
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 
 
 
 
Informationsansvar 
- Styrelsens skadeståndsansvar för 
vilseledande information vid nyemis-
sion av aktier i noterade bolag  

Tilda Kjellerstedt 
 

 
Examensarbete i civilrätt, 30 hp  

Examinator: Jan Andersson  
Stockholm, Vårterminen 2013 



2 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ......................................... ................................................................................... 5 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................... 5 

1.2 Syfte och frågeställning ............................................................................................ 6 

1.3 Omfattning och avgränsning ..................................................................................... 7 

1.4 Metod och material ................................................................................................... 7 

1.5 Disposition ................................................................................................................ 8 

2. Översikt över regleringen av informationsansvar ... ..................................................... 9 

2.1 Introduktion ............................................................................................................... 9 

2.2 Aktiebolagsrättsligt skadestånd ................................................................................ 9 

2.2.1 Introduktion till det aktiebolagsrättsliga skadeståndet ............................... 9 

2.2.2 Regler om information i ABL .................................................................... 10 

ABL 13:6 ................................................................................................................. 10 

ABL 7:32 ................................................................................................................. 11 

Upplysningsskyldighet på grund av sysslomannaansvar ....................................... 11 

2.2.3 Tillämplig lag om årsredovisning ............................................................. 14 

ÅRL 14 

ÄR IFRS tillämplig lag om årsredovisning? ............................................................ 14 

2.2.4 Prospektregler .......................................................................................... 15 

LHF 15 

Prospektförordningen ............................................................................................. 15 

2.3 Informationsansvar enligt skadeståndslagen ......................................................... 15 

2.3.1 Introduktion .............................................................................................. 15 

2.3.2 Straffrättsliga informationsregler .............................................................. 16 

2.3.3 Avsteg från spärregeln ............................................................................. 17 

3. Styrelseledamots skadeståndsansvar för felaktig/vil seledande 
information inför en nyemission av aktier ......... .......................................................... 19 

3.1 Allmänna skadeståndsrättsliga principer ................................................................ 19 

3.2 Skadebegreppet ..................................................................................................... 19 

3.2.1 Allmänt ..................................................................................................... 19 

3.2.2 Direkt och indirekt skada.......................................................................... 20 

3.2.3 Aktiekursen .............................................................................................. 21 

3.2.4 Väsentlighetsrekvisitet ............................................................................. 21 

3.2.5 Tidpunkt för skadans fullbordan ............................................................... 24 

3.2.6 Tidpunkt för skadevärderingen ................................................................ 25 

3.3 Culpa ....................................................................................................................... 26 

3.3.1 Introduktion .............................................................................................. 26 

3.3.2 Individuell culpabedömning ..................................................................... 27 

3.3.3 Bunden respektive fri culpabedömning ................................................... 28 

Bakgrund ................................................................................................................. 28 

Strikt ansvar en konsekvens av bunden culpabedömning? ................................... 28 

Kan man ändå tänka sig en bunden culpabedömning? ......................................... 29 

Presumtionsansvar som en lösning........................................................................ 30 

Fri culpabedömning ................................................................................................ 30 

3.4 Kausalitet ................................................................................................................ 32 

3.4.1 Introduktion .............................................................................................. 32 

3.4.2 Betingelseläran ........................................................................................ 32 

3.4.3 Vilka är de relevanta händelseförloppen? ............................................... 33 

3.4.4 Fraud on the market-teorin ...................................................................... 34 

3.4.5 Huvudorsaksläran .................................................................................... 34 

3.4.6 Alternativa händelseförlopp ..................................................................... 35 

3.4.7 Differensmetoden och kausalitet ............................................................. 36 



3 
 

3.4.8 Har informationen gett upphov till 
investeringsbeslutet? ............................................................................... 37 

3.5 Adekvans ................................................................................................................ 38 

3.5.1 Introduktion .............................................................................................. 38 

3.5.2 Adekvans vid ren förmögenhetsskada .................................................... 38 

3.5.3 Normskyddsläran ..................................................................................... 39 

3.5.4 Begränsningsläror .................................................................................... 40 

”The floodgate argument” ....................................................................................... 40 

Närhetskravet och tillitsteorin ................................................................................. 40 

3.6 Skadans storlek ...................................................................................................... 43 

3.6.1 Principen om full ersättning ..................................................................... 43 

3.6.2 Ersättningsgilla poster .............................................................................. 44 

3.6.3 Differensmetoden ..................................................................................... 44 

3.6.4 Emissionsrabatter .................................................................................... 47 

3.6.5 Skälighetsbedömning enligt RB 35 kap. 5 § ............................................ 47 

3.7 Jämkning av skadeståndet ..................................................................................... 48 

4. Sammanfattande slutsats ........................... ................................................................... 49 

4.1 Inledning ................................................................................................................. 49 

4.2 Bedömning av skadeståndsfrågan ......................................................................... 49 

4.3 Avslutande reflektion kring informationsansvaret ................................................... 51 

5. Käll- och litteraturförteckning ................... .................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Förkortningar 

ABL Aktiebolagslag (2005:551) 

BrB Brottsbalk (1962:700) 

HB Handelsbalk (1736:1232) 

HD Högsta Domstolen 

IFRS International Financial Reporting 
Standards 

LHF Lag (1991:980) om handel med fi-
nansiella instrument 

MmL Lag (2005:377) om straff för mark-
nadsmissbruk vid handel med finansi-
ella instrument 

Prospektdirektivet Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2003/71/EG 

Prospektförordningen Kommissionens förordning, (EG) nr 
809/2004 av den 29 april 2004 om 
genomförande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/71/EG i frå-
ga om information i prospekt, ut-
formningen av dessa, införlivande 
genom hänvisning samt offentliggö-
rande av prospekt och spridning av 
annonser 

SkL 

RB 

Skadeståndslag (1972:207) 

Rättegångsbalk (1942:740) 

VpmL Lag (2007:528) om värdepappers-
marknaden 

ÅRL Årsredovisningslag (1995:1554) 

  

 

 

 

 



5 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I januari 2012 avgjordes i Stockholms tingsrätt ett mål1 som rörde dels huruvi-

da information som ett bolag på olika sätt hade gett under en tid som föregick 

en nyemission av aktier varit felaktig och dels om styrelseledamöter i bolaget 

skulle kunna hållas skadeståndsansvariga för det fall att informationen var 

felaktig. Tingsrätten dömde till fördel för svarandena. Prövningstillstånd har 

meddelats och förhandlingar i hovrätten är planerade till hösten 2013. En kort-

fattad sammanfattning av målet presenteras i det följande. 

 Countermine Technologies AB [Bolaget] genomförde en nyemission, i vilken 

deltog bl.a. kärandena i målet. Kort efter att nyemissionen hade genomförts 

framkom att viss information som bolaget tidigare hade utgett hade varit felak-

tig. Av informationen fick man nämligen en bild av att det gick bättre för Bo-

laget än vad det i verkligenheten gjorde. Lite senare avvecklades Bolaget ge-

nom frivillig likvidation. Kärandena i målet stämde då VD tillika styrelseleda-

mot samt styrelseordföranden i Bolaget vid tingsrätten och yrkade där ska-

destånd. Kärandena menade att den ifrågavarande informationen (pressmedde-

landen, delårsrapport och emissionsprospekt) hade föranlett dem att underteck-

na en teckningslista. Då aktierna som förvärvades genom nyemissionen senare 

kom att sakna värde menade kärandena att svarandena hade orsakat dem skada. 

Tingsrätten ogillade kärandenas talan med hänvisning till att informationen 

ifråga inte varit felaktig, eller i vart fall inte lämnats uppsåtligen eller av oakt-

samhet från styrelseledamöternas sida. Därtill påpekade tingsrätten att kravet 

på adekvat kausalitet inte var uppfyllt samt att kärandena inte hade lyckats på-

visa att de åsamkats skada.  

Domstolens avgörande har väckt min nyfikenhet angående hur skadeståndsan-

svaret för felaktig/vilseledande information inför en nyemission faktiskt ser ut, 

eftersom det utifrån det ovan presenterade målet i praktiken verkar mycket 

                                                           
1 Mål T 15904-10 och T 19807-10 I Stockholms Tingsrätt, dom meddelad 2012-01-31.  
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svårt att som aktieägare bli ersatt förmögenhetsförlust orsakad av styrelseleda-

möters bristande informationsgivning.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med examensarbetet är att utreda styrelsens informa-

tionsansvar. Mer specifikt utreds styrelsens skadeståndsansvar gentemot aktie-

ägare för felaktig/vilseledande information i samband med nyemission av akti-

er i noterade bolag. I syfte att utreda detta ansvar behöver ett antal mer specifi-

ka frågor uppställas: 

• Vilka informationsregler aktualiserar skadeståndsansvar om de över-

träds?  

• Hur är skadeståndsansvaret för den angivna situationen utformat?  

o Vad är skadan?  

o Hur är culpaansvaret utformat och hur görs culpabedömningen?  

o Hur ser adekvans- och kausalitetsbedömningen ut?  

o Hur påverkas skadeståndsbedömningen av bevisfrågor?  

o Hur bestäms skadans storlek?  

o Vilka skadelidande är ersättningsberättigade? 

� Är det exempelvis någon skillnad på skadeståndsansva-

ret vid ansvar gentemot aktieägare som handlat aktierna 

på primärmarknaden2 jämfört med ansvar gentemot ak-

tieägare som handlat aktierna på sekundärmarknaden?3  

                                                           
2 Primärmarknaden är den marknad där transaktionerna sker direkt mellan det emitterande 
bolaget och investeraren. Värdepapperna når då marknaden för första gången, därav namnet.  
Nyemissioner och börsintroduktioner sker på primärmarknaden.  
3 Sekundärmarknaden är marknaden för värdepapper som redan har introducerats på markna-
den och som nu handlas mellan värdepappersmarknadens aktörer, t.ex. börshandel.  
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o Kan skadeståndet jämkas och i så fall i vilka situationer? 

• Är skadeståndsansvaret som det ser ut i gällande rätt en lämplig avväg-

ning mellan skadelidandes och skadeståndsskyldigas intressen?  

1.3 Omfattning och avgränsning 

Examensarbetet behandlar styrelseledamöters ansvar gentemot aktieägare för 

fel vid nyemissioner vad gäller information. Vidare inriktar sig examensarbetet 

på den skadeståndsrättsliga bedömningen, varför frågan om vad som är felak-

tig information inte kommer att behandlas. Därav kommer relevanta informa-

tionsregler endast kortfattat nämnas. Examensarbetet avgränsas också på så vis 

att det endast är noterade bolag som behandlas, detta på grund av att informa-

tion får större genomslag i bolag där marknaden konstant värderar bolaget. På 

grund av begränsat utrymme samt praktisk relevans behandlas vidare endast 

styrelseledamöters skadeståndsansvar. VD och revisors skadeståndsansvar 

lämnas således utanför examensarbetets ramar. Bolagets eventuella ska-

deståndsansvar behandlas inte i examensarbetet.4 Styrelsens skadeståndsansvar 

gentemot bolaget behandlas inte. Eventuellt skadestånd till befintliga aktieäga-

re, som inte deltar i nyemissionen, behandlas endast kortfattat. Examensarbetet 

fokuserar på skadestånd till aktietecknare och i viss mån också aktieägare som 

har köpt aktier på sekundärmarknaden.   

1.4 Metod och material 

Examensarbetet bygger på rättsvetenskaplig metod. En argumentation för vad 

som är gällande rätt är således den metodiska kärnan i examensarbetet. Analy-

ser och slutsatser bygger på material framtaget genom traditionell rättskällelä-

ra. Således framläggs för varje rättslig fråga en presentation av i förekomman-

                                                           
4 Beträffande bolagets skadeståndsansvar, se bl.a. SOU 2005:18 och Ds 2013:16. 
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de fall lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin, från vilka sedermera en slutsats 

om gällande rätt dras.5   

En stor del av den för ämnet aktuella rätten bygger på allmänna skadestånds-

rättsliga principer, vilka framförallt är utvecklade i praxis och doktrin. Rätts-

praxis är dock tunnsådd ifråga om informationsansvaret, varför i förekomman-

de fall slutsatser får dras från rättspraxis vad avser näraliggande rättsområden. 

Doktrin har en framträdande roll i examensarbetet, eftersom de flesta principer 

och teorier ifråga om informationsansvaret har utvecklats däri.  

Eftersom examensarbetets syfte är att utreda vad som är gällande rätt ifråga om 

informationsansvaret, går den tillämpade metoden ut på att utröna gällande rätt 

för varje uppkommande fråga. Slutsatser och analyser ges därför löpande i tex-

ten. En kortare rättspolitisk diskussion förs dock i slutet av examensarbetet.  

1.5 Disposition 

Examensarbetet är uppbyggt på så sätt att först ges en översikt över regleringen 

av informationsansvaret. I samband därmed presenteras relevanta skadestånds- 

och informationsregler. Därefter utreds styrelsens skadeståndsansvar gentemot 

aktieägare för felaktig/vilseledande information inför en nyemission av aktier i 

noterade bolag. Utredningen framläggs på så sätt att varje delmoment i ska-

deståndsbedömningen beskrivs och appliceras därefter på den aktuella frågan. 

För varje delmoment i skadeståndsprövningen presenteras en slutsats. Den sista 

delen av examensarbetet, den sammanfattande slutsatsen, sammanfattar således 

de ovan dragna slutsatserna. Examensarbetet avslutas med en kortare rättspoli-

tisk diskussion. 

 

 

                                                           
5 Jmf Sandgren, s. 36 ff.  
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2. Översikt över regleringen av informationsansvar 

2.1 Introduktion 

I syfte att skydda investerare och uppnå en effektiv marknad finns en betydan-

de mängd regler rörande information för bolag vars aktier är upptagna till han-

del på en reglerad marknad. Den bakomliggande tanken är att investerare ska 

skyddas mot att bolag utnyttjar informationsövertag, t.ex. genom att endast 

utge selektiv information och på så sätt ge en felaktig bild av bolaget som på-

verkar prisbildningen. Vidare anses aktiemarknadens effektivitet bero på inve-

sterarnas förtroende för aktiemarknadsbolagen. Genom adekvat information, 

som ger en korrekt prisbild, ökar investerarnas förtroende inte bara för aktie-

marknadsbolagen utan hela aktiemarknaden.6  

En effektiv aktiemarknad förutsätter således att bolagen offentliggör informa-

tion som är heltäckande och korrekt. Sanktioner måste finnas för de fall då bo-

lagen missköter sin informationsgivning. Ett effektivt sanktionsmedel, som 

fungerar väl som en preventiv påtryckningsfunktion, är skadeståndet.7 Nedan 

presenteras de skadeståndsrättsliga regler som gäller ifråga om informationsan-

svaret samt de informationsregler som sanktioneras av skadeståndsreglerna.  

