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Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker konsumentskyddet på svensk finansmarknad utifrån ett 

informationsgivningsperspektiv genom att undersöka två aspekter av det, som i hög 

utsträckning berör konsumenterna, bostadskrediter och fondsparande. I princip alla svenskar 

är fondsparare om man inkluderar premiepensionen, och för många utgör ett bostadsköp livets 

största affär. Båda produkterna är finansiella och kan kräva att konsumenten har förkunskap 

för att information om dem ska kunna tolkas på ett tillfredsställande sätt.  

Finansinspektionen meddelade under 2015 föreskrifter och allmänna råd om information om 

ränta på bostadskrediter. Under remissförfarandet fick förslaget såväl tillstyrkande som 

avstyrkande från remissinstanserna. Uppsatsen undersöker vilka konsekvenser föreskriften 

kan få för konsumenterna, företagen och konkurrensen. Inom ämnet fondsparande undersöker 

uppsatsen den rättsliga regleringen för övergripande informationsgivning till konsumenter och 

belyser problemet med dold indexförvaltning, fonder som säger sig förvaltas aktivt men vars 

innehav omöjliggör betydande avkastningsavvikelse från jämförelseindex.  

Uppsatsen kommer fram till att ett förtydligande av vad aktiv förvaltning är i lag eller 

föreskrift är önskvärt för att stärka konsumentskyddet. På bostadskreditområdet kommer 

uppsatsen fram till att en uppföljning i form av en översyn av effekterna av föreskriften är 

motiverad med anledning av det stora antalet konsumenter och företag som berörs av den. 

Uppsatsen konstaterar också att utökade utbildningsåtgärder inom det finansiella området är 

önskvärda. 

 

Nyckelord: Dold indexförvaltning, Konsumentskydd, Bolåneränta, Informationsgivning. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Två av de viktigaste privatekonomiska besluten för svenska hushåll rör bostadsköp och 

sparande. Många hushåll behöver låna pengar hos en bank eller annan kreditgivare för att 

finansiera sitt bostadsköp. Det gäller särskilt efter de senaste årens kraftiga prisstegring på 

bostadsmarknaden i storstadsregionerna, eftersom högre bostadspriser för med sig att 

hushållen måste låna mer. Trots att hushållen har en historiskt hög skuldsättning är också 

hushållens totala sparande högt. Många väljer att placera sina sparade medel i aktier eller 

fonder istället för att amortera på sina bolån. Det här gör dem sårbara för förändringar av 

räntan på bolånen. Både Riksbanken och Finansinspektionen (FI) har förordat ett 

amorteringskrav för att komma till rätta med hushållens skuldsättning.
1
 

När hushållen fattar beslut i dessa frågor är det viktigt att de är välinformerade, eftersom de 

beslut de fattar kan få stor effekt för dem under lång tid framöver. De behöver vara 

välinformerade både om vilka olika sparformer och vilka olika tillgångsslag som finns att 

välja på, men något som ofta negligeras både av konsumenter och i den offentliga debatten är 

den fortsatta informationsgivningen när konsumenten väl valt sparform, och konsumentens 

förmåga att ta till sig informationen. Att undersöka vilken information som ges och vilken 

effekt bristfällig informationsgivning kan ha för konsumenternas förmåga att fatta 

välgrundade beslut är därför en fråga som i högsta grad är relaterad till det allmänna läget på 

finansmarknaden.  

1.2 Introduktion 

Konsumenter på finansmarknaden erbjuds ett omfattande och mångfacetterat skydd. 

Lagstiftaren har ansett att behovet av transparens är stort på finansmarknaden. Det finns 

många skäl till detta, det handlar bland annat om att konsumenten ofta har mindre 

information, eller sämre möjligheter att tolka den, än näringsidkaren.
2
 Strävan efter stabilitet 

på finansmarknaden och att allmänhetens förtroende för kapitalmarknaden ska upprätthållas 

för att investerare ska vara villiga att riskera sitt kapital spelar också roll för 

konsumentskyddets omfattning, vilket bland annat framgår av 8 kap. 1 § 

Värdepappersmarknadslagen (VPML). 

Konsumentskydd är en övergripande term som innefattar både lagar, förordningar, 

myndigheters föreskrifter och branschens självreglering. FI är den myndighet som har i 

uppdrag att övervaka att aktörerna på finansmarknaden lever upp till de krav som därigenom 

ställts. Bemyndigandet som tillsynsmyndighet för finansiella institut återfinns i bland annat 23 

kap. 1 § VPML, 13 kap. 2 § Lagen om bank- och finansieringsrörelse samt i 10 kap. 1 § 

Lagen om värdepappersfonder (VPFL). En mer samlad uppdragsbeskrivning återfinns i 

regeringens Förordning med instruktion för finansinspektionen.
  

                                                           
1
 Finansinspektionen, Stabilitetsrapport, 2015, s 35. Riksbanken, Finansiell stabilitet, 2015, s 1. 

2
 Prop. 2009/10:242 s 94 f. 
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FI får utfärda föreskrifter om, bland annat, vilken information de som står under tillsyn är 

skyldiga att lämna till sina kunder, se Förordningen om bank och finansieringsrörelse 5 kap. 2 

§ 2st.
 
 

FI:s mål enligt regeringens regleringsbrev är att bidra till ett stabilt finansiellt system som 

präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader och samtidigt upprätthålla en hög 

nivå på skyddet för konsumenter.
3
  

Syftet med ett vidsträckt konsumentskydd är, som framgår av termen, att skydda 

konsumenten. Finansmarknaden särskiljer sig från andra marknader på så vis att information 

om produkter och tjänster ofta är svårtillgänglig och svårtolkad för kunderna.
4
 Även de som 

inte tror sig vara aktiva på finansmarknaden påverkas av konsumentskyddet. Alla bolåntagare 

har exempelvis sedan 1 juni 2015 rätt att ta del av information om ett kreditinstituts 

genomsnittliga låneräntor, efter en föreskrift av FI. Att det i dessa sammanhang ofta är fråga 

om för den enskilde stora penningbelopp kan också det antas ha bidragit till 

konsumentskyddets omfattning. En undersökning från 2014 visar att 76 procent av 

befolkningen sparar i fonder, om man exkluderar premiepensionen.
5
 Sparandet kan både öka 

och minska i värde. Lagstiftaren bedömer det vara viktigt att konsumenterna får tydlig och 

rättvisande information om fonderna de sparar i, vilket följer av VPFL och FI:s föreskrifter 

och kan exemplifieras av att ett faktablad och en informationsbroschyr om fonderna ska 

finnas tillgänglig för konsumenterna, enligt 4 kap. 15 & 16 a §§ VPFL.   

Vidare förutsätter informationsgivningen att konsumenten är kapabel till att tolka 

informationen. För att konsumenten ska kunna använda de genomsnittliga låneräntorna i en 

förhandlingssituation krävs förståelse för hur de räknats fram och vad de innebär. Utan sådana 

kunskaper riskerar allmänhetens förtroende för kapitalmarknaden att undergrävas, om 

konsumenten anser att han eller hon erhåller en oskälig ränta. För att upprätthålla förtroendet 

för finansmarknaden krävs det också i fallet med värdepappersfonder att konsumenten förstår 

vad han eller hon har investerat i.  

FI tar själva upp att informationen som ges ofta är svårtolkad. Det finns fonder som 

marknadsförs som aktivt förvaltade men vars resultat i själva verket avviker mycket lite från 

index. Efter en undersökning av FI som visade på brister hos fondbolagen införde 

fondbolagens branschförening nya riktlinjer som bland annat innebär att fonderna framöver 

ska redovisa fondens aktiva andel i årsrapporterna samt redovisa ett jämförelseindex på 

fondens faktablad.
6
 I det här fallet behöver en avvägning göras mellan transparens i fråga om 

förvaltningen och konsumentens förmåga att ta till sig komplex information.  

 

 

                                                           
3
 Finansinspektionens regleringsbrev, 2016, s 1. 

4
 Finansinspektionen ”Konsumentskyddet på finansmarknaden”, 2015, s 4. 

5
 TNS Sifo Prospera, 2014, s 3. 

6
 Noréus, DN Debatt, 2015. 
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Mot bakgrund av problembeskrivningen ämnar uppsatsen svara på ett antal frågor, med 

konsumenterna som tilltänkt skyddsobjekt, dessa kan sammanfattas som följer. 

1. Vilka krav ställer lagen och myndigheters regelverk på kreditinstitutens 

informationsgivning i samband med utställande av bostadslån och fondbolags 

informationsgivning i samband med tillhandahållande av finansiella tjänster? 

2. Vilka konsekvenser kan införandet av redovisningsskyldighet för genomsnittliga 

bolåneräntor leda till, vad är orsaken bakom konsekvenserna, och går det att komma 

till rätta med eventuella negativa sådana? 

3. Hur har företagen praktiskt implementerat kraven på redovisning av genomsnittlig 

bolåneränta och vilka effekter kan redovisningen ha för konkurrensen på 

finansmarknaden? 

4. Finns det en diskrepans mellan vad en konsument förväntar sig och erhåller när denne 

investerar i en aktivt förvaltad värdepappersfond, vilka konsekvenser kan detta leda 

till och går det att komma till rätta med problemet?  

