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Sammanfattning  
 
För att investerare ska känna sig trygga i att investera i ett aktiebolags aktier är det vitalt att 

bolagen förser investerare med rättvisande information. Investerares förtroende för 

aktiemarknaden uppnås både genom informationsgivning och tydliga sanktioner. I de allra 

flesta fall lyckas bolagen producera korrekt material som ger bolagets intressenter en riktig bild 

av bolaget vilket underlättar deras beslutsfattande, emellertid kan bolagen stundtals misslyckas. 

Det är styrelsen tillsammans med VD:n som bär ansvaret för sammanställandet av 

informationen i ett prospekt respektive i en årsredovisning. Styrelsen, VD:n och revisorn kan 

hållas ansvariga gentemot tredje man i de fall dessa i sitt uppdrag av uppsåt eller oaktsamhet 

skadar en tredje man genom att överträda en av de nämnda normerna i 29 kap. ABL som har 

till syfte att skydda en tredje man. I de fall en investerare lider en ren förmögenhetsskada på 

grund av felaktig information i ett prospekt respektive i en årsredovisning torde dessa vilja få 

sin skada reparerad genom ersättning. I dessa typer av fall kan den ersättningsberättigade 

kretsen bli mycket stor varvid lagstiftaren har gett över till rättstillämparen att bestämma 

ansvarets gränser. Genom BDO-domen har HD krävt att en investerare, utöver de klassiska 

skadeståndsrättsliga kraven, måste visa att investeraren fäst befogad tillit till den felaktiga 

informationen för att investerare ska kunna nå framgång med sin skadeståndstalan. I och med 

detta adderade krav har möjligheterna för investerare att erhålla ersättning för skada de lidit 

hänförlig till felaktig information försvårats. HD gör en distinkt skillnad i sin bedömning 

beroende på om investerare handlat på information i en årsredovisning eller i ett prospekt. I de 

fall investerare använt en årsredovisning som beslutsunderlag menar HD att en investerare 

måste visa att de fäst befogad tillit till den felaktiga information, därutöver uttalar HD att en 

årsredovisning endast kan ligga till grund för ett sådant beslutsfattande under vissa 

omständigheter. För de investerare som tecknar aktier i enlighet med ett erbjudande i ett 

prospekt ser det dock annorlunda ut, HD har uttryckt att dessa investerare kan presumeras ha 

fäst befogad tillit till informationen i prospektet villkorslöst. Därmed har rättstillämparen funnit 

att man inte kan fästa samma tillit till information i en årsredovisning som i ett prospekt när 

dessa läggs till grund för ett ställningstagande inför transaktioner på sekundärmarknaden 

respektive primärmarknaden. Detta bidrar till en särbehandling av investerare och går emot 

lagstiftarens syfte som varit att öka förtroendet för aktiemarknaden samt att ge investerare ett 

tillräckligt starkt skydd.  I realiteten borde investerares förtroende och skydd minska och deras 

möjlighet att erhålla skadestånd av styrelseledamot, VD samt revisor blir tyvärr härmed liten.  
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Abstract  
For investors to feel safe investing in a limited company’s shares, it is vital that the companies 

provide the investors with correct information. The trust for the stock market is upheld both by 

the company’s information and by clear sanctions. In most cases the companies succeed in 

producing correct information which gives the interested parties of the company a legitimate 

picture of it which facilitates decision making, however, sometimes companies do fail. It is the 

board members together with the CEO who are carrying the responsibility to compile the 

information in an annual report and prospectus. The board members, CEO and the auditor can 

be held responsible for the damage they cause to a third party if they in their duty with intent 

or negligence cause the third party damage (economic loss) by violating one of the mentioned 

standards under chapter 29 in the Swedish Companies Act whose purpose it is to protect a third 

party. In cases where the investors suffer economic loss because of the information provided in 

an annual report or a prospectus, investors would most likely want to receive financial 

compensation. In these cases the circle of damaged investors can be very wide why the 

legislator has given the right to determine the liability limits to the courts. In the BDO-verdict, 

the Supreme Court has determined that for an investor to be successful with an action for 

damages, an investor must prove that he attached legitimate trust to the inaccurate information, 

in addition to showing the classic demands of damages. Through this added requirement it has 

become more difficult for investors to be awarded compensation on the account of inaccurate 

information. The Supreme Court makes a distinct difference in their assessment if the investor 

has acted upon the information in an annual report or in a prospectus. In the cases where an 

investor has used the company’s annual report as a basis for their investment decision the 

Supreme Court states that the investor must show that the investor had legitimate trust in the 

inaccurate information, in addition the Supreme Court states that an annual report can only be 

used as a basis for an investment decision under certain circumstances. For investors who seek 

to subscribe for shares in accordance with the offer in the prospectus the Supreme Court states 

that it can be presumed that the investors have had legitimate trust in the information in the 

prospectus, unconditionally. Consequently, the Supreme Court has shown that an investor 

cannot attach the same trust in the information in an annual report as in a prospectus which is 

used as a basis for an investment decision before transactions on the secondary market 

respectively on the primary market. This fact will lead to a different treatment of investors and 

is contrary to the legislator’s purpose which has been to enhance the trust for the stock market 

as well as give investors sufficient protection. In reality, the investors’ trust in the market will 
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decrease and investors’ opportunities to receive damages from the board members, CEO and 

auditor will diminish.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund  
 
Korrekt informationsgivning från aktiebolag och aktiemarknadsbolag är avgörande för en väl 

fungerande aktiemarknad. Det är därutöver centralt för svenskt näringsliv att tillgången till 

information från bolagen är tillräcklig och rättvisande särskilt när bolagen vänder sig till 

allmänheten för att söka kapital.1 En av aktiebolagets skyldigheter är att förse dess intressenter 

med olika typer av information. Information från ett aktiebolag är viktig för att aktiebolaget 

både ska kunna värderas korrekt samt se till att aktiebolagets investeringar allokeras på ett sätt 

som kan skapa mervärden för samhället i stort, vilket kräver tydliga regler om 

informationsgivning. Bolagens informationsgivning är dessutom fundamental för att jämna ut 

den ojämna maktbalans som annars torde råda mellan bolaget och dess intressenter. Korrekt 

information har särskilt sagts kunna drabba aktieägare och tredje man som i sina dispositioner 

har haft anledning att lita på bolagets informationsgivning.2 Det kan därtill anföras att bolagets 

informationsgivning fungerar som bolagsintressenternas osynliga skyddsmantel och endast den 

som erhållit tillräcklig information kan fatta ett riktigt beslut.3  

 

I allmänhet kan det anses vara tämligen riskfyllt att som privatperson välja att placera sitt kapital 

i ett aktiebolags aktier varför lagstiftaren har ansett det viktigt att investerare hyser ett starkt 

förtroende för aktiemarknaden. Ett starkt förtroende för aktiemarknaden kan uppnås genom ett 

starkt investerarskydd och har varit känt att bidra till effektiva finansiella marknader. Detta ökar 

investerares aktivitet samt bidrar till att bolag anser det attraktivt att notera sina aktier då de 

därigenom kan åtnjuta kapitaltillförsel.4 Högt förtroende bland aktörerna på aktiemarknaden 

bidrar även till lägre transaktionskostnader vilket förenklar aktörernas möjlighet att göra affärer 

med varandra.5 Detta har sagts upprätthållas dels genom att aktiebolagen förser aktiemarknaden 

och dess intressenter med korrekt information, dels genom att lagstiftaren ställer upp tydliga 

sanktioner för de personer som är ansvariga för sammanställandet av informationen. Genom att 

                                                        
1 Af Sandeberg, Catarina, Prospektansvaret caveat emptor eller caveat venditor?, Iustus förlag AB, Uppsala 
2001, s. 51. 
2 Taxell, Lars Erik, Bolagsledningens ansvar – Några riktlinjer, Åbo Akademis förlag, Åbo, 1988, s. 55.  
3 Af Sandeberg, Catarina, Prospektansvaret caveat emptor eller caveat venditor?, Iustus förlag AB, Uppsala 
2001, s. 69.  
4 Journal of Financial Economics 58 (2000) 3-27, Investor protection and corporate governance, La Porta Rafael, 
Lopez-de-Silianes Florencio, Shleifer Andrei, Vishny Robert, Received 16 June 1999; received in revised form 
11 October 1999. 
5 SOU 2005:18, s. 26.  
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bolagsledningen av lagstiftaren åläggs lämna information till bolagets intressenter möjliggör 

det även för intressenterna att kontrollera och övervaka att bolagsledningen agerar i enlighet 

med bolagets intresse vilket bör fungera preventivt och avhålla bolagsledningen från att handla 

på ett sätt som annars skulle kunna skada bolagets intressenter.  

 

I denna framställning kommer fokus att ligga på information i ett prospekt respektive i en 

årsredovisning. Information i ett prospekt eller i en årsredovisning som är vilseledande, 

bristfällig, felaktig eller som utelämnas kan medföra att en aktieägare eller en investerare lider 

ekonomisk skada. När den felaktiga informationen  når marknaden kan den påverka aktiekursen 

negativt genom att aktiekursen sjunker vilket åsamkar investeraren ekonomisk skada. När en 

investerare lider skada på grund av bolagets felaktiga informationsgivning torde denna 

investerare vilja hålla skadevållaren ansvarig samtidigt som denne torde vilja erhålla ekonomisk 

ersättning för den skada denne lidit. 

 

I denna situation uppkommer frågorna om vem som är ansvarig för den felaktiga informationen 

och på vilka grunder en investerare har rätt till ersättning. När en investerare lider skada på 

grund av felaktig information i ett prospekt respektive i en årsredovisning står det inte helt klart 

om sanktionsreglerna i 29 kap. ABL till fullo uppfyller kravet på att erbjuda allmänheten och 

därmed investerare ett tillräckligt starkt investerarskydd. I vissa fall kan det vara mycket svårt 

att bedöma vem som rätteligen ska bära ansvaret för felaktig information samt hur långt 

ansvaret sträcker sig beroende på om transaktionerna gjorts genom ett prospekt på 

primärmarknaden eller genom en årsredovisning på sekundärmarknaden. 

 

I BDO-domen ansåg HD att den ersättningsberättigade kretsen riskerade att bli mycket stor och 

fann det därmed nödvändigt att till det externa ansvaret gentemot tredje man vid felaktig 

informationsgivning i en årsredovisning på sekundärmarknaden addera kravet på att tredje man 

ska ha fäst befogad tillit till informationen för att ha rätt till ersättning enligt 29 kap. 2 § ABL. 

Genom att HD adderar detta krav är det av intresse att utreda hur ansvarsbedömningen kommer 

att se ut i olika situationer när investerare använt ett prospekt eller en årsredovisning som 

beslutsunderlag samt vilka konsekvenser kravet på befogad tillit kan leda till. Detta får anses 

stå som motivering för att utreda detta ämne närmare.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
Framställningens huvudsakliga syfte är att utreda gällande rätt avseende ansvaret för felaktig 

information i ett prospekt samt vilka möjligheter som existerar för den skadelidande kretsen, 

främst tredje man, att erhålla ersättning för den ekonomiska skada de lidit. Utöver detta kommer 

framställningen att utreda ansvaret för felaktig information i en årsredovisning samt vilka 

möjligheter den skadelidande kretsen har att erhålla ersättning för den ekonomiska skada de 

lidit. Jämförelsen mellan ansvarsbedömningen i ett prospekt respektive i en årsredovisning 

kommer att utredas med utgångspunkt i BDO-domen, primärt kommer de olika tillitskraven att 

behandlas. Därtill är syftet, om det finns skillnader i ansvarsbedömningen, att jämföra om det 

finns fog eller inte för att dessa existerar. För att på bästa sätt systematisera framställningens 

syften kommer nedanstående frågeställningar att användas.  

• Kan ett prospekt respektive en årsredovisning användas som beslutsunderlag för ett 

ställningstagande att teckna eller förvärva aktier på primärmarknaden respektive på 

sekundärmarknaden?  

• Kan man fästa samma tillit till information i ett prospekt som riktar sig till  

primärmarknaden som till information i en årsredovisning som i BDO-domen riktade 

sig mot sekundärmarknaden?   

• Är samtliga investerare tillräckligt skyddade med dagens reglering?  

 
 
1.3 Metod och material  
 
För att uppnå framställningens syften och frågeställningar kommer framställningen att främst 

tillämpa den rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska metoden används både för att 

fastställa och systematisera gällande rätt, därmed kan man säga att metoden har två sidor.6 I 

tillämpningen av denna metod utgår man från de klassiska rättskällorna som är allmänt 

erkända.7 Dessa är förutbestämda och räknas i det följande upp i hierarkisk följd: lagtext, 

prejudikat, förarbeten samt doktrin, vilka kommer att utvecklas mer nedan. Lagtext och 

prejudikat tolkas numera brett och kan innefatta europarättsligt samt unionsrättsligt material.8 

För analysen är rättskällans auktoritet utslagsgivande.  

                                                        
6 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, uppl. 3, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 43. 
7 Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, Juridisk Metodlära, uppl. 1:1, Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 21.  
8 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, uppl. 3, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 43. 
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Framställningen kommer härutöver till viss del att tillämpa den rättsanalytiska metoden vilken 

innebär både ett analyserande och kritiserande av den gällande rätten.9 Den rättsanalytiska 

metoden är inte på samma sätt som den rättsdogmatiska metoden bunden till att använda de 

klassiska rättskällorna utan analysen kan bygga på andra material som inte skapar gällande 

rätt.10 Den rättsanalytiska metoden är friare och öppnar dessutom upp för värderingar och kan 

även göra jämförelser till utländsk rätt.  

 
1.3.1 Lagtext 
 
Lagstiftning är i Sverige betraktad som den högst uppsatta rättskällan i rättskälleläran och har 

formell auktoritet. Den lagstiftning som framförallt för denna framställning varit viktig är 

bestämmelserna i aktiebolagslagen, lagen om handel med finansiella instrument, 

årsredovisningslagen samt skadeståndslagen. När lagstiftning brister i sin utförlighet kräver det 

dock även studium av andra rättskällor.  

 

1.3.2 Förarbeten  
 
Förarbeten som rättskälla tillmäts stor betydelse vid tillämpande av den rättsdogmatiska 

metoden, detta då förarbetenas uppgift är att tolka ändamålet med en viss lag.11 

Förarbetsuttalanden har även precis som lagstiftning och prejudikat ibland ansetts kunna 

tillmätas formell auktoritet. Däremot ska inte alltför stor vikt fästas vid förarbetsuttalanden då 

lagstiftaren inte beslutat om att rösta igenom förarbetena utan endast lagtexten vilket begränsar 

förarbetsuttalanden som gedigen rättskälla. Undersökning av förarbeten syftar i denna 

framställning till att tolka lagarnas ändamål och syfte.  

 
1.3.3 Prejudikat 
 
Prejudikat som rättskälla tillmäts formell auktoritet.12 Bristen på prejudikat avseende 

prospektansvaret bidrar till att analogier får dras av andra prejudikat som finns att tillgå, givetvis 

ska dock försiktighet härmed iakttas. När det gäller äldre prejudikat bör man generellt vara 

kritisk till tillmätandet av värdet eftersom samhället och rättsutvecklingen kan ha ändrats sedan 

                                                        
9 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, uppl. 3, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 46.  
10 Sandgren, a.a., s. 46. 
11 Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, Juridisk Metodlära, uppl. 1:1, Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 28. 
12 Kleineman, Jan, Till frågan om rättsvetenskapen som omedelbart verkande rättskälla, JT 1994-95, s. 646.  
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prejudikatet slogs fast. För att ett prejudikat ska vara förtroendeingivande bör det vara rationellt 

motiverat, tillämpbart, begripligt samt till viss grad vara generellt så att prejudikatet i övrigt 

kan passa in i ett rättssystem. För denna framställning är prejudikatet NJA 2014 s. 272, även 

kallad BDO-domen, främst intressant, då den rör en revisors skadeståndsansvar enligt 29 kap. 

1-2 §§ ABL för dennes oaktsamma revision av en årsredovisning på sekundärmarknaden 

gentemot tredje man.  

 
1.3.4 Doktrin 
 
Doktrin är en rättskälla som avser att beskriva och systematisera samt väga samman det rättsliga 

materialet.13 För framställningen har en övervägande del av materialet utgjorts av doktrin då 

ansvaret för felaktig information endast i begränsad utsträckning kunnat hämtas ur föregående 

rättskällor. Författarna som behandlar felaktig informationsgivning är inte alltid överens. 

Framställningen kommer att studera doktrin, lagkommentarer samt vetenskapliga artiklar som 

behandlar ansvaret för informationen i prospekt respektive i årsredovisning och presentera 

författarnas olika åsikter som materialet lyfter fram. Allmänt betraktas doktrin som en svagare 

rättskälla och används främst som ett komplement till lagstiftning, förarbeten och prejudikat. 

Det som talar för att i framställningen använda sig av doktrin är att författaren har stor möjlighet 

att sammanställa och analysera övriga rättskällor samt väga dessa samman.14 Till skillnad från 

de rättskällor som besitter formell auktoritet har doktrinen endast förmåga att övertyga genom 

de argument som författaren framför. 

 
1.4 Avgränsning 
 

Framställningen kommer främst att fokusera på bolagsorganens samt revisors externa 

skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1-2 §§ ABL som kan aktualiseras när en tredje man lidit ren 

förmögenhetsskada på grund av felaktig information i ett prospekt respektive i en 

årsredovisning. De informationsregler som framställningen allenast kommer att behandla är de 

regler som rör bolagets skyldighet att upprätta ett prospekt vid börsintroduktion och därmed 

nyemission samt årsredovisning, bolagets andra informationsregler kommer inte att behandlas 

vidare. Framställningen kommer inte att behandla andra typer av prospektsituationer eller andra 

typer av värdepapperserbjudanden som kan komma att aktualisera ett prospektupprättande samt 

avser inte heller att behandla situationer då denna är undantagen. 

                                                        
13 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, uppl. 3, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 44. 
14 Sandgren, a.a., s. 44. 
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Ett prospekt och en årsredovisning behandlas i framställningen främst för att möjliggöra en 

jämförelse och en bedömning av handlingarnas likheter, skillnader samt funktioner som 

beslutsunderlag inför investerares transaktioner på primärmarknaden respektive 

sekundärmarknaden. Framställningen kommer vid jämförelsen att främst att använda BDO-

domen som utgångspunkt, vilken rör en revisors skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1-2 §§ ABL 

för dennes oaktsamma revision av en årsredovisning på sekundärmarknaden gentemot tredje 

man. Framställningen avser inte att behandla primärmarknaden och sekundärmarknaden 

ingående utan bara ta hänsyn till dessa marknader i jämförelsen av dessa handlingar.  

 

Härutöver ligger framställningens fokus på möjligheten för en framtida tredje man att erhålla 

ersättning enligt 29 kap. ABL på grund av felaktig information som offentliggjorts av bolaget 

i ett prospekt och en årsredovisning samt vid några problematiska situationer som kan komma 

att drabba en tredje man negativt. Vidare avser framställningen emellertid inte att redogöra för 

vad som kan eller faktiskt klassificeras som sådan felaktig information. Framställningen 

kommer likaså inte att utreda aktiemarknadsbolagets informationsskyldighet vilket utesluter 

regelverken på värdepappersmarknaden. Vidare avser framställningen inte att beakta EU-

rättsliga regler mer än vad de kommit att påverka vår nationella lagstiftning. Framställningen 

avser inte att fastställa rättsläget i sin helhet utan avser endast att utreda om rättsläget kan 

betraktas som tillfredställande för en tredje man. 

 
1.5 Disposition  
 
Inledningsvis i kapitel 2 redogörs för när ett prospekt ska upprättas, vilket syfte prospektet fyller 

samt prospektets innehåll och vem som ansvarar för att upprätta ett prospekt när denna 

skyldighet inträder. I kapitel 3 redogörs för när en årsredovisning ska upprättas, vilket syfte 

årsredovisningen fyller, årsredovisningens innehåll och vem som ansvarar för att upprätta en 

årsredovisning. Därefter kommer kapitel 4 att fokusera på den skada som uppkommer vid 

felaktig eller vilseledande information i prospekt och årsredovisning. Därutöver fortsätter 

kapitel 4 med att redovisa vad som innefattar organledamöters samt revisors ansvar. Kapitel 5 

tar fasta på skadeståndets olika förutsättningar utifrån skadeståndslagens allmänna principer. 

Härutöver redogör kapitel 6 för omständigheterna i BDO-domen som ligger till grund för 

efterföljande kapitel 7 där en analys av HD:s uttalanden om befogad tillit och presumerad 

befogad tillit kommer att göras. Kapitel 8 avser att fokusera på tre typsituationer som kan 
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komma att vara av intresse för att förstå den inverkan HD:s uttalanden har på en tredje man. 

Avslutningsvis i kapitel 9 redogörs för framställningens slutsatser och kommentarer.  

 
1.6 Terminologi 
 

Genom framställningen används termer som felaktig, vilseledande, bristfällig information 

vilka ska förstås som sådan felaktig information som leder till att tredje man lider skada. 

