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Abstract 

After the financial crisis in 2008, it was considered within the EU that all relevant parti-

cipants of the financial markets should be subject to appropriate regulation. An urgent 

need for harmonization of the fund regulation within the Union was also recognised. As 

a part of this the directive 2011/61/EU on Alternative Investment Fund Managers was 

adopted. In Sweden the directive was implemented by Law (2013:561) on managers of 

alternative investment funds. The legislation has brought great changes in the Swedish 

fund regulation as the alternative investment funds was created. The definition of an 

alternative investment fund has led to that a large number of established operators in 

Sweden who not previously have been considered as funds have become, alternative 

investment funds. Many of these activities have previously been unregulated but now 

has an extensive legal framework to comply with. The definition of an alternative in-

vestment fund in is considered to be unclear and raises difficult issues, and has therefore 

met sharp criticism from several quarters. 

Although the legislation was added a number of years ago, there is almost an absolute 

absence of judgements and doctrine on the definition of an alternative investment fund. 

Therefore, this paper aims to clarify the scope of the definition of an alternative invest-

ment fund, and to identify problems that may arise in determining whether an activity 

falls under the definition or not. 
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Sammanfattning 

Efter finanskrisen 2008 konstaterades inom EU att samtliga relevanta aktörer på fi-

nansmarknaden borde omfattas av lämplig reglering samt att regleringen av fondmark-

naden inom unionen var i stort behov av harmonisering. Som ett led i harmoniseringen 

antogs direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder. I svensk 

rätt genomfördes direktivet genom lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investe-

ringsfonder. Lagstiftningen har inneburit stora förändringar av den svenska fondregle-

ringen i och med att den alternativa investeringsfonden skapades. Definitionen av en 

alternativ investeringsfond har utformats så att ett stort antal, i Sverige etablerade aktö-

rer, som tidigare inte varit att betrakta som fonder har kommit att utgöra alternativa in-

vesteringsfonder. Många av dessa verksamheter har tidigare varit oreglerade men har 

numera ett omfattande fondrättsligt regelverk att efterleva. Definitionen av en alternativ 

investeringsfond har mötts av skarp kritik från flera håll på grund av att den ansetts vara 

otydlig och ge upphov till svåra gränsdragningsproblem. 

Trots att regleringen av förvaltare av alternativa investeringsfonder tillkom för ett antal 

år sedan finns ett stort behov av att klargöra hur definitionen av en alternativ investe-

ringsfond bör tolkas, då det i stort sett saknas avgöranden och doktrin på området. Den-

na uppsats har till syfte att klargöra omfattningen av definitionen av en alternativ inve-

steringsfond och identifiera problem som kan uppstå vid bedömningen av om en verk-

samhet faller in under definitionen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fondmarknaden hanterar årligen enorma belopp, såväl i Sverige som internationellt. 

Sverige är ett av de länder i världen där fondsparande är som allra mest utbrett och vid 

ingången av 2016 uppgick den totala fondförmögenheten i landet till närmare 3 200 mil-

jarder kronor.  Aktiefonder står för merparten av fondförmögenheten, men fonder med 1

blandade tillgångar och fonder som investerar i andra fonder är fondtyper som procen-

tuellt sett ökat mest under den senaste tioårsperioden.  Privatpersoner och hushåll står 2

för den största andelen av det investerade kapitalet, men även storföretag och kommu-

ner investerar i stor utsträckning i fonder. Fördelen med fonder som sparform är, fram-

förallt för småsparare, att de erbjuder en enkel sparform till låg kostnad och gör olika 

finansiella instrument och andra investeringar lättillgängliga. Den enskilde spararen be-

höver inte besitta någon särskild kunskap eller aktivt engagera sig i att omplacera sina 

tillgångar eftersom fondförvaltaren gör detta åt investeraren.   3

Utöver fondsparandets betydelse för privatpersoner och hushåll spelar fondmarknaden 

även en viktig roll i det finansiella systemet. Fonder sammanför resurser i form av kapi-

tal från ett antal investerare, vilket innebär en ökad riskspridning och lägre kostnader 

jämfört med om investerarna själva investerar direkt i fondens underliggande tillgångar. 

Fonder bidrar också med likviditet till bland annat aktiemarknaden genom investeringar 

och därigenom med kapitalförsörjning till bolag. En väl fungerande fondmarknad är så-

ledes av stor samhällsekonomisk betydelse.  4

Under de senaste åren har fondmarknaden genomgått stora förändringar. Betydande och 

snabba reformer av regleringen av finansmarknaden har sköljt som en våg över sektorn 

 SOU 2016:45, s. 133.1

 A.a., s. 133.2

 SOU 2002:56, s. 128.3

 SOU 2016:45, s. 133 f.4
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alltsedan finanskrisen 2008.  Det har framförallt varit fråga om nya rättsakter från EU 5

med syfte att harmonisera ett fragmenterat regelverk inom unionen. Efter krisen konsta-

terade EU att alla relevanta aktörer på finansmarknaden borde omfattas av lämplig re-

glering samt att regleringen av fondmarknaden inom unionen var i stort behov av har-

monisering. Ett exempel ur denna regleringsvåg är direktivet om förvaltare av alternati-

va investeringsfonder  (AIFM-direktivet) som reglerar förvaltare av alternativa investe6 -

ringsfonder (AIF-förvaltare). Direktivet genomfördes 2013 i svensk rätt genom lag 

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Lagen innehåller ett 

stort antal bestämmelser om verksamhetskrav, tillståndsplikt och tillsyn avseende AIF-

förvaltare. Många av de verksamheter som omfattas av den nya lagstiftningen var tidi-

gare oreglerade, vilket innebär att dessa har fått en avsevärt utökad mängd regler och 

krav att efterleva. 

Införandet av LAIF har inneburit att redan existerande och väletablerade verksamheter 

har kommit att omfattas av ett nytt omfattande regelverk och därigenom blivit att be-

trakta som alternativa investeringsfonder. Den alternativa investeringsfonden definieras 

i lagens inledande kapitel. Den tidigare svenska definitionen av vad som konstituerar en 

fond har genom LAIF upplöst och numera är det inte enbart verksamheter som traditio-

nellt sett varit att anse som fonder som uppfyller definitionen av en alternativ investe-

ringsfond. Definitionen av en alternativ investeringsfond har emellertid mötts av skarp 

kritik från flera håll. Kritiken har framförallt bestått i att lagen, genom definitionen, har 

givits ett alltför brett tillämpningsområde och att bristen på tydlighet ger upphov till 

gränsdragningsproblem som skapar osäkerhet kring vilka verksamheter som ska anses 

utgöra alternativa investeringsfonder. Det har även framförts att regleringen inte har ett 

tydligt syfte och att konsekvenserna av regleringen är oproportionerligt stora, såväl för 

enskilda företag som för medlemsstaterna.  7

 Prop. 2012/13:155 s. 170.5

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa in6 -
vesteringsfonder.
 Hanqvist, En kommentar till LAIF, s. 42 samt Advokatsamfundets remissyttrande R-2012/1785, Fi7 -

nansinspektionens remissyttrande FI Dnr 12-10980, Fondbolagens förenings remissyttrande FI2012/3710, 
Svenska Bankföreningens remissyttrande 2012/161 samt Svenska Riskkapitalföreningens remissyttrande 
Fi2012/3572.
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Oaktat att regleringen av alternativa investeringsfonder tillkom för ett antal år sedan 

finns med anledning av ovanstående ett stort behov av att klargöra hur definitionen av 

en alternativ investeringsfond i LAIF ska tolkas och hur de gränsdragningsproblem som 

kan uppstå bör hanteras. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att klargöra innebörden av definitionen av en alternativ in-

vesteringsfond såsom den uppställs i LAIF. Som framgått ovan har definitionen kritise-

rats för att vara otydlig och medföra att lagen ges ett alltför brett tillämpningsområde i 

förhållande till syftet med regleringen. Min avsikt är därför att identifiera de oklarheter 

som definitionen innefattar och tydliggöra, framförallt mot bakgrund av ändamålet med 

regleringen, hur definitionen bör tolkas samt hur de gränsdragningsproblem som kan 

uppstå bör hanteras.  

För att uppnå detta syfte fokuserar uppsatsen huvudsakligen på följande frågeställ- 

ningar: 

• Hur definieras en alternativ investeringsfond i 1 kap. 2 § LAIF och vilka förutsätt-

ningar måste vara uppfyllda för att en verksamhet ska anses utgöra en alternativ in-

vesteringsfond? 

• Vilka gränsdragningsproblem kan uppkomma vid tolkningen av definitionen av en 

alternativ investeringsfond och hur bör dessa hanteras?  

• Vad är syftet med att vissa verksamheter undantas från LAIF:s tillämpningsområde 

och hur ska gränsen dras mot de verksamheter som omfattas av regleringen? 

• Är definitionen av en alternativ investeringsfond lämpligt utformad i förhållande till 

ändamålet med regleringen? 

1.3 Metod och material 

I arbetet med denna uppsats har den rättsdogmatiska metoden använts för att undersöka 

svensk gällande rätt med utgångspunkt i de klassiska rättskällorna; lag, förarbeten, prax-
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is och doktrin.  Dessa rättskällor delas traditionellt sett in i en hierarki som anger vilka 8

källor som ska, bör och får beaktas. De rättskällor som ska beaktas utgörs av lag, före-

skrifter och allmänna sedvanerättsliga regler. Bland de källor som bör beaktas återfinns 

förarbeten och prejudikat. De rättskällor som får beaktas utgörs slutligen bland annat av 

myndigheters riktlinjer och rekommendationer och beslut som inte utgör prejudikat 

samt den rättsvetenskapliga litteraturen.  9

Arbetet med denna uppsats syftar delvis till att undersöka och tolka gällande rätt (de 

lege lata) avseende definitionen av en alternativ investeringsfond. Uppsatsen tar emel-

lertid sin utgångspunkt i en problematik som synes hänförlig till rådande lagstiftning 

och tillämpning. Frågeställningen är därför ställd ur ett kritiskt perspektiv som syftar till 

att undersöka huruvida rättsläget är tillfredsställande.  En diskussion förs därmed av 10

vad rätten borde vara (de lege ferenda) för att överensstämma med lagstiftarens ändamål 

med regleringen samt om regleringen ska tolkas extensivt eller restriktivt.  

Med hänsyn till att regleringen av AIF-förvaltare har sin grund i EU-rätten har unions-

rätten beaktats, särskilt AIFM-direktivet som är det direktiv som genomförts i svensk 

rätt genom LAIF.  EU-rättsliga direktiv är visserligen inte direkt tillämpliga i Sverige 11

utan det krävs att de implementeras i lagstiftningen för att bli en del av svensk nationell 

rätt.  När ett direktiv väl implementerats i svensk rätt ska emellertid den nationella lag12 -

stiftningen tolkas direktivkonformt, vilket innebär att den nationella rätten ska tolkas i 

ljuset av direktivet.  I uppsatsen hänvisas inte i någon större utsträckning till direktivet, 13

annat än när det är intressant för tolkningsfrågorna eller då regleringen skiljer sig åt 

mellan direktivet och lagstiftningen i någon mån. Uppsatsen utgår istället huvudsakli-

gen från LAIF samt dess förarbeten. 

 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21 f.8

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 214 ff.9

 Detta kan jämföras med vad som kallas kritisk rättsdogmatisk forskning, se Korling & Zamboni, Juri10 -
disk metodlära, s. 39.

 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 110.11

 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 55 ff.12

 A.a., s. 55 ff.13
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I och med att LAIF utgör en relativt ny del av den svenska fondlagstiftningen har rätts-

praxis inte utarbetats i någon större omfattning på området. Vad gäller tolkningen av 

definitionen av en alternativ investeringsfond saknas helt prejudicerande fall. För att 

belysa och klargöra hur definitionen kan tolkas i olika situationer samt hur de gräns-

dragningsproblem som kan uppstå bör hanteras har beslut från Finansinspektionen (FI) 

beaktats i viss utsträckning. Det huvudsakliga syftet har därvid varit att ge en bild av 

hur FI tolkat gällande rätt, samt ge exempel på tillämpningsproblem.  

Utöver detta har även riktlinjer från EU:s tillsynsmyndighet inom värdepappersområdet, 

European Securities and Markets Authority (Esma), beaktats.  Esmas riktlinjer är viss-14

erligen inte rättsligt bindande, men har i Sverige samma status som Finansinspektionens 

allmänna råd. Detta innebär i praktiken att en AIF-förvaltare som inte följer Esmas rikt-

linjer måste kunna förklara hur denne anser sig på något annat sätt leva upp till kraven i 

LAIF.  Rekommendationerna och riktlinjerna utgör en form av tolkningsunderlag och 15

har använts i uppsatsen för att klargöra vissa begrepp samt belysa gränsdragningspro-

blem. 

Slutligen ska påpekas att den svenska fondrätten i allmänhet, och regleringen av AIF-

förvaltare i synnerhet, är sparsamt behandlad i svenska doktrin. Den huvudsakliga litte-

ratur som har beaktats är Dan Hanqvists kommentar till LAIF, Lagen om förvaltare av 

alternativa investeringsfonder – En kommentar.  

1.4 Avgränsningar 

Utgångspunkten för denna uppsats är den svenska regleringen av AIF-förvaltare. De 

diskussioner som förs sker därför utifrån ett svenskt perspektiv och framställningen tar 

sikte på hur definitionen av alternativa investeringsfonder hanteras och bör hanteras i 

Sverige. Med anledning av detta kan slutsatser som presenteras inte anses gälla generellt 

för andra länders tolkningar av AIFM-direktivet. Vidare behandlas inte annan reglering i 

 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 127 f. 14

 Se Finansinspektionen, Genomförande av de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer och rekom15 -
mendationer, FI Dnr 12-12289.
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LAIF än den som är nödvändig för att utreda definitionen av en alternativ investerings-

fond. 

Slutligen ska nämnas att fonder som faller in under UCITS-direktivet  endast behand16 -

las ytligt i denna uppsats då dessa direkt exkluderas ur tillämpningsområdet för LAIF. 

Vad som utgör en UCITS-fond och hur dessa regleras kommer därmed inte ägnas några 

närmare diskussioner. 

1.5 Disposition 

För att ge en bakgrund till uppsatsens ämnesområde introduceras läsaren i avsnitt 2 till 

ämnet genom en övergripande redogörelse för fondmarknaden i Sverige. I avsnitt 3 pre-

senteras bakgrunden till regleringen av AIF-förvaltare. Denna del syftar till att skapa en 

förståelse för ändamålet med regleringen och dess utformning. I avsnitt 4 redogörs för 

definitionen av en alternativ investeringsfond i LAIF genom att de olika förutsättning-

arna som uppställs i lagtexten genomgås i detalj. Avsnitt 5 innehåller en redogörelse för 

de verksamheter som är undantagna från LAIF:s tillämpningsområde, detta för att ge 

läsaren en djupare förståelse av definitionens räckvidd. Slutligen i avsnitt 6 diskuteras 

och analyseras definitionen av alternativa investeringsfonder med syfte att klargöra om-

fattningen av regleringen. Gränsdragningsproblem och tolkningssvårigheter identifieras 

för att ge läsaren en förståelse för problematiken som aktualiseras i och med definitio-

nens otydlighet. Det förs även en diskussion om motiven bakom regleringen. I ett avslu-

tande avsnitt 7 sammanfattas den problematik som belysts och de analyser som gjorts.  

