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Abstract 

Even though Sweden has the highest share of fund savers in the world and a rather sophisti-

cated fund industry, it could be argued that the industry is operating below its potential. Nu-

merous funds with clear connection to Sweden, either with a Swedish manager or the fact that 

a fund is intended for a Swedish market, is currently based outside of Sweden, primarily in 

Luxembourg. In Luxembourg, 75% of total fund assets are held in SICAV:s, which is a fund 

structure based on company law. This fund structure is not available to Swedish managers in 

Sweden today. 

In 2014, an inquiry was launched with the main task to propose amendments to the Swedish 

fund legislation that would strengthen and modernize the competitiveness of the Swedish fund 

industry. This resulted 2016 in a report in which a proposal to a Swedish fund structure on the 

basis of company law was presented. 

Although the possibility to set up funds on the basis of company law is long sought after from 

the industry, the proposed Swedish structure should be able to efficiently compete with for-

eign equivalents before an implementation is made. The proposal itself lacks important parts 

of legislation, which according to the investigator is due to time restraints, and it is therefore 

difficult to determine if the proposal is able to compete at the same, or higher, level as primar-

ily European counterparts. The investigator present solutions compatible with Swedish condi-

tions, which in some parts are insufficient, since changes to fundamental Swedish corporate 

law is required in order to compete on an international arena. This paper attempts to deter-

mine if the proposed fund structure is strengthening and modernizing the competitiveness of 

the Swedish fund industry in the way the investigator suggest. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den svenska fondmarknaden hanterar årligen enorma belopp. Vid utgången av 2016 så upp-

gick den totala svenska fondförmögenheten till 3 568 miljarder svenska kronor där privatper-

soner och hushåll står för den största delen, men där kommuner och företag också finns bland 

de som investerar i fonder.1 Genom det svenska premiepensionssystemet så blir näst intill 

varje svensk en fondsparare även om personen själv inte har ett direkt fondägande. Om man 

kombinerar svenska privathushålls direkta innehav i fonder och de indirekta (premiepension-

en och fondförsäkringar) så står dessa hushåll för motsvarande två tredjedelar av den totala 

fondförmögenheten.2 Aktiefonder är den vanligaste fondtypen att investera i men också 

blandfonder och fond-i-fonder har vuxit fram som alternativ under den senaste 10-

årsperioden.3  

Fondmarknaden spelar en stor och viktig roll i det samhälleliga finansiella systemet. Fondspa-

rande möjliggör för mindre investerare att spara i en enkel sparform till ett relativt låg pris och 

få tillgång till ett stort antal finansiella instrument. Genom att kunna sammanföra kapital från 

ett antal mindre investerare blir det möjligt för en fond att uppnå stordriftsfördelar genom 

bland annat ökad riskspridning och lägre kostnader än om varje mindre investerare själv 

skulle investera i de underliggande instrumenten. Den enskilda fondspararen behöver prak-

tiskt taget ingen kunskap om de investeringar som fonden gör eftersom de frågor som upp-

kommer i förvaltningen är upp till fondförvaltaren att hantera.4  

Den genomsnittlige svenska fondspararen reflekterar rimligtvis inte över vilken juridisk struk-

tur fonden som man investerar i har. Funderingar kring om fonden har en kontraktuell bas 

eller en associationsrättslig struktur är säkerligen något som går den genomsnittlige fondspa-

raren förbi. Att det finns en skillnad mellan de svenska kontraktuella fonderna som erbjuds på 

                                                 

1 Prop. 2017/18:5, s. 39 f. 

2 Konkurrensverkets Rapport 2015:8, s. 25 

3 SOU 2016:45, s. 133. 

4 SOU 2002:56, s. 128. 
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en viss fondmarknad och en Luxemburgsregistrerad SICAV5 som erbjuds på samma marknad 

har spelat mindre, om någon, roll i val av fond.6  

I Sverige har frågan om införandet av en associationsrättslig fondform senast diskuterats i 

SOU 2016:45 - En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad. I betänkandet 

diskuteras det om det i Sverige ska finnas en möjlighet att bilda fonder som är utformade som 

aktiebolag med ett rörligt aktiekapital.7 I nuläget är det i Sverige inte möjligt att bilda värde-

pappersfonder på associationsrättslig grund medan den associationsrättsliga fondformen är 

vanlig för utländska fonder som marknadsförs i Sverige från exempelvis Luxemburg där de är 

etablerade som s.k. SIVAV:er. Branschorganisationer har länge förespråkat en möjlighet för 

en svensk associationsrättslig fondform eftersom avsaknaden av en svensk associationsrättslig 

variant av SICAV:en har lett till en konkurrensnackdel mot utländska marknader. I SOU 

2016:45 är ett av utredningsdirektiven att man ska undersöka möjligheten till att komplettera 

det nuvarande fondregelverket med en möjlighet att skapa en associationsrättslig fondtyp med 

rörligt kapital (likt SICAV:en) som ska kunna användas för värdepappersfonder såväl som för 

alternativa investeringsfonder.8 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utröna om svensk fondmarknad genom en ny fondform, den asso-

ciationsrättsliga, kan konkurrera på lika villkor med andra länders associationsrättsliga fond-

form och om den i SOU 2016:45 föreslagna fondformen är tillräckligt utvecklad för att uppnå 

de ändamål på konkurrens och modern fondmarknad som finns. Min avsikt är att identifiera 

de problem och möjligheter som den nya fondformen medför i svensk rätt och därefter under-

söka vad som skulle behöva tydliggöras för att ändamålen om konkurrens och modernitet ska 

kunna uppnås. Eftersom betänkandet undersöker möjligheten till införandet av en associat-

ionsrättslig fondform i Sverige, med bland annat syftet att stärka möjligheten till ökad konkur-

rens, kommer utländska motsvarigheter att verka som en jämförelse mot den svenska associat-

ionsrättsliga fondformen då dessa redan är internationellt erkända och brukade associations-

former. 

                                                 

5 Société d'Investissement à Capital Variable 

6 SOU 2002:56, s. 501. 

7 SOU 2016:45, s. 135. 

8 SOU 2016:45, s. 217 f. 
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För att uppnå detta syfte kommer uppsatsen huvudsakligen att fokusera på följande frågeställ-

ningar: 

• Uppnår den föreslagna associationsrättsliga fondformen de mål som uppställs om 

möjlighet till ökad konkurrens och modernitet inom svensk fondrätt? 

• Kan den svenska föreslagna strukturen konkurrera med utländska motsvarigheter? 

För att kunna svara på ovan frågeställningar blir det viktigt att ha en målbild som kan agera 

som jämförelse mellan å ena sidan den svenska föreslagna associationsrättsliga fondstrukturen 

och å andra sidan utländska motsvarigheter. Nedan har tre områden identifierats som viktiga 

för fondbolag när det gäller en associationsrättslig fondform9: 

• Hög igenkänningsfaktor hos internationella aktörer – I Europa används den associat-

ionsrättsliga fondformen frekvent. De flesta investerare utanför norden är inte bekanta 

med den befintliga kontraktuella strukturen vilket kan vara ett hinder för att kunna 

locka dessa utländska investerare. Många utländska investerare har bristande kunskap 

om den kontraktuella fondstrukturen och framförallt om övrig lagstiftning i Sverige 

som kan bli aktuell vid fondverksamhet här. Vid uppkomsten av Luxemburg som en 

stor knutpunkt för fondverksamhet blev också den luxemburgska associationsrättsliga 

strukturen, SICAV:en, välkänd över stora delar av världen. Den associationsrättsliga 

strukturen har med tiden blivit väl beprövad och fått en global spridning och samtidigt 

förutsägbar när det kommer till bland annat skattemässiga konsekvenser. En närhet till 

den redan bekanta SICAV:en är enligt institutionella investerare att föredra. 10 

• Kostnadseffektivitet – Det bör vara kostnadseffektivt för ett fondbolag att etablera en 

associationsrättslig fond i Sverige. Under nuvarande reglering i Sverige kan det ta upp 

mot 60 dagar att få tillstånd för en fond, vilket är både dyrt och tidskrävande. Möjlig-

heten att snabbt etablera paraplystrukturer med olika separata underfonder för investe-

                                                 

9 Exploring Corporate Structure for Funds in Sweden, s. 15 ff. Rapporten är utförd tillsammans med institution-

ella investerare för att utröna hur införandet av en associationsrättslig struktur i svensk rätt kan öka den svenska 

konkurrenskraften på en internationell fondmarknad. 
10 A.a., s. 16 f. 
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rare nämns ofta som en typ av förändring för att dra ner på transaktionskostnader som 

i slutändan drabbar investerare eller kunder. 11 

• Flexibilitet i den associationsrättsliga fondstrukturen – Många i den svenska fondbran-

schen har länge efterfrågat flexibilitet, bland annat genom paraplyfonder (vilket också 

är en typ av kostnadseffektivisering), eftersom den svenska fondmarknaden har be-

skrivits som styv. Flexibilitet genom att göra det enklare att inrätta, förvalta, och dis-

tribuera medel inom fonden har också förkommit som argument. Flexibilitet genom 

mindre komplex fondförvaltning bör leda till minskade kostnader för fonden vilket i 

sin tur kan öppna upp för ökade operativa möjligheter.12 

1.3 Metod och material 

I arbetet med denna uppsats har den rättsdogmatiska metoden använts tillsammans med en 

ansats till en komparativ metod för att kunna utröna vilka konkurrenseffekter införandet av en 

associationsrättslig fondform kan få i Sverige. Utifrån den rättsdogmatiska metoden har de 

klassiska rättskällorna tagits i beaktande; lag, förarbeten, praxis, och doktrin.13 Detta är gjort 

eftersom det varit viktigt att få en grund om varför den svenska regleringen ser ut som det gör 

samt vilka olika ställningstaganden som gjorts inom den svenska fondrätten vad gäller associ-

ationsrättsliga fonder. Det är viktigt för arbetet att det finns en förståelse för vilka övervägan-

den som gjorts under fondhistoriens gång samt förstå vilka problem som lagstiftaren står inför 

om denne skulle besluta sig för att införa associationsrättsliga fonder i Sverige.  

Arbetet utifrån en ansats till komparativ metod har utgått från betänkandet om införandet av 

en associationsrättslig fondform i Sverige. Utifrån detta betänkande har viss jämförelse gjorts 

mot en målbild om det som lagförslaget ämnar uppnå samtidigt som viss hänsyn också tagits 

till stora fondnationer inom Europa där framförallt Luxemburg verkat som ett referensland. 

Den komparativa metoden spelar en viktig roll i harmoniseringsprocesser, dvs. processer som 

syftar till att föra olika rättssystems regleringar närmare varandra, inte minst i regleringar som 

utgår från EU-samarbetets ramar. Just en eventuell svensk reglering med associationsrättslig 

                                                 

11 Exploring Corporate Structure for Funds in Sweden, s. 16 f. 

12 A.st. 

13 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21 f. 
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struktur är i sig inte ett steg i en harmoniseringsprocess med EU-lagstiftning, men kan ändå 

anses vara ett viktigt steg mot att kunna konkurrera med andra länder inom EU.14 

Den komparativa metoden har också ett praktiskt värde. Det är vanligt att länders olika rätts-

system lånar lösningar av varandra, vilket man kan se utifrån exempelvis spridningen av den 

romerska rätten inom Europa, spridningen av den franska Code Civil under 1800-talet, eller 

införandet av den schweiziska civilkoden ZGB i Turkiet. Den komparativa metoden kan alltså 

hjälpa nationella rättssystem med att ta inspiration från utländska institut samtidigt som de bör 

anpassas till de förutsättningar som finns nationellt.15 

För att kunna besvara frågeställningarna i detta arbete krävs det en noggrann genomgång av 

inte bara det betänkande som ligger till grund för förslaget till en svensk associationsrättslig 

fondform, SOU 2016:45 En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad, utan 

också övriga förarbeten inom den svenska fondrätten. Remissvar på det aktuella betänkandet 

kommer att gås igenom i den omfattning som krävs för att kunna ge svar på frågeställningar-

na. Det lagförslag som finns i betänkandet kommer också att diskuteras utifrån frågeställning-

arna och kommenteras med hjälp av betänkandets egna lagkommentarer tillsammans med de 

remissvar som finns att tillgå. 

1.4 Avgränsningar 

För att kunna besvara frågeställningarna på ett så konkret sätt som möjligt blir det nödvändigt 

att exkludera vissa frågor som annars varit av intresse för frågeställningarna. Likt betänkandet 

inte innehåller några skatterättsliga förslag har denna uppsats avgränsats från skatterättsliga 

konsekvenser, vilket annars hade kunnat uppta en stor del av uppsatsen givet frågeställningen. 

Det är dock givet att en del av de frågor som uppsatsen ämnar besvara har svar där skatterätts-

lig hänsyn spelar viss roll. Det är ändå författarens mening att de svar uppsatsen kan få fram, 

utan att ta hänsyn till skatterättsliga frågor, är tillräckligt tillfredställande för att ge svaren en 

viss tyngd.  

Uppsatsen tar inte heller hänsyn till några av de andra delar i betänkandet som inte handlar 

om associationsrättsliga fonder. Det finns områden i betänkandet som tangerar vad som skulle 

vara av intresse för uppsatsen, däribland vissa andra konkurrensfrämjande åtgärder såsom 

                                                 

14 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 143 f. 

15 A.a., s. 142 f. 
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lättnader i informationskrav eller att fondbolag ska få möjlighet att tillhandahålla investe-

ringssparkonto för fondandelar, men dessa lämnas alltså utan hänsyn.16 

Ytterligare avgränsningar sker geografiskt. Genomgående i uppsatsen så är det först och 

främst svensk lagstiftning och förarbeten som ligger till grund men utöver detta så är irländsk, 

brittiskt, och luxemburgsk fondrätt av intresse. Där stannar dock uppsatsen geografiskt och 

riktar sig därmed inte utanför EES. 