 

1.3 Problemformulering och syfte 

Uppsatsen ämnar belysa hur informationsgivningen vid upptagande av bolån samt 

tillhandahållande av finansiella investeringstjänster är utformad och genom dessa 

exempelområden belysa vikten av informationsgivning som del av konsumentskyddet på 

finansmarknaden. Genom att undersöka kravet på redovisning av genomsnittliga bolåneräntor 

och informationskraven för värdepappersfonder ämnar uppsatsen visa att det finns en skillnad 

mellan att å ena sidan genom reglering upprätthålla ett omfattande konsumentskydd och å 

andra sidan värna konsumenten genom att utforska konsekvenser för konkurrensen på 

finansmarknaden. Uppsatsen ämnar också, inom ramen för problemformuleringen, lämna 

förslag på alternativa lösningar. 

1.4 Avgränsning 

Informationsgivning om fonder i en rådgivningssituation styrs av särskilda regler i VPML. 

Regelverket för rådgivningssituationer är en separat fråga som förtjänar att behandlas i en 

egen uppsats. Den här uppsatsen är huvudsakligen inriktad på den information som lämnas på 

ett övergripande plan och som inte är riktad till endast en konsument, och i förekommande 

fall till enskild konsument men som inte faller inom bestämmelserna för rådgivning.   

1.5 Nyttomotivering 

Uppsatsen behandlar två områden som berör en stor del av hushållen och utgör två av deras 

största privatekonomiska affärer: bostadskrediter och fondsparande. Båda produkterna är 

finansiella produkter som för en lekman kan vara svårtolkade och det är lätt för en konsument 

att hamna i ett informationsunderläge gentemot de finansiella företag som tillhandahåller 

produkterna. Att belysa problem med informationsgivningen och föreslå lösningar på dem är 

av intresse för konsumenterna såväl som för de företag som riskerar att drabbas av hämmande 

informationsgivningskrav såväl som för samhället i stort vad avser effekter på konkurrensen 

på marknaden.   
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1.6 Metod 

För att uppnå uppsatsens syfte har lagar, förordningar, propositioner och FI:s föreskrifter 

behandlats som teoretisk referensram. Åtkomst till dessa har skett genom elektroniska 

slagningar i olika databaser. I kontakt med FI har myndighetens regelskrivningshandbok 

begärts ut. Den praktiska omsättningen av teorin och därmed arbetet med att ta fram nya 

föreskrifter har behandlats som empiri. Inhämtning av denna har skett genom myndigheters 

och intresseorganisationers interna styrdokument, rapporter, remisser, promemorior och 

propositioner där så varit möjligt och i mindre utsträckning har material hämtats från 

massmedia. Därutöver har en undersökning om hushållens finansiella kunskaper och en 

undersökning om hushållens fondsparande använts.   

2. Konsumentskydd 

2.1 Finansinspektionen som tillsynsmyndighet 

FI är tillsynsmyndighet för över 2 000 företag verksamma på finansmarknaden.
7
 Platsen för 

lagstöd och bemyndigande för tillsynen varierar med vilken typ av verksamhet som företagen 

bedriver.  

FI utfärdar föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är direkt bindande för de bolag som står 

under tillsyn. Allmänna råd ska ses som rekommendationer för att uppnå ett syfte eller mål, 

men företagen har frihet att själva välja hur de ska uppnå detta.
8
 

FI har valt att dela in tillsynsverksamheten i fyra områden. Dessa områden är Bank, 

Försäkring, Marknader, och Konsumentskydd. I konsumentskyddsområdet ingår samtliga 

bolag som står under tillsyn. Det som skiljer konsumentskyddsområdet från övriga tre 

områden är att det syftar till att utjämna det informationsunderläge som FI menar finns mellan 

konsumenter och företagen, till skillnad från de andra områdena som ofta behandlar 

företagens finansiella ställning. Konsumentskyddsområdet ansvarar också för hela tillsynen, 

inte bara konsumentskyddet, av viss verksamhet som inte kvalar in på något annat område, till 

exempel fondbolag. Arbetet inom konsumentskyddsområdet är uppbyggt så att de produkter 

och tjänster som är av störst vikt för konsumenterna prioriteras högst. Ett kriterium 

myndigheten arbetar efter i uppföljningen av företagen är vilken konsekvens en bristande 

regelefterlevnad skulle få. Graviteten av konsekvenserna bedöms i sin tur efter antal drabbade 

konsumenter, monetärt värde som riskeras samt generell marknadspåverkan.
9
 

Myndigheten har också ett folkbildningsuppdrag inom det finansiella området som återfinns i 

regeringens regleringsbrev. Den ska verka för ökad kunskap hos allmänheten när det gäller 

exempelvis sparande och skuldsättning genom olika insatser.
10

 

 

                                                           
7
 Finansinspektionens webbplats, 2015. 

8
 Statsrådsberedningen, ”Myndigheternas föreskrifter”, 1998, s 25 f. 

9
 Finansinspektionen, ”Tillsynsstrategi”, 2014, ss 8 & 20-21. 

10
 Finansinspektionens regleringsbrev, 2016, s 2. 
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2.1.1 Framtagande av föreskrifter 

Enhetschefen för varje tillsynsområde ansvarar för att identifiera när behov av en ny föreskrift 

eller ändring av befintlig föreskrift föreligger. Arbetet med framtagandet av föreskriften följer 

en viss struktur som FI har preciserat i en regelskrivningshandbok.   

Arbetet inleds med en behovsanalys. I behovsanalysen ska frågan ”Varför behöver vi göra en 

förändring?” besvaras. Därefter ska det utredas om det finns rättsliga förutsättningar för att 

utfärda föreskriften. Utredaren ska precisera målet med regleringen, vilka som berörs, och 

ange vilka konsekvenser den nya föreskriften eller ändringen kan leda till samt svara på om 

det finns alternativ till ny reglering. Alternativ till ny, eller förändrad, reglering kan till 

exempel vara att sluta överenskommelser med branschorganisationer om självreglering. I 

konsekvensanalysen ska följder för konsumenter, företagen och konkurrensförhållanden på 

den marknad regeln berör redogöras för.
11

 

Om myndigheten bedömer att behovsanalysen motiverar ett föreskriftsförslag skrivs ett sådant 

tillsammans med en remisspromemoria. Den senare innehåller tre delar; utgångspunkter, 

motivering och överväganden, och förslagets konsekvenser (konsekvensutredning). 

Konsekvensutredningen är ett krav som finns på alla myndigheter som utfärdar föreskrifter 

enligt Förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning. Behovsanalysen ska användas 

som grund i arbetet med konsekvensutredningen.
12

 

Konsekvensutredningen ska delas in i tre delar:  

1. Konsekvenser för konsumenterna, näringslivet och samhället 

2. Konsekvenser för företagen 

3. Konsekvenser för FI 

I en redogörelse för innehållet i den första delen framgår att det ska utredas hur en konsument 

påverkas av, bland annat, en förändring i informationsmängd och priser. I den andra delen 

läggs särskild vikt vid att inte reglera i onödan - kan samma mål uppnås på annat sätt eller 

med en mindre hämmande regel föredras detta. Vidare läggs i den andra delen vikt vid hur 

och om konkurrensen på marknaden där företagen är verksamma påverkas av regleringen.
13

 

En sammanvägning av negativa och positiva konsekvenser för de som berörs av föreskriften 

ska göras och ligga till grund för beslut för om arbetet ska fortgå eller inte.  

Remisspromemorian skickas sedan tillsammans med föreskriftsförslaget till de 

remissinstanser myndigheten valt att använda sig av. Myndigheten utvärderar gensvaret från 

remissinstanserna och tar sedan ställning till eventuella förändringar innan 

remisspromemorian omarbetas till en beslutspromemoria.
14

 

                                                           
11

 Finansinspektionens regelhandbok, 2015, s 7 f. 
12

 A a, ss 16-20. 
13

 A a ,ss 20-22. 
14

 A a, ss 23-27. 
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2.2 Informationsgivning för kreditinstitut 

Allmänheten kommer i kontakt med kreditinstitut när den, bland annat, lånar pengar för att 

finansiera ett bostadsköp eller upptar andra krediter. För bolån kräver kreditinstituten ofta att 

kredittagaren ställer säkerhet, så kallad pant, i bostadsrätten eller fastigheten som lånet är 

avsett att finansiera. Ett kreditinstitut är en bank eller ett kreditmarknadsbolag. Ett 

kreditmarknadsbolag är ett aktiebolag som fått tillstånd av FI att driva finansieringsrörelse. 

Att bedriva finansieringsrörelse innebär att näringsverksamheten innefattar att ta emot 

återbetalningspliktiga medel från allmänheten och lämna kredit eller ställa garanti för en 

kredit. Dessa legaldefinitioner återfinns i 1 kap. 4-5 §§ Lagen om bank- och 

finansieringsrörelse.  

Vilken information som ska lämnas till institutets kunder framgår av Konsumentkreditlagen 

(KKrL). Vissa undantag från bestämmelserna i Konsumentkreditlagen finns vad det gäller 

bostadskrediter förenade med panträtt i egendomen. Vad gäller informationsgivning redogörs 

dessa för i 8 § 4 st. KKrL. 