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13  juli 2009 om samordning av lagar och 16

andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper.
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2 En introduktion till fondrätten 

2.1 Inledning 

I Svenska Akademiens ordlista definieras ordet ”fond” som kapital avsatt för särskilda 

ändamål, förvaring eller värdepapper.  En fond i snäv mening kan beskrivas som en 17

förmögenhetsmassa sammansatt av kapital, tillskjutet från ett antal investerare, som in-

vesteras i tillgångar såsom aktier, obligationer, derivatinstrument, andra finansiella in-

strument, fastigheter eller liknande.  Investerarna kan vara såväl privatpersoner som 18

storföretag och pensionsfonder som alla söker avkastning på sitt kapital. Innan införan-

det av LAIF har inom svensk rätt endast två typer av fonder varit reglerade, närmare 

bestämt värdepappersfonder och specialfonder.  Dessa fonder är i regel fonder som 19

vänder sig till allmänheten och syftet med regleringen av dessa fonder har framförallt 

varit att minska risken för investerare, som huvudsakligen utgjorts av privata sparare.  20

Under de senaste åren har dock fondmarknaden genomgått stora förändringar. Genom 

införandet av så kallade alternativa investeringsfonder har den svenska synen på fonder, 

och de verksamheter som omfattas av begreppet, kommit att förändras radikalt.  Ge21 -

nom LAIF fångas ett antal redan existerande och väletablerade aktörer upp, vilka tidiga-

re varit oreglerade i Sverige, men som numera är att betrakta som fonder.   22

I det följande ges en kort redogörelse för hur regleringen av den svenska fondmarkna-

den var utformad innan införandet av LAIF. Även en kort introduktion till fondens tra-

ditionella struktur och de aktörer som verkar på fondmarknaden i stort presenteras i det-

ta avsnitt. Avsikten är att ge läsaren en bakgrund till den svenska fondmarknaden och att 

skapa en ökad förståelse för fondbegreppet. 

 Svenska Akademiens ordlista.17

 SOU 2002:56, s. 29.18

 Prop. 2012/13:155, s. 175 f.19

 Prop. 1974:128, s. 19. 20

 Hanqvist, En kommentar till LAIF, s. 174.21

 Se avsnitt 3 och 4 för en mer detaljerad genomgång av regleringen av alternativa investeringsfonder.22
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2.2 Tidigare reglering av den svenska fondmarknaden 

Ur ett rättsligt perspektiv är fonder och fondreglering ett relativt nytt fenomen i Sverige. 

Först på 1970-talet stiftades lag (1974:931) om aktiefonder (aktiefondslagen), vilken var 

den första regleringen av fonder som sådana. Lagen byggde till stor del på rekommen-

dationer avseende fondverksamhet som OECD och Europarådet tagit fram.  Aktie23 -

fondslagen tillkom med det huvudsakliga syftet att skapa trygghet för investerare genom 

ett regelverk för ansvarsfördelning avseende fondverksamhet och informationskrav i 

kombination med en övergripande tillsyn. Tillgångarna i fonderna bestod vid denna tid 

uteslutande av aktier och fonderna var uppbyggda genom kontrakt mellan olika parter.  24

I takt med att fondmarknaden internationaliserades och alltfler finansiella instrument 

skapades uppkom ett behov av att harmonisera regleringen av fondmarknaden på EU-

nivå. För att anpassa den svenska lagstiftningen efter unionsrätten implementerades i 

början av 1990-talet UCITS-direktivet genom lag (1990:1114) om värdepappersfonder 

(LVF). LVF ersatte aktiefondslagen, men strukturen från 1974 års lag ändrades emeller-

tid inte. Den väsentliga skillnaden var dock att LVF blev mer detaljerad och att fokus i 

allt högre grad inriktades mot konsumentskydd. Efter Sveriges inträde i EU har lagen 

anpassats efter flera ändringsdirektiv.   25

Vid genomförandet av UCITS-direktivet delades fonder upp i två kategorier, harmonise-

rade och oharmoniserade fonder. Harmoniserade fonder var en annan benämning på de 

fonder som uppfyllde kraven som uppställdes i UCITS-direktivet och därmed utgjorde 

så kallade UCITS-fonder. Dessa fonder är de som i LVF benämns som värdepappers-

fonder. Oharmoniserade fonder utgjordes av nationella fonder som grundade sig enbart 

på nationell rätt. Dessa fonder, som benämns specialfonder, regleras numera i LAIF och 

är därför att betrakta som alternativa investeringsfonder.   26

 Prop. 1989/90:153, s. 24.23

 Prop. 1974:128, s. 38.24

 Prop. 2002/03:150, s. 101 och 140. I skrivande stund arbetar Regeringskansliet med att implementera 25

ett femte UCITS-direktiv i svensk rätt.
 Prop. 2012/13:155, s. 241 samt avsnitt 3.4.1 för en mer detaljerad beskrivning av specialfonder.26

 !13



Värdepappersfonder är den dominerande kategorin av fonder i Sverige och den fond 

som allmänheten sparar i.  Att värdepappersfonder ska vända sig till allmänheten är ett 27

krav för att en fond ska kunna utgöra en värdepappersfond och den får således inte be-

gränsa kretsen investerare. Värdepappersfonder är bildade på kontraktsrättslig grund 

och utgör därmed inte egna rättssubjekt.  Värdepappersfonder är öppna fonder vilket 28

innebär att utträde och inträde kan ske under fondens livstid och att fonden har inte nå-

gon begränsning av antalet andelar. Andelsägarna kan således när som helst begära att 

andelar löses in eller återköps till värdet av fondens underliggande tillgångar.  Ef29 -

tersom värdepappersfonder vänder sig till allmänheten gäller särskilda placeringsbe-

stämmelser som syftar till att tillvarata investerarnas behov av riskspridning.  Bland 30

annat finns bestämmelser om hur placering av fondens tillgångar får ske som innebär att 

värdepappersfonder i stort sett endast kan investera i värdepapper och penningmark-

nadsinstrument som handlas vid en reglerad marknad.  31

2.3 Fondens legala struktur 

Vid införandet av aktiefondslagen konstruerades fonder genom att efterlikna utländska 

fondstrukturer med den brittiska trusten som främsta förebild. Fonderna var uppbyggda 

genom kontrakt mellan olika parter och var därmed inte egna rättssubjekt som kunde 

ikläda sig rättigheter eller ådra sig skyldigheter. Andelsägarnas rättigheter sträckte sig 

endast till att få sin fondandel inlöst och att erhålla utdelning. Fonden styrdes vidare av 

en fondförvaltare som skötte fondens verksamhet och fondmedlen kontrollerades av ett 

förvaringsinstitut. Även idag utgör denna struktur grunden för svenska fonder.   32

 Prop. 2015/16:170, s. 35 f.27

 Prop. 2010/11:135, s. 96 f. samt prop. 2002/03:150, s. 125 ff.28

 Prop. 1974:128, s. 39.29

 Se 5 kap. LVF.30

 Prop. 2002/03:150, s. 104 ff.31

 A.a., s. 115 samt SOU 2010:78, s. 106.32
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2.3.1 Förvaltare och förvaringsinstitut 

Som framgått inledningsvis i detta avsnitt består en fond traditionellt sett av en förmö-

genhetsmassa sammansatt av kapital som har tillskjutits av ett antal investerare och som 

förvaltas av ett självständigt rättssubjekt, fondförvaltaren.  En fond kan antingen vara 33

internt eller externt förvaltad. Med en internt förvaltad fond avses att fonden själv sköter 

sin förvaltning och med en externt förvaltad fond avses att en från fonden fristående ju-

ridisk person har utsetts för att utföra förvaltning av fondens tillgångar.  34

Utgångspunkten för fondens struktur är att investerarna äger fonden gemensamt och re-

spektive fondandel består av det kapital som tillskjutits.  Fondandelsägarnas äganderätt 35

är dock kontraktuellt begränsad och medför endast en rätt att få sin andel inlöst samt i 

vissa fall erhålla utdelning, i gengäld ansvarar inte andelsägarna för förpliktelser avse-

ende fonden. Fonden förvaltas av en fondförvaltare som fattar beslut om hur fondens 

medel ska placeras, omdisponerar och omplacerar det investerade kapitalet samt sköter 

administrationen kring fonden.  Fondförvaltaren är skyldig att agera i andelsägarnas 36

intresse, informera andelsägarna och investera i enlighet med gällande reglering, samt 

inom ramen för de fondbestämmelser som konstituerar fonden.  För sitt uppdrag tar 37

fondförvaltaren ut en avgift som vanligtvis utgörs av en fast eller rörlig ersättning base-

rad på fondens resultat. Andelsägarna har i sin tur rätt att lösa in sin andel till ett pris 

motsvarande de underliggande tillgångarna med avdrag för förvaltningsavgiften.   38

För att säkerställa att medlen i fonden inte används på ett felaktigt sätt, eller går förlora-

de om förvaltaren går i konkurs, förvaras medlen skilda från förvaltaren och fondspa-

rarna hos ett förvaringsinstitut. Förvaringsinstituten ska även se till att fondandelarna är 

 Prop. 1974:128, s. 45.33

 Prop. 2012/13:155, s. 198 och 204.34

 SOU 2002:56, s. 29.35

 SOU 2016:45, s. 133 f.36

 SOU 2002:56, s. 168.37

 SOU 2012:67, s. 266.38
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rätt värderade, att in- och utbetalningar sker korrekt och att förvaltaren lever upp till gäl-

lande lagstiftning.   39

2.3.2 Kontraktsrättsliga och associationsrättsliga fonder 

Att en fond är bildad på kontraktuell grund innebär att förhållandet mellan förvaltare 

och andelsägare regleras i ett avtal.  En kontraktuellt bildad fond utgör en förmögen40 -

hetsmassa och kan därför inte vara en juridisk person. Rättsligt betraktas kontraktuella 

fonder som en form av specialiserad samäganderätt, där andelsägarnas gemensamma 

förmögenhet förvaltas av och förvaras hos externa uppdragsgivare. Formellt ägs till-

gångarna inte av fonden, utan gemensamt av andelsägarna. Eftersom fonden saknar rätt-

skapacitet krävs att det finns en fondförvaltare som agerar i fondens intresse och sköter 

transaktioner.  Andelsägarnas äganderätt till fondens tillgångar är dock kontraktuellt 41

begränsad och innebär normalt endast en rätt att få sin andel inlöst och i förekommande 

fall erhålla utdelning.  På motsvarande sätt ansvarar inte andelsägarna för förpliktelser 42

gentemot tredje man eller mot andra andelsägare. Istället har fondförvaltaren de befo-

genheter och skyldigheter avseende fondens tillgångar som normalt följer av 

äganderätt.  43

Traditionellt sett har den svenska fondlagstiftningen endast erkänt kontraktsrättsliga 

fonder.  Detta ställningstagande har präglat den svenska fondlagstiftningen på så sätt 44

att lagstiftningen varit helt inriktad mot kontraktsrättsliga fonder. Ett alternativ till den 

kontraktsrättsliga fonden är en fond bildad på associationsrättslig grund, där andelsä-

garna och förvaltarens inbördes relation regleras på samma sätt som i ett aktiebolag eller 

 Prop. 2002/03:150, s. 115 samt SOU 2010:78, s. 106.39

 Hanqvist, En kommentar till LAIF, s. 140.40

 SOU 2015:62, s. 60.41

 SOU 2002:56, s. 174.42

 A.a., s. 168.43

 Prop. 1974:128 s. 39.44
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liknande.  Fonden utgör då ett självständigt rättssubjekt.  Problemet var, och är för 45 46

svensk del, att ett aktiebolag har ett fixerat aktiekapital, vars storlek visserligen kan änd-

ras, men bara efter särskilt beslut i viss angiven ordning. För att aktiebolagsformen ska 

kunna komma i fråga för öppna fonder, såsom exempelvis värdepappersfonder, krävs ett 

rörligt aktiekapital som ändras allteftersom nya aktieägare tillkommer och tidigare ak-

tieägare avslutar sitt engagemang.  Genom ställningstagandet i svensk rätt att inte infö47 -

ra associationsrättsliga fonder har svensk fondlagstiftningen tidigare varit helt inriktad 

mot kontraktsrättsliga fonder. Med införandet av LAIF har det hittillsvarande svenska 

synsättet radikalt övergivits. Slutna fonder i form av exempelvis aktiebolag har tidigare 

inte uppfattats som fonder utan behandlats som vilka företag som helst. Med sluten fond 

avses en fond med begränsat kapital och som inte är öppen för inlösen under dess livs-

tid.  LAIF omfattar alla typer av alternativa investeringsfonder, oavsett huruvida de 48

bygger på avtalsrättslig eller associationsrättslig grund.  49

2.4 Skäl för reglering av fondförvaltning 

De huvudsakliga skäl som normalt anges för reglering av finansmarknaden är samhäl-

lets behov av att hantera systemrisker i syfte att upprätthålla stabilitet i det finansiella 

systemet samt att sörja för ett gott investerarskydd.  Vad gäller regleringen av fond50 -

marknaden har emellertid konsument- och investerarskyddet pekats ut som det avgö-

rande motivet för reglering.  Fondsparande kan ha stor privatekonomisk betydelse för 51

den enskilde spararen samtidigt som fondprodukterna ofta är komplexa och resultatet av 

fondförvaltningen svår att utvärdera. I förarbetena till UCITS-direktivet nämns att den 

kollektiva sparformen skapar behov av reglering av fondandelsägarnas och fondbola-

 Se SOU 2016:45 där möjligheten att komplettera fondregelverket med bestämmelser om en associa45 -
tionsrättslig fondtyp med rörligt kapital (öppen fond) som ska kunna användas för bildande av både vär-
depappersfonder och alternativa investeringsfonder har utretts.

 En sådan associationsrättslig konstruktion finns t.ex i den franska lagstiftningen (Société d'Investisse46 -
ment à Capital Variable, SICAV) och i Storbritannien (Open-ended Investment Companies, OEIC).

 Se t.ex. prop. 1974:128, s. 95 ff.47

 Prop. 1974:128, s. 39.48

 Prop. 2012/13:155, s. 185.49

 A.a., s. 169.50

 Prop. 2002/03:150, s. 125 f.51
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gens inbördes rättigheter. Detta för att vissa investerare inte ska gynnas på bekostnad av 

andra och för att fondbolagen ska handla i fondandelsägarnas bästa intresse.   52

Vad gäller frågan om fondsparande kan ge upphov till systemrisker har konstaterats att 

fondsparandet har liten påverkan på betalningssystemet och kreditgivningen och därmed 

inte påverkar de systemrisker som annars är motiv till regler av den finansiella sektorns 

funktion att hantera betalningar och leverera krediter.  Fondförvaltarna har inte heller 53

bedömts ha särskilt starka kopplingar till vare sig varandra eller till andra aktörer i det 

finansiella systemet. Då tillgångarna i en fond hålls separerade från fondförvaltarens 

tillgångar, får finansiella svårigheter för en fondförvaltare därmed inte några större kon-

sekvenser för investerarnas möjlighet att få ut sina investerade medel. Fondsparandet 

har inte heller ansetts kunna förstärka ett förlopp med snabbt fallande tillgångspriser på 

de finansiella marknaderna.  54

2.5 Sammanfattning 

Begreppet fond kan generellt förstås som en förmögenhetsmassa sammansatt av kapital, 

tillskjutet av ett antal investerare, vilket investeras i olika tillgångar. Fondandelarna ägs 

av investerarna men själva förvaltningen av fonden sköts av en fondförvaltare. Det är 

fondförvaltaren som fattar beslut om hur fondens medel ska placeras och som sköter 

administrationen kring fonden. I svensk rätt har tidigare fondlagstiftning utgjorts hu-

vudsakligen av lagen om värdepappersfonder och de fondtyper som har erkänts i svensk 

rätt har varit så kallade värdepappersfonder och specialfonder. I följande avsnitt presen-

teras regleringen av AIF-förvaltare som medfört att en ny fondrättslig figur, den alterna-

tiva investeringsfonden, tillkommit på den svenska fondmarknaden. 

