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Sammanfattning 

Crowdlending har de senaste åren utvecklats och involverar allt fler. Privatpersoner 

som involverar sig i verksamheten och investerar genom att låna ut medel är 

exponerade för risker, bland annat risken för överskuldsättning som kredittagare och 

risken för kreditförluster som kreditgivare. För att utreda hur dessa risker ska hanteras 

har det utretts vilken rättsligt ställning privatpersoner har i samband med 

crowdlending. De flesta är att anse som konsumenter, men eftersom det finns 

möjligheter att göra kapitalvinster kan de privatpersoner som systematiskt lånar medel 

komma att anses som näringsidkare. Var gränsen mellan konsument och näringsidkare 

går i crowdlending är oklart. Hur privatpersonen kategoriseras påverkar vilka 

rättigheter denne har i förhållande till den förmedlande aktören samt till sin motpart i 

kreditavtalet. Det har vidare konstaterats att överenskommelserna mellan förmedlande 

aktören och kreditgivaren i vissa fall kan bli föremål för jämkning, eftersom vissa villkor 

strider mot principer inom avtalsrätten. Detta gäller framförallt i crowdlending där både 

kreditgivaren och kredittagaren är privatpersoner. Gällande förmedlande aktörers 

rättsliga ställning kan generellt sägas att den är oklar, framförallt de aktörer som är 

förmedlar i lån mellan privatpersoner. Utredningen har inte med säkerhet kunnat 

konstatera hur de ska kategoriseras.  De förmedlande aktörerna i det andra 

crowdlending-upplägget, där privatperson lånar ut till företag, var mindre problematisk 

att kategoriseras. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats handlar om gräsrotsfinansiering genom lån, så kallad crowdlending, 

vilken är en variant av det snabbväxande finansieringsfenomenet crowdfunding.  

I grunden innebär finansieringsformen att allmänheten, det vill säga gräsrötterna, 

finansierar ett projekt eller ett företag. Crowdfundingens utveckling styrs av och beror 

till stor del på behovet att hitta alternativ till de traditionella låneinstituten, hos vilka 

mindre företag i regel har svårare att få finansiering.1 Själva begreppet crowdfunding, 

som omfattar alla typer av gräsrotsfinansiering, har fyra underkategorier: 

- donationsbaserad crowdfunding, 

- belöningsbaserad crowdfunding, 

- andelsbaserad crowdfunding (även kallad crowdequity), eller 

- lånebaserad crowdfunding (även kallad crowdlending). 

 

Gemensamt för samtliga crowdfundingsformer är att investerare och kapitalsökande 

länkas samman genom förmedlande aktörer. Sammanlänkningen sker i princip 

uteslutande på en av förmedlaren tillhandahållen webbplats.2 I Sverige finns i dagsläget 

ett flertal förmedlare och fenomenet har expanderat, vilket förenat med dess potential 

gör att dess framväxt som finansieringsalternativ till de stora institutionella långivarna 

inte kan förbises.3  

 

När det kommer till crowdlending är det för svensk rätt en relativt ny företeelse som 

saknar särskild reglering, vilket bör ses i ljuset av att crowdlending, enligt en rapport 

från Tillväxtverket, är den form av crowdfunding som potentiellt kan ha den största 

betydelsen för utveckling och tillväxt.4 Givet att området således expanderar och 

involverar fler investerare, som i regel är privatpersoner, finns det anledning att utreda 

hur dessas avtalsrättsliga intressen tillgodoses. 

 

                                                        
1 Tillväxt genom Crowdfunding? 2013, s. 21 ff. 
2 Tillväxt genom Crowdfunding? 2013, s. 13 ff. 
3 Ta tillvara på möjligheterna med gräsrotsfinansiering i Europeiska unionen, s. 8.  
4 Tillväxt genom Crowdfunding? 2013, s. 41. 
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Givet crowdlendingens potential och den spridning finansieringsformen fått finns det en 

del avtalsrättsliga frågor som tåls att behandla närmare. Att crowdlending involverar en 

hel del konsumenter gör att frågorna blir aktuella även för gemene man och inte endast 

jurister.5   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda de avtalsrättsliga partförhållandena i samband med 

crowdlending samt de involverade parternas rättsliga ställning. Jag kommer att 

analysera de rättsliga problem som är speciella för crowdlending samt fastställa och 

systematisera gällande rätt med avseende på dessa problem. 

 

De delfrågor som blir aktuella är:  

1. Hur privatpersoner ska kategoriseras. Är de i egenskap av utlånare alltid 

konsumenter, eller kan de falla utanför konsumentdefinitionen?  

2. Vilken betydelse har denna kategorisering för tillämpning av gällande rätt? 

3. Vilka avtalsrättsliga risker utsätts privatpersoner för och vilka rättsliga lösningar kan 

de göra gällande för att säkra sina intressen? 

4. Vilken rättslig ställning har intermediären och vilka skyldigheter är dennes skyldighet 

gentemot respektive part i crowdlending?  

 

1.3 Avgränsningar 

Crowdlending är en av flera underkategorier till crowdfunding. Det finns ett pedagogiskt 

syfte i att kort redogöra för crowdfundingens potential och utveckling för att på så sätt 

ge frågeställningen praktisk relevans, däremot kommer de övriga formerna inte att 

beröras närmare i uppsatsen. 

 

Förvaltningsrättsliga spörsmål, såsom tillståndsfrågor och dylikt kommer inte att 

behandlas. Inte heller spörsmål som tillhör övriga rättsområden såsom skatterätt eller 

aktiebolagsrätt faller inom ramen för det som behandlas i uppsatsen.  

 

I syfte att ge läsaren en överblick över vilka omständigheter och förutsättningar som 

gäller vid crowdlending har ett urval gjorts av aktörer, vilka kommer användas som 

                                                        
5 Finansinspektionen, Gräsrotsfinansiering i Sverige, s. 7. 
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referens när crowdlending i Sverige diskuteras. Även om det i dagsläget finns många fler 

aktörer, både svenska och internationella, där vissa endast förmedlar lån mellan 

privatpersoner medan andra förmedlar lån från privatperson till näringsidkare, har ett 

fåtal aktörer valts ut. De aktörer som det refereras till under uppsatsen är: FundedByMe, 

Toborrow, Lendify samt konkursförsatta Trustbuddy.  Samtliga aktörer är svenska och 

nämns i Finansinspektionens rapport om gräsrotsfinansiering i Sverige.6 

 

Undersökningen och tillämpningen omfattar endast svensk rätt. Andra länders 

rättsordningar eller internationell crowdlending kommer inte analyseras och utredas.  

 

1.4 Syfte och metod 

Syftet med uppsatsen är att utreda gällande rätt. Därför tillämpas den rättsdogmatiska 

metoden där etablerade rättskällor såsom lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och 

doktrin används som källor.7  

 

Eftersom crowdlending är ett nytt fenomen saknas specifik lagstiftning. I vissa delar 

gäller dock befintlig allmän lagstiftning.8 Uppsatsen kommer analysera vilken allmän 

lagstiftning som är tillämplig och hur den ska tillämpas på crowdlending. Det kommer 

göras dels genom att utreda vilka lagar som är direkt tillämpliga, dels genom analogier 

till relevant lagstiftning.  

 

Rättspraxis har inte använts i någon större utsträckning, vilket har sitt skäl i att 

domstolarna ännu inte har avgjort tvister som rör crowdlending. Mer generella rättsfall, 

i vilka konsumenters ansvar vid utlåning till näringsidkare berörts har inte heller hittats. 

Visserligen hänvisar jag till ett avgörande från ARN, men det saknar prejudikatvärde. 

Vissa ställningstaganden i avgörandet används dock som en del av en helhetsbedömning 

av konsumentbegreppet. 

 

I de fall lagar inte varit tillräckliga för utredningen har förarbeten använts som 

rättskälla. Det gäller framförallt förarbeten till konsumentkreditsbestämmelser. Detta 

har sin förklaring i att crowdlending, i likhet med exempelvis KkrL, involverar krediter 

                                                        
6 Finansinspektionen, Gräsrotsfinansiering i Sverige, s. 7. 
7 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21. 
8 Se not 15. 
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och konsumenter och att de förmedlande aktörerna i vissa hänseenden kan ha samma 

ställning som finansiella förvaltare. Nämnda resonemang finner även stöd i en rapport 

från Finansinspektionen, i vilken crowdlending (i vart fall från privatperson till 

privatperson) konstateras ha likheter med snabblån.9 Enligt förarbeten till KkrL var ett 

av syftena med lagen att inför tydligare reglering för snabblån. Även om crowdlending 

inte är att likställa med snabblån identifieras i rapporten att crowdlending delar vissa 

konsumentskyddsändamål som regleringen av snabblån, genom införandet av KkrL, är 

ämnad att tillgodose.10 Dock har vissa utmaningar uppstått, bland annat i frågan hur det 

vägledande i förarbetena ska tillämpas på crowdlending specifikt, eftersom 

partförhållanden i vissa fall är annorlund. I traditionella kreditupplägg är 

privatpersoner kredittagare och näringsidkare kreditgivare, istället för tvärtom som i 

crowdlending. Eftersom inget av förarbetena rör crowdlending särskilt likställes 

rättskällevärdet doktrinuttalandens. I begränsad omfattning har uttalanden från 

förarbeten lett till diskussioner om eventuella analogislut. Jag har dock i möjligast 

omfattning avhållit mig från att göra analogislut, eftersom sådana är komplicerade att 

göra, i synnerhet utan konkret stöd i doktrin. 