Enligt 6 § KKrL ska kreditgivaren tillämpa god kreditgivningssed. Innebörden förklaras i 

samma paragraf med att kreditgivaren ska tillvarata konsumentens intresse med rimlig 

omsorg och ge de förklaringar till konsumenten som konsumenten behöver. Av förarbetena 

framgår att det handlar om att säkerställa att informationen är komplett och saklig avseende 

sådant som konsumenten bör känna till samt en rekommendation om att avråda konsumenten 

från krediten om den är uppenbart ofördelaktig, men det föreligger ingen avrådandeplikt. Det 

är viktigt att säkerställa att konsumenten förstått innebörden av avtalet och att upplysa om 

produktens huvudsakliga egenskaper.
15

   

Vid marknadsföring av bostadskrediter är det obligatoriskt för näringsidkaren att upplysa 

låntagaren om den effektiva räntan. Lämnas uppgift om någon annan räntesats, ska låntagaren 

bland annat upplysas om den enkla räntan för krediten, kreditbeloppet och kreditavtalets 

löptid. Detta enligt 7 § 1-2 st. KKrL. Vidare framgår av samma lagrum fjärde stycket att 

informationen ska lämnas på ett klart, kortfattat och framträdande sätt. 

Vilken information som ska lämnas till institutets kunder beslutas också av FI. Bemyndigande 

för detta återfinns i 16 kap. 1 § 1 pkt Lagen om bank- och finansieringsrörelse som ger 

regeringen rätt att i förordning delge en myndighet uppdraget. FI föreskriver, med stöd av 5 

kap. 2 § 2 Förordningen om bank- och finansieringsrörelse, vilken information ett 

kreditinstitut ska lämna till sina kunder.  

Bland annat föreskriver FI att ett kreditmarknadsbolag vid marknadsföring av bostadskrediter 

för varje räntebindningstid ska lämna information om den genomsnittliga ränta som kunderna 

fått, vilket framgår av 3 § FFFS 2015:1 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

information om ränta på bostadskrediter. Vid beräkningen av genomsnittlig ränta ska viktning 

göras med krediternas storlek. En större kredit förknippad med en rabatt om 30 räntepunkter 

får således större genomslag vid beräkningen än en mindre kredit med samma rabatt. Vidare 

ska kreditmarknadsbolaget informera om vilka parametrar, hänförliga till konsumenten, 

                                                           
15

 Prop. 2009/10:242, s 52. 
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krediten och säkerheten, det tar hänsyn till när de erbjuder en ränta på en bostadskredit enligt 

6 § FFFS 2015:1. Informationen av både 3 & 6 §§ FFFS 2015:1 bör publiceras på företagets 

webbplats, enligt allmänna råd förknippade med paragraferna.  

FI lämnar också allmänna råd om konsumentkrediter enligt FFFS 2014:11 

Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden. För tillämpningen av 

6 och 12 §§ KKrL ger FI rådet att kreditgivare som ger bostadskrediter bör upprätta en 

standardiserad boendekostnadskalkyl som ett stöd i bedömningen av om kredittagaren är 

kreditvärdig. Kreditgivaren bör informera kredittagaren om vilka beräkningar som görs med 

hjälp av kalkylen och vad syftet med bedömningen är. Bestämmelserna i 

Konsumentkreditlagen som FI hänvisar till syftar till att upprätthålla god kreditgivningssed 

och säkerställa att en kredit bara beviljas om konsumenten bedöms ha tillräckliga ekonomiska 

förutsättningar att fullgöra åtagandet enligt kreditavtalet.  

Kopplingen till informationsgivning handlar om att konsumenten enligt 6 § KKrL ska ges de 

förklaringar denne behöver i kreditgivningssammanhang samt att konsumenten har rätt att få 

ta del av de skäl som ligger till grund för beslutet om kreditansökan avslås, enligt 13 § KKrL.  

2.3 Informationsgivning för fondbolag 

I Sverige finns två legala ramverk för fondverksamhet. Det ena behandlar värdepappersfonder 

och regleras i Lagen om värdepappersfonder (VPFL). Det andra behandlar alternativa 

investeringsfonder och regler för dessa återfinns främst i Lagen om alternativa 

investeringsfonder (LAIF). Alternativa investeringsfonder är de fonder som bedriver 

fondverksamhet men inte kräver auktorisation enligt UCITS-direktivet, enligt 1 kap. 2 § 

LAIF. 

Ett fondbolag är ett svenskt aktiebolag med tillstånd att driva fondverksamhet, enligt 1 kap. 1 

§ 8 pkt VPFL. Fondbolag står under FI:s tillsyn genom 10 kap. 1 § VPFL. För varje 

värdepappersfond ska det finnas en informationsbroschyr som ska innehålla 

fondbestämmelserna, uppgifter för att kunna bedöma fonden och risken med en investering i 

fonden, en förklaring av riskprofilen fonden valt, vilka tillgångsslag fonden investerar i med 

mera. Vissa uppgifter ska ges en särskild plats i broschyren då lagstiftaren ansett dessa vara 

extra viktiga. Detta framgår av 4 kap. 15-16 §§ VPFL. Informationsbroschyren omfattas av ett 

tydlighetskrav, som återfinns i 4 kap. 15 § 2 st 3 pkt VPFL, där det framgår att förklaringen 

av riskprofilen ska vara tydlig och lättbegriplig. Tydlighetskravet tar sikte på fondens 

potentiella investerare.  

En fond ska förutom informationsbroschyren också tillhandahålla ett faktablad. Faktabladet 

ställer inte lika höga krav på informationsgivningen. Informationen ska givetvis vara korrekt, 

men informationsbredden är smalare. Av faktabladet ska det med grundläggande information 

gå att utläsa fondens risk. Också faktabladet omfattas av ett tydlighetskrav. Innehållet ska 

vara tydligt och rättvisande och får ej vara vilseledande, enligt 4 kap. 16 a § VPFL. Mer 

detaljerade krav på utformningen av fondens faktablad styrs av kommissionens förordning 

(EU) nr 583/2010. Enligt artikel 3 kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 innehåller 

förordningen uttömmande krav på vad som ska, och får, ingå i en fonds faktablad.  
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I förordningen nämns inte nyckeltal som exempelvis aktiv andel och det är således inte tillåtet 

att inkludera vissa nyckeltal i faktabladet.  

Den som avser förvärva andelar i en värdepappersfond ska på begäran kostnadsfritt beredas 

tillgång till informationsbroschyr och faktablad. Faktabladet ska erbjudas även utan att den 

tilltänkte andelsägaren har begärt det. Vid marknadsföring av fonden till allmänheten ska 

information om var faktabladet och informationsbroschyren finns att tillgå vara med i 

marknadsföringen, enligt 4 kap. 20 § 1-2 st. VPFL. 

FI utformar därutöver föreskrifter som fondbolagen ska följa. I FFFS 2013:9 

Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder, finns mer långtgående och 

detaljerade krav än vad som återfinns i lagtext. I föreskriftens 29 kapitel behandlas 

informationsbroschyrens innehåll. Om fondens riskprofil föreskrivs i 29 kap. 9-13 §§ FFFS 

2013:9 att informationsbroschyren ska innehålla uppgift om fondens målgrupp, riskprofil där 

de specifika risker som beror på placeringsstrategin framgår samt en förklaring av hur fonden 

bedömer riskerna i sina investeringar.  

Om ett fondbolag bryter mot bestämmelserna i VPFL eller i fondbestämmelserna ska FI 

ingripa. Myndigheten kan begränsa fondbolagets verksamhet, varna fondbolaget, meddela 

anmärkning eller vidta annan åtgärd. Detta framgår av 12 kap. 1 § VPFL. Myndigheten har 

också rätt att avstå från att vidta åtgärder om överträdelsen exempelvis är ringa eller om 

fondbolaget självt åtgärdat överträdelsen. Detsamma gäller om ett annat organ redan vidtagit 

tillräckliga åtgärder, se 12 kap. 2 § VPFL. 