 Prop. 2002/03:150, s. 104 ff.52

 A.a., s. 126 f.53

 Prop. 2012/13:155, s.170.54
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3 Regleringen av förvaltare av alternativa investeringsfonder 

3.1 Inledning 

Efter finanskrisen 2008 enades Europeiska rådet och kommissionen om att alla relevan-

ta aktörer på finansmarknaden borde omfattas av lämplig reglering och stå under 

tillsyn.  Som ett led i detta infördes AIFM-direktivet. Direktivet reglerar juridiska per55 -

soner vars normala verksamhet består i förvaltning av en eller flera alternativa investe-

ringsfonder och innebär en utvidgning av regleringen på fondområdet.  Innan direktivet 56

infördes var många av de företag som nu omfattas av regleringen oreglerade och den 

reglering som fanns var nationell. Alternativa investeringsfonder definieras i stort sett 

negativt gentemot UCITS-fonder, det vill säga alla företag som bedriver någon form av 

fondverksamhet och som inte är UCITS-fonder, är alternativa investeringsfonder. Följ-

den av detta blir att alla företag som bedriver någon form av fondverksamhet och som 

investerar i annat än värdepapper och penningmarknadsinstrument utgör alternativa in-

vesteringsfonder, oavsett dess struktur och rättsliga form.  AIFM-direktivet har för 57

svensk rätt medfört att den tidigare definitionen av vad som konstituerar en fond har 

förändrats och numera är det inte enbart verksamheter som traditionellt sett definierats 

som fonder som uppfyller definitionen av en alternativ investeringsfond. Även aktiebo-

lag, såsom vissa riskkapitalbolag och fastighetsbolag, kan uppfylla definitionen av en 

alternativ investeringsfond och därmed komma att betraktas som en fond.  58

I det följande kommer regleringen av AIF-förvaltare presenteras översiktligt för att ska-

pa en helhetsbild av regleringen och dess syfte. 

3.2 Skälen bakom AIFM-direktivet 

Som framgått i föregående avsnitt har skälet till regleringen av aktörer på finansmark-

naden historiskt sett ofta varit att skapa stabilitet i det finansiella systemet och att säker-

 Prop. 2012/13:155, s. 170.55

 Se 1 kap. 3 § LAIF.56

 Prop. 2012/13:155, s. 1.57

 A.a., s. 168.58
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ställa konsumentskydd, men även att skapa stabilitet i enskilda företag och ge dessa 

överlevnadskraft.  När arbetet med AIFM-direktivet påbörjades efter finanskrisen 2008 59

konstaterades att krisen hade tydliggjort den roll som de aktörer som sedermera kom att 

betecknas som AIF-förvaltare spelade på finansmarknaden och ett antal aktörer som 

man ville reglera pekades ut. AIF-förvaltarna utpekades visserligen inte som en direkt 

orsak till finanskrisen men man konstaterade att dessa genom sin verksamhet kunde 

sprida och förstärka risker i hela det finansiella systemet.  AIF-förvaltarna ansågs bland 60

annat kunna inverka på likviditet och priser inom de marknader de är verksamma på.  61

Det noterades vidare att det befintliga regelverket som omfattade AIF-förvaltare var 

fragmenterat och till stora delar byggde på nationell rätt. Då AIF-förvaltarnas verksam-

het ofta är internationell och gränsöverskridande ansågs det problematiskt att uppnå en 

effektiv hantering av riskerna i AIF-förvaltarens verksamhet genom enbart nationell 

lagstiftning. Det ansågs därmed nödvändigt att regleringen av de aktörer som numera är 

att betrakta som AIF-förvaltare harmoniserades.  62

Utöver ovanstående fanns även en vilja att öka den offentliga insynen i och inflytandet 

över aktörer som agerar på marknaden för företagskontroll, eller så kallade riskkapital-

fonder.  Ett ytterligare skäl till regleringen var att skapa en inre marknad för AIF-för63 -

valtare. På samma sätt som förvaltare av UCITS-fonder var syftet att även AIF-förvalta-

re skulle kunna erhålla så kallade marknadsföringspass som innebär att de genom ett 

enkelt registreringsförfarande kan marknadsföra andelar i alternativa investeringsfonder 

inom hela EU.  64

Kommissionen ställde upp ett antal mål för AIFM-direktivet, varav det första var att sä-

kerställa att AIF-förvaltare uppfyller lämpliga krav på auktorisation och registrering 

 SOU 2012:67, s. 245.59

 A.a., s. 246 f. samt Kommissionens konsekvensanalys, s. 2. 60

 Se vidare skäl 1 och 2 i AIFM-direktivet.61

 Prop. 2012/13:155, s. 171 samt skäl 2 i AIFM-direktivet.62

 A.a, s. 172 samt skäl 53 i AIFM-direktivet.63

 Se skäl 4 i AIFM-direktivet.64
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samt att skapa en ram för övervakning och begränsning av makroprudentiella risker. 

Andra mål var enligt kommissionen att tillgodose en fullgod insyn, en samstämd syn på 

skyddet för professionella investerare samt att öka ansvaret för AIF-förvaltare som har 

kontroll över och förvaltar företag. Samtidigt skulle den inre marknaden för alternativa 

investeringsfonder utvecklas genom att säkerställa att vidtagna åtgärder stod i propor-

tion till riskerna och därmed ta tillräcklig hänsyn till AIF-förvaltares olika affärsmodel-

ler.  Direktivet innehåller därför bestämmelser som möjliggör för medlemsstaternas 65

tillsynsmyndigheter att påvisa, övervaka och vid behov bemöta systemrisker.  66

3.3 Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

LAIF genomför, som ovan nämnt, AIFM-direktivet i svensk rätt. I och med den nya re-

gleringen fångas ett antal redan existerande och väletablerade aktörer upp, vilka tidigare 

var oreglerade i Sverige men som numera är att betrakta som alternativa investerings-

fonder. I det följande ges en kort introduktion till vissa delar av regleringen av alternati-

va investeringsfonder som är av relevans för förståelsen av kommande avsnitt. 

3.3.1 Kort om definitionen av en alternativ investeringsfond  

En alternativ investeringsfond definieras i 1 kap. 2 § LAIF som ett företag som bildats 

för kollektiva investeringar och som tar emot kapital från ett antal investerare för att in-

vestera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för investerarna. 

Företaget ska inte heller kräva auktorisation enligt UCITS-direktivet. Definitionen är en 

översättning av artikel 4.1 i AIFM-direktivet. Vissa verksamheter som faller in under 

definitionen är emellertid undantagna från lagens tillämpningsområde, vilket framgår av 

1 kap. 13 § LAIF.  Som kommer framgå i det följande är definitionen tämligen vid och 67

omfattar en mängd olika verksamheter.  68

 Kommissionens konsekvensanalys, s. 26 f.65

 Prop. 2012/13:155, s. 172.66

 Se 1 kap. 13 § LAIF samt avsnitt 5 för en närmare genomgång av verksamheter som undantas.67

 Se avsnitt 4 för en detaljerad redogörelse för definitionen av en alternativ investeringsfond i 1 kap. 2 § 68

LAIF.
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3.3.2 AIF-förvaltaren 

En alternativ investeringsfond och dess andelsägare företräds av en förvaltare. AIF-för-

valtaren sköter förvaltningen av fondens tillgångar och fattar beslut om investeringar, 

risker och strategier. Förvaltaren är skyldig att agera i andelsägarnas intresse, ge an-

delsägarna information om verksamheten och investera i enlighet med gällande regle-

ring samt inom ramen för de fondbestämmelser som konstituerar den alternativa inve-

steringsfonden.  Andelsägarna företräder således inte fonden och ansvarar inte för dess 69

förpliktelser, utan har överfört befogenheter som i vanliga fall är förknippade med 

äganderätt till förvaltaren. För sitt uppdrag tar AIF-förvaltaren ut en avgift som vanligt-

vis utgörs av en fast eller rörlig ersättning baserad på fondens resultat.  Andelsägarna 70

har i sin tur rätt att lösa in sin andel till ett pris som normalt motsvarar de underliggande 

tillgångarna med avdrag för förvaltningsavgiften.  71

En AIF-förvaltare definieras i LAIF som en juridisk person vars normala verksamhet 

består i förvaltning av en eller flera alternativa investeringsfonder.  Med förvaltning av 72

en alternativ investeringsfond avses att i förhållande till den alternativa investeringsfon-

den ägna sig åt portföljförvaltning och/eller riskhantering.  Vad portföljförvaltning och 73

riskhantering innebär finns emellertid inte definierat i varken LAIF eller i AIFM-direk-

tivet. I förarbetena till LAIF uttalas dock att begreppet portföljförvaltning torde innebä-

ra att fatta och genomföra investeringsbeslut för den alternativa investeringsfondens 

räkning och med riskhantering att hantera de risker som uppstår i förvaltningen.  I vis74 -

sa fall är det inte helt okomplicerat att avgöra vilket företag i en struktur som är att anse 

som förvaltare i lagens mening. En utgångspunkt för identifiering av en AIF-förvaltare 

är dock, enligt förarbetena, att den juridiska person som har det juridiska ansvaret 

 Prop 2012/13:155 s. 196 f. 69

 Se 1 kap. 11 § 26 p. LAIF.70

 Prop 2012/13:155 s. 196 f. 71

 Se 1 kap. 3 § LAIF.72

 Se 1 kap. 4 § LAIF. 73

 Prop. 2012/13:155, s. 196 f.74
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gentemot investerarna och myndigheter är att anse som AIF-förvaltare. Vägledande ska 

också vara den som är ansvarig för eventuell delegering.  75

En alternativ investeringsfond kan vidare vara antingen externt eller internt förvaltad. 

Med extern förvaltning avses att förvaltaren är en annan juridisk person än fonden själv. 

Denna modell, som innebär att fonden förvaltas av ett till fonden fristående rättssubjekt, 

är den vanligaste i Sverige.  Med en internt förvaltad alternativ investeringsfond avses 76

att fonden har en legal struktur som möjliggör att den själv sköter sin förvaltning, van-

ligtvis som ett aktiebolag. AIF-förvaltaren och den alternativa investeringsfonden är 

därmed samma rättssubjekt.  En intern förvaltare får enligt 1 kap. 14 § LAIF inte vara 77

extern förvaltare åt en annan alternativ investeringsfond.  78

3.3.3 Förvaringsinstitut 

För att skydda andelsägarnas investeringar ska tillgångarna i varje alternativ investe-

ringsfond förvaras åtskilt hos ett förvaringsinstitut.  Ett förvaringsinstitut ska handla 79

hederligt, rättvist, oberoende och professionellt samt uteslutande i den alternativa inve-

steringsfondens och investerarnas intresse.  Ett förvaringsinstitut utgörs normalt av en 80

bank, ett värdepappersföretag eller annat finansiellt institut som förvarar tillgångarna i 

en fond och sköter in- och utbetalningar avseende fonden. Samma juridiska person kan 

inte vara både AIF-förvaltare och förvaringsinstitut för en alternativ investeringsfond, 

detta för att undvika intressekonflikter.  81

Förutom att förvara fondernas tillgångar har förvaringsinstitut till uppgift att övervaka 

att fondens pengaflöde samt att försäljning och inlösen av fondandelar hanteras på rätt 

sätt. Vidare ska förvaringsinstitutet övervaka att värderingar sker på ett korrekt sätt och 

 Prop. 2012/13:155, s. 197.75

 A.a., s. 198.76

 A.a., s. 198.77

 Se 1 kap. 3 § LAIF.78

 Se 9 kap. 1 § LAIF samt prop. 2012/13:155, s. 295.79

 Se 9 kap. 2 § LAIF.80

 Se 9 kap. 8 § LAIF samt prop. 2012/13:155, s. 298 f.81
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att medlen disponeras i enlighet med gällande lagstiftning och fondbestämmelser.  Det 82

är på grund av förvaringsinstitutens uppgift av stor vikt att dessa är finansiellt stabila 

och verksamheten kontrolleras därför av FI.  83

3.3.4 Kort om tillståndsplikt och verksamhetskrav 

Tillstånd från FI krävs för förvaltning av en alternativ investeringsfond. För att erhålla ett så-

dant tillstånd måste förvaltaren uppfylla vissa kriterier, däribland ha tillräckligt med 

startkapital och kapitalbas.  Vid ansökningstillfället ska förvaltaren lämna uppgifter om 84

vem som leder och äger företaget, hur verksamheten ska bedrivas och hur ersättningspo-

licys ser ut. Förvaltaren ska även lämna uppgifter om fonden, dess investeringsstrategi 

och om vad för slags information som ska lämnas till investerare.   85

LAIF innehåller ett stort antal bestämmelser för hur förvaltning av alternativa investe-

ringsfonder ska bedrivas. Dessa reglerar alltifrån hur risker ska hanteras till hur ersätt-

ning till förvaltaren ska utgå. Det anges att verksamheten ska vara begränsad till att ta 

hand om fondens portföljförvaltning och riskhantering samt att utföra administrativa 

sysslor för fonden, såsom förande av andelsregister, anordna emissioner och hantera 

värdering och prissättning av fonden.  Förvaltaren får utöver administrativa åtgärder 86

även marknadsföra fonden enligt marknadsföringsreglerna i LAIF samt utföra åtgärder 

som är nödvändiga för att uppfylla förvaltarens skyldigheter eller vad som krävs för att 

vårda den alternativa investeringsfondens verksamhet och tillgångar.  Allmänna princi87 -

per är att förvaltaren alltid ska handla skickligt, hederligt och rättvist. Förvaltaren ska 

också handla i fondens och investerarnas intresse samt se till att intressekonflikter inte 

uppstår.  I LAIF anges vidare att en förvaltare ska ha ett fungerande system för risk88 -

 Prop. 2015/16:170, s. 47 f.82

 Prop. 2012/13:155, s. 295.83

 Se 3 kap. 3 § LAIF.84

 Se 3 kap. 5 § LAIF.85

 Se 1 kap. 14 § samt 8 kap. LAIF.86

 Se 4 kap. LAIF samt prop. 2012/13:155, s. 204 ff.87

 Se 8 kap. 1 § LAIF.88
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hantering och likviditetsrisker. Särskilt vad gäller fonder som använder sig av finansiell 

hävstång finns långtgående krav på riskhantering.  89

  

3.4 Ett urval av företag som omfattas av LAIF 

Före införandet av LAIF var det förutom värdepappersfonder enbart specialfonder som 

var reglerade av svensk fondlagstiftning. Genom införandet av LAIF har, som framgått 

ovan, även andra verksamheter kommit att bli reglerade. Det rör sig främst om olika 

typer av slutna fonder, såsom riskkapitalfonder, fastighetsfonder och infrastrukturfon-

der, vilka tidigare varit oreglerade.  Nedan redogörs för ett urval av de verksamheter 90

som är vanligt förekommande på den svenska fondmarknaden och som normalt sett an-

ses falla in under definitionen. Detta för att ge en förståelse för vilka typer av verksam-

heter som kommit att regleras av LAIF. 

