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Sammanfattning 

En ny lag träder i kraft i juli 2004. Lag (2003:862) om finansiell rådgivning 

till konsumenter är den benämnd. Kanske är lagens tillkomst en eftergift till 

den opinion som rått efter den kraftiga börsuppgången fram till år 2000. 

Därefter har som bekant börsuppgången raderats ut och många placerare, 

stora som små, näringsidkare såväl som konsumenter har haft anledning till 

besvikelse. Det har emellertid visat sig svårt för kunder att få upprättelse i 

fall då de ansett sig felaktigt behandlade av banker och värdepappersinstitut. 

Allmänna reklamations nämnden har tidigare nästan aldrig givit 

konsumenten rätt gentemot näringsidkaren i avgöranden om vårdlös 

finansiell rådgivning. Förvisso har säkerligen många tvister gjorts upp i 

godo, men det sker i det tysta och lämnar föga för tolkningar och slutsatser 

för en utomstående. 

  Det fanns med andra ord ett behov av skärpt konsumentskydd inom 

området. Arbetet med regleringen tog vid och är nu avslutat. Lagen skärper 

kraven på de finansiella rådgivarna och ger domstolarna en grund att skapa 

ny praxis.  Samtidigt signalerar lagen att självregleringen inom branschen ej 

allena varit tillräcklig även om detta arbete pågått parallellt med 

lagstiftningsarbetet. Ett exempel på detta är Swedsecs licensieringsprogram 

samt olika etiska riktlinjer som antagits.. 

   Uppsatsen kommenterar den nya regleringen och går igenom 

huvuddragen. Dess tillämplighet på placeringsrådgivning gällande 

finansiella instrument och vidare kraven på kompetens hos rådgivaren, på 

dokumentation och information till kunden och även ansvarsfrågan 

behandlas. Därefter övergår framställningen till att analysera rättsfall. I brist 

på praxis baserat på den kommande lagen så behandlas tidigare rättspraxis 

gällande rådgivning i stort. Tidigare praxis får på så vis spegla den nya 

lagstiftningen och det visar sig att vissa tankegångar går igen i den nya 

regleringen. Avslutningsvis försöker författaren säga något om framtida 

konsekvenser av lagen. 
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      Förkortningar 
ARN Allmänna Reklamationsnämnden 
 
ABL Aktiebolagslagen 
 
FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer 
 
FFFS Finansinspektionens föreskrifter 
 
HD Högsta domstolen 
 
KO Konsumentombudsmannen 
 
NJA Nytt Juridiskt Arkiv, avdelning 1  
 
Prop Regeringens proposition 
 
SOU Statens offentliga utredningar 
 
SvJT Svensk Juristtidning 
 
SkL Skadeståndslagen 
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Förord 
Efter att ha arbetat ett par somrar hos en fondkommissionär väcktes mitt 

intresse för vad som konstituerar rådgivningsansvar för finansiella 

placeringar. Hur skall ansvaret fördelas mellan rådgivaren/näringsidkaren 

och kunden/konsumenten för de placeringsval som gjorts? Frågan om 

ansvar för finansiell rådgivning kommer sällan upp till diskussion då 

placeringarna går bra och ger avkastning som förväntat. Desto mer aktuell 

torde frågeställningen däremot vara i tider då börsen vänder neråt och det 

satsade kapitalet förminskas. Ungefär där befinner vi oss nu – efter år av 

kraftiga uppgångar har marknaden mattats av rejält med stora förluster till 

följd för de flesta och många av dem är småsparare som lockats till börsen. 

Ett exempel på detta är Telias introduktion på börsen som föregicks av en 

massiv marknadsföring av Telia som ”folkaktie”. Med en sur smak i 

munnen ställer sig en del konsumenter frågan ”varför fick vi inga 

varningssignaler från dem som sitter närmast marknaden, de finansiella 

rådgivarna, om vart vi var på väg”?  

   I stort sett alla former av finansiella placeringar är förenade med risk. Ofta 

är risken relaterad till möjligheten att förränta kapitalet. Något förenklat kan 

möjligheten till en stor värdeökning kopplas till stor risk att förlora mycket 

av insatt kapital.  Det vore orimligt om konsumenterna kunde chansa på en 

värdeökning av insatt kapital och om så inte blir fallet, vända sig till den 

bank som förmedlat och givit råd om viss placering och kräva dem på 

mellanskillnaden.  I så fall skulle kunder kunna spekulera på bankens 

bekostnad, det vill säga själva ta hand om vinsterna men låta förlusterna gå 

ut över banken, genom att kräva dem på skadestånd.  
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1 Inledning/bakgrund. 
Ursprunget till debatten om rådgivningsansvar kan härledas från USA. 

Begrepp som ”Lender Liability” och skadeståndsprincipen om ”deep 

pocket” diskuterades i Sverige i början av 90-talet i samband med 

kreditgivning och skatterådgivning.  Även media stod för en insats genom 

att uppmana allmänheten att satsa på aktieplaceringar istället för 

bankinlåning. Kvällstidningarna hade feta rubriker om till exempel ”10 

vinnande IT aktier i sommar”. Det politiska intresset väcktes när börsen 

började falla. Börsen hade stigit under ett flertal år och det var i själva 

verket en av seklets största uppgångar tills vändpunkten kom omkring mars 

2000.  En del fall hamnade hos ARN och en förekommande formulering 

kunde då vara ”det har inte gått att visa att banken gjort fel”.  Karaktäristiskt 

för ARNs arbete är att det inte innefattar några vittnesmål eller muntliga 

inslag utan enbart avgörs ”på handlingarna”. Detta gjorde det ofta svårare 

för kunderna att få rätt mot bankerna. 

   Konsumentverket har försökt att skapa prejudikat genom Lagen 

(1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av 

Konsumentombudsmannen i vissa tvister. Den lagen trädde i kraft den 1 

december 1997 och innebär att Konsumentombudsmannen (KO) har 

möjlighet att företräda enskilda konsumenter som ombud vid allmän 

domstol och kronofogdemyndighet i tvister med näringsidkare som gäller 

finansiella tjänster. Lagens tillämpningsområde är begränsat till sådana 

tvister där utgången är av betydelse för rättstillämpningen eller där det 

annars finns särskilda skäl för KO:s medverkan. Exempel på sådana 

särskilda skäl är att tvisten är av betydelse för en större grupp konsumenter. 

Syftet med lagen är således att främja prejudikatbildningen på 

konsumentområdet. Lagen var tidsbegränsad till 2002 men har fått förlängd 

giltighetstid.       Konsumentombudsmannen biträdde en konsument i ett 

mycket medialt uppmärksammat mål mot Nordea i början av år 2003. Något 

snöpligt kom dock parterna att förlikas innan förhandling i tingsrätten 

inleddes. Det hade annars varit intressant att se hur domstolen skulle ha 



 8 

resonerat. Fallet gällde i korthet huruvida en äldre konsument kunnat ta till 

sig information från banken i samband med vissa förändringar av 

placeringsinriktning, med tanke på kundens ringa erfarenhet av 

värdepappersmarknaden och hennes ekonomiska situation i övrigt.    

   Tidigare hade bankerna notariat. Det var då fråga om renodlad rådgivning. 

Numera är det mindra formella avtal med undantag för renodlad 

kapitalförvaltning som erbjuds kunder med större förmögenheter, ofta över 

1 miljon kronor. 

  En parallell kan göras till Fastighetsmäklarlagen som kom till när mäklarna 

missbrukade kundens förtroende på olika sätt. När det gäller finansiell 

rådgivning var det kvaliteten i råden som skulle bli bättre. Genom reglering 

skulle det tydliggöras vilket ansvar en rådgivare skulle kunna avkrävas och 

därmed var förhoppningen också att minska antalet tvister och samtidigt 

genom att lagen finns, kunna undvika att anledning till tvister uppstår. 

 

 

1.2 Framställningens uppläggning 
 
Syftet med denna uppsats är att inledningsvis presentera den kommande 

lagen om finansiell rådgivning. Bakgrunden till densamma och dess 

innebörd kommer att beskrivas. Uppsatsen i denna del är rent deskriptiv.  

Därefter kommer valda rättsfall behandlas som har anknytning till det som 

den kommande lagen reglerar – rådgivning. Framför allt med betoning på 

vilket ansvar som en rådgivare kan beläggas med. Rättsfalls redovisningen i 

uppsatsens kapitel 3 är av utrymmesskäl inte fullständig. Rättsfallen 

illustrerar i viss mån hur praxis redan givit uttryck för en del av de 

tankegångar som återkommer i den nya lagen. 

 

 Att hoppas på att hitta en redan stipulerad utvecklingslinje bland rättsfallen 

är kanske väl optimistiskt. Snarare försöker uppsatsen hitta 

likheter/skillnader och dra slutsatser härav. De rättsfall som behandlas 

handlar om ren förmögenhetsskada, ett begrepp som kommer att preciseras 
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längre fram. Urvalet av rättsfall har gjorts med hjälp av framför allt 

proposition 2002/03:133. Allmänna reklamations nämndens fall kommer ej 

kommenteras eftersom det finns väldigt få avgöranden där kunden fått rätt 

gentemot banken.  
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2. Allmänt om rådgivning 
I S.A.O.L står det om betydelsen av ordet råd: = förslag att gå tillväga, 
anvisning.  
 
