.. 
252 Se avsnitt 4.3. 
253 Studier på unionsrättslig nivå visar på att regleringen av marknadsföring i AIFM-direktivet är de mest 
betungande för verksamheten och att dessa kostnader signifikant ökat sedan regleringen, se Evaluation of the 
AIFM-directive, s. 29 f., se  specifikt figur 5.1 och 5.3. Informationsgivningen och bestämmelserna om 
transparens verkar betungande enligt 90 procent av de undersökta subjekten, vidare visar undersökningen på att 
50 procent starkt motsätter sig att AIMF-direktivet har medfört en ökning av relevant information till 
investerare. 
254 Jfr SOU 2004:47, s. 270. 
255 Almlöf, a. a., s. 69; Se också Agell, Anders, Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen SvJT 2002, s. 
249, som också för diskussion om bestämmelsernas utformning och dess lämplighet beträffande tillgodoseendet 
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denna studie nyttjas även ekonomisk effektivitet i form av Pareto-kriteriet, vid diskussion de 
lege ferenda om en potentiell förändring av regleringen, med utgångspunkt i hur graden av 
ändamålsuppfyllnad kan ökas genom att det minst prioriterade övergripande ändamålet ges 
större utrymme utan att detta sker på bekostnad av ett annat ändamål.256  

Mot bakgrund av informationsdokumentens bristande effektivitet, torde det mest självklara 
förslaget vara att minska informationsdistributionen, vilket företrädesvis kan göras genom att 
avlägsna kraven på tillhandahållande av ineffektiv information, inbegripande främst de mest 
omfattande och komplicerade informationsdokumenten, till icke-professionella investerare. 
Situationen är dock mer invecklad än så. Icke-professionella investerare är en disparant grupp, 
beståendes av såväl konsumenter som andra investerare vilka kan vara mer erfarna och besitta 
mer kunskap än konsumenter. De mer erfarna investerarna kan i större utsträckning ta till sig 
informationen och fatta kvalitativt bättre investeringsbeslut på densamma. Dessa investerare 
kan därmed knappast påstås löpa lika hög risk att bli överbelastade av kvantiteten information 
i samma utsträckning som en konsument.  

Vid diskussion angående vilken information som ska avlägsnas, bör därmed hänsyn tas till var 
nivån ska läggas, vilka investerare ska tas hänsyn till och hur. Olika investerare inom samma 
investerarkategori använder olika delar av den tillhandahållna informationen på olika sätt.257 
Oaktat hur informationsgivningen modifieras i detta läge, kommer det eftersträvade skyddet 
inte vara effektivt för samtliga investerare. Det intressanta med investerarskyddets utformning 
vid marknadsföring av dessa typer av AIF-fonder till icke-professionella investerare, är hur det 
skiljer sig markant från skyddets utformning till delvis samma krets vid marknadsföring av 
riskkapitalfonder. Som ovan framgår, är marknadsföring av riskkapitalfonder enbart tillåten till 
vissa icke-professionella investerare, där denna del icke-professionella investerare inte behöver 
tillhandahållas information i samma utsträckning som den behöver vid marknadsföring av 
övriga AIF-fonder.258 Denna skillnad i regleringen av marknadsföring mellan olika typer av 
AIF-fonder till samma typ investerare, är vid första anblick förbryllande och motsägelsefull.259 
Sett till investerarskyddets utformning vid marknadsföring av riskkapitalfonder, behöver 
således inte investerarna samma kvantitet information. Frågan som här uppkommer är varför 
samma investerartyp behöver mer information vid marknadsföring av övriga typer av AIF-
fonder. Informationen, beståendes av faktabladet och vissa delar i informationsbroschyren, 
riktar sig till konsumenter och avser skydda desamma.260 Konsumenter är dock undantagna 
från marknadsföring av riskkapitalfonder och därmed behövs inte information tillhandahållas 
i samma utsträckning.261 

                                                
av de bakomliggande ändamålen. En uppdelning i underliggande och övergripande görs inte av Agell, dock 
följer uppdelningen mellan ultimärmål och primärmål vilka är de samma Hellner använder sig av, jfr fotnot 99.  
256 Posner, a. a., s. 13 f.. 
257 Paredes, a. a., s. 460; Avgouleas, a. a., s. 467. 
258 1 kap. 3 §, FFFS 2013:10; Se delavsnitt 3.4.3.3. 
259 Tilläggas bör att ett av motiven till reglering av AIF-fonder var ökad transparens och insyn i marknaden för 
bl.a. riskkapitalfonder, se avsnitt 3.3. Att uppställa lägre krav på distribution av information för dessa fonder är 
såldes även av denna anledning aningen märkligt. 
260 Prop. 2012/13:155, s. 324 ff.; Här uttrycks nivåproblematiken som diskuteras i avsnitt 4.2. 
261 Jfr 4 kap. 5 § med 2–3 §§ LAIF, se även 1 kap. 3 §, FFFS 2013:10 om riskkapitalfonder och deras lägre krav 
på information. 
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En potentiell lösning skulle därmed i detta fall vara att dela upp kretsen icke-professionella 
investerare för att på så sätt ge upphov till en ny kategori investerare. Den nya kategorin 
investerare skulle utgöra ett mellanting mellan icke-professionella och professionella och bestå 
av institut eller juridiska personer, vilka inte uppfyller kraven för att klassificeras som 
professionella investerare.262 En sådan uppdelning skulle medföra att informationsgivningen 
kan effektiviseras genom att uppdelningen underlättar för att olika kvantitet av information kan 
ges till olika typer av investerare baserat på deras kapacitet att använda densamma.263 Icke-
professionella investerare som krets skulle därmed bestå av konsumenter vars skyddsbehov 
genom informationsgivning tillgodoses genom tillhandahållande av faktablad.264 I de fall 
konsumenter är i behov av kompletterande information eller andra informationsdokument, är 
AIF-förvaltaren skyldig att tillhandahålla dessa. Däremot bör inte krav på upprättande av 
sådana dokument uppställas för att marknadsföring av dessa fonder ska tillåtas till icke-
professionella investerare.265 