2.2 Aktiebolagsrättsligt skadestånd 

2.2.1 Introduktion till det aktiebolagsrättsliga sk adeståndet 

ABL 29:1 1 st. 2 p. och 2 st. stadgar skadeståndsansvar för styrelseledamot 

gentemot aktieägare (s.k. externt ansvar) om styrelseledamoten i sitt uppdrag 

har tillfogat aktieägare skada, genom överträdelse av ABL, tillämplig lag om 

årsredovisning eller bolagsordning, samt överträdelse av reglerna om prospekt 

m.m. i LHF8 och Prospektförordningen. Lagrummet tolkas och tillämpas mot 

                                                           
6 Se prop. 2006/07:65 s. 85.  
7 Se prop. 1997/98:99 s. 187.  
8 2, 2 a och 2 b kap. LHF.  
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bakgrund av allmänna skadeståndsrättsliga principer,9 aktiebolagsrätten i stort 

och dess skyddsintressen.10 

Det är normalt ren förmögenhetsskada som ersätts genom ABL 29:1 1 st. 2 p. 

och 2 st.11 Eftersom SkL 2:2 förutsätter att ren förmögenhetsskada ska ha vål-

lats genom brott, är ABL 29:1 1 st. 2 p. en specialreglering av bestämmelsen 

om skadestånd i SkL för ren förmögenhetsskada. ABL 29:1 ålägger således 

styrelseledamöterna ett längre gående skadeståndsansvar än vad allmänna ska-

deståndsrättsliga principer och skadeståndslagen ger för handen. Syftet är att 

brott mot aktiebolagsrättsliga regler som är uppställda i syfte att skydda bl.a. 

aktieägare ska kunna sanktioneras, trots att alltså inte en gärning som definieras 

som brottslig har företagits.12  

I det följande presenteras de aktiebolagsrättsliga informationsregler som sank-

tioneras med skadestånd enligt ABL 29:1 1 st. 2 p. och 2 st.  

2.2.2 Regler om information i ABL  

ABL 13:6  

ABL 13:6 behandlar information inför en nyemission. Lagrummet anger vissa 

handlingar (årsredovisning, revisionsberättelse, redogörelse från styrelsen för 

händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka har inträffat efter 

det att årsredovisningen lämnades samt yttrande från bolagets revisor över den 

ovan nämnda redogörelsen), innehållandes information om det ifrågavarande 

bolaget, som ska fogas till det förslag om nyemission som ska föregå den bo-

lagsstämma på vilken aktieägarna ska besluta om nyemission.13 Handlingarna 

behöver endast fogas till förslaget om årsredovisningen inte ska behandlas på 

den bolagsstämma på vilken beslutet om nyemission ska tas.14 ABL 13:6 blir 

således aktuell att tillämpa då det rör sig om beslut om nyemission på extra 

                                                           
9 Se SOU 1995:44 s. 241.; jfr Johansson, s. 369-370 och Svernlöv, s. 39.  
10 Svernlöv, s. 39.  
11  Se Svernlöv, s. 39 och SOU 2005:18, s. 97.  
12 Se Johansson, s. 368 och SOU 1971:15, s. 351.  
13 ABL 13:3 och ABL 13:11. 
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bolagsstämma.15 Skulle inte ABL 13:6 stadga om denna informationsplikt skul-

le aktietecknare samt beslutsfattare (befintliga aktieägare) inte med säkerhet ha 

tillgång till all relevant information som tillkommit sedan den senaste årsredo-

visningen avgavs.  

ABL 7:32  

I ABL 7:32 stadgas att styrelsen och den verkställande direktören på bolags-

stämma ska lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedöm-

ningen av ett ärende på dagordningen och om förhållanden som kan inverka på 

bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningarna ska lämnas 

om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsent-

lig skada för bolaget. Observera att enligt ABL 7:57 gäller upplysningsskyl-

digheten i publika bolag endast vid bolagsstämma där årsredovisningen, eller i 

förekommande fall, koncernredovisningen, behandlas. Aktieägare kan då begä-

ra upplysningar som inverkar på bedömningen om en nyemission ska företas 

eller inte, samt begära allmänna upplysningar om bolagets ekonomi. Dessa 

upplysningar kan givetvis få betydelse för en investerares beslut huruvida den-

ne ska teckna sig för ytterligare aktier i en nyemission eller inte. Om upplys-

ningarna som ges är felaktiga eller vilseledande och investeraren på grundval 

av upplysningarna sedermera tecknar sig i nyemissionen, och därigenom orsa-

kas skada, kan informationsansvar komma att aktualiseras för styrelsen.  

Upplysningsskyldighet på grund av sysslomannaansvar  

I övrigt finns det ingen uttryckt upplysningsplikt i ABL, men frågan är om det 

ändå implicit kan tänkas finnas en sådan. Följande hypotetiska fall får tjäna 

som grund till frågan: Anta att ett bolag som inte ska upprätta prospekt håller 

bolagsstämma på vilken beslut om nyemission ska tas. Precis innan stämman 

har en händelse inträffat, vilken skulle kunna ha väsentlig negativ påverkan på 

aktiekursen. Eftersom händelsen precis har inträffat finns informationen inte 

medtagen i årsredovisningen. (Jag bortser här från börsrättsliga regler som an-

                                                                                                                                                         
14 ABL 13:6.  
15 Se ABL 7:10.  
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nars stipulerar att informationen ska offentliggöras direkt). Skulle aktieägare 

utnyttja frågerätten enligt ABL 7:32 blir situationen givetvis oproblematisk. I 

så fall skulle styrelsen behöva informera aktieägarna om händelsen, eftersom 

den inverkar på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Då det inte 

finns några regler i ABL eller i annan författning som sanktioneras i ABL 29 

kap. som direkt uttrycker en upplysningsplikt i sådana fall då aktieägarna inte 

begär att bli upplysta blir frågan om en sådan plikt ändå kan tänkas finnas base-

rad på styrelsens ställning som syssloman. Styrelseledamöter står nämligen i 

direkt sysslomannaförhållande till bolaget.16 Tidigare följde sysslomannaan-

svaret av sysslomannarättsliga regler i HB, men numer anses dessa sannolikt 

vara införlivade med aktiebolagsrätten. Att styrelseledamöter har ett ansvar 

som syssloman innebär kortfattat att de så som uppdragstagare till bolaget har 

en lojalitetsplikt; att tillvarata bolagets intressen. Inom detta ryms en plikt att 

informera huvudmannen om sådant denne kan behöva känna till.17  Frågan är 

om ett sådant sysslomannaansvar kan utsträckas till att gälla även i förhållande 

till aktieägarna. Åsikterna om detta går isär, vilket kan uttydas ur doktrin. Tax-

ell skriver t.ex. (angående finsk rätt) angående den vårdplikt som följer av sty-

relsens sysslomannaansvar, att sådan plikt ”borde konstituera externt ansvar 

endast om en åtgärd eller underlåtenhet har anknytning till ett konkret stadgan-

de i ABL”.18 Samma sak menar Stattin, då han angående styrelsens tystnads-

plikt som följer av lojalitetsplikten skriver följande: ”Det bör noteras att styrel-

seledamöterna är sysslomän i förhållande till bolaget och att tystnadsplikten 

gäller i just detta förhållande – aktieägare eller annan kan komma i åtnjutande 

av skadestånd vid överträdelse av aktiebolagslagen eller bolagsordningen men 

inte på grund av överträdelse av tystnadsplikten.”19 I SOU 1971:15 angavs att 

”stiftare, styrelseledamöter och andra här avsedda personer står i direkt syss-

lomannaförhållande till bolaget. Men de har också ansvar gentemot andra som 

berörs av deras verksamhet för bolaget, enskilda aktieägare, borgenärer, an-

                                                           
16 Se SOU 1971:15, s. 353. 
17 Se Stattin, s. 362.  
18 Se Taxell, s. 56.  
19 Se Stattin, s. 365.  
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ställda, annan tredje man. Ansvaret mot dessa är emellertid ej lika vidsträckt 

som mot den egentliga huvudmannen, bolaget.”20 Förarbetsuttalandet måste 

innebära att bolaget är avsett att vara huvudmannen och att ansvaret mot aktie-

ägare, m.fl. därför inte är lika strängt. Bergström och Samuelsson skriver å 

andra sidan att ”aktiebolaget är förknippat med den i sammanhanget nästan 

självklara ståndpunkten att bolaget är huvudman, och att allt beslutsfattande 

följaktligen ska ske i bolagets och aktieägarnas gemensamma intresse.”21 Ett 

utsträckt sysslomannaansvar, som gäller även gentemot aktieägarna, skulle 

kunna tänkas just på grund av att aktieägarna (givetvis) äger bolaget. Det hu-

vudsakliga bolagsintresset är vidare att gå med vinst, till fördel för aktieägar-

na.22 Vinstintresset kan därför tyckas ge visst stöd åt en argumentation för ett 

utökat sysslomannaansvar. Därtill är aktiebolaget i realiteten en konstruktion 

som skapats för att kunna effektivisera ägandet av bolag. Aktiebolaget i dess 

form existerar således för ägarnas skull. Vidare innebär sysslomannaansvaret 

ett ansvar för styrelsen i egenskap av uppdragstagare. Styrelsen utses av aktie-

ägarna på bolagsstämma. Därav bör styrelsen i praktiken betraktas som upp-

dragstagare i förhållande till aktieägarna. Förutom att tillvarata aktieägarnas 

intressen ska bolaget även i vissa fall skydda tredje man, t.ex. borgenärer. Där-

emot skulle ingen påstå att aktiebolaget existerar i syfte att skydda borgenärer-

na.  

Trots slutsatsen att sysslomannaansvaret av logiska skäl bör tillämpas även 

ifråga om aktieägarna, bör så inte göras i praktiken. Lagstiftaren har trots allt 

uttryckligen gett aktieägarna ett snävare utrymme än bolaget att kräva styrelsen 

på skadestånd. Genom att stadga att det krävs att en regel i ABL, bolagsord-

ning, ÅRL eller en prospektregel har överträtts för att skadestånd ska kunna 

utkrävas, har lagstiftaren avskurit aktieägarnas möjligheter att därutöver kräva 

styrelsen på skadestånd. Om aktieägarna skulle anses ha rätt till skadestånd för 

styrelsens lojalitetsbrott eller annat som inte stadgas om i ABL, bolagsordning, 

                                                           
20 SOU 1971:15, s. 353.  
21 Se Bergström och Samuelsson, s. 96.  
22 ABL 3:3.  
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ÅRL eller i prospektreglerna, skulle givetvis inte lagtexten uttryckligen säga att 

så inte är fallet.  

2.2.3 Tillämplig lag om årsredovisning 

ÅRL 

ÅRL innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsre-

dovisning, koncernredovisning och delårsrapport.23 Informationen som ges i 

årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av företagets ställning och resul-

tat.24 I ÅRL stadgas bl.a. också hur företagets tillgångar ska värderas.25 Det är 

givetvis av vikt för en korrekt informationsgivning att ett bolags tillgångar vär-

deras på ett riktigt sätt och i enlighet med föreskrivna standarder.  

ÄR IFRS tillämplig lag om årsredovisning? 

En intressant fråga i sammanhanget är huruvida IFRS inräknas som tillämplig 

lag om årsredovisning. Frågan har lyfts av Båvestam26 och diskuteras även av 

Härkönen.27 De flesta aktiemarknadsbolag är nämligen skyldiga att upprätta sin 

finansiella rapportering i enlighet med IFRS.28 Här ska enbart nämnas att det är 

oklart om ABL 29:1 1 st. 2 p. omfattar även IFRS vad gäller felaktigheter i ett 

moderbolags redovisning. Vad gäller koncernredovisning är det förvisso nume-

ra klarlagt, genom en definition i ABL 1:12 a, att internationella redovisnings-

standarder som har antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder är tillämpliga vad gäller bolag som ska upprätta kon-

cernredovisning enligt ovan nämnda förordning. Det innebär att IFRS i sådana 

fall är tillämplig lag om årsredovisning, men att rättsläget i annat fall är osä-

kert.29 

                                                           
23 ÅRL, 1 kap. 1 §.  
24 Se ÅRL 2 kap. 3 §.  
25 Se ÅRL 4 kap.  
26 Se Båvestam, s. 50.  
27 Se Härkönen, s. 306 ff.  
28 Se Härkönen, s. 306.  
29 Se Härkönen, s. 306 ff. för en mer ingående analys.  



15 
 

2.2.4 Prospektregler 

LHF 

I 2 kap. LHF uppställs prospektregler. Det stadgas bl.a. att prospekt ska upprät-

tas när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten.30 Det innebär bl.a. att 

ett noterat bolag ska, med ett antal undantag,31 upprätta ett prospekt inför en 

nyemission. Ett viktigt stadgande för informationsansvarets del är att prospek-

tet ska innehålla all information rörande emittenten och de överlåtbara värde-

papperen som är nödvändig för att en investerare ska kunna göra en välgrundad 

bedömning av emittentens ställning, resultat och framtidsutsikter samt av de 

överlåtbara värdepapperen.32 I övrigt finns det fler detaljerade regler angående 

prospektets innehåll i Prospektförordningen.33  

Prospektförordningen 

Prospektförordningen föreskriver mer ingående och detaljrikt än LHF hur pro-

spekt ska utformas. Prospektförordningen kan således sägas vara en ”checklis-

ta” för utarbetandet av ett prospekt.   

2.3 Informationsansvar enligt skadeståndslagen  

2.3.1 Introduktion 

SkL 2:2 stadgar skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada. Den som har 

orsakat ren förmögenhetsskada genom brott ska ersätta skadan. Lagregeln krä-

ver alltså uttryckligen att skadan ska vara vållad genom brott, vilket i doktrin 

har kommit att kallas för spärregeln. 

Två frågor uppkommer härmed: 

1. Kan styrelsens felaktiga informationsgivning i vissa fall vara brottslig? 

                                                           
30 Se LHF 2 kap. 1 §.  
31 LHF 2 kap. 2-7 §§.  
32 LHF 2 kap. 11 § st. 1.  
33 Se LHF 2 kap. 11 § st. 2.  
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2. Kan SkL 2:2, dvs. det allmänna skadeståndsansvaret för ren förmögen-

hetsskada, komma att bli tillämpligt även utan att skadan har uppkom-

mit i samband med brottslig gärning? Med andra ord, hur strikt tilläm-

pas spärregeln i realiteten?  