I SOU 2002:41 beskrivs rådgivnings begreppet på följande sätt: 

Med rådgivning torde allmänt förstås verksamhet som syftar till att lämna förslag om 
lämpliga tillvägagångssätt i ett visst sammanhang. Rådgivaren förutsätts, åtminstone i 
professionell verksamhet, besitta en speciell kompetens och förväntas att med stöd av 
denna kompetens vägleda konsumenten om hur denne i ett visst fall bör handla. 
Rådgivning är således något annat än marknadsföring och försäljning. Rådgivning har 
vidare en individuell prägel och syftar till att lämna rekommendationer och 
handlingsalternativ som är utformade efter kundens särskilda behov och förutsättningar. 

 
Vad som exakt juridiskt ligger inbakat i ordet rådgivning får sökas svar till i 
praxis. Den nya lagen definierar nämligen inte begreppen råd och 
rådgivning i lagtexten. 

 

2.1 Finansiell Rådgivning 

”Det sägs ofta att goda råd är dyra. Det är emellertid ingenting emot vad dåliga råd kan 
bli. Det har många fått erfara som köpt aktier efter råd från banker och andra 
placeringsrådgivare under de senaste årens börsras.1 

 
Bakgrunden till den kommande lagen om ansvar för finansiell rådgivning 

var till viss del en ökande mängd tvister kring finansiell rådgivning runt 

millennium skiftet. Våren 2001 beslöt regeringen att tillsätta en särskild 

utredning.  

 

Antal klagomål, rörande finansiell rådgivning inkomna till Konsumenternas 

bank och finansbyrå: 

År 2000 2001 2002 >2003-03-17 

104 323 363 231 

  

 

Ärenden inkomna till ARN: 

                                                 
1 Lehrberg, Bert, Uppsatser i Bankrätt, Norstedts Juridik, Sthlm 2002, s. 241 
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2000 2001 2002 >2003-03-16 

10 22 31 11 

 

Ärenden inkomna till Konsumentverket: 

2001 2002 >2003-03-17 

26 20 27 

2 
 

2.2 Regerings direktiv 

 

Regeringens direktiv till utredaren var att kartlägga rättsläget för finansiellt 

rådgivnings ansvar till konsumenter. Vidare skulle egna vidtagna åtgärder 

inom branschen kartläggas. T ex etiska råd och licensierings program, som 

utförs i Swedsecs regi. Utredningen skulle bara handla om fakta och inte 

omfatta rådgivnings pedagogik. 

Utredningen skulle vidare behandla vilka åtgärder som skulle vara lämpliga 

för lagstiftning och om det skulle ske genom en näringsrättslig eller 

civilrättslig lagstiftning.  Andra åtgärder såsom tvistlösning skulle också tas 

upp. Därutöver skulle en internationell jämförelse göras. Slutligen skulle 

frågan om skadeståndsansvar utredas (När det gällde skadeståndsbiten ville 

regeringen skärpa skadeståndskraven medan utredningen tyckte att nu 

gällande rätt var tillräcklig). 

 

 

 

 

 

2.3 DEN KOMMANDE LAGEN OM FINANSIELL RÅDGIVNING 
TILL KONSUMENTER 

                                                                                                                            
 
2 Uppgifterna hämtade från SvD 2003-04-26 
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Det kan tyckas att finansiella placeringar i t ex värdepapper är något som 

bara berör ett fåtal människor med visst överskott av pengar, men 

utvecklingen de senaste åren visar att en majoritet av Sveriges befolkning 

direkt eller indirekt äger värdepapper. Hushållen har under de senaste tre 

decennierna gått från ett sparande huvudsakligen i reala tillgångar mot 

sparande i finansiella tillgångar.3  År 1996 uppgick värdet av hushållens 

fondandelar till ca 18 procent av hushållens disponibla inkomster och 

direktägda aktier till ca 22 procent av disponibel inkomst. Därutöver fanns 

ett indirekt ägande av aktier i olika kollektiva och privata 

pensionsförsäkringar som för samma år kunde uppskattas till ca 40 procent 

av disponibel inkomst.4 

Andelen vuxna svenskar som äger finansiella instrument uppgår nu till 80 

procent.5  

   Den senare tidens utveckling med ett ständigt ökande utbud av 

placeringsalternativ och sparprodukter med olika riskprofil har gjort att 

konsumenterna fått anledning till att öka sin kunskap och kräva information 

från dem som tillhandahåller de olika produkterna/tjänsterna. 

Den finansiella marknaden förändras hela tiden. Den konsumentskyddande 

lagstiftningen syftar till att skapa en god balans mellan näringsidkare och 

konsumenter på marknaden. Genom att lagstiftningen förbjuder företeelser 

som drabbar konsumenterna negativt eller, i form av tvingande 

bestämmelser, skapar balans i enskilda avtal mellan konsumenter och 

näringsidkare ges konsumenterna möjlighet att agera med ökad trygghet. 

  De områden som framstår som skyddsvärda skiftar över tiden, men mer 

sårbara är konsumenter för nya produkter och tjänster, då de besitter ett 

kunskapsunderläge gentemot näringsidkaren. Då det dessutom handlar om 

en marknad där riskerna för ekonomisk förlust är stor och kan ge kraftiga 

återverkningar på en konsuments ekonomi så är konsumentskyddande regler 

angelägna. Antalet inkomna klagomål till ARN och Konsumenternas Bank- 

                                                 
3 Reala tillgångar: tex små- och fritidshus samt varaktiga konsumtionsvaror. 
4 Hämtat från SOU 2000:11, Finanssektorns framtid, Bilaga 7-15, Volym B, s. 12. 
5 Prop 2002/03:133 s. 7 



 13 

och finansbyrå från allmänheten rörande finansiell rådgivning har ökat 

kraftigt sedan år 2000.6 

 

Befintlig reglering av rådgivningsansvar på det finansiella området finns i 

två europeiska länder: Norge har två paragrafer i sin lagstiftning och 

Storbritannien har en omfattande reglering i form av allmän lag om 

finansiella tjänster samt en handbok på 8000 sidor.  Financial Service 

Authority i Storbritannien har hundratals anställda. Myndigheten har vidare 

ett auktoriserings förfarande för varje företag samt för varje enskild 

arbetstagare med krav på kunskapsprov. Storbritannien har i sitt system en 

inspektionsfunktion och en ombudsmannafunktion samt en 

tvistlösningsfunktion.  Ombudsmannaexpeditionen får in 30 000 ärenden 

per år. Det finns krav på dokumentation och att densamma skall överlämnas 

till kund. Utifall att detta inte sker skall kundens version gälla om den ej kan 

motbevisas. Slutligen är avgörandena bindande för näringsidkare men inte  

för konsument.  

Vad gäller svenska krav på kompetens hos rådgivarna så ligger ansvaret hos 

arbetsgivaren i enlighet med Storbritannien. Swedsec har utarbetat ett 

licensierings förfarande som består av ett prov omfattandes fem 

delområden. Vidare finns tillsynsmyndighet i form av Finansinspektionen 

och Konsument Ombudsmannen, vilka kan ge föreskrifter om ändrade 

förhållanden 

I Sverige finns befintlig reglering för rådgivning bl.a. i 

konsumenttjänstlagen, lagen om försäkringsmäklare och i lagen om 

fastighetsmäklare. Konsumenttjänstlagens 4 § om omsorgsplikt samt 6 § om 

avrådandeskyldighet har i stort sett kopierats in i den nya lagen om 

finansiell rådgivning till konsumenters 5 §. 

 

Bedömningsgrunderna för finansiella rådgivares skyldigheter kan delas upp 

i två områden: metodansvaret och informationsansvaret. 

 

                                                 
6 a st 



 14 

2.4 Metodansvaret. 

 

Bedömningen av rådgivarens skyldigheter tar sin grund i en norm för hur 

denne bör gå tillväga för att skaffa information att vidare förmedla till 

konsumenten. Det innebär att det inte är uppgiften som lämnas som är 

avgörande utan istället bedöms om rådgivaren gjort sina bedömningar med 

en fackmannamässig undersökning som grund. Man talar om ”god sed” på 

området, ett begrepp som återfinns inom flera andra områden.7 

Metodansvar bör ha sin grund antingen i någon form av regelverk eller i 

etablerad praxis i branschen. (vetenskap och beprövad erfarenhet). Frågan 

synes dock inte prövad i praxis såvitt avser ansvar vid finansiell rågivning.8 

Vilken metod borde ha använts? Är den finansiella åtgärden förenad med 

andra intressen hos kunden, hur blir skatteutfallet etc., finns en allmän plikt 

att sätta sig in i kundens hela situation? 

 

 

2.5 Informationsansvaret 

 

Rådgivarens prestation kan utöver metodbedömningen granskas utifrån ett 

informationsansvar. Alltså ett ansvar för den information som rådgivaren 

förmedlar eller underlåter att förmedla till konsumenten. Därutöver är det av 

vikt hur informationen har förmedlats. Detta har benämnts ”det pedagogiska 

ansvaret”. Ju mer komplicerat ett förfarande är desto större krav på 

rådgivaren att förvissa sig om att konsumenten uppfattat tillvägagångssättet 

och dess konsekvenser på rätt sätt. 