 

Vidare har en hel del doktrin använts för att förklara rättsläget gällande avtalsrätt, 

mellanmansrätt och kreditmarknadsrätt.11 Detta för att en förståelse för nämnda 

rättsområden är en viktig del av utredningen. Vid användandet av den 

kreditmarkandsrättsliga doktrinen har dock utmaningar uppstått. All doktrin i ämnet 

utgår från att kreditgivaren är en näringsidkare, vilket gett upphov till samma typ av 

problematik som ovan nämnt angående tillämpning och tolkning av 

konsumentkrediträttsliga förarbeten. Gällande doktrinen rörande avtalsrätt har 

utmaningen bestått av att tolka delvis motstridiga uppfattningar om 

avtalstolkningsprincipers tillämplighet i avtalsrelationer.  

 

Modellreglerna DCFR och PECL nämns kort i uppsatsen. De används inte som grund för 

den juridiska argumentationen utan som att illustrera vissa principers förankring. 

 

                                                        
9 Finansinspektionen, Gräsrotsfinansiering i Sverige, s. 12. 
10 Se bl.a. prop. 2009/2010:242 s. 1. 
11 Ang. doktrin i rättsdogmatisk metod, se Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 35. 
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Även hänvisningar till andra typer av källor förekommer, som exempelvis villkor från 

olika förmedlande aktörer, för att ge ämnet en tydligare förankring och visa hur 

crowdlending kommer till uttryck i praktiken. Dessa källor har inte bidragit till den 

juridiska argumentationen, vilket är i linje med den rättsdogmatiska metoden.12  

 

När det kommer till rapporterna från Tillväxtverket och Finansinspektionen kan det 

diskuteras huruvida de ska anses vara rättskällor. Deras slutsatser grundar sig till viss 

del på uppgifter från privata företag varför det finns fog för viss försiktighet när det 

kommer till att använda deras slutsatser i den juridiska argumentationen. I uppsatsen 

har dock information och underlag från dessa rapporter till största del använts för att 

förklara de praktiska problem som kan uppstå i samband med crowdlending snarare än 

hur problemen kan lösas. Eftersom en stor del av Finansinspektionens och 

Tillväxtverkets uppgifter baseras på underlag från europeiska aktörer, framförallt EU-

kommissionen och EBA, är tillförlitligheten som källa i det avseendet hög. Rapporten 

från Finansinspektionen har i ett sammanhang använts för den juridiska 

problemlösningen. Rapporten beskriver att det crowdlendingupplägg enligt vilken 

privatpersoner lånar av varandra, genom en förmedlande aktör, kan likställas det 

upplägg som förekommer i samband med diskretionär portföljförvaltning.13 Därför har 

vid utredningen av avtalsparternas rättigheter och skyldigheter vägledning hämtats från 

LVM:s förarbeten. I samband med att de används tas dock hänsyn till rapportens låga 

rättskällevärde. 

 

För att förklara termen och fenomenet crowdlending har svenska publikationer och EU-

publikationer använts som källa. Publikationerna är inte rättskällor, informationen 

bidrar inte till den juridiska redogörelsen, utan används endast för att redogöra för 

fenomenet. 

 

I syfte att representera den svenska crowdlending-marknaden har ett urval gjorts av 

crowdlending-aktörer. Anledningen är att det hade varit alltför tidskrävande att 

sammanställa samtliga aktörer.  Valet har gjorts med utgångspunkt från de som nämns i 

                                                        
12 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 44. 
13 Finansinspektionen, Gräsrotsfinansiering i Sverige, s. 8. 



11 
 

Finansinspektionens rapport om gräsrotsfinansiering.14 Urvalet medför att underlaget 

för bedömningen alltså inte gör anspråk på att vara fullständigt. 

 

Slutligen har en hel del nyhetsartiklar från internet använts som källa, dock aldrig för att 

förankra en juridisk argumentation eller redogörelse, utan endast för att visa på 

fenomenets utveckling i samhället och dess historia. 

 

1.5 Terminologi 

Det finns anledning att kort redogöra för uppsatsens terminologi. Crowdlending har i 

olika publikationer och media flera olika namn, såsom peer-to-peer-lån,  peer-to-

business-lån, gräsrotsutlåning, lånebaserad crowdfunding m.m. I den fortsatta 

framställningen kommer crowdlending användas konsekvent, även om peer-to-peer-lån 

och peer-to-business-lån (förkortas P2P-lån respektive P2B-lån i uppsatsen) 

förekommer återkommande, dock i uppsatsens kontext inte som synonymer till 

crowdlending. Vidare används termerna lån och krediter som synonymer för att 

benämna pengatransaktionen som ger upphov till en skuld, som i sin tur regleras i ett 

kreditavtal. 

 

Den förmedlande aktören benämns intermediären, vilket är ett begrepp som bland 

annat använts i Tillväxtverkets rapporter.15 Kreditgivaren och kredittagaren länkas 

samman genom intermediärens hemsida, som i fortsättningen även kallas plattform.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för crowdlendingens historia, utveckling och 

potential. Därefter ges en inblick i hur en crowdlending-process i praktiken går till. I 

samband med detta kategoriseras olika typer av crowdlending för att ge läsaren en 

inblick i det spektrum av juridiska problem som kan uppkomma. 

 

Därefter följer ett kapitel om vardera involverad parts skyldigheter och/eller rättigheter 

i samband med crowdlending. En av de viktigaste frågorna att utreda är hur 

intermediären ska betraktas, eftersom det är den som erbjuder lösningen och därmed 

                                                        
14 Finansinspektionen, Gräsrotsfinansiering i Sverige, s. 7. 
15 Se bl.a. Tillväxtverket, Tillväxt genom crowdfunding? s. 6. 
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blir central i den avtalsstruktur som respektive crowdlendingprocess medför. Därefter 

redogörs för privatpersonens ställning. I det kapitlet redogörs bland annat för 

konsumentbegreppet och dess relevans för hur privatpersonen i situationen ska 

betraktas samtidigt som det diskuteras huruvida parterna överenskommelse, ur ett 

avtalsrättsligt perspektiv, kan anses vara välbalanserat. 

 

Därefter redogörs för de problem som uppstår i samband med de utredda frågorna och 

hur de ska betraktas och systematiseras enligt gällande rätt. Uppsatsen avslutas med 

slutord och slutsatser. 
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2. Närmare om crowdlending 

 

2.1 Historia och utveckling 

Redan 1885 fanns finansieringsformer som i mångt och mycket liknade crowdfunding. 

Statyn frihetsgudinnan levererades i delar från Frankrike till New York år 1885 för att 

monteras ihop.  För att stabilisera den behövdes en stabil granitgrund, som den 

amerikanska staten inte hade lyckats samla finansiering till. För att lösa 

finansieringsproblemet startades en insamlingskampanj med annonser i tidningen The 

New York World. Kampanjen blev en succé. Över 160 000 personer donerade USD 

100 000 i dåvarande penningvärde och granitgrunden kunde konstrueras. Över ¾-delar 

av donationerna var mindre än en dollar.16  

 

Ovanstående hade mycket väl kunnat vara en crowdfunding-kampanj idag, med 

skillnaden att annonseringen numer sker via en intermediärs hemsida. Crowdfunding är 

med andra ord i praktiken en gammal företeelse som i och med teknikens utveckling 

ompaketerats och utvecklats för att nå ut till en större massa. 

 

När det kommer till crowdlending uppstod fenomenet i Europa 2005, ett år innan det 

kom till USA.17 I Sverige etablerades fenomenet först 2011, och då genom FundedByMe. 

Idag är intermediärerna många.18 Branschen är på frammarsch och på senare tid har 

flera uppmärksammade investeringar gjorts i branschen av stora institutionella 

investerare, bland annat förvärvade Google andelar i i den stora amerikanska 

intermediären Lending Club under 2013.19  

 

Finansinspektionen ser finansieringsformen crowdfunding som en globalt växande 

företeelse som innebär att kapital och krediter förmedlas via en teknisk plattform som 

kopplar samman kapitalsökande. Under 2014 uppgick marknaden till USD 16 miljarder, 

en ökning med 167 % jämfört med 2013.20   

                                                        
16 http://www.bbc.com/news/magazine-21932675 (hämtad 2016-06-11). 
17 Zopa grundades i Storbritannien 2005, Lending Club och prosper.com grundades i USA 2006. Se 
https://www.zopa.com/, https://www.lendingclub.com/ samt https://www.prosper.com/landing.  
18 Tillväxtverket, Tillväxt genom crowdfunding? s. 28. 
19 http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-05-02/google-buys-stake-in-lendingclub-startup-
valued-at-1-55-billion (hämtad 2016-07-02) 
20 Finansinspektionen, Gräsrotsfinansiering i Sverige, s. 4 ff. 

http://www.bbc.com/news/magazine-21932675
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Företeelsen är relativt ny och saknar specifik reglering. I Sverige anser man dock att 

befintlig lagstiftning reglerar crowdlending. 21 Området är ett av få inom svensk rätt där 

konsumenten i förhållande till näringsidkaren är oskyddad, vilket givet diskrepansen i 

styrkeförhållandet dem emellan är anmärkningsvärt.  

 

2.2 Fördelar med crowdlending 

Mindre och nystartade företag upplever tillgången till finansiering som ett av de mest 

pressande problemen, enligt en rapport från EU-kommissionen.22  Detta har lett till ett 

finansieringsgap som crowdfunding och crowdlending tar sikte på.23 Traditionellt har 

alternativen till de etablerade låneinstituten varit riskkapitalister och affärsänglar, ett 

alternativ som av EU-kommissionen ansetts vara outvecklat.24 Sådan kapitalfinansiering 

innebär att en del av kontrollen över det företag som är i finansieringsbehov hamnar 

hos investeraren, vilket inte alltid är önskvärt för den finansieringssökande. 