3.4.1 Specialfonder 

Specialfonden är en svensk nationell fond som skapades med syfte att bredda det svens-

ka fondutbudet.  En specialfond definieras som en alternativ investeringsfond som upp91 -

fyller vissa villkor i kapitel 12 i LAIF.  Att specialfonder fått en egen avdelning beror 92

på att LAIF är tänkt att främst reglera fonder som riktar sig till professionella investera-

re, medan regleringen av specialfonder utformats för att specialfonder ska kunna mark-

nadsföras mot konsumenter.  En specialfond får enbart investera i finansiella tillgångar, 93

det vill säga finansiella instrument av olika slag, och liknar därmed värdepappersfonder 

på många sätt. För specialfonder är reglerna dock friare när det gäller i vilka finansiella 

instrument fondens kapital får investeras.  Specialfondens rättsliga form är till skillnad 94

från andra alternativa investeringsfonder reglerad i LAIF. I 12 kap. 1 § stadgas att speci-

 Se bl.a. 8 kap 4 och 7 §§ samt 13 kap. 4 § LAIF.89

 Prop. 2013/14:133, s. 55 f.90

 Prop. 1989/90:153, s. 38.91

 Specialfonder reglerades tidigare i lag (2004:46) om värdepappersfonder. 92

 Se prop. 2010/11:135, s. 96 ff. samt prop. 2002/03:150, s. 120 ff.93

 Se 12 kap. 13-14 §§ LAIF samt prop. 2012/13:155, s. 241.94
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alfonder inte kan förvärva rättigheter eller ådra sig skyldigheter och de kan därmed en-

dast bildas på kontrakträttslig grund.  95

3.4.2 Riskkapitalfonder 

Riskkapital är ett samlingsnamn för investeringar i tillgångar som ger innehavaren 

äganderätt i företag, med syfte att aktivt styra företagen framåt. Riskkapitalfonder har 

ofta en begränsad livstid och specialiserar sig på investeringar i antingen onoterade fö-

retag med tillväxt- och utvecklingspotential (venture capital) eller etablerade företag 

med behov av ny ledning eller annan organisationsförändring (buy-out).  Ett kännetec96 -

ken för riskkapitalfonder är att de är slutna till formen på så sätt att andelarna är begrän-

sade till antalet och inte kan lösas in på begäran. Kapitalet investeras utifrån en i förväg 

bestämd tidshorisont och fonden likvideras i regel när denna period har löpt ut.  Risk97 -

kapitalfonder riktar sig inte till allmänheten utan vanligtvis till en begränsad krets insti-

tutionella investerare eller personer vars professionella verksamhet inbegriper investe-

ringar i riskkapital.  Riskkapitalfonder etablerade i Sverige är vanligtvis bildade på as98 -

sociationsrättslig grund, som kommanditbolag eller aktiebolag, och förvaltas av ett risk-

kapitalbolag.   99

3.4.3 Fastighetsfonder 

Fastighetsfonder är fonder som investerar i fastigheter. Investeringar kan ske genom att 

fondmedel investeras i noterade fastighetsbolag, i andra fastighetsfonder eller direkt i 

fastigheter.  Svenska fastighetsfonder liknar riskkapitalfonder på så sätt att de är slutna 100

till formen och främst riktar sig till en begränsad grupp professionella och institutionella 

investerare.  Investerarnas avkastning baseras dels på det driftsnetto som fastigheterna 101

genererar under investeringsperioden, dels på det realisationsresultat som uppstår vid en 

 Se 12 kap. 1 § LAIF samt SOU 2016:45, s. 217 f.95

 Prop. 2012/13:155, s. 176.96

 A.a., s. 176.97

 SOU 2012:67, s. 259.98

 Prop 2012/13:155, s. 176 f.99

 SOU 2012:67, s. 260.100

 Prop. 2012/13:155, s. 177.101
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avyttring av fondens innehav. Fastighetsfonder förvaltas ofta av ett fastighetsbolag och 

är bildade som aktiebolag på associationsrättslig grund.  102

3.4.4 Infrastrukturfonder 

Infrastrukturfonder är fonder som placerar sina tillgångar i infrastruktur såsom broar, 

vägar, kollektivtrafik och energiförsörjning. Det blir allt vanligare att stater helt eller 

delvis finansierar investeringar i kollektiva nyttigheter tillsammans med privata investe-

rare.  Infrastrukturfonder investerar i sådana infrastrukturprojekt, alternativt arrenderar 103

infrastruktur under en avtalad period. Infrastrukturfonder är i regel långsiktiga samtidigt 

som de genererar relativt snabba kassaflöden. De är vanligen organiserade på liknande 

sätt som riskkapitalfonder och förvaltningen sköts ofta av bolag vars verksamhet även 

omfattar förvaltning av riskkapitalfonder.  104

3.4.5 Hedgefonder 

En hedgefond har som investeringsstrategi att skapa positiv avkastning oavsett utveck-

ling på aktiemarknaden. Detta uppnås genom användning av finansiell hävstång. Finan-

siell hävstång skapas med hjälp av belåning, derivatinstrument eller blankningsaffärer 

och innebär att korrelationen mellan värdeförändringen på en viss investering och fon-

dens avkastning påverkas så att exempelvis små rörelser i marknaden för en viss till-

gång ger stora effekter i fondens avkastning eller tvärtom.  Många hedgefonder vän105 -

der sig till professionella investerare och kräver att ett visst minimikapital investeras, 

vilket vanligtvis uppgår till ett väsentligt belopp. Det finns dock hedgefonder som tillå-

ter mindre investeringar och vänder sig till konsumenter. Hedgefonder etablerade i Sve-

rige utgör vanligtvis specialfonder och investerar i värdepapper, valutor samt råvaror 

utan avsikt att utöva ägarinflytande i bolag.  106

 SOU 2012:67, s. 260.102

 Prop. 2012/13:155, s. 177 f.103

 SOU 2012:67, s. 255.104
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3.4.6 Råvarufonder 

Råvarufonder är på olika sätt exponerade mot marknaden för olika råvaror. Investering-

arna sker i regel i derivat eller aktier i företag som i sin tur är beroende av råvarumark-

naden, såsom gruvbolag eller oljebolag, och sällan genom direktinvesteringar. Handeln 

med derivat innebär att råvarufonder inte utgör UCITS-fonder då regleringen avseende 

dessa inte tillåter investeringar i derivat med råvaror som underliggande tillgång.  107

Med vissa begränsningar medger reglerna om specialfonder i LAIF att medel placeras i 

råvaruderivat. Då krävs dock att derivatinstrumenten är föremål för handel på en finan-

siell marknad och att det inte medför leveransskyldighet avseende den underliggande 

tillgången. Råvarufonder är ofta konstruerade på kontraktsrättslig grund.  108

3.5 Sammanfattning 

Regleringen av AIF-förvaltare har sin grund i AIFM-direktivet. Motivet bakom införan-

det av den nya regleringen kan sammanfattningsvis sägas ha varit att nå ett harmoniserat 

regelverk för att öka förutsättningarna att övervaka och kontrollera vissa utpekade verk-

samheter som på olika sätt befarades kunna påverka risker inom det finansiella systemet 

samt att skapa en inre marknad för alternativa investeringsfonder inom EU.  

AIFM-direktivet implementerades i svensk rätt genom LAIF. I och med den nya regle-

ringen har ett stort antal verksamheter som tidigare varit oreglerade kommit att omfattas 

av regleringen. För verksamheter som tidigare varit oreglerade inom svensk rätt, har 

LAIF medfört tillståndskrav samt ett betydande antal nya regler. I nästkommande av-

snitt ska de rekvisit som uppställs i 1 kap. 2 § LAIF för att en verksamhet ska anses ut-

göra en alternativ investeringsfond gås igenom.  

 SOU 2012:67, s. 261 f.107

 Prop. 2012/13:155, s. 178.108
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4 Definitionen av en alternativ investeringsfond 

4.1 Inledning 

Som framgått ovan reglerar LAIF juridiska personer vars normala verksamhet består i 

förvaltning av alternativa investeringsfonder.  För att en förvaltare ska omfattas av 109

regelverket är en förutsättning att den verksamhet som förvaltas är att anse som en al-

ternativ investeringsfond. Det är därmed den verksamhet som förvaltas som är avgöran-

de för om förvaltaren ska omfattas av regleringen. Det är oväsentligt i vilken rättslig 

form verksamheten bedrivs, såväl kontraktsrättsliga som associationsrättsliga konstruk-

tioner omfattas.  I 1 kap. 2 § LAIF definieras en alternativ investeringsfond som: 110

(i) ett företag som har bildats för kollektiva investeringar och som, 

(ii) tar emot kapital från ett antal investerare,  

(iii) för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för 

dessa investerare, och  

(iv) inte kräver auktorisation enligt artikel 5 i UCITS-direktivet. 

Rekvisiten som uppställs i definitionen är kumulativa och samtliga förutsättningar ska 

vara uppfyllda för att det ska röra sig om en alternativ investeringsfond. Även delfonder 

som uppfyller rekvisiten ska anses utgöra alternativa investeringsfonder.  I det följan111 -

de görs en genomgång av de uppställda rekvisiten. 

4.2 Företag för kollektiva investeringar 

4.2.1 Företag 

Enligt förarbetena till LAIF ska begreppet företag i definitionen ges en vidare innebörd 

än i andra sammanhang. Det krävs inte att det är fråga om en juridisk person och en al-

ternativ investeringsfond kan vara bildad på såväl kontraktsrättslig som associations-

 1 kap. 3 § LAIF.109

 Prop. 2012/13:155, s. 185.110

 Esmas riktlinjer, s. 4.111
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rättslig grund.  Företagets rättsliga ställning och struktur regleras inte i LAIF, istället 112

återfinns sådan reglering i annan lagstiftning såsom aktiebolagslagen (2005:551) och 

lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.   113

4.2.2 För kollektiva investeringar 

För att ett företag ska anses utgöra en alternativ investeringsfond krävs att företaget har 

bildats för kollektiva investeringar. Avsikten med investeringarna ska vara att ge av-

kastning åt investerarna. Det ställs emellertid inget krav på att investerarna får avkast-

ning på sina investeringar på lika villkor. Det har inte heller någon betydelse hur av-

kastningen skapas, utan avkastning kan skapas såväl genom köp och försäljning som 

genom förvaltning av tillgångar.  I förarbetena till LAIF framhålls däremot att investe114 -

rarna inte bör ha någon löpande bestämmanderätt eller kontroll över investeringarna. 

Detta innebär att investerarna generellt inte bör ha någon daglig kontroll över verksam-

heten, vilket i och för sig inte hindrar att de godkänner eventuella ändringar av eller på-

verkar verksamhetens allmänna inriktning.   115

Esma har i sina riktlinjer uttalat sig om vad som kännetecknar ett företag för kollektiva 

investeringar. Utgångspunkten är, enligt Esma, att företaget inte har ett allmänt kom-

mersiellt eller industriellt ändamål samt att företaget tar emot kapital från dess investe-

rare för att göra investeringar i syfte att generera en gemensam avkastning till investe-

rarna. Dessutom ska dess andelsägare, som kollektiv grupp, sakna löpande bestäm-

manderätt eller kontroll.   116

Innebörden av begreppet kommersiellt eller industriellt ändamål är, enligt Esma, köp, 

försäljning och byte av varor som inte utgör finansiella tjänster. Med industriell verk-

 Prop. 2012/13:155, s. 427.112

 Vad gäller specialfonder regleras dock dess rättsliga form i 12 kap. LAIF. 113

 Prop. 2012/13:155, s. 193.114
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 Esmas riktlinjer, s. 5 f.116
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samhet avses vidare produktion av varor eller byggnation av fastigheter.  Ett företag 117

som exempelvis bedriver verksamhet där syftet är att skapa avkastning på varor som 

produceras ska således inte anses som ett företag för kollektiva investeringar.  Om ett 118

företag inte bedöms ha ett allmänt kommersiellt eller industriellt ändamål ska det, för att 

falla in under Esmas definition av företag för kollektiva investeringar, även ha till syfte 

att generera gemensam avkastning till investerarna. Med gemensam avkastning avses 

den avkastning som genereras genom den gemensamma risken med att förvärva, inneha 

eller försälja investeringstillgångar, vilket även innefattar verksamhet för att optimera 

och öka värdet på dessa tillgångar. Bedömningen av huruvida en gemensam avkastning 

kan anses föreligga är oberoende av om avkastningen till investerarna skiljer sig åt ge-

nom exempelvis en individuellt anpassad utdelningspolicy.   119

Att andelsägarna som kollektiv grupp inte har någon löpande bestämmanderätt eller 

kontroll över fondens verksamhet innebär enligt Esma att investerarna inte har någon 

form av direkt eller kontinuerlig beslutanderätt över operativa frågor som rör den dagli-

ga förvaltningen av tillgångarna.  Kontrollen behöver inte utövas, utan det räcker med 120

möjlighet till kontroll. För att andelsägarnas ska anses ha löpande bestämmanderätt eller 

kontroll ska denna sträcka sig längre än till enbart beslut genom röstning i bolagsstäm-

mor i frågor som rör fusioner, likvidation, val av ägarrepresentanter, utnämning av sty-

relseledamöter eller revisorer eller godkännande av årsredovisningen.  Detta innebär 121

emellertid inte att ett företag där en eller flera andelsägare beviljas regelbunden kontroll 

inte ska kunna utgöra ett företag för kollektiva investeringar.   122

Gränsdragningen mellan individuell och kollektiv kapitalförvaltning har diskuterats i 

doktrin. Där anges att avgörande för att det ska vara fråga om kollektiv förvaltning torde 

 Esmas riktlinjer, s. 3.117

 Prop. 2012/13:155, s. 155 samt Esmas riktlinjer, s. 3.118
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vara att det är fondförvaltaren som fattar beslut om hur investerat kapital ska 

investeras.  Detta uttalande överensstämmer också med Esmas riktlinjer avseende att 123

andelsägarna ska sakna löpande bestämmande och kontroll. I doktrin konstateras vidare 

att det torde vara själva investeringsverksamheten och förvaltningen av företaget, som 

kännetecknar ett företag för kollektiva investeringar. Det är endast om kapitalet och in-

vesteringarna blir föremål för en förvaltning av någon annan än andelsägarna, men för 

andelsägarnas skull, som det rör sig om en alternativ investeringsfond.  124

4.3 Ta emot kapital från ett antal investerare 

4.3.1 Ta emot kapital 

Ett företag som bildats för kollektiva investeringar ska vidare, för att betraktas som en 

alternativ investeringsfond, ta emot kapital från ett antal investerare.  Begreppet ”ta 125

emot kapital”, som återfinns i den svenska versionen av AIFM-direktivet, kan anses in-

dikera att det ska vara fråga om ett passivt mottagande av kapital. I den engelska ver-

sionen används istället begreppet ”raising capital”, vilket ger intryck av att det snarare 

krävs ett aktivt uppsökande av kapital i syfte att frammana investeringar. I förarbetena 

till LAIF konstateras därför att begreppet ”ta emot kapital” istället bör läsas som ”an-

skaffa kapital”.  126

Varken i AIFM-direktivet eller i LAIF definieras vad som avses med ”kapital” eller i 

vilken form kapitalet ska överlämnas. Det får dock anses stå klart att det kapital som 

investerarna överlämnar ska vara i sådan form att det kan omsättas.  Kapitaltillskott i 127

annan form än sakvärden har diskuterats i doktrin och vad gäller alternativa investe-

ringsfonder organiserade som aktiebolag, har konstaterats att medel torde kunna skjutas 

till i form av aktier av olika slag.  Även medel i annan civilrättslig form än aktier 128

 Hanqvist, En kommentar till LAIF, s. 182 f.123

 A.a., s. 193.124
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såsom obligationer och andra försträckningar har ansetts kunna utgöra kapital som kan 

överlämnas till en alternativ investeringsfond för förvaltning.  I doktrin anges att en 129

tydlig vägledning vore att helt enkelt förlita sig på civilrätten vid avgörandet av vad som 

utgör kapital i LAIF:s mening. Det som civilrättsligt betraktas som försträckning eller 

annan skuld ska därmed inte anses som kapital, men väl finansiell hävstång, medan allt 

som betraktas som ägarandelar, såsom till exempel aktier, ska anses utgöra kapital.  130

En ytterligare förutsättning för att ett företag ska anses som en alternativ investerings-

fond är att det kapital som tas emot är externt.  I förarbetena till LAIF hänvisas till 131

skäl 7 i AIFM-direktivet där det anges att så kallade family office-konstruktioner, som 

investerar privata familjeförmögenheter utan att hämta in externt kapital, inte ska anses 

utgöra en alternativ investeringsfond. Av detta kan man enligt förarbetena dra slutsatsen 

att en företeelse som endast rör en begränsad krets personer, som har någon annan rela-

tion till varandra än enbart den aktuella investeringen, inte ska falla in under definitio-

nen av en alternativ investeringsfond. Ett exempel på en sådan företeelse är, enligt för-

arbetena, arbetskamrater som bildar en aktiesparklubb och har en samägd värdepap-

persdepå.  132

Enligt Esma ska det för att vara fråga om mottagande av kapital röra sig om insamling 

av kapital från externa, icke närstående tredje parter som resulterar i att det är kapital 

från någon annan än AIF-förvaltaren själv som förvaltas. Det ska vidare finnas ett 

kommersiellt syfte med insamlingen som genererar vinst för investerarna och kommu-

nikationen vid insamlingen ska vara affärsmässig och resultera i en kapitalöverföring. 