Följden av att skala bort informationen är ingalunda oviktig och inte heller helt given. Som 
framgår ovan, har informationsgivning flera funktioner. Informationsgivning verkar däribland 
förhindrande mot opportunistiskt agerande från AIF-förvaltarens sida och sänker även de 
kostnader principal-agent-problematiken föranleder. Hur skulle uppfyllelsen av denna avsedda 
funktion påverkas om tillhandahållen information till icke-professionella investerare 
minskade? I litteraturen har oro uttryckts för vad en minskad informationsgivning skulle kunna 
sända för signaler.266 Det har även framförts att fler aktörer skulle kunna lockas till 
opportunistiskt agerande, ty informationsgivning ses som ett medel för att förhindra sådant 
beteende.267 Först och främst bör erinras om att fondstrukturen är kontraktuell och medför att 
fondförvaltaren övervakas av förvaringsinstitutet. Strukturens utformning utgör därmed ett 
verktyg för att hantera principal-agent-problematiken.268 För det andra kan information i sig 
inte anses förhindra opportunistiskt beteende. Informationen som ges ut kan likväl vara 
vilseledande och felaktig. Information möjliggör däremot upptäckandet av sådant beteende. 
Vad som verkar förhindrande kan sägas vara tillsynen och påföljderna aktören åläggs efter att 
ett sådant beteende upptäckts. Blott upptäckten av beteendet förhindrar inte detsamma 

                                                
262 Jfr t.ex. kategorin ”semi-professionella investerare ” vid marknadsföring av riskkapitalfonder, kriterierna för 
denna indelning är emellertid inte fri från invändningar, vilken framgår av delavsnitt 5.3.1 nedan. 
263 Avgouleas, a. a., s. 471 f.; Paredes, a. a., s. 461. 
264 Innehållet i faktabladet och dess inverkan på investerares beslutsfattande bör undersökas närmare med hjälp 
av empiri för att söka utforma ett så adekvat innehåll och därmed ett så effektivt skydd som möjligt. 
265 Se 10 kap. 3 § LAIF där det stipuleras att icke-professionella investerare på begäran ska tillhandahållas 
faktablad och informationsbroschyr. Tilläggas bör att innehållet i informationsbroschyren går utöver kraven som 
uppställs i AIFM-direktivet. Fondbolagens förening och Svenska Bankföreningen anförde dessutom i sina 
diverse remissvar att informationen som ska lämnas av AIF-förvaltare med svårighet kan inrymmas i de båda 
informationsdokumenten. Prop. 2012/13:155, s. 322; Jfr Advokatsamfundets remissyttrande, s. 11 och SVCA:s 
remissyttrande s. 4, där tillhandahållande av såväl prospekt som faktablad ansågs överflödigt för ETF-fonder 
med anledning av de extra kostnader de obefogat ålägger AIF-förvaltaren och i längden även investerarna, se 
även Hanqvist, a. a., s. 100. Detsamma torde därmed kunna sägas om specialfonder emedan de är skyldiga att 
upprätta och tillhandahålla en informationsbroschyr istället. I remissen anförs vidare att det finns en risk att 
innehållet i informationsdokumenten (prospekt och faktablad) differerar från varandra eftersom dokumenten 
upprättas enligt olika regelverk.  
266 Paredes, a. a., s. 466. 
267 Paredes, a. a., s. 467; Schwarcz, a. a., s. 406 f.. 
268 Se avsnitt 2.2. 
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såtillvida beteendet inte får konsekvenser.269 Reglering genom informationsgivning till icke-
professionella investerare bortser dessutom från det faktum att mer professionella investerare 
och aktörer på marknaden kan tillgodogöra sig information och i sin tur indirekt förmedla 
denna till investerare som inte besitter samma kunskap.270 