 

EU-kommissionen menar att crowdlending utgör ett komplement till etablerade 

låneinstitut som möjliggör för fler mindre företag att hitta finansiering och därmed 

klättra upp för den så kallade finansieringstrappan. Dessutom får kulturella och sociala 

projekt bättre förutsättningar att hitta finansiering eftersom finansieringsformen drivs 

av allmänheten.25 Även entreprenörskap främjas i och med att företag genom att 

presentera sin idé får feedback från potentiella kreditgivare, som en form av 

marknadstest.26 

 

Fördelarna för långivarna lyfts framförallt fram av intermediärerna. De framhåller bland 

annat att räntan är bättre än placering via traditionella placeringsformer samt att man 

som långivare har större kontroll över vad ens medel finansierar.27  

 

 

                                                        
21 Tillväxtverket, Tillväxt genom crowdfunding? s. 41. 
22 KOM(2014) 172 Final, s. 5 
23 Tillväxtverket, Tillväxt genom crowdfunding? s. 21. 
24 Action Plan on Building a Capital Markets Union, COM(2015) 468 Final, s. 7. 
25 KOM(2014) 172 Final, s. 2 ff. 
26 KOM(2014) 172 Final, s. 2. 
27 Se bl.a. www.toborrow.se, www.fundedbyme.se och www.lendify.se.  

http://www.toborrow.se/
http://www.fundedbyme.se/
http://www.lendify.se/
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2.3 Crowdlending i praktiken 

Vid crowdlending finns i regel tre aktörer: Kreditgivaren, kredittagaren och 

intermediären. Ser man till hela processen från låneansökan till finansiering innehåller 

den flera relevanta moment, som sin tur innefattar ett antal avtal som är värda att 

belysa.  

 

Antalet aktörer som erbjuder crowdlendingtjänster har på senare tid ökat. Från att 

Tillväxtverket i sin rapport om crowdlending endast identifierat en aktör 2013, finns 

idag ett flertal etablerade.28  

 

I syfte att ge läsaren praktisk förståelse presenteras under detta avsnitt ett generellt 

svenskt crowdlending-upplägg i två olika utföranden: P2B-lån och P2P-lån. Det ska 

nämnas att det finns två typer av plattformar: Passiva respektive aktiva plattformar. 

P2B-intermediärern tillhandahåller passiva plattformar, vilket innebär att den tjänst de 

tillhandahåller endast är administrativ. Plattformen är en mötesplats för kreditgivare 

och kredittagare, intermediären agerar passivt på så sätt att den inte erbjuder någon 

form av rådgivning eller förvaltarlösning. Aktiva plattformar erbjuder plattformar med 

rådginings-/förvaltarinslag, vilket innebär att de har en mer aktiv roll i relationen 

mellan kreditgivare och kredittagare. P2P-intermediärer är i regel aktiva plattformar. 29 

 

2.3.1 Processen- P2B 

Toborrow och FundedByMe erbjuder P2B- lån genom en aktiv plattform.  

Låneprocessen för P2B-lån initieras med att en kredittagare blir medlem hos en 

intermediär i syfte att marknadsföra sitt finansieringsbehov för de kreditgivare som är 

knutna till intermediären. Marknadsföringen sker genom intermediärens hemsida. 

Kredittagaren anger önskad finansiering och uppnås denna ingår låntagare kredtavtal 

med varje kreditgivare, vilka kan vara uppemot 1000 till antalet hos FundedByMe och 

obegränsat antal hos Toborrow.30 Kreditgivarna är i regel utelämnade att kontrollera 

låntagarna själva, även om intermediären, via externa aktörer, lämnar indikationer om 

                                                        
28 Se bl.a. Tillväxt genom Crowdfunding? 2013, s. 41 samt 
http://www.va.se/nyheter/2016/03/01/fundedbyme-far-klartecken-fran-finansinspektionen/ (hämtad 
2016-07-07) 
29 Finansinspektionen, Gräsrotsfinansiering i Sverige, s. 8. 
30 Se bl.a. FundedByMes användarvillkor. 
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kredittagarens kreditvärdighet. Hur kreditprövningen görs framgår dock i regel inte.31 

Kreditavtalet ingås sedermera av intermediären, i kredittagarens namn å kredittagarens 

vägnar. Detta förutsätter att kredittagaren genom fullmakt gett intermediären 

behörighet att ingå kreditavtal och eventuella avtal gällande säkerheter, vilket sker 

genom att kredittagaren accepterar intermediärens användarvillkor i samband med 

registrering av medlemskapet. Kreditgivarna medges dock rätt att frånträda avtalet 

inom 14 dagar, i enlighet med DistL. Först när dessa 14 dagar passerat överförs 

kreditgivarnas ackumulerade lånemedel (i regel finansierar flera kreditgivare ett lån) 

från kampanjens klientmedelkonto, vilken tillhandahålls av en betaltjänstleverantör, och 

avtalet börjar följaktligen löpa. Lånen är i regel garanterade med någon typ av 

säkerhet.32 Toborrow har ingen övre gräns för hur stora lån som får lämnas, medan 

FundedByMe har en övre gräns om EUR 20 000.33  

 

Ett moment som kan komplicera relationen mellan parterna är att de är flera som är 

involverade i en transaktion, följaktligen finns flera avtal som är av vikt att känna till. 

Följande avtalsförhållanden kan identifieras genom presentationen av processen. Till att 

börja med ingås 

(1) ett avtal mellan intermediären och kredittagaren, vilken består av intermediärens 

användarvillkor. Det upprättas i samband med detta, genom fullmakten,  

(2) ett uppdragsavtal som ger intermediären rätt att å kredittagarens vägnar ingå  

(3) ett kreditavtal med kredittagarna.  

(4) Ett till uppdragsavtal upprättas genom fullmakt, men denna gång mellan 

intermediären och kreditgivaren i samband med att ett 

(5) avtal mellan intermediären och kreditgivaren rörande bland annat nämnda 

låneprocessen ingås. 34 

 

2.3.2 Processen – P2P 

P2P-lån erbjuds av bland andra Lendify. Lendify klassificeras som en så kallad aktiv 

plattform. Det uppstår således ett indirekt trepartförhållande som kan liknas den vid 

diskretionär portföljförvaltning. Detta skiljer sig som nämnt från förhållandet som 

                                                        
31 Se intermediärernas användarvillkor. 
32 Toborrows användarvillkor. 
33 Se Toborrow och FundedByMes användarvillkor. 
34 Se intermediärernas användarvillkor. 
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uppstår hos passiva intermediärer, vilket ger praktiska skillnader i hur intermediärer i 

P2P och intermediärer i P2B strukturerar sina processer.  

 

Processen för P2P-lån inleds med att en kredittagare registrerar ett medlemskap och 

genom medlemskapet accepterar intermediärens användarvillkor. Eftersom den 

intermediär för P2P-lån uppsatsen behandlar är Lendify kommer P2P-intermediären att 

refereras till som Lendify i detta avsnitt. Genom acceptansen av användarvillkoren 

uppstår ett avtalsförhållande mellan kredittagaren och Lendify. 35  Kreditgivaren, som 

sedan tidigare genom sitt medlemskap har ett avtalsförhållande med Lenify, väljer ut 

vilka kreditgivare som är intressanta att låna ut till. Till stöd för sin bedömning om 

kredittagaren har kreditgivaren en kreditupplysning att tillgå, vilken genomförts av 

Lendifys samarbetspartners. Hur och om det genomförs en mer omfattande 

kreditprövning framgår inte. Låntagarnas identitet säkerställs av Lendify genom ID-

kontroller. Beroende på de villkor och lånebelopp som kredittagaren begär ingås 

kreditavtal med det antal långivare som fordrades för att uppnå av kredittagaren 

uppsatta villkor för lånet. Högst kan antalet kreditgivare på en kredittagare uppgå till 

1470 stycken. Det ges inga säkerheter för lånen. 

 

Kreditavtalet ingås av kredittagaren personligen och av Lendify, i eget namn men i 

kreditgivarens räkning. Detta förutsätter att Lendify av kreditgivaren fått i uppdrag att 

ingå avtalet. Detta sker genom ett så kallat ”investeraravtal” som kreditgivaren och 

Lendify ingår. 36 

 

I likhet med P2B-lån uppstår flera avtalsförhållanden i samband med en 

lånetransaktion, vilket komplicerar situationen. Nedan följer en redogörelse för vilka 

avtal som ingås i samband med P2P-lån:  

(1) Ett avtal mellan Lendify och kredittagaren genom registreringen av kredittagarens 

medlemskap,  

(2) ett avtal mellan Lendify och kreditgivaren (av Lendify benämnt ”investeringsavtal”) 

genom vilken kreditgivaren lämnar en investering i syfte att den ska förmedlas till en 

låntagare och genom investeringsavtalet ingås 

                                                        
35 Se Lendifys användarvillkor. 
36 Investeraravtalet Lendify. 
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(3) ett uppdragsavtal enligt vilken Lendify får ingå kreditavtal med långivare i eget 

namn, men för kreditgivarens räkning och 

(4) ett kreditavtal mellan kreditgivaren och kredittagaren. 37 

Det ska i sammanhanget nämnas att kreditgivaren även kan välja att låna ut genom ett 

alternativ som i investeraravtalet kallas ”Autoinvest”. Kreditgivaren väljer då en så 

kallad investeringshorisont, enligt vilken Lendify gör ett urval och ”autoinvesterar” i 

kredittagare.38 Mer uppgifter om det förhållandet finns i skrivande stund inte 

tillgängligt. 