Härutöver förekommer begreppet organledamot vilket i framställningen används som ett 

samlingsnamn för styrelseledamot och VD. Utöver detta används begreppen primärmarknad 

och sekundärmarknad. En primärmarknad är en marknad där aktier förvärvas för första 

gången medans en sekundärmarknad är en marknad där aktier förvärvas för andra gången.   
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2. Prospekt  
 

Ett prospekt utgör ett viktigt verktyg genom att förse de finansiella marknaderna med 

information vid utgivande eller försäljning av aktier.15 Bestämmelserna avseende prospekt är 

idag samlade i LHF, därtill finns det ytterligare bestämmelser i EU:s prospektförordning som 

är direkt tillämplig i Sverige och i aktiemarknadens självreglering.16 Huvudsakligen ska ett 

prospekt upprättas vid två olika situationer: när någon genom ett erbjudande av finansiella 

instrument erbjuder allmänheten att köpa eller sälja finansiella instrument eller när finansiella 

instrument tas upp till handel på en reglerad marknad.17  

 

2.1 Prospektets syfte och funktion 
 
Prospektets huvudsakliga syfte är enligt förarbetena att garantera skydd för investerare 

samtidigt som det ska garantera marknadseffektivitet.18 Om det finns tillräckliga möjligheter 

för den skadelidande som lider skada av att reglerna inte efterlevts stärks den 

investerarskyddande effekten. Bestämmelser om informationskrav är därför viktigt för 

prospektets huvudsakliga syfte. Skyddet för investerare ska enligt förarbetena ses som ett skydd 

mot att bli felinformerade och från att göra felaktiga transaktioner.19 Detta har sagts uppnås 

genom att behovet av information på aktiemarknaden tillgodoses,20 och i förarbetena har det 

uttalats att information är en viktig faktor för investerarskyddet.21 Genom att prospektet 

tillhandahåller allmänheten, främst kapitalmarknaderna, tillfredställande och korrekt 

information i och med utgivande eller försäljning av värdepapper så underlättar det att 

investerare utifrån informationen kan fatta ett korrekt beslut.22 Ett allmänt starkt förtroende för 

de finansiella marknaderna har dessutom sagts ha stor betydelse för ett lands välstånd och utan 

förtroendet skulle ekonomin kunna förlora i effektivitet. För att kunna fatta ett korrekt beslut 

                                                        
15 Af Sandeberg, Catarina, Prospektansvaret caveat emptor eller caveat venditor?, Iustus förlag AB, Uppsala 
2001, s. 69. 
16 DS 2013:16, s. 26. 
17 Prop. 2004/05:158, s. 51.  
18 Prop. 2004/05:158, s. 59. 
19 Prop. 2004/05:158, s. 59. 
20 Af Sandeberg, Catarina, Prospektansvaret caveat emptor eller caveat venditor?, Iustus förlag AB, Uppsala 
2001, s. 70.  
21 Prop. 2004/05:158, s. 59. 
22 Af Sandeberg, Catarina, Prospektansvaret caveat emptor eller caveat venditor?, Iustus förlag AB, Uppsala 
2001, s. 69.  
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krävs det att uppgifterna i prospektet kan användas på ett sätt så att de kan bilda sig en 

uppfattning om värdet på de värdepapper bolaget avser att emittera och på så vis fyller 

prospektet sin funktion. Att investera i värdepapper innebär allmänt ett risktagande och det bör 

här påpekas att prospektets syfte inte är att skydda investerare från att fatta felaktiga beslut utan 

endast att skydda dem från att fatta beslut som är baserade på information som är av felaktig 

eller bristfällig karaktär.23 För att prospektet ska kunna tjäna dessa syften måste det ställas en 

del krav på dess utformning och innehåll. 

 
2.2 Vem ska upprätta prospektet?  
 
Den som ansvarar för att upprätta ett prospekt framgår av 2 kap. 9 § LHF. Denna bestämmelse 

tar upp vem som är ansvarig för att upprätta ett prospekt i olika situationer. När ett erbjudande 

sker till allmänheten som innefattar emission av överlåtbara värdepapper ska emittenten 

upprätta prospektet. Detsamma gäller när ett erbjudande till allmänheten sker om köp av aktier, 

konvertibler, teckningsoptioner eller teckningsrätter som lämnas av någon som innehar sådana 

överlåtbara värdepapper. Av bestämmelsens ordalydelse är det emittentens skyldighet att 

upprätta ett prospekt, däremot anges inte vilket specifikt organ som åläggs detta ansvar. 

Emellertid kan man av förarbetena utläsa att det är den juridiska personens styrelse eller 

motsvarande ledande organ som har det övergripande ansvaret för bolaget och därmed torde 

ansvaret att upprätta ett prospekt åligga styrelsen.24 Detta uttalande förefaller vara rimligt med 

hänsyn till att det enligt 4 kap. 18 §, 5 kap. 16 § och 7 kap. 27 § ABL för publika bolag 

uttryckligen åvilar styrelsen i bolaget att upprätta ett prospekt när sådan skyldighet inträder.25  

 

2.3 Prospektets innehåll   
 
Som ett resultat av prospektdirektivet har bestämmelserna om prospektets innehåll samlats i      

2 kap. 11 § LHF. I bestämmelsen återges de grundläggande kraven på den information som ska 

ingå i ett prospekt. Enligt denna bestämmelse ska ett prospekt innehålla all information rörande 

emittenten och de överlåtbara värdepapperen som är nödvändig för att en investerare ska kunna 

göra en välgrundad bedömning av emittentens och en eventuell garants tillgångar och skulder, 

finansiella ställning, resultat och framtidsutsikter samt av de överlåtbara värdepapperen. Enligt 

2 kap. 11 § stycke 2  LHF framkommer att mer detaljerad information angående vad ett prospekt 

                                                        
23 Prop. 2004/05:158, s. 58.  
24 Prop. 2004/05:158, s. 126. 
25 Prop. 2004/05:158, s. 125. 
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ska innehålla finns att tillgå i prospektförordningen. I förarbetena till LHF gjordes en medveten 

hänvisning till prospektförordningen istället för att ta in förordningens regler direkt i den 

nationella lagtexten, eftersom förordningen per automatik är direkt tillämplig som lag i Sverige. 

Därtill har hänvisningen till prospektförordningen som funktion att komplettera LHF:s 

generella bestämmelser avseende ett prospekts innehåll. Bortsett från innehållet uppställer även 

prospektförordningen krav på i vilken ordning informationen i prospektet presenteras. Av art. 

25 i förordningen kan man utläsa att ett prospekt ska inledas med en tydlig och detaljerad 

innehållsförteckning, följt av en sammanfattning, en presentation avseende de risker som är 

kopplade till emittenten och det slag värdepapper som emittenten avser att erbjuda. Utöver detta 

ska övriga uppgifter som krävs enligt prospektförordningens mallar och moduler gälla i 

upprättandet av prospektet. I praktiken är det möjligt att införa ytterligare krav på information 

i ett prospekt, förutsatt att det både är relevant för de värdepapper som ska emitteras samt för 

den aktuella emittenten.26 

 

Vidare regleras utformningen av ett prospekt i 2 kap. 13 § LHF, där stadgas att ett prospekt 

antingen ska upprättas som ett eller tre separata dokument. Om prospektet upprättas som tre 

separata dokument ska prospektet bestå utav ett registreringsdokument, en värdepappersnot 

samt en sammanfattning. Registreringsdokumentet ska innehålla information om emittenten, 

värdepappersnoten ska innehålla information om de finansiella instrumenten samt 

sammanfattningen ska innehålla en sammanfattning av informationen som återgivits i 

prospektet. Ibland kan ett prospekt få upprättas som ett grundprospekt, se 2 kap. 16-17 §§ LHF. 

Vidare reglerar 2 kap. 13 och 14 §§ LHF vad respektive dokument ska innehålla. Ibland får 

även viss information utelämnas, se 2 kap. 18-19 §§ LHF. Vad gäller hänvisningar till andra 

dokument samt hur språket ska formuleras, se 2 kap. 20 § LHF och 2 kap. 21-23 §§. Vad som 

gäller för tillägg till prospekt, hänvisas till 2 kap. 34 § LHF. Ett prospekt eller ett grundprospekt 

är som huvudregel giltigt i högst tolv månader enligt 2 kap. 24 § LHF. Tiden räknas från den 

dag då prospektet blev godkänt av Finansinspektionen. Prospektet måste bli godkänt för att det 

sedermera ska få offentliggöras. För framställningen är det för läsaren av vikt att förstå att 

Finansinspektionens prospektgranskning inför ett godkännande inte kan likställas med en 

klassisk ”due diligence”.  

                                                        
26 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa, 
införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av annonser, art 1.2 och skäl 5. 
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Förutom lagstiftningen ska emittenten även ta hänsyn till de regler och föreskrifter som ställs 

upp av marknaden. Ett bolag måste i ett första led inför en börsintroduktion underteckna ett 

noteringsavtal som förbinder bolaget att följa börsens regelverk för emittenter. Regelverket 

innehåller bestämmelser om hur bolagen ska lämna information och ytterligare information 

avseende vad som krävs för att uppfylla prospektförordningens krav på information.27 Genom 

undertecknandet förbinder sig bolagen vidare att följa god sed på aktiemarknaden. God sed på 

aktiemarknaden kan både grunda sig i uttalanden från aktiemarknadsnämnden, 

rekommendationer från kollegiet för bolagsstyrning samt den svenska koden för 

bolagsstyrning.   

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
27 Regelverk för emittenter, Nasdaq Stockholm 8 december 2016, s 7. 
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3. Årsredovisning  
 
Alla aktiebolag har en skyldighet att upprätta finansiell information av olika slag. Denna 

finansiella information kan ta sig flera uttryck, i denna framställning och i detta kapitel  ligger 

fokus på årsredovisningen och bestämmelser om dess upprättande och offentliggörande 

återfinns i årsredovisningslagen som bygger på EU:s fjärde och sjunde bolagsdirektiv samt 

internationella redovisningsstandarder.28 En årsredovisning anses allmänt vara ett av bolagets 

främsta officiella informationsverktyg,29 vilken har som främsta funktion att informera olika 

intressenter om bolagets finansiella ställning samtidigt som årsredovisningen också har 

betydelse för bolagets ekonomistyrning.30 

 
3.1 Årsredovisningens syfte och funktion 
 
Årsredovisningens huvudsakliga syfte är enligt förarbetena att förse information till bolagets 

intressenter.31 Redovisningen kan beroende på till vem redovisningen riktar sig till delas in i en 

intern samt i en extern redovisning.32 Den interna redovisningen tar sikte på de åtgärder inom 

bolaget som således syftar till  att underlätta bolagsledningens planering och kontroll av 

verksamheten och är sedermera inte lagreglerad. Den externa redovisningen, som emellertid är 

mest intressant för denna framställning, omfattar  den löpande bokföringen, årsbokslutet, års- 

och koncernredovisning samt bolagets delårsrapporter. Enligt förarbetena har års- och 

koncernredovisning som ska offentliggöras som huvudsakligt syfte att ge information till 

bolagets intressenter.33 För aktieägare och tredje man är det särskilt viktigt att reglerna om 

bokslut och redovisning iakttas, då felaktigheter kan komma att drabba dessa personer som har 

haft anledning att förlita sig på informationen.34 I doktrin har som exempel nämnts då 

aktieförvärvare förvärvar aktier till överpris.35  

 

Gemensamt för all extern redovisning är att den ska redovisa bolagets ekonomiska utveckling 

samt ställning vid bestämda tidpunkter.36 Därmed kan redovisningen ge bild av avkastningen 

                                                        
28 Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt - Fördjupning och komparativ belysning, uppl. 1:1, Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2015, s. 528.  
29 Dotevall, a.a., s. 523. 
30 Dotevall, a.a., s. 511.  
31 Prop. 1995/96:10, s. 174. 
32 Prop. 1995/96:10, s. 174. 
33 Prop. 1995/96:10, s. 174. 
34 Taxell, Lars Erik, Bolagsledningens ansvar – Några riktlinjer, Åbo Akademis förlag, Åbo, 1988, s. 55. 
35 Taxell, a.a., s. 55.  
36 Prop. 1995/96:10, s. 174. 
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avseende det investerade kapitalet i bolaget. Korrekt redovisningsinformation har enligt 

förarbetena sagts underlätta beslutstagande och att bolagets resurser allokeras effektivt mellan 

olika alternativa användningar.37 Vidare har redovisningen som syfte att fungera som underlag 

för en kontroll och uppföljning av bolagets verksamhet och medelsförvaltning. Samtidigt som 

redovisningen ska fungera som ett beslutsunderlag ska den även bidra till insyn i verksamheten. 

Det är således viktigt att informationen om verksamheten som återges är tillräcklig och 

vederhäftig eftersom då redovisningen bl.a. kan ligga till grund för många olika typer av 

affärsbeslut men också att den ligger till grund för aktieägarnas beslut om att bevilja styrelsen 

och den verkställande direktören ansvarsfrihet. Redovisningen har även direkt betydelse för 

borgenärernas skydd, då borgenärerna därigenom kan bevaka sina intressen och handla därefter. 

Härutöver har redovisningen också betydelse för beskattningen av en näringsverksamhet,38 då 

taxeringen fäster vikt vid de intäkter och kostnader som återfinns i årsredovisningen. 

Redovisningen fungerar också som ett hjälpmedel för utredandet av misstankar om ekonomiska 

oegentligheter i bolaget.  

 

För samhällets möjligheter att kontrollera att bolagen uppfyller de redovisningskrav som 

uppställs i författning och annan instruktion gör redovisningen en stor inverkan. Det 

grundläggande krav som ställs på årsredovisningen av dess intressenter är att den är ska kunna 

fungera som ett besluts- och kontrollunderlag.39 

 
3.2 Vem ska upprätta årsredovisningen?  
 
I Sverige är det styrelsen och den verkställande direktören som har i uppgift att upprätta 

bolagets årsredovisning. I och med denna skyldighet ansvarar de även för innehållet i 

årsredovisningen. Om en styrelseledamot eller om den verkställande direktören har en 

avvikande mening om innehållet är det viktigt att  denna tillförs årsredovisningen. När 

årsredovisningen sedermera är upprättad ska den lämnas till revisorerna för granskning senast 

sex veckor innan ordinarie den bolagsstämma där årsredovisningen behandlas.40 Enligt 7 kap. 

25 § ABL har aktieägarna en stadgad rätt att två veckor innan den ordinarie bolagsstämman ta 

del av årsredovisningen samt revisionsberättelsen. I de fall årsredovisningen innehåller 

                                                        
37 Prop. 1995/96:10, s. 174. 
38 Prop. 1995/96:10, s. 174 ff. 
39 Prop. 1995/96:10, s. 175.  
40 Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt - Fördjupning och komparativ belysning, uppl. 1:1, Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2015, s. 514. 
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bristfälliga eller felaktiga uppgifter kan både styrelsen, den verkställande direktören och 

revisorn bli skadeståndsansvariga enligt 29 kap. 1 och 2 §§ ABL. Styrelsen kan bli ansvariga 

då de bär det yttersta ansvaret för att redovisningshandlingarna uppvisar en rättvisande bild av 

bolaget samt att redovisningshandlingarna är upprättade enligt god redovisningssed.41  

Årsredovisningar ska upprättas i tid så att de vidare kan offentliggöras inom fyra månader från 

räkenskapsårets slut.  

 
3.3 Årsredovisningens innehåll  
 
En årsredovisning grundas på bolagets bokföring och är avsedd att vara den officiella rapporten 

om bolagets ekonomiska förhållanden vid räkenskapsårets slut. Den externa årsredovisningen 

är till sin karaktär standardiserad vilket möjliggör jämförelser mellan olika räkenskapsperioder 

samt mellan olika bolag. För att årsredovisningen ska kunna tjäna dessa syften måste det ställas 

en del krav på redovisningens utformning och innehåll.  

 

Enligt 2 kap. 1 § ÅRL ska en årsredovisning innehålla en balansräkning, en resultaträkning, en 

förvaltningsberättelse samt noter. Vid upprättandet av en årsredovisning ska en grundläggande 

princip följas. Denna framgår av 2 kap. 3 § ÅRL och stadgar att balansräkning, resultaträkning 

samt förvaltningsberättelse ska upprättas som en helhet och därtill ge en rättvisande bild av 

bolagets ekonomiska ställning och resultat av verksamheten. Bolagets tillgångar kan värderas 

olika beroende på om bolaget avser att fortsätta driva verksamheten eller om den förväntas 

upphöra och om bolaget då väljer att avyttra dessa tillgångar.42  

 

En årsredovisning ska vidare enligt 2 kap. 2 § ÅRL vara tydlig och överskådlig. Innebörden av 

detta är att den information som lämnas i årsredovisningen ska vara av betydelse för bolagets 

olika intressenter. Förhållanden som inte är särskilt relevanta för verksamheten behöver inte tas 

med i årsredovisningen utan kan lämnas därhän.  

 

Informationen som ska läggas fram i en årsredovisning ska vara vägledande samtidigt som den 

korrekt ska beskriva bolagets faktiska förhållanden. Uppgifterna bör vara möjliga att verifiera 

och således inte alltför subjektiva. Att uppgifter ska kunna gå att verifiera innebär att en 

                                                        
41 Härkönen, Elif, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning – särskilt om amerikansk och svensk reglering av 
selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper, Jure Förlag AB, Stockholm, 2013, s. 98. 
42 Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt - Fördjupning och komparativ belysning, uppl. 1:1, Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2015, s. 512. 
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utomstående bedömare ska kunna komma till samma slutsatser om bolagets förhållanden som 

återges i årsredovisningen. Information i en årsredovisning ska vidare vara tillförlitlig och 

redovisningen bör således präglas av stor försiktighet och därtill vara så fullständig som möjligt.  

 

Härutöver får bolagets tillgångar och intäkter inte övervärderas, likaså får bolagets skulder och 

kostnader inte undervärderas. Årsredovisningen ska enligt förarbetena präglas av fullständighet 

vilket innebär att årsredovisningen ska innehålla alla transaktioner som är nödvändiga för att 

informationen i årsredovisningen inte ska bli vilseledande. Enligt 2 kap. 4 ÅRL ska 

redovisningshandlingarna när de upprättas bygga på idén att bolagets verksamhet ska fortsätta. 

Detta gäller även när värdering ska tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat. Principen om 

att endast intäkter som är konstaterade ska varje räkenskapsår tas upp i redovisningen. När 

årsredovisningen är sammanställd ska den granskas av en revisor som i en revisionsberättelse 

sammanfattar sina synpunkter, revisionsberättelsen biläggs sedan årsredovisningen till 

bolagsstämman. Revisorn ska i sin revision och granskning följa god revisionssed. Utöver detta 

ska årsredovisningen enligt 2 kap. 7 § ÅRL undertecknas av samtliga styrelseledamöter och i 

vissa fall även av den verkställande direktören. När godkännande och undertecknande av 

behöriga ledamöter har skett är årsredovisningen i legal mening fastställd och bör därmed ge 

en rättvisande bild om bolagets ekonomiska ställning.43 Noteras bör att undertecknandet i sig 

inte påverkar ansvaret, dvs undertecknandet varken utvidgar eller förminskar ansvaret.44  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

                                                        
43 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, uppl. 3:1, Wolters Kluwer Sverige AB, 2017, s. 127. 
44 Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt - Fördjupning och komparativ belysning, uppl. 1:1, Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2015, s. 524. 
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4. Ansvar för ren förmögenhetsskada 
 
4.1 Inledning 
 
Skadestånd är en civilrättslig möjlighet att kräva ersättning för en skada som har uppkommit. 

Skadeståndets funktion består såväl av en reparativ och en preventiv sida. 45 Skadeståndet har 

som reparativ funktion att sätta den skadelidande i samma ekonomiska ställning som om skadan 

inte hade inträffat medan skadeståndets preventiva funktion tar sikte på att förhindra att 

skadeståndsskyldighet ens uppkommer. Ur ett rättspolitiskt perspektiv kan man beskriva 

skadeståndet som en sanktion mot ett från det allmännas oönskat handlande.46  

 

Skadeståndsrätten har ett brett tillämpningsområde och är främst tillämplig på den 

utomobligatoriska skadeståndsrätten, vilket framgår av 1 kap. 1 § SkL. Denna regel är 

emellertid dispositiv och ger företräde åt bestämmelser i annan lagstiftning, vilket betyder att 

bestämmelsen ger företräde till skadeståndsreglerna i ABL samt i vissa fall även åt andra 

allmänna rättsprinciper47 och vid kontraktsförhållanden.48 I de fall en skada uppkommer utan 

att ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen överträtts gäller emellertid den 

allmänna skadeståndsrättsliga regleringen i SkL.  

 

Den skada som aktualiseras i associationsrättsliga sammanhang och specifikt vid felaktig 

information i ett prospekt eller i en årsredovisning benämns ren förmögenhetsskada.49 Ren 

förmögenhetsskada definieras i 1 kap. 2 § SkL som en sådan ekonomisk skada som uppkommer 

utan samband med att någon lider person- eller sakskada.50 I svensk rätt är huvudregeln att ren 

förmögenhetsskada leder till skadeståndsskyldighet om den vållats genom brott, 2 kap. 2 § SkL. 