Skydd för konsumenter kan med anledning av det nyss anförda här sägas föreligga såväl direkt 
som indirekt och vid olika tidpunkter. Direkt skydd uppnås genom bl.a. krav på auktorisation, 
likviditet och informationsgivning ex ante i kombination med utövande av tillsyn och 
åläggande av påföljd vid upptäckt av oönskat beteende, ex post. Indirekt skydd bottnar i att mer 
professionella aktörer kan tillhandahållas mer omfattande information och tillgodogöra sig 
densamma. Det indirekta skyddet uppstår t.ex. genom att bättre rådgivning eller 
investeringsanalyser ex ante kan erbjudas på marknaden.271 Vidare är innebörden av begreppet 
”marknadsföring” också av betydelse för investerarskyddet. Regleringen aktualiseras, som 
framgår av delavsnitt 3.4.2.1, redan vid marknadsföring och inte först vid försäljning, något 
som medfört en ”tidigareläggning” av investerarskyddet.  

I och med att marknadsföring är tillståndspliktig i LAIF, skiljer sig tillståndskatalogen från den 
i LHF eller i VpmL.272 Den senare regleringen omfattar dessutom komplicerade finansiella 
instrument.273 Skyddsnivån sett till begreppet ”marknadsföring” för AIF-fonder på nationell 
nivå är således starkare än på unionsnivå och skiljer sig från skyddsnivån för samma investerare 
i andra medlemsstater.274 En minskning av ineffektiv informationsgivning ex ante till 
konsumenter, förringar med andra ord inte betydelsen eller verkan av övriga skyddsformer. 

Beträffande regleringen av AIF-förvaltares marknadsföring av specialfonder och ETF-fonder 
kan, med anledning av vad som ovan anförs, följande förändring föreslås: 

a) en uppdelning av kretsen icke-professionella investerare. Kretsen investerare inrymmer i 
nuläget såväl fysiska som juridiska personer med olika kunskap och erfarenhet. En 
uppdelning möjliggör därmed för en effektivisering av informationsgivning och 
investerarskyddet,275 och 

b) en minskning av informationsdistribution till icke-professionella investerare. De 
investerare som inryms i ifrågavarande investerarkrets efter uppdelningen av densamma, 

                                                
269 Christopher J. H. Donald, A Critique of Arguments for Mandatory Continuous Disclosure, 62 Sask. L. Rev. 
85, 120 (1999), s. 90 f.; Paredes, a. a., s. 429; Återigen bör skillnaden mellan möjligheten till upptäckt av detta 
oönskade beteende och den faktiska upptäckten av detsamma påpekas, i de fall investerare inte kan ta till sig 
informationen i fråga, kommer dessa inte heller upptäcka ett sådant beteende. 
270 Franco, a. a., s. 8 och 71 ff.; Donald, a. a., s. 96 ff.; Coffee, John C. “Market Failure and the Economic Case 
for a Mandatory Disclosure System.” Virginia Law Review, vol. 70, no. 4, 1984, 717–753, s. 725 ff., här 
definieras företeelsen som “the free-rider-problem”. 
271 Jfr Franco, a. a., s. 78, som menar på att konsumenter tillförs informationen genom att exempelvis läsa 
analytikers publicerade artiklar på olika plattformar. 
272 Se delavsnitt 3.4.2. 
273 Se 9 kap. 25 § a-e) jämfört med f) VpmL angående uppdelning mellan komplicerade och okomplicerade 
instrument. De flesta fonder utgör okomplicerade finansiella instrument men vissa strukturerade fondföretag 
klassificeras som komplicerade, jfr d) i samma paragraf. Oavsett om AIF-fonder i allmänhet, eller enstaka AIF-
fonder i synnerhet utgör komplicerade instrument, spär ifrågavarande uppdelningen på förvirringen beträffande 
att marknadsföring av övriga komplicerade och okomplicerade finansiella instrument inte är föremål för 
tillståndsplikt i VpmL. 
274 Advokatsamfundets remissyttrande s. 19; Delavsnitt 3.4.2. 
275 Kategoriseringen av investerare följer kategoriseringen i MiFID II, se delavsnitt 3.3.2. Den föreslagna 
uppdelningen är enbart en följd av undersökning av LAIF och kan därmed inte översättas direkt till MiFID II. 
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kan tillhandahållas ett faktablad. I de fall investerare önskar mer information är AIF-
förvaltaren skyldig att lämna kompletterande information på investerares begäran. 