                                                 

16 SOU 2016:45 s. 137. 
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2. En introduktion till den svenska fondrätten 

Den svenska fondmarknaden är ur ett rättsligt perspektiv en ung marknad. Den första regle-

ringen för fonder i Sverige kom 1974 genom lag (1974:931) om aktiefonder (aktiefondslagen) 

som i stort baserades på de riktlinjer som Europarådet och OECD17 tagit fram gällande fond-

verksamhet. 18 Vid denna tid fanns det liknande regleringar i flertalet länder som utövade akti-

efondverksamhet. Riktlinjerna som dessa olika inhemska regleringar grundades på hade för 

avsikt att ge investerare ett visst grundskydd genom att skapa trygghet för de sparare och 

andra investerare som anförtror sina medel åt en aktiefond.19  

I takt med att fondmarknaden internationaliserades och gjordes tillgänglig för ett större antal 

investerare, och de finansiella instrument som var möjliga att handla med blev allt mer kom-

plexa, uppkom ett behov att från EU-nivå att harmonisera fondmarknaden för att samma 

trygghet för investerare skulle kunna säkerställas. I slutet av 1985 antogs UCITS20-direktivet 

av Rådet21 och Sverige implementerade direktivet 1990 genom lag (1990:1114) om värdepap-

persfonder (som ersatte 1974 års aktiefondslag) i en ansats att anpassa den svenska lagstift-

ningen till unionsrätten. Fondmarknaden hade under denna tid utvecklats i takt med omvärl-

den och tankar om valutarestriktioner och nationell enhet hade ersatts av en vision om fri 

marknad mellan länder och en mer liberal reglering.22 Värdepappersfonder i svensk lagstift-

ning motsvaras av det som kallas UCITS-fonder i andra länder.  

Efter det svenska inträdet i EU har fondmarknaden utvecklats vidare. Lagen om värdepap-

persfonder ersattes år 2004 av lagen (2004:46) om investeringsfonder som i sin tur varit före-

mål för fortsatt förändring, framförallt genom att olika EU-rättsliga regleringar tillkommit.23 

Exempel på senare EU-rättsliga regleringar är implementeringarna av UCITS IV-direktivet24 

                                                 

17 Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling) 

18 Prop. 1989/90:153, s. 24. 

19 Prop. 1974:128, s. 38. 

20 UCITS är en förkortning av Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities 

21 Rådet Direktiv (85/611/EEG) 

22 Prop. 1989/90:153 s. 28, Prop. 2002/03:150 s. 114. 

23 Prop. 2002/03:150, s. 60. 

24 Prop. 2010/11:135. 
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och AIFM-direktivet25, där den senare även innebar att lagen om investeringsfonder bytt 

namn till det nu gällande lagen om värdepappersfonder. Det femte UCITS-direktivet antogs 

2014 av Europaparlamentet och rådet och trädde i kraft i slutet av 2016.26  

Vid implementeringen av det första UCITS-direktivet delades svenska fonder upp i två kate-

gorier. Dels fanns det harmoniserade fonder som är en annan benämning på de fonder som 

uppfyllde de krav som uppställts av UCITS-direktivet och som idag kallas för UCITS-fonder. 

Dels fanns det en kategori med oharmoniserade fonder som utgjordes av nationella fonder 

som baserades på den egna inhemska rätten. Då det från UCITS-direktivets sida inte fanns 

någon avsikt att förbjuda någon annan typ av fond som låg utanför direktivets ramar, utan 

istället enbart skapa en fondtyp som kunde handlas och marknadsföras över hela EU, finns 

dessa oharmoniserade fonder idag kvar under namnet specialfonder. Dessa fonder får inte 

marknadsföras i något annat land än i det land under vilket fonden lyder. Efter implemente-

ringen av AIFM-direktivet i svensk rätt genom lag (2013:561) om förvaltare av alternativa 

investeringsfonder omfattas dessa specialfonder av definitionen av en AIF varför regleringar-

na kring denna typ av fond numera återfinns i LAIF.27 

2.1 Fondstrukturer i Sverige 

Vid den första regleringen av den svenska fondmarknaden genom 1974 års aktiefondslag togs 

inspiration från den anglosaxiska rättens trustbegrepp. Redan innan 1974 års aktiefondslag så 

fanns hos de svenska aktiefonderna en utbredd verksamhet som starkt påminde om just detta 

trustbegrepp och det ansågs behövas mycket starka skäl för att frångå denna struktur. Genom 

att jämföra regleringar kring aktiefonder som införts i rättsordningar som kan liknas vid den 

svenska så fann man att trustbegreppet utan större svårigheter kunnat anpassas väl in i det 

befintliga rättssystemet.28 

Fonderna som skapades efter 1974 grundades därför fortsatt på kontraktsrättslig grund mellan 

olika parter, varför den enskilda fonden inte blev ett enskilt rättssubjekt som kunde ikläda sig 

skyldigheter eller rättigheter. 29 Detta innebär att ansvaret för fondförmögenheten som sådan 

                                                 

25 Prop. 2012/13:155 

26 SOU 2015:62, s. 11. 

27 Prop. 2012/13:155, s. 241 f. 

28 Prop. 1974:128, s. 40. 

29 Detta följer idag av 4 kap. 1 § lagen om värdepappersfonder. 
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därför måste ledas vidare. Därför krävs det enligt 4 kap. 2 § lagen om värdepappersfonder att 

den gemensamma fondförmögenheten måste förvaltas av en särskild angiven uppdragstagare, 

fondbolaget, eftersom den konstruktion som anges i lagen om värdepappersfonder anses vara 

en speciell form av samäganderätt.30  

Andelsägarna i fonden har inga förpliktelser mot fonden utan kan enbart få sin fondandel in-

löst och i vissa fall även erhålla utdelning. Varje fond har en fondförvaltare, i Sverige ett 

fondbolag, som sköter den dagliga verksamheten och beslutar hur fonden och dess tillgångar 

ska förvaltas. Fondandelsägarna har rätt att förlita sig på att fondbolaget agerar i andelsägar-

nas gemensamma intressen och följer de uppsatta begränsningar som följer av fondens fond-

bestämmelser.31 

I gengäld mot att fondandelsägarna inte har några förpliktelser mot fonden så har de kraftigt 

beskurna möjligheter att påverka på ett sätt som man normalt förknippar med äganderätt. Det 

är istället fondbolaget som företräder andelsägarna i alla frågor som rör värdepappersfonden, 

exempelvis i frågor som rör rösträtt som kommer av aktieinnehavet. Fondmedlen kontrolleras 

av ett förvaringsinstitut som ser till att andelarna är riktigt värderade, att in- och utlösen av 

andelar sker på ett korrekt sätt samt att fondförvaltaren uppfyller de krav som lagstiftningen 

ställer. På detta sätt ser den svenska fondstrukturen ut än idag.32  

33 

 

                                                 

30 SOU 2015:62, s. 68 f. 

31 SOU 2010:78 s. 106, Prop. 2002/03:150 s. 115. 

32 Prop, 2015:62 s. 68 f.  

33 SOU 2002:56, s. 168 
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2.1.1 Alternativa strukturer 

Utöver den svenska modellen med en kontraktsrättslig struktur finns det i utlandet även andra 

strukturer tillgängliga för fondbranschen. Den mest använda strukturen i Luxemburg är den 

associationsrättsliga SICAV:en som idag innehar ungefär 75% av de totala fondtillgångarna i 

Luxemburg.34 Av de övriga 25 procenten så finns 24 % av fondtillgångarna i Luxemburg i så 

kallade FCP:s35 som är den svenska motsvarigheten till kontraktsrättsliga fonder. Med detta så 

blir det tydligt att det är dessa två fondstrukturer som är aktuella och efterfrågade på fond-

marknaden varför det är rimligt att utgå från den associationsrättsliga fondformen när ytterli-

gare fondstrukturer diskuteras att införas i Sverige. 

Ett alternativ till den svenska modellen med en kontraktsrättslig struktur går därmed att hitta i 

en associationsrättslig reglering. En sådan struktur liknar det sätt som exempelvis ett aktiebo-

lag är strukturerat, där relationen ägare och förvaltare sinsemellan regleras genom en bolags-

ordning på samma sätt som i ett aktiebolag. Genom att välja den associationsrättsliga fond-

strukturen intar fonden också ställningen som ett självständigt rättssubjekt som kan åta sig 

förpliktelser. Denna fondform finns i ett antal olika europeiska länder, bl.a. Luxemburg med 

sin SICAV, i Storbritannien med OEIC36  men har ännu inte kommit till Sverige.37 

När det gäller fonder som har en associationsrättslig grund och därför är en juridisk person 

ska dessa förhålla sig till relevant associationsrättslig lagstiftning.38 Vidare så består denna typ 

av öppna fond av aktier som varierar i pris i direkt proportion till värdeförändringen i fondens 

substansvärde. Varje gång en investering i fonden sker så skapas nya andelar i fonden som 

motsvarar den gällande kursen för fonden. På samma sätt avyttras de underliggande tillgång-

arna enligt gällande aktiekurs när andelar löses in. På detta sätt skapas det inget direkt utbud 

eller efterfrågan på fondandelarna utan andelarna är enbart en återspegling av de underlig-

gande tillgångarna.39 

                                                 

34 Exploring Corporate Structure for Funds in Sweden, s. 9 

35 “Fonds Commun de Placement 

36 Open-ended Investment Companies 

37 SOU 2015:62, s. 69 f. 

38 SOU 2002:56, s. 166 f.; prop. 2012/13:155 s. 185. 

39 SOU 2002:56, s. 503 f. 
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I figuren ovan40 beskrivs hur fonder i bolagsrättslig struktur, i detta fall en SICAV, kan se ut. 

Till att börja med bildas SICAV:en av ett institut, i detta fallet en bank, som sätter ramarna för 

verksamheten. Andelsägarna är aktieägarna i SICAV:en och kan utöva sin äganderätt genom 

att bland annat rösta på bolagsstämman. Dock så innebär inte ägandet av andelar i SICAV:en 

med automatik en äganderätt till tillgångarna i fonden vilket tydligast kan visas i de fall 

SICAV:en är en paraplyfond och innehåller flera underfonder41. Andelsägare har då enbart en 

ekonomisk rätt i just den fond som de investerat i. Vidare så förvaltas fonden antingen internt 

eller av en extern förvaltare. Fondtillgångarna förvaras på samma sätt som hos en kontrakts-

rättslig fond, nämligen av ett förvaringsinstitut.42  

Trustlagstiftningen är en annan struktur som finns tillgänglig på den internationella mark-

naden men främst i Storbritannien. Som nämnts tidigare så har den tidiga svenska fondlag-

stiftningen tagit inspiration från trustbegreppet, men det finns idag ingen exakt motsvarighet 

till trust inom den svenska associationsrätten. Närmast kan en trust i vissa avseende liknas vid 

en stiftelse. Konstruktionen kring en unit trust liknar i allt väsentligt den kontraktuella mo-

dellen i Sverige med undantag i förhållandet mellan investerare och förvaltare samt att en unit 

trust är en öppen investeringsfond. Lösningen i Sverige är att det är andelsägarna som till-

sammans äger fondens tillgångar medan det är förvaltaren som förvaltar egendomen, där det i 

lagstiftningen vidare finns regleringar som ger förvaltaren möjlighet att faktiskt utöva ägandet 

                                                 

40 SOU 2002:56, s. 199.  

41 Se avsnitt 3.1.3. Paraplyfonder. 

42 SOU 2002:56, s. 199. 
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genom exempelvis rösträtt på bolagstämmor. Andelsägaren har alltså enbart den ekonomiska 

rättigheten kvar. I trustlagstiftningen är lösningen den omvända. Istället för att det är andelsä-

garna som tillsammans äger tillgångarna i fonden är det i en unit trust trusteen som äger till-

gångarna. Den ekonomiska rätten ligger kvar hos andelsägarna i en unit trust.43 

Utöver den öppna unit trust:en finns också en sluten investeringsfond, en s.k. investment trust.  

Dessa bolag är att jämföra med ett svenskt aktiebolag och kan närmast jämföras med de 

svenska investmentbolagen. En investment trust är ett bolag med ett fast aktiekapital utan rätt 

för andelsägare att få sin andel inlöst av bolaget.44 

2.2 Varför finns det idag inte en associationsrättslig fondform i Sverige? 

Det har genom åren förekommit viss diskussion om införandet av möjligheten att i Sverige 

kunna starta associationsrättsliga fonder. I förarbeten till 1974 års aktiefondsslag diskuterades 

möjligheten att införa en associationsrättslig lösning, för öppna kollektiva investeringar, men 

det var inte förrän 1990 års lag om värdepappersfonder som frågan om associationsrättslig 

fondform behandlades. En grundförutsättning för denna typ av lösning vid fondverksamhet 

var att personligt ansvar för investerarna för skulder och skyldigheter som uppkom i samband 

med fondverksamheten skulle undantas.45 

De två svenska associationsformer som medger undantag för personligt ansvar vid utövandet 

av affärsverksamhet är främst aktiebolag, men också ekonomiska föreningar. Därför var det 

dessa associationstyper som tittades närmre på för att se om dessa kunde anpassas till att även 

inkludera associationsrättsliga fonder.46   

2.2.1 Aktiebolag 

Enligt svensk rätt är ett aktiebolag en sluten organisation i bemärkelsen att aktiekapitalet och 

antalet aktier som emitterats är bestämt på förhand.47 Av bolagsordningen ska det antingen 

framgå hur stort aktiekapital som ska finnas i bolaget alternativt att aktiekapitalet ska befinna 

sig inom ett visst intervall. I de fall som aktiekapitalet är satt till ett visst belopp i bolagsord-

                                                 

43 SOU 2002:56, s. 211 f. 

44 A.a., s. 209 f.  

45 A.a., s. 508 f. 

46 A.a., s. 508 f. 

47 2 kap. 5 § Aktiebolagslag (2005:551). 
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ningen krävs det ändring av bolagsordningen för att detta aktiekapital ska kunna justeras. 