 

2.4 Sammanfattning 

Crowdlending är ett växande fenomen som lockar till sig främst privatpersoner som 

kreditgivare. Det har stor potential och öppnar upp finansieringsmöjligheter för företag 

som tidigare haft begränsade möjligheter till finansiering, eller som hade haft mindre 

gynnsamma villkor om de hade sökt lån och finansiering genom andra kanaler.  

 

Det finns olika upplägg för crowdlending. Det finns passiva plattformar som inkluderar 

P2B- intermediärerna Toborrow och FundedByMe och det finns aktiva plattformar, som 

exempelvis Lendify. På aktiva plattformar är intermediären aktiv i förmedlandet av 

krediter mellan långivare och låntagare, vilket gör att intermediärens verksamhet på en 

aktiv plattform kan liknas med en diskretionär portföljförvaltares. På en passiv 

plattform är intermediären passiv och tillhandahåller endast en teknisk lösning, genom 

vilken kreditgivare och kredittagare kan mötas. Aktiva plattformar omfattas sannolikt av 

KkrL medan passiva plattformar inte gör det. Detta diskuteras och utreds vidare nedan.  

 

Oavsett utlåningsform involveras flera parter som sluter olika avtal med varandra, i 

form av uppdragsavtal mellan intermediären och kreditgivaren respektive kredittagaren 

samt många avtal mellan olika kredittagare och kreditgivare. I vissa fall kan en 

kredittagare behöva ingå kreditavtal med över 1000 kredittagare för att komma upp i 

önskat lånebelopp. 

 

                                                        
37 Se Lendifys användarvillkor och investeraravtalet. 
38 Investeraravtalet Lendify. 
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Processerna ovan visar att det kan vara svårt för en konsument som lånar ut att förstå 

riskerna med upplägget, bland annat eftersom det är flera parter involverade. I P2P är 

en överblick över situationen än svårare för den låntagande konsumenten, då denne i 

vissa situationer ingår avtal med väldigt många mindre långivare.  
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3. Intermediärens ställning 

 

3.1 Inledning 

Innan de övriga parterna som är involverade i en crowdlending berörs närmare kommer 

i detta avsnitt intermediärens ställning, främst i form av deras skyldigheter gentemot 

respektive part, utredas närmare. 

 

Intermediären tillhandahåller en plattform som möjliggör för kreditgivare och 

kredittagare att mötas. Deras verksamhet går således ut på att tillhandahålla tekniska 

lösningar för att genomföra lånetransaktioner via plattformarna. Till skillnad från 

banker och andra låneinstitut bär intermediärernas verksamhet lägre risk, eftersom de 

själva exempelvis aldrig löper någon kreditrisk. Medel lånas ju från en användare till en 

annan, vilket givet att området är oreglerat flyttar över risken till kredittagarna och till 

viss mån kreditgivarna. Det ger intermediärerna få incitament att undvika förmedla 

dåliga lån.39 

 

I transaktionen har intermediärerna olika roller beroende på vilken typ av utlåning det 

rör sig om (antingen P2P eller P2B). Dessa skillnader och hur det påverkar 

intermediärens rättsliga ställning kommer diskuteras i detta kapitel. Innan detta 

redogörs för inleds kapitlet med att kort presentera bakgrunden till intermediären 

Trustbuddys konkurs i syfte att visa vilka konsekvenser en illa skött crowdlending-

verksamhet kan få. 

 

3.2 Kort om Trustbuddy-konkursen 

Trustbuddy var en P2P-intermediär som den 19 oktober 2015 gick i konkurs. Bolaget 

bedrev då verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen och Spanien. Vid 

konkurstidpunkten hade Trustbuddy förmedlat cirka 68 000 lån uppgående till cirka 

SEK 302 000 000. Det avtalsrättsliga upplägg som bolaget använde sig av är detsamma 

som redogjorts för ovan, det vill säga att bolaget bemyndigades av kreditgivare och 

kredittagare att ingå kreditavtal. 

 

                                                        
39 Finansinspektionen, Gräsrotsfinansiering i Sverige, s. 13. 
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Bolaget gick i konkurs när en den nytillträdda ledningen uppdagade stora brister i 

medelhanteringen. Exempelvis finansierades vissa krediter genom medel dels från 

klientmedelskontot, dels bolagets egna medel samtidigt som kreditgivarnas medel 

lånades ut utan samtycke från berörd kreditgivare. Detta ledde till en brist på cirka SEK 

44 000 000 på klientmedelskontot i förhållande till utlånat kapital. Av de totalt utlånade 

SEK 302 000 000 skickades motsvarande SEK 250 000 000 vidare till något av 

Trustbuddys tolv inkassoföretag för indrivning. 40 Dessutom riskerar 3 500 långivare att 

inte tillbaka utlånade medel.41 

 

Trustbuddy-konkursen illustrerar flera av de risker som crowdlending medför och som 

gäller även idag. Till att börja med kan konstateras att andelen av lånen som skickats 

vidare till inkassoföretag är hög, drygt 82%. Detta tyder på att bedömningen gällande 

kredittagarnas återbetalningsförmåga varit bristfällig med följden att kreditgivarna 

utsatts för en betydande risk att lida kreditförluster. I Trustbuddy-konkursen har 

således både kredittagare och kreditgivare lidit skada.  

 

3.3 P2B-lån 

Intermediären i P2B-lån förmedlar endast kontakt mellan kreditgivare och kredittagare 

som sinsemellan ingår ett kreditavtal. Visserligen ingås avtalet av intermediären genom 

en fullmakt från respektive part, men medlen hålls avskilda på ett klientmedelskonto 

och beblandas inte med intermediärens medel.42  

 

I P2B-lån är det i regel en privatperson som är kreditgivare. Huruvida denne ska anses 

som konsument eller näringsidkare bedöms i det enskilda fallet, men i regel anses 

privatpersoner som lånar ut genom P2B-lån vara konsumenter. Kredittagaren är alltid 

ett företag. Intermediären har således skyldigheter mot den som sätter in medel, som 

kan anses vara konsument och mot kredittagaren, ett företag. 

 

 

                                                        
40 Förvaltarberättelse K 13229-15, Lindahl Advokatbyrå. 
41 http://www.svd.se/trustbuddy-ansoker-om-konkurs (hämtad 2016-07-12) 
42 Se Toborrows användarvillkor. Se även FundedByMes användarvillkor: Till skillnad från Toborrow har 
FundedByMe inte tillstånd som betaltjänstleverantör, de använder sig därför av en extern partner för 
hanteringen av lånemedel. 
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3.3.1 Intermediärens skyldigheter gentemot kredittagaren 

Intermediärens skyldigheter gentemot kredittagaren grundar sig i dels 

användarvillkoren, dels lagstiftning och civilrättsliga principer. Skyldigheterna enligt 

användarvillkoren är begränsade. Toborrow och FundedByMe åtar sig genom 

användarvillkoren att se till att kredittagaren i möjligast mån har tillgång till tjänsten 

samt ett begränsat informationsansvar för planerade underhållsarbeten. Dock är 

intermediären inte ansvarig för eventuella skador som uppkommer i samband med 

användandet av tjänsten, såvida intermediären inte agerat vårdslöst eller uppsåtligt.43  

 

Förutom enligt användarvillkoren regleras intermediärens förhållande till kredittagaren 

enligt följande. Eftersom kredittagarens användande av intermediärens plattform är ett 

köp av tjänst mellan två näringsidkare, finns ingen specifik obligationsrättslig 

lagreglering utan vägledning får hämtas genom analogier till exempelvis KöpL.44   

 

3.3.2 Intermediärens skyldigheter gentemot kreditgivaren 

I detta sammanhang utgår vi från att kreditgivaren är en konsument. Likt avsnittet ovan 

åtar sig intermediären att se till att kreditgivaren i möjligast mån har tillgång till 

tjänsten. Ett tillägg som är intaget i användarvillkoren är att DistL är tillämplig samt att 

intermediären åtar sig att göra någon form av kreditprövning.  Toborrow hänvisar även 

till KTjL och att den är tillämplig.45 Eftersom intermediärerna i övrigt inte åtar sig några 

skyldigheter genom sina användarvillkor är nästa steg att utreda i vilken omfattning 

nämnda lagar är tillämpliga. 

 

DistL är bland annat tillämplig på avtal varigenom en näringsidkare utför en tjänst åt en 

konsument, se exempelvis 2 kap. 1 § DistL. För att närmare veta vilka bestämmelser som 

är tillämpliga måste tjänsten som intermediären erbjuder kategoriseras som antingen 

en tjänst eller en finansiell tjänst, eftersom olika kapitel i DistL är tillämpliga beroende 

på typ av tjänst.46  Enligt förarbetena är 2 kap. DistL tillämpligt vid köp av digitala 

produkter, till exempel datorprogram och applikationer. Det behöver nödvändigtvis inte 

                                                        
43 Se Toborrows och FundedByMes användarvillkor för låntagare. 
44 Ramberg, Herre, Allmän köprätt, s. 29. 
45 Toborrows användarvillkor. 
46 För olika tjänster se 2 kap. respektive 3 kap. DistL. 
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vara nedladdningsbart, utan åtkomst kan även ske genom direktuppspelning.47 

Intermediärerna erbjuder en teknisk lösning vilken användarna (det vill säga långivarna 

och låntagarna) får tillgång till i samband med registrering. I 3 kap. 1 § stadgas att 

kapitlet är tillämpligt på distansavtal mellan näringsidkare och en konsument om kredit, 

försäkring, betalning eller andra finansiella tjänster. Det har ovan konstaterats att 

intermediären inte ingår avtal om kredit eller de övrigt nämnda områdena med 

kredittagaren eller kreditgivaren. 3 kap. DistL är därmed inte tillämpligt på 

intermediärernas förhållande med kreditgivaren och kredittagaren. 