Med brott ska förstås sådana handlingar som är ålagda med straff både i BrB och i annan 

speciallagstiftning som reglerar straff.51 Till denna huvudregel hör ett stort antal undantag samt 

tvivelaktiga fall.52 Denna reglering kan vid en första anblick uppfattas som tämligen sträng och 

bestämmelsens restriktiva tillämpningsområde har främst ansetts vara motiverad med hänsyn 

                                                        
45 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, uppl. 8, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 36 fff.  
46 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, uppl. 9, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 57.  
47 Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 1 kap. 1 §, Lexino 2013-05-3. 
48 Härkönen, Elif, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning – särskilt om amerikansk och svensk reglering av 
selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper, Jure Förlag AB, Stockholm, 2013, s. 282. 
49 Härkönen, a.a., s. 282. 
50 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, uppl. 8, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 65.  
51 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, uppl. 8, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 63 f.  
52 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, uppl. 8, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s.70.  
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till att den ersättningsberättigade kretsen måste begränsas då den annars riskerar att bli mycket 

stor men motiveringen kan även utsträckas till att det för rättssäkerheten är viktigt att kunna 

förutse de ekonomiska konsekvenserna.53 Den restriktiva ordalydelsen i 2 kap. 2 § SkL har 

intressant nog inte varit avsedd att utgöra ett hinder för rättspraxisens utvidgning avseende 

ansvaret för ren förmögenhetsskada, vilket man annars av bestämmelsens ordalydelse lätt kan 

tro.54 Efterhand har regeln i 2 kap. 2 § SkL, även känd som ”spärregeln”, långsamt genom praxis 

luckrats upp och skadestånd kan i vissa fall utgå för ren förmögenhetsskada utan att skadan 

vållats genom brott.55 Skadeståndsansvaret för ren förmögenhetsskada på det 

associationsrättsliga området  återfinns i ABL:s 29 kapitel  och kräver till skillnad från 2 kap. 

2 § SkL inte att skadan ska vara vållad genom brott. Däremot kompletteras ABL av de allmänna 

skadeståndsrättsliga reglerna och principerna,56 då ABL:s skadeståndsregler precis som den 

allmänna skadeståndsrätten ställer upp krav på skada, adekvat orsakssamband, oaktsamhet och 

uppsåt vilka vid tillämpningen ska följa den allmänna skadeståndsrättens principer.  

 

4.2 Direkt och indirekt skada enligt ABL 
För att någon ska kunna åläggas ansvar då ett ersättningsanspråk framställs krävs det emellertid 

att något kan betecknas som en skada och att skadeståndet är en kompensation för denna 

skada.57 Som inledningen till detta kapitel klargjorde handlar det i associationsrättsliga 

sammanhang om en ren förmögenhetsskada. Inom associationsrätten kan en aktieägare och en 

tredje man lida direkt eller indirekt skada, vilket man inte omedelbart kan utläsa av lagtexten.58 

Ett generellt skadebegrepp har av Dotevall inte anses vara möjligt att fastställa utan 

skadebegreppet ska helst formuleras då ansvar görs gällande, eftersom skadan för bolaget, 

aktieägare och tredjeman kan se annorlunda ut.59 Dotevall anför att med skada ska förstås sådan 

ekonomisk förmöghetsförlust som utan eller mot den skadelidandes vilja drabbat denne.60 

 

                                                        
53 Samuelsson, Per, Information och ansvar, Norstedts Juridikförlag, Stockholm, 1991, s. 267. 
54 Af Sandeberg, Catarina, Prospektansvaret caveat emptor eller caveat venditor?, Iustus förlag AB, Uppsala 
2001, s. 107.  
55 Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen - En kommentar, uppl. 5, Norstedts juridik, 
Stockholm, 2014, s. 69.  
56 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, uppl. 3:1, Wolters Kluwer Sverige AB, 2017, s. 46. 
57 Samuelsson, Per, Information och ansvar, Norstedts Juridikförlag, Stockholm, 1991, s. 288. 
58 Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt - Fördjupning och komparativ belysning, uppl. 1:1, Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2015, s. 362. 
59 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, uppl. 3:1, Wolters Kluwer Sverige AB, 2017, s. 54.  
60 Dotevall, a.a., s. 54.  
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En direkt skada innebär att en aktieägare eller tredje man lider omedelbar skada utan att bolaget 

lider någon skada. I förarbetena till ABL har det bl.a. framställts att felaktiga uppgifter i en 

årsredovisning som vållar att aktieägare köpt eller sålt aktier i bolaget eller när en borgenär med 

hänvisning till sådana uppgifter lämnat bolaget kredit är att betrakta som en direkt skada.61 Fel 

i prospekt har även enligt förarbetena ansetts utgöra en direkt skada.62  

 

En indirekt skada innebär att bolaget lider skada och genom att bolagsförmögenheten minskar 

så lider en aktieägare eller tredje man indirekt skada. I förarbetena till ABL har det ansetts klart 

att en borgenär kan ha rätt till ersättning för indirekt skada förutsatt att bolaget genom den 

skadegörande handlingen blev insolvent eller förvärrade en redan bestående insolvens.63 

Däremot är det mer tveksamt om en enskild aktieägare kan ha rätt till ersättning för en indirekt 

skada när den indirekta skada drabbar samtliga aktieägare.64 För att en aktieägare ska kunna 

erhålla ersättning för en indirekt skada krävs principiellt att skadan riktar sig mot en viss eller 

vissa aktieägare.65 Framställningen kommer fortsättningsvis endast att fokusera på när en tredje 

man lider direkt skada då denne förvärvat aktier på grund av felaktig information i ett prospekt 

eller i en årsredovisning, indirekt skada kommer inte vidare att behandlas.  

 

Dotevall beskriver direkt skada som en omedelbar skada som vållas tredje man.66 Varje 

förmögenhetsminskning kan inte betraktas som en skada i detta sammanhang utan 

förmögenhetsminskningen ska enligt Dotevall ha ett samband med en pliktförsummelse för att 

kunna falla inom ABL:s skadebegrepp.67 Samuelsson till skillnad från Dotevall väljer att 

definiera skada utifrån en ekonomisk teori och som ett tekniskt skadebegrepp, och menar att en 

skada alltid och enbart utgörs av den förmögenhetsförlust som åsamkas genom utebliven eller 

inträffad kursändring orsakad av den  uppgiftsskyldiges försumlighet.68 När det ska bedömas 

om en aktieägare eller annan lidit direkt skada så anför Samuelsson att förutsättningarna för 

skadestånd ska göras inom ramen för det externa ansvaret, se nedan avsnitt 4.9, och förutsätter 

att författningarna jämte bolagsordningen ska ha överträtts.69 Vilket får sägas stämma överens 

                                                        
61 Prop. 1997/98:99, s. 188.  
62 SOU 2005:18, s. 99. 
63 Prop. 1997/98:99, s. 189.  
64 Nerep, Erik, Samuelsson, Per, Aktiebolagslagen: en lagkommentar – kapitel 23-32, uppl. 2, Thomson Reuters 
Professional AB, Stockholm, 2009, s. 400. 
65 Af Sandeberg, Catarina, Prospektansvaret caveat emptor eller caveat venditor?, Iustus förlag AB, Uppsala 
2001, s. 112.  
66 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, uppl. 3:1, Wolters Kluwer Sverige AB, 2017, s. 54.  
67 Dotevall, a.a., s. 56. 
68 Samuelsson, Per, Information och ansvar, Norstedts Juridikförlag, Stockholm, 1991, s. 284. 
69 Samuelsson, a.a., s. 284. 
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med vad Dotevall menar. Samuelsson uttalar vidare att skadebegreppet spelar en stor roll för 

ansvarsbedömningen och att det därför är av vikt hur definitionen av skadebegreppet sker.70 

Samuelsson menar att man allmänt ska förstå en skada som en viss ofördelaktig effekt. 

Samuelsson definierar skadebegreppet och anför att skada utgörs av ”….den 

förmögenhetsförlust som åsamkas genom utebliven eller inträffad kursändring orsakad av den 

uppgiftsskyldiges försumlighet.”71 Allmänt kan det vara tämligen svårt att fastställa att felaktig 

information ligger till grund för den negativa effekt som uppkommit på aktiemarknaden. Därför 

har Samuelsson funnit det nödvändigt att uppställa att skadevållarens handlande eller 

underlåtenhet endast ska vara skadeståndsgrundande då den innebär en  väsentlig kurspåverkan. 

Enligt Samuelsson uppfyller en kurspåverkan på 10 % eller mer en sådan väsentlig 

kurspåverkan, eftersom man som investerare får räkna med att kursfluktuationer under 10 % 

kan förekomma vid handel på aktiemarknaden, vilket är motiverat enligt mig då det allmänt 

anses riskfyllt att investera kapital på aktiemarknaden.  Af Sandeberg har till denna diskussion 

anfört att kursfluktuationer under 10 % även kan innebära stor skada för investerare och menar 

att även andra parametrar än den procentuella kursavvikelsen skulle kunna spela roll, t.ex. 

jämförelse till de normala rörelserna i aktiekursen.72  

 

Ett annat sätt att beräkna den uppkomna skadan på är genom metoder i finansiell ekonomi  som 

används flitigt i den amerikanska värdepappersrätten.73 Genom eventstudier är det nämligen 

möjligt att fastställa om den felaktiga informationen orsakat en skada samt dess storlek, detta 

har dock HD genom BDO-domen inte ansetts vara möjligt då valt att helt bortse från dessa 

metoder.  

 

4.3 Ansvar på bolagsrättslig grund  

Bolagets ansvar återfinns överhuvudtaget inte i ABL utan bolagets ansvar ska bedömas enligt 

allmänna skadeståndsrättsliga principer.74 Anledningen till detta är att ett bolag inte kan agera 

och företa rättshandlingar utan sina företrädare. Den princip som då blir gällande är den 

allmänna culparegeln om ansvar för eget vållande, även det s.k. organansvaret.75 I 

organansvaret inbegrips bolagets styrelse samt verkställande direktör. Ett bolag som agerar 

                                                        
70 Samuelsson, a.a., s. 285. 
71 Samuelsson, a.a., s. 284 f.  
72 Af Sandeberg, Catarina, Prospektansvaret caveat emptor eller caveat venditor?, Iustus förlag AB, Uppsala 
2001, s. 116.  
73 Andersson, Jan, Sveen, Daniel, Skyddet för investerare efter BDO-domen, JT, 2017-18, s. 254. 
74 Samuelsson, Per, Information och ansvar, Norstedts Juridikförlag, Stockholm, 1991, s. 261.  
75 Samuelsson, a.a., s. 262.  
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genom sina företrädare kan i förlängningen hållas skadeståndsansvarigt då bolaget ansvarar för 

sina företrädares handlande.76 En begränsning av bolagsansvaret är att handlandet måste kunna 

tillskrivas bolaget vilket innebär att handlandet måste ha skett inom bolagets verksamhet. Är 

detta rekvisit uppfyllt torde det i realiteten inte spela någon avgörande roll vilket bolagsorgan 

som orsakat den skadebringande handlingen. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar 

person- eller sakskada ska ersätta skadan enligt 2 kap. 1 § SkL, likaså blir den som vållar ren 

förmögenhetsskada genom brott ersättningsskyldig enligt 2 kap. 2 § SkL. Dessa allmänna 

bestämmelser om skadestånd möjliggör i förlängningen att ett aktiebolag kan bli 

skadeståndsansvarigt.77 Ansvaret för bolagsorganens handlande bör inte beblandas med ett 

ordinärt principalansvar. Till detta ska dock anföras att det inte anses möjligt för aktiebolag att 

bli skadeståndsansvarigt på kontraktsrättslig grund när deras aktieägare grundar sitt anspråk på 

aktieteckning eller aktieförvärv eller andra fondpapper som getts ut av bolaget.78   

 
4.4 Ansvar för organledamöter 

Ansvaret för organledamöter gentemot bolaget och ansvaret gentemot aktieägare eller annan 

regleras i den grundläggande bestämmelsen i 29 kap. 1 § ABL. Bestämmelsen är sedermera 

fördelat i ett internt och ett externt ansvar. Enligt 29 kap. 1 § ABL stadgas att en stiftare, 

styrelseledamot eller verkställande direktör kan bli ansvarig gentemot bolaget om denne i 

fullgörandet av sitt uppdrag skadar bolaget uppsåtligen eller av oaktsamhet, detta kallas det 

interna ansvaret. Det finns en rad bestämmelser i ABL som, om de överträds, kan skapa ett 

antagande om att oaktsamhet föreligger och ersättningsskyldighet bör därmed kunna utgå. 

Organledamöterna kan således bli ansvariga i den mån de överträder eller åsidosätter 

bestämmelserna i ABL, tillämplig lag om årsredovisning samt bolagsordningen som ålägger 

organledamöterna förpliktelser mot bolaget. Regelöverträdelser vållar generellt inte problem 

när man ska bedöma organledamöters skadeståndsskyldighet, förutsatt att man kan identifiera 

samt avgränsa skadan. Problemen kan däremot uppkomma om organledamöternas ansvar ska 

grundas på andra förpliktelser som organledamöterna har gentemot bolaget. Skada som tillfogas 

bolaget ställer emellertid upp ett strängare ansvar i och med att ansvaret omfattar överträdelser 

av andra lagar, föreskrifter samt förpliktelser. Detta ska dock inte vidare i denna framställning 

beröras. Som huvudregel är organledamöternas ansvar individuellt vilket betyder att de främst 

                                                        
76 Samuelsson, a.a., s. 261.  
77 Samuelsson, a.a., s. 261 och Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen - En kommentar, uppl. 5, 
Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 66 f.  
78 Nerep, Erik, Samuelsson, Per, Aktiebolagslagen: en lagkommentar – kapitel 23-32, uppl. 2, Thomson Reuters 
Professional AB, Stockholm, 2009, s. 404. 
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är personligt ansvariga för sina handlingar respektive underlåtelser och endast ska hållas 

ansvariga för dessa.  

 

Bestämmelsen i 29 kap. 1 § 2 meningen ABL stadgar  vidare att detsamma gäller när skadan 

tillfogas en aktieägare eller någon annan genom en överträdelse av regel i ABL, 

bolagsordningen eller tillämplig lag om årsredovisning: detta kallas det externa ansvaret.79 Det 

externa ansvaret innehåller en ansvarsbegränsning men även en utvidgning av ansvaret för ren 

förmögenhetsskada.80 I förarbetena har det uttalats att organledamöters ersättningsskyldighet 

avser sådan skada som åsamkats en aktieägare, bolagsborgenär jämte annan tredje man av 

uppsåt eller av vårdslöshet samt att handlandet som åsamkat en aktieägare, bolagsborgenär eller 

annan tredje man skada innefattat en överträdelse av bestämmelse i ABL eller i 

bolagsordningen, vilken avser att ge aktieägare, bolagsborgenär eller annan tredje man 

rättsskydd.81 Förarbetsuttalandena har även uttryckt att informationsreglerna i ABL (de s.k. 

balansräkningsreglerna) är mycket viktiga för tredje man samt för bolagsborgenärs rättskydd 

då dessa träder i förbindelse med bolaget i egenskap av aktieägare eller kreditgivare.82 Det 

externa ansvaret begränsas genom att en överträdelse av de angivna författningarna jämte 

bolagsordningen måste ske medan ansvaret utvidgas genom att skadan även kan ha tillfogats 

annan, vilket kan innefatta många olika typer av tredje män, bl.a. borgenärer, potentiella 

investerare m.fl. Bestämmelsen i 29 kap. 1 § ABL utvidgar organledamöters 

ersättningsskyldighet för ren förmögenhetsskada, då ansvar ej kan undgås genom denna 

bestämmelse.83 Ansvaret har dock sagts kunna undgås om organledamoten kan styrka att en 

försummelse inte bör tillräknas honom eller henne personligen.84  

 

Den reglering som sedermera överträds måste vara utformad på så sätt att den syftar till att 

skydda en aktieägares eller tredje mans intresse, även så kallat skyddsintresse.85  Detta betyder 

i förlängningen att den som påstår att en regel överträtts som haft till syfte att skydda den 

skadelidande måste visa att regeln i ABL, tillämplig lag om årsredovisning, bolagsordningen 

eller prospektreglerna har haft som syfte att skydda det intresse som sedermera kränkts genom 

                                                        
79 Taxell, Lars Erik, Bolagsledningens ansvar – Några riktlinjer, Åbo Akademis förlag, Åbo, 1988, s. 51. 
80 Nerep, Erik, Samuelsson, Per, Aktiebolagslagen: en lagkommentar – kapitel 23-32, uppl. 2, Thomson Reuters 
Professional AB, Stockholm, 2009, s. 398. 
81 SOU 1941:9, s. 651.  
82 SOU 1941:9, s. 640.  
83 Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, uppl. 10, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 
368. 
84 Prop. 1997/98:99, s. 187.  
85 Taxell, Lars Erik, Bolagsledningens ansvar – Några riktlinjer, Åbo Akademis förlag, Åbo, 1988, s. 54. 
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den skadevållande handlingen eller underlåtenheten. Den uppmärksamme läsaren märker 

snabbt att regeln inte omfattar andra författningar än de uppräknande. I förlängningen kan 

förstås att aktieägare eller annan inte kan kräva ersättning enligt 29 kap. ABL med hänsyn till 

andra regler än de redan nämnda.86 En överträdelse av antingen ABL, tillämplig lag om 

årsredovisning, bolagsordningen eller prospektreglerna måste emellertid ske för att aktualisera 

organledamöternas skadeståndsansvar gentemot tredje man. För att kunna åberopa dessa regler 

är det dock av vikt att förstå innebörden av dessa samt att slå fast deras räckvidd. Överträdelse 

av ABL avser samtliga regler i ABL, överträdelse av bolagsordningen avser bolagsverkets 

senast fastställda bolagsordning för det aktuella bolaget och tillämplig lag om årsredovisning 

gäller förutom årsredovisningslagens regler för koncernredovisning även de internationella 

redovisningsstandarder som antagits av EU:s förordning om tillämpning av sådana standarder87 

samt att prospektreglerna omfattar LHF och prospektförordningen, se 1 kap. 12 a § ABL.88 

Däremot har Taxell anfört att i de fall ABL hänvisar till andra bestämmelser i andra lagar bör 

organledamöters ansvar kunna utvidgas att även gälla för dessa lagrum även om bestämmelsen 

inte uttryckligen gäller ABL.89  

 

Det kan vidare bli problematiskt om organledamöterna är okunniga om innehållet i ABL,  

tillämplig lag om årsredovisning, bolagets bolagsordning eller om prospektreglerna. Dotevall 

menar att man kan tala om två olika typer av okunnighet. Den första är så kallad rättsvillfarelse, 

den andra är så kallad faktisk villfarelse. Rättsvillfarelse ska förstås som att skadevållaren varit 

okunnig eller haft en felaktig uppfattning avseende rättsregelns innehåll eller dess existens. 

Faktisk villfarelse tar sikte på att en organledamot faktiskt varit okunnig om förhållanden som 

ska beaktas vid culpabedömningen. Faktisk villfarelse kan i vissa fall vara ursäktlig medan det 

krävs mycket speciella omständigheter för att ursäkta en rättsvillfarelse.90  

 

Följden av att prospektdirektivet implementerades i svensk rätt, se 29 kap. 1 § stycke 2 ABL, 

är att en utvidgning av organledamöters interna respektive externa ansvaret har skett. 

Hänvisningen till reglerna i LHF och prospektförordningen ska förstås som att överträdelser av 

dessa bestämmelser också kan medföra ett ansvar för organledamöter om de skadar bolaget, 

                                                        
86 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, uppl. 3:1, Wolters Kluwer Sverige AB, 2017, s. 214. 
87 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, uppl. 3:1, Wolters Kluwer Sverige AB, 2017, s. 194. 
88 Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, uppl. 10, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 
368. 
89 Taxell, Lars Erik, Bolagsledningens ansvar – Några riktlinjer, Åbo Akademis förlag, Åbo, 1988, s. 55. 
90 Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt - Fördjupning och komparativ belysning, uppl. 1:1, Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2015, s. 371. 
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aktieägare eller annan. Med stöd av den generella ansvarsbestämmelsen 29 kap. 1 § ABL kan 

en organledamot bli skadeståndsskyldig om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet medverkat 

till att ett prospekt inte innehåller den information som lagen föreskrivit och skada därigenom 

drabbar en investerare som tecknar eller förvärvar aktier. Ansvaret omfattar vissa typer av 

dokument och de lagstadgade krav som gäller för dessa typer av handlingar. De dokument och 

handlingar som omfattas av detta ansvar är prospekt, erbjudandehandlingar i samband med 

offentliga uppköp, handling likvärdig med prospekt i samband med fusion samt 

prospektförordningen som behandlar information i prospekt, utformningen av dessa, 

införlivande genom hänvisning samt offentliggörande och spridning av annonser,91 se även 

kapitel 2 i framställningen.  

 

För att ansvar enligt 29 kap. 1 § ABL ska kunna aktualiseras är en förutsättning att en 

organledamot, inom sitt uppdrag, av uppsåt eller oaktsamhet, vållar bolaget ren 

förmögenhetsskada. Detsamma gäller för aktieägare och annan med tillägget att 

skadeståndsansvaret dessutom förutsätter att den aktuella skadan ska ha orsakats genom en 

överträdelse av någon av de stadgade regleringarna92 samt att ett av aktieägares eller annans 

skyddsintresse, av den skadevållande handlingen, blivit kränkt.  