2.3.2 Straffrättsliga informationsregler 

Svindleri, ett brott som är kriminaliserat i BrB 9 kap. 9 §, är näraliggande sty-

relsens aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvar för felaktig/vilseledande infor-

mation inför en nyemission. Det är nämligen svindleri då någon offentliggör 

eller bland allmänheten sprider vilseledande uppgift för att påverka priset på 

bl.a. värdepapper. Även den som på grund av sin ställning bör ha särskild kän-

nedom om ett företag begår svindleri om denne uppsåtligen eller av grov oakt-

samhet offentliggör eller sprider vilseledande uppgift som är ägnad att påverka 

den ekonomiska bedömningen av företaget och därigenom ägnad att medföra 

skada.34 Styrelseledamot räknas in under sådan ställning då man bör ha särskild 

kännedom om ett företag.35 I t.ex. RH 1990:102 dömdes den åtalade för svind-

leri, då denne i sin egenskap av VD tillika styrelseledamot i aktiemarknadsbo-

laget Fermenta AB uppsåtligen hade låtit offentliggöra oriktiga och vilseledan-

de uppgifter.  

Även bedrägeri enligt BrB 9 kap. 1 §, osant intygande enligt BrB 15 kap. 11 §, 

otillbörlig marknadspåverkan enligt MmL 8 § samt bokföringsbrott enligt BrB 

11 kap. 5 § kan vara tillämpliga vid fall angående informationsansvar.36 

Det kan således konstateras att om brott i enlighet med någon av ovanstående 

lagrum föreligger, kan aktieägare som därigenom åsamkats skada utkräva ska-

destånd av styrelsen enligt SkL 2:2.  

                                                           
34 Se BrB 9:9 st.1 och st. 2.  
35 Se Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman, Wennberg,  under 9 kap. 9 § Svindleri, s. 2.  
36 Jmf Af Sandeberg, s. 107.  
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2.3.3 Avsteg från spärregeln 

Det finns i praktiken ett flertal situationer vid vilka styrelsen kan ha brustit i sitt 

informationsansvar, men inte brutit mot någon informationsregel som är sank-

tionerad i 29 kap. ABL eller begått någon brottslig gärning. Det kan t.ex. röra 

sig om fall då styrelsen brutit mot börsrättsliga informationsregler, både i lag 

och självreglering,37 eller fall då en nyemission ska göras för vilken ett pro-

spekt inte behöver upprättas, men styrelsen ändå väljer att ge ut ett informa-

tionsmemorandum, vilken i sin tur innehåller felaktig information. Eftersom 

aktiebolagsrättsligt externt skadestånd endast kan komma ifråga då styrelsen 

har brutit mot regler uppställda i ABL, bolagsordning, ÅRL eller vissa pro-

spektregler kan brott mot börsrättsliga informationsregler eller frivilliga memo-

randum inte sanktioneras med skadestånd enligt ABL. Att styrelseledamöterna 

i sådana fall inte kan hållas skadeståndsansvariga gentemot aktieägarna som 

tecknat sig i nyemissionen på grundval av den felaktiga informationen kan an-

ses stötande. Frågan är således om man skulle kunna tänka sig ett skadestånds-

ansvar för den felaktiga informationen på allmän skadeståndsrättslig grund, 

trots att inget brott har föregått skadan. I förarbeten till SkL sägs att införandet 

av spärregeln inte är menad att hindra en rättsutveckling genom praxis mot ett 

vidgat ansvar för ren förmögenhetsskada.38 Uttalandet har tolkats som om 

spärregeln för ren förmögenhetsskada inte ska tolkas e contrario.39 I praxis har 

således avsteg från spärregeln gjorts. En gemensam nämnare kan sägas vara att 

det rör sig om fall då förhållandet mellan parterna kan liknas vid ett kontrakt.40  

NJA 1987 s. 692 behandlade värderingsmans ansvar för oaktsamt intygande. 

En tredje man, värderingsmannen, hade orsakat ren förmögenhetsskada utan 

relation till något brottsligt förfarande. Då den skadelidande ansågs ha med fog 

satt sin tillit till det ifrågavarande värderingsintyget, menade HD att ska-

deståndsansvaret skulle utsträckas även till tredje man och inte enbart kon-

                                                           
37 Se bl.a. VpmL 15:6, 10:3 FFFS 2007:17, Emittentreglerna 3.1.1.  
38 Se bl.a. Prop. 1972:5 s. 568.  
39 Se bl.a. Samuelsson, s. 267.  
40 Se Härkönen, s. 290.  
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traktsparten. Utifrån detta fall kan man dra slutsatsen att viss befogad tillit kan 

ha effekten att avsteg från spärregeln kan göras. För informationsansvarets del 

innebär det att man eventuellt skulle kunna hävda att bolaget och aktieteckna-

ren genom nyemissionen ingår ett slags kontraktsliknande förhållande och att 

styrelsen i egenskap av tredje man har ingripit i avtalsförhållandet genom of-

fentliggörandet av den felaktiga/vilseledande informationen. Aktietecknaren 

kan ha med fog satt sin tillit till den ifrågavarande informationen, och skulle då 

kunna tillerkännas skadestånd av styrelsen. Det måste dock påpekas att det är 

osäkert huruvida fallet går att applicera på informationsansvaret enligt det ovan 

anförda.  

I NJA 2005 s. 608 ansågs också en tredje man vara skyldig att ersätta ren för-

mögenhetsskada som denne orsakat, trots att handlandet inte var brottsligt. I 

just detta fall bedömdes den tredje mannen ha handlat kvalificerat otillbörligt 

då denne hade handlat i samförstånd med en avtalspart till den skadelidande. 

Den skadelidande hade i sin tur blivit svikligen förledd att ingå avtal med av-

talsparten. Även i detta fall skulle rättsfallet kunna appliceras på informations-

ansvaret på så sätt att styrelsen skulle vara den tredje mannen, som genom den 

felaktiga informationen fått aktietecknaren att investera i bolagets aktier.  

Påpekas bör att rättsläget som sagt är osäkert, men att en vidgning av ska-

deståndsansvaret för ren förmögenhetsskada sker i rättspraxis. Den ifrågava-

rande praxisen kan komma att få betydelse även för informationsansvarets vid-

kommande, vilket ger en viss öppning åt frågan om aktieägare kan få ska-

destånd för styrelsens felaktiga informationsgivning vilken inte kan sanktione-

ras genom ABL och inte heller är brottslig. Samtidigt kan det inte vara tillräck-

ligt att sådana informationsfel kan komma att bli sanktionerade. Exempelvis 

börsrättsliga informationsregler, vilka har stor effekt på investerarnas förtroen-

de för aktiemarknaden, behöver uppbackas av rimliga sanktioner vid missköt-

sel.  
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3. Styrelseledamots skadeståndsansvar för felak-
tig/vilseledande information inför en nyemission av  
aktier 

3.1 Allmänna skadeståndsrättsliga principer 

Såväl det aktiebolagsrättsliga som det allmänna skadeståndet prövas mot all-

männa skadeståndsrättsliga principer. Det innebär kortfattat att för att ska-

destånd ska utgå krävs det att en skada har uppkommit, att skadevållaren har 

varit culpös samt att det föreligger adekvat kausalitet. Dessa rekvisit och till-

lämpningen av dem i det förevarande fallet diskuteras i den fortsatta framställ-

ningen.   

Det kan här också tilläggas att ansvaret för styrelseledamöter enligt ABL 29:1 

gäller då styrelseledamoten orsakat skadan vid fullgörande av sitt uppdrag. I 

och med att informationsskyldigheten i det förevarande fallet utan tvekan följer 

av vad en styrelseledamot har i uppdrag att göra, kommer detta inte behandlas 

ytterligare.  

3.2 Skadebegreppet  

3.2.1 Allmänt 

Ansvaret för skada samt storleken på skadeståndet beror givetvis på skadans 

omfattning och huruvida skadan överhuvudtaget är ersättningsgill. För ska-

deståndsansvar är det således en förutsättning att det faktiskt har uppstått en 

skada. Därtill ska skadan vara fullbordad.41  

I ABL 29:1 1 st. 2 p. anges att skada ska ha tillfogats aktieägare. Vad som me-

nas med begreppet skada anges inte i lagrummet, och det finns heller inte nå-

gon allmän skadeståndsrättslig definition av begreppet. Det har bl.a. ansetts att 

det helt enkelt inte finns en naturlig definition av skadebegreppet samt att en 

                                                           
41 Se Svernlöv, s. 52.  
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sådan oavsett inte vore nödvändig.42 Skadebegreppet måste därför formuleras 

för varje gång som ansvar görs gällande.43  

Det är normalt ren förmögenhetsskada som styrelsen orsakar aktieägare,44 och 

med skada brukar allmänt förstås en inträffad effekt vilken framstår som 

ogynnsam för den drabbade.45 SkL 1:2 definierar ren förmögenhetsskada som 

”sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider 

person- eller sakskada.” Ekonomisk skada kan i sin tur sägas vara kostnader, 

inkomstbortfall eller värdeminskning på grund av en skadegörande händelse.46  

3.2.2 Direkt och indirekt skada 

Vid externt skadeståndsansvar delas skadan upp i två typer. Den ena är direkt 

skada som omedelbart drabbar aktieägare. Den andra är indirekt skada, med 

vilket menas att den direkta skadan drabbar bolaget och endast indirekt aktie-

ägare.47  

En förlust som drabbar en aktieägare pga. aktieteckning som företagits med 

stöd av felaktiga uppgifter i årsredovisningen eller i prospekt räknas som en 

direkt skada.48 Det har (troligtvis felaktigt) uttryckts att befintliga aktieägare, 

som inte investerat på grund av den felaktiga informationen, skulle kunna ha 

lidit en indirekt skada.49 I så fall skulle dessa ha en mycket begränsad möjlighet 

att kräva skadestånd, eftersom det i svensk rätt är en accepterad ståndpunkt att 

aktieägare endast har rätt till skadestånd för indirekt skada om skadan är ägnad 

att drabba just den ifrågavarande aktieägaren, som kan vara fallet vid exempel-

vis åsidosättande av likhetsprincipen och generalklausulen.50 Det måste dock 

här framhållas att det knappast kan bli tal om en indirekt skada då aktieägarens 

                                                           
42 Se Andersson, s. 298, Svernlöv, s. 53, jmf Persson, s. 8 f.   
43 Se Dotevall, s. 68.  
44 Se Svernlöv, s. 39, Samuelsson, s. 288, Korling, s. 575.  
45 Se Persson, s. 6.  
46 Se Andersson, s. 297.  
47 Se Svernlöv, 2008, s. 76.  
48 Se prop. 1997/98:99, s. 188, SOU 2005:18, s. 99. Jmf SOU 1995:44, s. 245.  
49 Se Härkönen, s. 309. 
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aktier har sjunkit i värde på grund av det upptäckta informationsfelet. Skadan 

drabbar ju aldrig bolaget direkt. Eftersom examensarbetet fokuserar på aktie-

ägare som har investerat på grund av den felaktiga informationen kan det sam-

manfattningsvis sägas att det för examensarbetets vidkommande i alla fall är 

direkta skador som aktualiseras.  

3.2.3 Aktiekursen  

Samuelsson formulerar skadebegreppet för skada till följd av bristfällig infor-

mationsgivning på aktiemarknaden på följande vis: ”Med skada förstås den 

förmögenhetsförlust som åsamkas genom en utebliven eller inträffad väsentlig 

kursändring orsakad av försumlighet hos den uppgiftsskyldige.”51 Samuelsson 

definierar förvisso ett skadebegrepp för skada som inträffat på sekundärmark-

naden och inte primärmarknaden. En nyemission sker på primärmarknaden, 

men eftersom värdet på noterade bolags aktier beror på aktiekursen, vilken 

bestäms av sekundärmarknaden, torde Samuelssons definition kunna tillämpas 

lika väl då skada skett i samband med nyemission. Av Samuelssons skadebe-

grepp kan man dra slutsatsen att själva skadan är den kursförändring som skett 

med anledning av den felaktiga/vilseledande informationen.  

Korling beskriver skadan som uppkommer vid vårdslös finansrådgivning som 

att uppdragsgivaren gjort en förlustbringande placering, genom att följa rådgi-

varens vårdslösa råd och därigenom förlorat delar av sitt kapital.52 Applicerat 

på det aktuella fallet blir definitionen av skadan att investeraren har tecknat sig 

för aktier på grund av den felaktiga information som styrelsen lämnat och där-

igenom förlorat delar av sitt kapital. Skadan är alltså även här kapitalförlusten, 

dvs. kursförändringen.  

3.2.4 Väsentlighetsrekvisitet 

Ovan framhölls att skadan, enligt Samuelsson, är den väsentliga kursföränd-

ringen. I syfte att begränsa skadeståndet till att endast gälla väsentlig skada, 

                                                                                                                                                         
50 Se Svernlöv, s. 82 f.  
51 Samuelsson, s. 288 f.   
52 Korling, s. 575. 
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och inte sådana kursförändringar som man måste påräkna då man handlar med 

aktier, menar Samuelsson att aktiekursen måste ha förändrats väsentligen för 

att skada ska anses ha uppkommit.53 Samuelsson verkar grunda sitt införande 

av väsentlighetsrekvisitet på amerikansk skadeståndsrätt, vilken föreskriver att 

den bristfälliga informationen objektivt ska ha haft en väsentlig inverkan på 

placerarens investeringsbeslut.54 Det inte helt klart varför Samuelsson väljer att 

koppla rekvisitet till kursförändringen, då det amerikanska väsentlighetsrekvi-

sitet tar sikte på bedömningen av kausaliteten mellan informationen och place-

rarens investeringsbeslut; Var informationen så pass väsentlig för investeraren 

att denne just på grund av den ifrågavarande informationen valde att investera? 