Ändring av bolagsordning är något som sker efter beslut på bolagsstämma med kvalificerad 

majoritet. Om aktiekapitalet istället är satt till ett visst intervall, med ett minimikapital och ett 

maximikapital, finns det möjlighet att ändra aktiekapitalet utan ett kvalificerat bolagsstämmo-

beslut givet att förutsättningarna för antingen ökning av aktiekapitalet genom aktieemission 

eller nedsättning av aktiekapitalet är uppfyllda. Denna typ av beslut är något som normalt tas 

av stämman, dock utan kvalificerad majoritet, eller i undantagsfall av styrelsen.48 

Ett aktiebolag som omformas för att kunna omfatta även fondverksamhet innebär i första hand 

att det är andelsägarna som blir aktieägare och därmed att de insatta fondmedlen blir bolagets 

aktiekapital, eller i varje fall bolagets egna kapital. Varje andel ska motsvara en lika stor del 

av den totala fondförmögenheten, vilket är en grundförutsättning för att man tillförlitligt ska 

kunna värdera andelarna och därmed möjliggöra en fungerande handel.49 

För aktiebolaget blir det då nödvändigt med en möjlighet att utan formkrav kunna både åter-

köpa och utge nya aktier för att fondförmögenheten ska kunna ingå i bolagets egna förmögen-

het. Denna möjlighet har kommenterats tidigare i olika förarbeten men har ansetts vara så pass 

främmande för de svenska aktiebolagsrättsliga grundprinciperna att de nödvändiga genomgri-

pande ändringarna som krävts inte varit aktuella.50  

2.2.2 Ekonomiska föreningar 

I förarbeten till 1974 års aktiefondslag diskuterades den ekonomiska föreningen som ett alter-

nativ för att använda som en öppen fond. Den ekonomiska föreningen är i princip en öppen 

association där medlemsantalet kan variera utan att bolagets organisation i övrigt behöver 

ändras. Trots detta skulle det enligt förarbetena troligtvis behöva finnas en särskild förenings-

lag gällande de öppna aktiefonderna på samma sätt som det finns för exempelvis bostadsrätts-

föreningar.51 

Ett annat problem med om fondföretagen organiserades som ekonomisk förening som uppstod 

var att gränserna mellan associationsformerna aktiebolag och ekonomisk förening blev 

                                                 

48 SOU 2002:56 s. 508 f. och Prop. 1974:128 s. 39. 

49 SOU 2002:56 s. 509 f. 

50 A.a., s. 509. 

51 Prop. 1974:128 s. 39. 
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mindre tydliga. I en ekonomisk förening är avsikten att varje andelsägare ska vara mer eller 

mindre aktiv i verksamheten som bedrivs, vilket inte är avsikten att en andelsägare ska ha vars 

enda intresse är att få en god avkastning på sitt insatta kapital.52   

                                                 

52 1974:128 s. 39 
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3. En hållbar, transparent, och konkurrenskraftig fondmarknad 

I slutet av oktober 2014 togs beslut vid ett regeringssammanträde om att en särskild utredare 

skulle utses för att göra en översyn av det svenska fondregelverket.53 Den särskilda utredaren 

hade till uppgift att överväga om det fanns behov av ändring i fondlagstiftningen för att stärka 

den svenska fondbranschens konkurrenskraft och modernisera fondregelverket och föreslå 

vilka ändringar som bör göras. Som en del av denna översyn har det också ingått hur en im-

plementering av UCITS V-direktivet bör se ut i svensk rätt, vilket 2015 resulterat i ett delbe-

tänkande.54 

Som en del av kommittédirektivet skulle utredaren utreda vilka möjligheter det fanns för att i 

Sverige införa en associationsrättslig fondstruktur. Tanken bakom detta var att försöka stärka 

den svenska konkurrenskraften och modernisera regelverket, där branschen länge påtalat att 

avsaknaden av ett svenskt associationsrättsligt ramverk för fonder i Sverige innebär en kon-

kurrensnackdel.55 

I mitten av 2016 lämnade den särskilda utredaren ett slutbetänkande ((SOU 2016:45) En håll-

bar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad) avseende de delar som inte redan pre-

senterats i olika delbetänkanden. I detta slutbetänkande la utredaren bland annat fram ett för-

slag till lag om investeringsbolag som är ett förslag till en associationsrättslig fondstruktur. De 

delar av slutbetänkandet som avsåg hållbarhetsfrågor i fondförvaltningen, investeringsspar-

konton, andelsklasser, samt kapitaltäckningsregler kom 2017 att behandlas i en proposition56 

medan övriga delar av slutbetänkandet, däribland förslag till lag om investeringsbolag, avsåg 

behandlas vid ett senare tillfälle. För närvarande är alltså förslag till lag om investeringsbolag 

bordlagd och det finns i dagsläget ingen vidare utredning i denna del. Detta i sin tur betyder 

inte att förslaget inte kommer att kunna utredas vidare vid ett senare tillfälle men innan ett 

sånt beslut tas av regeringen så sker ingen ytterligare vidarebehandling av förslaget till lag om 

investeringsbolag.57  

                                                 

53 Dir. 2014:139 s. 1 f. 

54 SOU 2015:62. 

55 A.a., s. 7 f. 

56 Prop. 2017/18:5. 

57 A.a., s. 37. 
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3.1 Vad innebär ökad konkurrenskraft och modernt fondregelverk? 

Konkurrens på den svenska fondmarknaden är något som utvecklats i takt med EU-

lagstiftningen på området. I Sverige finns det idag ett stort antal utländska fonder, utöver de 

svenska, och antalet utländska fondbolag och AIF-förvaltare ökar successivt och det totala 

antalet utlandsregistrerade bolag ökar snabbare än de svenskregistrerade. Trots denna internat-

ionalisering av konkurrensen har svenska fonder inte fått samma genomslagskraft utomlands. 

Inte heller fonder som upprättas avsedda för att marknadsföras i Sverige behöver nödvändigt-

vis upprättas i Sverige utan andra länder ses från fondbranschens sida som mer fördelaktiga 

att sätta upp fonden i.58 

Från utredningens sida har ett övergripande mål varit att det ska finnas goda förutsättningar 

att driva fondverksamhet i Sverige. Utredningen talar vidare om att det ska vara möjligt för 

den svenska strukturen att konkurrera i Sverige såväl som utomlands. Utredningen menar att 

fondregelverket som sådant bör vara flexibelt för att kunna locka investeringar och bibehålla 

dessa. Att det svenska regelverket som det ser ut idag enbart har möjlighet att erbjuda en kon-

traktsrättslig fondstruktur visar på just den brist på flexibilitet som finns inom svensk fondrätt 

och vid en jämförelse med länder där det finns ett brett utbud av strukturer framstår Sverige 

som mindre attraktiv att verka i.59 

För att modernisera det svenska regelverket vill utredningen öka flexibiliteten för den svenska 

fondbranschen genom att erbjuda en associationsrättslig fondstruktur utöver den sedan tidi-

gare tillgängliga kontraktsrättsliga fondstrukturen. Utredningen tar avstamp i hur den moderna 

fondbranschen verkar och vilka olika lösningar som avgör var någonstans bildandet av en 

fond sker. Återkommande i utredningen görs hänvisningar till de tre stora fondnationerna 

inom Europa (Luxemburg, Storbritannien, och Irland) och hur dessa länder har en flexibilitet 

som Sverige idag saknar. Utredningen påvisar att modellen med en associationsrättslig regle-

ring är en internationellt erkänd och brukad struktur. För att kunna konkurrera med de moder-

na fondnationerna behöver den svenska lagstiftningen närma sig de associationsrättsliga lös-

ningar som finns tillgängliga i exempelvis de tre stora fondnationerna i Europa.60 

                                                 

58 2016:45, s. 135 f. 

59 A.a., s. 135 f. 

60 A.a., s. 133 f. 
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3.1.1 Behövs associationsrättsliga fonder i Sverige? 

Ett av utredningens direktiv har varit att modernisera det svenska fondregelverket och göra 

den svenska marknaden mer attraktivt för både inhemskt och utländskt kapital. Den struktur-

omvandling och den ständiga utveckling som sker inom branschen kräver en modernisering 

som flera andra EU-länder redan har genomfört. Sverige bedöms ha bra förutsättningar för att 

vara en ledande finansplats i norra Europa, under förutsättning att konkurrensnackdelar för 

branschen motverkas och de konkurrensfördelar som finns förstärks. För tillfället är Stock-

holm rankat som det nionde mest konkurrenskraftiga finanscentret i Europa61, en position som 

givet god infrastruktur, god kompetens, och ett omfattande fondsparande bland befolkningen 

borde kunna vara högre. Ambitionen är att det omfattande svenska fondsparandet och för-

hoppningsvis flexibla regelverket ska bidra till att föra Stockholm och Sverige till en position 

som ett självklart finansiellt centrum i norra Europa med möjlighet att konkurrera med länder 

som Irland, Storbritannien, och Luxemburg.62 

Trots att Sverige har världens högsta andel fondsparare och en i övrigt stor fondindustri, kan 

det argumenteras för att industrin ändå bedrivs under sin kapacitet. Många svenska fondbolag 

har fonder etablerade utomlands, framförallt i Luxemburg, och under våren 2016 fanns det 

309 UCITS-fonder härrörande från svenska fondbolag baserade i Luxemburg med ett sam-

manlagt värde på 59 miljarder euro, vilket innebär att en betydande del av den svenska fond-

andelen är baserad i Luxemburg. Vidare kan det konstateras att 75% av samtliga fondtill-

gångar i Luxemburg är placerade i SICAVs. Av de övriga 25% av fondtillgångarna är 24% 

placerade i FCPs, som är Luxemburg motsvarighet till kontraktsrättsliga fonder. Utifrån detta 

blir det tydligt att fondbolag föredrar den associationsrättsliga strukturen och det faktum att 

Sverige inte möjliggör denna fondstruktur kan ses som en nackdel för svensk fondindustri. 63 

3.1.2 Vilka fondtyper är det som omfattas? 

Utredningen föreslår att det ska vara möjligt att i Sverige bilda värdepappersfonder och speci-

alfonder på associationsrättslig grund. Man gör därmed en begränsning av vilka typer av fon-

der som får lov att bildas på associationsrättslig grund. Exempelvis inkluderas inte private 

                                                 

61 Tillväxt Stockholm, s. 2 

62 SOU 2016:45, s. 233 f. 

63 Exploring Corporate Structure for Funds in Sweden, s. 9 
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equity-fonder, en typ av alternativ investeringsfond, vilket motiveras med att alternativa inve-

steringsfonder i stort skiljer sig på avgörande punkter mot värdepappersfonder och de flesta 

specialfonder som främst riktar sig mot allmänheten.64 Utredningen anför att eftersom 

UCITS-fonder enbart kan ha tillgångar i finansiella instrument och likvida medel, samt att 

fonden är starkt begränsad när det kommer till att ingå derivatkontrakt och låna pengar, blir 

det lagtekniska aspekterna gällande insolvensrätten mindre besvärande för utredningen. Med 

samma argumentation minimerar utredningen även civilrättsliga och sakrättsliga aspekter då 

dessa typer av frågor begränsas till den egendom som fonder äger, d.v.s. finansiella instru-

ment och likvida medel. Skulle alla typer av AIF:er inkluderas hade en bredare utredning 

krävts kring just insolvensrätt och sakrätt då AIF:er även ges möjligheten att investera exem-

pelvis i fastigheter, immateriella rättigheter, eller i naturtillgångar. Vidare så pekar utredning-

en på att det svenska genomförandet av UCITS-direktivet kan ge lagtekniska fördelar ef-

tersom man genom att begränsa möjligheten att grund associationsrättsliga fonder till UCITS-

fonder kan dra nytta av de bestämmelser som idag finns i lagen om värdepappersfonder.65  

Specialfonder är en typ av AIF men som har UCITS-direktivet som förebild och har likt vär-

depappersfonder begränsningar inom vad den får lov att placera. Dock kan dessa specialfon-

der få undantag från de placeringsrestriktioner som vanligtvis gäller för UCITS-fonder.66 

3.1.3 Paraplyfonder 

Många regleringar kring associationsrättsliga fondstrukturer innehåller möjligheten att ha en 

så kallad paraplyfond. Begreppet innebär att huvudfonden, paraplyfonden, består av flera 

olika underfonder som var och en har en egen investeringsstrategi och fungerar i övrigt som 

separata fonder men som tillsammans fungerar som en enda legal entitet. På detta sätt blir det 

möjligt för fonder med olika investeringsstrategier eller fonder riktade mot olika typer av in-

vesterare att etableras i en och samma fondstruktur, vilket i sin tur kan leda till minskade 

kostnader. Exempelvis kan det för investerare vara kostnadseffektivt att kunna överföra kapi-

tal från en fond till en annan om båda fonderna tillhör samma paraplyfond.67 

                                                 

64 SOU 2016:45, s. 136. 

65 A.a., s. 237. 

66 A.st. 

67 A.a., s. 226 ff. 
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Vid en internationell utblick finns möjlighet till paraplyfond på ett eller annat sätt hos bland 

annat de tre stora fondnationerna i Europa. I Storbritannien ger den associationsrättsliga regle-

ringen med rörligt kapital, OEIC68, möjligheten att separera tillgångar till en enskild under-

fond från en annan underfond inom samma paraplystruktur vid en eventuell konkurs. Denna 

möjlighet framkom genom en lagändring 2007 som medförde att om en underfond kollapsade 

och dess skulder översteg dess tillgångar så var det enbart andelsägare i just den underfonden 

som förlorade sina pengar och borgenärer kunde rikta anspråk till enbart denna underfonden. 