En sådan förändring möjliggör en effektivisering av informationsdistributionen och bidrar till 
ett mer adekvat investerarskydd för de mindre kunniga aktörerna, samtidigt som transparens 
upprätthålls. Bristerna med tvingande informationsgivning består i omfattning och 
komplexitet, inbegripande en svårighet för investerare att förstå den tillhandahållna 
informationen. Dessa brister grundar sig till störst del på att lagstiftaren reglerar vilken 
information investerare borde ta del av för att företa bättre kvalitativa beslut, istället för att ta 
hänsyn till vad de vill ta del av.276 Transparens och tillgång på information beskrivs i 
förarbetena som en förutsättning för upprätthållandet av investerares förtroende för 
marknaden.277 Ett potentiellt avlägsnande av överflödig tvingande information påverkar dock 
inte transparensen negativt. Genom att aktörer på investerares begäran tillhandahåller 
kompletterande information, upprätthålls transparensen samtidigt som hänsyn tas till vad 
investerare behöver för information. Förändringen skulle således medföra ett oförändrat 
investerarskydd, trots minskningen av informationsdistribution. Vidare skulle förändringen 
medföra minskade kostnader i form av minskade administrativa bördor för AIF-förvaltare och 
verka konkurrensfrämjande till förmån för omsättningsintresset. Den föreslagna förändringen 
medför inte heller någon förändring för stabilitetsskyddet. Omsättningsskyddet ges således 
större utrymme innebärande att de övergripande ändamålen i LAIF tillgodoses i större 
utsträckning. Förslaget medför inte att tillgodoseendet av ett underliggande och i sin tur 
övergripande ändamål sker på bekostnad av ett annat. Pareto-kriteriet uppfylls således. 

5.3 Riskkapitalfonder 
5.3.1 Utvärdering av reglernas ändamålsenlighet 
Investerarskyddet har vid marknadsföring av riskkapitalfonder till icke-professionella 
investerare utformats som ett förbud, istället för genom informationsgivning ex ante. 
Riskkapitalfonder tillåts enbart marknadsföras till vissa icke-professionella investerare och 
undantas därmed från konsumenter, det rör sig således om produktingripande åtgärder278. 
Motivet härför utgörs av att riskkapitalfonder är slutna fonder och att andelsägarna i vissa fall 
                                                
276 Schneider & Ben-Shahar, a. a., s. 746. 
277 Prop. 2012/13:155, s. 330. 
278 Jfr 23 kap. 3 b § VpmL genom art. 42 i Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 600/2014 av den 
15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (Text av 
betydelse för EES) (MiFIR), se även art. 69.2 s-t) MiFID II. Esma:s förslag beträffande produktingripande avser 
derivatinstrument och spekulativa produkter, i form av; contracts for difference (CFDs) och binära optioner, 
Esma, Call for evidence - Potential product intervention measures on contracts for differences and binary 
options to retail clients, ESMA35-43-904, 18 januari 2018, s. 4 f., se främst p. 1-2; Esma, Warning about CFDs, 
binary options and other speculative products, ESMA/2016/1166, s. 1 ff.; Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndighetens beslut (EU) 2018/2064 av den 14 december 2018 om förlängning av det tillfälliga 
förbudet mot marknadsföring, distribution och försäljning av binära optioner till icke-professionella investerare; 
Förbudet mot binära optioner är sedan beslut från esma förlängt från 2 januari 2019 och tre månader framåt, se 
ESMA Notice, Notice of ESMA’s Product Intervention Renewal Decision in relation to binary options, 
ESMA35-43-1533. Se också FI:s rapport, Konsumentskyddet på finansmarknaden, från 11 maj 2017, DNR 17–
7486, s. 30 ff., där det framgår att spekulativa produkter i form av binära optioner och vissa typer av 
konsumtionslån, t.ex. gräsrotsfinansiering, är förknippade med lågt konsumentskydd. CFDs och binära optioner 
är spekulativa produkter vilket medför en risk för investerare att lida stora förluster eller bli betydligt skuldsatta. 
Fonder är dock inte förknippade med samma risk och utgör inte ett kontrakt av spekulativ natur. Diskrepansen 
mellan de olika finansiella instrumenten är därmed betydlig.; Se också Moloney, How to Protect Investors, s. 
826 och 834 f.. 
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kan vara förhindrade att avyttra sina andelar. Andelar i riskkapitalfonder är inte överlåtbara 
och kan med anledning härför inte vara föremål för handel på reglerad marknad. 
Riskkapitalfonder uppfyller således inte kraven på likviditet för att få marknadsföras till 
konsumenter. Det kan därmed sägas att skyddet ex post för investerare inte är lika starkt som 
vid övriga AIF-fonder som behandlas i uppsatsen.279 I de fall en investering har hög likviditet 
kan sägas att en betydelsefull investeringsrisk, i form av likviditetsrisk, har avlägsnats.280 
Begränsningen av kretsen investerare bygger på postulatet att icke-professionella investerare, 
i form av konsumenter, inte kan åtnjuta ett fullgott skydd av investeringar med avsaknad av 
likviditet. Utformningen av regleringen för marknadsföring av riskkapitalfonder har kritiserats 
av bl.a. Advokatsamfundet som menar på att utformningen obefogat utesluter investerare från 
denna högavkastande del av marknaden.281 Vidare har kravet på likviditet i regleringen 
kritiserats av Hanqvist, som anför att i de fall likviditet tillmäts en för stor betydelse i 
fondförvaltningen kan detta föranleda en lägre avkastning för investerare samt hämma 
innovativa verksamheter.282  