Samuelsson framlägger istället att en kursförändring på 10 procent eller mer 

uppfyller kravet på väsentlighet. Han ställer alltså frågan: Har aktiekursen för-

ändrats tillräckligt mycket, mer än 10 procent, för att man ska kunna konstatera 

att informationen var ägnad att väsentliga påverka priset på aktien? Samuelsson 

underbygger påståendet om kravet på en kursförändring med minst 10 procent 

med att procentsatsen motsvarar väsentlighetskravet som tillämpas i fråga om 

de svenska förbuden mot insiderhandel. I MmL 1 § 1 p. definieras nämligen 

insiderinformation som sådan information som bl.a. är ägnad att väsentligen 

påverka priset på det finansiella instrumentet. Samuelsson menar att begräns-

ningen bör göras mot bakgrund av de svårigheter som finns när det gäller att 

påvisa sambandet mellan t.ex. en felaktig uppgift och effekten på kursen.55 

Som jag förstår det vill han alltså införa rekvisitet som en slags säkerhet mot 

icke-kausala orsaker och effekter ifråga om kursförändringen och inte som en 

kausalitetsprövning vad gäller sambandet mellan informationen och invester-

ingsbeslutet på så sätt som amerikansk rätt visar. 

Det är i sammanhanget intressant att väsentlighetsrekvisitet i fråga om insider-

reglerna inte längre är kopplat till någon viss procentsats. Bedömningen av 

                                                           
53 Samuelsson, s. 289.  
54 Se Samuelsson, s. 172 ff.  
55 Se Samuelsson, s. 289.  
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väsentlighet utgår istället från ett flertal olika parametrar, som t.ex. allmänna 

tendenser på marknaden och det finansiella instrumentets egenskaper.56  

Även af Sandeberg framhåller att en kursändring på 10 procent ska anses som 

väsentlig, och menar liksom Samuelsson att det beror på parallellen till insider-

lagstiftningen. Af Sandeberg lägger dock till att även andra parametrar än den 

procentuella kursavvikelsen ska tas hänsyn till. Hon anger att en jämförelse 

också bör ske med den normala volatiliteten för den aktuella aktien och att 

andra speciella förhållanden som gäller för aktien, t.ex. nivån på kursen, ska tas 

hänsyn till.57  

En tillämpning av väsentlighetsrekvisitet ifråga om skadebegreppet kan ifråga-

sättas. Förvisso är det, som Samuelsson påstår, svårt att visa på sambandet mel-

lan den felaktiga uppgiften och effekten på kursen. Å andra sidan ska en sådan 

prövning av sambandet ändå göras, eftersom kravet på adekvat kausalitet måste 

vara uppfyllt för att skadeståndsansvar ska kunna aktualiseras över huvud ta-

get. Vid en kausalitetsprövning kan ett väsentlighetskrav, enligt af Sandebergs 

mer nyanserade modell (vilken också korrelerar med dagens syn på insiderbrot-

tens väsentlighetsrekvisit), säkerställa att inte kursförändringar som snarare 

beror på en allmän svacka på aktiemarknaden blir ersatta. En tillämpning av 

Samuelssons krav på en kursförändring på just 10 procent torde dock kunna 

avfärdas. Om det i övrigt står klart att aktieägaren har drabbats av en skada och 

är ersättningsberättigad, ska då inte aktieägaren ersättas om kursförändringen 

råkar vara endast 9 procent, vilket fortfarande kan vara en stor och allvarlig 

förlust? Som synes kan en sådan tillämpning av ett rent objektivt rekvisit inte 

vara motiverat utifrån ett rättviseperspektiv. Dessutom saknar som sagt väsent-

lighetsrekvisitet rättslig grund.  

                                                           
56 Se Sevenius och Örtengren (red.), s. 250 och prop. 2004/05:142 s. 56. Jmf prop. 
1984/85:157 s. 40. 
57 Se af Sanderberg, s. 116. 
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3.2.5 Tidpunkt för skadans fullbordan  

En ytterst relevant fråga är när skadan ska anses vara fullbordad, eftersom en-

dast fullbordad skada ersätts. Aktiekursen rör sig ständigt. En påstådd skada 

bestående i att aktiekursen har sjunkigt kraftigt kan ju vid ett senare tillfälle ha 

blivit mycket mindre, om kursen återigen har gått upp. En vanlig fråga i sam-

manhanget är därför om den skadelidande, för att kunna påvisa en fullbordad 

skada, måste ha realiserat sin förlust, dvs. genom att sälja sina aktier. Dotevall 

menar att ersättningsbar skada sannolikt föreligger även om aktierna inte avytt-

rats och alltså realiserats. Dotevall hänvisar angående frågan till tysk rätt, i vil-

ken har hävdats att skadan ska beräknas som skillnaden mellan kursen då akti-

en förvärvades och aktiens värde sedan de korrekta förhållandena blivit kända 

på marknaden,58 ett resonemang som alltså inte nödvändigtvis kräver en reali-

serad förlust. För svensk rätts del kan ett rättfall tjäna till belysning av rättslä-

get. NJA 1992 s. 22759 gällde förvisso skadestånd med anledning av att en 

bank inte kunde få full betalning för sin fordran gentemot en kredittagare, men 

situationen kan liknas vid den att aktieägare tillfogats skada pga. aktier förlorat 

värde. Banken hade med säkerhet förlorat pengar eftersom kredittagaren, som 

gått i konkurs, inte hade täckning för att betala fordran. Då konkursen ännu inte 

hade avslutats och ett fastställt utdelningsförslag därmed inte hade tagits fram 

uppstod dock frågan om banken kunde anses ha tillfogats den påstådda skadan, 

dvs. om skadan var fullbordad, även om inte konkursen var avslutad. HD kom 

fram till att så var fallet. Även om inte ett fastställt utdelningsförslag hade lagts 

fram kunde banken få ersättning för förlusten, eftersom de på annat vis (lager-

bevis fanns inte längre i behåll) hade kunnat visa att banken inte kunde få be-

talning för sin fordran. På samma sätt bör en skada som tillfogats aktieägare 

genom att aktierna förlorat sitt värde anses fullbordad även om aktieägaren inte 

har realiserat sin förlust, om det ändå kan visas att aktierna har förlorat sitt vär-

                                                           
58 Dotevall, s. 69. 
59 Se också NJA 2000 s. 404.  
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de. Även om rättsläget är tämligen osäkert, lutar det åt att skadan är fullbordad 

även utan att vara realiserad.60  

Angående själva tidpunkten för skadans fullbordan förtjänar Dotevalls resone-

mang, enligt ovan, tillämpning. Enligt resonemanget är alltså skadan fullbordad 

då de korrekta förhållandena blivit kända på marknaden. Det är först då de kor-

rekta förhållandena blivit kända på marknaden som marknaden kan reagera. 

Om marknaden i ett sådant fall faktiskt reagerar med en lägre värdering av ak-

tierna, måste det vara uppenbart att en skada har skett; som dessutom beror på 

den felaktiga informationen. Det är också exakt vid den stund då marknaden 

reagerar på den korrekta informationen som aktieägaren i praktiken drabbas av 

skadan – värdeminskningen.  

3.2.6 Tidpunkt för skadevärderingen 

Som en del i skadeståndsberäkningen ligger värderingen av skadan.61 Med 

skadevärdering menas beräkning av de ersättningsgilla skadorna.62 Aktiekursen 

ändras från dag till annan, vilket innebär att en tidpunkt för skadvärdering mås-

te bestämmas. I annat fall vore det omöjligt att bestämma skadan, särskilt med 

användande av differensmetoden.63 I det förevarande fallet förutsätter metoden 

att en jämförelse kan göras mellan aktiekursen vid en viss tidpunkt och den 

hypotetiska aktiekursen om den felaktiga/vilseledande informationen hade varit 

korrekt.  

Enligt Prospektutredningen64 kan det vara av intresse att granska kursrörelsen 

den dag då det framkommit att information i prospekt varit felaktig/bristande.65 

Skadevärderingen ska i så fall göras vid samma tidpunkt som jag vill påstå att 

skadans fullbordan sker. Om aktiekursen var 10 innan de korrekta förhållande-

na blev kända på marknaden, och den därefter föll till 6, är det svårt att hävda 

                                                           
60 Jmf Härkönen, s. 311.  
61 Angående skadeberäkningen, se kap. 3.6 ”Skadans storlek”.  
62 Se Radetzki, 2012, s. 21.  
63 Differensmetoden presenteras under kap. 3.6.3 ”Differensmetoden”.  
64 Utredningen som lämnade Slutbetänkandet Prospektansvar (SOU 2005:18).  
65 Se SOU 2005:18, s. 99.  
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att skadan inte uppgår till 4. Värdet av aktierna återspeglar marknadens löpan-

de värdering av bolaget baserad på all tillgänglig information; marknaden är 

prissättaren. Det är då svårt att säga att det finns en större auktoritet än själva 

aktiemarknaden vad gäller att värdera skadan av den bristande informationen.66 

Frågan är dock om det alltid är precis vid den tidpunkt då den korrekta infor-

mationen når marknaden som värderingen av skadan ska göras. Att den blir 

fullbordad då är på alla vis rimligt, men värderingen kan komma att behöva 

göras vid en något senare tidpunkt. Det är inte säkert att hela marknaden fak-

tiskt tillgodogör sig informationen precis samtidigt. Likaså kan det hända att 

marknaden initialt överreagerar då korrigering sker. En viss förskjutning mel-

lan fullbordan och värdering av skadan torde accepteras, annars riskerar den 

skadelidande att inte få hela sin skada ersatt alternativt få för stor ersättning. 

Det borde dock inte röra sig om en särskilt lång tid. Marknadsreaktionen sker i 

regel ganska direkt. Dessutom kan det påpekas att förutsatt att ingen ny 

kurspåverkande information når marknaden, lär det vara relativt enkelt att se 

när kursen har stabiliserats efter en förändring. Det kan konstateras att rättslä-

get är osäkert, men att det lutar åt att värderingen ska ske då de korrekta förhål-

landena blivit kända för marknaden.  

3.3 Culpa 

3.3.1 Introduktion  

Uppsåt eller oaktsamhet, som i sammanhanget går under beteckningen culpa,67  

förutsätts enligt ABL 29:1 för att skadestånd ska aktualiseras för styrelseleda-

mot. SkL 2:2 föreskriver inte culpa, men eftersom skadestånd för ren förmö-

genhetsskada enligt huvudregeln kräver brottsligt förfarande måste inte bara 

oaktsamhet, utan uppsåt (i de flesta fall) styrkas.68 Culpaansvaret är alltså 

strängare vid skadestånd för ren förmögenhetsskada enligt SkL 2:2, än vad det 

är för ren förmögenhetsskada enligt ABL 29:1. Som ovan har påpekats kan det 

                                                           
66 Se Härkönen, s. 275 ff. angående hypotesen om den effektiva marknaden samt fraud on the 
market-teorin.   
67 Se Svernlöv, s. 58. Egentligen är det endast oaktsamhet som betecknas med det latinska 
ordet ”culpa”. Uppsåt betecknas vanligtvis med det latinska ordet ”dolus”.   
68 BrB 1:2.  
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uppkomma situationer då en informationsregel har brutits mot, men ABL 29:1 

1 st. 2 p. är inte tillämplig och ingen brottslig gärning har begåtts. I sådana fall 

skulle SkL 2:2 kunna tillämpas, genom avsteg från spärrregeln. Eftersom SkL 

2:2 inte anger culpa som ett rekvisit uppkommer frågan om skadestånd genom 

avsteg från spärregeln inte kräver culpa? Så kan lämpligtvis inte vara fallet. 

Eftersom skadeståndet ska bestämmas i enlighet med allmänna skadestånds-

rättsliga principer tillskrivs troligtvis culpa vid skadeståndsansvar enligt SkL 

2:2, även då skadan inte uppkommit till följd av brott.  

Liksom för övriga delar av det aktiebolagsrättsliga skadeståndet görs bedöm-

ningen av culpa huvudsakligen i enlighet med allmänna skadeståndsrättsliga 

principer.69 Den grundläggande frågan vid culpabedömningen är om den pre-

sumtiva skadevållaren borde ha handlat på ett annat sätt än vad denne faktiskt 

gjort.70  

3.3.2 Individuell culpabedömning 

Det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret är individuellt.71 Styrelseledamot 

ansvarar alltså i princip endast för åtgärder som denne vidtagit under tiden som 

styrelseledamot.72 Att ansvaret är individuellt innebär även att culpabedöm-

ningen ska göras för var och en av de presumtivt skadevållade styrelseledamö-

terna. En annan konsekvens är att arbetsfördelningen dem emellan kan ha be-

tydelse.73 Inte endast formellt överrenskommen arbetsfördelning spelar roll, 

utan även sådan som vuxit fram utan uttrycklig överrenskommelse får betydel-

se. Den som har fler och viktigare arbetsuppgifter inom styrelsen, och som där-

igenom har större kunskap om bolaget, kan ha ett större ansvar.74 Även skillna-

der i arvodets storlek kan påverka ansvarsbedömningen, på grund av presume-

                                                           
69 Se Svernlöv, s. 58.  
70 Se Hellner och Radetzki, s. 128, Svernlöv, s. 59. 
71 Se SOU 1995:44, s. 243.  
72 Se Dotevall, s. 80 f.  
73 Se Johans Muncks sakkunnigutlåtande i mål T 1845-12, Svea Hovrätt, aktbilaga 4, s.2. Jmf 
NJA 1936 s. 78, NJA 1973 s. 544, NJA 1973 s. 587. Se också Dotevall, s. 82.  
74 Se Dotevall, s. 82 f.   
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rat större ansvar i och med högre arvode.75 Det är dock här viktigt att påpeka 

att styrelseledamöterna inte pga. arbetsfördelningen blir fria från sin tillsyns-

skyldighet. Även underlåtenhet att handla kan vara skadeståndsgrundande och 

om en styrelseledamot negligerar sina plikter inom styrelsen kan det krävas av 

en annan styrelseledamot att ingripa.76  

3.3.3 Bunden respektive fri culpabedömning 

Bakgrund 

Culpabedömningen görs vanligen antingen som en bunden eller fri sådan.77 

Med bunden culpabedömning menas kortfattat sådan culpabedömning som 

görs då det finns rättsliga normer att luta sig mot ifråga om vad som är oakt-

samt beteende.78 En förutsättning för culpa vid bunden culpabedömning är att 

rättsregeln i fråga är uppställd i syfte att skydda den skadelidandes ekonomiska 

intressen.79 Fri culpabedömning är istället en sådan bedömning som främst 

företas då det inte finns någon uppställd handlingsnorm i lag, praxis eller sed-

vana.80 Generellt är det således i fråga om culpabedömningen en naturlig ut-

gångspunkt att man först frågar sig om någon rättslig föreskrift har överträtts.81 

Först om man märker att så inte är fallet gör man istället en fri culpabedöm-

ning. Situationen är dock, som vi ska se, lite speciell då det gäller det aktiebo-

lagsrättsliga externa skadeståndsansvaret.  