 
4.5 Revisors skadeståndsansvar   
 
Enligt 29 kap. 2 § ABL så är en revisor, lekmannarevisor eller särskild granskare 

ersättningsskyldig enligt samma grunder som anges i 29 kap. 1 § ABL.93 Revisorn spelar en 

central roll i det aktiebolagsrättsliga ansvarssystemet vars främsta uppgift är att granska och 

rapportera. Det är främst bolagets årsredovisning, bokföring samt organledamöternas 

förvaltning som revisorn ska granska och rapportera om.94 Granskningens kvalitét styrs av god 

redovisningssed vilket betyder att granskningen ska vara så ingående och omfattande som god 

redovisningssed kräver, se 9 kap. 3 § stycke 1 ABL. Vad god redovisningssed innefattar kan 

inte utläsas direkt av lagtext utan får sökas i allmänna standarder, av revisorsnämndens praxis 

samt allmänna domstolars rättspraxis. Revisorns granskning framkommer av 

                                                        
91 Nerep, Erik, Samuelsson, Per, Aktiebolagslagen: en lagkommentar – kapitel 23-32, uppl. 2, Thomson Reuters 
Professional AB , Stockholm, 2009, s. 405 ff. 
92 Härkönen, Elif, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning – särskilt om amerikansk och svensk reglering av 
selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper, Jure Förlag AB, Stockholm, 2013, s. 305. 
93 Se 29 kap. 2 § ABL för hela beskrivningen av paragrafen. 
94 SOU 2016:34, s. 57. 
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revisionsberättelsen som läggs fram årligen inför bolagets bolagsstämma.95 Denna 

revisionsberättelse riktar sig främst mot bolagets befintliga aktieägare men har även en stor 

betydelse för andra potentiella intressenter.96 Granskningen kan få växlande omfattning och 

innebörd då bolagens förhållanden kan skifta,97 och kan även påverkas av bolagets storlek.98 

Den lagstadgade revisionen har som syfte att säkerställa riktigheten av och förtroendet för den 

reviderade ekonomiska information,99 för att upptäcka eller förebygga olagliga eller på annat 

oförsvarliga förvaltningsåtgärder. Syftet innefattar även att klarlägga om styrelseledamot eller 

verkställande direktör har gjort sig skyldig till åtgärd eller försummelse som kan aktualisera 

skadeståndsskyldighet. Av revisionsberättelsen ska det framgå om styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget eller inte. Beviljar 

bolagsstämman bolagsledningen ansvarsfrihet är det en indikation på att skadeståndsanspråk 

inte bör riktas mot bolagsledningen, åtminstone inte på den information som vid beslutet lades 

fram.100 Revisionsberättelsen ska även innehålla anmärkningar om huruvida styrelseledamot 

eller verkställande direktör handlat i strid med ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller 

bolagsordningen. Det ska kommas ihåg att det enligt god redovisningssed är tillåtet för revisor 

att utelämna sådana uppgifter som kan tyckas vara av oväsentliga avvikelser,101 däremot är det 

endast styrelsen som lämnar en bild av bolagets ekonomi.  

 

Revisorns skadeståndsansvar aktualiseras främst då revisorn i strid med god redovisningssed 

lämnat en alltför god bild av bolagets ekonomi.102Ansvaret för en revisor delas på samma sätt 

som för organledamöterna in i ett internt respektive externt ansvar. En revisor är således i 

samma omfattning som organledamöterna skadeståndsansvarig i fullgörandet av sitt uppdrag 

om revisorn skadar bolaget uppsåtligen eller av oaktsamhet. Likaså är revisorns 

skadeståndsansvar gentemot aktieägare eller annan förenligt med det som gäller för 

organledamöterna. Revisorn kan alltså bli skadeståndsansvarig om skadan vållats genom att 

revisorn överträtt bestämmelse i ABL, tillämplig lag om årsredovisning, bolagsordningen samt 

                                                        
95 Skog, Rolf, Rodhes Aktiebolagsrätt, uppl. 24, Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 206.   
96 Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt - Fördjupning och komparativ belysning, uppl. 1:1, Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2015, s. 335. 
97 Prop. 2009/10:204, s. 57. 
98 Skog, Rolf, Rodhes Aktiebolagsrätt, uppl. 24, Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 207. 
99 Nerep, Erik, Samuelsson, Per, Aktiebolagslagen: en lagkommentar – kapitel 23-32, uppl. 2, Thomson Reuters 
Professional AB, Stockholm, 2009, s. 408.  
100 Nerep, Samuelsson, a.a., s. 408.  
101 Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt - Fördjupning och komparativ belysning, uppl. 1:1, Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2015, s. 334. 
102 Af Sandeberg, Catarina, Prospektansvaret caveat emptor eller caveat venditor?, Iustus förlag AB, Uppsala 
2001, s. 326.  
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vad som i 29 kap. 1 § ABL stadgas om prospekt. Härutöver ansvarar revisorn även för skada 

som vållas av dennes medhjälpare (revisorn kan regressvis kräva medhjälparen på ersättning 

enligt 4 kap. 1 § SkL). Om revisionsbolag är revisor blir bolaget tillsammans med den som varit 

huvudansvarige för revisionen skadeståndsskyldigt.  

 

För att skadeståndsansvaret för en revisor ska kunna realiseras gentemot bolaget krävs att en 

skada har uppstått, att skadan orsakades inom revisorns fullgörande av sitt uppdrag, att revisorn 

agerat uppsåtligen eller av oaktsamhet och att det föreligger adekvat kausalitet mellan 

handlandet eller underlåtenheten och skadan.103 Den skada som avses ska vara ekonomiskt 

mätbar skada. För bolaget kan denna skada exempelvis ta sig uttryck i kostnader, 

inkomstbortfall eller värdeminskning på bolagets egendom. Egentligen behöver det inte vara 

en förmögenhetsförminskning utan det räcker med att bolaget går miste om en potentiell intäkt. 

Vidare måste skadan ha förverkligats vilket i förlängningen betyder att ett handlande som inte 

resulterat i någon skada således inte kan aktualisera något skadeståndsansvar. Detsamma som 

ovan gäller när man talar om revisorns ansvar gentemot aktieägare eller annan med tillägget att 

den aktuella skadan orsakats genom en överträdelse av någon av de stadgade regleringarna, 

samt att ett skyddsintresse, av den skadevållande handlingen, blivit kränkt.  

 

Noteras bör att en revisor i första hand är begränsad till att ersätta den skada denne själv vållat 

samt att det därtill kan konstateras att ett adekvat orsakssamband föreligger mellan handlandet 

eller underlåtenheten och den påträffade skadan. En revisor kan däremot bli ansvarig för hela 

skadan. Detta kan ske om en revisor varaktigt brustit i sin kontroll och en förlustbringande 

åtgärd har kunnat företas på grund av den bristande kontrollen.104  

 
4.6 Ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen och revisorn 
 
Fördelningen mellan bolagsorganen, där innefattat styrelseledamöter , verkställande direktören 

och revisorn styrs i hög grad av bolagsorganens och revisorns skilda funktioner. Av 8 kap. 4 § 

ABL kan man utläsa att det är styrelsen som har det övergripande tillsyns- och 

övervakningsansvaret vilket innefattar att fortlöpande göra ekonomiska bedömningar av 

bolagets situation. I detta ingår även att kontrollera och följa upp bokföring, medelsförvaltning 

samt bolagets ekonomiska förhållanden. Vidare kan man av 8 kap. 29 § ABL utläsa att den 

                                                        
103 SOU 2016:34, s. 75. 
104 Nerep, Erik, Samuelsson, Per, Aktiebolagslagen: en lagkommentar – kapitel 23-32, uppl. 2, Thomson Reuters 
Professional AB, Stockholm, 2009, s. 410.  
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verkställande direktören har i uppgift att ombesörja bolagets bokföring och medelsförvaltning 

med allt vad det innebär. Denna paragraf ska dock helst läsas tillsammans med 8 kap. 4 § tredje 

stycket ABL av vilken framkommer att styrelsen axlar det yttersta ansvaret. Det yttersta 

ansvaret innefattar tillsyn, kontroll samt övervakning.  

 

Bolagsorganen har vidare som uppgift att ta fram korrekt information till årsredovisningen 

medan revisorns främsta uppgift är att granska styrelsens och den verkställande direktörens 

förvaltning enligt vad som följer god redovisningssed, enligt 9 kap. 3 § ABL. I granskningen 

ingår det för revisorn att bedöma om styrelsen respektive den verkställande direktören fullgjort 

sin tillsynsplikt.105  

 

En revisor ska vakta bolagets intressen och om revisorn skadar bolaget genom uppsåt eller 

vårdslöshet blir denna revisor ersättningsskyldig.106 Revisorerna har även en plikt att i sin 

verksamhet iaktta bolagets intressenters intressen vilket kan föranleda skadeståndsskyldighet 

gentemot andra, vilket kommer till uttryck genom att revisionsberättelsen är offentlig.107  

 

Den granskning som bolagets revisor utför ska bolagsledningen kunna förlita sig på.108 Om 

bolagets revisor fullgör sitt uppdrag med normal omsorg vilket allmänt borde räcka för att 

upptäcka allvarliga brister i ett bolags bokföring kan även styrelseledamöter och den 

verkställande direktören vid sidan av revisorn åläggas ansvar. Styrelsen bär som bekant 

huvudansvaret för bolagets förvaltning vilket innefattar att styrelsen ska upprätta 

årsredovisningen, vilken ska ge en bild av bolagets finansiella ställning, som sedan ska granskas 

av revisorn så noggrant att granskningen uppfyller de krav som ställs enligt god 

redovisningssed. Betydelsen av detta är att styrelse och den verkställande direktörns 

försummelser att upprätta årsredovisningen korrekt enligt de lagar och föreskrifter som finns 

att tillgå kan leda till att revisorn inte blir ansvarig då en revisor i sin granskning följt vad som 

krävs av revisorn.  

 

 
 
                                                        
105 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, uppl. 3:1, Wolters Kluwer Sverige AB, 2017, s. 126. 
106 Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, uppl. 10, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 
215. 
107 Johansson, a.a., s. 215. 
108 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, uppl. 3:1, Wolters Kluwer Sverige AB, 2017, s. 125. 
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5. Skadeståndets förutsättningar 
 
För att skadestånd ska kunna utgå krävs att flertalet förutsättningar är uppfyllda. Den ansvarige 

skadevållaren ska ha orsakat en skada genom att ha underlåtit eller företagit ett visst handlande. 

När handlandet resulterat i att beteendet överträtt en av rättsordningen upprätthållen 

beteendenorm brukar oaktsamhet föreligga.109 Härutöver krävs ett adekvat orsakssamband 

mellan skadan och handlingen eller underlåtenheten. I de svårbedömda fallen och särskilt när 

det gäller rena förmögenhetsskador kan det finnas anledning att i skadeståndsbedömningen ta 

hjälp av olika begränsningsläror.110 Dessa är vid sidan av adekvat kausalitet främst den s.k. 

normskyddsläran och principen om befogad tillit. De skadeståndsrättsliga grundsatser som 

kommer att behandlas mer ingående nedan är culpa, kausalitet (orsakssamband), adekvans, 

normskyddsläran, tillitsteorin och kravet på närhet samt flodvågsargumentet. Kapitlet avslutas 

med en kort redogörelse för de amerikanska teorierna fraud on the market och the efficient 

capital market hypothesis.  

 

5.1 Culpa  
 
Culparegeln är ett av skadeståndsrättens mest vitala verktyg och tillämpas främst på sak-, och 

personskador och innebär att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar skada är skyldig 

att ersätta den.111 Regeln har en dubbel funktion genom att den är både avskräckande och 

moralbildande. Regeln kan säga bidra till att personer avhåller sig att begå handlingar som 

orsakar skada för andra personer.112 Inom skadeståndsrätten finns det två huvudgrupper,  

inomobligatoriskt ansvar som avser regler om ersättning för skador inom ett 

kontraktsförhållande samt utomobligatoriskt ansvar som avser skador utanför 

kontraktsförhållanden och som avser regler om utomobligatoriskt ansvar. I denna framställning 

är det utomobligatoriska skadeståndsansvaret särskilt intressant och det inomobligatoriska 

skadeståndsansvaret kommer vidare inte behandlas.  

 

                                                        
109 Samuelsson, Per, Information och ansvar, Norstedts Juridikförlag, Stockholm, 1991, s. 282.  
110 Samuelsson, a.a., s. 282. 
111 Adestam, Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 29 kap. 1 §, Lexino 2017-10-27. 
112 Prop. 1972:5, s. 75.  
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Culparegelns grundpelare är skuld och aktualiserande av ansvar kräver generellt ett oaktsamt 

positivt handlande.113 Underlåtenhet aktualiserar som huvudregel inget skadeståndsansvar men 

det finns undantag t.ex. då det finns en rättslig skyldighet att handla vilket kan göra att 

underlåtenhet kan utgöra oaktsamhet.114 För aktiemarknaden är detta vitalt, då 

aktiemarknadsbolagen naturligt genom flertalet regler åläggs massiv informationsgivning 

gentemot marknaderna. Betydelsen av detta är att även ett förtigande av information kan 

aktualisera skadeståndsansvar. Regelns utgångspunkt är att den skadelidande i det enskilda 

fallet ska erhålla full ersättning för hans eller hennes förlust som skadan åsamkat.115 Har den 

skadelidande däremot medverkat till skadan genom eget vållande kan det sedermera bli tal om 

en jämkning av skadeståndet.116 Vid en culpabedömning är den avgörande frågan om den som 

påstås förfarit oaktsam borde ha handlat på ett annat sätt. Vid denna bedömning brukar man 

vilja finna en typisk standard eller måttstock som kan jämföras med handlandet.  

 

Historiskt sett har culparegeln haft två sidor, en objektiv och en subjektiv. Den objektiva sidan 

avser kraven på att en skada ska ha uppstått, att det föreligger ett orsakssamband mellan 

handling och underlåtenhet och den inträffade skadan samt att orsakssambandet är adekvat.117 

Den subjektiva sidan avser skadevållarens person, vilket i förlängningen kan medföra att olika 

krav ställs på skadevållaren. Dotevall konstaterar att culparegeln utvecklats till en mer objektiv 

karaktär och detta menar Dotevall torde påverka att adekvansbedömningen utvecklas åt samma 

håll.118   

 

När culpabedömningen används tillämpas skadeståndsrättsliga principer, däremot görs det 

undantag när skadestånd yrkas med stöd av 29 kap. ABL.119 Av detta kan förstås att ABL:s 

normer styr vid sökandet på måttstock. Av ordalydelsen i 29 kap. 1 § ABL kan man inte direkt 

utläsa vilken typ av måttstock som ska användas när man ska bedöma om ett handlande eller 

en underlåtenhet varit acceptabel.120 Detta tvingar oss att söka måttstocken på annat håll. 

Traditionellt har man inom skadeståndsrätten använt sig av idén om en god familjefader även 

känd som en bonus pater familias.121 Detta innebär att man ska se till en aktsamhetsstandard 

                                                        
113 Samuelsson, Per, Information och ansvar, Norstedts Juridikförlag, Stockholm, 1991, s. 291.  
114 Samuelsson, a.a., s. 291. 
115 Prop. 1972:5, s. 75. 
116 Prop. 1972:5, s. 75. 
117 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, uppl. 3:1, Wolters Kluwer Sverige AB, 2017, s. 46. 
118 Dotevall, a.a., s. 52. 
119 Samuelsson, Per, Information och ansvar, Norstedts Juridikförlag, Stockholm, 1991, s. 292. 
120 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, uppl. 3:1, Wolters Kluwer Sverige AB, 2017, s. 48. 
121 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, uppl. 9, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 122 f.  
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som iakttas av välaktade personer. Denna traditionella uppfattning har däremot på senare tid 

alltmer övergetts.122 Vidare brukar culpabedömningen delas in i en normbunden respektive i en 

fri bedömning. Beroende på vilket rättsområde man befinner sig i kan ledning hämtas från 

författning, prejudikat, föreskrifter eller sedvana. När man använder sig av en normbunden 

culpabedömning hämtas ledning från de handlingsnormer som finns i lagstiftning och 

föreskrifter vars syfte är att skydda de intressen som finns hos den skadelidande. Enligt Dotevall 

ska den objektiva måttstock som ska användas vid culpabedömningen för organledamöternas 

ansvar tas från ABL:s regler samt bolagsordningen.123 Denna syn delas sedermera även av 

Samuelsson.124  

 

Dotevall anför att även direktiv från överordnat organ, innehållet i vederbörandes 

anställningsavtal samt aktivitets-, vård och lojalitetsplikten kan fungera som ytterligare kriterier 

vid denna culpabedömning.125 Däremot uttrycker Dotevall skepsis mot att sedvanan bör 

innefattas i den objektiva måttstocken på associationsrättens område. Dotevall motiverar denna 

skepsis med att det kan vara svårt att bestämma något uniformt beteende på detta område vilket 

gör det svårt att ge sedvanan någon tydlig tyngd vid en culpabedömning.126 Dotevall anför att 

sedvanan helst i så fall ska erkännas genom rättsregler på associationsrättens område för att vid 

culpabedömningen ges någon relevans. Däremot torde sedvanan kunna styra som måttstock vid 

en culpabedömning avseende en revisors ansvar då en revisor enligt 9 kap. 3 § ABL ska följa 

god redovisningssed. Innebörden av stadgandet kan förklaras som att den goda 

redovisningsseden fått erkännande genom att den blivit lagfäst och därför motiveras som en 

användbar måttstock.  

 

Vid sidan av den normbundna culpabedömningen finns den fria culpabedömningen som 

tillämpas i de fall tillräcklig ledning inte kan hämtas från den normbundna bedömningen. Den 

fria bedömningen ger domstolen en möjlighet att göra en mer skönsmässig ”friare” bedömning. 

Enligt Hellner och Radetzki utgår man, för att fastställa kraven på aktsamhet, från fyra faktorer: 

risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att undgå skada samt handlandes 

möjlighet att inse risk för skada.127 Denna inställning delas likaså av Samuelsson.128 Av dessa 

                                                        
122 Samuelsson, Per, Information och ansvar, Norstedts Juridikförlag, Stockholm, 1991, s. 293.  
123 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, uppl. 3:1, Wolters Kluwer Sverige AB, 2017, s. 48 
124 Samuelsson, Per, Information och ansvar, Norstedts Juridikförlag, Stockholm, 1991, s. 293. 
125 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, uppl. 3:1, Wolters Kluwer Sverige AB, 2017, s. 49. 
126 Dotevall, a.a., s. 49. 
127 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, uppl. 9, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 128. 
128 Samuelsson, Per, Information och ansvar, Norstedts Juridikförlag, Stockholm, 1991, s. 292. 
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faktorer gör man en helhetsbedömning och väger dessa mot varandra vilket torde kunna räcka 

för att avgöra om omständigheterna krävde ett annat typ av handlande. Om det går att fastställa 

att den skadeståndsskyldige överträtt en rättslig handlingsnorm torde man kunna anta att 

oaktsamhet föreligger. Har överträdandet skett av en lagstadgad regel brukar domstolen inte 

behöva undersöka normens bindande karaktär närmare.129 

 
5.2 Kausalitet 
 
Vidare så krävs för skadeståndsansvar att det föreligger kausalitet (ett orsakssamband) mellan 

det skadegörande handlandet och den uppkomna skadan. Skadan bör som huvudregel kunna 

inordnas i ett händelseförlopp vilket ska rekonstrueras och därefter värderas. Startpunkten 

brukar vara att försöka avgränsa händelseförloppet i tid och rum för att sedan besluta om en 

skada existerar och om den är ersättningsgill och i vilken omfattning.130 Vidare så saknar det 

egentligen betydelse om den påstådda skadan orsakats genom ett uppsåtligt eller oaktsamt 

handlande.  

 

Den som drabbas av en skada och påstår att skadan orsakats av någon annans oaktsamma eller 

uppsåtliga handlande har som huvudregel bevisbördan för att det föreligger ett sådant 

orsakssamband mellan den påstådda skadegörande handlingen och skadan. Beviskravet som 

normalt ställs upp i dessa sammanhang är att den skadelidande ska styrka ett orsakssamband. 

Däremot har bl.a. NJA 2013 s. 145 lett till att beviskravet vid vissa svårutredda orsakssamband 

ibland kan tänkas sänkas, detta då det i vissa situationer kan vara svårt att fullt ut bevisa det 

föreliggande orsakssambandet. Kausalitetsbedömningen avser att normativt fastställa ett 

skadeförlopp. Detta är givetvis inte helt lätt då man inte i alla sammanhang kan precisera en 

viss effekt av ett viss handlande. För denna bedömning tar man ofta hjälp av begreppsparet 

”tillräcklig betingelse” och ”nödvändig betingelse”.131 I NJA 2012 s. 597 uttalar HD att man i 

skadeståndsrätten har att skilja mellan att en händelse utgör en tillräcklig betingelse för en skada 

och att en händelse utgör en nödvändig betingelse för en skada. När man talar om en nödvändig 

betingelse syftar man till att skadan inte skulle ha inträffat om inte händelsen ägt rum. När man 

talar om en tillräcklig betingelse talar man om en händelse som ensam orsakar en skada.132 

Begreppsparet har kritiserats särskilt när det kan tänkas finnas flera förklaringar till skadans 

                                                        
129 Samuelsson, a.a., s. 297. 
130 Samuelsson, a.a., s. 302 f.  
131 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, uppl. 9, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 185. 
132 NJA 2012 s. 597, punkt 14. 
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uppståndelse. När denna konkurrerande situation uppkommer är det tillräckligt att handlandet 

varit en bidragande orsak. Orsakssambandet ska helst var tämligen förutsebart. Till detta 

kausalitetskrav kommer ett adekvanskrav vilket framställningen nedan berör. 

 
5.3 Adekvans 
 
Skadeståndsansvaret förutsätter vidare att orsakssambandet är adekvat.133 Detta är en 

grundpelare inom skadeståndsrätten vilken har slagits fast i NJA 1993 s. 41 I och II. Där uttalade 

HD (in pleno) att det ska föreligga adekvat kausalitet mellan en handling och en inträffad skada 

för att skadestånd ska kunna utgå samt att kravet förhindrar att alltför oväntade och avlägsna 

skador ersätts.134 Man vill med adekvansbedömningen bestämma om orsakssambandet är 

tillräckligt starkt. Kravet på adekvat kausalitet kan förklaras som att handlingen allmänt måste 

ha ökat risken för att skadan skulle ha inträffat.135 I de fall handlingen bidragit till att risken 

ökat är det ändå inte garanterat att adekvanskravet är uppfyllt. Adekvanskravets huvudsakliga 

syfte är att förhindra att olika följdskador som är alltför oväntade och avlägsna och som inte 

anses vara ersättningsgilla inte innefattas av skadeståndsansvaret.  I förlängningen betyder 

adekvanskravet att även den person som handlat oaktsamt eller uppsåtligt inte ska behöva hållas 

skadeståndsansvarig för slumpmässiga samt opåräkneliga följder.136 Adekvanskravet kan 

beskrivas som att en faktor är en nödvändig betingelse för att en viss följd ska uppkomma.137 

Ett klassiskt skolexempel kan här komma till sin rätt för att beskriva en ersättningsgill skada: 

det ska ha legat ”i farans riktning”.  