Genom lagändringen 2007 blev konsekvenserna att varje underfond var att se som om de vore 

separata juridiska personer vid en eventuell konkurs.69 

Även i Luxemburg finns möjligheten till paraplyfonder. En SICAV kan struktureras som en 

paraplyfond med ett antal underfonder där varje underfond har en egen investeringsstrategi 

och riktar sig mot ett visst investerarkollektiv, vilket görs möjligt eftersom SICAV:en ger ut 

aktier i olika klasser där varje klass är kopplad till en specifik underfond. Till skillnad från 

Storbritanniens OEIC så skulle en konkurs av en SICAV formellt sett avse hela bolaget, men 

den luxemburgska insolvensrätten är så flexibel att en konkursförvaltare skulle kunna tillämpa 

insolvensrättsliga regler enbart på en enskild underfond utan att blanda in övriga underfonder 

i konkursen.70 

I den aktuella utredningen har möjligheten till paraplyfonder inom de svenska investeringsbo-

lagen diskuterats. Som en utgångspunkt har det konstaterats att eftersom man inom utredning-

en fått en tidsram som inte ger utrymme att tillfredställande utreda varje rättsfråga som upp-

kommer, bör utredningen ändå komma med förslag på lösningar på de problem som det finns 

utrymme för inom tidsramen. De rättsfrågor som bedöms inte vara möjliga att utreda inom 

utredningstiden kommer därmed att utredas i ett annat läge. Utredningen bedömer att det är 

viktigt att som ett första steg införa regleringen med en associationsrättslig fondform som ett 

första steg där effekterna av sagda reglering efteråt får utvärderas för att sen ta nästa steg i 

lagstiftningen och involvera även de frågor som det inte fanns utrymme för i den initiala ut-

redningen.71 Med detta i åtanke konstaterar utredningen att för att det ska vara meningsfullt 

                                                 

68 Open-Ended Investment Companies. 

69 SOU 2016:45, s. 226. 

70 A.a., s. 229. 

71 A.a., s. 236. 
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med underfonder i en och samma juridiska person, krävs det att underfondernas skyldigheter 

inte spiller över på andelsägare i andra underfonder exempelvis vid en konkurs. Regleringen 

skulle därmed behöva göra det möjligt att se olika delar av samma juridiska person som olika 

juridiska personer, vilket ter sig främmande för svensk rätt och skulle kräva omfattande 

undersökningar och ändringar inom sak- och insolvensrätt.72 

Utredningen lägger dock fram ett alternativ som ger samma effekt, flera fonder med gemen-

sam förvaltning och administration, som konstruktionen med paraplyfonder. Genom att tillåta 

att flera fonder, som i sig är enskilda juridiska personer, ha en gemensam förvaltning kan en 

liknande effekt uppnås. Detta kan ske genom att associationsrättsliga fonder som förvaltas av 

ett förvaltningsbolag inte behöver ha någon styrelse eller verkställande direktör, alternativt att 

flera självförvaltande associationsrättsliga fonder tillåts agera under samma ledning. På detta 

sätt anser utredningen att de sakrättsliga problem som uppstått med en paraplyreglering, likt 

de i Luxemburg och på Irland, kan kringgås och att det istället blir ett sakrättsligt skydd som 

inte är främmande för svensk rätt. Det ska också sägas att det sakrättsliga skydd som Luxem-

burgska SICAV:s eller Irländska ICAV:s är sagt att ge, inte är prövat internationellt. Även om 

det i den irländska regleringen kring paraplyfonder finns en uttrycklig bestämmelse om att en 

underfonds tillgångar inte ska användas för att betala en annan underfonds skulder, så finns 

det ingen garanti att detta skulle respekteras av en utländsk rättsordning i en obeståndssituat-

ion. Det finns alltså risk för att en utländsk rättsordning inte skulle göra åtskillnad på under-

fonderna i en paraplyfond utan istället betrakta allt som en enda juridisk person. På detta sätt 

argumenterar utredningen för att det svenska förslaget upprätthåller ett starkt sakrättsligt 

skydd för andelsägarna, eftersom varje underfond ses som en enskild juridisk person, samti-

digt som lagstiftningen ger liknande möjligheten som exempelvis den luxemburgska eller 

irländska.73 

3.2 Lagteknisk utformning 

I den aktuella utredningen som presenterar möjligheten till införandet av en associationsrätts-

lig fondstruktur i Sverige finns också ett förslag till lagtext, under namnet lag till investe-

ringsbolag, som följs åt av författningskommentarer för att ge en djupare förståelse för hur 

                                                 

72 SOU 2016:45, s. 237 ff. 

73 A.a., s. 238. 
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lagen är tänkt att förstås. I denna del av uppsatsen kommer utdrag av lagtexten att gås igenom 

tillsammans med författningskommentarerna. Det är med anledning av tidsbegränsning inte 

möjligt att gå igenom lagtexten från början till slut, utan mer relevanta delar för uppsatsens 

frågeställningar har identifierats och kommer presenteras för att få ett djup istället för en 

platthet i framställningen.   

3.2.1 Investeringsbolagets bildande 

I UCITS-direktivet så har benämningen investeringsbolag valts för associationsrättsliga fon-

der. Även i andra regleringar74 som är tillämpliga på den svenska fondrätten står en associat-

ionsrättslig fond att benämnas som investeringsbolag. Utredningen har angett att det finns ett 

antal nackdelar med att ha benämningen ”investeringsbolag”, bland annat att det finns risk för 

förväxling med begreppet investmentbolag men att det inte väger över att ha en annan be-

nämning än UCITS-direktivet. 75 

I lag om investeringsbolag 2 kap. finns regleringen kring investeringsbolagets bildande. Där 

framgår det att för bildande av investeringsbolag så gäller bestämmelserna i aktiebolagslagen 

2 kap. 1–27 §§. Då det varit en utgångspunkt för lagförslaget att regleringen ska utgå från den 

befintliga bolagsrätten för att kunna återanvända svensk lagtext så mycket som möjligt blir det 

naturligt att bildandet av investeringsbolaget utgår från aktiebolagslagen.76 För aktiebolag 

gäller dock enligt 2 kap. 25 § ABL att aktiebolaget inte får lov att åta sig skyldigheter eller 

förvärva rättigheter innan bolaget är registrerat i aktiebolagsregistret hos bolagsverket. För att 

hindra att ett investeringsbolag bildas utan att ha någon avsikt att bedriva fondverksamhet, 

blir det nödvändigt för investeringsbolag att även få tillstånd från Finansinspektionen innan 

skyldigheter eller rättigheter kan bindas till bolaget. Detta ligger i linje med vad som gäller för 

bland annat Storbritanniens OEIC och Luxemburgs SICAV77.  

I kommittédirektivet stod det beskrivet att utredaren ska ta ställning till om det bör införas en 

associationsrättslig fondstruktur med rörligt kapital som ska vara tillgänglig för både värde-

pappersfonder och alternativa investeringsfonder i Sverige. Enligt UCITS-direktivet får vär-

                                                 

74 Kommissionens förordning (EU) nr 583/2010. 

75 SOU 2016:45, s. 240. 

76 A.a., s. 235. 

77 A.a., s. 244. Se också Chapter 3, article 27, sjätte stycket i Luxemburgs Law of 17 December 2010 relating to 

undertakings for collective investment. 
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depappersfonder lov att vara grundade på antingen kontraktsrättslig eller associationsrättslig 

grund medan det i AIFM-direktivet inte regleras uttryckligen men att lagens tillämpningsom-

råde omfattar de båda fondstrukturerna.78  

Enligt utredningen är det i ett första steg meningen att det ska gå att bilda värdepappersfonder 

och specialfonder på associationsrättslig grund för att under en senare etapp skapa en heltäck-

ande lagstiftning som också omfattar alternativa investeringsfonder. Anledningen till att ut-

redningen väljer att i detta första skede exkludera alternativa investeringsfonder är en inklude-

ring av AIF:er hade medfört ett antal frågeställningar och överväganden som man i betänkan-

det inte hunnit utreda. Bland annat skiljer AIF:er sig från värdepappersfonder på avgörande 

ställen, exempelvis vad gäller vilka fonderna riktar sig till. Utredaren menar att lag om inve-

steringsbolag bör införas så att lagstiftningen kommer på plats men också att arbetet med att 

utveckla lagen inte stannar av. Kompletteringar ska göras i de delar som vid första anblick 

kan tyckas svaga med den föreslagna modellen. Om inte detta sker så menar utredningen att 

internationellt kapital, som annars hade kommit Sverige till godo, minskar eller helt uteblir. 

Det är alltså viktigt att moderniseringsprocessen av den svenska fondlagstiftningen inte av-

stannar utan istället blir ett succesivt arbete som möjliggör ett bredare utbud av legala struk-

turer som kan erbjudas fondaktörer på den svenska marknaden.79  

Särskilt viktigt blir det för mindre fondaktörer som med anledning av begränsade resurser inte 

har möjlighet att förlägga sin verksamhet utomlands. Dessa aktörer riskerar att slås ut av 

större aktörer, vilket minskar den nationella konkurrensen.80 

En av de fondtyper som utredningen avgränsar från användandet av den föreslagna associat-

ionsrättsliga strukturen är private equity-fonder81 eller så kallade riskkapitalfonder. Så som 

det är beskrivet i utredningen så är fondsparande betydelsefullt för privatpersoner men också 

för det finansiella systemet i stort. I sammanhanget med private equity-fonder och det finansi-

ella systemet blir detta extra tydligt. Det finns inom Europa en strävan efter att öka möjlighet-

erna för finansiering av små och medelstora bolag och det har konstaterats att fondsparande är 

                                                 

78 Dir. 2014:139, s. 7. 

79 SOU 2016:45, s. 136. 

80 A.st. 

81 Som är en typ av alternativ investeringsfond (AIF). 
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en väg för detta82, där särskilt private equity-fonder spelar en viktig roll. Denna investerings-

form har som utmärkande drag att kompetens tillförs mindre onoterade bolag för att sedan 

över tid använda denna kompetens för att utveckla bolaget. Verksamheten ger möjlighet att 

skapa bolag med långsiktiga mål som i förlängningen främjar entreprenörskap och ekonomisk 

tillväxt genom att bevara jobb i Sverige.83 

På Irland är det möjligt att konstruera en ICAV, Irlands motsvarighet till en associationsrätts-

lig fondstruktur, med grund i både värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.84 

På samma sätt är det möjligt att använda en luxemburgsk SICAV för värdepappersfonder eller 

alternativa investeringsfonder.85 

3.2.2 Investeringsbolagets styrning 

Regleringen kring investeringsbolagets ledning finns i 8 kap. i lag om investeringsbolag. Likt 

vad som gällde för bildandet av investeringsbolaget så har också regleringen kring ledning av 

investeringsbolaget hänvisat till regleringar i ABL.86 Utredningen visar på ett antal för den 

svenska associationsrätten grundläggande faktum såsom att ett aktiebolag ytterst ägs av sina 

aktieägare och att dessa med satta intervall träffas för att besluta om aktiebolagets angelägen-

heter. Vidare så beslutar stämman om ansvarsfrihet för ledamöter av styrelsen och den verk-

ställande direktören och om fastställande av resultat- och balansräkning, och allt annat som 

stämman enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen ska besluta om. Stämman ska också 

besluta om styrelse som i sin tur ska välja en verkställande direktör som ska sköta den dagliga 

förvaltningen av bolaget. Det bör enligt utredningen inte finnas några begränsningar i hur 

många investeringsbolag en person kan vara styrelseledamot i eftersom det då uppnås en mot-

svarighet till de i Luxemburg och Irland vanliga paraplyfonderna. Genom att ha samma sty-

relser och verkställande direktör i flera olika investeringsbolag, där det formellt rör sig om en 

styrelse per investeringsbolag, uppnås effekten med samma ledning i flera olika fonder.87 

                                                 

82 Handlingsplan för en kapitalmarknadsunion, s. 10 f. 

83 SOU 2016:45, s. 134 

84 Deloitte, ICAV, s. 2. 

85 Ogier, Luxembourg Funds  

86 SOU 2016:45, s. 31 

87 A.a., s. 246 
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Lagförslaget öppnar också upp möjligheter för vissa avvikelser från aktiebolagslagen. På ett 

centralt sätt ges investeringsbolag möjlighet att ha en Authorised Corporate Director (ADC) 

som får möjlighet att verka som styrelse och verkställande direktör. Detta innebär ett avsteg 

från aktiebolagslagens krav på årliga bolagsstämmor och styrelse samt verkställande direk-

tör.88 Genom att ha en juridisk person som förvaltare ansluter utredaren sig till vad som gäller 

i många utländska rättsordningar där det är vanligt att ha en juridisk person som både styrelse 

och verkställande direktör. Utredningen tar också hänsyn till vad utländska rättsordningar 

skulle anse om man i det svenska lagförslaget istället valt att inte ge denna ADC möjlighet att 

utgöra styrelse i investeringsbolaget. Risken hade varit att utländska aktörer inte hade erkänt 

ett bolag utan en riktig styrelse som en verklig juridisk person och därmed dragit sig från att 

göra affärer med densamma.89 Utredningen har därför gjort det möjligt att externt förvaltade 

investeringsbolag kan ha en styrelse som utgörs av denna externa förvaltare. Detta blir i för-

längningen en fråga om kostnadseffektivitet och minskade transaktionskostnader – eftersom 

den externa förvaltaren ges möjlighet att sitta i flera styrelser för investeringsbolag och verka 

som verkställande direktör i lika många investeringsbolag uppnås en effekt som motsvarar 

paraplykonstruktioner i andra länder. Det ska dock fortfarande vara möjligt för investerings-

bolaget att ha en styrelse som ett kontrollorgan för att följa upp att förvaltaren sköter sitt upp-

drag. Detta sker genom en så kallas dualistisk styrelsemodell (two-tier board structure) där 

investeringsbolagets egna styrelse verkar som ett ledningsorgan (supervisory board), men där 

styrelsen inte ska ha möjlighet att inkräkta på förvaltarens ansvarsområde.90  

Möjligheterna för aktieägarna i Luxemburg eller Storbritannien att ha inflytande i en OEIC:s 

eller SICAV:s angelägenheter är kraftigt beskurna. Det är istället förvaltaren som sköter 

fondens samtliga angelägenheter. Det är dock av intresse att aktieägarnas inflytande inte helt 

elimineras och att de har möjlighet att genom en bolagsstämma gå samman och byta ut en 

företrädare för fonden. I Storbritannien är det utformat så att om minst en tiondel av aktieä-

garna i en OEIC går samman kan en extra bolagsstämma hållas för att kunna byta en eller 

flera av företrädarna för fonden.91 

                                                 

88 8 kap. 10 § ABL. 