 

Intermediärens skyldigheter enligt DistL regleras således enligt 2 kap. Detta innebär att 

intermediären bland annat har en vittgående informationsskyldighet samt att 

konsumenten har en ångerrätt, för sistnämnda se 3 kap. 10 § DistL. Toborrow har dock i 

det avseendet utvidgat ångerrättens till att gälla fysiska personer, oavsett om de är 

konsumenter eller näringsidkare.48 

 

Slutligen kan gällande Toborrows hänvisning till KTjL kort nämnas att det är högst 

osäkert huruvida den överhuvudtaget är tillämplig. KTjL är inte tillämplig på 

immateriella tjänster och inte heller sysslomannauppdrag. Om tjänsten saknar 

anknytning till ett fysiskt föremål passar den sig inte heller för analogislut. 49 Eftersom 

Toborrow är syssloman i förhållande till kreditgivaren och tjänsten saknar anknytning 

till ett fysiskt föremål är KTjL sannolikt inte tillämplig överhuvudtaget.  

 

3.4 P2P-lån 

Likt P2B-lån har P2P-intermediären skyldigheter gentemot två avtalsparter, 

kredittagare och kreditgivare. Den stora skillnaden med P2P-lån är dock att både 

kredittagare och kreditgivare i regel är konsumenter. Dessutom förekommer vissa 

skillnader i intermediärens roll, som är mer aktiv i P2P-lån (se ovan om aktiv respektive 

passiv plattform). Även detta påverkar intermediärens skyldigheter gentemot 

avtalsparterna.  

 

 

                                                        
47 Prop. 2013/14:15, s.75. 
48 Trustbuddys användarvillkor. 
49 O. Johansson, Svante, Konsumentjänstlagen (2 januari 2013, Zeteo), kommentaren till 1 §. 
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3.4.1 Intermediärens skyldigheter gentemot kredittagaren 

Av vad som framgår av användarvillkoren åtar sig intermediären (i detta fall Lendify) 

enligt villkoren inga skyldigheter gentemot kredittagaren. Kredittagarens ångerrätt kan 

dock nämnas eftersom den uttrycks i användarvillkoren, även om det inte kan klassas 

som en av intermediärens skyldigheter. Det stadgas dock om ångerrätten i både KKrL 

och DistL. Vad ångerrätten närmare innebär är avhängigt vilken lag som är tillämplig på 

avtalsförhållandet. 

 

Eftersom intermediären förmedlar krediter är KKrL tillämplig på avtalsförhållandet 

mellan intermediären och kredittagaren, se 1 § KKrL. I bestämmelsens första stycke 

andra mening stadgas att lagen även omfattar krediter som lämnas eller erbjuds en 

konsument av någon annan än en näringsidkare, om krediten förmedlas av en 

näringsidkare som ombud för kreditgivaren. För att den lydelsen ska vara tillämplig är 

en förutsättning att förmedlaren förmedlar krediten som ombud för kreditgivaren.50 Det 

har konstaterats att intermediären inte ingår kreditavtal med kreditgivaren, utan att 

intermediären genom ett bemyndigande i investeraravtalet mellan kreditgivaren och 

intermediären (se 2.3.2 ovan) förmedlar krediten. Det innebär att hela KKrL är tillämplig 

med följden att DistL inte är tillämpligt på avtalsförhållandet, se 3 kap. 2 § st. 2 DistL. 51  

Det kan dessutom nämnas att den ovannämnda ångerrätten, vilken är intagen i 

användarvillkoren som en av kredittagarens rättigheter, i själva verket är en tvingande 

rättighet som tillkommer konsumenten i avtalsförhållandet enligt 21 -24 §§ KKrL.52 

 

Intermediärens bundenhet till KKrL innebär en katalog av skyldigheter. Enligt 6 § KKrL 

är iakttagande av god kreditgivningssed och en förklaringsskyldighet inkluderat i 

intermediärens skyldigheter. Förklaringsskyldigheten innebär att intermediären måste 

ge samtliga förklaringar som just den konsumenten behöver.53 Huruvida den 

skyldigheten är fullgjord i Lendifys fall, som använder standardskrivelser i sina avtal, är 

osäkert. Dessutom tillkommer informationsskyldighet enligt 7 – 9 §§ KKrL. 12 § KKrL 

stadgar om näringsidkarens skyldighet att genomföra kreditprövning. Bestämmelsen 

innebär att näringsidkaren i allmänhet är skyldig att skaffa sig en helhetsbild av 

                                                        
50 Prop. 2009/10:242, s. 86. 
51 Prop. 2009/10:242, s. 87. 
52 KKrL är tvingande enligt 5 §. 
53 Prop. 2009/10:242, s. 91. 
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konsumentens ekonomiska situation.54 Typisk sätt är uppgifter från konsumenten 

förenat med en kreditupplysning tillräckligt för att skyldigheten om kreditprövning ska 

anses vara fullgjord.55 Av vad som framgår av den information Lendify har tillgänglig 

görs endast en kreditupplysning och ID-kontroll av presumtiva kredittagare. Det anses 

alltså i allmänhet inte vara tillräckligt för att fullgöra skyldigheten enligt 12 § KKrL.  

 

3.4.2 Intermediärens skyldigheter gentemot kreditgivaren 

Som nämnt ingås ett avtal mellan intermediären och kreditgivaren, genom 

investeraravtalet. I avtalet finns ett dedikerat avsnitt för Lendifys åtaganden. I avsnittet 

åtar sig att Lendify att uppfylla kreditgivarens skyldigheter gentemot kredittagaren 

enligt KKrL. I sammanhanget ska då nämnas att kreditgivaren i P2P-lån i regel är 

privatperson och konsument. KKrL är inte tillämplig på kreditavtal mellan konsumenter, 

varför en kreditgivare som är konsument i P2P-lån inte har någon skyldighet enligt 

KKrL. I övrigt åtar sig Lendify att inte röja kreditgivarens identitet såvida det inte skulle 

uppstå en skyldighet att göra så genom dom, enligt lag eller dylikt.56 

 

Lendify ingår såsom agent för kreditgivaren ett kreditavtal med kredittagaren.57 Det 

grundar sig i ett bemyndigande i investeraravtalet, varigenom kreditgivaren ger Lendify 

rätt att å kreditgivarens vägnar ingå kreditavtal med kredittagaren.58 Av kreditavtalet 

framgår att Lendify ingår avtalet såsom agent för kreditgivaren. För att vidare utreda 

Lendifys skyldigheter fordras att dess mellanmansrättsliga roll kategoriseras. Ur ett 

rättighets- och skyldighetsperspektiv aktualiseras i mellanmansrättsliga förhållanden 

andra normer än författning, som exempelvis modellregler likt DCFR och PECL.59 

 

Innan Lendify som mellanman definieras närmare finns det vissa allmänna 

mellanmansrättsliga skyldigheter som aktualiseras. Av 18 kap. HB framgår att 

mellanmannen har en omsorgsplikt och en redovisningsplikt. Den sistnämnda innebär 

en skyldighet för mellanmannen att lämna en redogörelse för hur denne utfört sitt 

                                                        
54 Prop. 2009/10:242, s. 100. 
55 Prop. 2009/10:242, s. 100 f. 
56 Investeraravtalet Lendify. 
57 Kreditavtalet Lendify. 
58 Investeraravtalet Lendify. 
59 Persson, Saf, Mellanmän, s. 13. 
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uppdrag.60 Hur dessa skyldigheter förhåller sig till hur Lendify bedriver sin verksamhet 

är osäkert. Det ställs i regel ganska stränga krav på mellanmannens omsorgsplikt för att 

undgå culpaansvar.61 Även om det är osäkert var gränsen för culpaansvaret går för 

Lendifys verksamhet, är den troligen nära sammankopplad med skyldigheten att 

efterleva KKrL.62   

 

Lendify definierar sig själv som agent enligt kreditavtalet som ingås med kredittagaren. 

Den definitionen ger dock ingen vägledning i hur Lendify ska anses ur ett 

mellanmansrättsligt perspektiv. De kan inte anses vara handelsagenter enligt HaL, 

eftersom lagen endast är tillämplig vid köp och försäljning av lösöre. 63 Visserligen har 

HD genom NJA 2008 s. 24 utvidgat HaL:s tillämpningsområde genom att analogt 

tillämpa HaL på försäljning av licenser till datorprogram. Domen kan dock inte tolkas så 

extensivt att HaL analogt kan tillämpas på en förmedlingstjänst på internet.  

 

Eventuellt skulle Lendify kunna anses vara kommissionärer enligt 1 § KommL. Av 

kreditavtalets ordalydelse framgår att kreditgivaren är ”Lendify AB såsom agent för 

kreditgivaren”, följt av kreditgivarens användar-id. Det finns således en viss osäkerhet i 

vem som är avtalspart vid tolkning enligt ordalydelsen. Enligt förarbeten till KommL ska 

vid bedömning om vem som är avtalspart hänsyn tas till hur rättigheter och skyldigheter 

i väsentliga hänseenden regleras i avtalet, i detta fall investeraravtalet.64 Skyldigheterna 

gentemot kredittagaren ligger till stor del på Lendify eftersom de är bundna av KKrL. 

Däremot bär kreditgivaren kreditrisken. Följaktligen är det osäkert huruvida Lendify 

faktiskt är avtalspart, vilket följaktligen gör att det är osäkert huruvida KommL är 

tillämpligt, se 1 § KommL. I avsaknad av annan reglering kan dock KommL vara 

tillämplig analogt.65 Dessvärre finns det inget i rättstillämpningen som kan användas för 

att med säkerhet säga att så är fallet. 

