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Abstract 

This thesis concerns Board members’ liability for false and misleading information on the second-

ary market, especially when such information is given in an annual report. The thesis describes and 

analyzes the rules governing disclosure of information under Swedish company law. The thesis also 

contains a comparative study, in which US law is analyzed. The thesis focuses on the responsibility 

towards shareholders and other investors conferred by Chapter 29. 1 § ABL. A central question is 

the conditions under which liability exists and if the responsibility should be limited. 

The rules regarding disclosure are arranged to promote both market efficiency and functioning, 

but also to strengthen investor protection. The existence of false or misleading information in the 

market can lead to considerable economic losses, as investors undertake investments on the basis 

of the false or misleading information. An effective system of sanctions is therefore required in 

order to maintain an adequate level of investor protection. An inadequate system of sanctions will 

leave the company management with no incentives to disclose proper information. Such a regime 

threatens market efficiency, and therefore constitutes a severe socioeconomic risk. 

In the BDO-case, the Supreme Court held that the plaintiff must prove directly justified reliance 

on the content of the annual accounts in order to obtain damages for false or misleading infor-

mation disclosure under Chapter 29. 1 § ABL. In this thesis it is argued that such a system weakens 

investor protection. It is also argued that the formula for the assessment of transaction causation 

and loss causation set by the Supreme Court is not adapted to the unique conditions prevailing in 

the secondary market. Criticism is directed at the Supreme Court for ignoring economic research 

and not recognizing the fact that investors undertake investments with reliance on the integrity of 

the price.  A liability based on direct justified reliance risks becoming ineffective and almost hap-

hazard. 

Market professionals generally consider most publicly announced statements about companies, 

therefore, false or misleading information will affect stock market prices. Since economic research 

supports that investors undertake investments with reliance on the integrity of the price and with 

confidence that the market reflects all available public information, this thesis advocates an explicit 

implementation of presumed reliance based on the fraud on the market theory. As is advocated 

with regard to the need of an adequate level of investor protection in particular. 

Keywords: Fraud on the market, securities, liability.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En välfungerande värdepappersmarknad är beroende av aktiebolagens informationsgivning. In-

formationen om aktiebolag skyddar inte bara investerare utan minskar även transaktionskostna-

derna på värdepappersmarknaden. Regleringen av informationsgivningen tjänar flera syften. Aktie-

bolagens verksamhet utgör en stor del av den globala ekonomin och informationsgivning är en 

nödvändighet för att allokeringen av investeringar ska bli så gynnsam som möjligt.1  

Regleringen motiveras också av behovet av investerarnas och allmänhetens förtroende – förtro-

ende är en nödvändighet för värdepappersmarknaden. Förtroende är en del av investeringsviljan 

och utan den avstannar investeringarna vilket leder till företagens kapitalanskaffning sinar. I slutän-

dan kan detta leda till försämrad tillväxt och avkastning. Tillit till marknadens prissättning bidrar 

till minskade transaktionskostnader samt billigare kapitalanskaffning.2  

Förtroendet för marknaden bygger dock inte enbart på att bolaget är rätt värderat, värdepappers-

marknaden är riskfylld och investeringarna genererar inte alltid avkastning. Informationsgivningen 

syftar att göra riskerna mätbara, en investerare ska ha möjlighet att, baserat på den befintliga in-

formationen, värdera huruvida risken är värd att ta. Sålunda måste det, för att förtroendet till mark-

naden ska bestå, finnas ett effektivt investerarskydd då skada inträffar p.g.a. felaktig eller vilsele-

dande information. Ett fullgott investerarskydd kräver, utöver den reglerade informationsgiv-

ningen, effektiv övervakning samt sanktioner vid överträdelser av regleringen.3 

HD meddelade den 17 april 2014 dom i målet mellan Antilu Services och BDO Nordic Stockholm 

samt B.O.4 Den s.k. BDO-domen är ett av flera, på senare år, uppmärksammade associationsrätts-

liga skadeståndsmål vilka har berört bolagsorganens skadeståndsansvar för felaktig eller vilsele-

dande informationsgivning. I Sverige välkomnades domen av vissa, framförallt inom redovisnings-

branschen.5 HD slog fast att det externa skadeståndsansvaret vid felaktig eller vilseledande inform-

ationsgivning på sekundärmarkanden6 som huvudregel ska bestämmas med hjälp av tillitsteorin. 