89 En bolagsmodell anpassad för alternativa investeringsfonder som investerar i finansiella tillgångar, s. 19. 

90 SOU 2016:45, s. 247 

91 Regulations 2005 No. 923, section 34a. 
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I den svenska utredningen har det sagts att ett liknande förhållningssätt som det brittiska är att 

föredra. Det finns idag i aktiebolagslagen en möjlighet att kalla till extra bolagsstämma för att 

behandla en särskild fråga om minst en tiondel av de samtliga aktierna i bolaget kräver det. 

Utredningen ser att samma reglering även bör gälla för investeringsbolag. Om lagen om inve-

steringsbolag ger ett alternativ till aktiebolagslagens åttonde kapitel, bolagets ledning, genom 

att välja en extern förvaltare som styrelse är det fortfarande möjligt att genom extrastämman 

besluta om att egentillsatt styrelse istället för förvaltningsbolaget.92  

Vid en internationell utblick blir det tydligt att möjligheten för flera investeringsbolag, som 

var och ett är att betrakta som en juridisk person, att förvaltas av en extern förvaltare är van-

ligt förekommande. En så kallad ”unitary board structure”, d.v.s. att samma styrelsekonstel-

lation används för flera olika fonder (eller underfonder för den delen) är vanlig eftersom det 

typiskt sätt medför stordriftsfördelar genom framförallt minskade administrativa kostnader. 

Att använda samma styrelsekonstellation bör dessutom kunna öka den samlade kompetensen 

och effektiviteten i förvaltningen av fonden.93 

Det har framkommit viss skepsis mot utredningens lösning med att ha en extern förvaltare 

som både styrelse och verkställande direktör, samtidigt som fonden själv har en parallell sty-

relse med viss övervakande funktion mot den externa förvaltaren.94 Med en separat styrelse 

för fonden med årliga återkommande stämmor, finns en osäkerhet hos förvaltningsbolaget att 

kontrollen över fonden relativt snabbt kan tas ifrån dem. Men som utredaren själv har argu-

menterat, och som Storbritannien i sina OEIC förespråkar, måste det finnas viss möjlighet för 

en andelsägare att ingripa genom extrainsatt stämma om förvaltningen av fonden skulle have-

rera.95 

3.2.3 Bolagsordning och bolagstämma 

Regleringen kring bolagsordning och bolagsstämma återfinns i lag om investeringsbolags 

tredje respektive sjunde kapitel. Det som utredaren har att säga om bolagsstämman är i hu-

vudsak det som nämnts tidigare under kapitlet om investeringsbolagets styrning. Det som kan 

                                                 

92 SOU 2016:45, s. 249. 

93 En bolagsmodell anpassad för alternativa investeringsfonder som investerar i finansiella tillgångar, s. 22. 

94 A.st. 

95 Exploring Corporate Structure for Funds in Sweden, s. 18. 



29 

 

läggas till i frågan om möjligheten att kalla till extra bolagstämma för en andelsägare är att det 

dels objektivt kan ses som en trygghet, men dels också subjektivt upplevas som en säkerhet, 

att kunna ha ett så pass stort verktyg till sitt förfogande som andelsägare. Det ska tilläggas att 

detta enbart är möjligt när investeringsbolagets styrelse har utsett en extern förvaltare. Detta 

är alltså en av de mer påtagliga fördelarna med att ha fonden i en bolagsform. Den extra 

stämman som kan kallas vid utseende eller entledigande av extern förvaltare är tänkt att vara 

de enda gångerna som andelsägarna har möjlighet till denna typ av ”sista utväg”.96 

När det kommer till bolagsordningen så kommer de regler som sedan tidigare gällt för värde-

pappersfonder i stort även att gälla för investeringsbolag. De få skillnader som går att hitta rör 

aktiekapitalet som måste justeras för investeringsbolag. Utöver detta går det att konstatera att 

de regleringar som gäller för värdepappersfonder motsvarar det som går att finna i UCITS-

direktivet. Detta i sin tur innebär att alla de medlemsstater i EU som har implementerat 

UCITS-direktivet har motsvarande bestämmelser i sina inhemska rättsordningar. Det finns i 

sig finns det inga bestämmelser om innehåll i UCITS-direktivet men det finns vissa informat-

ionskrav vilket innebär att utseende på fondbestämmelser och bolagsordningar därmed inte 

bör skilja sig nämnvärt åt från medlemsstat till medlemsstat.97 

3.2.4 Aktiekapitalet samt tecknande/köp och inlösen av aktier 

Ett av de största ingreppen som ett införande av en associationsrättslig fondstruktur innebär 

för svensk associationsrätt är det som sker med utfärdande och inlösen av aktier. Den nuva-

rande aktiebolagslagen får ofta kritik för att vara för formalistiskt och att beslutsprocesserna 

är ineffektiva. I ABL finns ett omfattande regelverk om hur stort aktiekapital ett aktiebolag 

ska ha, 1 kap., om hur en ökning av aktiekapitalet ska se ske och hur nya aktier ska ges ut, 

11–16 kap., och om hur en minskning av aktiekapitalet och inlösen av aktier ska se ut, 20–22 

kap. Utöver dessa nämnda kapitel i ABL finns det ytterligare delar som innebär att föränd-

ringar av aktiekapitalet är en omständlig process som inte sällan kräver en bolagsstämma.98 

Medan aktiebolagslagen som den ser ut idag ger aktieägare ett långtgående medinflytande så 

är detta formalistiska sätt att lösa utfärdande och inlösen av aktier inte kompatibel med det 

                                                 

96 En bolagsmodell anpassad för alternativa investeringsfonder som investerar i finansiella tillgångar, s. 19. Se 

också SOU 2016:45, s. 251. 

97 SOU 2016:45, s. 262. 

98 A.a., s. 252. 
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sätt som en effektiv fondstruktur behöver bedrivas för att säkerställa en tydlig och enkel bo-

lagsstyrning med effektiva och korta beslutsprocesser. Med anledning av detta behov av korta 

beslutsprocesser måste ett avsteg från dessa formalistiska regleringar i aktiebolagslagen göras. 

Det innebär bland annat att i princip samtliga regler i aktiebolagslagen som rör aktiekapitalet 

inte blir tillämpliga på ett investeringsbolag, däribland de regleringar i aktiebolagslagen som 

nämnts ovan.99 

Istället blir det nödvändigt med ett system som tillåter en snabb och effektiv hantering av änd-

ringar i aktiekapitalet. Utredaren talar om att investeringsbolag omedelbart följande en inve-

sterares inskjutning av kapital måste kunna utfärda aktier, samt att investeringsbolaget på an-

delsägares begäran måste kunna återköpa eller lösa in aktierna med medel ur investeringsbo-

lagets tillgångar. Båda dessa förfaranden måste kunna ske fortlöpande utan formalistiska krav 

såsom bolagstämmor, offentliggörande, eller någon annan enligt lag särskilt uppsatt process. 

Utredaren tar här ledning av hur det fungerar vid utgivning och inlösen av aktier när det gäller 

värdepappersfonder, vilket sköts av en förvaltare, och utredaren menar att detta även bör vara 

fallet för i ett investeringsbolag (eller styrelsen i investeringsbolaget i fallet med en internt 

förvaltad fond).100 

Utredaren har i delen med utgivande av aktier och inlösen av utestående aktier valt ett förfa-

rande som motsvarar den luxemburgska lösningen. I Luxemburg sker prissättning av nyemit-

terade nya aktier genom att dela ”net asset value” av SICAV:en med antalet utestående aktier, 

med ett visst utrymme för pristillägg med anledning av emitteringen. På samma sätt sker 

också prissättningen när inlösen på begäran av aktieägare sker, där viss minskning av inlösen-

summan kan ske med anledning av kostnader i inlösenprocessen.101 I utredarens förslag är det 

aktiekapitalet som ska delas med antalet utestående aktier för att få fram ett pris på aktier som 

ska ges ut. Samma sätt gäller när det kommer till inlösen av aktier. Varken i själva lagtexten 

eller i lagkommentaren till densamma ges dock möjligheten till visst pristillägg vid emittering 

eller avdrag från lösensumman vis inlösen.102 

                                                 

99 SOU 2016:45, s. 252. 

100 A.a., s. 252 f. 

101 Law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, Chapter 3, art. 28. 

102 SOU 2016:45, s. 253. 
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Strävan efter ett starkt borgenärskydd är en av anledningarna till att aktiebolagslagen är så 

formalistisk som den är idag. Som nämnts ovan är dock många av de regler i aktiebolagslagen 

som rör aktiekapitalet inte förenliga med konceptet med ett rörligt aktiekapital. Det blir där-

med nödvändigt att på ett annat sätt försäkra sig om att ett adekvat borgenärskydd uppnås. Det 

svenska förhållningssättet med ett starkt fokus med det bundna aktiekapitalet behöver inte 

nödvändigtvis vara den internationella normen. Det finns andra sätt att uppnå ett adekvat bor-

genärsskydd när det kommer till aktiekapitalet vid en internationell utblick. Ett exempel på 

detta är den s.k. NAV-principen. Principen innebär att bolaget aldrig kan göra mer utdelningar 

från bolaget än att det fortfarande finns tillgångar kvar som kan täcka bolagets samtliga ute-

stående skulder. I utredarens förslag föreslås en motsvarighet till denna princip att gälla för de 

investeringsbolag som utgörs av värdepappersfonder och specialfonder. Till investeringsbola-

gen beräknas totalt utdelningsbart belopp per aktie, med förutsättningen att NAV-principen 

för bolaget fortfarande upprätthålls.103 Detta sätt att beräkna utdelningsbart belopp, samt vil-

ket organ det är som har ansvar för att tillse att utgivning och inlösen av aktier blir korrekt 

genomförda, överensstämmer i stort med hur motsvarande förfarande genomförs i en luxem-

burgsk SICAV.104 

3.2.5 Olika aktieslag 

Likt aktiebolagslagen ger möjlighet för aktiebolag att utge olika aktieslag105 som var och ett 

kan ha olika rösträtt, utdelning, eller andra skillnader, så återfinns samma möjligheter i inve-

steringsbolag. I lagen om värdepappersfonder finns det också möjlighet för värdepappersfon-

der att ha andelsklasser men med en snävare möjlighet att frångå huvudregeln att alla andelar i 

bolaget ska vara lika stora och medföra samma rättigheter jämfört med regleringarna i aktie-

bolagslagen.106 

Med utgångspunkten att återanvända lagstiftning i så stor mån som möjligt, och utgå från la-

gen om värdepappersfonder, så menar utredaren att samma begränsningar som gäller för vär-

depappersfonder i lagen om värdepappersfonder även bör gälla för investeringsbolag. En 

skillnad, men en viktig sådan, är frågan om röstvärde. I aktiebolagslagen uppställs en be-

                                                 

103 SOU 2016:45, s. 528. 

104 Law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, Chapter 3, art. 27-31.  

105 Kan också benämnas andelsklasser. 

106 SOU 2016:45, s. 256 f. 
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gränsning om ett maxtak på skillnaden i röstvärde mellan två aktieslag som säger att ingen 

aktie får ha ett röstvärde som överstiger tio gånger röstvärdet för en annan aktie. I svensk rätt 

har denna begränsning tidigare varit större men har under senare år anpassats till EU-rättsliga 

regleringar inom bolagsrätten. Bakgrunden till att det ens finns en begränsning i skillnad på 

röstvärdet går att finna i en önskan om att en aktieägares möjlighet att påverka ska vara i relat-

ion till aktieägarens andel av det insatta kapitalet. Utredaren menar att tidigare anledningar – 

att andelsägarna ska ha inflytande över bolagets förvaltning – inte lika starkt bör appliceras på 

en associationsrättslig fond. Utredaren menar vidare att en andelsägare i en associationsrätts-

lig fond med stor sannolikhet enbart investerar i fonden för att få avkastning på sitt insatta 

kapital. Avsikten är alltså inte att ta del av och försöka påverka förvaltningen av den associat-

ionsrättsliga fonden om förvaltningen inte sker på det sätt som den enskilda andelsägaren an-

ser hade varit det rätta. Istället bör rimligen det första steget vara, om en andelsägare är miss-

nöjd med hur en associationsrättslig fond förvaltas, att helt enkelt lösa in sina aktier och leta 

efter en annan placering för sitt kapital. Av denna anledning bör det inte finnas någon be-

gränsning på hur stora skillnaderna får lov att vara i röstvärde mellan olika aktieklasser. I 

Luxemburg är det möjligt för olika aktieklasser i en SICAV att ha olika röstvärde, vilket en-

ligt utredaren underlättar förvaltningen av fonden eftersom detta möjliggör en begränsning av 

andelsägarnas inflytande. Utredaren menar att samma möjlighet att underlätta förvaltningen 

av fonden bör finnas i en svensk associationsrättslig fond och sätter därmed i likhet med Lux-

emburg inget tak för skillnader i röstvärde mellan andelsklasserna.107 

3.3 Vilka relevanta områden utelämnas ur utredningen? 

Som nämnts tidigare under uppsatsen så har skatterättsliga frågor som uppstår med anledning 

av införandet av investeringsbolag inte ingått i utredningens kommittédirektiv. Utredaren be-

skriver ändå det omfattande arbete som krävs för att komplettera den föreslagna lagstiftningen 

för att investeringsbolagen ska kunna bli konkurrenskraftiga alternativ på den svenska mark-

naden för svenska såväl som för utländska aktörer. Utredaren är medveten om att det kommer 

krävas stora resurser, resurser som den aktuella utredningen saknat även om skattefrågor in-

gått i kommittédirektiven, för att utreda och ge förslag på regleringar för investeringsbolag. 