 

Likt intermediärens förhållande till kreditgivaren i P2B-lån regleras förhållandet dem 

emellan i P2P-lån av DistL, i varje fall till viss del. Vilket kapitels som tillämpas 

                                                        
60 Persson, Saf, Mellanmän, s. 21 ff. 
61 Persson, Saf, Mellanmän, s. 21. 
62 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 129. 
63 Persson, Saf, Mellanmän, s. 76 f. 
64 Prop. 2008/09:88, s. 87. 
65 Prop. 2008/09:88, s. 89. 
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kompliceras av att P2P-intermediärens tjänst är mer svårdefinierad än P2B-

intermediärens, eftersom P2P-intermediären är en aktiv plattform. En aktiv plattform är 

till större utsträckning involverad i utlåningsverksamheten (se om ”autoinvest”), i dessa 

fall är det troligt att 3 kap. DistL är tillämpligt eftersom det är en finansiell tjänst, se 3 

kap. 1 § DistL. I övrigt är det avhängigt huruvida det kan anses att intermediären är 

avtalspart till kreditavtalet. Är intermediären inte avtalspart omfattas denne då av kap. 

2 DistL. Skulle det däremot anses att intermediären är avtalspart omfattas denne, som 

nämnt ovan, av KommL. 

 
 

3.5 Sammanfattning 

Intermediärernas ansvar och skyldigheter skiljer sig åt beroende på vilken typ av 

låneverksamhet den är verksam i. Det som båda lånetyperna har gemensamt är att de 

involverar samma avtalsparter, det vill säga en kredittagare, en kreditgivare och en 

intemediär. Den sistnämnde har i båda typerna således två avtalsparter i processerna: 

Kreditgivaren och kredittagaren. Av Trustbuddy-konkursen framgår att de svagare 

parterna, vilka generellt sett är kreditgivarna och kredittagarna, är oskyddade. Hur 

skyddet närmare ser ut för konsumenter i crowdlending redogörs för i nästa kapitel.  

 

Det har vidare konstaterats att intermediärerna, varken P2B-intermediärer eller P2P-

intermediärer åtar sig skyldigheter i vidare mening. Deras avtalsparter garanteras att 

intermediärerna följer tillämplig lagstiftning, men inte så mycket mer. Undantaget är 

Toborrow, som i sina användarvillkor utvidgar ångerrätten i DistL att gälla alla fysiska 

personer, oberoende av om de är konsumenter eller inte. I övrigt är P2B-

intermediärernas ansvar lättkategoriserat eftersom relationen till kreditgivare (som i 

regel är konsumenter) regleras av DistL och relationen till kredittagare (som alltid är 

företag) regleras av allmänna principer i avsaknad av specifik obligationsrättslig 

reglering.  

 

P2P-intermediärernas roll och ansvar är mer svårbestämt. Till att börja med omfattas 

relationen mellan intermediär och kredittagare av KKrL. I utredningen framkom det att 

det föreligger en risk att intermediären brister i relation till kraven enligt KKrL. Vidare 

har utredningen inte kunnat fastställa vilka regler som omfattar relationen mellan 

intermediären och kredittagaren. I det avseendet får rättsläget anses vara högst oklart 
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vilket innebär att konsumenten i det förhållandet eventuellt, i relation till 

konsumentskyddet i övrigt i svensk rätt, är oskyddad. 
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4. Privatpersoners ställning 

 

4.1 Inledning 

I förra kapitlet var intermediärens ansvar och skyldigheter föremål för utredning. I detta 

kapitel behandlas privatpersoner rättigheter och, till viss del, skyldigheter i samband 

med crowdlending.  För att fastställa detta är det viktigt att utreda hur en privatperson 

som är aktiv på en crowdlending-plattform ska kategoriseras. Antingen kan 

privatpersonen anses vara konsument eller näringsidkare. Inom svensk rätt finns ingen 

allmän konsumentdefinition, varför utredningen får göras mot bakgrund av 

crowdlendingens upplägg. 66 

 

Klart är att privatpersoner i hög grad använder sig av crowdlending och klart är även att 

privatpersoner kan göra förtjänster (kapitalvinst) i sådana omfattningar genom att låna 

ut medel via crowdlending att det är möjligt att det klassas som näringsverksamhet.  

 

Inledningsvis diskuteras avtalsrättsliga utgångspunkter där bland annat betydelsen av 

balansen i avtalsförhållanden diskuteras. Nedan diskuteras även vilket skydd 

konsumenter faktiskt har i crowdlending, vilket till viss del kommer anknyta till 

intermediärens skyldigheter enligt ovan. Slutligen utreds var gränsen mellan 

näringsverksamhet och ick-näringsverksamhet går. 

 

4.2 Avtalsrättsliga utgångspunkter för konsumentskyddet 

Grundprincipen när det kommer till svensk avtalsrätt är principen om avtalsfrihet, 

vilken innebär rätten för var och en att fritt ingå avtal. Individer får själva bestämma om 

de över huvudtaget vill avtala, med vem avtalet ska ingås och avtalsinnehållet.67 

Med det sagt finns det inom den svenska rättsordningen undantag från ovanstående, 

exempelvis med de inskränkningar i avtalsfriheten som finns inom konsumenträtten.68 

 

Diskussionen kompliceras av de många avtalsrelationer som uppkommer genom en 

enda transaktion. En komplicerande faktor är hur insatta kreditgivarna, som i både P2P-

                                                        
66 Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, s. 41. 
67 Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, s. 29 f. 
68 Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt I, s. 20.  
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lån och P2B-lån ofta är konsumenter, kan tänkas vara i de ekonomiska risker som följer 

vid en utlåning. Den risken blir än mer omfattande med beaktande att intermediärena 

tjänar pengar på att det uppstår fler lån och till högre belopp. De står själva ingen reell 

risk, i och med att de inte själva ligger ute med krediter.69 Det ger ett partsförhållande 

som oftast förekommer inom kapitalförvaltning eller kreditköp, det vill säga att 

mellanhanden själv inte står någon risk.70 

 

4.2.1 Ekvivalensprincipen och balans i avtalsvillkor 

Av utredningen av intermediärens ställning i kapitlet ovan framgår att fördelningen av 

rättigheter och skyldigheter mellan kreditgivare och intermediär är oklar. De 

bestämmelser som finns är de som är upptagna i användarvillkoren, vilken är att 

likställa med avtalet. Detta ger anledning att närmare undersöka i vilken mån en sådan 

oklar fördelning korrelerar med ekvivalensprincipen. En när anslutande fråga är om 

något av avtalsvillkoren som tas upp nedan eller har tagits upp tidigare kan sägas vara 

obalanserad. 

 

Ekvivalensprincipen aktualiseras främst i samband med tillämpningen av 36 § AvtL och 

är i bedömningen av skälighet en grundsats. Den innebär att det ska råda balans mellan 

parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet.71 Vid tillämpningen är det 

parternas värdering av förhållandet mellan prestationen och motprestationen 

utgångspunkten vid bedömningen av om förändrade förhållanden ska leda till jämkning 

av avtalet.72 Ekvivalensprincipen och 36 § AvtL är framförallt intressant i förhållandet 

mellan en privatperson som lånar ut till en näringsidkare. Principen har i 

konsumentförhållanden även kommit till uttryck i 11 § AVLK, där det stadgas att 

konsumentvillkor som inte varit föremål för individuell förhandling omfattas av 36 § 

AvtL.73 

 

Huruvida avtalen som nämnts i kapitel 2 kan anses vara balanserade enligt 

ekvivalensprincipen kan följande sägas. Nästan samtliga avtal regleras av olika 

författningar. Endast kring investeraravtalet mellan intermediären och kreditgivaren i 

                                                        
69 Finansinspektionen, Gräsrotsfinansiering i Sverige, s. 13 f. 
70 Se Grobgeld, Konsumenträtt, s. 276 samt Finansinspektionen, Gräsrotsfinansiering i Sverige, s. 8. 
71 Dotevall, Rolf, SvJT 2002, s. 441 f. 
72 Grönfors, Dotevall, Avtalslagen, en kommentar, s. 267. 
73 Dotevall, Rolf, SvJT 2002, s. 447 f. 
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P2P-lån är regleringen oklar, trots att exempelvis ovannämnda Trustbuddy-konkurs 

visar att kreditgivaren i sammanhanget är sårbar. Inte osannolikt mer sårbar än 

intermediären. Detta, sammantaget med att kreditgivaren är konsument, innebär att det 

är möjligt att investeraravtalet i P2P-lån inte är tillräckligt balanserat avseende 

rättigheter och skyldigheter enligt ekvivalensprincipen.  

 

4.2.2 Standardavtal och avtalstolkning 

Ovan har konstaterats att avtalen som ingås, oavsett om det är ett kreditavtal, ett 

updragsavtal eller en överenskommelse med intermediären, i det stora hela inte är 

föremål för förhandling. Av uppräkningen av avtal ovan i kapitel 2 framgår att avtalen 

mellan intermediären och kredittagaren respektive kreditgivaren samt uppdragsavtalet 

kan omfattas av de civilrättsliga bestämmelserna i AVLK och 36 § AvtL, eftersom de inte 

förhandlas fram individuellt. 74 Det kan således konstateras att de för uppsatsen 

relevanta avtalen kan i många hänseenden anses vara standardavtal. För vägledning i 

tolkning av de aktuella villkoren redogörs för oklarhetsregeln nedan. 