Förvaltaren ska också göra en vinst på förvaltningen av det externt mottagna 

kapitalet.  Det är emellertid oväsentligt om mottagandet av kapital sker endast en 133

 Hanqvist, En kommentar till LAIF, s. 185 f.129
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gång, vid flera tillfällen eller fortlöpande. Det har heller ingen betydelse om kapitalö-

verföringen eller kapitalutfästelsen sker i form av kontanter.  134

4.3.2 Från ett antal investerare 

Det kapital som tas emot ska överföras till företaget från ett antal investerare. Någon 

uttrycklig gräns för hur många investerare det åtminstone ska vara finns inte angivet. 

Enligt förarbetena till LAIF ska det emellertid inte anses röra sig om en allmänhet, utan 

hänvisningen till ett antal innebär att det är tillräcklig med en mer begränsad krets inve-

sterare. Det uttalas vidare att det bör vara fråga om minst två investerare, vilket även 

stöds av Esmas riktlinjer.  Bedömningen av antalet investerare ska grunda sig på anta135 -

let tilltänkta investerare och inte på det faktiska antalet, en förvaltare kan således få till-

stånd att förvalta en alternativ investeringsfond trots att det till en början inte finns två 

investerare i fonden.  Om bedömningen istället grundar sig på det faktiska antalet in136 -

vesterare kan enligt förarbetena en situation uppstå där en AIF-förvaltare som har eta-

blerat sig och ansökt om tillstånd för en konstruktion avsedd att fungera som en alterna-

tiv investeringsfond faktiskt inte blir en sådan förrän det finns två investerare.  För att 137

säkerställa att LAIF inte kringgås ska vid beräkningen av antalet investerare även 

bakomliggande investerare som investerar genom förvaltarregistrering, matar- och mot-

tagarfonder och fond-i-fond-strukturer inräknas.   138

Enligt Esmas riktlinjer ska syftet med insamlingen av kapital från ett antal investerare 

vara att investera kapitalet till förmån för investerarna.  Ett företag som är förhindrat 139

att ta emot kapital från fler än en investerare på grund av nationell lagstiftning, fondbe-

stämmelser eller bolagsordning eller någon annan bestämmelse med bindande verkan, 

ska vidare inte betraktas som ett företag som tar emot kapital från ett antal 
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investerare.  Om företaget är förhindrat att ta emot kapital från fler än en investerare 140

ska företaget emellertid ändå anses ta emot kapital från ett antal investerare om den en-

samme investeraren investerar kapital som den har tagit emot från fler än en juridisk 

eller fysisk person. Den ensamme investeraren ska ha tagit emot kapitalet i syfte att in-

vestera det för dessa personers räkning och ha en ordning eller struktur där det totalt sett 

ingår fler än en investerare som investerar för fondförvaltarens ändamål. Exempel på en 

sådan ordning eller struktur, är enligt Esma, master-feederstrukturen där en feederfond 

investerar i ett masterföretag och fond-i-fond-företag där fonden i fonden är den enda 

investeraren i det underliggande företaget. Det kan också vara fråga om en ordning där 

den enda investeraren är en förvaltare som agerar som mellanhand för fler än en inve-

sterare och som slår samman deras intressen av administrativa skäl.   141

4.4 Fastställd investeringspolicy till förmån för investerarna 

4.4.1 Fastställd investeringspolicy 

För att ett företag för kollektiva investeringar som tar emot kapital från ett antal investe-

rare ska anses som en alternativ investeringsfond krävs vidare att kapitalet investeras i 

enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för investerarna. Enligt förarbe-

tena ska en fastställd investeringspolicy anses föreligga om det finns en grundläggande 

plan eller målsättning som är beslutad och dokumenterad och som binder förvaltarens 

handlingsförmåga i förhållande till det förvaltade kapitalet.  Det ska finnas en faktisk 142

plikt för företaget eller förvaltaren att följa en dokumenterad policy för att en fastställd 

investeringspolicy ska föreligga. Enligt förarbetena kan även andra typer av fastställda 

investeringspolicys förekomma, men syftet med investeringarna måste alltid vara att ge 

avkastning till investerarna.   143

Enligt Esma innebär en fastställd investeringspolicy att företaget har en policy om hur 

det gemensamma kapitalet i företaget ska hanteras för att skapa en gemensam avkast-
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ning för de investerare som bidragit med kapital. I Esmas riktlinjer anges ett antal fakto-

rer som var för sig eller tillsammans kan tyda på förekomsten av en investeringspolicy. 

En sådan omständighet är om företaget har en policy som är beslutad och fastslagen se-

nast vid den tidpunkt då investerarnas utfästelser till företaget blir bindande.  Om in144 -

vesteringspolicyn dessutom anges i ett dokument eller är en del av företagets bolags-

ordning eller fondbestämmelser ska den anses vara fastställd. En ytterligare omständig-

het som tyder på att det föreligger en fastställd investeringspolicy är om företaget eller 

den juridiska person som förvaltar företaget har en rättsligt förpliktande skyldighet 

gentemot investerarna att följa en investeringspolicy.  Även det faktum att policyn 145

innehåller vissa riktlinjer för investeringar indikerar att det föreligger en fastställd inve-

steringspolicy. Exempel på sådana riktlinjer är bland annat att företaget ska investera i 

särskilda slag av tillgångar eller enligt restriktioner för hur tillgångar får allokeras, att 

företaget ska följa specifika strategier samt att företaget ska investera i särskilda geogra-

fiska regioner. Andra exempel är att det i policyn anges att företaget ska rätta sig efter 

restriktioner för hävstångseffekter, följa krav på minsta innehavsperioder samt rätta sig 

efter andra restriktioner som syftar till riskspridning.  Esma framhåller dock att det 146

inte ska vara möjligt att kringgå regleringen av alternativa investeringsfonder genom att 

påstå att det inte finns en fastställd investeringspolicy eftersom det är den juridiska per-

son som förvaltar företaget som har rätt att fatta samtliga investeringsbeslut.  147

FI har vid några tillfällen haft anledning att bedöma vad som avses med fastställd inve-

steringspolicy. Vid bedömningen har FI bland annat beaktat företags bolagsordningar, 

årsredovisningar och annan information som kommit inspektionen till del. I ett ärende 

avseende Investment AB Öresund uttalade FI att enbart det faktum att det i bolagsord-

ningen angavs att verksamheten skulle bestå i att ”äga och förvalta fast och lös egendom 

samt idka annan därmed förenlig rörelse” inte skulle anses innebära att företaget inve-

 Esmas riktlinjer, s. 7.144

 A.a., s. 7.145

 A.a., s. 7.146

 A.a., s. 7.147

 !36



sterade i enlighet med en fastställd investeringspolicy.  Inte heller i ett ärende avseen148 -

de Svolder AB ansåg FI att företaget utgjorde en alternativ investeringsfond eftersom det 

inte investerade i enlighet med en fastställd investeringspolicy. I sin bolagsordning 

angav Svolder AB att bolagets ändamål var att ”äga och förvalta fast och lös egendom, i 

första hand fondpapper och andra finansiella instrument, jämte annan därmed förenlig 

verksamhet”. Eftersom det inte heller fanns några placeringsinstruktioner som var ”att 

jämställa med ’fondbestämmelser’”, gjorde FI bedömningen att det inte var fråga om 

investering i enlighet med en fastställd investeringspolicy.   149

4.4.2 Till förmån för investerarna 

Investeringarna som görs i enlighet med den fastställda investeringspolicyn ska vidare 

ha till syfte att ge avkastning till förmån för investerarna. Enligt förarbetena till LAIF 

ska bedömningen av vad som är syftet med investeringarna göras utifrån ett företags 

faktiska agerande. Vid bedömningen av ett företags faktiska agerande bör beaktas fram-

förallt företagets årsredovisningar men vägledning kan även inhämtas från bolagsord-

ningen och företagets verksamhetsföremål. Det är dock inte det formellt angivna ur-

sprungliga syftet som ska ges avgörande betydelse eftersom det inte utgör bolagets fak-

tiska agerande.   150

I förarbetena till LAIF konstateras att vissa typer av stiftelser inte faller in under defini-

tionen av en alternativ investeringsfond, eftersom de inte investerar kapital till förmån 

för investerarna.  Exempel på sådana stiftelser är insamlingsstiftelser som samlar in 151

medel för andra syften än att gynna de som tillskjutit kapitalet. En annan typ av stiftelse 

som faller utanför definitionen av detta skäl är pensionsstiftelser. Dessa bildas normalt 

sett av kapitaltillskott och avsättningar från ett eller flera företag som en form av säker-

het för företagets pensionsåtaganden. Även om utbetalningar från dessa stiftelser visser-

ligen sker till ursprungliga investerare har pensionsstiftelsen bildats för att trygga pen-
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sionsutfästelser och utbetalningarna sker under vissa lagreglerade förutsättningar. Där-

med anses inte kapitalet vara investerat till förmån för investerarna.   152

Det faktum att ett företag, för att anses som en alternativ investeringsfond, ska ta emot 

kapital för att investera till förmån för investerarna innebär vidare att verksamhetsdri-

vande aktiebolag normalt sett inte ska anses falla in under definitionen i 1 kap. 2 § 

LAIF. I förarbetena till LAIF framgår att med verksamhetsdrivande aktiebolag ska i det-

ta sammanhang förstås ett företag som driver någon annan form av verksamhet än att 

enbart investera investerares kapital till förmån för investerarna.  Ett verksamhetsdri153 -

vande aktiebolag tar normalt sett in kapital från investerare och drivs i vinstsyfte för att 

utveckla verksamheten och ge avkastning till aktieägarna. Det investerade kapitalet kan 

användas för att anskaffa tillgångar i syfte att använda dessa för att exempelvis produce-

ra varor eller tjänster eller för att så snart som möjligt sälja vidare varor.  Bolags154 -

stämman i ett sådant företag har möjlighet att i viss mån välja hur vinster ska hanteras 

och fördelas, om de ska användas för att expandera verksamheten eller delas ut till ak-

tieägare. Vinst i ett verksamhetsdrivande aktiebolag innebär därmed inte per automatik 

avkastning för aktieägarna och enligt förarbetena torde detta utgöra en väsentlig skillnad 

i förhållande till en alternativ investeringsfond.  I förarbetena anges att bedömningen 155

av om ett företag är verksamhetsdrivande främst bör avgöras utifrån företagets faktiska 

agerande, vilket framgår av exempelvis företagets bolagsordning och års-

redovisningar.   156

4.5 Ingen UCITS-fond 

En sista förutsättningen för att ett företag ska anses utgöra en alternativ investerings-

fond, enligt definitionen i LAIF, är att företaget inte kräver auktorisation enligt artikel 5 

i UCITS-direktivet. Detta innebär att företaget inte ska definieras som en UCITS-fond. 
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Enligt UCITS-direktivet, som är genomfört i svensk rätt genom LVF, krävs tillstånd för 

kollektiva investeringskonstruktioner som investerar i vissa finansiella instrument och 

andra likvida tillgångar samt tillämpar principen om riskspridning. Med detta avses att 

placeringar enbart får ske i de tillgångar och enligt de placeringsrestriktioner som följer 

av LVF. Där finns bland annat begränsningar av hur stor andel av fondens tillgångar 

som får vara utgivna av en och samma emittent samt i vilken omfattning derivatinstru-

ment får finnas i fonden. Detta innebär att fonder där medlen placeras i andra tillgångar 

än de som är tillåtna inte kan erhålla tillstånd enligt LVF.  157

4.6 Sammanfattning 

Som framgått inledningsvis i detta avsnitt motsvarar definitionen av en alternativ inve-

steringsfond i 1 kap. 2 § LAIF artikel 4.1 i AIFM-direktivet. Lagen reglerar förvaltarens 

verksamhet och endast i begränsad omfattning den alternativa investeringsfonden, om 

inte förvaltare och fond är samma rättssubjekt. I vilken rättslig form den alternativa in-

vesteringsfonden bedrivs är oväsentligt, såväl kontraktsrättsliga som associationsrättsli-

ga konstruktioner omfattas av regleringen. 

En första förutsättning för att en alternativ investeringsfond ska föreligga är att det är 

fråga om ett företag för kollektiva investeringar. Begreppet företag ska enligt förarbete-

na till LAIF tolkas vidare än i andra sammanhang och det krävs inte att det är fråga om 

en juridisk person. Företaget ska vidare inte ha ett kommersiellt eller industriellt ända-

mål samt ha till syfte att generera en gemensam avkastning för investerarna, dessutom 

ska inte investerarna ha någon löpande bestämmanderätt eller kontroll avseende företa-

gets verksamhet. En andra förutsättning är att företaget som är bildat för kollektiva in-

vesteringar tar emot kapital från ett antal investerare. Kapitalet som tas emot ska vara 

externt och någon slags aktivitet krävs för att frammana investeringar. Vid bedömningen 

ska det tilltänkta antalet investerare beaktas. En tredje förutsättning är att företaget som 

är bildat för kollektiva investeringar och som tar emot kapital från ett antal investerare, 

investerar kapitalet enligt en fastställd investeringspolicy till förmån för investerarna. 
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En fastställd investeringspolicy anses föreligga om det finns en policy som är beslutad 

och dokumenterad och binder förvaltarens handlingsförmåga till det förvaltade kapita-

let. Bedömningen av huruvida investeringspolicyn har till syfte att ge avkastning till 

förmån för investerarna ska grunda sig på företagets faktiska agerande. Verksamhetsdri-

vande aktiebolag såsom dessa definieras i förarbetena till LAIF omfattas normalt inte av 

definitionen. En fjärde och sista förutsättning är att företaget inte kräver auktorisation 

enligt UCITS-direktivet. 

Definitionen av en alternativ investeringsfond är som framgått ovan mycket bred och i 

många fall oklar. Regleringen omfattar därav en mängd olika verksamheter, vilket ger 

upphov till ett antal definitions- och gränsdragningsproblem. Genom uttalanden i förar-

betena till LAIF och genom Esmas riktlinjer har dock vissa klargöranden gjorts. Samti-

digt har dessa uttalanden många gånger skapat ytterligare osäkerhet avseende hur defi-

nitionen bör tolkas och vad för typ av företag som omfattas. Dessa oklarheter vad gäller 

lagens tillämpningsområde ska analyseras och diskuteras närmare i de avslutande av-

snitten. I nästkommande avsnitt ges dock först en kort genomgång av de verksamheter 

som undantas från LAIF:s tillämpningsområde. 
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5 Undantag från regleringens tillämpningsområde 

5.1 Inledning  

Som framgått av föregående avsnitt är definitionen av en alternativ investeringsfond 

mycket bred och omfattar därav ett flertal olika verksamheter och aktörer. Vissa aktörer 

har dock ansetts falla utanför syftet bakom regleringen, varför det inte ansetts ändamåls-

enligt att dessa omfattas av regleringen.  Med anledning av detta har i 1 kap. 13 § 158

LAIF införts ett flertal undantag. Undantagen tar framförallt sikte på sådana företag som 

faller in under definitionen i 1 kap. 2 § LAIF men som trots det inte ska omfattas av re-

gleringen. 

I det följande redogörs för de undantag som framgår av 1 kap. 13 § LAIF. Vidare redo-

görs även för sådana företag som visserligen bedöms utgöra alternativa investerings-

fonder men som undantas från regleringen på grund av att dess tillgångar underskrider 

vissa tröskelvärden.  