 

Hur adekvansbedömningen ska ske är inte entydigt fastställt då adekvansbedömningen är 

mycket svårbedömd. Trots dessa svårigheter torde bedömningen göras i två steg. Steg ett går 

ut på att pröva om skadan ska godtas ligga inom adekvansgränsen och steg två går ut på att 

pröva om skadan orsakats på ett adekvat sätt.138 Det betyder att effekterna som följer av ett 

orsakssamband måste vara av tämligen rimlig natur.  Vidare är bevisregler för att fastställa 

orsaksförhållanden och adekvans av stor betydelse.  Adekvansprövningen har som genomgåtts 

till avsikt att begränsa och utesluta osannolika följder, var man ska dra gränsen är dock oklart. 

                                                        
133 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, uppl. 9, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 192. 
134 Hellner, Radetzki, a.a., s. 193. 
135 SOU 2016:34, s. 71.  
136 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, uppl. 9, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 193. 
137 Härkönen, Elif, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning – särskilt om amerikansk och svensk reglering 
av selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper, Jure Förlag AB, Stockholm, 2013, s. 292. 
138 SOU 2016:34, s. 71.  
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Adekvansbedömningen, liksom ansvarsbedömningen ska för organledamöter ske 

individuellt.139 För att en organledamot ska bli skadeståndsansvarig krävs att den skadelidande 

visar att organledamoten handlat culpöst samt att skadan som drabbat den skadelidande är en 

effekt av organledamotens handlande.140 Vid felaktig eller vilseledande informationsgivning är 

adekvanskravet en viktig begränsningslära då skadorna kan bli mycket omfattande. Däremot 

torde denna inte alltid räcka utan som alternativ kompletteras ofta adekvansbedömningen av 

normskyddsläran och principen om befogad tillit, vilka nedan beskrivs. 

 
5.4 Normskydd 
 
En annan begränsningslära som härstammar från tysk rätt och som sedermera har vunnit mark 

i svensk rätt är normskyddsläran.141 Denna lära används framförallt för att begränsa 

ersättningsgilla skador och har kommit att komplettera adekvanskravet. Normskyddsläran blir 

framförallt tillämplig vid ren förmögenhetsskada då denna skadetyp inte blott kan begränsas 

genom adekvanskravet, detta med hänsyn till att den skadelidande kretsen vid sådan skada 

tenderar att bli mycket stor. Denna lära har numera även blivit erkänd som vedertagen 

avgränsningsregel genom rättstillämparen.142 Normskyddsläran ställer upp ett krav på att en 

skada ska ha drabbat ett skyddsintresse, eller något annat intresse som en åsidosatt 

handlingsnorm avsett att skydda.143 Uppställer normen ett skyddsintresse som av skadan 

drabbas bör skadeståndsansvar kunna aktualiseras. Denna anses emellertid viktig för sådan 

argumentation som kan föras inom en culpa- och adekvansargumentation.144  

 

Enligt Kleineman kan denna lära användas både för att utsträcka och för att avgränsa 

skadeståndsansvar.145Kleineman menar att det kan antas att normskyddsläran fungerar som en 

utgångspunkt när man ska bedöma skadeståndsansvaret för ren förmögenhetsskada för 

yrkesutövare som uppträder publikt och som har omsorgsförpliktelser mot såväl kontraktsparter 

som mot andra. Inom associationsrätten är organföreträdare en sådan viktig grupp.146 

                                                        
139 Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, uppl. 10, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 
370. 
140 Johansson, a.a., s. 370.  
141 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, uppl. 9, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 200 f.  
142 Genom NJA 2014 s. 272 och NJA 2016 s. 609.  
143 Nerep, Erik, Samuelsson, Per, Aktiebolagslagen: en lagkommentar – kapitel 23-32, uppl. 2, Thomson Reuters 
Professional AB, Stockholm, 2009, s. 382. 
144 Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada särskilt vid vilseledande av annan kontraktspart, Juristförlaget, 
Stockholm, 1987, s. 288. 
145 Kleineman, a.a., s. 288. 
146 Kleineman, a.a., s. 303. 
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Kleineman uttrycker att adekvansbedömningen i jämförelse med normskyddsläran är för 

oslipad för att förklara tillämpningen av en norm vilket motiverar behovet av 

normskyddsläran.147 Läran om normskydd kan genom sin konstruktion formulera problemet 

och ange tillvägagångssättet för att finna svaret på frågan: om så är fallet. Kleineman beskriver 

relationen mellan kravet på adekvans och normskyddsläran som att adekvansen är en nödvändig 

betingelse för ansvar samtidigt som ett fastställande av att skyddsintresset hos den norm som 

kränkts är ett krav för aktualiserande av ett ansvar.148 Enligt normskyddsläran utgår inte 

ersättning för sådana skador som ligger utanför den tillämpliga skadeståndsregelns 

skyddsomfång.149  

 

5.5 Flodvågsargumentet 
 
Detta argument har länge använts som motivering för att begränsa ansvaret för rena 

förmögenhetsskador. Argumentet innebär att man vid bestämmandet av den 

ersättningsberättigade kretsen måste ta hänsyn till spridningsrisken.150 Flodvågsargumentet 

tycks främst få betydelse vid ansvaret mot tredje man. Argumentet har ansetts vila på flera 

överväganden. De överväganden som oftast tas upp är behovet av förutsebarhet sett från 

skadegörarens sida tillsammans med den betungande ersättningsskyldighet som ett ansvar 

skulle kunna föra med sig sett till bristande proportionalitet mellan den skadegörande händelsen 

och ansvarets omfattning.151 Till detta har Kleineman anfört att även hanteringsmässiga 

svårigheter vid ansvar mot en mycket stor krets skadelidande skulle kunna tilläggas dessa 

överväganden.152 Flodvågsargument fyller, enligt Kleineman, en särskilt relevant funktion när 

det gäller massmedialt spridd information. Här menar Kleineman att risken för mass-skador är 

överhängande och menar att 2 kap. 2 § SkL:s krav på brottslig handling i detta sammanhang får 

relevans för möjligheten att praktiskt avgränsa den skadelidandekretsen.153  

                                                        
147 Kleineman, a.a., s. 288.  
148 Kleineman, a.a., s. 288. 
149 Nerep, Erik, Samuelsson, Per, Aktiebolagslagen: en lagkommentar – kapitel 23-32, uppl. 2, Thomson Reuters 
Professional AB, Stockholm, 2009, s. 382.  
150 Af Sandeberg, Catarina, Prospektansvaret caveat emptor eller caveat venditor?, Iustus förlag AB, Uppsala 
2001, s. 132. 
151 NJA 2014 s. 272, punkt 17. 
152 NJA 2014 s. 272, punkt 17. 
153 Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada särskilt vid vilseledande av annan kontraktspart, Juristförlaget, 
Stockholm, 1987, s. 264. 
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5.6 Tillitsteorin och kravet på närhet  
 
Tillitsteorin respektive kravet på närhet blir relevanta som begränsningslära i situationer där 

felaktig information kan drabba en mycket bred publik och det har därför ansetts nödvändigt 

att begränsa den ersättningsberättigade kretsen och deras möjligheter till skadestånd och 

fungerar som ett komplement till föregående läror. En tillämpning av tillitsteorin förutsätter 

dock att kausalitetskravet är uppfyllt. Tillitsteorin härstammar från avtalsrätten och har sin 

grund i den avtalsrättsliga teorin som innebär att en part kan bli bunden genom den tillit som 

parten genom sitt handlande skapar hos motparten. Tillitsteorin har fått gehör i svensk rätt154  

och det har likväl anförts att det i vissa fall ansetts behövligt att ställa upp ett krav på närhet hos 

skadelidande gentemot skadevållare, vilket främst förespråkats av Kleineman. Ett krav på 

närhet används främst för att undvika att skadeståndsansvaret ska bli oproportionerligt stort 

med hänsyn till den oaktsamhet som existerat.155 I vissa fall skulle även kravet på närhet kunna 

användas i bedömningen för att närmare förstå relationen mellan skadelidande och skadevållare 

och därmed enklare kunna avgöra om den skadelidande haft anledning att fästa tillit till 

informationen i fråga.156 Att ställa upp ett krav på närhet mellan skadelidande och skadevållare 

skulle även kunna bidra till att avgöra om ansvaret ska betraktas inom- eller 

utomobligatoriskt.157 Detta krav har däremot kritiserats av bl.a. Johansson, som anför att det är 

tveksamt hur pass mycket vikt man kan lägga på närheten mellan skadelidande och skadevållare 

samt hur denna gränsdragning ska göras.158 Dotevall verkar på sätt och vis dela denna 

uppfattning då Dotevall anser att det råder osäkerhet hur närhetskravet ska bedömas och vilka 

krav som kan ställas på närheten.159 Även Samuelsson ansluter sig till Johansson och Dotevalls 

kritiska linje med att Samuelsson anför att närhetskravet aldrig borde aktualiseras med hänsyn 

till den anonymitet som råder på aktiemarknaden.160  Sammantaget kan man undra vilken 

faktisk vikt man kan fästa vid närhetskravet i svensk rätt idag. Jag är benägen att hålla med 

                                                        
154 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, uppl. 3:1, Wolters Kluwer Sverige AB, 2017, s. 221. 
155 Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada särskilt vid vilseledande av annan kontraktspart, Juristförlaget, 
Stockholm, 1987, s. 316. 
156 Af Sandeberg, Catarina, Prospektansvaret caveat emptor eller caveat venditor?, Iustus förlag AB, Uppsala 
2001, s. 133 f.  
157 Af Sandeberg, a.a., s. 133. 
158 Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, uppl. 10, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 
370.  
159 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, uppl. 3:1, Wolters Kluwer Sverige AB, 2017, s. 221. 
160 Samuelsson, Per, Information och ansvar, Norstedts Juridikförlag, Stockholm, 1991, s. 311. 
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denna kritik som riktas mot närhetskravet och anser därtill att ett sådant krav kan komma  att 

begränsa den ersättningsberättigade kretsen i alldeles för stor grad.   

 

Vid sidan av närhetskravet finns tillitsteorin. Kleineman menar att tillitsteorin ska användas 

som utgångspunkt vid bestämmandet av ansvaret för vilseledande av annan än kontraktspart 

men även att den kan fungera som en begränsning avseende ansvaret på samma sätt som 

kausalitets- och adekvansbedömningarna syftar till att göra.161 Till detta anför Kleineman att en 

analys av den ”befogade faktiska tilliten” utgör en självständig begränsningsregel och menar 

att tillitsteorin är ett faktiskt moment.162 Tillitsteorin innebär i stora drag att endast skadelidande 

som har haft fog att lita på informationen är berättigad till ersättning. Det ligger vidare på den 

skadelidande att bevisa att denne förlitat sig på den bristfälliga eller vilseledande 

informationen.163 För att klassificeras som ersättningsberättigad krävs det att den skadelidande 

kan visa att denne fattat ett beslut som fått denne att agera på grund av den information som 

sedermera var av karaktären att den väckte tillit. Ett exempel är om man väljer att köpa aktier 

på grund av informationen som presenterats i ett prospekt. Dotevall anför att det praktiskt sett 

bara är den krets som kan visa att bolagets officiella information legat till grund för ett beslut 

som anses vara ersättningsberättigade. Detta förklarar Dotevall med att information som direkt 

kommer från ett bolag skapar en ”betydligt starkare tillit” än sådan information som den 

skadelidande kan erhålla genom massmedia, internet, etc. De officiella dokument som här 

åsyftas är främst prospekt, årsredovisning och delårsrapport. Kleineman ansluter sig till denna 

ståndpunkt då han anför att ansvarsbedömningen påverkas av den s.k. ”massmediefaktorn” 

vilken får antas minska ansvaret.164 Ståndpunkten verkar även delas av Johansson som menar 

att ansvaret inte kan komma att innefatta massmedial information.165 Däremot är Samuelsson 

av annan åsikt då han anför att det specifikt inte finns någon anledning att göra en åtskillnad 

mellan egen- och massmedialt återgiven information. Samuelsson menar att ansvar som 

grundas på oaktsamhet i båda fallen skulle kunna aktualiseras.166 Jag är benägen att hålla med 

om att tillit som är ersättningsberättigad ska hänföras till bolagets officiella dokument och inte 

                                                        
161 Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada särskilt vid vilseledande av annan kontraktspart, Juristförlaget, 
Stockholm, 1987, s. 466 ff.  
162 Kleineman, a.a., s. 468. 
163 Af Sandeberg, Catarina, Prospektansvaret caveat emptor eller caveat venditor?, Iustus förlag AB, Uppsala 
2001, s. 135. 
164 Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada särskilt vid vilseledande av annan kontraktspart, Juristförlaget, 
Stockholm, 1987, s. 318.  
165 Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, uppl. 10, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 
370 f.  
166 Samuelsson, Per, Information och ansvar, Norstedts Juridikförlag, Stockholm, 1991, s. 301. 
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omfatta massmedial information, mest på grund av att massmedial information kan komma att 

förvrängas.  

 

Det avgörande för ansvarsbedömningen menar Johansson är en analys av tilliten som tredje 

man fäster till informationen, var informationen kommer ifrån har enligt honom en mindre 

betydelse.167 I förarbetena till aktiebolagslagen har det framgått att det avgörande för 

ansvarsbedömningen borde vara den tillit en tredje man hyst till den felaktiga informationen.168 

Kleineman uppmärksammar även att det bör finnas en skillnad mellan tillit till information som 

är mottagen och tillit till rättsregler som avser att skydda om den mottagna informationen är 

felaktig.169 Det senare anser Kleineman inte kunna falla in under tillitsansvaret. Ett annat sätt 

att avgöra om det var befogat att sätta tillit till den aktuella informationen är enligt Samuelsson 

att den skadelidande ska visa att dennes handlande inte bör bära ansvaret för förlusten.170 

Samuelsson skriver att även när det inte finns ett kontrakt mellan parterna kan tilliten till 

information spela en stor roll för att avgöra om den skadelidandes handlande varit berättigat.171  

 

Denna linje delas av HD i NJA 1987 s. 692 som slagit fast att en person som utfärdar felaktiga 

värderingsintyg kan bli skadeståndsanvarig för felaktig informationsgivning. I Kone-fallet var 

det frågan om en värderingsman som på grund av ett felaktigt värderingsintyg blev 

skadeståndsskyldig gentemot en långivare. HD beskriver värderingsintygets fel som ”…en 

oriktig och vilseledande uppgift beträffande ett faktiskt innehåll…” och kom därmed fram till 

att värderingsmannen i fullgörandet av sitt uppdrag agerat vårdslöst. HD anför att värderingar 

kan avse olika slag av egendom och för många olika ändamål och ha vitt skilda former. Vidare 

uttalar sig HD att det inte går att göra generella uttalanden om var gränserna för en 

värderingsmans skadeståndsskyldighet går, utan de överväganden HD gör i detta fall avser 

värderingsintyg, värderingsutlåtande, värderingshandling m.m. HD menar vidare att ett sådant 

intyg har som syfte att tjäna som ett beslutsunderlag främst i samband med köp och belåning.  

Till detta anför HD att det måste stå klart för värderingsmannen att intyget kan användas för 

skilda ändamål och av flera personer och att det är ofrånkomligt att annan än uppdragsgivaren 

fäster avseende vid värderingintyget. HD anser därför att dessa skäl talar för att den som 

                                                        
167 Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, uppl. 10, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 
370. 
168 SOU 1995:44, s. 250.  
169 Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada särskilt vid vilseledande av annan kontraktspart, Juristförlaget, 
Stockholm, 1987, s. 468. 
170 Samuelsson, Per, Information och ansvar, Norstedts Juridikförlag, Stockholm, 1991, s. 271. 
171 Samuelsson, a.a., s. 272. 
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”…med fog satt sin tillit till ett värderingsintyg inte skall bära följderna av en skada som ytterst 

beror på att intygsgivaren förfarit vårdslöst.” I anslutning till detta anför HD att 

skadeståndsansvaret inte ska begränsas till uppdragsgivarens skada utan att det även i detta fall 

ska omfatta sådan skada som tredje man lidit så länge det inte finns något förbehåll om ansvar 

i intyget.  

 

Härkönen anför att i likhet med Kone-fallet skulle man kunna hävda att viss information som 

bolagsledningen lämnar generellt skulle kunna användas som underlag vid förvärv av 

värdepapper172, vilket jag är beredd att hålla med om. Med ”viss information” kan förstås sådan 

officiell information som riktar sig mot bolagets aktieägare och intressenter. Eftersom principen 

om befogad tillit är viktig när den skadelidande ska visa att denne har rätt till ersättning kommer 

principen nedan analyseras ingående.  

  

I NJA 2001 s. 878 handlade det om en värderingsman som gjorde ett värderingsutlåtande 

avseende en fastighet. Detta värderingsutlåtande åberopades senare av A.B som underlag för 

en kredit mot säkerhet i pantbrev i fastigheten, banken beviljade krediten med pantbrevet som 

säkerhet. Däremot kunde A.B inte infria sitt betalningsåtagande mot banken varför fastigheten 

sedermera såldes på exekutiv auktion. Köpeskillingen som erhölls täckte inte bankens panträtt 

i fastigheten varför banken väckte talan mot bolaget där värderingsmannen var anställd. HD 

fäster på samma sätt som i Kone-fallet vikt vid om tilliten till utlåtandet varit befogad. HD anför 

att betydelse för dess prövning är om utställaren uttryckt något förbehåll avseende ansvaret för 

intyget eller om det lämnats förbehållslöst. HD tillägger till detta att alltför stora krav på 

utformningen av sådana friskrivningar inte bör ställas med hänsyn till de följder ett 

skadeståndsansvar kan föra med sig. Vidare tar HD i detta fall det aningen längre när de 

analyserar ändamålet med värderingsutlåtandet. HD poängterar att ett sådant intyg kan ha 

bestämda ändamål och att värderingsmannens möjligheter att begränsa sitt ansvar genom att i 

intyget uttryckligen hänvisa till ändamålet som föranlett utlåtandets utfärdande. I målet var det 

värderingsutlåtandet avsett att användas i en skiljetvist vilket värderingsmannen inledningsvis 

i utlåtandet angav. HD anser att banken borde ha ställt frågan om utlåtandet kunde läggas till 

grund för kreditgivning på samma sätt som ett vanligt värderingsutlåtande på 

fastighetsmarknaden. Banken ansågs inte ha visat att så har skett vilket resulterar i att HD inte 

fann banken berättigad till skadestånd.  

                                                        
172 Härkönen, Elif, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning – särskilt om amerikansk och svensk reglering 
av selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper, Jure Förlag AB, Stockholm, 2013, s. 291.  



 45 

 

När HD genom BDO-domen tillämpade tillitsteorin fick principen om befogad tillit särskilt 

stort genomslag som självständig princip då HD inte tillämpade något krav på närhet vilket 

enligt min mening kan betyda att HD inte längre finner närhetskravet lika relevant. Denna 

princip betyder att man för att vara ersättningsberättigad bl.a. måste visa att den tillit man fäst 

till viss information varit befogad. Befogad tillit bestäms enligt HD genom att tilliten ska ha 

viss styrka och relevans för den förlustbringande transaktionen för att betraktas som befogad. 

Det spelar även roll hur innehållet i en handling kommit den skadelidande till del samt vilken 

transaktion det rör sig om. Om informationen utgör en väsentlig del av det konkreta 

beslutsunderlaget som läggs till grund för beslutet och beslutet angår en affärsförbindelse med 

bolaget kan beslutet anses vara grundat på befogad tillit. När man tillämpar principen om 

befogad tillit bär den skadelidande som utgångspunkt bevisbördan. Med detta ska förstås att 

den skadelidande måste visa att denne verkligen förlitat sig på informationen i fråga. För att 

emellertid aktualisera ett skadeståndsansvar krävs även att det föreligger ett orsakssamband 

mellan den skadegörande handlingen och den uppkomna skadan och det allmänna 

kausalitetskravet måste därtill vara uppfyllt vid tillämpningen av denna princip.  