 

Informationsansvaret har till skillnad från metodansvaret prövats av HD vid 

ett flertal tillfällen, vilket kommenteras längre fram i uppsatsen.  

 

 

                                                                                                                            
 
7 SOU 2002:41 s. 33 
8 SOU 2002:41 s. 35 
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2.6 Problem 

Nedan listas några tänkbara problem/invändningar till lagstiftningen om 

finansiellt rådgivningsansvar. 

Ett problem är tillämpningsområde, vem ska bära risken för hur placeringar 

utvecklas? För placeringar där konsumenten ej bär någon speciell risk, där 

behövs heller ingen skyddslagstiftning, t ex inlåning på bankkonto. Dessa 

placeringar har också undantagits i förarbetena. Visserligen kan en 

rekommendation att placera ett större kapital på bankonto som ger obefintlig 

ränta tyckas vara ett mycket dåligt alternativ då det finns tillgängliga 

sparprodukter som är konstruerade med viss garanterad ränta, det borde 

alltså följaktligen kunna gränsa till vårdslöshet. Förarbetena har dock mer 

tagit sikte på att det behövs konsumentskyddande regleringar vad gäller 

värdepapper såsom aktier, optioner, warrants etc. I lagen 

tillämpningsområde finns också livförsäkringar vars kapital helt eller delvis 

placeras i finansiella instrument som konsumenten bestämmer.  

Kan man verkligen förvänta sig att banken skall vara objektiv och tipsa om 

andra banker om deras konkurrenter tar mindre betalt för viss tjänst med 

följd att kunden gör sina affärer där istället. Det verkar inte troligt. Istället 

handlar det snarare om en oäkta rådgivningsroll – säljarrollen tar ofta 

överhand. En underfråga är om banktjänsteman skall vara skyldiga att 

avslöja  vad konkurrenter tar betalt för viss tjänst om den frågan ställs av en 

kund. 

 

 

Det räcker inte med att konstatera att vårdlösa/dåliga råd förelegat utan 

skada måste vara påvisbar. Hur ska det gå till att fastställa skada för något 

som fluktuerar dvs. fonder och aktier. Det kan röra sig om en tillfällig 

nedgång som sedan vänder i uppgång. Om kunden väljer att sälja ”billigt” 

kan han då vara medvållande och det blir aktuellt med jämkning av 

skadestånd? Vad gäller orsakssambandet och kravet på bevisningens styrka 
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så kan HD eventuellt tänka sig att sänka beviskraven i mer komplicerade 

fall. 

Ett annat begrepp är ”chinese walls” dvs intern sekretess mellan  

avdelningar. Skall man utgå från att det varit bankens samlade kunskap som 

varit tillgänglig när man bedömer om de varit vårdslösa eller inte? Många 

större värdepappersinstitut som tillhandahåller rådgivning kan också ha 

intresse av att sälja aktier i visst bolag om de t ex ansvarar för 

börsintroduktion av viss aktie. För att förtroendet för rådgivares objektivitet 

ska kunna upprätthållas talas det om att det finns ”vattentäta skott” mellan 

avdelningar som t ex mellan corporate finance och analysavdelning. De som 

ger råd om viss placering ska inte kunna dra nytta av att en annan del av 

samma bolag sitter inne på mer information än marknaden i övrigt gör. 

Vissa företag har tom rent fysiskt separerat avdelningar till olika byggnader 

för att undvika informationsläckor. Om det ska läsas in i den nya lagens 4 § 

första punkten att det är den samlade kunskapen (”tillräcklig kompetens”) 

som skall stå kunden till förfogande, så skulle sk Chinese walls inte kunna 

existera. Alternativt skulle det kunna tolkas att ”tillbörlig omsorg” i 4 § av 

den nya lagen kräver att bankens samlade kunskap står till förfogande för 

kunden.  

 

”Framkallat” kärande skall visa att dåligt råd har framkallat en viss 

disposition. (Skatterådgivningsfall). Det kan bli svårigheter att isolera om 

det var rådet som framkallade den företagna åtgärden. 

 

Vad skall man ha som alternativa hypotetiska händelseförloppet för hur stor 

skadan blivit. Det kan finnas flera alternativa hypotetiska. händelseförlopp 

och hur skall man välja ett visst av dessa.   

 

Vidare kan det finnas en risk med reglering vilket skulle kunna vara att 

bankerna distanserar sig från kunden och minskar sin rådgivning. Det är 

också svårt att fastställa när rollen som rådgivare uppkommer. 

Vårdslöshet blir svårt att fastställa vid avgivandet av finansiella analyser. 

Kleineman jämför det med  att ”väcka talan mot SMHI”. 
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Hur skall massutskick samt Internethantering bedömas? Är det att betrakta 

som råd eller marknadsföring? Utgångspunkten enligt kommande lagen är 

att dessa företeelser inte omfattas, undantaget om utskicket avser en enhetlig 

grupp och är beställda. Man ska kunna se att mottagarna är lika varandra 

dvs har en liknande ekonomisk situation. 

Internet kan komma att omfattas av lagen om det bygger på interaktivitet. 

Om det handlar om individualiserad riktad rådgivning kan det vara 

rådgivning. 

 

När det gäller kraven på individuella rådgivningens kvalitet så är 

riskspridning och aktsamhet vad beträffar hela förmögenheten styrande. 

Skulle de samlade tillgångarna rekommenderas att placeras i en enda aktie 

är det svårt att inte benämna det som vårdslöshet.  Alltså krävs en större 

helhetssyn över kundens samlade ekonomiska situation. Vidare är det 

konsumenternas önskemål och behov som styr avrådningsplikten. 

Undantaget är olämpliga placeringar. 

Att iaktta god rådgivningssed enligt den nya lagen  kan jämföras med 

befintlig god revisorssed samt god sed för försäkringsmäklare. 

Kleineman talar om ”professionsansvar; alltså det kunden med fog kunde 

uppfatta av en rådgivare. Detta fenomen kallas också tillitsansvar. Vad en 

viss konsument med fog kunnat uppfatta i en rådgivningssituation kan också 

bli problematiskt att objektivt fastställa i efterhand då eventuell vårdlöshet 

skall bedömas. 
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3. Rättspraxis inom närliggande 
områden 

3.1 Uppdragsförhållande 

Ansvaret för uppdragstagare som utför immateriella tjänster – såsom 

advokater, mäklare, revisorer m.fl. – har varit föremål för prövning i en 

mängd rättsfall. Gemensamt har fastslagits att en professionellt verkande 

uppdragstagare är skyldig att utföra sitt uppdrag med tillräcklig omsorg. Om 

det sker brott mot omsorgsplikten är normalt uppdragstagaren 

ersättningsskyldig mot uppdragsgivaren. I propositionen 2002/03:133 

nämns följande angående den kommande lagens tillämplighet: 
Den föreslagna lagen bör vara tillämplig på rådgivning som är av individuell karaktär. 
Det bör därvid för lagens tillämplighet krävas att det finns ett uppdragsförhållande 
mellan rådgivaren och en enskild konsument med avseende på finansiell rådgivning. 
Det tydligaste exemplet torde vara att näringsidkaren och konsumenten ingår ett 
formellt avtal om finansiell rådgivning. Ett uppdragsförhållande torde dock kunna 
uppstå tämligen formlöst.9 

 

Den sista meningens innebörd kommer uppsatsen att behandla längre fram. 

 

Uppsatsen övergår nu till att belysa några rättsfall där det handlat om ett 

uppdragsförhållande. Inledningsvis kommenteras rättsfall som finns nämnda 

i 2002/03:133, där HD tagit ställning till vad som kan krävas av den som 

tillhandahåller rådgivning, eller ägnar sig åt annan näraliggande 

verksamhet.10 De fall som kommer att beskrivas behandlar 

skadeståndsskyldighet vid ren förmögenhetsskada. Med detta begrepp avses 

enligt skadestånds lagen (SkL) 1 kap 2 § ”sådan ekonomisk skada som 

uppkommer utan samband med att någon lider person eller sakskada”.11 

 

                                                 
9 Regerings proposition 2002/03:133, Lag om finansiell rådgivning till konsumenter, s. 15f 
10 Regerings proposition 2002/03:133, Lag om finansiell rådgivning till konsumenter, s. 8 
11 Se vidare Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, femte upplagan, Juristförlaget 1996 s. 66ff samt 
vidare Kleineman Jan, Ren förmögenhetsskada-särskilt vid vilseledande av annan än 
kontraktspart, Juristförlaget, Sthlm 1987 



 19 

NJA 1994  s. 532  "Statens Provningsanstalt"/ Den 
pedagogiska plikten 

 
Rättsfallet NJA 1994 s. 532 ”Statens provningsanstalt” handlade om 

tekniker som informerade på ett sätt som var svårbegripligt. I detta rättsfall 

var kärande ett möbelföretag som givit Statens provnings anstalt uppdraget 

att mot betalning undersöka ett tygs kvalitet. För att bolaget skulle inhandla 

tyget för vidare försäljning till grossister var det viktigt att få besked om 

tyget uppfyllde vissa kvalitetskrav avseende gnid och ljushärdighet. 