Effekten av att utredningen inte innehåller en sådan central del som skattelagstiftning kring 
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investeringsbolaget blir att lagförslaget som det ser ut idag inte kommer att kunna genomföras 

utan en kompletterande utredning av skatterättsliga frågor.108  

Det finns idag en gängse uppfattning om att det i Luxemburg går att finna skattemässiga för-

delar. Det finns också en uppfattning om att många olika typer av verksamheter, inte enbart 

fondverksamhet, har sin bas i eller på annat sätt är kopplade till Luxemburg för att kunna ta 

del av fördelaktiga skattestrukturer. Utredningen beskriver att den framtida skattelagstiftning-

en som ska omgärda investeringsbolagen bör utformas så att den ger förutsättningar till Sve-

rige att kunna blir en ledande fondnation. Investerare är idag inte beredda att betala en mer-

kostnad för att etablera en fond i Sverige om investerare dessutom riskerar att dubbelbeskattas 

eller särbeskattas. Det som istället behövs är ett förutsebart skattesystem som inte avskräcker 

från att investera i Sverige. Lyckas Sverige att konstruera detta menar utredaren att skattein-

täkter går att finna i investeringsbolagens fotspår.109 

På samma sätt, och med samma anledningar som med skatterätten, har också insolvensrätts-

liga och sakrättsliga överväganden lagts på framtiden. Detta gäller framförallt de delar som 

innefattar en utökad omfattning av vilka fondtyper som ska kunna ha sin grund i ett investe-

ringsbolag. Om lag om investeringsbolag en dag även ska omfattas alternativa investerings-

fonder, utöver specialfonderna, krävs även här en omfattande utredning med sakrättsliga och 

insolvensrättsliga ställningstaganden som följd. Utredaren har angett att det är på grund av 

tidsbrist som alternativa investeringsfonder kom att skjutas på framtiden men menar samtidigt 

att det i sig inte finns några uppenbara hinder mot att investeringsbolagen en dag även ska 

komma att utgöras av alternativa investeringsfonder. Tvärtom, så är det enligt utredaren önsk-

värt att en sådan utredning påbörjas så snart det är möjligt för att kunna komplettera det aktu-

ella regelverket.110 

3.4 Vilka kommentarer har remissinstanserna? 

Eftersom den aktuella utredningen innebär en omfattande reglering, som vid införande kom-

mer att påverka många olika områden av svensk rätt, är det naturligt att många remissinstan-

ser har åsikter om införandet.  
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Många av remissinstanserna är positiva till att det nu sker en utredning kring associationsrätts-

liga fonder i Sverige. Instanserna menar att det är något som länge saknats i den svenska fond-

rätten för att Sverige som fondland ska kunna konkurrera på en internationell marknad.111 Ett 

genomgående tema för remissvaren är att de välkomnar en översyn av det svenska fondregel-

verket men att de ser olika problem med genomförandet såsom det ser ut i nuläget. SVCA 

framhåller att det är viktigt att, med anledning av Storbritanniens uttåg ur EU, blir viktigt att 

kunna ta över delar av deras roll som stor europeisk finansplats.112  

Den svenska tillsynsmyndigheten på den finansiella marknaden, Finansinspektionen, är en av 

de remissinstanser som välkomnar en översyn av fondregelverket men anser sig se för många 

problem med den föreslagna lagstiftningen för att kunna tillstyrka förslaget. Finansinspekt-

ionen menar att det är positivt att Sverige eftersträvar öppna upp för fler typer av investeringar 

men att utredarens avsikt, att införa ett första regelverk som ska kompletteras allt eftersom för 

att slutligen bli ett fullständigt regelverk för associationsrättsliga fonder, inte är rimlig. Ge-

nom att lämna så pass många frågor outredda som Finansinspektionen menar skulle behövas 

utredas för att undvika regelarbitrage och luckor i regelverket riskerar hela regelverket att bli 

underutvecklat inte nyttjas som utredaren avsett. Vidare så säger Finansinspektionen att vi-

dare utredning bör ske i delen som avser investeringsbolagets egna kapital. Eftersom detta 

utgör en ny konstruktion i svensk rätt bör det ske en mer utförlig utredning på detta område än 

den kortfattade beskrivningen i utredningen för att det ska gå att förutse konsekvenserna av en 

sådan konstruktion.113 

SVCA är en förening för aktörer inom ägarformen private equity, varför de i sitt remissvar 

fokuserat på denna del av utredningen. SVCA anger att Sveriges konkurrenskraft internation-

ellt kommer att öka med införandet av associationsrättsliga fonder men att den bolagsrättsliga 

strukturens användningsområde snarast måste utökas till att också omfatta private equity-

fonder. Eftersom regleringen kring associationsrättsliga fonder som föreslås är utarbetad med 

UCITS-direktivet som förebild, som ger fonder rätt att rikta sig till allmänheten vilket gene-

rellt kräver en hårdare reglering, bör private equity-fonder enligt SVCA snarast omfattas av 
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35 

 

tillämpningsområdet för investeringsbolag eftersom denna typ av fond riktar sig till profess-

ionella institutionella investerare.114  

SVCA är dock kritisk till att det inte skett en utredning kring hur ett framtida skattesystem 

gällande investeringsbolagen kommer att vara utformat. SVCA menar att det är viktigt att 

systemet som omger investeringsbolagen inger förtroende hos institutionella investerare ef-

tersom det ofta är långsiktiga investeringar, om inte sällan 10–15 år, vilket kräver en tillit till 

systemet och att det inte ses som oförutsägbart eller oskäligt som kan ändras från en tid till en 

annan.115 

En annan remissinstans som länge eftersträvat en associationsrättslig struktur i Sverige är 

fondbolagens förening. Föreningen ställer sig positiv till att utredaren vill införa strukturen 

men menar samtidigt att betänkandet innehåller ett antal begränsningar. En första begräns-

ning, likt SVCA, finner föreningen i omfattningen av vilka fondtyper som ska kunna använda 

den associationsrättsliga strukturen. De anser att det finns förutsättningar att också inkludera 

alternativa investeringsfonder och att eventuella skatterättsliga frågor inte bör vara alltför 

komplicerade eftersom värdepappersfonder och specialfonder redan sedan tidigare varit före-

mål för särskilda och etablerade skatteregler.116 

Föreningen ställer sig kritisk till den lösning som utredaren gjort i frågan om paraplyfonder. 

Föreningen skriver att de problem med paraplystrukturen som utredaren ställer upp är över-

drivna och att frågan har lyckats lösas i andra länder som infört en associationsrättslig struk-

tur. Föreningen är särskilt kritisk till utredarens argumentation i vad gäller att separationsrätt-

en inte skulle respekteras utomlands och menar att det är vanligt att tillgångar från olika inve-

sterare eller fonder hålls på ett och samma konto, ett så kallat omnibuskonto, där kunders till-

gångar inte hålls separerade.117 

En typ av kritik mot utredningen, som inte rimligtvis kan läggas på utredaren, är att den till-

gängliga tiden inte varit tillräcklig för att kunna utreda aktuella rättsfrågor tillfredsställande. 

Detta anför flera remissinstanser där Advokatsamfundet är den som går starkast åt att denna 
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typ av komplexa utredningar som kräver omfattande resurser inte ges tillräckligt med tid. Ad-

vokatsamfundet skriver att moderna utredningar ofta har en högt ställd ambitionsnivå, vilket 

är bra, men att denna högt ställda ambitionsnivån enbart blir en retorisk illusion och att denna 

sällan nås. Det går naturligtvis inte att göra en felfri lagstiftning men en utredare måste ges 

resurser både i tid och kunskap att kunna nå denna höga ambitionsnivå.118  

Till Advokatsamfundets inställning vad gäller ambitionsnivå och omfattningen av det före-

slagna i utredningen instämmer bland annat Ekobrottsmyndigheten. De anser att utredningens 

förslag som sådant är välkommet och har inget att invända i sak men att utredningen inte ut-

fört en tillräckligt omfattande konsekvensanalys av ett införande och att de därför inte kan 

tillstyrka förslaget. Utredaren framför att en utredning av den aktuella storleken som kommer 

att påverka flera andra delar av svensk rätt och att det inte är rimligt att tro att samtliga konse-

kvenser kommer att kunna förutses i ett enda lagstiftningsärende. Ekobrottsmyndigheten me-

nar att det detta stämmer men att det område som lagstiftningsärendet gäller, fondbranschen, 

är särskilt kapitalintensivt och att ett eventuellt missbruk där kan få avsevärda följder för både 

näringsliv och privatpersoner.119 På samma tema framgår också kritik vad gäller investerings-

bolagets möjlighet att utse en juridisk person som extern förvaltare med ansvar för bolagets 

angelägenheter och att denna förvaltare också ska kunna utgöra investeringsbolagets styrelse. 

Anledningen till denna lösning motiveras främst av internationella förhållanden. Ekobrotts-

myndigheten ser dock risker med detta upplägg och önskar en vidare utredning i frågan. 

Bland annat pekar myndigheten på bristen på utredning kring ansvarskonsekvenser vid miss-

bruk av konstruktionen och att det föreligger risk för brist i insyn av investeringsbolagens 

förvaltning.120 
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4. Analys av lagförslag i En hållbar, transparent och konkurrenskraftig 

fondmarknad 

I det föregående har en presentation av aktuell svensk fondrätt genomförts tillsammans med 

en uppvisning av det lagförslag som ligger till grund för den föreslagna svenska associations-

rättsliga fondstrukturen. Som framgått av ovan innebär ett införande av lagförslaget ett stort 

ingrepp i svensk associationsrätt, framförallt då något liknande aldrig varit tillgängligt på den 

svenska fondmarknaden. 

Efter den genomgång som presenterats ovan så blir det tydligt att det för svensk del finns 

konkurrensfördelar att vinna med ett införande av en associationsrättslig fondstruktur. Det 

finns i nuläget fonder, etablerade av svenska fondbolag, som är baserade i länder som tillåter 

motsvarigheter till den förslagna fondstrukturen, men som i princip enbart är avsedda för 

marknadsföring i Sverige. Det har framkommit att en av anledningarna till varför fonder som 

är avsedda för en svensk publik inte baseras i Sverige, är avsaknaden av flexibilitet på fond-

rättens område, en flexibilitet som anses finnas hos bland annat Europas tre stora fondnation-

er. Om Sverige vill uppnå status som norra Europas finanscentrum blir det därmed nödvändigt 

att öka flexibiliteten och göra det enklare och billigare att bedriva fondverksamhet. Som visats 

finns förutsättningar i Sverige för att öka konkurrenskraften mot utländska fondaktörer under 

förutsättning att en modernisering av fondregelverket sker.  

I det följande sker en genomgång av hur det föreslagna regelverket står sig mot de konkur-

rensfaktorer som ställts upp i uppsatsen. Inledningsvis redogörs för mer generella delar av 

lagförslaget. Detta följs upp med en inblick i hur några av de mer specifika regleringarna står 

sig mot de uppställda konkurrensfaktorerna och avslutningsvis diskuteras lagförslagets aktu-

ella status och framtiden för detsamma.  

4.1 Konkurrensfaktorer 

För att kunna bedöma om lagförslaget uppnår de mål på konkurrenskraftighet och modernitet 

som finns blir det nödvändigt att beskriva vad som avses med dessa begrepp. Tre områden har 

identifierats i uppsatsen som avgörande för fondbolag för var en fond baseras: igenkännings-

faktor, kostnadseffektivitet, och flexibilitet. 

Igenkänningsfaktorn innebär en trygghet för fondbolag i den fondstruktur som fondbolagen 

använder sig av. Detta är en trygghet som utvecklas över tid och som utvecklas i takt med att 
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användning av strukturen sker. På fondrättens område finns idag en trygghet bland fondbolag 

i exempelvis Luxemburgs fondstrukturer. Detta beror till stor del på att Luxemburg länge an-

vänts som ett internationellt fondcentrum och att användningen över tid lett till att en igen-

känningsfaktor uppstått. Det har i sin tur lett till att den jämförelse som sker av fondbolag 

mellan olika fondnationer ofta utgår från Luxemburg som en målbild eftersom det är den 

fondnation som aktörerna på marknaden är mest bekväma med. Av denna anledning är det 

också den associationsrättsliga strukturen som många fondaktörer är mest bekväma med. Det 

är därmed viktigt att den svenska föreslagna fondstrukturen inte frångår den internationellt 

brukade associationsrättsliga fondstrukturen på avgörande punkter. 

Kostnadseffektivitet och flexibilitet är begrepp som inom fondbranschen nästan kan anses 

synonyma. Eftersom fondbranschen är en kapitalintensiv marknad är varje möjlighet till flex-

ibilitet och valmöjlighet viktigt i försök att minimera transaktionskostnader. Avsikten med 

fondbranschen är att tjäna pengar och kombinerat med att det är enorma summor som kan bli 

föremål för transaktioner på fondmarknaden medför att varje tillägg på ”måsten” som minskar 

flexibiliteten, också minskar möjligheten till konkurrens. Varje transaktionskostnad räknas 

inom en bransch som går ut på att tjäna mer pengar än konkurrerande fondbolag.  

4.2 Omfattade fondtyper 

Ett tidigt ställningstagande som görs av utredningen är exkluderingen av fonder som faller 

under definitionen AIF från möjligheten att bildas på associationsrättslig grund. Det anförs 

från utredningen att de alternativa investeringsfonderna, bortsett de svenska specialfonderna, 

skiljer sig i alltför stor grad från värdepappersfonder på avgörande punkter för att kunna om-

fattas i detta steg av införandet av en associationsrättslig fondstruktur i Sverige. Utredningen 

pekar bland annat på att de investeringsbegränsningar som finns i värdepappersfonder, att de 

enbart kan tillgångar i finansiella instrument och likvida medel, innebär att lagstiftaren vid 

införandet av en associationsrättslig fondstruktur i Sverige inte behöver ta hänsyn till de in-

solvensrättsliga bekymmer som hade uppstått om AIF:er hade omfattats av införandet. AIF:er 

omfattas inte av samma investeringsbegränsningar som värdepappersfonder gör, d.v.s. AIF:er 

kan ha tillgångar i annat än finansiella instrument och likvida medel. Enligt utredaren hade det 

krävts en omfattande utredning kring, utöver insolvensrätt, sakrätt för att AIF:er skulle kunna 

omfattas av den associationsrättsliga fondstrukturen. Utredaren gör det tydligt på flera ställen 

i utredningen att arbetet i sin helhet är ett krävande projekt och att det ur ett effektivitetsper-

spektiv är eftersträvansvärt att återanvända så mycket som möjligt av de bestämmelser som 
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idag finns i lagen om värdepappersfonder, vilket innebär att AIF:er lämnas utanför det nya 

regelverket kallat lag om investeringsbolag. Utredaren menar dock att det i sig inte verkar 

finnas några hinder mot att AIF:er omfattas av det nya regelverket, men att den utredningstid 

som fanns för utredningen inte gav möjlighet för att utreda hur en sådan inkludering skulle se 

ut. Utredaren pekar också på att avsikten är att i ett senare skede även inkludera AIF:er i re-

gelverket. 