En konsument som upplever att fondbolaget har brutit mot bestämmelserna kan vända sig till 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN), denna prövning är kostnadsfri och leder till att 

nämnden lämnar en rekommendation till tvistelösning. Nämnden tar också emot en 

grupptalan väckt av flera konsumenter. Därtill finns också möjlighet till prövning i domstol 

bland annat genom 47 § Marknadsföringslagen.
16

  

2.4 Konkurrens och tyst samordning  

Avtal mellan företag som har till syfte, eller effekt, att de hindrar, begränsar eller snedvrider 

konkurrensen på en marknad på ett märkbart sätt är, förutom de undantag som redogörs för i 

Konkurrenslagen (KL), förbjudna i Sverige. Detta följer av 2 kap. 1 § KL. Syftet med 

bestämmelserna i KL är att upprätthålla en effektiv konkurrens. Lagstiftaren har bedömt att 

vissa konkurrensbegränsningar är skadliga och därför ska vara förbjudna. Lagen syftar till att 

motverka tre typer av konkurrenshämmande företeelser varav gemensamma förfaranden är 

ett. Med gemensamma förfaranden avses avtal, andra överenskommelser och samordning 

mellan företag. Bestämmelserna syftar till att skydda samhällsekonomin i stort, 

konsumenterna såväl som företagen.
17

 

 

                                                           
16

 Prop. 2010/11:135, s 235. 
17

 Prop. 2007/08:145, ss 1 & 66-67. 
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Av förarbetena till KL framgår att samordnade förfaranden likställs med avtal. Ett avtal kan 

vara både skriftligt och muntligt. Ett samordnat förfarande innebär att minst två företag, utan 

att något avtal mellan dem föreligger, agerar på ett visst sätt i samförstånd. Samförstånd kan 

föreligga även om företagen inte har någon uttrycklig vare sig muntlig eller skriftlig 

överenskommelse. Det krävs dock att någon form av kommunikation mellan företagen har 

förekommit, direkt eller indirekt. 
18

 Det spelar ingen roll om det samordnade förfarandets 

syfte inte är att snedvrida konkurrensen, om det har den effekten att det är 

konkurrenshämmande räcker det för att träffas av lagregeln. Tvärtom gäller att om syftet är 

konkurrenshämmande spelar det ingen roll om förfarandet har någon effekt.  

Ett ensidigt handlande av en aktör utan att samförstånd föreligger omfattas inte av 

bestämmelsen i 2 kap. 1 § KL. Det som vid första anblick verkar vara ensidigt handlande kan 

dock vara så kallat tyst samförstånd. Med tyst samförstånd menas till exempel att en handling 

av ett företag underförstått uppfattas av ett annat företag som en signal om att vidta en viss 

åtgärd som har konkurrenshämmande syfte eller effekt, i vilket fall paragrafen kan bli aktuell, 

även utan ett tydligt avtal eller en tydlig överenskommelse. Det krävs dock att samförstånd 

mellan företagen kan visas.
19

 En sådan handling skulle kunna bestå av informationsutbyte via 

media, som trots att det sker öppet kan vara förbjudet.  

Om en situation uppstår där företag till följd av genom lag beslutade offentliga regleringar är 

tvungna att handla på ett visst sätt, är KL inte tillämplig, då parterna inte själva valt att 

samordna sig utan är rättsligt tvungna. För att berörda företag ska gå fria måste kravet vara 

absolut och ofrånkomligt för företagen.
20

 

 

  

                                                           
18

 Prop. 2007/08:145, s 71. 
19

 Prop. 1992/93:56, s 71 f. 
20

 Prop. 2007/08:145, s 67. 
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3. Informationsgivning i praktiken 

3.1 Redovisning av genomsnittliga bolåneräntor 

FFFS 2015:1 gäller sedan 1 juni 2015 och tillkom efter att FI skickat en remisspromemoria 

med föreskriftsförslag där myndigheten menade att konsumenterna befann sig i ett 

informationsunderläge gällande bolån, och att en föreskrift om redovisning av genomsnittliga 

bolåneräntor kunde bidra till att korrigera maktbalansen. Föreskriftförslaget och 

remisspromemorian skickades till 28 remissinstanser varav svar inkom från 21. De flesta av 

dessa valde att tillstyrka förslaget.
21

  

Svenska Bankföreningen tillhörde de som fick tillfälle att yttra sig innan beslut fattades och 

ställde sig visserligen positiv till ökad öppenhet generellt, men ställde sig frågande till om 

informationen kunde vara missvisande. Detta för att ingen hänsyn tas till kundens individuella 

förutsättningar vid sammanställningen av underlaget. Priset för att låna pengar påverkas av 

inkomst, andra skulder och säkerheten för lånet menar Bankföreningen. Förutom dessa 

faktorer påverkas prissättningen också av om kunden är återkommande, det vill säga utnyttjar 

andra produkter och tjänster hos kreditgivaren. För stor fokus läggs på rabattens storlek, det 

vill säga siffran, och för liten fokus på de individuella förutsättningarna hos både 

kreditgivaren och kredittagaren. All kreditgivning baseras på den enskilde konsumentens 

individuella förutsättningar och att tvingas ange parametrar som påverkar räntenivån för alla 

konsumenter är svårt. Jämförbarheten åsidosätts snarare än värnas då fler produkter med 

varierande villkor tillkommer, fortsätter Bankföreningen.
22

 

Bankföreningen skriver också i sitt remissyttrande att kostnaderna beräknas bli högre i och 

med att föreningens medlemmar kommer att behöva lägga mer tid på att i dialog förklara för 

konsumenten varför dennes ränta avviker från den genomsnittliga.
23

 Avslutningsvis nämns att 

utgångspunkten för förslaget till föreskrift tycks ha varit att FI ansett bolåneprodukter och 

konsumenter vara mer jämförbara än vad de faktiskt är.
24

 

Konkurrensverket fick också tillfälle att yttra sig när förslaget om införande av redovisning av 

genomsnittliga bolåneräntor gick på remiss. I sitt remissvar påpekar Konkurrensverket att det 

är en svår avvägning som måste göras mellan den ökade konsumentnytta som följer av ökad 

transparens och de konkurrenshämmande effekter som bankernas kännedom om varandras 

prisnivåer riskerar att leda till. Konkurrensverket menar i sitt remissyttrande att 

bolånemarknaden är särskilt utsatt för så kallad tyst samordningsrisk, det vill säga att 

aktörerna genom att snegla på varandras prissättning, och genom signalering om framtida 

ändringar, anpassar sina egna priser på ett sätt som kan vara negativt för konkurrensen. 

Bolånemarknaden präglas av en hög konsolidering, några få företag tjänar en majoritet av 

konsumenterna. Det gör det lätt för företagen att övervaka varandras prisnivåer, och 

därigenom upprätthålla eventuella överenskommelser, menar man. Konkurrensverket påpekar 

att ökad transparens vanligen brukar förordas på marknader där många aktörer möter 

                                                           
21

 Finansinspektionen, Beslutspromemoria, 2015, s 7. 
22

 Bankföreningens remissyttrande, 2014, s 1 ff. 
23

 i b. 
24

 i b. 
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efterfrågan, dels därför att det blir svårare för aktörerna att övervaka varandras beteende och 

dels därför att konsumenterna har svårare att på en sådan marknad jämföra aktörerna. Det 

behöver inte finnas någon överenskommelse om samarbete kring prissättning för att ökad 

transparens på informationsgivningsområdet ska medföra försämrad konkurrens, menar 

Konkurrensverket. De ger uttryck för att företagen genom att via media och andra kanaler 

signalera hur de tänker agera framöver kan åsamka konsumenterna skada som kan likna den 

skada en kartell ger upphov till, med den skillnaden att sanktionsmöjligheterna är betydligt 

sämre. Därför menar de att föreskriften, om den trots deras avstyrkan skulle genomföras, 

borde ackompanjeras av ett förbud mot prissignalering.
25

 

I remisspromemorian som remissinstanserna ovan har besvarat förklarar FI att det 

övergripande målet med förslaget till föreskrift är att öka öppenheten och insynen på 

marknaden samt att ge konsumenter fler verktyg i förhandlingen med kreditgivarna. 
26

 

FI skriver i sin remisspromemoria att de fyra storbankerna tillsammans innehar cirka 80 

procent av den svenska bolånemarknaden. Vidare gör myndigheten tvärtemot 

remissinstanserna ovan bedömningen att föreskriften skulle få en konkurrenshöjande verkan 

eftersom kunderna enligt FI får bättre förutsättningar i förhandling med kreditgivaren. 

Myndigheten menar också att förklaringsbördan delvis skiftar från konsumenten till 

kreditgivaren när den senare måste förklara varför konsumenten får en ränta som skiljer sig 

från genomsnittet.  Vidare påpekar de i konsekvensanalysen i remisspromemorian att den 

genomsnittliga räntan kan ses som ett aggregat av de genomsnittliga attribut företagets kunder 

har. Om en bank exempelvis har som nisch att erbjuda bolån till konsumenter med osäkra 

betalningsflöden som medför högre risk för kreditförluster; så är det också rimligt att anta att 

banken kommer att redovisa en högre genomsnittlig bolåneränta än andra banker. Det kan 

dock mycket väl vara så att samma konsument skulle ha fått en ännu högre ränta hos någon 

annan bank, menar man.
27

 I remisspromemorian såväl som beslutspromemorian återkommer 

man flera gånger till att alla konsumenter är unika och inte nödvändigvis kommer att erhålla 

den genomsnittliga räntan. Syftet med redovisningen av den är att konsumenterna genom 

dialog med kreditgivaren ska förstå varför de får en ränta som avviker från den 

genomsnittliga. Informationsvärdet är trots eller tack vare det högt, menar FI.  