5.2 Koncerninterna fonder 

I 1 kap. 13 § 1 st. LAIF undantas sådana AIF-förvaltare som förvaltar en eller flera al-

ternativa investeringsfonder vars enda investerare är AIF-förvaltaren, eller ett annat bo-

lag inom en koncern. Undantaget tar således sikte på koncerninterna fonder. En ytterli-

gare förutsättning för att undantaget ska vara tillämpligt är att förvaltaren eller det kon-

cernföretag som investerat i fonden inte är en alternativ investeringsfond.  Detta inne159 -

bär att ett företag som investerar i fonden inte får ha inhämtat kapital från investerare 

utanför koncernen för att investera kapitalet i enlighet med en viss investerings-

strategi.  Undantaget innebär att en koncern kan samla investeringar, i till exempel 160

värdepapper och fastigheter, i ett dotterbolag vars enda verksamhet är att äga dessa till-
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gångar utan att verksamheten ska vara att betrakta som tillståndspliktig förvaltning av 

en alternativ investeringsfond.  161

5.3 Holdingbolag  

Av 1 kap. 13 § 2 st. 1 p. LAIF framgår att holdingbolag undantas från lagens tillämp-

ningsområde. Ett holdingbolag definieras i 1 kap. 11 § 10 p. LAIF som ett företag som 

äger andelar i andra företag och vars affärsidé är att genomföra en affärsstrategi genom 

dessa företag, för att bidra till dess värde på lång sikt. Vidare ska ett företag för att utgö-

ra ett holdingbolag handla för egen räkning och vara upptaget till handel på en reglerad 

marknad inom EU, eller så ska företaget ha ett annat huvudsakligt ändamål än att gene-

rera avkastning genom att sälja de företag bolaget äger.  Detta ska dessutom framgå av 162

företagets årsredovisning eller annan offentlig dokumentation.  Samtliga förutsätt163 -

ningar måste vara uppfyllda för att ett företag ska anses utgöra ett holdingbolag och 

därmed vara undantaget från lagens tillämpningsområde.   164

FI har i några fall haft anledning att ta ställning till definitionen av ett holdingbolag. I ett 

ärende avseende Bure Equity AB konstaterade FI att det av företagets årsredovisningar 

framgick att företaget investerade i andra företag och att dess affärsstrategi var att full-

följa en eller flera affärsstrategier genom sina dotterföretag, närstående företag eller 

ägarintressen för att bidra till deras värde på lång sikt. I fallet visade företagets årsredo-

visning att dess substansvärde utgjordes av företag där Bure Equity AB hade en ägaran-

del om mellan 22 och 100 procent. Vidare framgick att företaget var en långsiktig ägare 

med en tydlig ägaragenda. Eftersom bolagets aktier var upptagna till handel på en regle-

rad marknad och då det inte fanns något som talade för att bolaget handlade annat än för 

egen räkning, ansåg FI att företaget var att betrakta som ett holdingbolag och därmed 

undantaget från LAIF.  FI kom till samma resultat i ett ärende avseende Ratos AB. I 165
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det fallet hade företaget enligt sin årsredovisning ägarandelar som uppgick till mellan 

32 och 100 procent i andra företag.  166

Till motsatt slutsats kom FI i ett ärende beträffande Svolder AB där man konstaterade att 

företaget endast delvis uppfyllde kriterierna för att utgöra ett holdingbolag. Företagets 

största innehav i ett enskilt företag uppgick till 12 procent. Detta var enligt inspektionen 

en för låg ägarandel för att uppfylla kravet på att fullfölja en eller flera affärsstrategier 

genom sina dotterföretag, närstående företag eller ägarintressen.  Likaså i ett ärende 167

angående Investment AB Öresund kom FI till slutsatsen att kriterierna för holdingbolag 

inte var uppfyllda. I detta fall uppgick företagets ägarandel i ett enskilt företag till 

knappt 18 procent. Trots att företaget hade styrelserepresentation i flera av dotterföreta-

gen ansågs företaget inte uppfylla kravet på att fullfölja en eller flera affärsstrategier 

genom sina dotterföretag, närstående företag eller ägarintressen.  168

5.4 Tjänstepensionsinstitut och livförsäkringsföretag  

Enligt 1 kap. 13 § 2 st. 2 p. LAIF undantas tjänstepensionsinstitut som omfattas av 

tjänstepensionsdirektivet , i den utsträckning institutet inte förvaltar alternativa inve169 -

steringsfonder. I Sverige är det huvudsakligen tjänstepensionskassor och pensionsstif-

telser som är undantagna enligt denna punkt. I förarbetena till LAIF konstateras även att 

livförsäkringsföretags försäkringsverksamhet ska anses falla utanför definitionen av en 

alternativ investeringsfond. Detta med hänvisning till att det i skäl 8 i AIFM-direktivet 

anges att regleringen inte bör tillämpas på förvaltning av pensionsfonder, vilket enligt 

förarbetena förefaller antyda ett undantag avseende livförsäkringsverksamhet.  170
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5.5 Överstatliga institutioner och centralbanker m.fl. 

Enligt 1 kap. 13 § 2 st. 3 p. LAIF undantas överstatliga institutioner och internationella 

organisationer om dessa förvaltar alternativa investeringsfonder som agerar i allmänhe-

tens intresse. Detta undantag träffar främst organisationer såsom Europeiska Central-

banken, Världsbanken, IMF och andra finansiella institut för ekonomisk utveckling. 

Undantaget syftar dock främst till att undanta den Europeiska sammanslutningen Eu-

ropean Development Finance Institutions som har till syfte att stödja hållbar utveckling 

och motverka fattigdom.  171

Av 1 kap. 13 § 2 st. 4 p. LAIF följer vidare att nationella centralbanker undantas från 

lagens tillämpningsområde. Vidare framgår av punkt fem att även nationella, regionala 

eller lokala myndigheter och organ eller andra institut som förvaltar fonder som är an-

knutna till system för social trygghet och pensionssystem är undantagna. I Sverige är 

det främst Riksbanken, sjätte AP-fonden och Swedfund International AB som omfattas 

av detta undantag.  172

5.6 Sparprogram för anställda 

I 1 kap. 13 § 2 st. 6 p. LAIF undantas program för anställdas andelsägande eller sparan-

de. Undantaget omfattar sparprogram som företag erbjuder anställda, i vilka anställda 

erbjuds köpa aktier eller andelar i företaget. Sådana program är ofta knutna till olika 

villkor såsom att en anställning ska kvarstå eller att vissa resultat ska uppnås varpå den 

anställde får rätt till fler aktier eller andelar i företaget. I många fall får den anställde 

genom sparprogrammet äganderätt till aktier vilket innebär att direktivet inte blir 

tillämpligt.  I de fall då programmen utformas så att anställda samäger aktier eller har 173

en andel i en fondliknande konstruktion faller sådana företeelser utanför lagens tillämp-

ningsområde med stöd av detta undantag. Någon närmare precisering av vilka sparpro-

gram för anställda som avses finns varken i lagen eller i AIFM-direktivet. I förarbetena 
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till LAIF konstateras dock att oavsett om sparprogrammet tillhandahålls direkt av ar-

betsgivaren eller genom en tredje part bör det omfattas av undantaget då huvudsaken är 

att programmen riktar sig till anställda i ett visst företag.  174

5.7 Specialföretag för värdepapperisering 

Av 1 kap. 13 § 2 st. 7 p. LAIF följer att specialföretag för värdepapperisering undantas 

från lagens tillämpningsområde. Ett specialföretag för värdepapperisering definieras 

som ett företag vars syfte är att genomföra en eller flera värdepapperiseringstransaktio-

ner.  Med definitionen avses att ett företag skiljer av en massa av tillgångar, och de 175

intäkter som flyter in från tillgångarna, från företagets övriga tillgångar. Företaget över-

låter därefter de avskilda tillgångarna till ett specialföretag vars enda syfte är att äga 

dessa tillgångar och emittera värdepapper, till exempel obligationer, för att finansiera 

förvärvet av tillgångarna. Specialföretaget förmedlar sedan till investerarna de betal-

ningsflöden som tillgångarna genererar. De som investerar i värdepappren tar då risk på 

just den värdepapperiserade tillgången och inte på den ursprungliga innehavaren av till-

gångarna.   176

5.8 Alternativa investeringsfonder vars tillgångar understiger vissa tröskelvärden 

För förvaltare som förvaltar företag som i och för sig omfattas av definitionen av en al-

ternativ investeringsfond finns vissa lättnadsregler i 2 kap. 1 och 2 §§ LAIF om de för-

valtade tillgångarna inte överstiger vissa tröskelvärden. Lättnadsreglerna innebär att en-

bart delar av bestämmelserna i LAIF ska tillämpas om de förvaltade tillgångarna inte 

överskrider vissa tröskelvärden.  Tröskelvärdena skiljer sig åt beroende på vilka till177 -

gångar företagen består av och utgår inte från en enskilt förvaltad alternativ investe-

 Prop. 2012/13:155, s. 200, samt Finansinspektionen, Frågor & svar om alternativa investeringsfonder, 174

s. 1.
 Se 1 kap. 11 § 24 p. LAIF som hänvisar till artikel 1.2 Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 175

2009 av den 19 december 2008 om statistik över tillgångar och skulder hos finansiella företag som deltar 
i värdepapperiseringstransaktioner.

 Prop. 2012/13:155, s. 200 f.176

 Se 2 kap. 1-2 §§ LAIF.177
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ringsfonds värde, utan från det totala värdet av alla alternativa investeringsfonder som 

en AIF-förvaltare förvaltar.   178

Om tillgångarna i en alternativ investeringsfond innehåller finansiell hävstång, eller 

andra konstruktioner som medför hävstångseffekt, ska värdet av fonden tillsammans 

med eventuellt övriga direkt eller indirekt förvaltade alternativa investeringsfonder un-

derstiga 100 miljoner euro för att undantaget ska vara tillämpligt. Om de förvaltade al-

ternativa investeringsfonderna inte innehåller finansiell hävstång eller liknande kon-

struktioner, är tröskelvärdet istället 500 miljoner euro, förutsatt att investerarna inte har 

rätt att lösa in sina fondandelar inom fem år från dagen för den första placeringen i re-

spektive alternativ investeringsfond.  179

Det partiella undantaget är dock endast tillämpligt för AIF-förvaltare som förvaltar al-

ternativa investeringsfonder som marknadsförs till professionella investerare i Sverige. 

Detta innebär att förvaltare som förvaltar specialfonder eller andra alternativa investe-

ringsfonder som riktar sig till icke-professionella investerare inte undantas.  180

5.9 Sammanfattning 

Som framgått ovan i detta avsnitt undantas ett flertal olika verksamheter från lagens 

tillämpningsområde. Detta är en naturlig följd av den vida omfattningen av definitionen 

av en alternativ investeringsfond, varför lagstiftaren har ansett det nödvändigt att klar-

göra att vissa verksamheter och aktörer helt enkelt inte bör omfattas av LAIF. En del av 

undantagen har stor praktisk betydelse medan andra är mer självklara och vållar inte 

några större tillämpningsproblem. Vissa undantag skapar dock, liksom definitionen av 

en alternativ investeringsfond, ett flertal svåra gränsdragningsproblem. Framförallt vad 

gäller undantaget avseende holdingbolag. En närmare analys och diskussion avseende 

oklarheter vad gäller undantagen ges i nästkommande avsnitt. 

 Prop. 2012/13:155, s. 202.178

 Se 2 kap. 2 § LAIF samt Prop. 2012/13:155, s. 202.179

 Se 2 kap. 1 § LAIF.180
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6 Definitions- och gränsdragningsproblematik 

6.1 Inledning 

I de inledande avsnitten av denna uppsats har redogjorts för relevanta delar av svensk 

fondlagstiftning och vad som kan konstituera en fond enligt svensk rätt, såväl innan som 

efter införandet av LAIF. Som framgått ovan har införandet av LAIF inneburit stora för-

ändringar av regleringen av den svenska fondmarknaden, framförallt då ett stort antal 

redan etablerade verksamheter som tidigare inte varit att betrakta som fonder numera 

faller in under regleringen och därmed utgör alternativa investeringsfonder. 

Efter den genomgång som presenterats ovan av definitionen av en alternativ investe-

ringsfond och de undantag som uppställs i LAIF kan det konstateras att bedömningen 

av om en verksamhet ska anses utgöra en alternativ investeringsfond många gånger är 

förenat med svåra gränsdragningar. Trots att det nu är ett antal år sedan LAIF tillkom 

föreligger ett stort behov av att klargöra vilka verksamheter som omfattas av regelver-

ket. Genom Esmas riktlinjer har visserligen en del förtydliganden gjorts, samtidigt kan 

riktlinjerna anses ha skapat nya oklarheter. Osäkerheter avseende lagens tillämpnings-

område är inte tillfredställande ur ett rättssäkerhetsperspektiv, varken för företag som 

befinner sig i gränslandet eller för FI som tillsynsmyndighet. 

I det följande görs en genomgång av hur de förutsättningar som uppställs i definitionen 

bör tolkas, detta för att i någon mån klargöra regleringens omfattning. Inledningsvis re-

dogörs för vissa allmänna utgångspunkter som bör utgöra grunden för tolkningen av 

definitionen. Därefter diskuteras de gränsdragningsproblem och tolkningssvårigheter 

som har identifierats tidigare i arbetet och hur dessa bör hanteras. Avslutningsvis förs en 

diskussion om huruvida definitionen av en alternativ investeringsfond är lämpligt ut-

formad i förhållande till motiven bakom lagstiftningen. 

 !47



6.2 Utgångspunkter för tolkning av definitionen av en alternativ investeringsfond 

Mot bakgrund av den gränsdragningsproblematik som många gånger uppkommer vid 

bedömningen av om en verksamhet ska anses utgöra en alternativ investeringsfond, 

uppstår naturligt nog frågan huruvida definitionen ska tolkas extensivt eller restriktivt 

samt i vilken omfattning motiven bakom regleringen ska beaktas.  

I betänkandet till LAIF uttalas att syftet med direktivet, som dels är att skydda investe-

rare, dels marknadens stabilitet, närmast talar för en extensiv tolkning av 

definitionen.  I ett yttrande från Lagrådet framförs dock en annan syn på saken, näm181 -

ligen att då regleringen i LAIF generellt sett är löst hållen och då den även är betungan-

de för enskilda bör definitionen tolkas restriktivt snarare än extensivt.  I propositionen 182

till LAIF tycks ett mellanläge ha intagits. Där anges att syftet med direktivet visserligen 

talar för en extensiv tolkning samt att det om harmonisering ska uppnås inte finns ut-

rymme för nationella tolkningar. Samtidigt uttalas i propositionen att definitionen av en 

alternativ investeringsfond är vid och att det därför är svårt att överblicka alla verksam-

heter som kan komma att omfattas av regleringen. Mot bakgrund av detta stadgas i pro-

positionen att gränsdragningarna kan komma att bli problematiska och att det därför 

finns anledning till en restriktiv tolkning, åtminstone till dess att Esma utfärdat riktlinjer 

avseende tolkningen.  Denna hänvisning som gjorts i förarbetena till Esmas riktlinjer 183

förefaller kunna tolkas som att riktlinjerna ska ges företräde framför de svenska förarbe-

tena. Denna ordning är dock i linje med principen om direktivkonform tolkning, vilken 

innebär att nationella rättskällor ska tolkas i ljuset av EU-rättsliga källor.   184

Av Esmas hittills utfärdade riktlinjer framgår emellertid att riktlinjerna endast utgör för-

klaringar av och exempel på de kännetecken som sannolikt leder till att ett företag är att 

betraktas som en alternativ investeringsfond. Riktlinjerna är inte uttömmande utan om 

ett företag saknar alla eller något av dessa kännetecken ska det ändå kunna utgöra en 

 SOU 2012:67 s. 287 samt skäl 3 och 8 till AIFM-direktivet.181

 Se prop. 2012/13:155, Bilaga 7, s. 1027.182

 Prop. 2012/13:155 s. 192.183

 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 55 ff.184
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alternativ investeringsfond.  Detta kan anses tala för att Esma förordar en extensiv 185

tolkning av definitionen av en alternativ investeringsfond. Syftet med regleringen av 

alternativa investeringsfonder kan, som framgått ovan, summeras som ett behov av att 

nå ett harmoniserat regelverk för att förbättra förutsättningarna för övervakning av vissa 

aktörer vars verksamhet på olika sätt kan befaras påverka risker i det finansiella syste-

met.  Det vida syftet med regleringen av AIF-förvaltare kan som framgått ovan anses 186

tala för en  

En ytterligare betydelsefull aspekt vid avgörandet av huruvida definitionen av en alter-

nativ investeringsfond ska tolkas extensivt eller restriktivt är proportionalitets-

principen.  Denna princip innebär kort sagt att en åtgärd som vidtas inte ska gå utöver 187

vad som är nödvändigt för ändamålet.  En avvägning ska därmed göras av de olika 188

intressen som aktualiseras. När det gäller definitionen av en alternativ investeringsfond 

torde detta innebära att det vid avgörandet av om en verksamhet ska anses utgöra en al-

ternativ investeringsfond även måste tas hänsyn till om det är proportionerligt att verk-

samheten omfattas av regleringen. Som redan berörts kan regleringen många gångar var 

betungande för de verksamheter som omfattas av den och det är därför av stor vikt att 

verksamhetens intresse sätts i relation till syftet med regleringen. 