I förarbetena framgår att riskkapitalfonder även vänder sig till investerare som inte utgör 
professionella investerare. Kretsen icke-professionella investerare består till störst del av 
institutionella investerare, men också av fysiska personer i form av konsumenter. I förarbetena 
anförs att konsumenter som investerar utgörs av t.ex. personer som inte genomfört det antal 
investeringar som behövs eller inte besitter den erfarenhet från finanssektorn som krävs för att 
tillhöra kretsen professionella investerare, men som har erfarenhet av ifrågavarande 
investeringar och ett stort placeringsbart kapital. Kategorierna ”konsumenter” och ”icke-
professionella investerare” inbegriper därmed investerare med skilda skyddsbehov. I 
förarbetena anförs vidare att riskkapitalfonder inte utgör en lämplig produkt för 
konsumenter.283 En sådan motivering negligerar emellertid diskrepansen i skyddsbehovet, ty 
riskkapitalfonder kan utgöra lämpliga produkter för de konsumenter som inte har samma behov 
av skydd. Trots denna produkts påstådda olämplighet, möjliggör regleringen för 
marknadsföring av riskkapitalfonder till investerare med ett placeringsbart kapital på över 
100,000 euro.284 Precis som det anförs i förarbetena, finns det inget som hindrar konsumenter 
från att ha ett stort placerbart kapital. Emellertid innebär dock inte blott det faktum att en 
konsument har ett stort placerbart kapital att vederbörande även har erfarenhet av denna typ av 

                                                
279 Prop. 2012/13:155, s. 249; Advokatsamfundets remissyttrande, s. 12; Skyddet ex post vid investering i övriga 
AIF-fonder består som ovan nämns av utövande av tillsyn och möjlighet till ingripande från 
tillsynsmyndighetens sida. Investerarskyddet består emellertid även av att investerare tillika andelsägare kan 
avyttra sina andelar, så är inte fallet vid riskkapitalfonder. Vid investering i riskkapitalfonder kan inte 
andelsägare utträda när de önskar. 
280 Hanqvist, a. a., s. 134 och 140; Se ovan delavsnitt 3.4.3.2 fotnot 163. Avkastning och likviditet korrelerar 
negativt. Desto lägre risk, desto lägre avkastning och vice versa. Hanqvist, a. a., s. 140; Advokatsamfundets 
remissyttrande, s. 12. 
281 Advokatsamfundets remissyttrande, s. 12; Kritik har även framförts av Stattin som anför att regleringen är 
onödig och medför överflödiga kostnader. Vederbörande framhåller vidare att en sådan reglering är till nackdel 
för svensk del eftersom riskkapitalfonder (privat equity-industrin) nationellt är av betydande omfattning. Stattin, 
Kapitalmarknadsrätt, s. 25. 
282 Hanqvist, a. a., s. 140. Denna synpunkt är även applicerbar på ETF-fonder med anledning av de höga krav på 
likviditet dessa fonder åläggs.  
283 Prop. 2012/13:155, s. 249. 
284 Investeraren måste även underteckna ett separat dokument där det framgår att vederbörande är medveten om 
riskerna förknippade med investeringen. 
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investeringar. Ett uppställande av minimibelopp för investering är alltså inte direkt koherent 
med investerarens kunskap och inte heller vederbörandes faktiska skyddsbehov. 
Investerarskyddet i sin nuvarande utformning kan därmed inte anses utgöra ett adekvat skydd, 
eftersom riskkapitalfonders marknadsföring till konsumenter i sig inte förhindras. Produktens 
lämplighet beror istället på konsumentens personliga status.285 

Att för övrigt utestänga övriga icke-professionella investerare från denna del av 
fondmarknaden, framställer för det första en viss typ av investerare som mer skyddsvärda än 
andra. Samtidigt framställer skyddets utformning de konsumenter som inte besitter ett större 
placerbart kapital som inkapabla att skydda sig själva. Utformningen medför för det andra en 
särreglering av riskkapitalfonder och slutligen en kraftig begränsning i investerares valfrihet. 
Begränsningen innebär en radikal avvikelse från den i annat fall konsekventa regleringen på 
området. Utgångspunkten är i vanliga fall, som framgår av föregående delavsnitt, att 
investerare själva med hjälp av adekvat information ska kunna företa egna investeringsbeslut 
oaktat personlig status.286 Avsikten med konsumentskyddet är inte att för konsumenter 
avlägsna alla slags risker förknippade med finansiella investeringar. Lagstiftaren bör inte heller 
agera som en allmän understödjare för konsumenter genom att fatta beslut i deras ställe.287  

Regleringen av marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare väcker 
onekligen frågeställningen om till vilken gräns paternalistisk reglering288 är motiverad. Det 
kan förefalla möjligt att ett skydd utformat som förbud skulle kunna utgöra ett mer adekvat 
skydd än det skydd som en anpassning av en hel reglering, genom att söka skapa förutsättningar 
för dessa aktörer att klara sig, medför.289 Ett sådant förbud är dock som redogörs för i 
innevarande delavsnitt, problematiskt av flera anledningar. Utöver de synpunkter som här 
framförs, medför ett förbud att omsättningsintresset hämmas, eftersom utbudet såväl som 
kapitaltillförseln begränsas.290 I syfte att undvika en särreglering av riskkapitalfonder, föreslog 
Fondbolagens förening och Svenska Bankföreningen att samtliga typer av AIF-fonder enbart 
skulle tillåtas marknadsföras till vissa typer av icke-professionella investerare.291 Regeringen 