Myndigheten ska i remisspromemorians konsekvensanalys ta ställning till om konsumenterna 

kommer att påverkas av en förändrad informationsmängd. Som nämnts gör man bedömningen 

att den ökade informationsmängden ger konsumenten bättre förutsättningar i en 

förhandlingssituation med företagen, bland annat därför att den genomsnittliga räntan är 

lättare att relatera till än listräntan. Man har inte redogjort för några negativa aspekter av den 

ökade informationsmängden. I ett remissyttrande framförs åsikten att det är mycket viktigt att 

konsumenter utan förkunskaper kan ta till sig informationen.
28

 

                                                           
25

 Konkurrensverkets remissyttrande, 2014, s 1 ff. 
26

 Finansinspektionen, Remisspromemoria, 2014, s 5. 
27

 A a, ss 13 & 16. 
28

 Finansinspektionen, Beslutspromemoria, 2015, s 8. 
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Under 2014 genomfördes en undersökning av en forskargrupp som en del av ett 

forskningsprojekt med stöd av FI. Undersökningen skulle svara på hur det stod till med 

konsumenternas finansiella kunskapsnivå. Undersökningen ställde tre frågor till 

konsumenterna om ränta, inflation och finansiell risk och resultatet visade att hälften av 

konsumenterna saknade grundläggande kunskap inom det finansiella området. På frågan om 

ränta svarade 18 procent av respondenterna fel. Myndigheten ansåg att utfallet var 

oroväckande och konstaterar att det material konsumenter har att ta ställning till när de fattar 

beslut som påverkar deras privatekonomi ofta innehåller både beräkningar och begrepp som 

kan vara svårtolkade utan tillräckliga förkunskaper.
29

 

Sedan föreskriften FFFS 2015:1 införande den 1 juni 2015 sade sig Konkurrensverket redan 

den 29 september 2015 se tecken på att kritiken var rätt riktad, i form av bland annat en 

storbanks val att höja sina marginaler och annonsera om det. Samtidigt säger de sig sakna 

möjlighet att ingripa eftersom något avtal mellan bankerna inte kan visas. FI skriver i sin 

beslutspromemoria att marknadens aktörer redan idag har information om varandras 

prissättning eftersom kunderna delger för dem vilka erbjudanden de har fått hos andra företag. 

Det här är också en synpunkt som FI ger uttryck för i artikeln.
30

 Med andra ord skulle risken 

för samordning då redan föreligga medan konsumenternas informationsunderläge befästs i 

och med att bara en part i förhandlingssituationen har tillgång till informationen. 

Vad det gäller information om vad som påverkar räntan omfattas kreditgivarna, förutom av 6 

§ FFFS 2015:1, också av förklaringsskyldigheten i 6 § KKrL. Flera remissinstanser påpekade 

i sina yttranden att i och med att denna reglering redan finns skulle det vara överflödigt med 

en separat föreskrift om vad som påverkar räntan. FI replikerar i sin beslutspromemoria att 

förklaringsskyldigheten i Konsumentkreditlagen gäller i det enskilda kundmötet och ställer 

inga särskilda krav på vilken information som ska ingå i bredare 

informationsgivningssammanhang, exempelvis vilken information som ska redovisas på en 

webbplats. Den övergripande informationen om vad som påverkar räntan som regleras i 6 § 

FFFS 2015:1 ger konsumenten möjlighet att i det enskilda kundmötet ställa relevanta frågor 

om vad som påverkar just dennes ränta, varpå kreditgivaren kan ge mer detaljerade 

förklararingar i enlighet med 6 § KKrL menar FI.
31

 En annan remissinstans påpekar att 

prissättning är en komplex fråga med många delar varför en mer omfattande analys av vad 

som påverkar räntenivåerna som erbjuds konsumenten krävs samtidigt som föreskrifterna 

förutsätter att företagen kan förklara för konsumenten vad den räntenivå den enskilde i 

slutändan får bygger på.
32

 Svenska Bankföreningen i sin tur påpekar att det är svårt att ge en 

generell beskrivning av vad som påverkar den genomsnittliga räntan när konsumenterna har 

unika förutsättningar, det kan handla om olika faktorer för olika konsumenter.
33

 

 

                                                           
29

 Finansinspektionen, Räknefärdighet och finansiell förmåga, 2015, s 1 f. 
30

 Dahlberg, SvD Näringsliv, sep 2015 
31

 Finansinspektionen, Beslutspromemoria, 2015, s 16 f. 
32

 A a, ss 16-23. 
33

 A a, s 16. 
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FI skriver i beslutspromemorian att företagen själva är fria att välja vilka parametrar, viktiga 

för prissättningen, som de redovisar gentemot kunden. Detta grundar sig på att företagen 

använder olika metoder och har olika affärsmodeller. Det är inte heller möjligt att från FI:s 

håll föreskriva vilken vikt en viss parameter har i förhållande till en annan av samma skäl.
34

 

I december 2015 publicerade tre av fyra storbanker på sina webbplatser en kort förklaring av 

vad som påverkar den genomsnittliga bolåneräntan bredvid den föreskrivna redovisningen. 

Förklaringarna hade karaktären av uppmaningar om att inte ta den genomsnittliga räntan som 

en indikation på vilken ränta läsaren skulle erhålla. Den fjärde storbanken uppmanade istället 

konsumenten att ta kontakt med sitt lokala bankkontor för att ta reda hur denne kan påverka 

sin bolåneränta. Bara en av bankerna angav inkomst som en direkt parameter de tog hänsyn 

till i samband med rabattdiskussioner. Istället lades mycket fokus på lånets storlek i 

förhållande till säkerhetens värde och det samlade antalet, i kvantitativa termer, affärer 

konsumenten hade hos banken. Samtliga banker med en förklarande text angav antalet övriga 

affärer med banken som en avgörande faktor.
35

 

3.2 Dold indexförvaltning 

Värdepappersfonder kan delas in i aktivt och passivt förvaltade fonder. Avkastningen för 

passivt förvaltade fonder förväntas följa ett index, vanligtvis ett värdeviktat genomsnitt av 

utvecklingen i en viss bransch eller geografisk marknad, medan den avkastning aktivt 

förvaltade fonder ger av konsumenter förväntas överträffa eller åtminstone avvika från index. 

Fonder som marknadsförs som aktivt förvaltade har en majoritet av marknaden men passivt 

förvaltade indexfonder växer i popularitet.
36

 Fondernas verksamhet finansieras genom en 

förvaltningsavgift. Den består av en procentsats på andelsägarens investerade kapital och 

anges per år. 

FI konstaterade i sin rapport Konsumentskyddet på finansmarknaden i maj 2015 att det fanns 

en divergens mellan hur en fond informerade sina andelsägare och hur den agerade i 

praktiken. Fonder som i interna styrdokument hade mycket låg risk som mål, kunde externt 

marknadsföras med en väsentligt högre riskprofil. Förutom bristen i informationsgivningen 

om fondens placeringsmål och riskmått påpekar myndigheten att berörda fonder även är 

dyrare för en sparare än en passivt förvaltad indexfond, då de ofta tar ut högre avgift för 

förvaltningen.
37

 

I en undersökning från 2014 tyckte hälften av respondenterna att fondens avgift var en mycket 

viktig parameter för deras val av fond. Samtidigt svarade en fjärdedel att de alltid tog reda på 

fondens avgift innan ett köp och en fjärdedel att de gjorde det ibland.
38

 Det här är ett behov 

hos konsumenten som återspeglas av kravet i 4 kap. 15 § 2st. 1 pkt. VPFL att i 

informationsbroschyren inkludera fondbestämmelserna, som i sin tur inkluderar avgifterna 

förknippade med fonden enlig 4 kap. 8 § 2st. 9 pkt. VPFL Dessutom ska fondbolaget varje år 

                                                           
34

 Finansinspektionen, Beslutspromemoria, 2015, s 17 f. 
35

 Handelsbanken. Nordea. Swedbank. SEB. 
36

 Finansinspektionen, ”Konsumentskyddet på finansmarknaden”, 2015, s 16. 
37

 A a, s 16 f. 
38

 TNS Sifo Prospera ”Fondspararundersökningen 2014”, 2014, s 10 f. 
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skriftligen informera sina andelsägare om vilka kostnader som är förknippade med deras 

andelar, enligt 4 kap. 22 § VPFL.  

Ett nyckeltal som kan användas för att mäta hur aktiv fondens förvaltare är när det kommer 

till att placera fondkapitalet är aktiv andel. Måttet anger i procent hur stor andel av fondens 

innehav som avviker från fondens jämförelseindex.
39

 En fond med låg aktiv andel kommer 

troligtvis att avvika mindre avkastningsmässigt från index än en fond med hög aktiv andel. 

Det finns inga formella regelkrav i lag eller föreskrift som säger att fondbolagen ska redovisa 

nyckeltalet aktiv andel. I stället har FI i sin granskning använt sig av paraplybestämmelsen att 

det obligatoriska faktabladet ska ge en rättvisande och korrekt bild av fondens mål och 

placeringsinriktning.  

Fonderna har för konsumenterna beskrivits som aktivt förvaltade samtidigt som deras interna 

målsättning för avkastningsavvikelse, skillnaden i utvecklingen av fondens kurs och 

jämförelseindex kurs, varit mycket låg menar FI.
40

 Med andra ord kan konsumenten få 

uppfattningen att en fond som i själva verket placeringsmässigt ligger mycket nära index har 

som mål att överträffa detta. Även om den officiella målsättningen och den egentliga 

förvaltningen hade överensstämt är det i praktiken svårt, om inte omöjligt, att överträffa 

avkastningen av index när man tagit positioner som inte avviker nämnvärt från index, 

speciellt efter det att de högre avgifter som är förknippade med aktivt förvaltade fonder 

dragits från avkastningen i enlighet med reglerna.  