Leverantören och bolaget anlitade Statens provningsanstalt för erforderliga 

tester. Det tjeckiska tyget som var aktuellt testades och fick resultatet 

ljushärdighet klass 3-4 i en skala från 1-8, där 8 var bäst. Bolaget och 

leverantören tyckte att detta resultat i mitten av skalan verkade godtagbart 

men bifogade ytterligare ett holländskt tyg vilket de visste hade en bra 

ljushärdighet för test som referens. Det holländska tyget fick resultatet 4 och 

det gjorde att köpet av det tjeckiska tyget genomfördes. 

Det visade sig dock att tyget var undermåligt och av låg kvalitet. Kärande 

krävde förklaring av Statens provningsanstalt och det framgick att ett stegs 

skillnad i en viss klass innebar dubbelt så hög ljushärdighet i jämförelse 

med ett testresultat av närmast lägre klass. Det rörde sig om en logaritmisk 

skala där klass 4 inte är ett medelvärde utan motsvarar värdet 8 på en 128- 

gradig skala.  I HD:s domskäl anfördes: 
”Det måste anses åligga den uppdragstagare som mot betalning åtar sig att utföra en 

tekniskt komplicerad analys att redovisa resultaten av denna analys på ett sätt som 

tillåter uppdragsgivaren att dra rimliga och korrekta slutsatser av dessa resultat. Av 

särskild vikt är att analysresultaten inte framläggs på ett sätt som är ägnat att skapa 

missförstånd om deras innebörd. Behovet av klarläggande uttalanden kan dock variera 

beroende på omständigheterna, varvid särskilt den kunskap som kan antas föreligga hos 

uppdragsgivaren framstår dom betydelsefull.12 

Vidare skriver HD: 
Provningsanstalten kan inte anses ha haft fog för att antaga att det här rörde sig om 

förhållanden som var välkända för uppdragsgivaren. 

                                                 
12 NJA 1994 s. 541 
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Provningsanstalten blev således skadeståndsskyldig gentemot bolaget. Av 

doktrin anses följa att en rådgivare inte bara skall överlämna information, 

utan även förvissa sig om att kunden har förstått informationen på rätt sätt. 

Kleineman skriver angående ovanstående rättsfall:  
”Försöker man tränga lite djupare in i vårdslöshetsbedömningen när det gäller 

rådgivningsansvaret, ställs man inför det problem som jag valt att beteckna som ”den 

pedagogiska plikten”. Det handlar här om de krav som måste kunna ställas på en rådgivare 

vad avser dennes förmåga att kunna förklara det aktuella problemet för den rådfrågande på 

ett sätt som kan antas vara begripligt för denne.-//- Det var här frågan om en 

uppdragstagare som mot betalning hade utfört vissa prov rörande ett tygs ljushärdighet. 

Denne blev skadeståndsskyldig – trots att själva konsultuppdraget hade utförts felfritt – 

därför att han lämnat vissa upplysningar avseende en viss klassificeringsskala som varit 

ofullständig och därmed ägnad att föranleda missförstånd”.13   

 Detta kan användas analogt vad gäller rådgivnings förhållande för 

finansiella produkter eller tjänster. Alltså då en omständighet eller risk är så 

speciell eller oväntad att kunden i normalfallet inte själv kan känna till eller 

förutse den, måste värdepappersinstitutet informera kunden om detta på ett 

sådant sätt att kunden blir införstådd med den särskilda omständigheten eller 

risken.14 

 

 

NJA 1995  s. 693   "C.H. och Sydinnovator./. Alfred 

Berg"/(Omsorgsplikten) 
 

Kundens kompetens är av vikt när det gäller en bedömning om 

värdepappersinstitut förfarit vårdslöst. Värdepappersinstitutens kunder 

skiljer sig åt, från institutionella investerare med stor kunskap till 

småföretagare och konsumenter med begränsad eller obefintlig erfarenhet 

av handel med värdepapper. Kundens tidigare engagemang är av stor 

betydelse, vilket HD klargjorde i NJA 1995 s. 693. (CH och Sydinnovator./. 

Alfred Berg Fondkommission). Vilken information hade kunden och vilka 

                                                 
13 Kleineman, Jan, Rådgivares informationsansvar – en probleminventering, SvJT, 1998, s 
188 
14 Lycke, Johan mfl  Ansvar vid finansiell rådgivning, s 29 
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förutsättningar hade kunden att ta till sig denna? Vad hade 

värdepappersinstitutet haft fog för att uppfatta angående kundens 

kompetens? Rättsfallet behandlade en företagare (CH) som hade anlitat 

Alfred Berg Fondkommission (Bergs) för att göra affärer med optioner dels 

för egen räkning, dels för sitt bolag. CH hade fått ett erbjudande från Bergs 

att göra affärer med indexoptioner15 och bolaget genomförde en 

”provrunda” som ledde till vinst. Därefter fortsatte affärerna för både 

bolaget och CH. De senare affärerna ledde till slutgiltiga förluster för 

bolaget om ca 2 000 000 kr och för CH om ca 1 500 000 kr. CH och bolaget 

väckte skadeståndstalan mot institutet under åberopade av i första hand 

garanti (bolaget) respektive att institutet hade handlat utan uppdrag (CH) 

samt i andra hand vårdlöshet (båda).  HD meddelade prövningstillstånd 

endast avseende andrahandsgrunden. Frågan gällde om institutet brustit i 

aktsamhet gentemot kunderna genom att inte följa tillsynsmyndighetens 

allmänna råd eller i övrigt se till att kunden var tillräckligt informerad om de 

särskilda riskerna med indexoptioner. 

HD konstaterade att Bergs inte hade visat att bolaget förvissat sig om att CH 

hade tillräcklig riskkunskap när handeln inleddes. Den talan som blivit 

väckt avsåg dock handel vid en senare tidpunkt (alltså inte de första 

lyckosamma affärerna). Vid de senare affärernas tidpunkt konstaterade HD 

angående CH:s kompetens: 
CH var en företagare som både för sig själv och bolaget placerat tillgångar i aktier och han 

hade en god allmän kännedom om finansmarknaden. Han hade genom Bergs gjort affärer 

med aktieoptioner. Bergs hade genomfört den s k provrundan för att CH skulle få se hur 

handeln med indexoptioner fungerade. Säkerhetskrav på 1 milj hade då diskuterats, även 

om provrundan begränsades så mycket att säkerhetskravet blev 300 000.-//- Mäklare hade i 

samtal med CH givits intryck att CH var väl insatt i handeln med indexoptioner. CH hade 

fortlöpande erhållit avräkningsnotor som också angav säkerhetskrav samt belåning.16 

HD konstaterade att Bergs hade haft fog för uppfattningen att CH var 

tillräckligt medveten om riskerna i handeln med optioner. Bergs ansågs 

därför inte ha brustit i omsorg genom att inte informera om riskerna.  

                                                 
15En option är i korthet ett avtal mellan två parter som ger den ena parten rätt att köpa eller 
sälja något. För den andra parten innebär avtalet en skyldighet att på anfordran sälja eller 
köpa det optionen avser. 
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Här gjordes en helhetsbedömning för att utröna om uppdragstagaren brustit i 

sin omsorgsplikt 

 

 

NJA 1997  s. 65     "Fastighetsbesiktningsintyg, rötskada" 
 

I NJA 1997 s. 65 tas frågan återigen upp till bedömning om 

uppdragstagaren tillräckligt tydligt informerat om risker. Bakgrunden till 

fallet var ett fastighetsköp och en tillhörande fastighetsbesiktning. Den 

sakkunnige besiktningsmannen, (C. L.) utförde som uppdragstagare för 

köparna sitt arbete vilket utmynnade i ett skriftligt utlåtande. Innan köparna 

fick del av det skriftliga utlåtandet hade C. L informerat dem per telefon 

angående besiktningen och köpet hade därefter fullbordats. Muntligen 

påtalade C.L. de presumtiva köparna att det saknades ventilationsöppningar 

i takfoten för ventilation av takkonstruktionen. Att detta borde åtgärdas 

framkom först av det skriftliga utlåtandet, alltså efter köpet fullbordats. När 

rötskador på taket upptäcktes väckte köparna talan mot C.L. för att denne 

inte informerat om riskerna med taket. Majoriteten i HD fastställde 

Hovrätten domslut som gav köparna rätt till skadestånd av C.L. på grund av 

att denne inte hade klargjort riskerna med den aktuella takkonstruktionen. 