                                                
285 Jfr prop. 2012/13:155, s. 250, “Denna kategori bör inkludera, förutom de som enligt lagen om 
värdepappersmarknaden (8 kap. 17 §) får begära att bli behandlade som professionella investerare även 
sådana investerare som åtar sig att investera motsvarande minst 100 000 euro och som i ett dokument separat 
från åtagandet att investera, bekräftar att de är medvetna om riskerna förknippade med åtagandet eller 
investeringen.”. Det kan givetvis ifrågasättas hur många konsumenter som i praktiken har ett så stort 
placeringsbart kapital emellertid kvarstår dock problematiken i teorin. 
286 Advokatsamfundets remissyttrande, s. 11. 
287 SOU 2004:47, s. 297; SOU 2013:6, Att förebygga och hantera finansiella kriser, s. 102; Hanqvist, a. a., s. 
101; Korling, a. a., s. 67 f.. 
288 Reglering där hänsyn tas till konsumenters imperfektioner och där avsikten är att skydda konsumenterna från 
såväl sig själva som marknaden. Korling, a. a., s. 71. 
289 Hörngren och Sjöberg, a. a., s. 101 f..  
290 En sådan utformning torde inte ta hänsyn till den totala värdetillväxten, se Hörngren och Sjöberg, a. a., s. 102; 
Hanqvist, a. a., s. 140. 
291 Prop. 2012/13:155, s. 244 och 250; Fondbolagens förenings remissyttrande avseende betänkandet Förvaltare 
av alternativa investeringsfonder  SOU 2012:67, Fi2012/3710, s. 7 f.; Svenska Bankföreningens remissyttrande 
över SOU 2012:67, Fi2012/3710, s. 4; Huruvida uppdelningen av kretsen icke-professionella investerare skulle 
följa av uppdelningen av investerare vid marknadsföring av riskkapitalfonder framgår inte, en sådan uppdelning 
torde dock föranleda samma kritik som redogörs för i detta delavsnitt; Det förefaller vidare oklart om 
innebörden i förslaget som återges i förarbetena i detta sammanhang åsyftar alla AIF-fonder inklusive 
specialfonder eller alla AIF-fonder som inte utgör specialfonder, en anmärkning på den senare innebörden har 
framförts i delavsnitt 3.4.3.2 där den anses vara direkt felaktig. I det fall samtliga AIF-fonder inklusive 
specialfonder åsyftas torde detta förslag dock vara oväntat och märkligt med anledning av det starka skydd för 
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bedömde dock inte en sådan reglering lämplig, emellertid utelämnades dessvärre en motivering 
till varför. Som ovan redogörs för innebär en sådan avgränsning en uteslutning av investerare 
från den högavkastande delen av fondmarknaden samt en kraftig begränsning i investerares 
valfrihet vad gäller vissa investeringar. En sådan begränsning av fonder med starkare likviditet 
och därmed ett påståendevis starkare investerarskydd än riskkapitalfonder, torde vara oskälig 
och svårmotiverad, ty gränsen för paternalism framflyttas och omsättningsintresset hämmas 
ytterligare.  

Av FI:s och Advokatsamfundets remissyttranden framgår att riskkapitalfonder väl innan 
regleringen trädde i kraft, i själva verket sällan marknadsfördes till konsumenter.292 Nyligen 
nämnda fastslående i remissinstansernas yttranden, väcker därmed frågeställningen om varför 
ett så långtgående skydd som förbud utgör, överhuvudtaget behövs i ifrågavarande fall. 
Utformningen av regleringen avseende marknadsföring av riskkapitalfonder till icke-
professionella investerare, kan således mot bakgrund av vad som anförs i innevarande 
delavsnitt, inte anses vara adekvat för att tillgodose de övergripande ändamålen i LAIF och är 
således inte ändamålsenlig. 

5.3.2 Förslag de lege ferenda 
Bristen på likviditet som föranleder förbudet, grundar sig i vilka typer av företag fondkapitalet 
investeras i. I flera fall rör det sig om s.k. start-ups där företag med goda tillväxtmöjligheter 
och utvecklingspotential är i behov av kapitaltillförsel, emedan det kan ta tid innan avkastning 
genereras.293 Vidare föregås investeringar i riskkapitalfonder av förhandlingar med investerare 
och grundar sig således inte på försäljning av färdiga produkter som övriga AIF-fonder.294 Ett 
sådant förfarande medför att innebörden i begreppet marknadsföring, vilket diskuteras i 
delavsnitt 3.4.2.1, medför komplikationer vid ansökan av marknadsföringstillstånd för 
riskkapitalfonder. Skyddet som innebörden i begreppet marknadsföring medför i LAIF, genom 
att tillstånd krävs för alla typer av säljfrämjande åtgärder, kan därmed inte sägas få samma 
effekt vid marknadsföring av riskkapitalfonder som vid marknadsföring av andra AIF-fonder. 
Trots denna skillnad, är förvaltare av riskkapitalfonder skyldiga att tillhandahålla 
informationsbroschyr vid ansökan om marknadsföringstillstånd.295 Vidare torde ett sådant 
förfarande som föregår etableringen av riskkapitalfonder också omfattas av annan civilrättslig 
reglering, investerarna är således inte utan skydd ex ante.296  