Fondbolagens förening är en branschorganisation som representerar svenska fondbolag. 

Föreningen är ofta remissinstans när det gäller frågor som berör dess medlemmars 

verksamhet. I samband med debatten om dold indexförvaltning släppte föreningen en 

kommentar där de påpekar att aktivt förvaltade fonder sjunker i populäritet och faktiskt 

sammantaget visar ett negativt nettosparande, samtidigt som motsatt bild råder för 

indexfonder. Fondbolagens förening påpekar i kommentaren att hänsyn vid val av fond måste 

tas till en rad faktorer, men valde ändå att besluta om bland annat att deras uppförandekod 

skulle kompletteras med en rekommendation om att nyckeltalet aktiv andel ska finnas med i 

fondernas årsberättelse där det är möjligt. En annan åtgärd föreningen vidtog var att införa 

ytterligare krav på fondbolagens styrelser för att säkerställa att externt marknadsförda 

placeringsmål och riskprofil överensstämmer med hur fonden faktiskt förvaltas. Fondbolagens 

förening påpekar att det inte är tillåtet att lägga till nyckeltal i faktabladen med hänvisning till 

EU:s nuvarande regelverk.
41

 Syftet med den EU-rättsliga regleringen är att ha ett enhetligt 

utseende och innehåll för att möjliggöra jämförelser mellan olika länder. 
42

 

FI framhöll förändringen i en replik i DN daterad den 8 september 2015 och menade att de 

noga skulle följa upp att föreningens medlemmar genomför åtgärderna.
43

 I ett anförande för 
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40
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Fondbolagens förening påpekar de också att de är redo att gå vidare med reglering om 

åtagandena inte leder till att problemet helt försvinner.
44

 

Fenomenet med påstådd dold indexförvaltning har rönt stor uppmärksamhet under 2015. 

Aktiespararna inkom under hösten 2014 till ARN med en grupptalan mot Swedbank Robur 

där man menade att fonder som marknadsförts som aktiva fonder i själva verket varit passivt 

förvaltade och yrkade på ersättning för oskäliga förvaltningsavgifter. ARN avslog begäran om 

prövning med motiveringen att tvisten, givet nämndens arbetsnormer, inte kunde prövas i det 

forumet på ett rättssäkert sätt. Det här berodde på att nämnden bara kan ta ställning till 

skriftlig dokumentation och saknar möjlighet att höra vittnen och partsföreträdare såväl som 

sakkunniga, något man bedömde var nödvändigt i fallet.
45

 En frivillig fondsparare valde 

därefter med assistans av Aktiespararna att lämna in en stämningsansökan i allmän domstol. 

Klagande ansökte om biträde hos konsumentombudsmannen vilket innebär att staten står för 

rättegångskostnaderna. Ansökan avslogs efter en helhetsbedömning där en av aspekterna som 

vägdes in var att Aktiespararna själva hade tillräcklig kompetens för att driva målet. Samtidigt 

påpekades dock att frågan var av vikt för många konsumenter.
46

  

Kritik har riktats mot att FI i sin undersökning av dolda indexfonder valt att bara lämna ut 

anonymiserade resultat utan att specificera vilka fonder som har brustit, samt att åtgärderna 

som vidtagits varit otillräckliga.
47

 Problemet med dolda indexfonder är inte begränsat till 

Sverige. I grannlandet Norge har systermyndigheten Finanstilsynet valt att, till skillnad från 

att låta branschen anpassa sin självreglering, ingripa direkt mot en populär fond som sagt sig 

vara aktivt förvaltad men vars innehav och avkastning avvikit mycket lite från index. Man 

beordrade fondbolaget att antingen börja förvalta fonden i enlighet med beskrivningen i 

faktabladet och den avgift som fonden tog ut eller sänka avgiften och ändra i fondens 

beskrivning. Man motiverade beslutet med den stora fondförmögenheten, att fonden vände sig 

till icke-professionella investerare och att förvaltningsavgiften inte var försvarlig givet det sätt 

som fonden förvaltades på.
48

 I svensk rätt definieras icke-professionella investerare i 8 kap. 

16-17 §§ VPML, vanligtvis är de privatpersoner och mindre företag.  
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Aktiespararna har på grund av avsaknaden av en legaldefinition av aktiv förvaltning skapat en 

egen definition som ligger till grund för en modell som konsumenterna kan använda för att få 

hjälp att välja en fond med önskad aktiv andel. I denna modell delar de in fonderna i fem 

kategorier. 

Äkta aktiva 

fonder 

Falskt aktiva 

fonder 

Halvt aktiva 

fonder 

Dyra 

indexfonder 

Billiga 

indexfonder 

60-100 % Δ 0-40 % Δ 40-60 % Δ > 0,4 % 

förvaltningsavgift 

< 0,4 % 

förvaltningsavgift 

Källa: Aktiespararna  

En äkta aktiv fond ska enligt den här modellen ha placerat fondförmögenheten, det totala 

sparandet i fonden, på ett sätt som gör att innehavet för konsumenten avviker mellan 60-100 

procent från jämförelseindex och har en avkastningsavvikelse, skillnaden mellan fondens 

avkastning och jämförelseindexets avkastning, överstigande 4 procent. Fonder där innehavet 

avviker mellan 0-40 procent från jämförelseindex och som har en avkastningsavvikelse 

understigande 4 procent kallas för falskt aktiva fonder. Fonder där innehavet avviker 40-60 

procent från jämförelseindex benämns halvt aktiva fonder. Indexfonderna i modellen 

förväntas följa jämförelseindex eftersom de är passivt förvaltade och delas istället in i billiga 

och dyra sådana baserat på förvaltningsavgiften.
49

 I november 2014 var 10 av de 14 värsta 

fonderna, enligt den här modellen, storbanksfonder.
50

 I januari 2016 tillhörde 6 av 18 falskt 

aktiva fonder storbankerna, dock koncentrerade i botten inom den kategorin.
51

 

De forskare som introducerade nyckeltalet aktiv andel talar om dolda indexfonder som fonder 

med låg aktiv andel och låg avkastningsavvikelse men som ändå hävdar sig vara aktivt 

förvaltade. De betraktar fonder med en aktiv andel understigande 20 procent som indexfonder 

och de nämner fonder med en aktiv andel som uppgår till 20-60 procent som ett exempel på 

dolda indexfonder. De poängterar också att även om det överlag finns ett positivt samband 

mellan måtten aktiv andel och avkastningsavvikelse, så går det att hitta undantag. En fond 

med en avkastningsavvikelse mellan 4 och 6 procent fann de kunde vara associerad med en 

aktiv andel på allt mellan 30 procent och 100 procent. Att positionera fondens innehav på ett 

sätt som avviker från fondens jämförelseindex är en förutsättning för att kunna slå det, men 

det är inte ensamt tillräckligt för att överträffa det. De påpekar också att fonder med liten 

fondförmögenhet tenderar att ha en högre aktiv andel än fonder med stor fondförmögenhet.
52

 

Swedbank Robur har gett uttryck för att förespråka en mer generell definition av aktiv 

förvaltning. I en kommentar till en kritisk bok säger de att aktiv förvaltning innebär att de tar 

beslut om fondens innehav baserat på deras åsikter om specifika värdepapper, marknaden och 

konjunkturen. De tillstår att de ibland är missnöjda med utfallet, men menar att fonderna ändå 

är att betrakta som aktivt förvaltade.
53  
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4. Analys 

4.1 Genomsnittliga bolåneräntor 

I praktiken tillhandahåller de fyra storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank 

publika boendekostnadskalkyler via sina webbplatser. Via dessa kan konsumenterna 

experimentera med kontantinsats, pris på bostaden till olika räntesatser och räkna fram vad 

månadskostnaden för ett lån till en viss ränta skulle bli. I och med att hänsyn tas till den 

enskildes ekonomiska situation är det också ett pedagogiskt sätt att visa för kunden vilka 

överväganden kreditinstitutet gör vid beslut om huruvida det ska bevilja en kredit eller inte. 

Dessa boendekostnadskalkyler säger i första steget ingenting om huruvida 

kreditmarknadsbolaget kommer att bevilja en kredit till given nivå eller ej, men ger kunderna 

chansen att bilda sig en förståelse för vad ett visst lån skulle innebära för dem personligen i 

form av månadskostnad. Det är också ett effektivt sätt för kreditinstituten att 

kostnadsminimera då volymerna av orealistiska bolåneansökningar troligen minskar.  

Detta tillvägagångssätt kan ställas i kontrast till det intryck redovisande av genomsnittliga 

bolåneräntor ger konsumenten. Medan boendekostnadskalkylen tydligt förklarar sambandet 

mellan storleken på ett lån konsumenten klarar av att uppbära och konsumentens inkomst och 

kontantinsats är det svårt för konsumenten att med hjälp av de genomsnittliga bolåneräntorna 

bilda sig en uppfattning om vilken ränta denne kan förvänta sig. FI visar förståelse för att 

konsumenterna är unika och har olika förutsättningar men menar att felet kan avhjälpas i det 

enskilda kundmötet genom att konsumenten får en förklaring till den räntenivå han eller hon 

har blivit erbjuden. 