Två justitieråd var skiljaktiga och ansåg att :  
Christer L har genom uppgifterna om att takkonstruktionen var behäftad med fel och att 

dessa borde åtgärdas lämnat makarna W upplysningar som gjort det möjligt för dem att 

dra rimliga och korrekta slutsatser av hans påpekanden.-//- Utlåtandet är formulerat på ett 

sätt som i dessa hänseenden inte ger utrymme för missförstånd, och Christer L måste 

anses ha haft fog för att utgå från att makarna W, om de ändo kände tveksamhet om 

innebörden av hans utlåtande, skulle ställa frågor till honom. 17  

Majoriteten i HD intog enligt Kleineman en sträng bedömning i 

ovanstående fall.  I den pedagogiska plikten läggs till enligt Kleineman att 

tillse att kunden verkligen förstått innebörden i de förmedlade råden samt att 

rådgivaren måste säkra bevisning om att så skett.18 

                                                                                                                            
16 NJA1995 s 706 
17 NJA 1997 s 71f 
18 Kleineman, Rådgivares informationsansvar- en probleminventering ,SvJT 1998 s. 191 
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NJA 1957  s. 621   "Praktiserande jurist" 
 

I ett äldre rättfall, NJA 1957 s. 621, väcktes talan om skadestånd mot en 

praktiserande jurist på grund av försummelse vid fullgörandet av uppdrag 

för klient.  Fabrikör E.G. väckte talan mot juristen H., vilken verkat som 

hans juridiske rådgivare och hade haft ett stående uppdrag  att placera 

pengar för E.G:s räkning. H hade via ett annat uppdrag fått till uppgift att 

för ett bolags räkning låna upp pengar. H vände sig då till E.G. som var 

villig att lämna ett lån på 31 500 till bolaget om fullgod säkerhet kunde 

lämnas. Bolaget erbjöd två förlagsinteckningar a sammanlagt 40 000 i 

bolagets lösa inventarier och råvaror. H. uppgav att säkerheten var 

betryggande och E.G nöjde sig därmed. Bolaget gick sedan i konkurs och 

E.G. bevakade sin fordran och yrkade förmånsrätt. Mot detta anmärktes av 

konkursförvaltaren att förmånsrätten gått förlorad när bolaget innan 

konkursen och innan tidpunkten för lånet flyttat sin verksamhet till annan 

del av landet. H hade försummat att kontrollera att förlagsinteckningarna 

vid lånetillfället ägde förmånsrätt. E.G.  krävde därför ersättning av H. med 

belopp 14 900 vilket var det belopp han skulle fått ut  av konkursboet om 

hans förmånsrätt hade gällt. H. invände att det varit bolaget som varit hans 

klient och inte E.G vid lånetillfället och därmed förelåg det inte något 

uppdragsförhållande dem emellan. H. invände vidare att rättsläget var 

osäkert beträffande förmånsrätten och att hans underlåtenhet till vidare 

undersökningar varit ursäktlig. Domstolen tog fasta på att det sedan länge 

varit uppdragsförhållande mellan H. och E.G. Det hade medfört att H. måste 

ha varit införstådd med att tillvarata E.G:s  intressen även i denna 

transaktion. Därutöver skulle H ha ägnat ett mer ingående studium av 

rättsläget av den anledningen att han hade begränsad erfarenhet av 

förlagsinteckningar.  HD fastställde tingsrättens dom och utdömde 

skadestånd med yrkat belopp. 
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NJA 1987 s. 692 ”Kone Invest AB”/(Befogade tillitens 

relevans) 
 

Ett annat omskrivet rättsfall som gränsar till 

uppdragsförhållande/kontraktsförhållande är NJA 1987 s. 692. Ett 

värderingsutlåtande avseende en fastighet var felaktigt. Den som beställt 

värderingen var en fastighetsbyrå (Bernt H) som skulle köpa fastigheten. 

Intyget låg sedan till grund för ett lån som företaget (”Kone”) beviljade 

köparen med fastigheten som säkerhet. När köparen gick i konkurs visade 

sig fastighetens värde vara ca 80 000 kronor istället för uppgivna 4 300 000 

kronor. Kone väckte talan mot värderingsmannen och i förlängningen 

dennes arbetsgivare genom principalansvar. Ansvar yrkades alltså inte från 

den ursprungliga medkontrahenten utan annan som fått del av uppgifterna, 

d v s tredje man. Värderingsmannens arbetsgivare blev skadeståndskyldig 

mot långivaren på grund av värderingsmannens oaktsamhet. HD motiverade 

sitt domslut med bland annat följande: värderingsintyg beträffande fast 

egendom avgivet av värderingsman i dennes yrkesutövning tjänar som 

beslutsunderlag i samband med rättsliga förfoganden över fastigheter. 

 ”För värderingsmannen måste det stå klart att intyget kan komma till användning för 

skilda ändamål och av flera personer. Att annan än uppdragsgivaren fäster avseende vid 

ett värderingsintyg är ofrånkomligt.” -//-Övervägande skäl talar för att den som med fog 

satt sin tillit till ett värderingsintyg inte skall bära följderna av en skada som ytterst 

beror på att intygsgivaren förfarit vårdlöst. Skadeståndsansvaret för den som 

yrkesmässigt åtar sig fastighetsvärdering bör alltså i regel inte begränsas till skada som 

uppdragsgivaren lidit utan omfatta också skada som åsamkats tredje man, såtillvida inte 

förbehåll om frihet från sådant ansvar gjorts i intyget.19 

I detta rättsfall använder sig HD av frasen ”med fog satt sin tillit”. Vad som 

ger fog för tillit får bedömas efter omständigheterna i det specifika fallet. I 

                                                 
19 NJA 1987 s. 703 
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doktrin har Kleineman som tidigare nämnts givit detta fenomen 

beteckningen ”den befogade tillitens relevans”.20 

 

 

NJA 1992 s. 243 ”Personlig ekonomisk rådgivare” /(formlöst 

uppdrag-rådgivningsansvar) 
 

Inledningsvis nämndes att ett uppdragsförhållande kan uppstå tämligen 

formlöst. Ett uppdragsförhållande kan uppstå t ex genom konkludent 

handlande och baseras på ena avtalsparten  befogade intryck av 

situationen.21  I NJA 1992 s. 243 ansågs den auktoriserade revisorn Yngve 

L som under 20 års tid varit revisor åt ett mindre bolag (enmansföretag) 

också vara ekonomisk rådgivare till bolagets grundares änka, som kom att 

ärva aktierna i bolaget. Yngve L hade tidigare deltagit i styrelsearbetet och 

fortsatte med detta efter grundarens bortgång. Då änkan inte hade några 

förutsättningar att driva bolaget vidare inleddes en försäljning av aktierna. 

Änkans son ringde i samband med detta upp Yngve L och efterhörde om det 

fanns risk för att bolaget skulle kunna bli beskattat som vinstbolag. Han fick 

ett nekande svar. När änkan överlåtit sina aktier i bolaget har Yngve L 

underlåtit att upplysa om vissa skattekonsekvenser. Bolaget kom att 

beskattas såsom vinstbolag.  

 

 Yngve L måste ha insett att änkan betraktade honom som sin ekonomiske 

rådgivare och han har ej tillkännagivit någon avvikande inställning till detta. 

Hovrätten skriver:  
Om Yngve L inte velat acceptera att fungera som sådan, (personlig rådgivare) har det 

ålegat honom att klargöra detta för Anna-Stina H. Så har inte skett. Det får därför anses 

ha uppkommit ett uppdragsförhållande mellan Anna-Stina H och Yngve L. Yngve L har 

åsidosatt vad som ålegat honom enligt nämnda förhållande genom att dels underlåta att 

upplysa Anna-Stina H om vilka konsekvenser försäljningen skulle få i skattehänseende, 

dels vid telefonsamtalet med Rolf H (sonen) uttala sig på sådant sätt att denne bibragts 

                                                 
20 Se vidare Kleineman, Ren förmögenhetsskada s 466f 
21  Jmf Adlercruetz, Axel, Avtalsrätt I, 10 uppl. .Juristförlaget, Lund 1995. s. 81 ff 
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uppfattningen att försäljningen inte skulle medföra beskattning enligt 

vinstbolagsreglerna.   
Änkan har haft goda grunder för sin uppfattning, och hon biträdes inte av 

någon annan vid aktieöverlåtelsen. Sammantaget har Yngve L i HD:s dom 

ansetts vara rådgivare och som sådan underlåtit att upplysa om riskerna med 

affären och därmed av sin försummelse blivit skadeståndsskyldig. I 

rättsfallet blev det tydligt att ”tillits begreppet” och vad som ena parten 

”med fog uppfattat” blev avgörande för utgången. Lehrberg skriver med 

ovanstående rättsfall som exempel:  
Problem kan uppstå när en rådgivare som regelbundet anlitas för rådgivning i viss 

omfattning tillfälligtvis och i begränsad omfattning medverkar i en särskild transaktion, 

som går utöver de vanliga rutinerna.22 

 

NJA 1992 s. 58 ”Revisors ansvar, Sparev” 
 

Nästa rättsfall NJA 1992 s. 58 behandlar en revisionsbyrås 

skadeståndsansvar på grund av oaktsam rådgivning. Makarna B drev rörelse 

i aktiebolagsform och blev varse att en ändring i ABL skulle tvinga dem att 

höja sitt minimikapital från 5 000 kronor till 50 000 kronor. Makarna 

kontaktade revisionsbyrån och fick rådet att övergå till att driva sin rörelse 

som handelsbolag. Då skulle de gå från den dubbelbeskattade 

aktiebolagsformen till den enkelbeskattade handelsbolagsformen samt 

slippa binda upp mer pengar i bolaget. Därutöver skulle lagerreserven inte 

behöva upplösas och ett belopp upp till 75 000 kronor skulle undantas från 

utskiftningsskatt. Revisionsbyrån efterfrågade räkenskaperna och fick ta del 

av ett bokslut som var daterat ett år tillbaka. Skiftet genomfördes därefter 

med följd att en skatt om 64 000 kronor uppkom. Lagrets värde hade 

nämligen sedan det gamla bokslutet ökat i värde till 223 000 kr och skatten 

blev således högre än det belopp som behövts för att fortsätta driva 

verksamheten som aktiebolag. Revisionsbyrån ansågs ha åsidosatt den 

omsorg de skulle ha haft att iaktta vid sin yrkesmässiga rådgivning när de 

förlitat sig på det gamla bokslutet och inte begärt att en inventering och 
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värdering av bolagets tillgångar just innan skiftet. Därutöver framgick det i 

efterhand att makarna bara hade behövt tillföra aktiebolaget ca 4 000 kr för 

att nå upp till den nya beloppsgränsen för det egna kapitalet. HD uttalade 

angående makarna skada: 

”Utgångspunkten för skadebedömningen är att makarna B orsakats en skatteutgift som 

de annars inte skulle ha haft. Skadan får anses svara mot utgiften i den mån Conceptor 

inte gjort sannolikt att skadan blivit minde. Någon omständighet som talar för det har 

Conceptor ej påvisat.” 