Att omfatta AIF:er i lag om investeringsbolag utan att ha en grundlig utredning om dess kon-

sekvenser är inte att föredra. Fondmarknaden omsätter årligen stora mängder kapital och att 

öppna upp för möjligheter för marknaden att utnyttja ett inte fullt utvecklat och undersökt 

ramverk bör inte vara något som lagstiftaren ska eftersträva. Det kommer krävas en omfat-

tande utredning av ett antal rättsområden kring en inkludering av AIF:er i lag om investe-

ringsbolag, något som enligt bland annat Finansinspektionen är nödvändigt för att undvika så 

kallat regelarbitrage. SVCA är i sin tur kritiska mot att private equity-fonder, som är en typ av 

AIF, inte är inkluderade redan i denna utredningen. De menar att eftersom private equity-

fonder, som generellt riktar sig mot professionella investerare, kräver mindre reglering än en 

värdepappersfond som riktar sig mot allmänheten, bör steget till att inkludera även denna 

fondtyp i den föreslagna regleringen inte vara långt borta. Till detta ställer Fondbolagens För-

ening sig tveksamma till att de skatterättsliga överväganden kring AIF:er, som utredningen 

nämner är för komplicerade att inkludera i betänkandet, är så komplicerade som utredningen 

menar. Liknande överväganden har nämligen gjorts för specialfonder och värdepappersfon-

der. 

Det bör stå klart att det är av största intresse att så snart som möjligt utreda konsekvenserna av 

en inkludering av AIF:er i lag om investeringsbolag. Det har, som utredningen anfört, inte 

varit möjligt att utreda konsekvenser av ett införande i tillräckligt stor grad med anledning av 

tidsbrist, varför valet har gjorts att exkludera fondtypen. Istället måste tillräckligt med tid ges 

för att säkerställa att de högt ställda målen ska kunna nås. Ambitionen för högkvalitativ lag-

stiftning måste alltid finnas, men förutsättningar till att nå dit måste ges. Det är alltså av lag-

stiftaren, givet förutsättningarna, rätt att i detta steg inte inkludera AIF:er i lag om investe-

ringsbolag.  

Frågan blir således vilka konsekvenser exkluderingen av AIF:er i regelverket har för målen 

om ökad konkurrens på fondmarknaden. Inledningsvis blir effekterna att de AIF:er som har 
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sin grund i en associationsrättslig struktur som primärt riktar sig mot en svensk marknad, fort-

satt blir tvungna att baseras i länder som möjliggör för strukturen. Flexibiliteten på den 

svenska fondmarknaden blir därmed lidande och för fondbolagen som förvaltar både värde-

pappersfonder och AIF:er uppkommer svårigheter i hur nyttjandet av möjligheten till associat-

ionsrättslig struktur för deras värdepappersfonder (och specialfonder) ska se ut. Effekten blir 

att fondbolagens associationsrättsliga UCITS-fonder kan baseras i Sverige medan de AIF:er 

som bildats på associationsrättslig grund fortsatt blir tvungna att baseras utomlands. Det är 

oklart till vilken grad som fondbolag är villiga att på detta sätt dela upp var fonderna är base-

rade då det rimligen bör uppstå transaktionskostnader om förvaltningen ska ske över lands-

gränser. Denna typ av problematik är troligtvis inte så påtaglig för större fondbolag som har 

kontor i både Sverige och exempelvis Luxemburg. Problemet blir dock desto mer påtagligt för 

mindre bolag som inte har samma möjlighet att ha kontor i flera olika länder. Att istället ba-

sera sin verksamhet i ett land som erbjuder associationsrättsliga fondlösningar för både värde-

pappersfonder och AIF:er blir då ett sätt att minska på transaktionskostnader. I denna del finns 

det därmed vissa svårigheter med att kunna konkurrera med utländska lösningar på området. 

4.3 Paraplyfonder 

Frågan om paraplyfonder inom ramen för lag om investeringsbolag är för svensk rätt främ-

mande. I exempelvis Luxemburg och Irland möjliggör paraplyfonderna en struktur med un-

derfonder där varje underfond har sin egna investeringsstrategi och som riktar sig mot ett visst 

investerarkollektiv. Tillsammans bildar paraplyfonden och underfonderna en gemensam legal 

entitet där det blir kostnadseffektivt att överföra kapital från en underfond till en annan. Vid 

en konkurs av en underfond så behandlas denna underfond som om det var en separat juridisk 

person och borgenärer kan enbart rikta anspråk mot just denna underfond.   

Utredaren bemöter detta med att konstatera att ett liknande förfarande ter sig främmande för 

svensk rätt. Utredaren skulle, för att efterlikna paraplyfonderna i exempelvis Luxemburg och 

Irland, behöva skapa en juridisk person inom svensk associationsrätt som möjliggör för under-

fonder att hanteras som egna juridiska personer inom den juridiska personen paraplyfonden. 

Detta är ett fenomen som inte har någon motsvarighet i någon annan del av svensk rätt och 

lagstiftaren kommenterar att det, likt vid exkluderingen av AIF:er i lagen om investeringsbo-

lag, inte heller funnits tid och möjlighet att göra den utredning som skulle krävas för att kunna 

införa detta i svensk rätt. 
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Istället föreslår utredaren en annan lösning som det dels finns möjlighet att införa i svensk rätt 

utan omfattande utredningar inom sak- och insolvensrätt och som dels till stora delar har 

samma effekt som de utländska strukturerna med paraplyfonder. Det utredaren föreslår är att 

fonder med sin grund i en associationsrättslig struktur som förvaltas av en extern förvaltare 

inte ska behöva ha någon styrelse eller verkställande direktör, alternativt att de fonder som är 

självförvaltande ska tillåtas agera under samma ledning. Genom denna lösning menar utreda-

ren att effekten av förvaltningen blir densamma som i exempelvis Luxemburg men att det 

sakrättsliga skyddet förblir enligt svensk standard eftersom fonderna ses som enskilda juri-

diska personer. Genom att inte heller sätta upp några restriktioner för hur många investerings-

bolag som en person kan vara styrelseledamot i nås en effekt motsvarande den i Luxemburg 

med samma styrelse för flera olika associationsrättsliga fonder. Utredaren har i sin lösning 

tagit hänsyn till hur lösningar ser ut i andra rättsordningar. Genom införandet av en så kallad 

ADC, Authorised Corporate Director, som kan verka som både styrelse och verkställande 

direktör för en associationsrättslig fond underlättar man för utländska aktörer eftersom denna 

struktur är vanlig internationellt. Om utredaren valt att inte ge ADC:n denna möjlighet hade 

det inte varit säkert att strukturen blivit accepterad i en större internationell kontext. De kost-

nadsmässiga fördelar, i form av fondöverskridande transaktioner från fonder förvaltade av 

samma fondbolag, som finns med en paraplystruktur blir därmed återskapade i det svenska 

förslaget även om vägen dit ser annorlunda ut.  

Frågan är dock hur detta står sig mot de mål om ökad möjlighet till konkurrens som ställts upp 

för den svenska fondmarknaden. Till att börja med så har utredaren i denna del varit ambitiös 

i sin utredning och kommit med ett förslag som i stora delar motsvarar effekterna av det ram-

verk som för närvarande omfattar paraplyfonder i de tre stora europeiska fondnationerna. 

Tidsutrymmet att utreda de frågor som krävts för ett komplett införande av paraplyfonder i 

lagen om investeringsbolag har inte funnits och utredaren menar att det krävts omfattande 

utredningar i flera olika regelverk på området. Viss flexibilitet på området har också uppnåtts 

genom att införa en svensk variant av paraplyfonder där en extern förvaltare kan åta sig stora 

friheter med förvaltningen av ett, i teorin, obegränsat antal associationsrättsliga fonder. I dessa 

delar, kostnadseffektivitet och flexibilitet, finns det fog för att säga att det svenska förslaget 

uppnår möjlighet till ökad konkurrens för den svenska fondmarknaden. 

När det kommer till igenkännlighet för internationella investerare uppställer dock den svenska 

lösningen vissa möjliga problem. Även om effekterna av den svenska lösningen av paraply-
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fonderna i mycket motsvarar de effekter som en luxemburgsk SICAV medför, så är detta för 

en internationell investerare inte en självklarhet i ett första steg efter införandet av lag om 

investeringsbolag i svensk rätt. Det som skapar igenkännlighet, som nämnts tidigare, är an-

vändning av regelverket över tid vilket skapar ett förtroende för detsamma. Det som krävs är 

alltså att det svenska regelverket, och då framförallt lösningen med motsvarigheten till para-

plyfonder, inte förändrar sig nämnvärt över tid. Utredaren håller dock en dörr öppen i utred-

ningen om att i framtiden utveckla det svenska regelverket till att även i sin helhet införa en 

direkt motsvarighet till paraplyfonder när man säger att lag om investeringsbolag i ett första 

skede inte kommer motsvara ett luxemburgsk eller irländsk, men att i ett senare läge utveckla 

den svenska lagstiftningen till att mer motsvara de etablerade utländska rättsordningarna. För 

att skapa en igenkännlighet för det svenska regelverket bör det för lagstiftaren vara som mål 

att antingen anamma den svenska lösningen och förespråka de avsteg som gjorts från övriga 

länders lösningar alternativt att lagstiftaren redan i ett första skede inför möjligheten till para-

plyfonder i svensk rätt. Om lagstiftaren väljer att temporärt införa den lösning som föreslås av 

utredaren för att sedan i ett andra steg, ett antal år senare när en utredning om effekterna av ett 

införande gjorts, implementera en lösning som direkt motsvarar utländska paraplyfonder blir 

effekten att igenkännligheten av det svenska regelverket åter skjuts på framtiden.  

Fondbolagens Förening är den remissinstans som starkast kritiserat utredningens val att inte 

implementera en lösning med paraplyfonder i sin helhet. De menar att de problem som utreda-

ren ställer upp är överdrivna och att en mängd andra länder i Europa har löst motsvarande 

problem och infört associationsrättsliga fonder med rörligt kapital. Att argumentera att sepa-

rationsrätten inte skull respekteras utomlands anser Fondbolagens Förening inte vara ett håll-

bart argument och menar samtidigt att det utomlands inte är ovanligt att olika investerares 

kapital förvaras på ett och samma konto, oberoende av vilken underfond som investeraren 

investerat i. 

Med ett modernt regelverk menar utredningen att det svenska fondregelverket ska kunna er-

bjuda fler alternativ än enbart den kontraktuella fondstrukturen för att kunna konkurrera med 

moderna fondrättsordningar i Europa. Vidare har utredaren också uttalat att det föreslagna 

regelverket om investeringsbolag i Sverige efter införandet kommer att utvecklas successivt 

för att försöka efterlikna och motsvara den nivå på lagstiftning som finns i andra länder. Med 

detta i åtanke blir det möjligt att argumentera att för att uppnå ett modernt regelverk krävs en 

omfattande utredning kring, det nu aktuella, paraplyfonderna och införa det samma eftersom 
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detta är något som erbjuds i de nu moderna fondregelverken. Harmonisering av fondlagstift-

ningen i Europa har skett genom bland annat UCITS direktiven och AIFMD121 och för att 

samma möjligheter att nyttja alla delar av direktiven ska kunna nyttjas för svensk del bör även 

en utveckling av den inhemska associationsrätten ske. 

4.4 Aktier och aktieslag 

Ett av de största ingreppen i den svenska associationsrätten med anledning av införandet av en 

associationsrättslig fondstruktur blir bolagsprocessen med tecknande av aktier samt inlösen av 

befintliga aktier. Den nuvarande regleringen beskrivs ofta som en formalistisk process med ett 

starkt fokus på aktieägarens skydd mot bolagets möjlighet att oinskränkt förvalta de av an-

delsägarna insatta kapitalet. För att kunna möjliggöra en effektiv beslutsprocess för associat-

ionsrättsliga fonder blir det därför nödvändigt med en tydlig och enkel reglering kring utfär-

dande/inlösen av aktier som inte kräver någon motsvarighet till den formalia som tidigare 

gällt inom svensk associationsrätt. Det blir tydligt för utredaren att i princip alla regleringar 

som rör aktiekapitalet i aktiebolagslagen inte kan bli tillämpliga på investeringsbolag. 

Det förslag som utredaren lägger fram motsvarar till stor del det system som i dagsläget an-

vänds i Luxemburg. För att få fram priset på en aktie, oberoende om det handlar om utgivning 

eller inlösen, ska det totala värdet av investeringsbolagets aktiekapital delas med antalet ute-

stående aktier i bolaget för att få fram en aktiekurs som sen ska användas vid prissättningen 

av de nya aktierna alternativt det pris andelsägaren ska få för de aktier denna vill ha inlösta. 

Detta sker varje gång en transaktion sker i investeringsbolaget som påverkar antalet aktier. 

Vad gäller den luxemburgska lagen så finns det utrymme för prispåslag/prisavdrag vid nye-

mittering eller inlösen direkt i lagtexten, men detta är inget som framgår av den svenska mot-

svarigheten. Det nämns inte heller i lagkommentaren.  

Den svensk associationsrätten har som tradition haft ett stort fokus på borgenärsskyddet. Med 

exkluderingen av tillämpligheten av borgenärsskyddsreglerna i aktiebolagslagen för investe-

ringsbolag så faller dessa bort och ett annat skydd behövs därmed som kan ta dess plats. Det 

svenska sättet att sätta stor tilltro till det bundna aktiekapitalet behöver nödvändigtvis inte 

vara det enda sättet att ge andelsägarna ett starkt skydd och utredaren har i utredningen lagt 

fram ett svenskt förslag med stark inspiration från Luxemburg. Det som utredaren föreslår är 

                                                 

121 Alternative Investment Fund Managers Directive. 
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NAV-principen som innebär att utdelningar från bolaget aldrig kan ske utan att det efter ut-

delning fortfarande finns tillgångar kvar som kan täcka bolagets samtliga utestående skulder. 