 
5.8 Teorierna om fraud on the market och the efficient capital market hypothesis  
 
I sammanhanget kan det vara av intresse för läsaren att framställningen kort riktar blicken mot 

USA då USA skiljer sig från Sverige och HD i sin syn på investerares möjlighet att påkalla ett 

skadeståndsanspråk som följer av felaktig informationsgivning.173 USA har ett mycket starkt 

investerarskydd vid bolagets felaktiga informationsgivning genom de ekonomiska teorierna 

fraud on the market och the efficient capital market hypothesis som HD genom BDO-domen 

tog ett kraftigt avsteg ifrån. Teorin om fraud on the market är ett alternativ till att bedöma 

skadeståndsanspråk på aktiemarknaden,174 och  har lagts till grund för U.S Supreme Court’s 

avgöranden i Basic Inc v. Levinson och Halliburton II etablerade en tillitspresumtion vid handel 

med börsnoterade aktier.175  

 

Teorin fraud on the market går ut på att investerare allmänt följer värdepapprets prisutveckling 

och därmed fäster tillit till att marknadspriset på värdepappret är korrekt och att 

                                                        
173 Samuelsson, Per, Information och ansvar, Norstedts Juridikförlag, Stockholm, 1991, s. 245. 
174 Samuelsson, a.a., s. 164. 
175 Andersson, Jan, Sveen, Daniel, Skyddet för investerare efter BDO-domen, JT, 2017-18, s. 238.  
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prisutvecklingen inte påverkats av felaktig information.176 Detta har underbyggts av att 

investerare i många fall inte samlar in information om bolaget i fråga då de handlar bolagets 

värdepapper på en offentlig marknad. För att kunna presumera att den felaktiga informationen 

påverkat börskursen behöver en investerare visa att den felaktiga informationen både var 

väsentlig och offentlig och att aktien handlades på en öppen och välutvecklad marknad. För att 

kunna presumera att investeraren köpt aktien med tillit till den felaktiga informationen behöver 

investeraren även visa att aktien förvärvades till marknadspris under den tidsperiod från då 

informationen offentliggjordes till att det framkom att informationen var felaktig.177 Denna 

teori uppställer presumtionen att felaktig information reflekteras i priset på ett värdepapper som 

handlas på en likvid marknad. Presumtionen innebär vidare att de investerare som handlar 

värdepapper på en sådan marknad litar på att priset reflekterar värdepapprets värde. Det betyder 

att investerare som lidit ren förmögenhetsskada inte behöver visa att de förlitat sig på 

informationen utan de måste bara visa att de förvärvat eller sålt bolagets värdepapper på en 

likvid marknad under den tidsperiod som bolaget lämnat felaktig information eller som bolaget 

avstått från att offentliggöra information. Denna ekonomiska teori har kritiserats av de som 

främst värnat om den traditionella skadeståndsrätten och har främst anfört att teorin inte är 

tillräckligt beprövad samt att tillämpningen av denna skulle skapa en mindre effektiv 

marknad.178 Enligt Samuelsson så är denna kritik inte ett hinder för domstolarnas tillämpning 

av denna ekonomiska teori.179  

 

Fraud on the market teorin bygger på teorin the efficient capital market hypothesis vilken står 

för att börskursen är ansedd att vara ett resultat av all tänkbar information avseende det aktuella 

bolaget. Man skulle kunna beskriva det som att all information rörande bolaget fungerar som 

en spegelbild och visar värdet på bolagets aktiekurs och därmed bolagets aktier. Enligt denna 

teori är marknaden effektiv om det finns tillräckligt många aktörer som kan analysera 

informationen om och av bolaget. Analyserna används sedan som informationsfördel i handel 

på marknaden vilket kommer leda till att informationen effektivt reflekteras i priset.180 Denna 

teori har mött stark kritik men genom flertalet empiriska undersökningar och tester som utförts 

på aktiemarknadens reaktionshastighet på ny data har man kunnat tillbakavisa denna kritik och 

                                                        
176 Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt - Fördjupning och komparativ belysning, uppl. 1:1, Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2015, s. 538 f. 
177 Andersson, Jan, Sveen, Daniel, Skyddet för investerare efter BDO-domen, JT, 2017-18, s. 238. 
178 Samuelsson, Per, Information och ansvar, Norstedts Juridikförlag, Stockholm, 1991, s. 190 f.  
179 Samuelsson, a.a., s. 192. 
180 Härkönen, Elif, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning – särskilt om amerikansk och svensk reglering 
av selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper, Jure Förlag AB, Stockholm, 2013, s. 275 f.  
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kommit fram till att informationsbearbetningen sker mycket snabbt.181 Information som 

offentliggjorts har ansetts påverka aktiekursen och därmed priset på aktierna nästan omedelbart.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

                                                        
181 Samuelsson, Per, Information och ansvar, Norstedts Juridikförlag, Stockholm, 1991, s. 85.  



 48 

6. BDO-domen  
 
6.1 Inledning  
 
Bakgrunden till HD:s dom NJA 2014 s. 272 ska nedan genomgås för syftet att sedan kunna 

applicera relevansen av domen i framställningens analys av specifika situationer. Domen 

behandlar främst revisors skadeståndsansvar mot annan än bolaget (externt ansvar) som gjordes 

gällande på grund av brister i revisorns revision av en årsredovisning. Domen lyfter också några 

andra skadeståndsrättsliga frågor som likaså är av intresse för framställningen.  

 

6.2 Bakgrund 
 
Daydream Software AB var ett bolag noterat vid Stockholmsbörsens O-lista som sedermera 

kom att börsstoppas då samgående-diskussioner mellan Daydrem och 24hPoker AB 

offentliggjordes. Ett pressmeddelande informerade att Daydream skulle lämna ett offentligt 

uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i 24hPoker. Förvärvet skulle ske genom 

apportemission på så sätt att aktier i 24hPoker överläts till Daydream i utbyte mot nyemitterade 

aktier i Daydream. Efter pressmeddelandet ingicks ett samgåendeavtal mellan Daydream, 

24hPoker och nio personer som genom kapitalförsäkringar förfogade över cirka 40 procent av 

aktierna i 24hPoker. Enligt avtalet förband sig ägarna att oåterkalleligt acceptera erbjudandet 

samt se till att kapitalförsäkringsbolagen också skulle acceptera erbjudandet. Efterhand 

upprättades ett prospekt. En av parterna till samgåendeavtalet var H.J Han hade sin 

kapitalförsäkring hos Ancoria som hade sitt säte i Cypern. Som ägare stod Ancoria däremot 

genom försäkringens villkor och därtill utfärdad fullmakt så kunde H.J disponera över dessa 

värdepapper. Efter samgåendet såg Daydreams prognos för omsättning och resultat för 

koncernens ursprungliga verksamhet inte ut att hålla, vilket konstaterades av styrelsen i 

Daydream. Som en konsekvens beslutades det att verksamheten skulle avvecklas och senare 

bekräftades det att redovisningen hade varit behäftad med brister. Aktiekursen för Daydream 

föll och aktierna i H.J:s kapitalförsäkring såldes billigt.  

 
6.3 Målet i sak 
 
BDO och BO utsågs till Daydreams revisorer. Efter deras revision av bolagets årsredovisning 

avgav BO (fortsättningsvis B.) en ren revisionsberättelse, utan anmärkningar. Granskningen i 

anslutning till prospektet innehöll inte heller några anmärkningar i de revisionsutlåtanden som 

fördes till detta. Hovrätten fann dock att årsredovisningen båda innehåll brister varav Antillu 
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(fortsättningsvis A.) därmed gör gällande att B. av oaktsamhet, brutit mot god redovisningssed 

både gällande revisionsberättelsen samt revisionsutlåtandena över prospektet samt att detta lett 

till en förmögenhetsskada och menar att revisorerna är solidariskt skadeståndsansvariga mot 

antingen tredje man (Ancoria eller H.J.). 

 

6.4 HD:s rättsliga utgångspunkter  
 
HD tydliggör att svensk rätt sedan länge intar en restriktiv hållning när det gäller en 

skadelidandes rätt till ersättning för ren förmögenhetsskada. Restriktiviteten vilar bl.a. på 

flodvågsargumentet med allt vad det innebär (se avsnitt 5.5 ovan). HD använder detta argument 

för att avgöra den ersättningsberättigade kretsen samt begränsa ansvaret. Vidare tillämpar HD 

i sin bedömning av revisorns ansvar 29 kap. 1 och 2 §§ ABL (se avsnitt 4.5 ovan). 

Bestämmelsen ger däremot inte någon ledning beträffande vad som krävs för att ansvar ska 

föreligga, detta får istället hämtas ifrån normens skyddsändamål. Det är normens 

skyddsändamål som styr förutsättningarna för ansvar och vilka som tillhör den skyddade 

kretsen. Normskyddet i målet handlar om det i förhållande till annan än bolaget såvitt gäller en 

revisors skyldighet att granska ett bolags årsredovisning, bokföring samt ledningens 

förvaltning. Revisionen av årsredovisningens kvalitét och riktighet ska följa god revisionssed. 

Följs god revisionssed skyddar den sådan tillit som beslutsfattaren vid ett ställningstagande till 

transaktionen kan knyta till årsredovisningen. Detta förutsätter dock att tilliten som fästs till 

informationen är befogad.  

 
6.5 Befogad tillit  
 
HD anser att de personer som fäst så kallad befogad tillit till information är 

ersättningsberättigade (förutsatt att samtliga kriterier är uppfyllda. Enligt HD måste tillit ha en 

viss styrka och relevans för den förlustbringande transaktionen för att det ska grunda ersättning. 

Samtidigt anför HD att det spelar roll på vilket sätt innehållet i en årsredovisning kommit den 

skadelidande till del samt att vilken typ av transaktion det rör sig om även får betydelse i 

bedömningen. HD menar att ett allmänt riktmärke kan vara att ett affärsbeslut ska vara grundat 

på befogad tillit om det typiskt sätt utgör en väsentlig del av det konkreta beslutsunderlaget som 

läggs till grund för ett beslut där beslutet angår en affärsförbindelse med bolaget eller om 

transaktionen i fråga rör sig om aktier eller andra instrument som bolaget ger ut. HD skiljer 

även på information i ett prospekt och information i en årsredovisning och bedömer principen 

om befogad tillit annorlunda beroende på vilket beslutsunderlag det rör sig om. I målet ansågs 
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normskyddet motivera bedömningen att det var befogat att fästa tillit till årsredovisningens 

riktighet.  

 
6.6 HD:s bedömning av orsakssambandet  
 

Utöver befogad tillit konstaterar HD att det även måste föreligga ett orsakssamband mellan den 

oaktsamma revisionen och den ekonomiska skada som affärsbeslutet bär med sig för att 

skadeståndsansvar ska kunna aktualiseras. Det är bara i de fall en korrekt revision vilken hade 

lett fram till ett annat och förmånligare ekonomiskt resultat som det kan föreligga sådan skada 

som följaktligen är ersättningsgill.182 Kausalitetsprövningens startpunkt vid ansvar för oriktig 

information är antagandet att skadegöraren skulle ha lämnat riktiga uppgifter till den som lidit 

skada.183 Frågan som uppstår är således vad som skulle ha hänt om årsredovisningen hade varit 

riktig i de berörda avseendena. När det är fråga om bristfällig revision av en årsredovisning 

måste syftet med revisionen, vilket är att säkerställa årsredovisningens förenlighet med god 

redovisningssed, beaktas. Som huvudregel gäller att den som kräver skadestånd bär 

bevisbördan för både skada och kausalitet.184 När skadeståndsanspråk riktas mot revisor på 

grund av oaktsam revision blir prövningen av orsakssambandet mellan oaktsamheten och 

skadan hypotetisk. Den vitala frågan är inte hur huruvida ett visst handlande har haft viss effekt 

utan vad som skulle ha hänt om något hade gjorts som inte gjordes. Av det sagda kan man förstå 

att många bedömningssvårigheter uppstår. Vid kausalitetsprövning avseende en oaktsam 

revision blir det dock annorlunda då det rör sig om en hypotetisk fråga vad som skulle ha hänt 

om revisionen hade utförts i enlighet med god revisionssed. HD anför att denna bedömning 

som utgångspunkt bör vara objektiv och oberoende den skadelidandes individuella 

förhållanden. Denna utgångspunkt frångås bara om dessa förhållanden i det enskilda fallet varit 

synbara för skadegöraren. Endast då kan de tillmätas någon betydelse. Ett orsakssamband anses 

föreligga mellan en oriktighet i beslutsunderlaget och en påstådd skada om det kan visas att 

oriktigheten på ett relevant sätt anses ha inverkat på beslutssituationen. HD sammanfattar det 

som att ”…det ska röra sig om en typiskt sett beslutsrelevant informationsbrist”.185 HD anför i 

sin bedömning att syftet med transaktionen emellertid var att börsnotera 24hPoker och således 

inte att investera i Daydream.186 Kausalitetsbedömningen i detta fall menade HD skulle göras 

                                                        
182 NJA 2014 s. 272, punkt 35.  
183 NJA 2014 s. 272, punkt 36. 
184 NJA 2014 s. 272, punkt 41. 
185 NJA 2014 s. 272, punkt 46. 
186 NJA 2014 s. 272, punkt 56.  
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objektiverat men med utgångspunkt i transaktionens syfte och omständigheterna kring 

denna.187  HD anför att informationsbristerna i årsredovisningen rent hypotetiskt inte skulle 

förändra beslutet om ett samgående bolagen emellan. Detta motiverar HD med att bristerna i 

årsredovisningen inte var beslutsrelevant för aktieägarna i 24hPoker. Med anledning av brist på 

orsakssamband mellan informationsbristerna och affärsbeslutet kan ingen 

skadeståndsskyldighet för revisorn föreligga.188  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
187 NJA 2014 s. 272, punkt 50. 
188 NJA 2014 s. 272, punkt 60.  
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7.  Skillnaden mellan befogad tillit och presumerad befogad tillit  
 
7.1 Inledning 
 

Från BDO-domen kan man se skillnader i kraven som ställs upp på tillit till en årsredovisning 

respektive till ett prospekt. Som framställningen tidigare anfört aktualiserar BDO-domen 

sekundärmarknaden och bedömer situationen om man kan fästa befogad tillit till en 

årsredovisning. Till detta gör HD i sin bedömning intressant nog en jämförelse till den tillit 

investerare kan fästa till ett prospekt som aktualiserar transaktioner på primärmarknaden. När 

en årsredovisning respektive ett prospekt i det följande omnämns åsyftas dessa olika marknader 

om inte annat uttryckligen nämns. I BDO-domen gör HD åtskillnaden att en skadelidande måste 

kunna visa att denne fäst befogad tillit till informationen i en årsredovisning medan det till 

informationen i ett prospekt kan presumeras att den skadelidande fäst befogad tillit. Nedan ska 

befogad tillit och presumerad befogad tillit diskuteras, detta för att få ett grepp om begreppens 

innebörd och analysera deras likheter respektive skillnader samt vad dessa kan innebära för 

investerare.   

 
7.2  Befogad tillit utifrån BDO-domen  
 

Eftersom omständigheterna i BDO-domen är sådana att skada anses uppkommen på grund av 

felaktig information i en årsredovisning noterar HD att den ersättningsberättigade kretsen 

riskerar att bli mycket stor och att de ersättningsbelopp som aktualiseras kan bli betydande 

varpå en avvägning mellan dessa intressen måste göras. Lagstiftaren har överlämnat 

bestämmandet av ansvarets gränser till rättstillämpningen.189 Varefter HD anför:  

 
”Adekvanskravet är inte alltid tillräckligt för att tillgodose dessa intressen. Det finns därför anledning att kvalificera vad som krävs för att tillit 

till de uppgifter som finns i årsredovisning ska anses vara befogad.”190 

 

Med detta uttalande påpekar HD att adekvanskravet inte alltid räcker och menar att befogad 

tillit till informationen i årsredovisningen behövs för att komplettera adekvanskravet, detta 

troligtvis för att finna en rimlig balans mellan handlandet och den uppkomna skadan. Befogad 

tillit är enligt HD skyddsvärd och måste skiljas från vad som krävs för att påstådd tillit alls ska 

                                                        
189 Prop. 1997/98:99, s. 187.   
190 NJA 2014 s. 272, punkt 25. 
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föreligga. Dessutom är det enligt HD upp till den skadelidande att bevisa att denne fäst sådan 

tillit till informationen i fråga.191 HD anför: 
 

”Vad som är att anse som befogad tillit ska därför bestämmas på så sätt att endast tillit av en viss styrka och relevans för den förlustbringande 

transaktionen kan grunda rätt till ersättning. Det sätt på vilket innehållet i årsredovisningen kommit den skadelidande till del får därmed 

betydelse liksom vad för slags transaktion det rör sig om. Det föreligger i dessa hänseenden betydande skillnader mellan t.ex. ett köp utanför 

börsen av en maktpost i ett börsnoterat bolag och en investering i ett derivat grundat på bolagets börskurs. I det förra fallet utgör typiskt sett 

bolagets årsredovisning en del av beslutsunderlaget för transaktionen.”192  

 

För att befogad tillit ska anses föreligga krävs det att tilliten är av en viss styrka och relevans 

för den förlustbringande transaktionen för att kunna grunda ersättning. Därutöver menar HD att 

det sätt på vilket innehållet i en årsredovisning kommit investeraren till del får betydelse samt 

vilken typ av transaktion det rör sig om. HD är inte entydiga i sina uttalanden avseende 

årsredovisningens funktion som beslutsunderlag vilket sedermera tas upp nedan i avsnitt 8.1. 

HD anför i ett av sina uttalanden att en årsredovisning typiskt sett utgör en del av 

beslutsunderlaget när ett köp utanför börsen av en maktpost i ett börsnoterat bolag sker. Detta 

betyder i förlängningen att köpet måste ske utanför börsen och att köpet dessutom måste avse 

en s.k. maktpost. HD anför att en årsredovisning endast i den första transaktionen kan ligga till 

grund som ett beslutsunderlag. Dessa typer av situationer har Jan Andersson och Daniel Sveen 

i sin gemensamma artikel bedömt vara situationer utanför börsen samt vid nyemissioner.193 HD 

menar alltså att en årsredovisning endast kan fungera som ett beslutsunderlag inför ett 

ställningstagande i dessa typer av transaktioner vilket i förlängningen borde exkludera andra 

tänkbara scenarion. Därutöver kräver HD att köpet ska avse en ”maktpost”. HD preciserar inte 

vad begreppet maktpost betyder eller innebär men det kan enligt min mening antas vara att en 

investerare genom sitt förvärv av aktiepost erhåller ett inflytande i bolaget. Hur stort detta 

inflytande bör vara för att uppfylla HD:s krav på maktpost är svårt att säga och kan garanterat 

variera beroende på hur stort det aktuella bolaget är.  

 

Typiskt sett är ett allmänt riktmärke i denna situation enligt HD att det föreligger befogad tillit 

om årsredovisningen utgör en väsentlig del av beslutsunderlaget som läggs till grund för ett 

beslut och beslutet angår en affärsförbindelse med bolaget eller en transaktion avseende det 

värdepapper som bolaget ger ut. HD uttalar inte vidare om hur ”väsentlig del” ska tolkas men 

bör enligt min mening uppfattas som att majoriteten av beslutsunderlaget som ligger till grund 

                                                        
191 NJA 2014 s. 272, punkt 28. 
192 NJA 2014 s. 272, punkt 26.  
193 Andersson, Jan, Sveen, Daniel, Skyddet för investerare efter BDO-domen, JT, 2017-18, s. 242. 
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för beslutet ska vara av substantiell vikt för ställningstagandet. Konsekvensen av HD:s 

resonemang borde öka svårigheterna att bevisa att man fäst befogad tillit till en årsredovisning 

vid ett förvärv på sekundärmarknaden med hänvisning till att HD kräver att den befogade 

tilliten måste vara av viss karaktär, att den endast kan uppkomma i vissa situationer samt att 

förvärvet måste avse ett visst antal aktier.  

 
7.3 Presumerad befogad tillit utifrån BDO-domen  
 

Ett prospekt ska bl.a. upprättas när ett bolag börsintroduceras och därmed gör en nyemission 

och kan till sin karaktär beskrivas som en sorts erbjudandehandling som förbereder en 

investerare inför transaktioner på primärmarknaden. HD gör i BDO-domen en jämförelse till 

prospekt och anför:  
 

” I fråga om ett prospekt kan det därför vara motiverat att – om inte ansvar föreligger på redan kontraktuell grund – presumera att det föreligger 

befogad tillit hos den som tecknar aktier i enlighet med erbjudandet.”194 

 

Med detta uttalande kan man förstå att en investerare kan presumeras att ha fäst befogad tillit 

till information i ett prospekt då investeraren väljer att teckna aktier i enlighet med erbjudandet 

i prospektet, vilket omedelbart borde innebära att det i detta fall kan antas föreligga sådan 

befogad tillit som HD kräver. Vidare anför HD att faktisk tillit generellt kan antas föreligga om 

det finns grund för att anse att den påstådda tilliten är befogad.195 Enligt min tolkning menar 

HD att det vid prospekt generellt bör finnas en sådan grund som bidrar till att man kan 

presumera att befogad tillit föreligger och att det därför går att anta att även faktisk tillit 

föreligger till informationen i prospektet. HD utvecklar inte detta uttalande men grunden kan 

enligt min mening vara prospektets karaktär som erbjudandehandling och när en investerare 

tecknar aktier i och med erbjudandet uppstår sådan grund för att anse att tilliten är befogad. 

Enligt min mening kan man förstå denna faktiska tillit som sådan tillit när investeraren faktiskt 

tillgodogjort sig prospektinnehållet. HD ställer intressant nog inte upp något särskilt krav eller 

villkor på att investeraren ska visa att denne haft tillgång till det felaktiga prospektet eller att 

den skadelidande måste visa att denne faktiskt tillgodogjort sig prospektinnehållet, utan det 

menar HD att man i stort sett kan ta för givet. Innebörden av detta ställningstagande borde 

betyda att investerare som tecknar aktier i enlighet med ett erbjudande i ett prospekt som sedan 

av informationen lider ren förmögenhetsskada kan presumeras ha fäst befogad tillit och därmed 
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faktisk tillit villkorslöst som då är skyddsvärd. Allmänt torde det emellertid resultera i att dessa 

skadelidande har en större möjlighet att nå framgång med sin potentiella skadeståndstalan 

förutsatt att resterande rekvisit som krävs för en sådan talan är uppfyllda. Således bör en 

investerare som tecknar aktier i och med ett erbjudande i ett prospekt känna sig trygg då de 

villkorslöst kommer kunna åtnjuta de fördelar som följer av denna presumtion.  