Strikt ansvar en konsekvens av bunden culpabedömnin g?  

Culpabedömningen kan för det externa ansvaret tyckas bli illusorisk om den, i 

enlighet med den bundna culpabedömningen, endast ska utgå ifrån huruvida en 

viss rättsregel har överträtts. Det externa skadeståndsansvaret förutsätter ju att 

en viss aktiebolagsrättslig regel har överträtts för att skadestånd till aktieägare 

                                                           
75 Se Dotevall, s. 83.  
76 Se bl.a. NJA 1936 s. 78.  
77 Se Stattin, s. 352, Hellner och Radetzki, s. 129 ff, Af Sandeberg, s. 117.  
78 Se Stattin, s. 352.  
79 Se Hellner och Radetzki, s. 129.  
80 Se Korling, s. 517 ff, Hellner och Radetzki, s. 133. 
81 Se Stattin, s. 353, Hellner och Radetzki, s. 129 ff, Af Sandeberg, s. 117.  
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över huvud taget ska kunna utkrävas av styrelsen. Därtill krävs enligt lagrum-

met uppsåt eller oaktsamhet för att skadeståndsansvar ska inträda. Uppfyllandet 

av ett av de lagstadgade rekvisiten i ABL 29:1 1 st. 2 p. och 2 st. skulle alltså, 

vid tillämpning av den bundna culpabedömningen, i sig visa att styrelseleda-

moten varit culpös. Visserligen skulle styrelseledamoten kunna föra bevisning 

mot detta. Sådan bevisning skulle dock fokusera på att styrelseledamoten inte 

brutit mot den förevarande informationsregeln. Sannolikt har det redan utretts 

att styrelseledamoten har brutit mot regeln ifråga, annars skulle inte en ersätt-

ningsgill skada föreligga enligt ABL 29:1 1 st. 2 p. och frågan om culpa skulle 

inte aktualiseras. Samma resonemang anförde Karlgren, då han menade att 

”skadeståndsrättsligt sanktionerade handlingsnormer helt ersätter culpabedöm-

ningen eftersom den konkreta normen gör en sådan bedömning överflödig.”82 

Tillämpningen av en bunden culpabedömning ifråga om det externa ansvaret 

får alltså effekten att skadeståndsansvaret i praktiken blir strikt. Det kan inte 

vara ändamålsenligt att tillämpa ett slags strikt ansvar då lagregeln uttryckligen 

förutsätter culpa.  

Kan man ändå tänka sig en bunden culpabedömning? 

Till den bundna culpabedömningens fördel kan det nämnas att det är en gene-

rell tendens i svensk rätt att culpabedömningen blir allt mer objektiv,83 och det 

råder enighet i nordisk rätt om att den objektiva måttstocken vid bedömningen 

av om organledamot i ett aktiebolag varit culpös skall utgöras av reglerna i 

ABL, bolagsordningen och andra rättsregler som denna ansvarsbestämmelse 

har till syfte att sanktionera.84 Att måttstocken för aktsamhet ska utgöras av 

normer i förekommande fall ter sig naturligt. Normer är uppställda regler för 

hur vi människor ska agera i olika situationer.  

                                                           
82 Se Samuelsson, s. 293, med referens till Karlgren, s. 61.  
83 Se Svernlöv, s. 58, af Sandeberg, s. 118 och Per Samuelssons sakkunnigutlåtande i mål T 
1845-12, Svea Hovrätt, aktbilaga 4, s. 4.  
84 Se Dotevall, s. 63 och Normann Aarum, s. 189.  
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Presumtionsansvar som en lösning 

För informationsansvarets del bör därför ett presumtionsansvar tillämpas, med 

bunden culpabedömning som grund. Den presumtivt skadevållande ska således 

ha möjlighet att exculpera sig. Huvudregeln är annars att den som åberopar 

culpa har bevisbördan för detta. Ibland är dock bevisbördan omkastad och den 

presumtivt skadevållande har att visa eller göra sannolikt att skadan inte beror 

på culpöst handlande från dennes sida.85 Vid utomobligatoriskt skadestånd är 

presumtionsansvar ovanligt, men sådant kan uppställas vid vissa situationer där 

faran för skada är stor och det är enklare för den ena parten att säkra bevis-

ning.86 I förarbetena till ABL har det uttryckts att culpa presumeras då skade-

vållaren har brutit mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen.87 Synsättet lig-

ger också i linje med praxis som medger presumtionsansvar då någon har an-

svar för annans egendom och därför bär en omsorgsplikt.88 Presumtionsansvar 

vid informationsansvar som sanktioneras i ABL 29:1 1 st. 2 p. har även stöd av 

Munck, som i ett rättsutlåtande påpekar att sådant bör finnas i svensk rätt, då 

aktieägare för talan mot styrelseledamot eller VD om skadestånd för bevisad 

felaktig börsinformation.89 Även Samuelsson och Af Sandeberg uttrycker att 

det utöver den bundna culpabedömningen bör tilläggas ett inslag av subjektivi-

tet. Utan ett sådant inslag går det inte ta hänsyn till de enskilda omständighe-

terna i det särskilda fallet. Därför föreslås en prövning av huruvida överträdel-

sen varit ursäktlig, vid sidan om fastställelse av att viss norm har överträtts.90  

Fri culpabedömning 

Ett alternativ till att tillämpa den bundna culpabedömningen tillsammans med 

presumtionsansvar är att istället tillämpa fri culpabedömning. Det som talar 

mot en sådan tillämpning är att den fria culpabedömningen uttryckligen ska 

tillämpas just då legala normer inte ger tillräcklig ledning för att bestämma 

                                                           
85 Se Heuman, s. 316.  
86 Se Heuman, s. 334.  
87 Se SOU 1995:44, s. 244.  
88 Se NJA 1950 s. 5 och NJA 1989 s. 191. 
89 Se Johan Muncks sakkunnigutlåtande i mål T 1845-12, Svea Hovrätt, aktbilaga 4, s. 2.  
90 Se af Sandeberg, s. 118 f och Samuelsson, s. 297.  
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vållandet.91 Det externa ansvaret aktualiseras som bekant just då styrelseleda-

mot har brutit mot legala normer. Trots detta har i underrättspraxis fri culpabe-

dömning tillämpats vid fråga om externt ansvar. I t.ex. det ovan, under kapitel 

1.1 nämnda rättsfallet,92 valde tingsrätten att använda sig av en fri culpabe-

dömning då domstolen avgjorde VD:ns respektive styrelseordförandens ansvar. 

Någon motivering till varför domstolen valt att tillämpa en fri culpabedömning 

framgår dock inte av domen. Oavsett så kan det vara av intresse att här kort 

presentera den fria culpabedömningens metod. 

Den fria culpabedömningen är i svensk rätt utvecklad av Hellner, med förebild 

i den amerikanske domaren Learned Hands beskrivning av aktsamhetskravet.93 

Enligt Hellner ska den fria culpabedömningen göras med hjälp av en samman-

ställning av fyra faktorer: risken för skada, den sannolika skadans storlek, möj-

ligheterna att förekomma skadan samt den handlandes möjligheter att inse ris-

ken för skada. En helhetsavvägning av de fyra faktorerna ska göras. Om man 

då kommer fram till att den skadegörande personen, med anledning av dessa 

omständigheter, borde ha handlat på ett annat sätt, har personen i fråga varit 

culpös.94 Tillvägagångssättet innebär att det är risken för skada som är ut-

gångspunkt för bedömningen. Om risken för skada är stor och om skadan ris-

kerar att få stor omfattning, är det desto viktigare att försöka förekomma ska-

dan.95 Samtidigt måste helhetsbedömningen också innebära att den skadevål-

lande inte kan anses vållande i lika hög grad om risken för skada visserligen 

varit stor, men det kan konstateras att den skadevållande hade små möjligheter 

att inse att risken för skadan var stor. Samma sak gäller om den skadevållande 

förvisso insåg risken, men inte hade någon reell möjlighet att förekomma ska-

dan. Å andra sidan måste riskfyllda verksamheter fordra ett krav på att man 

arbetar för att minimera riskerna. Syftet med den fria culpabedömningen menar 

Hellner vara att den ger uttryck åt en ekonomisk avvägning mellan nytta och 

                                                           
91 Se Svernlöv, s. 68. 
92 Mål T 15904-10 och T 19807-10 i Stockholms Tingsrätt, dom meddelad 2012-01-31.  
93 Se Svernlöv, s. 68. 
94 Se Hellner och Radetzki, s. 134.  
95 Se Svernlöv, s. 69. 
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kostnad av ett handlande som kan orsaka skada, vilket alltså skulle leda till 

ekonomisk effektivitet ifråga om skadeståndsreglerna. Hellner hänvisar härtill 

den rättsekonomiska litteraturen.96  

Som jag ovan konstaterat skulle den fria culpabedömningen kunna tillämpas 

som ett alternativ till den bundna, vad gäller det externa skadeståndsansvaret. 

Jag anser dock att det går emot gällande rätt.  Svensk gällande rätt pekar onek-

ligen på att det externa ansvarets culpabedömning bör göras som en bunden 

sådan. Ett presumtionsansvar förefaller därför av ändamålsskäl vara den bästa 

avvägningen. Därtill är det mycket svårt för den skadelidande aktieägaren att 

säkra bevisning om styrelseledamotens vållande. En styrelseledamot har i regel 

mer dokumentation kring händelsen (informationsgivningen), varför det är 

enklare för denne att säkra motbevisning än vad det är för den skadelidande att 

säkra bevisning. Därför är ett presumtionsansvar även på grund av rättviseskäl 

(bevissäkringsskäl) befogat.  

3.4 Kausalitet  

3.4.1 Introduktion 

En skada måste ha orsakats av någonting. En skada kan t.ex. uppkomma till 

följd av en naturkatastrof eller ett mänskligt handlande. Då skadan uppkommer 

som en följd av ett mänskligt handlande kan som sagt den som drabbats av 

skada under vissa förutsättningar få skadestånd. En sådan förutsättning är att 

det är just den presumtiva skadevållaren som har orsakat skadan, genom den-

nes skadegörande handling. Det förutsätts med andra ord kausalitet för att en 

skada ska vara ersättningsgill.97  

3.4.2 Betingelseläran 

I svensk rätt utreds ofta kausaliteten med hjälp av begreppen ”tillräcklig be-

tingelse” samt ”nödvändig betingelse”.98 Om en utlösande faktor sägs vara en 

tillräcklig betingelse, betyder det att faktorn ovillkorligen har lett till följden. Å 

                                                           
96 Se Hellner och Radetzki, s. 134.  
97 Jmf bl.a. Dotevall, s. 65 f och Andersson, s. 290 ff.  
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andra sidan hade följden kunnat ske även utan denna faktor.99 Då ett händelse-

förlopp består av flera olika utlösande faktorer till en skada, som var och en av 

dem ensam skulle kunna orsaka skadan, har dessa faktorer varit tillräckliga 

betingelser.100 Om en utlösande faktor istället sägs vara en nödvändig betingel-

se, betyder det att följden inte hade inträffat om inte faktorn hade existerat.101 

Enligt svensk rätt innebär orsak både en nödvändig och tillräcklig betingelse, 

dvs. ett vållande har orsakat skadan oavsett om den har varit nödvändig eller 

tillräcklig.102 

Betingelseläran används som sagt ofta för att utreda kausaliteten, men är inte 

allmänt accepterad i svensk rätt. Exempelvis menar Schultz att betingelseläran 

har tappat fotfäste i svensk rätt, men att den ändå ofta används som utgångs-

punkt. Vidare framhåller han att det i svensk rätt inte finns någon viss kausali-

tetslära som explicit kommer till uttryck vid skadeståndsbedömning, varken i 

lagstiftning, i praxis eller i litteraturen.103  

3.4.3 Vilka är de relevanta händelseförloppen? 

I fråga om informationsansvaret föreligger två orsakskedjor, som alltså behöver 

vara kausala. Dels ska det föreligga kausalitet mellan den bristfälliga informa-

tionen och kursförändringen, och dels mellan den bristfälliga informationen 

och den skadelidandes beslut att investera.104 I syfte att visa kausaliteten mellan 

den bristfälliga informationen och kursförändringen bör följande fråga ställas: 

Hade aktiekursen förändrats på samma sätt även om den bristfälliga informa-

tionen aldrig hade getts? Kausalitetsfrågan angående aktietecknarens invester-

ingsbeslut lyder istället: Hade den skadelidande deltagit i nyemissionen (eller 

betalat samma pris) om korrekt och fullständig information hade funnits till-

gänglig vid informationstillfället? 

                                                                                                                                                         
98 Se Hellner och Radetzki, 2010, s. 197 och SOU 1995:44, s. 249.  
99 Se Andersson, Håkan, s. 290 f., jmf Schultz, s. 269. 
100 Se Samuelsson, s. 303. 
101 Se Andersson, s. 269.  
102 Se Hellner och Radetzki, s. 213, jmf Radetzki, s. 23 f.  
103 Se Schultz, s. 449 ff.  
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Det kan här konstateras att vid uppställandet av de två frågorna enligt ovan har 

betingelseläran bakats in, eftersom man frågar sig om skadan hade uppkommit 

även utan den inträffade händelsen. Det kan alltså sägas att betingelseläran 

åtminstone fyller en praktisk funktion genom att bidra till ett tankesätt som 

förenklar synen på orsakssamband. I övrigt kommer betingelseläran inte att 

vidare behandlas eller beröras i examensarbetet.  

3.4.4 Fraud on the market-teorin 

Både Härkönen och Samuelsson menar att den s.k. fraud on the market-teorin 

bör tillämpas i fråga om orsakssambandet.105 Teorin härstammar från ameri-

kansk rätt och innebär en presumtion om att vilseledande information reflekte-

ras i aktiens pris samt att en investerare förlitar sig på att priset speglar det 

verkliga värdet av aktien. En tillämpning av teorin innebär att den skadelidande 

inte behöver visa att denne förlitat sig på informationen. Istället räcker det att 

visa att denne handlat aktierna under den tidsperiod då informationen var felak-

tig.106  

3.4.5 Huvudorsaksläran 

Inom svensk skadeståndsrätt krävs det inte att den skadegörandes vållande har 

varit huvudorsaken till att skadan har uppstått. Det räcker att vållandet har varit 

en bidragande orsak.107 Om en skada har uppstått på grund av flera olika hän-

delser räcker det således att den skadegörandes vållande har varit en nödvändig 

del av orsakerna till att skadan har uppstått.108  

Dotevall menar dock att det, då frågan är om en aktieägare som drabbats av 

skada på grund av oriktiga uppgifter i t.ex. en årsredovisning, finns anledning 

att istället tillämpa vad han kallar huvudorsaksläran.109 Som jag förstår det me-

nar han med begreppet att ett orsakssamband föreligger om vållandet är hu-

                                                                                                                                                         
104 Jmf Samuelsson, s. 307 f.   
105 Se Härkönen, s. 294 och Samuelsson, s. 313.  
106 Se Härkönen, s. 276 f.  
107 Se Hellner och Radetzki, s. 198. 
108 Se Hellner och Radetzki, s. 213.  