En missvisande bild av den prissättningsmekanism som företagen tillämpar riskerar vidare att 

skapa en spricka i förtroendet mellan allmänheten och bankväsendet, något som både FI och 

andra myndigheter anser är av vikt för den finansiella stabiliteten.  

FI anför i sin konsekvensanalys i remisspromemorian att förklaringsbördan delvis väntas 

skifta från konsument till kreditgivare genom att företagen hamnar i en situation där de måste 

motivera varför kund får en ränta som är högre än genomsnittet. Myndigheten menar vidare 

att detta kan skapa en prispress nedåt och man anser alltså att de marginaler som dittills rått 

varit för höga. 

Även om man i remiss- och beslutspromemorian poängterar att varje konsument är unik och 

har unika förutsättningar är föreskriften inte individanpassad, snarare väntas företagen behöva 

förklara för många av konsumenterna på individnivå varför den genomsnittliga räntan inte är 

ett bra jämförelsetal för dem. Konsumenterna blir säkert i många fall överraskade av att den 

statistik företagen själva publicerar på sina webbplatser kan feltolkas. Det skapar också en 

risk för att konsumenter som inte känner till hur den genomsnittliga räntan räknats fram 

uppfattar det som att de erbjuds en högre ränta än genomsnittet av andra skäl än 

professionella sådana. Vidare är det tveksamt om informationsunderläget avhjälps eftersom 

statistiken i det här fallet inte talar för sig själv, utan måste tolkas åt konsumenten av 

företaget. Mest troligt är det konsumenter med litet intresse eller liten kunskap om 

privatekonomiska frågor som riskerar att hamna i kläm. Det understryks av den undersökning 
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från 2014 som belyser hushållens finansiella kunskaper. Ett alternativ till regleringen hade 

kunnat vara att verka inom folkbildningsuppdraget för att konsumenterna lättare ska kunna 

bilda sig en uppfattning om vad som är en skälig räntenivå, exempelvis vad gäller utbildning 

om vad som påverkar räntan. Ökad transparens om vad som påverkar räntan är också något 

Konkurrensverket efterfrågat i sitt remissyttrande. Det här ansvaret läggs nu över på företagen 

som är partiska gentemot konsumenten. 

Som nämnts skriver FI i sin remisspromemoria att förklaringsbördan delvis kan skifta över på 

företagen och att detta kan leda till lägre marginaler. Då förutsätter man att kreditinstituten 

misslyckas med att i det enskilda mötet med konsumenten motivera nuvarande räntenivåer. 

Man verkar ha kommit fram till den här slutsatsen genom ett generellt antagande om att 

utökad reglering skulle driva priserna nedåt, eftersom den är hämmande för en av parterna i 

en förhandlingssituation. En oberoende utredning om vad som påverkar räntan som har 

efterfrågats av en remissinstans hade kunnat göra läget mer klart.   

Trots att remisspromemorian visar förståelse för att konsumenterna får en individuell ränta 

som baseras på de egna förutsättningarna, och att målet med regleringen är att konsumenterna 

genom dialog ska få förståelse för varför deras ränta avviker från den genomsnittliga, är det 

tveksamt om föreskriften löser ett existerande problem eller skapar ett problem som tidigare 

inte funnits. För det fall det kan antas att konsumenten redan tidigare förstått att storleken på 

en rabatt avgörs på individuell basis är frågan om föreskriften inte istället bidrar till förvirring 

när kreditgivaren inför ett jämförelsetal som branschens företrädare menar inte alltid är 

relevant.  

Det kommer kanske inte som någon överraskning att en branschorganisation ställer sig delvis 

kritisk till ett förslag som innebär att mer tid, och därmed resurser, kommer att behöva läggas 

på att motivera prissättningen. Vad som däremot är överraskande och oroande ur en 

konsumentskyddssynpunkt är att en myndighet med det parallella uppdraget att värna 

konsumenten, Konkurrensverket, också kommer med kritik. När brister med 

genomsnittsräntan som jämförelsetal påvisas samtidigt som konkurrensen eventuellt kan 

komma att hotas av bland annat prissignalering är frågan om det positiva verkligen överväger 

det negativa för samtliga inblandade. Kostnaderna för marknadens aktörer väntas öka 

samtidigt som nyttan för konsumenten är ifrågasatt. 

FI svarar på Konkurrensverkets kritik med att bankerna redan innan föreskriftens införande 

kände till de andra bankernas genomsnittliga bolåneränta, genom samtal med konsumenterna. 

Det får sägas vara tveksamt om konkurrenter på bolånemarknaden får och sammanställer en 

rättvisande bild av varandras prissättning genom att gå på hörsägen från konsumenter som 

uppenbarligen har ett intresse av att bankerna ska bjuda under varandra. 

Att marknadens aktörer, och speciellt storbankerna, sedan föreskriften om redovisning av 

genomsnittliga bolåneräntors införande i många fall ackompanjerar matrisen med 

genomsnittliga bolåneräntor med en förklarande text där stort fokus läggs på antalet affärer är 

också intressant är en konkurrenssynvinkel. Det tillsammans med det faktum att listräntorna 

och de genomsnittliga räntorna ofta redovisas i nära anslutning till varandra ger konsumenten 

incitament att samla sin konsumtion av finansiella tjänster hos en aktör, något som kan antas 
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bidra till en konsolidering av marknaden och gör det svårare för mindre och nischade aktörer 

att ta marknadsandelar. Det kan också påverka aktörer som inte har något med bolån att göra. 

Skulle det allmänna ränteläget förändras och räntorna höjas behöver konsumenterna lägga en 

allt större del av sin disponibla inkomst på sina bolån, vilket ökar incitamenten att förhandla 

till sig en rabatt. När antalet finansiella tjänster är avgörande för rabattens storlek drabbas inte 

bara mindre kreditgivare utan även försäkringsbolag, banker med inlåning som nisch med 

flera. Det faktum att samlande av affärer hos en aktör, att vara stamkund, kan leda till högre 

rabatt är förvisso ingen ny företeelse som kan sägas ha koppling till införandet av föreskriften 

om redovisning av genomsnittliga bolåneräntor, men det har gett större kreditgivare nya 

möjligheter att marknadsföra sina tjänster genom att explicit indikera en ränta, listräntan, för 

de som inte väljer att samla sina affärer, och en ränta, genomsnittsräntan, för den som väljer 

att samla affärerna. I det här avseendet gör föreskriften ingenting för att minska 

inlåsningseffekterna på marknaden. Skulle de tvärtom öka som en följd av stigande 

byteskostnader på grund av att konsumenterna samlar finansiella kringtjänster hos 

kreditgivaren, motverkar det syftet med föreskriften.  

 

4.2 Dold indexförvaltning 

Av de dokument som ett fondbolag är skyldiga att upprätta och redovisa är det troligast att 

konsumenten läser faktabladet. Det här beror på att kunden ska erbjudas faktabladet även om 

kunden inte själv begär det. Vissa nyckeltal, av vilket aktiv andel är ett, får dock inte vara 

med i faktabladet. Lagstiftarens syfte har varit, vilket också framgår av EU-kommissionens 

fördrag, att undvika att konsumenten översållas av svårtolkad och ovidkommande information 

samtidigt som man har bedömt det viktigt för den ekonomiska fria rörligheten att ha ett 

enhetligt regelverk inom EES. Fondbolagens förening har istället valt att rekommendera sina 

medlemmar att ha med aktiv andel i årsrapporten, som det är mindre troligt att konsumenterna 

tar del av.   

Det råder delade meningar om hur begreppen aktiv och passiv förvaltning ska tolkas. 

Swedbank Robur menar att deras fonder har varit aktivt förvaltade men att det per definition 

inte betyder att avkastningen kommer att avvika från index. Så är givetvis fallet, två olika 

portföljer med olika tillgångar kan ha en värdeutveckling som liknar varandra, men det är mer 

troligt att värdeutvecklingen avviker från varandra än om tillgångarna vore identiska. Vad 

som är graverande ur ett konsumentperspektiv är att det ofta kan vara svårt att förstå vad det 

är man köper, speciellt om man har ett begränsat intresse för ekonomiska frågor och inte gör 

egna efterforskningar. Rimligtvis förväntar sig en konsument att en fond som ska vara aktivt 

förvaltad avviker märkbart från jämförelseindex. Frågan om hur hög en fonds aktiva andel bör 

vara för att fonden ska räknas som aktivt förvaltad är inte detaljreglerad i lag, och har inte 

heller prövats i domstol. ARN:s hänvisning till att partsföreträdare och vittnen kan behöva 

höras är förståeligt när det gäller ett så viktigt fall. Konsumentombudsmannens nej till biträde 

är mer förbryllande. I princip alla svenskar är fondsparare om man inkluderar 

premiepensionen och principen om upprätthållande av allmänhetens förtroende är invävd i det 

finansiella systemet. Därför kan det argumenteras för att det offentliga och inte bara 

konsumenterna har ett intresse av att få frågan prövad. Att göra regelverket mera tydligt 
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framöver är bra men om de påståenden om överträdelser som framförts skulle visa sig stämma 

behöver man också göra upp med det förflutna. Ytterst kan den finansiella stabiliteten hotas 

eftersom berörda fonder i hög utsträckning tillhör storbankerna som bedöms som 

systemkritiska, även om det finns skyddsmekanismer på plats för att förhindra detta. 