Det är här på sin plats att anmärka att andra typer av finansieringsalternativ, i form av t.ex. 
andelsbaserad gräsrotsfinansiering, tillåts marknadsföras till just konsumenter och är alltjämt 

                                                
konsumenter specialfonder är utrustade med, se delavsnitt 2.3.3. Å andra sidan uppställs även striktare krav på 
ETF-fonder för att marknadsföring av dessa ska tillåtas till icke-professionella investerare, delavsnitt 3.4.3.2. 
Oaktat vilket av alternativen som åsyftas är en hållbar argumentation med investerarskydd som motiv inte 
möjlig. 
292 Advokatsamfundets remissyttrande, s. 12; FI:s remissyttrande, s. 7. 
293 Hanqvist, a. a., s. 140. 
294 SVCA:s remissyttrande, s. 7; SVCA:s remissyttrande över Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder, FI Dnr 12–3251, (SVCA:s remissyttrande över FI:s föreskrifter) s. 4; Se vidare 
delavsnitt 3.4.3.3. 
295 Denna skyldighet framgår inte av lagrummet se 4 kap. 5 § LAIF jfr 1 kap. 3 § och 4 kap. 5 § FFFS 2013:10; 
Se vidare delavsnitt 3.4.3.3. 
296 Se t.ex. lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). 
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inte föremål för reglering.297 Andelsbaserad gräsrotsfinansiering är till sin natur nästan mer 
riskfylld, sett till bl.a. brist på likviditet, än investeringar i riskkapitalfonder med anledning av 
att investeringen istället sker direkt i aktier.298 Vidare, sett till andra produktingripande åtgärder 
på den finansiella marknaden, berör dessa oftast derivatinstrument, vilka också till sin natur 
kan sägas vara betydligt mer riskfyllda än AIF-fonder.299  

Beträffande regleringen av AIF-förvaltares marknadsföring av riskkapitalfonder, kan med 
anledning av vad som ovan anförs följande förändring föreslås: 

a) marknadsföring av riskkapitalfonder med tillstånd300 tillåts till samtliga icke-
professionella investerare, inbegripandes konsumenter,  
b) en tydligare uppdelning av kretsen investerare, likt förslaget301 för reglering av 
resterande AIF-fonder, där uppdelningen inte beror på investerares placerbara kapital 
och personliga status, och 
c) tillhandahållande av adekvat information till konsumenter, likt förslaget302 för 
reglering av resterande AIF-fonder.  

En förändring enligt ovanstående, medför utöver det faktum att särreglering undviks, en större 
valfrihet och ett större utbud för investerare i form av konsumenter, där dessa kan ta del av och 
erbjudas fler investeringar på fondmarknaden, vilket gynnar konkurrensen. Därtill innebär 
förslaget en uppluckring av den begränsning avseende kapitaltillförsel som nuvarande 
reglering innebär för innovativa verksamheter.303 Omsättningsintresset ges därmed större 
utrymme, vilket medför att det övergripande ändamålet i form av att underlätta för 
omsättningen av fonder tillgodoses i större utsträckning i LAIF. Det kan argumenteras att en 
sådan förändring skulle medföra en försvagning av investerarskyddet. Enligt utredningen304 är 
emellertid en konsekvens av regleringen av riskkapitalfonder ett förbättrat investerarskydd, 
eftersom dessa fonder och dess förvaltare tidigare saknat reglering.305 Utredningens slutsats 
bygger således på att det tidigare investerarskyddet varit ofullständigt.306 Stöd för detta 
underförstådda påstående har dock inte presenterats. Ett skydd utformat som förbud kan 
knappast anses vara varken lämpligt om investerare berövas på möjligheten till val eller skäligt 
i de fall lagstiftaren enbart önskar förhindra att dessa investerare lider förluster med anledning 
av sin investering.307 Att bistå investerare med adekvat information och på så sätt möjliggöra 
                                                