Med beaktande av att definitionen av en alternativ investeringsfond är såpass bred och 

kan komma att omfatta ett stort antal skilda verksamheter torde den enda rimliga slut-

satsen vara att förorda en restriktiv tolkning av definitionen. Detta trots att unionsrättsli-

ga källor får anses förorda en mer extensiv tolkning. En alltför extensiv tolkning av de-

finitionen skulle kunna innebära en risk för att definitionen omfattar verksamheter för 

vilka det inte är proportionerligt att omfattas av regleringen. Det är även av yttersta vikt 

att det finns en förutsägbarhet beträffande LAIF:s tillämpningsområde så att enskilda 

aktörer på fondmarknaden kan planera och bedriva sin verksamhet med vetskap om ifall 

 Esmas riktlinjer, s. 4.185

 SOU 2012:67, s. 245 f. 186

 Esma, Consultation Paper 2012/844, s. 17.187

 Se artikel 5 i Fördraget om Europeiska Unionen.188
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de omfattas av regleringen eller inte. Eftersom definitionen är så pass bred och då det 

alltjämt inte har utgivits några tydliga riktlinjer avseende tolkningen får det anses rim-

ligt att, med beaktande av såväl proportionalitetsprincipen som förutsägbarheten, göra 

en mer restriktiv än extensiv tolkning av definitionen.  

6.3 Innebörden av definitionen av en alternativ investeringsfond 

Definitionen av en alternativ investeringsfond är enligt 1 kap. 2 § LAIF ett företag som 

bildats för kollektiva investeringar och som tar emot kapital från ett antal investerare för 

att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för investe-

rarna, samt att det inte krävs auktorisation enligt UCITS-direktivet för företaget. I det 

följande görs en genomgång av de gränsdragningsproblem som kan uppstå vid tolk-

ningen av definitionen och slutsatser dras för att i någon mån förtydliga definitionens 

omfattning. Rekvisitet att ett företag inte ska kräva auktorisation enligt UCITS-direkti-

vet för att utgöra en alternativ investeringsfond vållar inga större gränsdragningspro-

blem, varför det inte kommer ges något utrymme i detta avsnitt. 

6.3.1 Företag för kollektiva investeringar 

En första förutsättning för att en verksamhet ska falla in under definitionen av en alter-

nativ investeringsfond är, som framgått ovan, att det är fråga om ett företag som har bil-

dats för kollektiva investeringar. Begreppet företag är inte närmare definierat i LAIF 

men i förarbetena till lagen anges att begreppet ska tolkas vidare än i andra samman-

hang.  Vad detta innebär är emellertid inte helt klart, men mot bakgrund av att lagstift189 -

ningen inte reglerar den alternativa investeringsfondens rättsliga ställning torde en rim-

lig slutsats vara att det är oväsentligt i vilken rättslig form verksamheten bedrivs. Vad 

som däremot är av avgörande betydelse är att företaget är bildat för kollektiva investe-

ringar. Med detta avses att avsikten med de investeringar som företaget gör ska vara att 

ge avkastning åt investerarna.  

 Prop. 2012/13:155, s. 427.189
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Som framgått under avsnitt 4.2.2 har Esma i sina riktlinjer tydliggjort vad som känne-

tecknar ett företag för kollektiva investeringar. Det har där angivits att företaget inte ska 

ha ett allmänt kommersiellt eller industriellt ändamål samt att företaget ska ha till syfte 

att göra investeringar för att generera en gemensam avkastning för investerarna. Dess-

utom ska investerarna som kollektiv grupp sakna löpande bestämmanderätt eller kon-

troll.  Även om dessa riktlinjer i viss mån har klargjort innebörden av rekvisitet före190 -

tag för kollektiva investeringar kan det vara förenat med svårigheter att särskilja en al-

ternativ investeringsfond från andra typer av företag. Exempelvis kan de flesta aktiebo-

lag som bjuder ut aktier till försäljning för att samla kapital anses utgöra företag för kol-

lektiva investeringar så länge det finns icke aktiva investerare. Avgörande faktorer torde 

dock vara huruvida kapitalinsamlingen sker till förmån för investerarna eller för den 

verksamhet som ett företag faktiskt bedriver samt om det är fondförvaltaren eller an-

delsägarna som fattar investeringsbeslut. 

Genom Esmas riktlinjer har tolkningen av rekvisitet företag för kollektiva investeringar 

således tydliggjorts något. Samtidigt bidrar emellertid den terminologi som valts i rikt-

linjerna i viss mån till ytterligare oklarheter och tolkningsproblem. Ett exempel på där 

terminologin är oklar är då Esma förklarar vad som avses med industriell verksamhet 

och därvid anger att det kan vara fråga om byggnation av fastigheter.  Begreppet fas191 -

tighet i svensk rätt är definierat i 1 kap. 1 § jordabalken (1970:994) som en på särskilt 

sätt indelad del av jordytan som inte kan byggas, men väl bebyggas. Ur ett svenskrätts-

ligt perspektiv är det därmed uppenbart att begreppet byggnation av fastigheter måste 

tolkas så att det passar det svenska juridiska språkbruket och fastigheter torde därmed få 

förstås som byggnader. Att riktlinjerna måste tolkas för att passa den nationella rätten är 

givetvis inte önskvärt utan för att säkerställa en enhetlig tolkning av definitionen av al-

ternativa investeringsfonder och för att säkerställa förutsägbarheten i rättstillämpningen 

borde tydligare riktlinjer utfärdas.  

 Esmas riktlinjer, s. 5 f.190

 A.a., s. 3.191
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6.3.2 Ta emot kapital från ett antal investerare 

Ett företag för kollektiva investeringar ska vidare för att betraktas som en alternativ in-

vesteringsfond ta emot kapital från ett antal investerare. Rekvisitet kan vid en första an-

blick förefalla tämligen självklart. Så är dock inte fallet då vart och ett av underrekvisi-

ten ta emot, kapital och antal investerare är vaga och behöver tolkas för att ge konkret 

vägledning.  

Begreppet ta emot är, som framgått under avsnitt 4.3.1, inte definierat vare sig i AIFM-

direktivet, LAIF eller förarbetena. I förarbetena har dock klargjorts att det ska vara fråga 

om ett aktivt uppsökande av kapital snarare än ett passivt mottagande, vilken typ av ak-

tivitet det ska röra sig om är dock inte angivet.  Detta torde emellertid vara tämligen 192

oväsentligt. Vad som får anses vara av avgörande betydelse är istället syftet med motta-

gandet av kapital, om det är fråga om finansiering av sedvanlig affärsverksamhet eller 

om gemensam investeringsverksamhet.  

Vad gäller begreppet kapital är inte heller det definierat i direktivet, den svenska lag-

stiftningen eller i förarbetena. Detta kan förefalla märkligt då flera andra termer med 

nära koppling till begreppet är definierade i 1 kap. 11 § LAIF. Exempel på sådana be-

grepp är kapitalbas, startkapital och finansiellt instrument. Esma har i sina riktlinjer 

klargjort att begreppet kapital inte ska uppfattas som att det endast kan vara fråga om 

kapitalöverföring i form av kontanter.  Esma begränsar således inte på något sätt vilka 193

tillgångar som ska anses utgöra kapital i lagens mening. I doktrin har emellertid konsta-

terats att kapitalet måste vara i sådan form att det kan omsättas, detta för att kapitalet 

överhuvudtaget ska kunna överlämnas till AIF-förvaltaren för förvaltning. I doktrin har 

vidare konstaterats att kapital kan utgöra bland annat aktier eller andra överlåtbara fi-

nansiella instrument men däremot inte försträckningar eller andra skulder, vilket förefal-

ler vara en rimlig gränsdragning.  194

 Prop. 2012/13:155, s. 193.192

 Esmas riktlinjer, s. 6.193

 Hanqvist, En kommentar till LAIF, s. 185 194
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Att det ska vara fråga om ett antal investerare kan anses innebära att det ska vara fråga 

om mer än en investerare. Bedömningen ska grunda sig i antalet tilltänkta investerare 

och inte i det faktiska antalet. Att det ska vara antalet tilltänkta investerare i fonden som 

är avgörande torde ha till syfte att undvika en situation där en förvaltare som har etable-

rat sig och sökt tillstånd för en alternativ investeringsfond faktiskt inte blir en AIF-för-

valtare förrän det finns två investerare i fonden. Skulle det istället vara det faktiska anta-

let investerare som bedömningen grundade sig på skulle det de facto inte vara möjligt 

att bilda en alternativ investeringsfond då det torde vara svårt att få investeringar innan 

fonden är bildad, varför det får anses rimligt att utgå från det tilltänkta antalet investera-

re. 

En ytterligare förutsättning för att ett företag ska anses som en alternativ investerings-

fond är att det kapital som tas emot från ett antal investerare är externt. Detta innebär att 

kapitalet ska tas emot från externa, icke närstående tredje parter och från någon annan 

än AIF-förvaltaren själv Med hänsyn till detta har i skälen till AIFM-direktivet family 

office-konstruktioner undantagits från regleringens tillämpningsområde då kapitalet i 

sådana konstruktioner tillhandahålls internt från någon inom fonden.  I förarbetena till 195

LAIF går man med anledning av uttalandet i skälen ett steg längre och drar slutsatsen att 

om investerarna har någon annan relation till varandra än enbart den aktuella investe-

ringen ska det inte vara fråga om en alternativ investeringsfond. Som ett exempel anges 

en aktiesparklubb bildad av arbetskamrater.  Denna slutsats förefaller emellertid något 196

märklig och det framstår som att man i förarbetena har gjort en alltför extensiv tolkning 

av uttalandet avseende undantaget i skälen. Family office-konstruktioner kännetecknas 

normalt sett av att det rör sig om ett företag som förvaltar privata familjeförmögenheter 

och där kapitalet inte anskaffas externt. Att, som man gjort i förarbetena, dra slutsatsen 

att samtliga verksamheter där investerarna har någon annan form av relation till varand-

ra än den aktuella investeringen kan få till följd att ett flertal verksamheter som egentli-

gen borde omfattas av regleringen i LAIF faktiskt faller utanför definitionen av en alter-

 Prop. 2012/13:155, s. 193.195

 A.a., s. 193.196
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nativ investeringsfond. Vid bedömningen av om det kapital som mottas är externt bör 

därför en mer restriktiv tolkning än vad som framgår av förarbetena göras. Vad det i 

grunden torde handla om är att AIF-förvaltaren ska förvalta de externa investerarnas 

kapital. 

6.3.3 Fastställd investeringspolicy till förmån för investerarna  

För att ett företag för kollektiva investeringar som tar emot kapital från ett antal investe-

rare ska anses utgöra en alternativ investeringsfond krävs vidare att företaget investerar 

enligt en fastställd investeringspolicy till förmån för investerarna. Syftet med verksam-

heten ska med andra ord vara att ge avkastning till investerarna genom att investera i 

enlighet med en viss policy. Denna policy ska vara beslutad och dokumenterad och bin-

da företaget och förvaltarens handlingsförmåga i förhållande till det förvaltade kapitalet. 

Det krävs därmed att det finns en faktisk plikt för företaget och förvaltaren att följa en 

dokumenterad policy. I såväl förarbetena som i Esmas riktlinjer uttalas dock att detta 

endast är omständigheter som kan innebära att en investeringspolicy föreligger och att 

det kan finnas andra fall då det kan anses finnas en sådan policy.  Det anges emellertid 197

inte närmare vilka fall som åsyftas. Esma framhåller vidare att en ytterligare indikation 

på att en fastställd investeringspolicy föreligger är att policyn är bestämd och fixerad 

senast vid tidpunkten då investerarnas åtaganden blir bindande.  Detta väcker emeller198 -

tid frågan om hur bedömningen ska göras om en policy kommer på plats vid ett senare 

tillfälle.  

Vid bedömningen av om ett företags investeringar görs till förmån för investerarna ska, 

som framgått ovan, företagets faktiska agerande beaktas.  Eftersom en alternativ inve199 -

steringsfond ska ta emot kapital för att investera detta till förmån för investerarna kon-

stateras i förarbetena till LAIF att ett verksamhetsdrivande aktiebolag normalt sett inte 

utgör en alternativ investeringsfond. Att aktiebolag är verksamhetsdrivande innebär en-

 Prop. 2012/13:155, s. 195.197

 Esmas riktlinjer, s. 7.198

 Prop. 2012/13:155, s. 194 f.199
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ligt förarbetena att företaget bedrivs i vinstsyfte för att utveckla verksamheten och inte 

enbart för att investera investerares kapital.  Även vid bedömningen av ett företags 200

faktiska agerande och om investeringar sker till förmån för investerarna är det emeller-

tid problematiskt att ledning framförallt får hämtas i generellt hållna bolagsordningar 

och årsredovisningar. Utgångspunkten måste dock vara att företagets huvudsakliga 

verksamhet är att investera kapital i enlighet med en investeringspolicy till förmån för 

investerarna och inte att införskaffa tillgångar i syfte att använda dessa för att exempel-

vis producera varor och tjänster.  

Under avsnitt 4.4.1 har två fall från FI lyfts fram och av dessa framgår att FI har beaktat 

bland annat företagens verksamhetsföremål i bolagsordningar och årsredovisningar för 

att konstatera om en fastställd investeringspolicy föreligger.  Detta är givetvis en bra 201

utgångspunkt, men samtidigt måste beaktas att enbart verksamhetsföremål i bolagsord-

ningar och årsredovisningar många gånger inte ger en samlad bild av företagets verk-

samhet. Framförallt verksamhetsföremål i bolagsordningar är ofta generellt hållna och 

likaså årsredovisningar ger endast en begränsad bild av företagets verksamhet. Det kan 

därmed vara problematiskt att lägga alltför stor vikt vid enbart denna typ av underlag 

för att konstatera om det föreligger en fastställd investeringspolicy. Det är därför av stor 

vikt att en helhetsbedömning görs där även andra styrdokument beaktas. 