Restriktiviteten beror i huvudsak på det s.k. riskspridningsargumentet7. Visserligen handlar BDO-

                                                           
1 Härkönen, s. 17 ff. 
2 Härkönen (2013) s. 17 ff. 
3 Härkönen (2013) s. 17 ff. 
4 NJA 2014 s. 272. 
5 Ackordscentralen Nyheter, nr. 3 2013, s. 6.  
6 Med sekundärmarknad avses här alla transaktioner i ett värdepapper exklusive de som sker i samband med en emiss-
ion, jfr Ds 2013:16 s. 69; jfr Rönnheden, s. 143, i fotnot 5. 
7 HD använder i BDO-domen en annan översättning, ”flodvågsargumentet” eller ”dammluckeargumentet”. I doktrin 
används dock nästan uteslutande termen ”riskspridningsargumentet” varför även jag kommer att göra det. Se exem-
pelvis Kleineman (1987), Samuelsson och Sandeberg. 



domen om revisors ansvar, det kan dock antagas, ett antagande åtminstone jag gör, att rättsfallet 

kommer att bli avgörande och vägledande även vid fall som rör styrelseledamöters ansvar.  

Ungefär samtidigt som BDO-domen meddelades avkunnade the Supreme Court of the United 

States dom i målet mellan E.P.J. Fund och Halliburton Inc.8 Målet hade pågått i över ett decennium 

och rörde även det bolagsorganens skadeståndsansvar för felaktig eller vilseledande informations-

givning samt den i USA tillämpade tillitspresumtionens vara eller icke vara. Trots likheterna målen 

sinsemellan kom respektive domstol fram till diametralt skilda domslut.  

Av intresse för förevarande uppsats är därför att, i ljuset av BDO-domen och Halliburton, utreda 

styrelseledamöters skadeståndsansvar för felaktig eller vilseledande informationsgivning på sekun-

därmarkanden samt hur effektivt det svenska investerarskyddet är och om det finns belägg för de 

kritiska röster som har höjts.9 Denna uppsats kommer inte vara det första verket som behandlar 

tillitsteorin och den i USA tillämpade tillitspresumtionen.10 I svallvågorna av BDO-domen anser 

jag dock att frågan är mer aktuell än någonsin eftersom HD närmast cementerat fast tillitsteorin 

som gällande rätt. 

1.2 Metod och material  

Metodvalet har motiverats av uppsatsens syfte. Den metod som har anlagts skulle kunna kallas för 

en kreativ metod.11  

Till de delar som avser att utreda gällande rätt har en traditionell juridisk metod, eller rättsdogmatisk 

metod, anlagts. Således har en traditionell juridisk metod främst använts i uppsatsens två första 

delar vari jag har ämnat klarlägga förutsättningarna för skadeståndsansvar för felaktig informat-

ionsgivning. Gällande rätt tolkas genom en utredning av lag, förarbeten, praxis och doktrin. Så är 

nödvändigt för att kunna analysera de eventuella konsekvenser som följer av gällande rätt. Doktrin 

har utgjort det dominerande materialet. Att doktrin antagit en dominerande ställning i denna upp-

sats beror på att rättsläget är oklart och begränsad vägledning därför kunnat hämtas ur praxis12 och 

lagtext. 

En teologisk metod har anlagts för en analys de lega ferenda. En teologisk metod innebär att en viss 

rättsregels tillämpningsproblem löses genom en tolkning av rättsregelns ändamål så att ändamålen 

får genomslag vid tillämpningen av förevarande rättsregel.13 En sådan tolkning är inom bolagsrätten 

                                                           
8 Halliburton Co. v. Erica P. John Fund, Inc. 573 U.S. ___, 134 S.Ct. 2398 (2014) 
9 Härkönen (2013), s. 321, s. 355. 
10 Se främst Samuelsson, men även Sandeberg och Härkönen (2013). 
11 Se Agell; jfr Sandeberg, s. 36. 
12 Med undantag för NJA 2014 s. 272, ”BDO-domen”, vilken en stor del av uppsatsen bygger på. 
13 Peczenik, s. 363. 



svår eftersom ändamålen är många, både politiska och ekonomiska. De är också påverkade av 

Europeisk rätt. För förevarande uppsats framstår dock reglernas ändamål som klara. Lagtext och 

förarbeten är tydliga med att det avser att skydda marknadens effektivitet och investerarskyddet.  

I uppsatsen har även komparativa studier genomförts. Här ska erinras om att det finns omständig-

heter som kan leda till svårigheter vid en sådan studie. Språkkunskap spelar in, och även vid mycket 

god sådan innebär det en begränsning. Avsaknad av jämförelsebar svensk lagstiftning, praxis och 

doktrin utgör också omständigheter som måste tas i beaktande. Inom förevarande område är dock 

tillgången på doktrin god även om den till viss del har några år på nacken. Mina ställningstagande 

stöds till stor del av amerikansk praxis och till viss del även av amerikansk doktrin även om de 

också har stöd i svensk doktrin. Användandet av amerikanskt material motiveras av att det utökar 

underlaget för en analys av skadeståndsansvaret för felaktig informationsgivning i svensk rätt de lega 

ferenda. 