297 En reglering torde dock vara stundande emedan en utredning gjorts på området. Se SOU 2018:20, 
Gräsrotsfinansiering. Om förhållandet mellan andelsbaserad gräsrotsfinansiering och riskkapitalfonder se s. 238 
ff.. 
298 SOU 2018:20, s. 335 ff.; Regleringen i allmänhet och förbudet i synnerhet kan sägas gå emot den uppfattning 
om anledning till ingripande från lagstiftarens sida. Att gå så långt som att skydda investerare från förluster på 
sina investeringar, vilket här kan sägas vara fallet, har tidigare inte ansetts motiverat för vidtagande av åtgärder, 
se SOU 2004:47, s. 297 f.. 
299 Se fotnot 280 och Esma, Call for evidence - Potential product intervention measures on contracts for 
differences and binary options to retail clients, ESMA 35-43-904, 18 januari 2018, s. 4 f.. 
300 Se 3 kap. 1 § LAIF. 
301 Se delavsnitt 5.2.2. 
302 Se delavsnitt 5.2.2. 
303 Se delavsnitt 5.3.1; Hanqvist, a. a., s. 140. 
304 SOU 2012:67. 
305 SOU 2012:67, s. 530 ff.; Samma argument angående konsumentskydd och dess förbättring efter regleringen 
förs av FI beträffande ETF-fonder. FI:s remissyttrande, s. 5. 
306 Se Advokatsamfundets remissyttrande, s. 5.  
307 Läsaren uppmärksammas här på att detta förbud rör marknadsföring, som innebär att förvaltaren på eget 
initiativ erbjuder eller placerar aktier eller andelar i en av vederbörande förvaltad AIF-fond. Vidare rör denna 
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för dessa investerare att fatta egna beslut, torde därmed vara ett möjligt alternativ. Skyddet 
genom informationsgivning måste däremot anpassas efter riskkapitalfonders natur, i den 
bemärkelse att etableringen av fonderna föregås av förhandlingar och att det inte är 
marknadsföring av färdiga produkter det rör sig om. 

Investerarskydd genom informationsgivning får i föregående delavsnitt utstå kritik. Kritiken 
ämnar dock enbart påvisa utformningens bristande effektivitet. Informationsgivning per se kan, 
som verktyg för investerarskydd, uppnå sin avsedda funktion, men enbart om hänsyn tas till 
dess användning. För att kunna uppnå en effektivare informationsgivning behövs således 
empiriska studier på hur informationen används och vad för information olika typer investerare 
behöver, något som inte ryms inom ramen för denna studie. En tydlig uppdelning av kretsen 
icke-professionella investerare underlättar för ett mer anpassat investerarskydd ex ante till olika 
typer av investerare. Investerarskyddet ex ante kvarstår således, om än i annan form, 
motsvarande det skydd investerare åtnjuter vid investering i övriga AIF-fonder. Vidare bör 
enbart riskkapitalfonder med tillstånd tillåtas marknadsföras till icke-professionella 
investerare. Anledningen till detta förslag är att ett tillstånd innebär ett starkare skydd än 
registrering.308 Förslaget motiveras även av diskrepansen mellan de krav som uppställs för de 
olika AIF-fonderna och marknadsföring av desamma till icke-professionella investerare.309 
Genom att enbart tillåta marknadsföring av riskkapitalfonder med verksamhetstillstånd, 
undviks även en snedvridning av konkurrensen gentemot övriga AIF-fonder, ty övriga AIF-
fonder som marknadsförs till nyss nämnd investerarkrets erfordrar verksamhetstillstånd. 
Investerarskyddets utformning ex post berörs inte av någotdera förslag.310 För 
stabilitetsskyddet medför förslaget ingen förändring. Sammantaget kan förslaget sägas 
innebära att de underliggande ändamålen uppfylls i större utsträckning och därmed tillgodoses 
de övergripande ändamålen i större omfattning. Förslaget innebär vidare inte att 
tillgodoseendet av ett underliggande och i sin tur övergripande ändamål sker på bekostnad av 
ett annat. Pareto-kriteriet uppfylls med andra ord även i detta fall.  

                                                
åsikt främst fondmarknaden med anledning av att marknadsföring av andra finansiella instrument till icke-
professionella investerare inte utgör föremål för undersökning. 
308 Se delavsnitt 3.4.3.1, fotnot 152. 
309 Se delavsnitt 3.4.3.1, 3.4.3.2 och 3.4.3.3. 
310 Det är av vikt att ha i åtanke att investerarskyddet i LAIF tar sig i uttryck på olika sätt. Som diskuteras i bl.a. 
delavsnitt 3.4.3 och 4.2, utgör krav på; registrering, likviditet och informationsgivning i kombination med 
uppställande av rörelseregler och tillsyn samt möjlighet till ingripande, skydd för investerare. Andra delar av 
LAIF ämnar således också till att skydda investerare och en förändring av ifrågavarande slag medför inte i sig 
“ett avskaffande” av investerarskyddet. 
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Källförteckning 
EU-rättsligt offentligt tryck 
Förordningar 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om 
europeiska riskkapitalfonder.  

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om 
marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om 
faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-
professionella investerare (PRIIP-produkter).  

Direktiv 

Rådets Direktiv av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar 
som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), 
85/611/EEG (UCITS I-direktivet). Direktivet har under åren uppdaterats för närvarande är 
femte uppdateringen i kraft, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 
juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva 
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