 

 

NJA 1992 s. 502  ”Revisors ansvar, Hallandsposten” 
 

Samma år som fallet ovan kom ytterligare en HD dom där en revisionsbyrå 

var inblandad, NJA 1992 s. 502.  Ett tidningsföretag stod inför beslut om 

eventuell försäljning och förde diskussioner kring detta med sina revisorer. I 

samband med att intressenter började undersöka tidningsföretagets ekonomi 

inför en affär upptäcktes att stora ekonomiska brister förelåg. Detta 

föranledde revisorerna att granska räkenskaperna på nytt och de hittade då 

felaktigheter i tidigare bokslut som gjorde att de måste göras om. Det var så 

pass illa med ekonomin att en tvångslikvidation hägrade. Av revisionsbyrån 

fick de rådet att sälja medan de kunde få något för företaget. 

Tidningsföretaget föreslog för revisorerna olika bokförings transaktioner 

som skulle gynna den ekonomiska ställningen, men vann inte gehör för sina 

idéer. Företaget såldes därefter till underpris och en anställd vid 

revisionsbyrån närvarade vid förhandlingarna inför försäljningen. Det 

företag som kärande sålde till genomförde sedan de bokförings transaktioner 

som säljarna tänkt genomföra och fick dem godkända av revisionsbyrån.  

Talan väcktes och HD yttrade i sina domskäl: 
Allmänt sett har en rådgivare med sakkunskap i skattefrågor långtgående förpliktelser, 

när det gäller att belysa en tilltänkt transaktions skattekonsekvenser. En försummelse 

kan leda till skadeståndsansvar. -//- Om en skatterådgivare vid sådana 

avtalsförhandlingar som de i målet aktuella hade underlåtit att över huvud taget peka på 

problemet med förlustavdrag är det sålunda ej uteslutet att skadeståndsskyldighet kunna 

                                                                                                                            
22 Lehrberg Bert, Uppsatser i bankrätt ,Nordstedts Juridik, Sthlm 2002, s. 286 jmf s. 277 



 28 

inträda. Man bör däremot vara försiktig med att lägga en rådgivare till last som 

försumlighet att han inte föreslagit sådana problemlösningar som är komplicerade till 

sin konstruktion eller svårbedömda från skatterättslig synpunkt. 

Revisionsbyråns passivitet i rådgivningen ledde således inte till ansvar, till 

skillnad från föregående fall där revisorerna aktivt gav råd om vilka åtgärder 

som skulle genomföras. 23 

 

NJA 1994 s. 598 ”Skatteflykt, Gota Bank” 
 

I NJA 1994 s. 598 hade en företagare J.W sålt ett av sina företag såsom 

skalbolag. Han hade tidigare överfört inkråmet till ett annat företag och 

skulle nu efter rådgivning av Gota Banken genomföra vissa transaktioner 

som skulle minska hans uppkomna realisationsvinstbeskattning. Det gick ut 

på att J.W. genom ett handelsbolag köpte andelar i en utdelningsfond och 

några dagar senare sålde andelarna efter att ha uppburit utdelning från 

fonden.  J.W. gjorde som han blivit rådd, men i följande års taxering blev 

förfarandet underkänt. Med tillämpning av generalklausulen mot skatteflykt 

bortsåg taxeringsnämnden från transaktionerna.  Efter överklagande i 

länsrätten som fastställde taxeringen genom dom, stämde J.W. banken vid 

tingsrätten för vårdlös rådgivning. Grunderna var; 1) banken hade förfarit 

vårdlöst mot J.W. genom att ej upplysa honom om att den skattemässiga 

bedömningen var osäker. 2) banken skulle anses ha tillförsäkrat J.W. att de 

åtgärder som banken genomförde skulle ha den angivna effekten.  Andra 

handsgrunden ansågs inte styrkt i TR och käromålet i sin helhet lämnades 

utan bifall.   J.W. fullföljde sin talan i Hovrätten avseende bankens 

vårdlöshet. Här vann han bifall och skadestånd utdömdes. HD meddelade 

prövningstillstånd i frågan huruvida banken förfarit oaktsamt genom att 

underlåta att informera J.W. om att det var osäkert hur de av banken 

föreslagna transaktionerna skatterättsligt kunde komma att bedömas. I HD 

domskäl framkom b la: 
Det uppdrag som J.W. lämnade banken i början av år 1988 innebar att banken ställde 

sin sakkunskap som skatterådgivare till J.W. förfogande i syfte att nedbringa den 
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realisationsvinstskatt som skulle bli följden av en skalbolagsaffär som J.W. genomfört 

tidigare samma år. Som HD framhållit i rättsfallet NJA 1992 s. 502 har rådgivare med 

sakkunskap långtgående förpliktelser när det gäller att belysa en tilltänkt transaktions 

skattekonsekvenser; försummelse därvidlag kan leda till skadeståndsansvar.  

Hade då banken uppfyllt sina förpliktelser i det hänseendet när de gav sina 

råd? Banken hävdade att det rådet som J.W fick hade stöd i doktrin vid den 

tidpunkten och att förfarandet inte skulle kunna angripas via lagen om 

skatteflykt. Det fanns heller inga vägledande avgöranden. HD fastslog: 
Övervägande skäl talar för att banken – i avsaknad av vägledande rättsliga avgöranden 

och med särskilt beaktande av transaktionernas karaktär – borde ha insett att den 

bedömningen man gjorde var behäftad med osäkerhet. Frågan är då om banken har 

förfarit oaktsamt genom att inte göra någon reservation gentemot J.W. 

   Allmänt sett är det påkallat att den som lämnar rådgivning i komplicerade rättsfrågor 

fäster uppdragsgivarens uppmärksamhet på om prejudikat saknas och om rättsläget av 

denna eller någon annan anledning kan vara osäkert. Behovet av att sådan information 

lämnas måste emellertid vara beroende av vem uppdragsgivaren är, vilka kvalifikationer 

han har och om han redan känner till problematiken. Fall kan tänkas då det framstår 

som så uppenbart att rättsläget är osäkert att ett särskilt påpekande härom får anses 

onödigt.   

 

NJA 1998 s. 734  ”Revisors ansvar, Årsta Metallhandel AB 
 

Revisors omsorgsplikt kan delvis härledas från rekommendationer från 

FAR. Reglering angående revisorers ersättningsskyldighet återfinns i ABL:s 

15 kapitel 2§. Den paragrafen hänvisar till grunderna i 1 § som stadgar: 
 Stiftare, styrelseledamot och verkställande direktör, som vid fullgörande av sitt 
uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget, skall ersätta skadan. Detsamma 
gäller när skadan vållas aktieägaren eller annan genom överträdelse av denna lag, 
tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.   

 
Utöver ovan ansvarar revisor även för skada som vållats av medhjälpare. 

Om revisionsbolag är revisor delar bolaget och den för revisionen 

huvudansvarige på ansvaret.  

Nedanstående rättsfall behandlar ytterligare en revisors ansvar för eventuell 

vårdslöshet. Bakgrunden till NJA 1998 s. 734 var följande: Årsta 

Metallhandel AB bedrev handel med metaller. Gotabanken lämnade krediter 

                                                                                                                            
23 Jmf Hellner, Jan, Speciell Avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 1häftet, s. 200, 1993 
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till nämnda bolag mot säkerhet i form av företagsinteckningar. Till slut 

uppgick dessa lån till 20 miljoner kronor. När bolaget gick i konkurs fanns 

en brist i konkursbouppteckningen på ca 20 miljoner. Banken väckte talan 

mot bolagets revisor J.R. och yrkade att denne skulle svara för att genom 

vårdlöst utförande av sitt uppdrag varit medvållande till att banken åsamkats 

ekonomisk skada. Det belopp banken yrkade på skulle täckas av revisorns 

ansvarsförsäkring.  HD konstaterade att den verksamhet som bolaget 

sysselsatte sig med var av riskfylld karaktär med stor fluktuation i pris. J.R. 

borde varit mer noggrann när han granskade räkenskaperna och framförallt 

vid värderingen av varulagret. Banken borde visserligen utfört en mer 

ingående kreditprövning vid beviljandet av krediterna, men:  
den oaktsamhet som sålunda läggs banken till last måste bedömas vara av väsentligen 

lägre grad än Jörgen R:s försummelse.-//- Skäl att på grund av bankens medvållande 

jämka Jörgen R:s ansvar föreligger inte. 