 

Oklarhetsregeln är en traditionell men omskriven regel.75 Den är lagstadgad i och med 

10 § AVLK och återfinns även i bland annat art. 5:103 PECL.  Regeln innebär att vid 

tvekan om en avtalsbestämmelses innebörd, ska denna tolkas till nackdel för den part 

som formulerat den.76  Just det nämnda är en av regelns viktigaste fördelar: Ensidigt 

upprättade avtal ska tolkas snävt till nackdel för den part som avfattat villkoren.77  

 

Av vad som framgår är regeln särskilt intressant för konsumenter, inte minst med tanke 

på bestämmelsen i AVLK. I och med att regeln lagstadgats är den accepterad och 

vedertagen i svensk rätt, men i doktrin förekommer olika uppfattningar.78  I syfte att få 

större klarhet i hur oklarhetsregeln och 10 § AVLK ska tolkas finns det anledning att 

studera ursprungsbestämmelsen, nämligen art. 5 avtalsvillkorsdirektivet 

(93/13/EEG).79 I ursprungsbestämmelsen tillskrivs konsumenten större rättigheter än 

vad som kan tolkas genom den implementerade bestämmelsen. Eftersom en 

                                                        
74 Se 10-14 §§ AVKL. 
75 Jmf. Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 171. 
76 Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt II, s. 112. 
77 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 96. 
78 Se bl.a. Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 97. 
79 Prop. 1994/95:17, s. 1. 
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grundprincip i tolkning av lagtext som utgör implementering av EU-direktiv är att 

principen om direktivkonform tolkning ska tillämpas, är det möjligt att 10 § AVLK kan 

ges en konsumentvänligare tolkning än vad som framgår av ordalydelsen. Direktivtexten 

anger att den för konsumenten mest förmånliga tolkningen ska gälla medan den svenska 

lagtexten lämnar, i det fall det skulle finnas flera tolkningar av ett villkor som skulle vara 

till konsumentens fördel, utrymme att välja den näst mest förmånliga tolkningen så 

länge den ändå är förmånlig för konsumenten. Frågan om tolkningen har dock inte 

prövats än.80 

 

4.3 Konsumentskyddet i crowdlending 

Utgångspunkten i avtalsrätten är att alla parter kan tillgodose sina egna intressen, men 

eftersom konsumenten traditionellt sett är underlägsen sin motpart anses konsumenten 

vara skyddsvärd.81 Detta har föranlett till att det finns en hel del konusmenträttsliga 

skyddsbestämmelser, som exempelvis DistL, KKrL och KTjL.  

 

4.3.1 Oskälighet 36 § AvtL ur konsumentens perspektiv 

Att avtal kan komma att bedömmas som oskäliga har, som nämnt i samband med 

redogörelsen för ekvivalensprincipen ovan, att göra med balansen mellan parterna.82 

Tillämpningen sker genom en helhetsbedömning där alla omständigheter i det enskilda 

fallet tas med. De konkreta omständigheterna som utreds vid oskälighetsbedömningen 

är bland annat avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, hänsyn till 

senare inträffade omständigheter och sammanhanget med ett annat avtal i det konkreta 

fallet.83 Oskälighet enligt 36 § AvtL ämnar att skydda den underlägsna parten, oavsett 

om denne är konsument eller näringsidkare.84  

 

Som en illustration kan nämnas att Lenidify i sitt användarvillkor har en bestämmelse 

om avtalsinnehåll som stadgar att ”all information på hemisdan” ska anses vara en del 

av avtalet. Det blir problematiskt för den presumtiva användare eftersom en stor del av 

informationen tillgängliggörs först när användare fått tillgång till plattformen, det vill 

säga efter registrering och ingående av avtalet. Informationen på hemsidan utgör 

                                                        
80 Bernitz, Standardavtalsätt, s. 99 f. 
81 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 40. 
82 Grönfors, Dotevall, Avtalslagen, en kommentar, s. 240 f. 
83 Grönfors, Dotevall, Avtalslagen, en kommentar, s. 246 ff. 
84 Grönfors, Dotevall, Avtalslagen, en kommentar, s. 274. 
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avtalsvillkor som inte varit föremål för förhandling och ses därför som standartavtal. För 

att standaravtal ska inkorporeras i avtalet krävs i allmänhet delgivning, vilket framgår 

av doktrin och praxis.85 36 § AvtL är sannolikt tillämplig på bestämmelsen. 

  

4.3.2 God kreditgivningssed 

God kreditgivningssed är en standard som införd i 6 § KKrL, vilken ska markera en 

kreditgivares ansvar vid kreditgivningen.86 I och med att bestämmelsen återfinns i KKrL 

är det främst Lendify som är tvungen att följa den.   

 

Att iaktta god kreditgivningssed innebär framför allt att lämna relevant information till 

motarpten. Konsumenten (tillika kredittagaren) ska få de förklaringar som denne 

behöver för att kunna avgöra huruvida det aktuella kreditavtalet passar dennes behov. 

Förklaringarna kan vidare inte vara standardiserade och ges ut oförändrade till samtliga 

sökanden, utan måste anpassas till varje enskild konsument. Först när konsumenten fått 

tillräcklig information som är relevant för denne anses ansvarssubjektets skyldighet 

vara fullgjord.87 Om det skulle anses att ett ansvarssubjekt inte uppfyllt sin skyldighet 

att iaktta god kreditgivningssed, kan följden bli att balansen i avtalsförhållandet anses 

vara så pass ojämn att avtalet eller enskilda villkor anses oskäliga enligt 36 § AvtL.88 

Detta är aktuellt i framförallt förhållandet mellan kreditgivaren och intermediären i 

samband med P2P-lån, eftersom intermediärens brister i att följa KKrL kan leda till att 

kreditgivaren får skadeståndsrättslig ersättning. 

 

4.3.3 Kreditprövning 

Samtliga intermediärer gör någon form av kreditprövning i samband med att 

presumtiva låntagare annonserar finansieringsbehov på respektive plattform.89 P2B-

intermediärer omfattas inte av KKrL och därmed inte av någon skyldighet att genomföra 

kreditupplysningar. Dock åtar de sig genom sina villkor att pröva presumtiva låntagares 

kreditvärdighet.90 P2P-intermediären Lendify omfattas dock av KKrL varför 

kreditpövningen ska göras enligt KKrL. 

                                                        
85 Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt II, s. 79. 
86 Wärnsund, Johansson, God kreditgivningssed, s. 12. 
87 Se prop. 2009/2010:242 s. 92. 
88 Wärnsund, Johansson, God kreditgivningssed, s.13. 
89 Se respektive intermediärs användarvillkor. 
90 Se Toborrow och FundedByMes användarvillkor. 
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Ett av kreditprövningens huvudsyften är att ge kreditgivaren underlag för bedömningen 

av den risk som kan finnas att inte återfå utlånade medel och följaktligen undvika 

framtida kreditförluster.91 Skyddsintresset slår dock åt två håll, för förutom att ge 

kreditgivaren uppgift om kredittagarens återbetalningsförmåga kan den ha den 

indirekta effekten att den skyddar kredittagare från överskuldsättning.92 

 

I 12 § KkrL finns en bestämmelse om en kreditgivares skyldighet att utföra 

kreditprövningar innan lån lämnas. Kreditprövningen enligt bestämmelsen och 

förarbeten ska göras i tre steg. Först ska (1)  tillräckliga uppgifter om kredittagaren 

samlas in. Detta definieras något vagt som ”så många uppgifter att konsumentens 

betalningsförmåga för krediten i fråga kan bedömas med hög grad av säkerhet”. Det 

innebär således att kreditgivaren måste bilda sig en helhetsuppfattning över 

kredittagarens situation. I regel anses uppgifter från konsumenten själv kombinerat 

med en kreditupplysning vara tillräckligt med underlag för att det första steget ska 

anses vara uppfyllt. I nästa steg (2)  görs en bedömning av kredittagarens 

återbetalningsförmåga, genom bland annat kalkyler som visar hur kredittagarens 

betalningsförmåga påverkas av lånet. I sista steget tas (3) beslut om huruvida lånet ska 

beviljas eller inte.93 

 

För överenskommelsen mellan en kreditgivande konsument och intermediär höjs den 

svagare partens, det vill säga kreditgivarens, kunskapsnivå och överenskommelsen 

(investeraravtalet) ses sannolikt som mer balanserat och jämställt. Det kan dock i 

sammanhanget ifrågasättas huruvida endast en sådan kreditprövning innebär att det 

råder tillräcklig balans i avtalsförhållandet. 

 

För att illustrera hur viktig kunskap om exempelvis kreditvärdighet och 

återbetalningsförmåga är följer en redogörelse för en situation som utspelade sig under 

våren 2016. En låntagare, ett bolag, sökte finansiering på Toborrows plattform under 

2016. Toborrow hade efter en kreditprövning gett bolaget näst högsta 

kreditvärdighetsbetyg. Bolaget gick dock senare i konkurs vilket satte kreditgivarna, de 

                                                        
91 Wärnsund, Johansson, God kreditgivningssed, s. 25. Se även om ekvivalensprincipen avsnitt 4.2.1. 
92 Se Ds 2013:17, s. 11 ff. samt 8:1 LBF. 
93 Prop. 2009/10:242 s. 100 f. 
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flesta konsumenter, i en dålig sits. Istället för att ha ett lån till ett växande bolag har de 

istället en oprioriterad fordran i ett konkursbo. 94 

 

4.3.4 DistL och KkrL 

Både DistL och KKrL har tydliga funktioner som konsumentskydd. KKrL ska skydda mot 

överskuldsättning medan DistL stärker konsumentskyddet vid avtal som ingås på 

distans.95 Båda lagarna innehåller således ett batteri av skyddsregler vilka, som är för 

uppsatsen relevanta, ska diskuteras vidare i detta avsnitt. 