35 
 

vudorsaken till den uppkomna skadan. Han hänvisar till att det för det föreva-

rande fallet ofta är så att uppgifterna som kommer från t.ex. årsredovisningen 

cirkulerar i massmedia och på internet, och att det därför kan vara så att den 

skadelidande har fått den felaktiga informationen på så sätt. Tillämpar man 

huvudorsaksläran skulle vållande endast kunna styrkas om det också kan visas 

att den skadelidande tagit del av årsredovisningen. Det räcker således inte med 

att den felaktiga informationen i årsredovisningen sedermera spridits genom 

andra medier, som i sin tur aktieägaren tagit del av.110 Eftersom samma effekt 

kan nås genom en tillämpning av tillitsteorin (se nedan), ställer jag mig tvek-

sam till om huvudorsaksläran fyller någon egentlig funktion. Därtill kan det i 

övrigt konstateras (med tillämpning av fraud on the market-teorin och rätts-

praxis angående alternativa händelseförlopp) att det bör räcka med att bevisa 

att man har investerat under den tid då informationen var påverkad av felet. 

3.4.6 Alternativa händelseförlopp 

Den skadelidande har normalt bevisbördan för att vållandet har orsakat skadan. 

Inom svensk skadeståndsrätt ska den part som har bevisbördan för någonting 

frambringa full bevisning för detta.111 Orsaken till en skada är dock sällan 

självklar och att bevisa orsaken är ofta mycket svårt. Bedömningen av kausali-

tetsfrågor utmynnar därför i de flesta fall i besvärliga bevisfrågor.112 En vanligt 

förekommande situation är t.ex. den att svaranden i ett skadeståndsrättsligt mål 

hävdar att skadan har uppkommit på något annat sätt än på det sätt som käran-

den hävdar.113 HD har i ett flertal fall behandlat frågan114 och i NJA 1993 s. 

764 gav HD följande principuttalande: ”I princip gäller i tvistemål att den part 

som har bevisbördan för ett visst sakförhållande skall styrka att detta förhållan-

de föreligger. HD har i ett flertal avgöranden haft anledning att uttala sig om 

vilken grad av bevisning som skall krävas till styrkande av att en uppkommen 

                                                                                                                                                         
109 Se Dotevall, s. 242.  
110 Jmf Dotevall, s. 242.  
111 Se bl.a. Radetzki, 2010, s. 25. 
112 Jmf bl.a. Hellner och Radetzki, s. 199.  
113 Se Hellner och Radetzki, s. 200.  
114 Se bl.a. NJA 1991 s. 481, NJA 1993 s. 764, NJA 1981 s. 622.  
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skada haft viss angiven orsak. Ett något lägre beviskrav än eljest har därvid 

uppställts i fall då särskilda svårigheter ansetts föreligga att framlägga en full-

ständig bevisning om att andra skadeorsaker varit uteslutna. Kravet har härvid i 

vissa fall formulerats så att det i betraktande av samtliga omständigheter skall 

framstå som klart mera sannolikt att orsaksförloppet varit det som den skadeli-

dande påstått än att något av de sakförhållanden som hans motpart åberopat 

utgjort skadeorsaken.” Med klart mera sannolikt menas inte att det räcker med 

en sannolikhetsövervikt, utan det måste röra sig om en klar sannolikhetsöver-

vikt.115 I ett fall då en aktieägare hävdar att denne tecknat sig för aktier i en 

nyemission på grundval av viss information från styrelsen, medan styrelsen 

menar att aktieägaren hade tecknat sig för aktier även om denne inte hade tagit 

del av den ifrågavarande informationen, skulle således aktieägaren inte vara 

tvungen att bevisa att denne faktiskt tecknade sig för aktier just på grund av 

informationen. Detta skulle givetvis vara ogörligt. Det går inte att läsa någons 

tankar och det torde inte krävas att en investerare som har för avsikt att teckna 

sig i en nyemission dokumenterar sina tankar, t.ex. genom att spela in telefon-

samtal då denne säger att han eller hon tänker teckna sig för aktier i en nyemis-

sion just på grund av viss information. Istället bör det alltså räcka att aktieäga-

ren visar att det är klart mer troligt att denne tecknande sig för aktier på grund 

av informationen, än att det inte var så. Detta är en rimlig bevislättnad. Man 

borde vidare kunna formulera beviskravet för situationen på så sätt att käran-

den har att visa att informationen typiskt sett är sådan att käranden investerade 

på grund av den.116  

3.4.7 Differensmetoden och kausalitet 

Det påstås ibland i litteraturen att differensmetoden (se nedan) förutom att be-

stämma skadan, även anger kausaliteten.117 Då man beräknar kursdifferensen 

med hjälp av ett hypotetiskt händelseförlopp bestämmer man vad som hade 

                                                           
115 Se Heuman, s. 79.  
116 Se Johan Muncks sakkunnigutlåtande i mål T 1845-12, Svea Hovrätt, aktbilaga 4, s. 3.  
117 Se t.ex. Schultz, s. 278, även om han själv är kritisk till differensläran i kausalitetsanalysen, 
s. s. 281 f. och Heuman, s. 288. Heuman påpekar att det inte står klart om kravet på kausal-
samband kan utgöra en del av skadebegreppet.  
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varit det mest troliga förloppet om informationen hade varit korrekt. Om man 

då kommer fram till att aktiekursen hade varit högre om informationen hade 

varit korrekt, har man därigenom implicit angivit att ett orsakssamband finns 

mellan den felaktiga informationen och kursförändringen. Skulle kausalitet inte 

föreligga skulle kursen inte påverkas av den felaktiga informationen och ett 

hypotetiskt händelseförlopp baserat på att kursen vore högre vid korrekt infor-

mation skulle inte kunna bestämmas. I denna del stämmer alltså påståendet att 

differensmetoden anger kausaliteten. Påståendet backas också upp av Samuels-

son som gör antagandet att det egentligen inte är kausalitetsfrågan som är pro-

blematisk då det gäller att bestämma skadeståndet för skador orsakade av brist-

fällig information på aktiemarknaden. Han menar att svårigheten snarare ligger 

i att precisera effekten av vållandet. Om skadebegreppet lyckas definieras bör 

kausalitetsfrågan lösas av sig själv.118  

Vad gäller orsaksförhållandet mellan den felaktiga/vilseledande informationen 

och aktietecknarens beslut att investera ger metoden dock ingen ledning.  

3.4.8 Har informationen gett upphov till investerin gsbeslutet?  

Samuelsson argumenterar för att bevisning rörande sambandet mellan den fel-

aktiga/vilseledande informationen och investeringsbeslutet inte ska behövas. 

Han hänvisar bl.a. till att det är omöjligt att bevisa att den skadelidande inte 

bara företog investeringen under den relevanta tidsperioden (då t.ex. prospektet 

var tillgängligt) utan också att denne verkligen tog del utav och påverkades av 

prospektet. Då skulle man behöva bevisa vilseledandet i sig, dvs. en psykisk 

faktor.119 Istället bör man förutsätta att den skadelidande hade handlat rationellt 

och korrekt om full information funnits tillgänglig.120 Samma svar ger en till-

lämpning av fraud on the market-teorin, vilken presenterades ovan och som 

säkert har påverkat Samuelsson. Om den skadelidande kan visa att denne gjor-

de investeringen under den tidsperiod då informationen var felaktig, presume-

                                                           
118 Se Samuelsson, s. 303 f, med hänvisning till Persson, s. 130.  
119 Se Samuelsson, s. 309 f.  
120 Se NJA 1996 s. 224 och Per Samuelssons sakkunnigutlåtande i mål T 1845-12, Svea Hov-
rätt, aktbilaga 4, s. 7.  
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ras denne ha handlat på grundval av informationen. Eftersom det givetvis inte 

går att bevisa varför man har handlat på ett visst sätt, förefaller det rimligt att 

en sådan presumtion ska göras. Sammantaget torde det inte vara svårt att visa 

på ett kausalt samband mellan den felaktiga informationen och investeringsbe-

slutet.  

3.5 Adekvans  

3.5.1 Introduktion 

Förutom att ett orsakssamband ska föreligga för att skadestånd ska aktualiseras, 

krävs det att orsakssambandet är adekvat. Kravet på adekvans innebär att hän-

delseförloppet, utöver att det ska vara orsakat av händelsen och orsaka skadan, 

ska vara någorlunda normalt och förutsägbart.121 Man kan också uttrycka det så 

att kravet på adekvans innebär ett krav på att skadan ligger i farans riktning.122 

Kravet på adekvans syftar således till att avskilja alltför avlägsna följder och 

oväntade verkningar av en skadegörande händelse.123 Innebörden av adekvans-

kravet är i realiteten en fråga för domstolarna att avgöra i det enskilda fallet.124 

Som man lätt förstår kan det vara nästintill omöjligt att försöka sammanfatta ett 

gemensamt adekvanskrav för alla olika typer av skadeståndssituationer.125 Nå-

gonting som kan vara värt att påpeka är dock att adekvansbedömningen, liksom 

culpabedömningen, är individuell.126  

3.5.2 Adekvans vid ren förmögenhetsskada 

NJA 1998 s. 893 har fått betydelse för adekvanskravet vid ren förmögenhets-

skada. HD uttalade följande, vilket enligt Hellner kan anses ses som ett prin-

ciputtalande,127 i sin dom: ”Kravet på adekvat kausalitet mellan handling och 

inträffad skada innebär att skadan skall för en person med kännedom om alla 

                                                           
121 Se Hellner och Radetzki, s. 198-199 och SOU 1995:44, s. 249. 
122 Se Kleineman, s. 288.  
123 Se Dotevall, s. 65 f.  
124 Se SOU 1995:44, s. 249.  
125 Jmf Hellner, Adekvat kausalitet vid ren förmögenhetsskada, JT 1999-2000 s. 159.  
126 Se SOU 1995:44 s. 243, Johansson, s. 370 och Svernlöv, s. 77.  
127 Se Hellner, Jan, Adekvat kausalitet vid ren förmögenhetsskada, JT 1999-2000 s. 159. 
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föreliggande omständigheter ha framstått som en beräknelig och i viss mån 

typisk följd av det skadegörande beteendet”. Uttalandet är väldigt allmänt hål-

let, och preciserar egentligen inte kravet mer än att det ger en viss ledning om 

hur man ska tänka då man utreder adekvansen. För informationsansvarets del 

kan man utifrån uttalandet säga att man borde kunna anta att marknadens aktö-

rer handlar rationellt och på grundval av tillgänglig information. Därför är det 

påräkneligt att fel information får konsekvensen att marknaden felvärderar ak-

tierna. På samma vis är det påräkneligt att aktietecknaren som gjort en placer-

ing baserad på fel information inte hade investerat om denne hade känt till de 

korrekta förhållandena i bolaget, eftersom aktietecknaren får antas handla ra-

tionellt.128       

3.5.3 Normskyddsläran 

Normskyddsläran, som genom ett uttalande i HD129 har fått svenskt erkännan-

de, används som en ytterligare begränsning av skadeståndsansvaret vid sidan 

av adekvanskravet.130 Den används som ett slags verktyg för att avgöra om den 

norm som har överträtts har till ändamål att skydda det förmögenhetsintresse 

som skadats.131 På så sätt sker en automatisk bortsållning av skadesituationer 

vilka inte i enlighet med rätten är ändamålsenliga att ersätta.  

För informationsansvarets del torde normskyddsläran få störst betydelse i fråga 

om information i prospekt. Prospekten syftar nämligen till att investerare ska få 

information på vilken de ska kunna grunda sitt beslut att investera i bolaget 

eller inte.132 Därtill anges det i prospektdirektivet att ett av syftena bakom di-

rektivet är att uppnå ett högt investerarskydd. Prospekten ska således skydda 

framtida aktieägare. Examensarbetet fokuserar på de aktieägare som investerar 

                                                           
128 Jmf Per Samuelssons sakkunnigutlåtande i mål T 1845-12, Svea Hovrätt, aktbilaga 4, s. 9.  
129 Se NJA 1976 s. 458 och Hellner och Radetzki, 2010, s. 212. 
130 Läran sorteras vanligen in under adekvansbedömningen, ibland även under en samlad 
culpa- och adekvansbedömning. Se t.ex. Kleineman, 1987, s. 288. Kleineman menar dock att 
den bör användas som en ytterligare bedömning, vid sidan om culpa- och adekvansbedöm-
ningarna. Själv delar jag uppfattningen att den bör användas som en ytterligare begränsning.I 
syfte att följa en metodisk ordning, presenterar jag den ändå under kapitlet om adekvans. Note-
ra dock att jag därav inte anser den vara en del av adekvansbedömningen.  
131 Se Dotevall, 2008, s. 210.  



40 
 

på grund av den felaktiga informationen, men här kan kort nämnas att befintli-

ga aktieägare (som inte deltar i nyemissionen) på grund av normskyddsläran 

kan bli avskurna rätt till skadestånd, då de som sagt inte enligt normskyddslä-

ran skyddas av den ifrågavarande normen; prospektreglerna.  