Detta förfarande tillsammans med att det är förvaltaren som tillser att utgivning och inlösen 

blir korrekt genomförda överensstämmer i stort med hur regleringen motsvaras i Luxemburg. 

I en av de mer avgörande frågorna för investeringsbolagets flexibilitet vad gäller aktier så har 

utredaren valt att så långt som det är möjligt efterlikna den luxemburgska lösningen. Förfa-

randet med emittering och inlösen av aktier blir i och med detta väldigt förenklat i jämförelse 

med den tidigare formalistiska processen i aktiebolagslagen. Genom att välja detta förfarande 

blir följden också en minimering av de transaktionskostnader som tidigare varit förenat med 

förändringar av aktiekapitalet. Vad gäller möjligheten till kostnadspåslag vid emittering av 

nya andelar alternativt prisavdrag vid inlösen av andelar så har utredaren valt att frångå det 

som klart framgår av luxemburgsk lagtext. Om detta avsteg är en miss eller om det avsiktligt 

gjorts från utredaren framgår inte av utredningen, men det bör stå klart att den eventuella 

merkostnad för investeringsbolaget som uppstår vid försäljning eller inlösen av andelar på ett 

eller annat sätt i slutändan kommer att landa på investeraren i form av en ökad kostnad för att 

investera i investeringsbolaget. Osynliga avgifter som detta tillägg/avdrag kan anses utgöra, 

bör istället synliggöras så att en jämförelse kan ske mellan olika investeringsbolag och att en 

välgrundad investering kan göras av en investerare. Flexibiliteten i det svenska förslaget kan 

därmed anses vara större än i motsvarande regelverk utomlands i denna del men att detta 

kommer på bekostnad av minskad transparens. Igenkännligheten av det svenska regelverket 

för utländska investerare bör också vara i nivå med exempelvis Luxemburg då utredaren haft 

som mål att i stora delar efterlikna just den typ av lösning som finns i Luxemburg. 

Den kritik som kan framföras mot NAV-principen och det borgenärsskydd som den förväntas 

utgöra, är att den utifrån ett svenskt, konservativt, perspektiv ter sig något svag. Ur ett igen-

kännlighetsperspektiv så blir den svenska bestämmelsen bra eftersom den är utformad med 

utländska, erkända, rättsordningar som förebild men ur en konservativ vinkel så blir exempel-

vis avsaknaden av en säkerhetsmarginal, genom krav på att även efter genomförd utdelning ha 

positiva nettotillgångar under en närstående framtid122, något som kan ses som ett allt för stort 

avsteg från en svensk borgenärsskyddstradition. Eftersom NAV-principen är ett relativt nytt 

                                                 

122 Kan jämföras med försiktighetsprincipen i 17 kap. 3 § 2 st. aktiebolagslagen. 
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institut i denna del av svensk associationsrätt och en grundläggande del i det nya borgenärs-

skyddet blir det viktigt med en grundläggande utredning i frågan, något det diskuteras 

huruvida detta skett i utredningen. I en sådan avgörande del av utredningen blir det viktigt att 

det inte finns möjligheter till, som Finansinspektionen uttrycker det, regelarbitrage.  

Vad gäller andelsklasserna och möjligheterna till dessa samt att det i utredarens förslag inte 

finns något maxtak på skillnader i röstvärde så bidrar detta till en flexibilitet för förvaltaren att 

bedriva förvaltningen mer självständigt. Som utredaren beskriver i utredningen så är denna 

lösning i linje med vad som gäller för motsvarande associationsrättsliga strukturer utomlands, 

varpå igenkännligheten för utländska investerare bör vara stor. Det avsteg från det i aktiebo-

lagslagen uppställda maxtaket, om att ingen aktie får överstiga tio gånger röstvärdet för en 

annan aktie, verkar i sammanhanget med investeringsbolag rimlig och är nödvändigt för att 

kunna erbjuda den flexibilitet som fondbolag erbjuds exempelvis i Luxemburg. 

4.5 Vad händer nu? 

Den aktuella utredningen som har kommit till genom ett kommittédirektiv123, som antagit 

namnet 2014 års fondutredning, lämnade i juni 2015 delbetänkandet UCITS V - En uppdate-

rad fondlagstiftning (SOU 2015:62). Uppdraget i övrigt redovisades i slutbetänkandet En 

hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45) där utredningen kring 

associationsrättsliga fonder inbegrips.  

De delar av slutbetänkandet som avser hållbarhetsfrågor i fondförvaltningen, investerings-

sparkonto, andelsklasser med särskilda villkor för distribution och valutasäkring samt kapi-

taltäckningsregler behandlades i prop. 2017/18:5. Övriga delar av slutbetänkandet, däribland 

utredningen kring associationsrättsliga fonder i Sverige, framgår av propositionen kommer 

behandlas vid ett senare tillfälle. 124 

Man kan fråga sig varför delen med associationsrättsliga fonder i slutbetänkandet inte kom att 

inkluderas i det lagförslag som lades fram i prop. 2017/18:5. Av det som framgår i slutbetän-

kandet så finns det stora möjligheter för Sverige att utvecklas på flera områden given en in-

troducering av en associationsrättslig fondform. Det framgår av utredningen att det finns stora 

möjligheter för Sverige att bli norra Europas finanscentrum och att det för företagandet inne-

                                                 

123 Dir. 2014:139. 

124 Prop. 2017/18:5, s. 37. 
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bär en möjlighet att kunna växa eftersom fondsparandet medför kapital, inte minst för små 

och mellanstora företag. Efter att en relativt omfattande utredning gjorts i En hållbar, trans-

parent och konkurrenskraftig fondmarknad står det klart att även om lagstiftaren väljer att inte 

gå vidare med att inkludera lag om investeringsbolag i det lagförslag som lagts fram, så finns 

det bra underlag för att se vilka områden som behöver mer utredning än den som visats i nu 

aktuellt slutbetänkande. Det är underligt att inte ens kommentera att ärendet ska komma att 

fortsätta utredas i ett ytterligare ärende för att i ett senare skede kunna implementeras när ut-

redningen kring lagstiftningen är tillräcklig när det finns så mycket för Sverige att tjäna på ett 

införande.  

Efter 2014-års val till riksdag i Sverige så bildade socialdemokraterna tillsammans med mil-

jöpartiet regering, varpå miljöpartiet velat trycka på sina nyckelfrågor i form av miljötänk och 

hållbarhet. De delar som ingår i det lagförslag som lades fram, prop. 2017/18:5, består till viss 

del av hållbarhetsfrågor och transparens i fondförvaltningen. Det kan verka som att det inte 

finns tillräcklig politisk vilja för att driva igenom lag om investeringsbolag, och att det finns 

mer vilja i mer okontroversiella frågor som rör hållbarhet och miljötänk i fondförvaltningen. 

För att uppnå en modern och konkurrenskraftig fondmarknad i Sverige så räcker det inte med 

att göra en omfattande utredning och att sedan bordlägga en stor och viktig del av denna ut-

redning och istället driva igenom frågor som ter sig mer till en viss politisk riktning. Oavsett 

hur framtida skattereglering kring investeringsbolag ser ut så konstaterar utredningen att det i 

vart fall går att slå fast att ett införande inte kommer att påverka den svenska skatteinkomster 

negativt, snarare tvärtom. 
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5. Sammanfattande kommentarer 

Syftet med denna uppsats, som angivits inledningsvis, har varit att klargöra hur den svenska 

föreslagna associationsrättsliga fondformen når de uppställda målen om ökad möjlighet till 

konkurrens och modernitet på svensk fondmarknad samt om denna fondstruktur kan konkur-

rera med utländska motsvarigheter. Det har till en början varit en svår sammanställning som 

gjorts genom att se vilka som är de kritiska delarna av förslaget och sedan utläsa hur dessa 

står sig mot de mål som uppställts samtidigt som en jämförelse görs mot en utländsk motsva-

righet. Trots att det länge funnits en vilja på marknaden för en associationsrättslig fondform 

har det för lagstiftaren genom ett antal lagstiftningsärenden och utredningar aldrig funnits 

tillräckliga möjligheter inom svensk associationsrätt för att genomföra en sådan omfattande 

ändring i associationsrätten som ett införande innebär. Det ses därför positivt att det genom 

kommittédirektiv numera finns en vilja och strävande mot en modern och flexibel fondmark-

nad. 

Vid genomgång av utredningen kring en svensk associationsrättslig fondstruktur blir det tyd-

ligt att utredaren haft en strävan mot att i stort kunna motsvara de utländska rättsordningar 

som idag ses som fondcentrum och som lockar fondbolag. I en del aspekter så kopierar den 

svenska lagstiftaren utländska lösningar rakt av och i andra delar så har utredaren en egen-

komponerad lösning där utfallet blir detsamma som i utländska lösningar, men där vägen dit 

ser annorlunda ut. I andra delar har utredaren valt att exkludera delar som utredningen inte 

haft tillräckliga resurser för att kunna utvärdera eller göra tillräckligt grundliga konsekvensa-

nalyser för att kunna presentera i slutbetänkandet. Vissa andra delar, såsom tillhörande skatte-

lagstiftning, har enligt kommittédirektivet inte ens ingått i det som utredningen har att under-

söka trots att denna del är avgörande för hur väl fondverksamheten kommer tas emot av 

marknaden. Sammantaget kvarstår en känsla av ett icke komplett utredningsärende som hade 

behövt en ytterligare utredning där utredarens behov i form av tid och kompetens tillgodoses 

för att kunna göra en utredning som inte tar genvägar och exkluderar med anledning av brist 

av det ena eller det andra. Det finns så pass mycket att vinna på att kunna erbjuda den flexibi-

litet som investeringsbolag möjliggör på en svensk fondmarknad, dels genom skatteintäkter 

och dels genom att kunna motivera Sverige som ett finansiellt centrum i norra Europa, något 

som inte går att sätta ett pris på. När utfallet av utredningen blir att det känns som icke kom-

plett, blir det istället som lagstiftaren själv argumenterar för, läge att komplettera utredningen 

i de delar som inte hunnits med i den ursprungliga utredningen. För målet är klart; utredaren 
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vill kunna erbjuda en attraktiv och flexibel fondmarknad som kan konkurrera med ledande 

fondnationer i Europa, något som nuvarande utredning inte uppnår. 

De delar som utgör jämförelsepunkter i uppsatsen pekar på att det finns viss möjlighet för 

Sverige att konkurrera med ledande fondnationer i Europa genom aktuell utredning kring as-

sociationsrättsliga fonder. De delar som gäller igenkännlighet handlar till stor del om en trygg 

och stabil fondmarknad, något som utvecklas över tid när aktörer lär sig regelverket. Av 

denna anledning blir det svårt att genomföra den utopiska lagstiftningen i flera olika steg, då 

detta medför succesiva förändringar i fondmiljön och aktörer hinner inte lära sig regelverket 

innan det kommer tillägg till lagstiftningen. I delen med paraplyfonder så har lagstiftaren valt 

den lösning som bäst motsvarar den slutprodukt som erbjuds i andra fondnationer men där 

vägen dit skiljer sig från vad fondaktörer är vana vid. Det är idag svårt att uttala sig om hur en 

fondförvaltare ställer sig till den svenska lösningen gällande paraplyfonder, men för att lös-

ningen ska kunna bli lyckad krävs det att den inte förändras nämnvärt över tid så att aktörerna 

lär sig hur lösningen ser ut i Sverige. Att som utredaren uttryckt sig i utredningen, införa 

denna lösning i ett första steg för att senare när mer utredningen skett på området ändra till 

hur lösningen ser ut i ledande fondnationer, ter sig negativt ur ett igenkännlighetsperspektiv. 

Flexibiliteten och kostnadseffektiviteten går hand i hand med igenkännligheten och kommer 

också bli lidande om fondbolag inte känner sig bekväma med en eventuell föränderlig lag-

stiftning. I ett inledande läge blir det därmed också svårt att konkurrera med utländska mot-

svarigheter. 

På samma sätt blir det tydligt att det för kostnadseffektiviteten finns argument för att även 

inkludera alternativa investeringsfonder i investeringsbolagens omfattning. Genom att inte 

inkludera AIF:er blir det för små- och mellanstora svenska fondbolag fortsatt så att de fonder 

som bildas på associationsrättslig grund måste baseras utomlands. Om fondbolagen då både 

har värdepappersfonder och AIF:er så uppstår frågan om bolaget ska basera värdepappersfon-

derna bildande på associationsrättslig grund i Sverige för att sedan basera AIF:erna i rättsord-

ningar som erbjuder associationsrättsliga lösningar. Utfallet blir rimligtvis att bolagen väljer 

att förlägga alla fonder i länder som erbjuder fler strukturer för fonder, varpå Sverige går 

miste om dessa bolag. Den föreslagna svenska lagstiftningen har i denna del svårt att konkur-

rera med den utländska flexibiliteten. 
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Om verksamheten kring fonder som på ett eller annat sätt har anknytning till Sverige, anting-

en genom svenskt fondbolag eller genom att fonden riktar sig mot svenska investerare, flyttar 

till Sverige kan merkostnader som uppstår genom att hantera regelverk i en annan jurisdiktion 

på ett annat språk än svenska undvikas. På längre sikt kan fonder och fondbolag välja Sverige 

som bas för sin verksamhet givet att regleringen som omger associationsrättsliga fonder upp-

levs som trygg och säker, när valet tidigare stått mellan Luxemburg eller Irland. Sverige har 

genom införandet av associationsrättsliga fonder möjlighet att på allvar konkurrera med Euro-

pas stora fondnationer, givet att det aktuella förslaget utvecklas i de delar som uppsatsen an-

sett som inkompletta samt att en skattelagstiftning införs för de associationsrättsliga fonderna 

som ses som ett attraktivt alternativ. 
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