 

Samtliga intermediärer hänvisar till samt tillämpar ångerrätten i DistL vilken ger 

konsumenter en frist om 14 dagar att ångra köp.  Gällande Toborrow och FundedByMe, 

som erbjuder P2B-lån, är 2 kap. DistL vara tillämplig. De erbjuder inte finansiella 

tjänster som exempelvis kreditavtal eller försäkringsavtal. 96 Toborrow och 

FundedByMe kan heller inte anses vara skyldiga att följa KkrL, eftersom de per 

definition inte lämnar krediter till konsumenter och inte heller förmedlar krediter som 

lämnas till en konsument, se 1 § KkrL. De åtar sig visserligen detta till trots att 

genomföra en kreditprövning, men de är inte skyldiga göra den omfattande prövning 

som det stadgas om i 12 § KkrL, eftersom de enligt avtalen med kreditgivarna åtar sig att 

endast ta en kreditupplysning (se ovan om kreditprövning enligt 12 § KKrL).97 

 

4.4 Konsumentbegreppet 

I flera konsumentskyddslagstiftningar såsom KKrL, DistL och KKL definieras konsument 

som en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför 

näringsverksamhet. Dessutom är syftet med KKrL att öka konsumenters skydd i och 

med att kreditmarknaden blivit mer lättillgänglig, vilket rimmar väl med de 

skyddsaspekter som utreds för crowdlendingens kredittagare, i det fall de är 

konsumenter.98  

 

Med definitionen ovan som grund är det avgörande således vad som ska anses som 

näringsverksamhet. En näringsidkare är varje fysisk eller juridisk person som driver 

                                                        
94 http://digital.di.se/artikel/toborrows-cykelbolag-har-gatt-i-konkurs (hämtad 2016-06-30). 
95 Se prop. 2009/10:242, s.1 samt prop. 2013/14:15, s. 1. 
96 För definition av finansiella tjänster, se prop. 2013/14:15, s. 41. 
97 Se användarvillkor för Toborrow och FundedByMe. 
98 Jfr. prop. 2009/2010:142, s. 34  
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verksamhet av ekonomisk natur som anses vara yrkesmässig.99 Det finns inget givet 

svar för när en verksamhet är av yrkesmässig ekonomisk natur, men enligt 

förarbetsuttalanden ska termen näringsidkare ges en vidsträckt mening.100 Det ska dock 

anmärkas att nämnda uttalande utgår från att näringsidkaren är tjänsteleverantören. 

Huruvida bedömningen är densamma när den presumtiva näringsidkaren intar en roll 

som förmedlare som i crowdlending är oklart. Mycket tyder dock på det i P2P- lån 

eftersom förmedlaren likställs med kreditgivande näringsidkare i KKrL. Gällande P2B-

lån får det däremot konstateras vara oklart.  

 

I ett avgörande från ARN gjordes en bedömning i vilken utsträckning en s.k. ”day-

trader”, som handlar med aktier, kan anses vara en konsument. ARN konstaterade att 

det faktum att en privatperson gör en ekonomisk förtjänst i sig inte är tillräckligt för att 

det ska anses vara yrkesmässigt. För att så ska vara fallet krävs det även att 

verksamheten är kontinuerlig med viss omfattning och av mer kvalificerad art. I 

avgörandet gjorde den presumtiva konsumenten flera aktieaffärer per dag varför 

nämnden ansåg att verksamheten var yrkesmässig framför för enskilt ändamål. 101  

 

Eftersom det kan röra sig om relativt stora belopp, vid P2B-lån och P2P-lån är det inte 

osannolikt att privatpersoner, som systematiskt lånar ut medel i en större omfattning, 

kan komma att anses vara näringsidkare. Givet att ARN:s uttalanden inte är 

prejudicerande samt att situationen som ARN bedömde inte kan likställas en 

crowdlending kan inga definitiva slutsatser dras. Dock anser jag det inte vara omöjligt 

att HD, ifall frågan om i vilken utsträckning en kreditgivare i crowdlending kan låna ut 

medel utan att anses vara en näringsidkare kommer upp,  använder sig av liknande 

resonemang som ARN.  

 
4.5 Särskilt om privatpersonen som långivare 

Privatpersonen som långivare hamnar i en speciell situation. Rollen som långivare är 

traditionellt sett en roll som den starkare parten i ett avtalsförhållande har, exempelvis 

banker och andra kreditinstitut. I detta sammanhang blir rollerna omkastade, varför det 

finns anledning att utreda situationen närmare. 

                                                        
99 Grobgeld, Konsumenträtt, s. 15 ff. 
100 Se bl.a. prop 1989/90:89 s. 60 samt prop. 1994/95:17, s. 35. 
101 ARN 2001 beslut 1724. 
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Finansinspektionen poängterade i sin rapport ”Gräsrotsfinansiering i Sverige” att en av 

de tydligaste riskerna med crowdlending är svårigheten för kreditgivare att bilda sig en 

korrekt uppfattning om kreditriskerna. Även om intermediären tillhandahåller 

kreditupplysningar för varje potentiell kredittagare innebär det, i situationer där 

kreditgivaren lånar till flera, svårigheter för kreditgivaren att sammanställa 

bedömningarna till en gemensam och få en helhetsbild av hela sitt utlånade kapital via 

intermediären.102  

 

En viktig aspekt i att bedöma privatpersonens ställning som långivare är bedömningen 

huruvida de är att anse som konsumenter. Skulle privatpersonen komma att anses som 

näringsidkare aktualiseras, framförallt i P2P-lån, samtliga konsumentskyddsregler som 

nämnts. Det innebär i praktiken, ur konsumentens perspektiv, att samma förfarande, 

med i realiteten samma parter och liknande risk får helt olika avtalsrättsliga 

förutsättningar. 

 

 

4.6 Sammanfattning 

Det finns två parallella perspektiv att analysera privatpersonens skydd från: Dels som 

kreditgivare, dels som kredittagare. Samtidigt kan privatpersonen anses vara 

konsument eller näringsidkare. Den sistnämnda distinktionen är svår att göra och 

gällande rätt gällande crowdlending är oklar, men av den doktrin som finns om 

konsumentbegreppet så torde det krävas större lån i större omfattning än vad som 

förekommer i Sverige i dag (se exempelvis day-trader-fallet från ARN ovan), varken 

doktrin eller praxis har dock behandlat det närmare. Min uppfattning är att nära 

samtliga privatpersoner som lånar ut medel via intermediärer är konsumenter. Dock 

kan utvecklingen gå snabbt och medföra att situationen värderas annorlunda. 

 

När det gäller privatpersonens, och framförallt konsumentens, skydd i crowdlending har 

konstaterats KKrL är tillämpligt i P2P-lån i förhållandet mellan intermediären och 

kredittagaren. Det ska jämföras med att kreditgivaren i samm 

                                                        
102 Finansinspektionen, Gräsrotsfinansiering i Sverige, s. 12. 
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Som nämnt under avsnitt 4.3.3 kan kreditprövningen vara ett viktigt verktyg för att öka 

balansen i avtalsförhållandet mellan intermediären och kreditgivaren. Dock finns en 

relativt stor sannolikhet att exempelvis kreditupplysningen inte sker enligt den 

utvidgade modell som 12 § KKrL förespråkar. Den negative effekten slår åt två håll för 

privatpersoner. Kreditgivaren få inte ett tillräckligt bra underlag och löper större 

kreditrisker, medan kredittagaren återbetalningsförmåga kan överskattas (eller i 

praktiken även lämnas utan avseende) vilket leder till en ökad risk för 

överskuldsättning. 

 

Slutligen kan konstateras att privatpersoner som agerar långivare har en svag ställning. 

Ofta är det osäkert huruvida de har tillräckligt med underlag för att bedöma eventuella 

kreditrisker, vilket beror på flera omständigheter, bland annat att en långivare 

potentiellt kan komma att låna ut till flera samtidigt. Kreditprövningen som 

intermediärerna tillhandahåller för långivare kan ofta vara bristfälliga, i synnerhet 

jämfört med kreditprövning enligt 12 § KKrL. 
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8. Avslutande kommentarer 

Utredningen i uppsatsen har visat att det är mycket gällande crowlending som är oklart. 

Följaktligen är privatpersoner som använder tjänsten oskyddade och användarvillkoren 

som intermediärerna upprättar otydliga. Detta illustreras väl av de i uppsatsen 

återgivan exemplena, dels Trustbuddys konkurs, dels kredittagaren på Toborrow som 

försattes i konkurs trots höga kreditbetyg från Toborrow. Det finns således gott om 

utrymme att öka skyddet för involverade parter och förtydliga deras inbördes 

ansvarsförhållanden. I Finland trädde en gräsrotsfinansieringslag i kraft 1 juli 2016. 

Syftet är att klargöra grundregler och att öka investerarskyddet. Bland annat regeleras 

intermediärens skyldigheter gentemot investeraren och intermediären åläggs ett mer 

omfattande informationsansvar.103 Eventuellt vore en sådan lösning ett steg i rätt 

riktning även i Sverige. 

 

Det ska tilläggas att intermediärernas användarvillkor uppdaterats flera gånger under 

uppstasskrivandets gång, Den senaste uppdateringen gjordes två veckor innan 

inlämningsdatumet för denna uppsats varför det finns anledning att poängtera att de 

troligen kommer fortsätta uppdateras kontinuerligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
103 Pressmeddelande, ”Grärotsfinansieringslagen skapar nya finansieringsmöjligheter för 
företagstillväxt”, 2016-04-07, Finansministeriet Finland. 
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