Banken tilldömdes att av revisorn få ersättning med yrkat belopp. 

 

NJA 1991 s. 625 ”Fastighetsmäklaren, felaktig upplysning” 
 

Fastighetsmäklares arbetssätt regleras delvis av fastighetsmäklarelagen 

(1995:400) och de skall, i den mån god mäklarsed kräver det, biträda köpare 

och säljare med de råd och upplysningar som de kan behöva vid en 

fastighetsöverlåtelse. Annars kan skadeståndsansvar bli aktuellt. Om detta 

handlade NJA 1991 s. 625. En kvinna (M.J.) skulle sälja sin fastighet och 

samtidigt överta faderns dito. Denne avsåg inte att förvärva någon ny 

fastighet. Den fastighet som M.J. skulle sälja hade ökat i värde och faderns 

fastighet var mindre värd. Mäklaren (R.D.) tillfrågades om den blivande 

realisationsvinsten och möjligheterna till uppskov med skatten. Han svarade 

att det skulle gå bra med uppskov. Överlåtelserna genomfördes och det 

visade sig att uppskov inte var möjligt eftersom M.J. varit mantalsskriven på 

den fastighet hon sålde i mindre än tre år. Realisationsbeskattning utlöstes 

och M.J. väckte talan mot mäklaren på grund av oaktsamhet. M.J. krävde 

ersättning för den skatt som hon pålagts vilket svarade mot den ekonomiska 
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skada som hon lidit. M.J. uppgav också att hon inte hade sålt  sin fastighet 

om hon känt till de rätta förhållandena. HD skriver:  
För att en felaktig upplysning rörande möjligheterna till uppskov med     

realisationsvinstbeskattningen skall kunna medföra rätt till skadestånd torde i princip 

krävas att uppdragsgivaren visar att han inte skulle ha sålt fastigheten vid den tidpunkt 

då som skedde, om han hade fått riktiga uppgifter. -//-  

Detta hade M.J. visat enligt HD som övergick till skadebedömningen där 

domstolen uttalade att det inte kunde åläggas uppdragsgivaren 

bevisskyldighet för att fastställa den slutgiltiga ekonomiska skadan. Det 

skulle vara för svårt att förutse.  Istället sade HD att utgiften, i detta fallet 

den betalda realisationskatten, skulle anses svara mot skadan. HD fastställde 

Hovrättens dom och förpliktade mäklaren att till M.J. betala vad hon erlagt i 

realisationsskatt. Vid skadebedömningen använde sig HD av en formulering 

som återkom i stort sett identisk i NJA 1992 s. 58, se ovan. 

 

 

NJA 1997 s. 127 ”Fastighetsmäklaren, obefintlig låneklausul” 
 

Kommande rättsfall NJA 1997 s. 127 involverade också ansvar för 

fastighetsmäklare. Bakgrunden var en bostadsrättsöverlåtelse som aldrig 

fullföljdes. Köparen hävde köpet på grund av att hon inte blivit beviljad lån 

samt att mäklaren inte hade informerat om en beslutad hyreshöjning. 

Säljaren krävde då skadestånd av köparen på grund av kontraktsbrott. 

Denna tvist förliktes genom att köparen betalade skadestånd enligt 

köpekontraktet samt ersatte rättegångskostnader till säljaren. Köparen 

väckte sedan talan mot mäklaren med krav på ersättning omfattandes det 

belopp som köparen betalat ut till säljaren samt ersättning för betald 

självrisk i rättskyddsförsäkring. Grunden för talan mot mäklaren var att han 

förfarit försumligt vid försäljningsuppdraget genom att han, trots att han 

bort inse att ett lån inte var beviljat, förmått köparen att underteckna 

köpekontraktet utan förbehåll om att dess giltighet var beroende av att lån 

erhölls. Mäklaren ansåg att lånet blivit beviljat i och med att han muntligen 

hört sig för hos banken om köparens möjlighet att erhålla lån och då fått ett 
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positivt svar. I rättsfallet togs stöd i lagen om fastighetsmäklare (1984:81) 9 

§ : mäklare skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och med iakttagande av 

god mäklarsed. Han har som framgår av 10 § samma lag, en 

rådgivningsskyldighet som kan gälla frågor av juridisk, ekonomisk eller 

teknisk natur samt en allmän upplysningsskyldighet. Vilken innebär att han 

måste informera köpare och säljare om vad han själv vet som är av 

betydelse i det aktuella fallet. Mäklaren är vidare enligt 13 § skyldig att 

verka för att köparen och säljaren träffar överenskommelse i frågor som 

behöver lösas i samband med överlåtelsen. HD ansåg att mäklaren åsidosatt 

sina förpliktelser genom att inte ta med en klausul om låneförbehåll i 

köpekontraktet. Han måste ha insett att finansieringen av köpet var totalt 

beroende av att krediten erhölls. Köparen hade uppgivit sin inkomst med 

olika belopp vilket gjorde henne medansvarig varför 

skadeståndsersättningen jämkades till ungefär hälften av yrkat belopp. 

 

 

NJA 1991 s. 481 ”Båtmotor reparerades två gånger” /(Sänkta 

beviskrav)   
 

 Bevisbördans placering och beviskraven för en konsument som kräver 

ersättning av en rådgivare är betydelsefull för möjligheten att vinna en 

process. Den nya lagen har inget stadgande om detta men kravet på 

dokumentation torde underlätta bevisprövningen enligt lagen. Vid utebliven 

dokumentation ska nämligen konsumentens version om vad som inträffat 

vid rådgivningstillfället tas som utgångspunkt.  Beträffande beviskraven tar 

utredningen upp HD:s bevislättnad i mål om konkurrerande skadeorsaker. 

Vilket innebär att i fall där det varit svårigheter att lägga fram fullständig 

bevisning har domstolen mildrat kraven till att den påstådda förklaringen 

med beaktande av samtliga omständigheter skall framstå som klart mer 

sannolik än motpartens förklaring. Utredningen exemplifierar med rättsfallet 

NJA 1991 s. 481 24 Fallet handlade om en uppkommen tvist mellan en 

                                                 
24 SOU 2002:41 s. 42, jmf Lycke, Johan mfl Ansvar vid finansiell rådgivning s.105ff 
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båtägare och en reparatör. Båtens motor lagades två gånger av samma 

reparatör men ägaren till båten ville inte betala för den andra reparationen 

eftersom han hävdade att den hade föranletts av fel vid utförandet av den 

första reparationen. Konsumenten ansågs ha bevisbördan för detta men 

beviskravet ansågs uppfyllt när konsumentens uppgivna skadeorsak 

framstod som klart mer sannolik än den som åberopades av reparatören. 

Utredningen påpekar dock att ovan nämnda principen sannolikt inte 

kommer ha någon större tillämplighet beträffande skador uppkomna i 

samband med finansiell rådgivning.25 

 

 

Avslutningsvis kommenteras något om ett tingsrättsfall från Lidköpings 

Tingsrätt (Sparbanken mot J. Berthold). I detta fall gavs kunden rätt 

gentemot banken och ett skadestånd utdömdes a 433 686 kronor med 

hänvisning i domen till den kommande lagstiftningen. Fallet rörde sig om 

warrantoptioner som är mycket riskfyllda och Berthold ansåg sig inte blivit 

informerad om riskerna. Det blev till slut en förlust på 583 686 kronor. 

Berthold hänvisade till lagen om värdepappersrörelse och 

Finansinspektionens föreskrifter om handel och tjänster på 

värdepappersmarknaden (FFFS 1998:21) Motparten anförde att muntlig 

information om risker hade lämnats och att det skulle bedömas som 

tillräckligt då Finansinspektionens föreskrifter inte har karaktär av bindande 

lag och inte innehåller oeftergivliga formkrav. Domstolen tog vägledning av 

lagen om värdepappersrörelse samt 18 kap. kommissionslagen och 

konsumenttjänstlagen. Även Finansinspektionens föreskrifter och dess 

precisering av 1 kap. 7 § lagen om värdepappersrörelse vägdes in. Som 

rättspraxis anfördes NJA 1995 s. 693 (behandlat ovan) där HD i likhet med 

(FFFS 1998:21) pekade på att informationen om riskerna med affärer med 

derivatinstrument ska vara tydlig och skriftlig och endast om det är 

uppenbart obehövligt behöver informationen inte lämnas. I detta fall var det 

ostridigt att skriftlig information inte lämnats. Beträffande den eventuella 

                                                 
25 Ibid. 
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muntliga informationen fanns ej skäl att sätta tilltro till den ena parten 

framför den andra. Banken hade inte förmått visa att paret erhållit någon 

information alls angående warranter. Då denna information inte hade varit 

uppenbart obehövlig har banken varit oaktsam.26 

 

 
3.4 Slutsatser rättsfall 
 
Rättsfallen ovan skiljer sig åt vad gäller verksamhetsområde för de 

inblandade. Gemensamt för fallen är att det handlar om rådgivning i 

uppdragsförhållande och råden är av individuell karaktär. Uppdraget kan 

komma till stånd genom avtal men kan också uppstå tämligen formlöst 

genom konkludent handlade. Såsom i ovan behandlade rättsfall NJA 1992 s. 