 
7.4 Skillnader mellan befogad tillit och presumerad befogad tillit 
 

Avsnitten ovan visar tydligt att olika krav ställs på den befogade tilliten beroende på om det rör 

sig om information i en årsredovisning som ska fungera som ett beslutsunderlag för 

transaktioner på sekundärmarknaden respektive information i ett  prospekt som ska fungera 

som beslutsunderlag för transaktioner på primärmarknaden. Det är intressant att HD i BDO-

domen väljer att göra en så tydlig skillnad i bedömningen när och hur befogad tillit som är 

skyddsvärd kan fästas till information i ett prospekt eller en årsredovisning. Genom att HD 

ställer upp åtskilliga krav på hur och under vilka omständigheter befogad tillit kan fästas till en 

årsredovisning avgränsar HD inte enbart den ersättningsberättigade kretsen utan även 

årsredovisningens relevans som beslutsunderlag. Detta gör HD genom att bestämma att det på 

den befogade tilliten ställs krav på dess styrka att det endast i få situationer kan vara befogat att 

fästa tillit till en årsredovisning inför ett ställningstagande och att förvärvet utöver det redan 

anförda ska avse ett visst antal aktier i ett börsnoterat bolag. Vidare kan man även ställa sig 

frågan om HD:s ställningstagande om presumerad befogad tillit till prospekt även skulle kunna 

tänkas omfatta andra typer av erbjudandehandlingar.  

 

Jag ser inte en anledning till varför presumtionen inte skulle kunna utsträckas till att omfatta 

även andra erbjudandehandlingar då HD i sin motivering främst verkar fästa särskild vikt vid 

att ett prospekt är en erbjudandehandling som har som syfte att informera och hjälpa investerare 

att fatta ett välgrundat beslut efter att denne tillgodogjort sig prospektinnehållet. Man kan vidare 

fundera över om en årsredovisning hade behandlats annorlunda av HD om den låg till grund 

för ett beslut att investera på primärmarknaden istället för på sekundärmarknaden. Skulle man 

då kunna presumera befogad tillit till informationen i en årsredovisning precis som investerare 

kan göra till informationen i ett prospekt? Enligt min mening borde denna presumtion även 

kunna omfatta årsredovisningar som ligger till grund för transaktioner på primärmarknaden, 

främst med hänsyn till att årsredovisningen och dess innehåll kan fungera som ett gediget 

beslutsunderlag eftersom innehållet kan ge intressenter relevant ledning avseende bolagets 
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ekonomiska ställning. Bolagets ekonomiska ställning får antas spela en avgörande roll när en 

investerare överväger att investera sitt kapital i det aktuella bolaget. Ytterligare argument för 

denna syn är att det i både förarbeten och doktrin utryckts att en årsredovisning kan ligga till 

grund för många olika aktörer samt beslut, vilket jag anser är skäl nog för att anse att en 

årsredovisning är ett viktigt beslutsverktyg och underlag för en investerare. I de fall 

presumtionen inte skulle kunna tänkas ligga till grund för transaktioner på primärmarknaden 

skulle det i förlängningen tänkas påverka privata aktiebolag då investerare som investerar i 

privata bolag förmodligen ofta använder årsredovisningar som ett värdigt beslutsunderlag för 

att bedöma bolagets ekonomiska ställning samt deras risk med investeringen.  

 

Som en konsekvens av BDO-domen kommer den ersättningsberättigade kretsen som hänger 

upp sin skadeståndstalan på felaktig information i en årsredovisning troligtvis bli mycket liten, 

likaså deras möjlighet till ersättning. Dessa investerare kan inte påstås ha ett tillräckligt starkt 

investerarskydd vilket i förlängningen torde minska deras förtroende för aktiemarknaden och 

deras vilja att investera sitt kapital i bolag på sekundärmarknaden. Detta måste anses frångå 

lagstiftarens syfte som varit att öka investerares förtroende för aktiemarknaden.196 Däremot har 

HD anfört att det villkorslöst kan presumeras att det föreligger befogad tillit till ett prospekt om 

investeraren tecknat aktier i och med erbjudandet vilket borde öka möjligheten för investerare 

att föra en skadeståndstalan i de fall dessa lidit skada. Presumtionen betyder att en investerare 

egentligen inte behöver visa att denne faktiskt tagit del av informationen utan det räcker med 

att investeraren tecknat aktier i enlighet med erbjudandet för att få åtnjuta presumtionens 

fördelar. Investeraren behöver bara göra det troligt att informationen påverkat investerarens 

beslut att investera i värdepappret vilket HD anser uppfyllt då denne tecknat aktier i enlighet 

med erbjudandet. En ytterligare möjlig negativ effekt som kan komma av att man till 

information i prospekt kan presumera ha fäst befogad tillit är att en investerare inte känner sig 

lika manad att faktiskt undersöka informationens sanningshalt och blir på så vis mer passiv. 

Investerare som tecknar aktier i enlighet med ett erbjudande i ett prospekt torde till skillnad från 

de investerare som tecknar aktier baserat på information i en årsredovisning känna ökat 

förtroende för aktiemarknaden då det för dessa investerare råder en markant bevislättnad genom 

att dessa investerare inte måste visa att det var befogat att fästa tillit till informationen i 

prospektet och därmed ges en större möjlighet att erhålla ersättning för den skada de lidit.  

 

                                                        
196 DS 2013:16, s. 35 f.  
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Jag ställer mig både skeptisk och kritisk mot denna uppdelning och ifrågasätter HD:s 

resonemang. När det handlar om transaktioner på primärmarknaden bör en investerare kunna 

fästa samma tillit till information i en årsredovisning som i ett prospekt då dessa handlingar 

båda är ansedda att fungera som värdiga beslutsunderlag. Däremot kan jag förstå och 

sympatisera med HD att det är betydligt svårare att bevisa transaktioner som gjorts på 

sekundärmarknaden då en investerare påstår sig ha fäst befogad tillit till viss information. Detta 

främst då sekundärmarknaden till sin karaktär är känd att vara anonym samt att aktiekursen 

tenderar att påverkas av flertalet faktorer vilket gör det nästintill omöjligt att ta fasta på skadans 

härkomst och påverkan. Däremot har det ansetts att användandet av eventstudier kunnat lösa 

problematiken att beräkna den uppkomna skadans storlek.197 HD verkar dock helt ha bortsett 

från möjligheten att använda eventstudier, som ofta används som metod i amerikanska 

domstolar. Investerare bör enligt min mening behandlas så lika som möjligt och ha samma 

förutsättningar att åtnjuta skydd när de investerar sitt kapital på aktiemarknaden då detta länge 

ansetts leda till en mer effektiv och  förtroendeingivande aktiemarknad oavsett om 

transaktionen sker på primär- eller sekundärmarknaden.  Genom BDO-domen och HD:s införda 

krav på befogad tillit har HD gjort det tydligt att ansvarsbestämmelsen i 29 kap. 2 § ABL inte 

självständigt räcker för att ett skadeståndsansvar ska kunna aktualiseras för revisor vid felaktig 

information hänförlig till en årsredovisning. Med bakgrund av det ovan anförda adderar HD ett 

krav på att befogad tillit ska föreligga utöver kraven i 29 kap. 2 § ABL som även måste vara 

uppfyllda för att en skadelidande ska kunna nå framgång med sitt skadeståndsanspråk vilket 

även har ansetts gälla för styrelseledamot och VD och därmed för 29 kap. 1 § ABL.198 

 
7.5 Diskussion - hur kan presumtionen brytas?  
 

Av det ovan anförda kan man vidare ställa sig frågan om presumtionen att befogad tillit 

föreligger kan brytas och i så fall hur. En situation där tillitspresumtionen kan tänkas vara bruten 

är om ansvarssubjektet kan visa att den felaktiga informationen i fråga inte var relevant för 

investerarens ställningstagande att teckna aktier. Om ansvarssubjektet kan visa att sambandet 

mellan den felaktiga informationen och investerarens beslut att förvärva aktier var svagt borde 

det räcka för att bryta presumtionen, vilket på sätt och vis bl.a. gjordes i BDO-domen då HD 

bedömde att en av bristerna, goodwillposten,  inte var av sådan karaktär att den skulle motiverat 

                                                        
197 Andersson, Jan, Sveen, Daniel, Skyddet för investerare efter BDO-domen, JT, 2017-18, s. 254 f. 
198 Andersson, Jan, Sveen, Daniel, Skyddet för investerare efter BDO-domen, JT, 2017-18, s. 259. 
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ett allvarligt övervägande att avstå från att ingå samgåendeavtalet.199 Vidare så borde 

tillitspresumtionen kunna brytas om ansvarssubjektet kan visa att investeraren kände till att 

informationen var felaktig och därmed kan visa att  informationen inte var av sådan art att den 

förtjänade investerarens tillit. Dessutom borde tillitspresumtionen kunna brytas i de fall 

ansvarssubjektet kan visa att den som valt att investera i aktien hade handlat aktien för samma 

pris trots informationen. Detta kan tyckas vara långsökt då en investerare förmodligen generellt 

inte vill betala mer för en vara än vad varan faktiskt marknadsmässigt är värd. Därutöver borde 

befogad tillit inte kunna föreligga i all oändlighet. Prospekt som offentliggörs är en färskvara 

och värdet i informationshänseende torde med tiden avta då annan information emellertid 

offentliggörs av bolaget.200 Eftersom värdepappersmarknaden uppställer ett antal krav på att 

aktiemarknadsbolag kontinuerligt ska offentliggöra och förse marknaden med annan typ av 

information som i sig kan vara kurspåverkande. Troligtvis skulle det med tiden vara svårare att 

visa att förvärvet av aktien gjordes med hänvisande till den felaktiga informationen i prospektet 

och inte på grund av annan kurspåverkande information, vilket skulle försvåra att avgöra om 

något orsakssamband föreligger. Tidsaspekten berördes dock inte av HD i BDO-domen varför 

det är oklart hur HD skulle ställa sig till detta resonemang.  

 

Vad som talar för att en tillitspresumtion skulle kunna brytas är att man inte ska behöva hållas 

ansvarig för något som faktiskt inte kausalt påverkat skadan. Vad som däremot talar mot är att 

HD i BDO-domen inte villkorar presumtionen med något krav att investeraren måste visa att 

den felaktiga informationen i prospektet faktiskt spelat en väsentlig roll för beslutet. I min 

mening borde det kunna gå att bryta presumtionen i de fall ansvarssubjektet kan visa att  

informationen inte var relevant för investerarens beslut eller om man kan bevisa att investeraren 

kände till den felaktiga informationen och att det inte påverkade investerarens beslut. Därtill 

menar jag att även tiden borde spela en avgörande faktor. Ett bolag som börsnoteras och i och 

med det gör en nyemission kommer behöva upprätta ett prospekt. Däremot torde prospektet 

efter tid inte kunna fungera som ett värdigt beslutsunderlag, då bolaget efter börsintroduktionen 

i egenskap av aktiemarknadsbolag åläggs att förse marknaden med olika typer av information 

som kan påverka aktiekursen. Det kan därmed inte garanteras att det är informationen i 

prospektet som är grunden för den skada som sedermera kan uppkomma utan det kan lika gärna 

vara annan information som lett till skadan.   

 

                                                        
199 NJA 2014 s. 272, punkt 57.  
200 DS 2013:16, s. 76 f.  
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8. Några problematiska typfall  
 
8.1 Om investerare lidit skada på grund av information härrörande från 
årsredovisning i prospektet?  
 

En årsredovisning kan som framställningen ovan behandlat (se kapitel 3) ligga till grund för 

flera affärsbeslut och för flera olika aktörer. Vidare är det inte ovanligt att information från en 

årsredovisning ofta på något vis tar sig uttryck i ett prospekt, detta då ett prospekt ska innehålla 

omfattande finansiell information för att på så vis ge en investerare en god helhetsbild om 

bolaget samt dess ekonomiska förhållanden och därmed underlätta för en investerares 

ställningstagande. Det ligger även som bekant inom organledamöternas arbetsuppgifter som 

framställningen visat att både årligen sammanställa en årsredovisning samt när tiden är inne se 

till att ett prospekt upprättas.201 I BDO-domen anför HD några uttalanden avseende 

årsredovisnings funktion som ett beslutsunderlag:  
 
” När det rör sig om ett börsnoterat bolag är det övergripande kravet på att revisionen ska ske i enlighet med god revisionssed att säkerställa 

korrekt information, inte bara till aktieägare utan också till marknaden i vid mening. Men en årsredovisning ligger ofta till grund för affärsbeslut 

oavsett om bolaget är börsnoterat eller inte.”202 

 

”En årsredovisning ligger till grund för olika bolagsstämmobeslut men har inget specifikt eller ens typiskt ändamål som externt 

beslutsunderlag.” HD fortsätter i samma punkt: ”En årsredovisning kan däremot komma att ligga till grund för affärsbeslut av skiftande slag. 

Det föranleder spörsmålet vilka kriterier som ska tillämpas när det gäller att bestämma om en tillit är befogad.”203 

 

HD verkar inte vara enhetligt övertygade vilka typer av beslut en årsredovisning kan ligga till 

grund för, detta baserat på HD:s uttalanden ovan. HD anför till en början att en årsredovisning 

ofta ligger till grund för affärsbeslut oavsett om bolaget är börsnoterat eller ej, vilket ändå bör 

ligga i linje med vad som anförts och uttryckts i förarbeten samt doktrin. Däremot anför HD 

vidare att en årsredovisning ligger till grund för olika bolagsstämmobeslut men inte allmänt 

fungerar som ett externt beslutsunderlag vilket får anföras tala emot HD:s tidigare uttalande, 

förarbetsuttalanden samt doktrin som anfört att en aktieägare eller investerare generellt fäster 

vikt vid årsredovisningen vid handel av börsbolagets aktier.204 En årsredovisning har länge 

ansetts vara ett vitalt beslutsunderlag för flera olika typer av ställningstaganden för både 

aktieägare, borgenärer och andra bolagsintressenter som är intresserade av bolagets ekonomi 

                                                        
201 Se kapitel 2 och 3.  
202 NJA 2014 s. 272, punkt 20. 
203 NJA 2014 s. 272, punkt 22. 
204 Härkönen, Elif, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning – särskilt om amerikansk och svensk reglering 
av selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper, Jure Förlag AB, s. 318.  
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vilket har en bidragande effekt till att tycka att HD:s uttalande är märkligt då HD dessutom inte 

anfört vilken empiri som styrker detta påstående. I samma uttalande avslutar HD med att uttala 

att en årsredovisning kan komma att ligga till grund för affärsbeslut av skiftande slag vilket 

ytterligare förvirrar. HD:s uttalanden är oklara och leder till viss osäkerhet och hur man ska 

tolka dessa olika uttalanden då de till sin formulering skiftar så.  

 

HD har genom sina höga krav på att den skadelidande ska kunna visa att denne fäst befogad 

tillit till informationen i årsredovisning samt att som kapitel 7 ovan visat att årsredovisningen 

enbart i vissa transaktioner under vissa omständigheter enligt HD kan fungera som 

beslutsunderlag vilket även borde försvåra en skadelidandes möjlighet att kräva ersättning för 

skada denne lidit på grund av felaktig information i en årsredovisning som sedermera återgetts 

i ett prospekt markant. Däremot anser HD att ett prospekt är ett fullt värdigt beslutsunderlag 

som man som investerare kan ha fäst befogad tillit till. HD går till och med längre och menar 

att om en investerare tecknat aktier i enlighet med erbjudandet i prospektet kan det presumeras 

att investeraren villkorslöst har fäst befogad tillit till informationen i prospektet och att denna 

tillit därmed är skyddsvärd. HD motiverar detta uttalande genom att ett prospekt har som syfte 

att ge intressenter information som sedan helst ska mynna ut i ett ställningstagande avseende 

erbjudandet i prospektet. HD drar här en skarp gräns hur och under vilka omständigheter man 

kan fästa befogad tillit till en årsredovisning respektive till ett prospekt, som enligt min mening 

kan uppfattas som något orättvist.  

 

I denna typsituation där vi ponerar att felaktig information från en årsredovisning 

implementerats i ett prospekt kan man med hänsyn till BDO-domen konstatera att det nästintill 

borde bli omöjligt för en investerare att lyckas med ett skadeståndsanspråk som hänför sig till 

den i årsredovisningen felaktiga informationen även om den till vissa delar tagits med i 

prospektet eller om den genom en hänvisning eller bilaga blivit en del av prospektet. Detta har 

HD genom sina krav sett till. HD anför:  

 
”Ett allmänt riktmärke bör vara att ett affärsbeslut ska anses vara grundat på befogad tillit till en viss årsredovisnings riktighet om 

årsredovisningen typiskt sett utgör en väsentlig del av det konkreta beslutsunderlag som läggs till grund för ett sådant beslut och beslutet angår 

en affärsförbindelse med bolaget eller en transaktion avseende aktier eller andra instrument som bolaget emitterar”205  

 

                                                        
205 NJA 2014 s. 272, punkt 27.  
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Information från årsredovisningen som sedan till viss del tagits med i ett prospekt torde alltså 

med hänsyn till att en årsredovisning enligt HD endast kan ligga till grund inför ett beslut i 

särskilda situationer och avse ett visst antal aktier samt med hänsyn till HD:s uttalande ovan  

inte uppfylla HD:s krav på att årsredovisningen ska utgöra en väsentlig del av det konkreta 

beslutsunderlaget krävs för att investeraren ska ansetts ha fäst befogad tillit till informationen. 

Detta leder i denna situation till att befogad tillit inte torde kunna föreligga i detta fall, då 

informationen från årsredovisningen som blivit inkluderad i prospektet antagligen inte 

uppfyller HD:s krav på att den ska utgöra en väsentlig del av det konkreta beslutet. Ett prospekt 

ska visserligen innehålla finansiell information och denna torde till stor del komma från 

bolagets årsredovisning däremot ska prospektet utöver det innehålla all information om 

emittenten, dess överlåtbara värdepapper, emittentens och en eventuell garants tillgångar och 

skulder, finansiella ställning, resultat samt framtidsutsikter. Med detta sagt torde bedömningen 

bli att informationen i årsredovisning inte utgör en väsentlig del av det konkreta 

beslutsunderlaget, vilket sedermera krävs. Om man ändå ska acceptera HD:s systematik enligt 

BDO-domen så torde en investerare för att kunna nå framgång med sitt skadeståndsanspråk i 

denna situation vara tvungen att styrka:  

 

(1) att en styrelseledamot, VD eller revisor inom sitt uppdrag, 

(2) av uppsåt eller oaktsamhet,  

(3) bryter mot en bestämmelse i ABL, tillämplig lag årsredovisning, bolagsordningen samt 

prospektreglerna,  

(4) och därmed tillfogar aktieägare eller annan (tredje man) ren förmögenhetsskada, 

(5) att befogad tillit fästs till den felaktiga informationen i årsredovisningen,  

(6) att informationen utgjorde en väsentlig del av beslutsunderlaget,  

(7) att investeraren förvärvat värdepapperna utanför börsen,  

(8) att värdepapperna som förvärvas utgör en maktpost i ett börsnoterat bolag, 

(9) att köpeskillingen kan räknas fram och att investeraren inte hade förvärvat aktierna om 

informationen i årsredovisningen hade varit korrekt.  

 

HD har alltså genom BDO-domen adderat ytterligare krav till ABL:s sanktionsregler vilket i 

praktiken försvårar en investerares möjlighet till ersättning när denne lidit ren 

förmögenhetsskada hänförlig till information i en årsredovisning då BDO-domen begränsat en 

revisorns ansvar gentemot sekundärmarknaden. Utöver de klassiska kraven som ställs upp i 

ABL:s 29 kapitel krävs även att punkterna (5)-(9) ovan är uppfyllda. I realiteten innebär det att 
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de investerare som förvärvar aktier genom ett prospekt men lider skada av den felaktiga 

informationen från en årsredovisning som adderats till prospektet faller mellan stolarna då 

investerarskyddet troligtvis inte kommer lyckas fånga upp dessa investerare. Om en investerare 

däremot kan visa att denne fäst befogad tillit till informationen i en årsredovisning torde denna 

investerare enligt HD ha fäst faktisk tillit till informationen i fråga och behöver därmed inte 

styrka att denne faktiskt tagit del av årsredovisningen utan det kan i så fall presumeras. HD 

anför:  

 
”Från frågan huruvida viss tillit är befogad och därmed skyddsvärd, måste skiljas vad som krävs för att påstådd tillit alls ska anses föreligga. 