3.5.4 Begränsningsläror 

”The floodgate argument” 

Skadeståndsansvaret för en styrelseledamot gentemot en tredje man begränsas 

förvisso genom kraven på culpa och adekvat kausalitet samt kan jämkas (se 

mer om det nedan),133 men styrelseledamot i ett noterat bolag, som på grund av 

felaktig information i t.ex. emissionsprospekt ansvarar för skador som drabbat 

aktieägare som tecknat sig i emissionen, kan komma att bli ansvarig gentemot 

en vid krets aktieägare. Det är inte enbart investerare som har handlat på pri-

märmarknaden som kan komma att drabbas av skada på grund av den bristfäl-

liga informationen. Investerare som har handlat på sekundärmarknaden och 

som därigenom förlorat kapital har likaså drabbats av skada på grund av styrel-

sens culpösa informationsgivning. Men kan det verkligen vara adekvat att en 

styrelseledamot som bidragit till att fel information lämnats, i t.ex. prospekt, 

ansvarar gentemot alla som över huvud taget har handlat aktier i bolaget efter 

att prospektet har lämnats ut? Det har i doktrin och även i förarbeten diskute-

rats om ytterligare begränsningar bör ifrågakomma gällande sådan ska-

deståndsbedömning. Att begränsa skadeståndet ytterligare, i syfte att avgränsa 

kretsen ersättningsberättigade i sådana fall då kretsen annars vore oändligt stor, 

har i ango-amerikansk rätt kommit att kallas ”the floodgate argument”.134  

Närhetskravet och tillitsteorin 

Kleineman har anfört att han anser det vara mycket märkligt att det finns ett 

mycket omfattande ansvar för ren förmögenhetsskada (t.ex. att ansvaret är ut-

ökat för aktiebolagsrättsligt skadestånd jämfört med allmänt skadestånd) men 

                                                                                                                                                         
132 Se Härkönen, s. 317. 
133 Se t.ex. SOU 1995:44, s. 250. 
134 Se Kleineman, 1987, s. 304.  
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inte någon som helst spärregel.135 För det allmänna skadeståndsansvarets vid-

kommande begränsas ju skadeståndet på så sätt att ren förmögenhetsskada er-

sätts endast då skadan har föregåtts av brottslig handling.136 Kleineman vill 

således införa någon sorts spärregel även vad gäller aktiebolagsrättsligt ska-

deståndsansvar för ren förmögenhetsskada.137 Kleineman stipulerar därför ett 

särskilt krav på närhet mellan skadvållare och skadelidande, i syfte att begrän-

sa den annars nästan obegränsat stora kretsen skadelidande. Han menar att ska-

deståndsansvaret annars skulle bli oproportionellt i förhållande till den ifråga-

varande vårdslösheten.138 Närhetskravet har närmare innebörden att en konkret 

och näraliggande relation mellan skadevållaren och den skadelidande ska före-

ligga.139 Vid sidan av närhetskravet hävdar Kleineman att det för informations-

ansvarets vidkommande också ska föreligga tillit (den s.k. tillitsteorin) mellan 

skadevållaren och den skadelidande, innebärande att den skadelidande ska ha 

hyst tillit till den ifrågavarande informationen.140 Kleineman skriver i sin av-

handling bland annat att ”den som investerat på grundval av emissionspro-

spekt, men som inte fäst någon vikt vid den vilseledande uppgiften eller som 

inte påverkats av avsaknaden av relevanta uppgifter eller som saknat egen 

kompetens för att kunna analysera informationen och inte utnyttjat biträde av 

sakkunnig, förefaller inte heller kunna antagas vara ersättningsberättigad”.141 

Sammantaget innebär ett användande av närhetskravet och tillitsteorin att ett 

direkt orsakssamband mellan ”skadevållarens förfarande och den skadelidan-

des på befogad tillit till oaktsamt lämnad information grundade handlande” ska 

föreligga för att ansvar ska utgå.142 Med andra ord skulle en sådan tillämpning 

innebära ett särskilt strängt adekvanskrav.143  

                                                           
135 Se Kleineman, 1987, s. 308. 
136 SkL 2:2.  
137 Se Kleineman, 1987, s. 308.  
138 Se Kleineman, 1987, s. 316.  
139 Se Kleineman, 1987, s. 318. 
140 Se Kleineman, 1987, s. 318.  
141 Kleineman, 1987, s. 314-315.  
142 Se SOU 1995:44 s. 252.  
143 Jmf prop. 1997/98:99, s. 191 och SOU 1995:44 s. 252.  



42 
 

I praktiken får tillitsteorin och närhetskravet följande effekt: En investerare 

som investerar i bolaget genom att teckna sig i en nyemission är i regel närma-

re bolaget än vad investeraren som köper aktier över börs är. T.ex. kan man 

förutsätta att aktietecknaren har läst prospekt och annan finansiell information 

inför aktieteckningen, vilket man skulle kunna hävda innebär att aktietecknaren 

har anledning att hysa tilltro till bolagets information. Dessutom föreligger en 

närhet mellan aktietecknaren och bolaget på så sätt att aktietecknaren tillskjuter 

tillgångar till bolaget och eventuellt dessutom har kontakt med bolaget och 

dess styrelse i samband med aktieteckningen. En person som köper aktier över 

börs har inte någon sådan närhet med bolaget. Det kan därför sägas att en till-

lämpning av närhetskravet och tillitsteorin får effekten att det blir svårare för 

aktieägare som köpt aktierna över börs att få skadestånd på grund av bristan-

de/felaktig information från styrelsen. Det är med andra ord framförallt aktie-

ägare som handlat på sekundärmarknaden som avskärs från möjligheten att få 

skadestånd från bolagets styrelse vid en tillämpning av begränsningslärorna. 

Förutom aktieägare som handlat på sekundärmarknaden torde redan befintliga 

aktieägare likaså avskäras möjligheterna till skadestånd vid en tillämpning av 

tillitsteorin. Det kan knappast säga att dessa har hyst någon tilltro till informa-

tionen – de har ju inte ens handlat på grundval av den.  

Kleinmans uppfattning om behovet att begränsa den skadelidande kretsen har 

inte lämnats utan kritik. Roos har bl.a. uttryckt att tillitsteorin vilar på ett för 

smalt underlag och utgör i mångt och mycket en konstruktion, eftersom infor-

mationsansvaret ter sig olika i de enskilda fallen och därför inte kan inordnas 

under en konstruerad, och bräcklig, modell.144 Annan kritik har riktat in sig på 

de skadelidandes intressen. Skadeståndsansvaret för bristfällig information är 

uppställt just i syfte att skydda investerarna. Att ett reellt skadeståndsansvar 

åvilar den styrelseledamot som missköter informationsgivningen torde ha den 

effekten att styrelseledamöterna är extra noggranna med informationen, vilket 

måste anses vara syftet bakom skadeståndshotet. Därför skulle en tillämpning 

                                                           
144 Se Roos, s. 51 f.  
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av begränsningslärorna strida mot syftet bakom den förevarande lagstiftning-

en.145 

Även om Kleinemans tillitsteori och närhetskrav har kritiserats i doktrin, har 

lagstiftaren inte helt stängt dörren för en tillämpning av dessa begränsningslä-

ror. I SOU 1995:44 framfördes, ifråga om kraven på närhet och tillit, att det är 

”angeläget att domstolarna vid sin prövning av denna typ av anspråk beaktar de 

risker för ett oproportionellt skadeståndsansvar som kan uppkomma, och att en 

på rättspraxis grundad utveckling enligt nu antydda linjer kommer till stånd.”146 

Regeringen begränsade dock utrymmet för en sådan utveckling i rättspraxis 

genom att skriva att de nuvarande jämkningsbestämmelserna medger en rimlig 

avvägning mellan de olika intressena, och att det inte finns skäl att lagreglera 

de riktlinjer som domstolarna skulle behöva för att kunna utveckla rättspraxis i 

enlighet med Kommitténs synsätt.147 Ståndpunkten bekräftades sedermera av 

Prospektutredningen som angav att det inte finns tillräckliga skäl att i lag infö-

ra bestämmelser som begränsar kretsen av ersättningsberättigade personer.148 

Slutligen bör här noteras att det i DS 2013:16 framläggs att styrelsens ansvar 

för prospekt bör gälla gentemot primärmarknaden såväl som gentemot sekun-

därmarknaden.149 Slutsatsen blir att begränsningslärorna kan ha viss relevans, 

men bör i förevarande fall tillämpas med stor försiktighet.  

3.6 Skadans storlek 

3.6.1 Principen om full ersättning 

Principen om full ersättning innebär att den skadelidande genom skadeståndet 

ska få full ersättning för skadan.150 Principen har starkt fäste i svensk rätt.151 

Den uttrycker dock ingenting annat än att den skadelidande ska ersättas, och att 

                                                           
145 Se Johansson, s. 370. 
146 SOU 1995:44, s. 252.  
147 Se prop. 1997/98:99, s. 192.  
148 Se SOU 2005:18, s. 72.  
149 Se Ds 2013:16, s. 68 ff.  
150 Se Radetzki, s.16.  
151 Se prop. 1975:12 s. 99.  
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hela skadan ska ersättas. Hur ersättningens storlek ska beräknas förtiger princi-

pen.  

3.6.2 Ersättningsgilla poster 

Förutom själva skadan, dvs. aktiernas minskade värde, bör kostnader som upp-

stått i samband med skadan ersättas.152 Sådana kostnader kan t.ex. vara advo-

katkostnader.  

3.6.3 Differensmetoden 

En metod som är vanligt förekommande för att bestämma skadans storlek är 

den s.k. differensmetoden. Man jämför då det faktiska händelseförloppet med 

ett hypotetiskt händelseförlopp. Det hypotetiska händelseförloppet bestäms till 

vad som hade varit det mest sannolika förloppet om inte den skadebringande 

händelsen hade skett. Skadan beräknas till den ekonomiska differensen mellan 

det hypotetiska och det faktiska händelseförloppet.153 Även om differensmeto-

den blivit kritiserad154 har den stöd av bl.a. Prospektutredningen, som anger att 

differensmetoden är en grundläggande princip för att beräkna skadeståndet och 

att den kan bli tillämplig vad gäller skadeståndsreglerna avseende prospektan-

svar.155   

En strikt tillämpning av differensmetoden vid informationsansvar innebär att 

det faktiska händelseförloppet ska jämföras med det händelseförlopp som hade 

skett om styrelsen aldrig hade gett felaktig/vilseledande information, eftersom 

det hypotetiska händelseförloppet ska vara det händelseförlopp som hade varit 

mest troligt om inte den skadegörande händelsen hade ägt rum. Att differens-

metoden ska tillämpas på det viset vid informationsansvar stöds av Prospektut-

redningen, som säger att ”i förevarande fall är dock en naturlig utgångspunkt 

vid beräkningen av skadan skillnaden mellan det belopp som den skadelidande 

                                                           
152 Se Radetzki, 2010, s. 60 och Korling, s. 575.  
153 Se Dotevall, s. 68, jmf Radetzki, 2010, s. 56, Radetzki, 2012, s. 17, Korling, s. 576, Persson, 
s. 16 ff och Andersson, s. 299 f.  
154 Se bl.a. Hellner, Jan, Obligationsrätt, försäkring och skadestånd, NFT 1957 s. 242 ff., s. 248 
ff och Hellner och Radetzki, s. 356 f.  
155 Se SOU 2005:18, s. 99.  
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betalat för det finansiella instrumentet och det belopp han skulle ha erlagt om 

fel och brister i prospektet inte hade förelegat, dvs. om prospektets innehåll 

hade varit korrekt.”156 En sådan tillämpning skulle dock leda till slutsatsen att 

det hypotetiska händelseförloppet skulle utgå från att aktiekursen aldrig hade 

ökat på grund av informationen, vilket i sin tur skulle leda till att aktieteckna-

ren förmodligen inte hade tecknat sig för aktier till den teckningskurs som er-

bjudits i nyemissionen. Skulle exempelvis ett prospekt felaktigt ange att bola-

get hade vissa tillgångar och informationen i prospektet ökade värdet på bola-

gets aktier, skulle det hypotetiska händelseförloppet uppskattas med ledning av 

att prospektet inte angav att bolaget hade tillgångarna, och aktierna hade haft 

ett lägre värde.  Låt säga att aktierna efter prospektets offentliggörande var 

värda 10, och teckningskursen också var 10. (Här bortses från annars vanligt 

förekommande emissionsrabatter). Om man då skulle komma fram till att ak-

tiekursen utan informationen om tillgångarna hade varit 8, skulle man enkelt 

kunna konstatera att den skadelidande inte hade investerat 10 per aktie. En så-

dan jämförelse skulle förvisso visa på kausalitet mellan den felakti-

ga/vilseledande informationen och aktietecknarens agerande, men inte ge nå-

gon närmare vägledning vid skadeberäkningen. En sådan beräkning skulle bl.a. 

inte medräkna kursförändringar över tiden som skulle kunna bero på den felak-

tiga informationen. Inte heller värdeminskning på grund av bristande förtroen-

de för bolaget skulle räknas med. Sådan värdeminskning, som alltså sker ut-

över den kursförändring som sker på grund av att marknaden inser informa-

tionsfelen, bör ersättas. Vi använder exemplet enligt ovan: Om teckningskursen 

var 10, men aktiekursen utan den felaktiga informationen hade varit 8, så kan 

man konstatera att aktietecknaren åtminstone har betalat 2 för mycket. Något 

annat kan man inte ta hänsyn till vid tillämpning av differensmetoden på det 

aktuella viset. Men anta att aktietecknaren betalar 10, och det senare fram-

kommer att informationen var felaktig och marknaden då värderar aktierna på 

grundval av den korrekta informationen till 8, men därtill tappar förtroende för 

bolaget vilket ger en värdeminskning med 1. Då har aktietecknaren de facto 

                                                           
156 Se SOU 2005:18 – Prospektansvaret, s. 99. 
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förlorat 3 och inte 2. Man bör således tillämpa differensmetoden något annor-

lunda vid informationsansvar.  

Eftersom det har konstaterats att tidpunkten för skadans värde är den tidpunkt 

då marknaden fick kännedom om de korrekta förhållandena, borde skadebe-

räkningsmetoden relatera till denna tidpunkt. Man skulle då kunna tänka sig att 

man istället jämför det verkliga händelseförloppet med ett hypotetiskt för vilket 

man antar att den ifrågavarande informationen hade varit korrekt. Det innebär 

att om ett prospekt anger att bolaget har 3 patent, vilket det egentligen inte 

hade, så jämför man med ett händelseförlopp där bolaget faktiskt hade 3 patent. 