 När Fondbolagens förening nu infört bestämmelser om att nyckeltalet aktiv andel ska 

inkluderas i årsrapporterna blir det förmodligen lättare för konsumenten att välja en fond som 

överensstämmer med sin egen riskvilja och sitt eget placeringsmål, men för de konsumenter 

som inte läser årsrapporterna utan nöjer sig med att höra att fonden är aktivt förvaltad kan det 

fortfarande komma som en överraskning när fonden inte avviker nämnvärt från index.  

Vad som däremot är reglerat i lag är att fondbolaget ska upprätta fondbestämmelser som 

redogör för fondens placeringsinriktning och ha en informationsbroschyr som innehåller de 

uppgifter som konsumenten behöver för att bedöma den risk som är förenad med en 

investering, samt en redogörelse för fondens riskprofil. Att förvalta fonden efter andra 

principer än de man annonserat torde inte vara förenligt med lagen.  

Att det är storbankernas fonder som dominerar bottenskiktet i Aktiespararnas Fondväljaren 

kan antas ha att göra med att fondförmögenheten ofta är mycket stor och att det skulle 

innebära dålig reklam också för det övriga utbudet av tjänster om fonderna presterade sämre 

än index vilket kan antas minska riskviljan. Utvecklingen tycks dock ha gått i rätt riktning 

sedan lanseringen av tjänsten vilket talar för att ökad informationsgivning skulle kunna leda 

till att fler berörda fondbolag ändrar i antingen fondbeskrivningen eller i fondförvaltningen. 

Det bör också poängteras att modellen har vissa inneboende brister, som exempelvis att 

betyget för en fond som tidigare förvaltats som passiv men bytt till aktiv förvaltning kommer 

att påverkas av sin historiska avkastning. Fondbolagens förenings initiativ för att få fler av 

sina medlemmar att redovisa jämförelseindex i fondens faktablad, som alltid måste erbjudas 

andelsägarna, kan göra det lättare för konsumenterna att utvärdera vad den högre avgiften 

som är förknippad med aktiv förvaltning ger för resultat i form av avkastning.  

FI kan inte utfärda föreskrifter om fondernas informationsgivning som skiljer sig från det som 

regleras i en EU-förordning. Därför är det önskvärt att undersöka om liknande problem finns 

också i andra länder och utöka samarbetet över nationsgränserna i syfte att påverka den EU-

rättsliga regleringen. Problemet med dold indexförvaltning har påvisats åtminstone i Norge, 

där FI:s systermyndighet agerat med direkt ingripande. Den svenska myndigheten har lagstöd 

för att ingripa med åtgärder direkt mot fondbolag i Sverige som bryter mot lag eller föreskrift. 

Vilka bevekelsegrunder ett sådant ingripande skulle vila på är dock oklart, eftersom det kan 

vara svårt att visa ett tydligt orsakssamband mellan en fonds placeringsinriktning, som ska 

anges i fondbestämmelserna och rimligen också efterlevas i förvaltningen av fonden, och 

avkastningsavvikelse från jämförelseindex. Ett ingripande måste också vägas mot de fördelar 

som finns med självreglering. Ett ingripande mot ett enskilt fondbolag har ett symbolvärde 

som kan vara svårt att precisera och utvärdera effekten av medan en ändring i branschens 

uppförandekod berör alla medlemmar direkt. 
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5. Avslutande synpunkter 
Det är viktigt för allmänhetens förtroende för finansmarknaden att sträva efter att utjämna 

konsumenternas informationsunderläge, men det innebär inte att mer information alltid är bra, 

speciellt om kvaliteten på informationen inom tilltänkt användningsområde är ifrågasatt. I 

fallet med genomsnittliga bolåneräntor verkar det som att man försökt ta en genväg förbi det 

faktum att prissättningen är en komplicerad fråga och istället presentera det som en relativt 

enkel sak för konsumenten. I bästa fall är den genomsnittliga räntan ändå en bättre siffra att 

använda som referensram än den listränta företagen redovisat sedan tidigare. I sämsta fall 

råder det omvända. Om informationsvärdet är begränsat, som en remissinstans påpekat, blir 

både konsumenter och företag förlorare. Förutom ifrågasättandet av informationsvärdet av 

föreskriften har också farhågor lyfts om effekterna på konkurrensen. Det är en grundpelare på 

vilken marknadsekonomin vilar. Storbankerna har fyra femtedelar av marknadsandelarna på 

bolånemarknaden och självklart sneglar de på varandras priser. Det är bra att det finns verktyg 

som dolda rabatter för att göra marknaden mer flexibel. Att ändra i listräntan medför betydligt 

högre sannolikhet för att framkalla en reaktion hos en konkurrent och då blir man mer 

försiktig. Det leder in till frågan om transparens verkligen alltid är det mest önskvärda ur en 

konsumentskyddssynvinkel. Ibland går det inte att samtidigt värna två principer och det kan 

då bli nödvändigt att välja. Det som bör få störst tyngd är det som påverkar konsumenten 

mest. Därför är det viktigt att noggrann uppföljning görs av konsekvenserna på marknaden 

efter föreskriftens införande. Det kan säkert bli en utmaning eftersom prissättningen påverkas 

av så många olika faktorer. Därför bör först dessa faktorer utredas.  

När det gäller dolda indexfonder är det glädjande att branschen tagit till sig av FI:s kritik och 

kommit med ett antal åtgärder för att stävja problemet med att konsumenter inte alltid får vad 

de betalar för. Något som är mindre glädjande är att det verkar vara svårt att få till en rättslig 

prövning av frågan. Både ARN och Konsumentombudsmannen har sagt nej. Att driva en egen 

process är kostsamt, speciellt för småsparare men också för deras intresseorganisationer. Det 

skulle vara glädjande för konsumentskyddet på finansmarknaden om osäkerheten minskade 

och det är önskvärt att det kommer till antingen en legaldefinition av begreppet aktiv 

förvaltning eller ett prejudicerande rättsfall. Det gäller speciellt eftersom fondsparande är 

mycket populärt och berör åtta av tio svenskar. Även om nyckeltalet aktiv andel inte säger 

någonting om hur bra utvecklingen på en fond kommer att vara, utan bara siar om 

möjligheterna till en avkastning som avviker från index, så är det viktigt att konsumenten 

förstår vad han eller hon betalar för. FI saknar som tidigare nämnts möjligheter att föreskriva 

regler för informationsgivning på fondområdet som avviker från de som återfinns i en EU-

förordning, men man har andra verktyg. Ett av dessa är självreglering som man också har 

utnyttjat. Möjligheten finns för FI att ingripa direkt mot fonder som inte förvaltas i enlighet 

med fondbestämmelserna, i likhet med vad som skett i Norge. Det finns tecken som tyder på 

att problemet är tillräckligt utbrett för att ett sådant ingripande kan vara motiverat, men det får 

ändå anses berömvärt att man först gett branschen en chans till självreglering. Den åtgärden 

ger också ytterligare stöd åt ett eventuellt framtida ingripande. 

Poängen med att konsumenterna ska vara välinformerade är att konsumenten ska kunna 

kritiskt granska produkterna och tjänsterna som erbjuds, denna möjlighet finns inte om 
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konsumenten inte förstår informationen. Hur transparent en marknad bör vara är något som 

måste bedömas från fall till fall. Att ha transparens som en övergripande målsättning för 

tillsynen rimmar illa med de fall där transparensen kan komma att åsidosätta andra delar av 

konsumentskyddet. Utökade insatser inom folkbildningsaspekten av FI:s uppdrag är också 

motiverade för att säkerställa att konsumenterna kan tillgodogöra sig informationsgivningen 

på ett tillfredsställande sätt. Ökade kunskaper genom utbildning är alltid önskvärt men kan i 

praktiken vara svårt att genomföra på ett sätt som säkerställer att insatserna leder till resultat. 

Därför behövs insatser också på andra fronter. Ett förslag är att i gymnasieskolan eller ännu 

tidigare hålla obligatorisk undervisning i privatekonomi. Traditionellt har det i läroplanen 

getts utrymme åt ämnen som varken är renodlat studie- eller yrkesförberedande om det har 

bedömts vara ämnen befolkningen generellt har nytta av; till exempel idrott, hemkunskap, och 

slöjd. Införandet av privatekonomi kan antingen ske som komplement till dessa ämnen eller 

som ersättning för dem, i och med att en del av de omnämnda ämnenas praktiska 

användbarhet för många får sägas ha minskat över tid. 

Konsumentens förmåga att fatta välgrundade beslut baserat på informationsgivningen är 

också relevant för hur mycket reglering som krävs på andra områden. Ett amorteringskrav på 

bostadslån väntas införas inom kort som en reaktion på hushållens höga skuldsättning. En 

välinformerad konsument fattar sannolikt mer välgrundade privatekonomiska beslut, vilket 

minskar behovet av tvingande krav som begränsar konsumentens handlingsfrihet.   
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