Utgångspunkten är att den skadelidande har att bevisa att han har fäst tillit till årsredovisningen. Faktisk tillit bör dock i allmänhet kunna 

presumeras om det finns grund för att anse att en tillit av det slag som påstås är befogad.”206 

 
8.2 Om information i prospekt påverkat börskursen och investerare förvärvat 
aktier på börsen och därmed lidit skada?  
 

I de fall informationen i prospektet påverkat börskursen men en investerare förvärvat aktierna 

på börsen istället för i enlighet med erbjudandet i prospektet kan man ställa sig frågan om 

investeraren kan nå framgång med ett potentiellt skadeståndsanspråk när informationen i 

prospektet visar sig vara felaktig. Detta torde vara tämligen svårt, då det genom BDO-domen 

ställts upp krav på att investeraren ska ha fäst befogad tillit och även bär bevisbördan för att 

styrka att så är fallet. Dessutom lär det vara komplicerat att på sekundärmarknaden visa att 

specifik information påverkat aktiekursen i en viss riktning, då det ofta är många olika faktorer 

som påverkar marknaden och därmed aktiekursen. Det kan därmed vara rent ut sagt omöjligt 

att urskilja vilken information som isolerat faktiskt påverkat en kursuppgång eller en 

kursnedgång. För investerare blir det mycket svårt att bevisa att viss information legat till grund 

för beslutet att investera direkt över börsen. Om en investerare bestämmer sig för att förvärva 

aktier direkt över börsen så kommer investeraren göra det till det priset som börskursen 

förmedlar denne (marknadspris). HD anför: 

 
” Innehållet i en årsredovisning återspeglas givetvis i större eller mindre utsträckning i bolagets börskurs. Om ett affärsbeslut grundas på 

börskursen rör det sig emellertid inte om en tillit till årsredovisningen utan om en via marknaden förmedlad tillit.”207 

 

Med detta uttalande påpekar HD tydligt att man som investerare inte kan fästa befogad tillit till 

en årsredovisning genom börskursen utan att en investerare då istället fäster en s.k. förmedlad 

                                                        
206 NJA 2014 s. 272, punkt 28.  
207 NJA 2014 s. 272, punkt 64. 
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tillit till denne, vilket enligt HD inte anses vara en tillräcklig tillit för att investeraren ska kunna 

aktualisera ett skadeståndsanspråk. HD anför att årsredovisningens innehåll i vissa fall kan 

antas vara återspeglat i börskursen men att tilliten till denne är mer medelbar och distanserad 

samt att årsredovisningen inte har samma omedelbara betydelse för investeringsbeslut av det 

slaget. Detta borde på samma sätt gälla för ett prospekt. Vidare anför HD:  

 
”Revisionens främsta externa syfte när det gäller ett börsnoterat bolag är att säkerställa en korrekt information till marknaden i vid mening. 

Det syftet nödvändiggör inte att skadeståndsansvaret för oaktsam revision utsträcks till att omfatta affärer över börsen eller som på något sätt 

grundas på börskursen, om denna har påverkats av sådana oriktigheter i årsredovisningen som skulle ha undvikits vid en revision utförd i 

enlighet med god revisionssed.”208  

 

Av ovan menar HD att transaktioner över börsen eller transaktioner som på något sätt grundas 

på börskursen inte omfattas av skadeståndsansvaret i 29 kap. 2 § ABL. Slutsatsen blir att det 

inte är möjligt för en investerare som förvärvat aktier direkt via börsen att nå framgång med ett 

skadeståndsanspråk. Det enda sättet att nå framgång med ett skadeståndsanspråk är om man 

kan visa att man fäst befogad tillit till felaktig information i årsredovisning vilket 

framställningen hitintills visat vara svårt eller om man som investerare tecknat aktier i enlighet 

med ett erbjudande i ett prospekt och därmed kan presumeras ha fäst befogad tillit till 

informationen. Enligt gällande rätt kan man inte fästa sådan befogad tillit till börskursen. HD 

anför och poängterar att ett affärsbeslut som grundas på börskursen inte uppfyller tillitskravet 

som HD sedermera ställer upp utan att det snarare rör sig om en s.k. förmedlad tillit.  
 
”Av det sagda följer att en genom börskursen förmedlad tillit till årsredovisningens riktighet i allmänhet inte bör vara tillräcklig för att en 

revisor ska kunna göras ersättningsskyldig för en felaktig årsredovisning. Omständigheterna i detta fall är inte sådana att det finns anledning 

att frångå denna normalordning.”209 

 

Betydelsen av detta är att HD inte anser att det går att fästa befogad tillit till börskursen utan att 

det istället då handlar om en förmedlad tillit som enligt HD inte är tillräcklig för att aktualisera 

ett skadeståndsansvar. Felaktig information i en årsredovisning kan visserligen påverka 

aktiekursen men en investerare kan därmed inte anses ha fäst sådan skyddsvärd befogad tillit 

till den felaktiga informationen i årsredovisningen när informationen endast anses vara 

förmedlad genom börskursen. På samma sätt borde ett prospekt påverka börskursen då 

prospektet innehåller felaktig information. Om en investerare fäster tillit till information i ett 

prospekt men däremot väljer att förvärva aktier genom börskursen istället borde det även i detta 

                                                        
208 NJA 2014 s. 272, punkt 66.  
209 NJA 2014 s. 272, punkt 66. 
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fall handla om en förmedlad tillit till prospektet genom börskursen som enligt HD inte räcker 

för aktualisera ett skadeståndsansvar. Innebörden av detta blir att en investerare som förvärvar 

aktier på börsen helt saknar möjlighet att aktualisera ett skadeståndsansvar. Härmed kan man 

hävda att BDO-domen tagit ett avsteg från erkända amerikanska teorier så som fraud on the 

market samt teorin om the efficient market hypothesis210, som både förespråkats av Samuelsson 

och Härkönen.211 Det är oklart om ett oaktsamhetsansvar hade kunnat aktualiserats om HD 

använt sig av dessa i sin bedömning. HD hade kunnat utveckla detta avståndstagande genom 

att i sina uttalanden anföra den typiska kritik som emellertid riktas mot dessa teorier istället för 

att helt bortse från dessa teorier. Innebörden av att HD inte anammade de amerikanska teorierna 

i sin bedömning kan komma att leda till att de investerare som investerar sitt kapital på 

sekundärmarknaden inte erhåller något skydd eller om ett mycket litet skydd, i de fall 

investeringen leder till skada på grund av felaktig information. 

 

Med bakgrund av HD:s uttalanden ovan torde man bedöma situationen som följande. När ett 

förvärv sker över börsen till ett marknadspris som påverkas av många olika faktorer däribland 

information av ett prospekt kommer bedömningen högst troligt falla på att en investerare inte 

kan bevisa att det är den felaktiga informationen i prospektet som påverkat investeraren att 

investera då investeraren valt att förvärva aktierna via börsen istället för genom erbjudandet i 

prospektet. Vidare kan inte investeraren bevisa eller garantera att det är den felaktiga 

informationen i prospektet som isolerat objekt påverkat aktiekursen på sådant sätt som 

investeraren påstår. Tilliten till att ett prospekt är korrekt och som kan fästas till börskursen är 

sett till HD:s uttalanden avseende tillit till börskurs en s.k. förmedlad tillit och därför blir 

konsekvensen att ansvar inte heller kan aktualiseras för denna typ av transaktion.  

 
8.3 Om investerare köpt aktier både genom prospekt och genom börsen – hur 
förklarar man skillnaden i ansvarsbedömningen för den skadelidande?   
 

Om en investerare förvärvat aktier i enlighet med ett erbjudande i ett prospekt torde det inte 

vara särskilt komplicerat att som skadelidande investerare nå framgång med ett 

skadeståndsanspråk som baseras på felaktig information i prospektet. Detta med hänsyn till att 

prospektreglerna bl.a. omfattas av ABL:s sanktionssystem och genom den tillit som  kan fästas 

                                                        
210 Rönnheden, Andreas, Preciserat revisorsansvar: Ersättningsberättigad krets och kausalitetsprövning i flera 
led, JT, 2014-15, s. 143.  
211 Härkönen, Elif, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning – särskilt om amerikansk och svensk reglering 
av selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper, Jure Förlag AB, Stockholm, 2013, s. 275ff och 
Samuelsson, Per, Information och ansvar, Norstedts Juridikförlag, Stockholm, 1991, s. 307 ff.  
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till ett prospekt. Enligt HD är ett prospekt en slags erbjudandehandling som syftar att ge 

intressenter information inför ett ställningstagande till ett visst erbjudande. HD menar att det 

därför kan vara motiverat att presumera att det föreligger befogad tillit hos den som tecknar 

aktier enligt erbjudandet i prospektet.212 Vidare anför HD:  
 
”Från frågan huruvida viss tillit är befogad och därmed skyddsvärd, måste skiljas vad som krävs för att påstådd tillit alls ska anses föreligga. 

Utgångspunkten är att den skadelidande har att bevisa att han har fäst tillit till årsredovisningen. Faktisk tillit bör dock i allmänhet kunna 

presumeras om det finns grund för att anse att en tillit av det som påstås är befogad.”213 

 

I denna punkt hänvisar HD tillbaka till den punkt som beskriver vilken tillit som kan fästas till 

ett prospekt. Eftersom HD menar att befogad tillit kan fästas till information i ett prospekt då 

en investerare väljer att teckna aktier i och med erbjudandet borde det på den grunden föreligga 

sådan grund för att anse att tilliten som kan fästas även kan betraktas som en faktisk tillit.  

Faktisk tillit får i detta sammanhang förstås som sådan verklig tillit som en investerare fäst till 

ett prospektinnehåll. HD menar att det för prospekt finns grund att anse att tilliten till dess 

innehåll är befogad och motiverar det enligt min tolkning med att ett prospekt till sin karaktär 

är en erbjudandehandling och har till syfte att informera intressenter om ett ställningstagande 

till ett erbjudandet i ett prospekt. Rätteligen skulle man istället för att säga att det kan 

presumeras befogad tillit till information i ett prospekt säga att det istället kan presumeras att 

det föreligger faktisk tillit då en investerare tecknat aktier i enlighet med erbjudandet och att 

den därmed är skyddsvärd. Ska man acceptera HD:s systematik så torde en investerare för att 

kunna nå framgång med sitt skadeståndsanspråk i denna situation vara tvungen att styrka:  

 

(1) att en styrelseledamot, VD eller revisor inom sitt uppdrag, 

(2) av uppsåt eller oaktsamhet,  

(3) bryter mot en bestämmelse i ABL, lagen om årsredovisning, bolagsordningen samt 

prospektreglerna, 

(4) och därmed tillfogar aktieägare eller annan (tredje man) ren förmögenhetsskada, 

(5) samt att en investerare förvärvat aktier i enlighet med ett erbjudande i ett prospekt 

(befogad tillit och faktisk tillit kan presumeras villkorslöst). 

 

                                                        
212 NJA 2014 s. 272, punkt 22.  
213 NJA 2014 s. 272, punkt 28.  
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Om en investerare kan visa att punkterna (1)-(5) är uppfyllda borde en investerare ha goda 

förutsättningar för att erhålla ersättning för den skada denne lidit hänförlig till felaktig 

information i ett prospekt.  

 

Vid sidan av denna bedömning kommer ansvarsbedömningen för en investerare som förvärvat 

aktier genom börsen se annorlunda ut. Ansvarsbedömningen i detta fall kommer till stor del 

påverkas av det faktum att investeraren valt att förvärva aktier direkt över börsen vilket 

diskuteras mer ingående ovan (se avsnitt 8.2). Ett sådant förvärv kan enligt BDO-domen inte 

föranleda något skadeståndsansvar enligt 29 kap. ABL, då HD menar att investerare inte kan 

fästa befogad tillit till börskursen utan att det då rör sig om en förmedlad tillit som HD anför 

inte är en tillräcklig tillit. HD konstaterar vidare att tillit genom att en investerare likställer 

aktievärdet i börskursen med korrekt information inte kan anses räcka för ansvar.214 Detta 

motiverar HD med resonemang kring revisionens externa syfte och det s.k. flodvågsargumentet 

samt svårigheterna att beräkna skadan.215 Informationen genom börskursen kan därför inte 

anses ha samma omedelbara betydelse för investeringsbeslutet som den faktiska 

informationen.216 Eftersom bevisbördan ligger på den skadelidande att visa att denne fäst 

befogad tillit till informationen skulle det redan på denna grund falla då det skulle vara mycket 

svårt att bevisa att isolerad information legat till grund för en investerares köp över börsen 

varför HD motiverar tillitsrestriktiviteten med flodvågsargumentet.  

 

I stora drag är HD:s motiv bakom flodvågsargumentet att den ersättningsberättigade kretsen 

måste begränsas då risken att den ersättningsberättigade kretsen blir för stor och i ett senare led 

skulle drabba revisorn i för stor grad om deras ansvar även skulle komma att omfatta 

börskursens riktighet. Notera dock att HD inte anför vilka bevis eller vilken empiri som grundar 

dessa uttalanden avseende flodvågsargumentet, vilket får mig att ifrågasätta denna tillämpning 

av flodvågsargumentet och om det i praktiken skulle leda till att den ersättningsberättigade 

kretsen faktiskt skulle bli så stor som HD påstår om HD istället för att reducera ansvaret vidgat 

det. Den omständighet att flera personer lider skada kan enligt min mening inte vara skäl för att 

utesluta deras rätt att erhålla ersättning för sin skada. HD verkar inte se den 

ersättningsberättigade kretsens behov att bli ersatta utan behandlar skadeståndsansvaret utifrån 

skadevållarens synvinkel. Enligt BDO-domen kan man inte fästa befogad tillit till börskursen 

                                                        
214 NJA 2014 s. 272, punkt 66. 
215 NJA 2014 s. 272, punkt 65. 
216 NJA 2014 s. 272, punkt 26. 
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utan den tillit man kan fästa till börskursen kallar HD s.k. förmedlad tillit vilket i förlängningen 

utesluter denna grupp investerare från  ett investerarskydd och därmed deras möjlighet till 

ersättning av liden skada. 
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9. Kommentarer och slutsatser 
 

Både ett prospekt och en årsredovisning beskrivs ofta som relevanta beslutsunderlag för olika 

typer av transaktioner, ändock har rättstillämparen funnit att man inte kan fästa samma tillit till 

information däri när dessa ska ligga till grund för ett ställningstagande inför transaktioner på 

primär- respektive sekundärmarknaden. När det handlar om felaktig information i ett prospekt 

och i en årsredovisning har rättstillämparen funnit att kraven i 29 kap. ABL måste kompletteras 

då den ersättningsberättigade kretsen vid felaktig information i en årsredovisning respektive i 

ett prospekt annars riskerar att bli mycket stor vilket står som rättstillämparens motivering för 

införande av ytterligare begränsningar i skadeståndsskyldigheten. Den som avser att köpa aktier 

i ett bolag eller på annat sätt avser att träda i förbindelse med bolaget har enligt förarbetena till 

ABL rätt i att lita på att bolagsorganen korrekt fullgör sina skyldigheter vilka bl.a. består av att 

förse bolagets intressenter med information. Härtill har det i förarbeten till ABL ansetts att en 

skadelidandes ersättningsrätt inte utan starka skäl bör begränsas.217 Här är det således viktigt 

att en intresseavvägning mellan de olika intressena sker balanserat.  

 

Historiskt sett har det ansetts som en tillräcklig begränsning att uppställa krav på att det ska 

föreligga adekvat kausalitet mellan liden skada och skadegörande handling, däremot har HD 

inte ansett det vara fullt tillfredställande vid informationsgivning och därför funnit det 

nödvändigt att som ytterligare begränsning använda befogad tillit. Lagstiftarens syfte har länge 

varit att inskärpa organledamöternas skadeståndsansvar gentemot tredje man för uppgifters 

riktighet,218 vilket lagstiftaren genom BDO-domen verkar ha frångått då denne finner det vitalt 

att restriktiviteten för ren förmögenhetsskada upprätthålls och ställer därmed upp skillnader i 

den tillit som investeraren kan fästa till information i en årsredovisning respektive i ett prospekt. 

Detta anser jag inte är fullt ut försvarbart med hänsyn till att framställningen visat att båda dessa 

aktuella handlingar har som funktion att ligga till grund för bl.a. aktieägare eller investerares 

beslut att förvärva eller sälja aktier beroende på vad man kan utläsa av informationen. Dessutom 

torde denna restriktivitet frångå skadeståndsrättens grundsats att den som orsakar skada ska 

ersätta den då HD i ansvarsbedömningen tagit ett skadevållarperspektiv genom 

flodvågsargumentet. I min mening bör reparation väga tungt och varje skadelidande bör kunna 

erhålla ersättning för liden skada, även om den skadelidande kretsen riskerar att bli stor.  

 

                                                        
217 Prop. 1997/98:99, s. 191. 
218 Prop. 1997/98:99, s. 191.  
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Ansvaret för felaktigt prospektinnehåll är emellertid i jämförelse med ansvaret för felaktigt 

innehåll i en årsredovisning väl tillgodosett. En investerare som tecknar eller förvärvar aktier i 

enlighet med ett erbjudande i ett prospekt som av informationen därpå lider ren 

förmögenhetsskada har efter vad framställningen visat allmänt goda chanser att aktualisera ett 

skadeståndsanspråk mot bolagets organledamöter eller revisor om den skadelidande kan visa 

att organledamoten eller revisorn i sitt uppdrag av oaktsamhet eller uppsåt överträtt en regel 

som har haft till syfte att skydda den skadelidande samt att den skadelidande har tecknat aktier 

i och med erbjudandet i prospektet för att därmed kunna åberopa den villkorslösa presumtionen, 

vilken då är skyddsvärd. En investerare som däremot tecknar eller förvärvar aktier på 

sekundärmarknaden med hänsyn till informationen i en årsredovisning och därpå av 

informationen lider ren förmögenhetsskada har i jämförelse med ett prospekt en rejäl 

uppförsbacke framför sig för att nå framgång med sitt skadeståndsanspråk. Det räcker inte för 

den skadelidande att visa att organledamoten i sitt uppdrag av oaktsamhet eller uppsåt överträtt 

en regel som har haft till syfte att skydda den skadelidande utan rättstillämparen har härutöver 

krävt att den skadelidande ska visa att denne fäst befogad tillit till den felaktiga informationen 

i årsredovisningen. Som framställningen visat har rättstillämparen endast ansett att befogad tillit 

till information i en årsredovisning enbart kan aktualiseras i vissa specifika situationer och 

under vissa specifika omständigheter, vilket troligen försvårar dessa investerares chans att nå 

framgång med sitt skadeståndsanspråk hänförlig till felaktig information i en årsredovisning. 

Att notera är att förvärvet i BDO-domen gjordes genom en apportemission och att det därmed 

inte är klart hur HD i andra fall hade dömt.  

 

Den explicita tillitsdistinktion som numera råder mellan prospekt och årsredovisning visar att 

investerare skyddas olika starkt beroende på vilket beslutsunderlag de använt vilket inte är 

önskvärt då det riskerar att påverka investerares förtroende för aktiemarknaden och därmed 

deras aktivitet. Det finns nämligen risk för att investerare i förlängningen väljer att investera 

sitt kapital någon annanstans som skulle kunna leda till en mer ineffektiv aktiemarknad då 

aktiebolag inte lika lätt skulle kunna locka till sig kapital från allmänheten vilket skulle kunna 

göra det oattraktivt för svenska aktiebolag att börsnoteras vilket kan skada bolagets 

konkurrenskraft. Detta torde inte vara lagstiftarens intention då lagstiftarens ändamål länge 

varit att öka förtroendet för aktiemarknaden genom att erbjuda investerare ett starkt 

investerarskydd samtidigt som effektivitet på marknaden upprätthålls,  vilket sagts uppnås både 

genom informationsgivning och sanktioner. För att undvika en sådan utveckling bör en rimlig 

avvägning mellan dessa olika intressen göras, och båda intressena bör tillgodoses. Den 
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skadelidande kretsen måste ha möjlighet att erhålla ersättning för liden skada samtidigt som 

reglerna även måste ta hänsyn till att orimliga skadeståndsanspråk gentemot organledamöter 

och revisor kan uppkomma. Att rättstillämparen valt att begränsa revisors ansvar på detta sätt 

kan inte sägas vara en rimlig avvägning mellan dessa intressen utan snarare ett uttryck för 

rättstillämparens rädsla för ett omfattande skadeståndsansvar. Genom att rättstillämparen 

reducerat ansvaret för en revisor torde det likväl begränsa organledamöternas ansvar då dessa 

bestämmelser i ABL har samma konstruktion. Reduceringen av ansvaret torde bidra till att 

investerares förtroende för aktiemarknaden förminskas. Det finns även en risk att reduceringen 

leder till att organledamöter och revisor inte kommer känna sig lika benägna att se till att 

informationen som de producerar återges korrekt då informations- och sanktionsreglerna inte i 

lika stor grad innebär ett incitament för att dessa fullgör sina skyldigheter. Skadeståndets 

preventiva sida torde därmed minskas.  

 

Avslutningsvis kan anföras att investerare med hänsyn till BDO-domen skyddas olika starkt 

och att vissa till och med utesluts från sitt investerarskydd. För HD spelar det en stor roll vilken 

information som legat till grund för investerarens beslut samt om befogad tillit kan fästas till 

informationen och om transaktionen skett på primär- respektive sekundärmarknaden. 

Investerare som önskar investera sitt kapital i värdepapper bör inte förlita sig på att de skulle 

nå någon framgång med att visa att de fäst befogad tillit till en årsredovisning och dessutom bör 

de helst undvika att förvärva aktier direkt över börsen om de vill ha en möjlighet att hålla 

organledamöter samt revisor ansvariga då de lidit ren förmögenhetsskada på grund av felaktig 

information. En investerare bör istället klokt teckna eller förvärva aktier i enlighet med ett 

prospekt för att kunna åtnjuta den bevislättnad som råder i de fall informationen visar sig vara 

felaktig och för att nå framgång med sitt skadeståndsanspråk. Genom att rättstillämparen 

adderat kravet på befogad tillit och uttalat sig om att investerare inte kan fästa tillit till 

börskursen löper det hög risk för att investerare särbehandlas då dessa inte har rätt till samma 

investerarskydd, den svenska aktiemarknaden verkar därmed både inte kunna skydda alla 

investerare eller vara tillgänglig för alla på lika villkor.    
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