I så fall tar bedömningen sikte på skillnaden mellan aktiekursen vid den tid-

punkt då de korrekta förhållandena når marknaden (marknaden får kännedom 

om att bolaget inte har 3 patent) och aktiekursen om bolaget hade haft 3 patent 

och alltså marknaden inte kände till något annat.  Samuelsson menar att så ska 

göras, då han påpekar att kursen medan den var influerad av den felakti-

ga/vilseledande informationen ska jämföras med kursen efter att korrigering av 

bristfälligheten skett och alltså marknaden fått kännedom om den korrekta in-

formationen.157 Denna metod torde vara betydligt enklare att hantera i prakti-

ken. Det går givetvis inte att helt bevisa ett hypotetiskt händelseförlopp, men 

marknadens reaktion på de egentliga förhållandena borde ge en något så när 

säker uppskattning av skadans värde, dvs. skadan kan oftast bedömas till kurs-

differensen. Om t.ex. aktierna baserat på den felaktiga informationen var värda 

10 precis innan korrigeringen av felet/felen, och efter korrigeringen var värda 

8, kan skadan bestämmas till 2. På så sätt saknar det betydelse hur mycket ak-

tietecknaren faktiskt betalade, vilket korrelerar med synsättet att emissionsra-

batter inte ska dras bort från skadans storlek (se nedan angående emissionsra-

batter). Även värdeökningar som sker efter att aktietecknaren betalade teck-

ningskursen inräknas på så vis i skadan. Så kan vara fallet om det rör sig om 

information som marknaden först inte lägger vikt vid, men senare ser som vä-

sentlig. Vanligast torde dock vara att aktiekursen redan har förändrats vid tid-

punkten för aktieteckningen.  
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3.6.4 Emissionsrabatter 

Vid nyemissioner, framförallt vid företrädesemissioner, ges ofta en s.k. emis-

sionsrabatt.158 Frågan är om emissionsrabatten kan komma att påverka slutsat-

sen att skadan är själva kursförändringen. Med andra ord, ska storleken på 

emissionsrabatten dras av från kursförändringen vid beräkning av skadan? Låt 

säga att en investerare tecknar sig för 100 aktier som vardera har marknadsvär-

det 10. Emissionsrabatten är 2 per aktie, alltså betalar investeraren 800, men 

värdet är 1000. Senare framkommer det att styrelsen har blåst upp siffrorna i 

årsredovisningen och emissionsprospektet. Marknaden reagerar med att värde-

ra aktierna till 8. Investeraren har alltså nu aktier till ett värde av 800, vilket 

denne också har betalat. Kursförändringen är 2 per aktie. Har investeraren (un-

der förutsättning att skadan i övrigt är ersättningsgill) rätt till skadestånd på 

200? Svaret är enkelt: Ja. Investeraren tecknade sig för aktierna under premis-

sen att denne fick en rabatt på 200. Anledningen till att emissionsrabatter ofta 

behövs för att få placerare att investera i bolaget är informationsasymmetri, s.k. 

adverse selection. Bolaget, genom styrelsen, har mer information än vad inve-

steraren har vid tillfället för kapitalöverföringen. Rabatten ska därför täcka upp 

risken.159 Bolaget har så att säga redan betalat investeraren för risken genom 

rabatten; de har gett investeraren en riskpremie, varför det inte vore ändamåls-

enligt att vid eventuellt skadestånd ta tillbaka den avtalade riskpremien.   

3.6.5 Skälighetsbedömning enligt RB 35 kap. 5 §  

Domstolen har enligt RB 35 kap. 5 § möjlighet att göra en skönsmässig be-

dömning av skadans storlek, om full bevisning om skadan inte alls eller endast 

med svårighet kan föras. Ovan konstaterades att differensmetoden är vanligt 

förekommande för att bestämma skadans storlek. Eftersom det inte är praktiskt 

möjligt att bevisa ett hypotetiskt händelseförlopp kan det bli tal om en skälig-

hetsbedömning enligt RB 35 kap. 5 §.160 Det måste härvid poängteras att det 

                                                                                                                                                         
157 Se Samuelsson, s. 289.  
158 Se bl.a Bergström och Samuelsson, s. 240 ff.  
159 Se Bergström och Samuelsson, s. 252 f.  
160 Jmf Dotevall, s. 68-69.  
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oavsett måste vara konstaterat att skadan är ersättningsgill.161 Därtill är regeln i 

RB 35 kap. 5 § endast en bevislättnad. Den skadelidande måste alltjämt försöka 

bevisa skadans storlek.162 

3.7 Jämkning av skadeståndet 

 I ABL 29:5 stadgas att skadeståndet enligt ABL 29:1-3 kan jämkas efter vad 

som är skäligt med hänsyn till handlingens art, skadans storlek och omständig-

heterna i övrigt. Även ekonomiska aspekter är av betydelse för jämkningsfrå-

gan. Om t.ex. den skadeståndsskyldige har ansvarsförsäkring, vilket är mycket 

vanligt bland styrelseledamöter, kan inte skadeståndet anses som oskäligt be-

tungande.163 Av intresse för examensarbetets del är att jämkning av skadestån-

det kan anses befogat om den skadelidande har medverkat till skadan.164 En 

situation som skulle kunna föranleda jämkning av skadeståndet av den anled-

ningen är då den skadelidande kan anses ha så att säga ”samtyckt till risken”. 

Det är alltid en risk att investera i aktier. Visst stöd för ett sådant synsätt 

finns.165 Samtidigt skulle detta risktagande alltid aktualiseras, eftersom det all-

tid är riskfullt att investera i aktier. Att tillämpa en slags generell jämkningsre-

gel kan jag inte anse vara ändamålsenligt; förtroendet för aktiemarknaden skul-

le minska då risken med investering i aktier skulle bli större med ett mer be-

gränsat skadeståndsansvar.   

 

 

 

 

                                                           
161 Se SOU 1926:32 s. 261.  
162 Se Korling, s. 577. 
163 Se SOU 1995:44 s. 250.  
164 Se SOU 1995:44 s. 250. 
165 Se Af Sandeberg, s. 123 f.  
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4. Sammanfattande slutsats 

4.1 Inledning 

Examensarbetet inleddes med ett konstaterande om att det med beaktande av 

en relativt nyligen avgjord tingsrättsdom verkar mycket svårt i praktiken för 

aktieägare som tecknat sig för aktier i en nyemission på grundval av felak-

tig/bristande information att få ersättning av styrelsen om aktierna sedermera 

förlorade värde. Efter vad som framkommit i examensarbetet kan det sägas att 

så inte bör vara fallet. Aktieägare har åtminstone i teorin en reell möjlighet att 

kräva styrelsen på skadestånd.  

4.2 Bedömning av skadeståndsfrågan  

Informationsregler i ABL, ÅRL, LHF och prospektförordningen kan sanktione-

ras med skadestånd enligt ABL 29:1 1 st. 2 p. och 2 st. Kriminaliserade infor-

mationsregler sanktioneras med skadestånd enligt SkL 2:2. Därutöver finns det 

en möjlighet att med utgångspunkt i SkL 2:2 kräva skadestånd för informa-

tionsbrott som varken är kriminaliserade eller sanktionerade med skadestånd i 

ABL 29:1. Det gäller övriga fall då styrelsen har handlat kvalificerat otillbörli-

gen eller då aktietecknaren har haft anledning att ha befogad tillit till styrelsens 

informationsgivning.  

Skadan är aktiens kursförändring och den är fullbordad även utan att vara reali-

serad. Aktieägaren behöver således inte sälja sina aktier för att kunna bli ersatt 

sin förlust. Vidare är tidpunkten för fullbordan den tidpunkt då marknaden får 

kännedom om de korrekta förhållandena i bolaget och därmed värderar aktier-

na annorlunda än tidigare. Vid samma tidpunkt, eller strax därefter, bör ska-

dans storlek bestämmas. Skadans storlek bestäms genom tillämpning av diffe-

rensmetoden med avseende på sambandet mellan den felaktiga/vilseledande 

informationen och kursförändringen. Det innebär att den verkliga aktiekursen 

ska jämföras med den hypotetiska aktiekursen, dvs. den förväntade aktiekursen 

om informationen hade varit korrekt. En bra indikation på hur den hypotetiska 

aktiekursen skulle se ut är aktiekursen precis innan de korrekta förhållandena 

nådde marknaden.  
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För skadestånd krävs det att styrelseledamoten har varit culpös. Det culpösa 

handlandet bör bedömas genom en tillämpning av bunden culpabedömning 

tillsammans med ett presumtionsansvar för styrelseledamoten. En styrelsele-

damot presumeras vara culpös om denne brutit mot någon av de i ABL 29:1 1 

st. 2 p. sanktionerade rättsreglerna. Det räcker dock inte att den skadelidande 

kan visa att styrelseledamoten har brutit mot någon av dessa informationsregler 

för att ansvar ska aktualiseras. För att inte det externa skadeståndsansvaret i 

praktiken ska vara ett strikt ansvar ska styrelseledamoten kunna exculpera sig. 

Då kan subjektiva inslag få genomslag.  

Det krävs även att det föreligger ett kausalt orsakssamband mellan den skade-

görande handlingen och skadan. Vid informationsansvar ska både kursföränd-

ringen och investeringsbeslutet bero på den felaktiga/vilseledande informatio-

nen. För att kravet på kausalitet vid informationsansvar ska vara uppfyllt behö-

ver den skadelidande endast bevisa att investeringen gjordes under den tid som 

aktiekursen var påverkad av den felaktiga informationen, under förutsättning 

att det kan visas att informationen verkligen varit fel eller missvisande. Hän-

delseförloppen ska också vara adekvata, dvs. det ska vara påräkneligt att den 

felaktiga informationen gett upphov till skadan. Adekvanskravet vid ren för-

mögenhetsskada bygger på en frågeställning om huruvida skadan har framstått 

som en beräknelig och typisk följd av det skadegörande beteendet. Eftersom 

marknadens aktörer antas handla rationellt och på grundval av befintlig infor-

mation, torde adekvanskravet vara uppfyllt så länge det kan bevisas att infor-

mationen har varit felaktig.  

Ansvaret kan eventuellt begränsas på annat sätt, utöver kraven på culpa och 

adekvat kausalitet. Det är förvisso osäkert om begränsningslärorna är tillämp-

bara i svensk rätt, men uttalanden i förarbeten indikerar åtminstone att dörren 

inte är helt stängd för en sådan tillämpning. Närhetskravet och tillitsprincipen 

avgränsar framförallt kretsen av skadeståndsberättigade på så sätt att de som 

handlar på primärmarknaden har bättre förutsättningar än aktieägare som hand-

lat aktierna på sekundärmarknaden att få skadestånd. Ansvaret begränsas även 
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på så sätt att befintliga aktieägare inte har samma möjligheter att tillerkännas 

skadestånd som de som investerat på grundval av den felaktiga informationen.  

4.3 Avslutande reflektion kring informationsansvare t  

Det är högst osäkert om bristande informationsgivning, som inte sanktioneras i 

ABL 29:1 1 st. 2 p. och inte heller är brottslig och därmed inte ordagrant upp-

fyller kraven för skadestånd enligt SkL 2:2, kan komma att sanktioneras med 

skadestånd. Frågan rör framförallt börsrättsliga informationsregler. T.ex. säger 

VpmL 15 kap. 6 § 3 p. att det emitterande bolaget ska offentliggöra de upplys-

ningar om sin verksamhet och värdepapperen som är av betydelse för bedöm-

ningen av kursvärdet på värdepapperen. Om ett bolag bryter mot informations-

regeln men inte samtidigt mot en informationsregel som är sanktionerad med 

skadestånd enligt ABL eller är kriminaliserad (låt säga att det rör sig om en 

nyemission för vilken prospekt inte behöver upprättas och det efter att årsredo-

visningen har offentliggjorts sker en händelse som är av betydelse för kursvär-

det), kan den skadelidande alltså troligtvis inte bli ersatt sin förlust. Att så är 

fallet anser jag vara en lucka i rätten som borde regleras. Lämpligast vore att i 

ABL 29:1 2 st. införa en hänvisning till denna och andra informationsregler 

som ett noterat bolag åtar sig att följa då de väljer att emittera värdepapper till 

allmänheten. Ett alternativ vore att ta bort spärregeln i SkL 2:2. En sådan ut-

vidgning av skadeståndsansvaret för ren förmögenhetsskada skulle dock inte 

enbart träffa informationsansvaret. Även skadeståndsansvaret för andra typer 

av ren förmögenhetsskada skulle utvidgas, vilket inte är det resultat som här 

eftersträvas.  

En annan reflektion som här bör framföras är att det åtminstone i teorin defini-

tivt finns en reell möjlighet för aktieägare att kräva skadestånd av styrelsele-

damot som vållat skada på grund av felaktig/vilseledande information. Det har 

bl.a. konstaterats att ett flertal bevislättnader är uppställda till aktieägarnas för-

del. Däremot har skadeståndsfrågan knappt prövats i realiteten. Av någon an-

ledning verkar svenska investerare obenägna att väcka talan för skada som or-

sakats dem på grund av styrelsens culpösa informationsgivning. Kanske beror 

detta på att den svenska aktiemarknaden är så liten. Ingen verkar vilja stöta sig 
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med bolagens styrelseledamöter, vilket kan bero på att samma styrelseledamot 

ofta sitter i flera styrelser och har olika roller i det svenska näringslivet. Inve-

sterarna kan tänkas behöva vara på god fot med de flesta styrelseledamöter 

eftersom de kan komma att behöva samarbeta i andra sammanhang. När frågan 

nyligen ändock kom att prövas i tingsrätten nekades aktieägarna skadestånd, 

vilket ger en signal åt aktiemarknaden att det är lönlöst att väcka talan om ska-

destånd baserat på informationsansvaret. Så bör det inte vara. Det är viktigt att 

styrelseledamöter i noterade bolag har ett tydligt incitament till att ge korrekt 

information, då hela marknadens funktion bygger på att informationsgivningen 

fungerar. Å andra sidan brukar det hävdas att det är viktigt att skadeståndsan-

svaret inte blir för stort, då bolaget måste kunna rekrytera kompetenta styrelse-

ledamöter. Enligt min mening uppfyller ett sådant resonemang ingen egentlig 

funktion. En kompetent styrelseledamot klarar av att sköta sitt uppdrag lagen-

ligt, och bör därför inte rädas ett tydligt informationsansvar. Styrelseledamöter 

som noggrant sköter sitt uppdrag i enlighet med lagstadgade regler är väl de 

mest kompetenta styrelseledamöter som går att finna? Risken är annars att inga 

tillräckliga incitament ges till att inte begå informationsbrott. Om då inga ak-

tieägare väljer att väcka talan, eller aktieägarna i praktiken ändå inte kan tiller-

kännas skadestånd, riskerar förtroendet för aktiemarknaden att med tiden ska-

das. Ett reellt investerarskydd är således en grundförutsättning för att aktie-

marknaden ska fungera, vilket är av vikt för hela samhällsekonomin.  
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