Det kan konstateras att vad som enligt förarbetena till LAIF ska förstås med verksam-

hetsdrivande aktiebolag är något oklart. I bolagsordningar för alla svenska aktiebolag 

anges föremålet för den verksamhet som bolaget ska bedriva. I förarbetena anges att det 

i första hand är det i bolagsordningen angivna syftet som ska användas för att bedöma 

om ett aktiebolag är en alternativ investeringsfond.  Med detta resonemang kommer 202

varje aktiebolag vara ett verksamhetsdrivande aktiebolag, eftersom den verksamhet som 

bolaget ska bedriva anges i bolagsordningen. Det kan möjligen vara så att ”verksamhet” 

i detta fall ska förstås som verksamhet av viss kvalificerad art. Vilken närmare art förar-

 Prop. 2012/13:155, s. 195.200

 Se FI Dnr 14-1253 och FI Dnr 14-3178 samt avsnitt 4.4.1 och 5.3.201
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betena har i åtanke framgår emellertid inte. En i bolagsordningar vanlig formulering av 

syftet är att bolaget ska äga och förvalta värdepapper och bedriva därmed förenlig verk-

samhet. Verksamhetsföremålet ges normalt en mycket vid formulering. Bolagets närma-

re verksamhetsinriktning fastställs sedan i de flesta fall genom bolagsstämmo- och sty-

relsebeslut. Det kan därför ifrågasättas hur vägledande uttalandena i förarbetena kom-

mer att bli i praktiken. I många fall ger bolagsordningar och årsredovisningar inte en 

sådan klar indikation som förarbetena förefaller ha utgått ifrån. Emellertid är lagstift-

ningen beskaffad på ett sådant sätt att bedömningen om ett företag har en fastställd in-

vesteringspolicy till förmån för dess investerare behöver bli mycket teknisk, varför det 

är nödvändigt att beakta sådana typer av dokument. Avgörande för om ett företag utgör 

en alternativ investeringsfond torde dock vara den kollektiva investeringsverksamheten, 

närmare bestämt förvaltningen av fonden. Det är endast om kapitalet och investeringar-

na blir föremål för en förvaltning av någon annan än andelsägarna, men för andelsägar-

nas skull, som det rör sig om en alternativ investeringsfond. 

Det kan avslutningsvis ifrågasättas varför utredningen i förarbetena uteslutande begrän-

sar sig till att diskutera den alternativa investeringsfondens relation till aktiebolag. Nå-

gon motsvarande diskussion avseende handelsbolag, kommanditbolag, enkla bolag eller 

olika samriskbolag (joint ventures) förs inte. I många fall torde emellertid olika fond-

strukturer kunna ges formen av sådana associationer, varför avsaknaden av en diskus-

sion i förarbetena avseende detta får anses utgöra en betydande brist. 

  

6.4 Gränsdragning mot undantagna verksamheter  

Som framgått under avsnitt 5 träffar definitionen av en alternativ investeringsfond ett 

flertal verksamheter som anses falla utanför syftet med regleringen och som därmed har 

undantagits från lagens tillämpningsområde.  Dessa undantag kan uppfattas som ett 203

sätt att dra gränsen mellan för vilka företag regleringen är ändamålsenlig och inte. Mer-

parten av undantagen är relativt självklara och vållar inga större tillämpningssvårigheter. 

Vad gäller undantaget avseende holdingbolag uppkommer emellertid fråga om hur grän-

 Europeiska Kommissionen, Related Q&A to the AIFM-directive, ID 1145.203
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sen ska dras mellan ett företag som anses utgöra ett holdingbolag och därmed faller ut-

anför regleringen och ett företag som omfattas av regleringen. 

Ett holdingbolag definieras som ett företag som äger andelar i andra företag och vars 

affärsidé är att genomföra en affärsstrategi genom dessa företag, för att bidra till dess 

värde på lång sikt.  Vidare ska ett företag för att utgöra ett holdingbolag handla för 204

egen räkning och vara upptaget till handel på en reglerad marknad, eller så ska företaget 

ha ett annat huvudsakligt ändamål än att generera avkastning genom att sälja de företag 

bolaget äger. Det är således företagets syfte att genomföra en affärsstrategi genom ägda 

bolag för att generera en långsiktig avkastning, samt att generera avkastning genom 

verksamheten i dotterbolagen, och inte försäljning av dessa, som är av betydelse.  

Innebörden av detta är emellertid tämligen oklart och det kan därav vara problematiskt 

att fastställa vart gränsen går mellan ett holdingbolag och exempelvis en riskkapitalfond 

som omfattas av regleringen. Även riskkapitalfonder har, som framgått ovan, till syfte 

att investera i tillgångar som ger äganderätt i företag med syfte att styra företaget fram-

åt.  Av de beslut från FI som har presenterats under avsnitt 5.3 har framkommit att 205

ledning vid bedömningen av om ett företag ska anses utgöra ett holdingbolag får hämtas 

i bolagets årsredovisningar eller annan offentlig dokumentation. Ett innehav i ett bolag 

om 22 procent och ett långsiktigt ägande med en tydlig ägaragenda bolaget ansågs inne-

bära att ett företag var att anse som ett holdingbolag.  Däremot ansågs en ägarandel 206

om 12 procent i ett bolag vara för lågt för att företaget skulle uppfylla kravet på att ge-

nomföra en affärsstrategi.   207

Sammanfattningsvis kan konstateras att den otydlighet som finns i definitionen av ett 

holdingbolag innebär att det vid bedömningen av om ett företag ska anses utgöra ett 

holdingbolag och därmed falla utanför definitionen av en alternativ investeringsfond 

 1 kap. 11 § p. 10 LAIF.204

 Prop. 2012/13:155, s. 176.205

 Se FI Dnr 14-3270 samt FI Dnr 14-3271.206

 Se FI Dnr 14-1253 samt FI Dnr 14-3178.207
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uppstår en gränsdragningsproblematik. De beslut som FI meddelar är på inget sätt pre-

judicerande utan ger endast en vägledning om hur FI resonerar vid bedömningen. För 

att undantagen från regleringen i LAIF ska uppfylla sitt syfte, att undanta de verksamhe-

ter för vilka det inte är ändamålsenligt att omfattas av regleringen, är det därför av stor 

vikt att tydligare riktlinjer utformas.  

6.5 Syftet bakom definitionens utformning 

Som framgått ovan kan motiven bakom regleringen av AIF-förvaltare summeras som ett 

behov av att nå ett harmoniserat regelverk inom EU för att förbättra förutsättningarna 

för övervakning av vissa aktörer vars verksamheter på olika sätt kan befaras påverka 

risker i det finansiella systemet. Syftet kan även anses vara att förbättra investerarskyd-

det samt utveckla en inre marknad för investeringsfonder. I motiven till AIFM-direktivet 

har AIF-förvaltare inte utpekats som en direkt orsak till finanskrisen, utan endast som 

en faktor som kan påverka och förstärka systemrisker i det finansiella systemet.  I ti208 -

digare utredningar har fondverksamhet visat sig ha liten påverkan på kreditgivning och 

betalningssystem och har inte kunnat identifieras som aktörer som faktiskt påverkar 

systemrisker eller som har självförstärkande kopplingar till varandra eller övriga aktörer 

inom det finansiella systemet.  Mot bakgrund av att det vid införandet av regleringen 209

uttalats att AIF-förvaltares verksamhet inte påverkar det finansiella systemet i någon 

större omfattning kan det således anses förefalla något märkligt att införa en så pass be-

tungande reglering avseende dessa aktörer. 

Därtill ska även det faktum att införandet av regleringen av AIF-förvaltare fått till följd 

att ett flertal verksamheter som tidigare varit helt oreglerade numera omfattas av en re-

lativt betungande och snårig reglering. En AIF-förvaltare definieras som en juridisk per-

son vars normala verksamhet består i att förvalta en eller flera alternativa investerings-

fonder. Det är således den verksamhet som förvaltas som avgör om den juridiska perso-

nens verksamhet ska anses som förvaltning av en alternativ investeringsfond och där-

 Se skäl 1 och 2 i AIFM-direktivet.208

 Prop. 2012/13:155, s. 170 f.209
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med falla in under regelverket. Som framkommit ovan är emellertid definitionen av en 

alternativ investeringsfond mycket omfattande och i många fall otydligt utformad. En 

bred definition av vilka verksamheter som omfattas av regelverket innebär stora svårig-

heter att avgränsa vilka företag som träffas av regelverket. Detta leder i sin tur till osä-

kerhet för de företag som befinner sig i gränslandet mellan att omfattas av regelverket 

och att inte göra det. Svårigheter att tillämpa regelverket till följd av gränsdragnings-

problem medför, som redan berörts, risk för en betydande rättsosäkerhet. 

En förklaring till varför definitionen av en alternativ investeringsfond, och således även 

regleringen av AIF-förvaltarens verksamhet, har kommit att utformas på ett otydligt sätt 

kan vara att framtagandet av regleringen av AIF-förvaltare förefaller ha skett relativt 

skyndsamt. Arbetet med AIFM-direktivet påbörjades 2008 och i juni 2011 antogs direk-

tivet slutligt. Redan i juli 2013 skulle sedan direktivet vara implementerat i medlemssta-

ternas nationella rätt. Direktivets slutliga verkningar är inte heller helt klara, detta då 

kommissionen delegerats befogenhet att lämna kompletterande föreskrifter och Esma 

riktlinjer och tekniska standarder.   210

Med anledning av vad som framgått av ovan förda resonemang kan man fråga sig om 

regleringen av AIF-förvaltare kan ha en annan bakomliggande politisk agenda än det 

syfte som redovisats. Det finns omständigheter som tyder på att EU genom införandet 

av regleringen har velat visa politisk handlingskraft i svallvågorna efter finanskrisen. En 

sådan omständighet är det faktum att definitionen har utformats så att den omfattar ett 

stort antal vitt skilda verksamheter. Ett exempel på detta är riskkapitalfonder och hedge-

fonder.  En riskkapitalfond innehar vanligtvis illikvida tillgångar då dessa förvärvar 211

onoterade företag i syfte att effektivisera och äga företaget under lång tid, ända upp 

emot tio år. Investeringen genererar avkastning genom utdelning men framförallt genom 

att bolaget försäljs till ett högre pris än vad det köptes för. En hedgefond däremot inve-

sterar i noterade finansiella instrument, vanligtvis derivat av olika slag. Hedgefonden 

 Se skäl 77-93 i AIFM-direktivet.210

 Se avsnitt 3.4 för en närmare beskrivning av dessa verksamheter.211
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innehar dessa en kort period, från några sekunder till ett par månader och avkastning 

härrör främst från aktiernas kursrörelser och utdelning. Sammantaget finns inte många 

likheter mellan dessa verksamheter och det kan därmed förefalla märkligt att dessa 

verksamheter regleras av samma lagstiftning.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att lämpligheten i utformningen av definitionen av 

en alternativ investeringsfond beror på vilket det bakomliggande syftet med regleringen 

av AIF-förvaltare ska anses vara. Om syftet, som angivits i motiven till AIFM-direkti-

vet, är att förbättra förutsättningarna för övervakning av vissa aktörer samt utveckla den 

inre marknaden för dessa aktörer kan det ifrågasättas om definitionen är lämpligt utfor-

mad. Detta då en bred och otydlig definition framförallt innebär problem för de aktörer 

som eventuellt omfattas av regleringen och även för tillsynsmyndigheter som ska över-

vaka marknaden. Om syftet däremot är att reglera så många verksamheter på finans-

marknaden som möjligt för att visa handlingskraft efter finanskrisen kan emellertid en 

bred definition uppfylla detta syfte.  
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7 Avslutande kommentarer 

Syftet med denna uppsats är, som angivits inledningsvis, att klargöra innebörden av de-

finitionen av en alternativ investeringsfond och belysa de oklarheter och gränsdrag-

ningssvårigheter som definitionen kan ge upphov till. Det kan konstateras att definitio-

nen vid en första anblick kan förefalla tämligen oproblematisk. Vid en närmare gransk-

ning har dock framkommit att definitionen många gånger är svårtolkad, inte minst ef-

tersom samtliga förutsättningar som uppställs i definitionen är vaga och behöver utredas 

för att ge konkret vägledning. Trots att det nu är ett antal år sedan regleringen av AIF-

förvaltare infördes saknas fortfarande tydliga riktlinjer för hur vissa otydligheter i defi-

nitionen ska hanteras. De riktlinjer som har utarbetats av EU:s tillsynsmyndighet Esma 

har visserligen inneburit en del förtydliganden. Samtidigt kan riktlinjerna i viss mån an-

ses ha bidragit till en mer snårig och teknisk reglering, inte minst i och med att det i rikt-

linjerna uppställs ytterligare förutsättningar som även dessa många gånger måste tolkas 

för att passa in i den nationella rättsordningen. Denna ordning leder inte sällan till att 

det blir fråga om rent subjektiva bedömningar och ändamålsresonemang för att i prakti-

ken avgöra om ett företag utgör en alternativ investeringsfond eller inte.  

Vi den genomgång av definitionen av en alternativ investeringsfond som har gjorts i 

denna uppsats har emellertid några kännetecken för vilka företag som ska anses utgöra 

alternativa investeringsfonder identifieras. Sammanfattningsvis kan konstateras att den 

främsta skillnaden mellan ett företag som anses utgöra en alternativ investeringsfond 

och ett företag som faller utanför definitionen torde vara huruvida företaget kan anses 

samla externt kapital för att investera detta till förmån för investerarna eller om det in-

samlade kapitalet ska användas till driften och utvecklingen av själva verksamheten i 

företaget. Därutöver ska ett företag för att utgöra en alternativ investeringsfond även 

vara bunden av en investeringspolicy. Det torde således vara den kollektiva investe-

ringsverksamheten och till vilket syfte investeringarna görs som är avgörande för om en 

verksamhet ska anses utgöra en alternativ investeringsfond. Hur bedömningen av inve-

steringsverksamhetens syfte görs på bästa sätt är dock inte helt enkelt att klargöra utan 
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många gånger blir det fråga om en mycket teknisk bedömning av en mängd olika om-

ständigheter. Det har framkommit att det är företagets faktiska agerande som ska vara 

avgörande för om det ska anses utgöra en alternativ investeringsfond. Avgörandet av ett 

bolags faktiska agerande är emellertid inte helt oproblematiskt eftersom bedömningen 

många gånger tar sin utgångspunkt i företaget bolagsordningar, årsredovisningar samt 

liknande dokument. Med hänsyn till att det är företagen själva som anger sina verksam-

hetsföremål i bolagsordningen eller motsvarande är det dock många gånger viljan och 

intresset hos det enskilda företaget att omfattas av regleringen i LAIF, som kan bli avgö-

rande för om företaget faktiskt omfattas av regleringen. Detta innebär således att otyd-

ligheten i regleringen i viss mån möjliggör för företag att genom eget agerande påverka 

om de omfattas av tillståndsplikt. En sådan ordning är givetvis inte önskvärd. 

Med anledning av att definitionen är så pass vag och svårtillgänglig måste en utgångs-

punkt vara att tolkningen av definitionen generellt sett görs restriktivt. Detta framförallt 

mot bakgrund av att regleringen är betungande och omfattande för de aktörer som faller 

in under regleringen. För de företag som befinner sig i gränslandet mellan att omfattas 

av regleringen eller inte är definitionens oklarhet givetvis förenad med en osäkerhet. 

Även för FI som tillsynsmyndighet innebär oklarheter i definitionen svårigheter vid be-

dömningen av om en verksamhet är att anse som en alternativ investeringsfond. Osä-

kerhet avseende lagstiftningens tillämpningsområde är givetvis inte tillfredställande ur 

ett rättssäkerhetsperspektiv, varken för företag som befinner sig i gränslandet eller för FI 

som tillsynsmyndighet. Det borde vara av yttersta vikt för förutsägbarheten beträffande 

regleringen av AIF-förvaltare att definitionen av en alternativ investeringsfond, som de 

facto avgör lagens tillämpningsområde, är klar och tydlig. Att så inte är fallet kan emel-

lertid anses illustrera ett grundläggande problem med regleringen, närmare bestämt att 

motiven bakom regleringen är otydliga och att någon närmare analys av vilka verksam-

heter som ska omfattas av regleringen inte synes ha gjorts. Med hänsyn till detta är det 

därför i nuläget, i avsaknad av tydliga riktlinjer för hur oklarheter i definitionen ska han-

teras, mest rimligt att definitionen inte ges en alltför extensiv innebörd.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att det för att nå en enhetlig tolkning av definitio-

nen av en alternativ investeringsfond är av yttersta vikt att tydliga riktlinjer utformas för 

att ge vägledning i hur oklarheter och gränsdragningsproblem i definitionen ska lösas. 

Härvid torde FI har ett omfattande ansvar och, med tanke på att regleringen redan har 

tillämpats under ett antal år, med en ökad osäkerhet på fondmarknaden som följd, får 

det anses angeläget att sådana utformas inom en inte alltför avlägsen framtid. 
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