243.  Då tas mest hänsyn till det som kunden med fog satt sin tillit till. 

Enligt Kleineman benämnt den befogade tillitens relevans. Något som 

återkommer är vikten av hur kunden uppfattat rådet och informationen i 

rådet. Det sätt informationen har förmedlats på och hur kunnig och insatt 

kunden är på området blir ofta avgörande för bedömningen om vårdlöshet 

förekommit eller inte. För rådgivare är detta benämnt, den pedagogiska 

plikten. Alltså att den som sitter inne med stor kunskap och tar betalt för att 

förmedla den till en kund/klient måste förvissa sig om att denne uppfattat 

vad innebörden i rådet är. Om det föreslagna tillvägagångssättet är onormalt 

komplicerat eller rättsligt osäkert blir också ansvaret för rådet större för 

uppdragstagaren. Rådgivaren skall vidare beakta vilka konsekvenser ett 

visst råd totalt sett får för kunden. Se skatterådgivningsfallen. 

 

4. NÅGOT OM HUR FRAMTIDA RÄTTSLÄGET KAN TE SIG 
 

Med den nya lagen om finansiell rådgivning bör oklarheter om gränserna för 

rådgivarnas skyldigheter och ansvar blivit klargjorda. Om detta i sin tur 

leder till ökat behov att få en skada reglerad i domstol eller ej är för tidigt att 

                                                 
26 Ovan hämtat från Wilke Björn, Dagens Industri 2003 06 12 
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svara på. Utredningen pekar på möjligheten att just för att det finns en 

reglering kommer fler vara villiga att göra upp i godo. För företag är det 

aldrig bra reklam att vara inblandade i en offentlig rättstvist med sina 

kunder, även om de inte skulle bli fällda. Därför tror jag att företagens 

klagomålsavdelningar kommer bli mer alerta att lösa tvister och göra upp i 

godo. Men när tvister ändå går till prövning kommer den underlättas av den 

befintliga lagtexten och därmed göra prövningen snabbare och till lägre 

kostnader för både domstol och parter.  

För företagen kommer det att bli en ökad arbetsbörda, framförallt med 

dokumentation av rådgivningen och lagringen av denna. Vad som 

framkommit vid ett visst rådgivningstillfälle skall skrivas under av kund – 

rutiner för detta behöver utarbetas. Lagen har en 10 årig preskriptionstid och 

för att kunna bevisa vad som skett vid ett visst rådgivningstillfälle måste 

dokumentationen arkiveras. Detta kan säkert ske med hjälp av digital 

lagring.  Under debatten inför beslutet om den nya lagen i riksdagen 

kretsade många av anförandena just runt den långa preskriptionstiden och 

att den borde vara kortare. Det hänvisades till två år som i 

Konsumenttjänstlagen. Skada i samband med finansiell rådgivning borde 

visa sig tidigare än bortåt tio år efter rådgivningstillfället ansåg flera 

riksdagsledamöter.27  

Rådgivaren måste förstå att kunden har behov av råd. Rådgivaren kommer 

att bli tvungen att upplysa kunden att han/hon har behov av råd om det 

märks att så är fallet. Det är skillnad mellan ren expedition och rådgivning 

och det kommer att bli uppdelning i banken mellan vad som är vad. 

 

EU-direktiv som reglerar investeringstjänster är under behandling, kan träda 

i kraft år 2006. Direktivet omfattar ett betydligt bredare område än den 

kommande svenska lagen. Det syftar ytterst till att skapa möjligheter till en 

öppen och fri handel med aktier inom hela EU. För att detta ska vara möjligt 

krävs likformade regler inom en rad områden som rör handelns 

organisation. En nyhet är att investeringsrådgivning betraktas som en egen 
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tjänst och får ett särskilt regelverk. En av hörnpelarna är de 

uppföranderegler som ska införas (artikel 18 i direktivet). I sina huvuddrag 

överensstämmer EU-direktivet med det svenska lagförslaget.28 

5. AVSLUTANDE SYNPUNKTER 
 

Tillgången på finansiella tjänster och produkter ökar ständigt. Men frågan är 

om inte den personliga ekonomiska rådgivningen minskar undan för undan, 

bland annat till följd av att bankernas kontorsnät rationaliseras genom 

nedläggningar och koncentration till större orter och till Internet-baserade 

tjänster. Bankerna har på sina håll verkat göra mycket för att slippa kunder i 

sina lokaler. I förlängningen kan detta leda till att endast de mycket 

förmögna kunderna på olika kapitalförvaltnings avdelningar får del av 

personlig rådgivning medan ”normalkunden” prioriteras ner. Mycket av 

rena expeditionsärenden kan visserligen skötas utan större problem via 

Internet och utvecklade bankomater (för insättning mm). Men den 

fortlöpande personliga kontakten mellan banktjänstemannen och kunden är 

för många betydelsefull. Den helhetssynen på kunders privatekonomi som 

bör uppstå vid sådana möten är av stor vikt. Förhoppningsvis kommer 

rådgivningen inte hämmas av den nya regleringen för då skulle syftet med 

lagen förfelas. Det ökade konsumentskyddet som lagen ger bör komma så 

många kunder som möjligt till godo. 

                                                                                                                            
27 Snabbprotokoll 2003/04:26 Debatt/beslut Onsdagen den 12 november 2003 
28 Wilke Björn, Dagens Industri 2003 06 12 
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Bilaga A 

Förslag till lag om finansiell rådgivning till konsumenter 
 
(Prop 2002/03:133) 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Denna lag gäller finansiell rådgivning som en näringsidkare 
tillhandahåller en konsument och som omfattar placering av konsumentens 
tillgångar i finansiella instrument eller i livförsäkringar vars kapital helt 
eller delvis placeras i finansiella instrument som konsumenten bestämmer. 
Lagen är dock inte tillämplig när den som utför rådgivningen enbart 
förordar en annan placering än som nu sagts. 
 
2 § I denna lag avses med 
    konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som 
faller utanför näringsverksamhet, 
    näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål 
som har samband med den egna näringsverksamheten, 
    finansiellt instrument: fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse 
avsedd för handel på värdepappersmarknaden. 
 
3 § Bestämmelserna i denna lag får inte frångås till nackdel för en 
konsument. 
 
 
Näringsidkarens skyldigheter 
 
4 § Näringsidkaren skall 

1. se till att den som utför rådgivningen har tillräcklig kompetens, 
2. dokumentera vad som förekommit vid rådgivningstillfället, och 
3. lämna ut dokumentationen till konsumenten. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
närmare föreskrifter om vad näringsidkaren skall iaktta när det gäller 
rådgivarens kompetens, dokumentation av rådgivning, utlämnande av sådan 
dokumentation och om undantag från skyldigheten att lämna ut 
dokumentationen. 
 
5 § Näringsidkaren skall i sin rådgivningsverksamhet iaktta god 
rådgivningssed och med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens 
intressen. Näringsidkaren skall anpassa rådgivningen efter konsumentens 
önskemål och behov samt inte rekommendera andra lösningar än sådana 
som kan anses lämpliga för konsumenten. 
    Näringsidkaren skall avråda konsumenten från att vidta åtgärder som inte 
kan anses lämpliga med hänsyn till konsumentens behov, ekonomiska 
förhållanden eller andra omständigheter. 
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Skadestånd 
 
6 § Näringsidkare som genom finansiell rådgivning uppsåtligen eller av 
oaktsamhet orsakar konsumenten ren förmögenhetsskada skall ersätta 
skadan. 
 
7 § Om konsumenten vill åberopa att finansiell rådgivning har orsakat 
honom eller henne ren förmögenhetsskada, skall konsumenten underrätta 
näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han eller hon märkt 
eller bort märka att skada har uppkommit. 
    Om konsumenten inte underrättar näringsidkaren inom den tid som följer 
av första stycket, faller rätten till skadestånd enligt denna lag bort. 
Detsamma gäller om konsumenten inte väcker talan inom tio år från 
rådgivningstillfället. 
 
 
Tillsyn 
 
8 § Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen följs. Verkets tillsyn omfattar dock inte 
verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn eller verksamhet 
som bedrivs av advokater. 
    För tillsynen har konsumentverket rätt att göra inspektion hos 
näringsidkare som tillhandahåller finansiell rådgivning och att ta del av 
samtliga handlingar som behövs för tillsynen. Näringsidkarens skall lämna 
de upplysningar om verksamheten som begärs för tillsynen. 
    Om näringsidkaren inte tillhandahåller handlingarna eller lämnar 
upplysningarna , får Konsumentverket förelägga näringsidkaren vid vite att 
fullgöra sin skyldighet. 
 
9 § Om en näringsidkare som står under Konsumentverkets tillsyn utför 
finansiell rådgivning i strid med de krav som ställs i lagen eller i föreskrifter 
som meddelats med stöd av lagen, får verket vid vite förelägga 
näringsidkaren att upphöra med finansiell rådgivning. 
    Om det är tillräckligt får Konsumentverket i stället meddela varning. 
 
10 § Konsumentverkets beslut får enligt 8 § tredje stycket och 9 § får 
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.  
    Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
__________________ 
 
    Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004. 
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Rättsfallsförteckning 
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NJA 1992 s. 502 
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