Avslutningsvis har även ekonomiska teorier legat till stöd för den argumentation som förs i upp-

satsen. Metodvalet motiveras av rättsdogmatiken, vid en analys aktiemarknaden, kan behöva fyllas 

ut av ekonomisk forskning. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att, med anledning av BDO-domen, belysa förutsättningarna för sty-

relseledamöters skadeståndsansvar för felaktig eller vilseledande informationsgivning, särskilt be-

träffande felaktig årsredovisning, men även att i ljuset av lagstiftningens ändamål och HD:s nyss 

nämnda avgörande diskutera och analysera tillitsteorin. En sådan analys kommer oundvikligen 

också att åskådliggöra eventuella brister i regleringen. För att diversifiera analysen kommer även 

amerikansk rätt att studeras, framförallt instituten FOTM14 och presumerad tillit. Följande fråge-

ställningar ligger till grund för analysen: 

 Under vilka förutsättningar kan skadeståndsansvar åläggas styrelseledamot enligt 29 kap. 1 

§ ABL för felaktig eller vilseledande informationsgivning på sekundärmarkanden, särskilt 

då den felaktiga eller vilseledande informationen återfinns i en årsredovisning? 

 Leder den av HD tillämpade tillitsteorin till ett otillräckligt skydd för investerare? 

 Bör en via börskursen förmedlad tillit till årsredovisningen motivera ett skadeståndsansvar 

enligt 29 kap. 1 § ABL? 

  

                                                           
14 Fraud on the market-teorin, se kapitel 7. 



1.4 Forskningsläge 

Per Samuelsson behandlade i sin avhandling från 1991 aktiemarknadsbolagens ansvar för bristfällig 

informationsgivning på sekundärmarkanden.15 Samuelssons avhandling var länge den doktrin som 

fanns att tillgå inom det aktuella området. Catarina af Sandeberg berör dock de aktuella frågorna i 

sin avhandling från 2001 även om avhandlingen utförligt analyserade prospektansvaret.16 2013 pub-

licerades Elif Härkönens avhandling.17 Utgångspunkten är aktiemarknadsbolagens informations-

givning på sekundärmarknaden. Avhandlingen utgör en detaljerad komparation av amerikansk och 

svensk rätt.  

Vad gäller ansvaret för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden utgör Jan Kleine-

mans avhandling från 1987 fortfarande det ledande verket.18 Vad gäller det aktiebolagsrättsliga ska-

deståndsansvaret har Rolf Dotevall behandlat frågan både i sin avhandling från 1987 samt den 

omarbetade upplagan från 2008.19  

Efter att HD i BDO-domen 2014 bestämt hur ansvarsfrågan vid felaktig informationsgivning ska 

bedömas torde det dock finnas behov av ytterligare verk på området. 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen ämnar utreda det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret, d.v.s. skadeståndsansvaret 

enligt 29 kap. 1 § ABL. I uppsatsen behandlas därför främst, men inte uteslutande, de informat-

ionsgivningsregler som kan ge upphov till skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § ABL. Särskilt be-

handlas de informationsgivningsregler som styr den regelbundna finansiella rapporteringen, d.v.s. 

information i årsredovisningar, halvårsrapporter och delårsrapporter. Eftersom denna uppsats sär-

skilt ska behandla ansvaret för vilseledande eller felaktig information i en årsredovisning utesluts 

ansvaret för information som lämnas ad hoc. Därav kommer heller inte ansvaret för prospekt att 

utredas närmare. 

Med utgångspunkt i BDO-domen kommer uppsatsen även avgränsas till sekundärmarknaden och 

det externa ansvaret för direkt skada, d.v.s. styrelseledamöternas ansvar gentemot aktieägare, bor-

genärer och andra tredje män. Att det enbart är styrelseledamöters skadeståndsansvar som utreds 

motiveras av att styrelsen, enligt 8 kap. 4 § ABL, är det organ som har det övergripande ansvaret 

för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. I uppsatsen förutsätts också 

att eventuell skada har orsakats inom ramen för styrelseledamots uppdrag. 

                                                           
15 Se Samuelsson. 
16 Se Sandeberg. 
17 Se Härkönen (2013). 
18 Se Kleineman (1987). 
19 Se Dotevall. 



Således kommer uppsatsen behandla styrelseledamöters skadeståndsansvar för sådan felaktig eller 

vilseledande information som lämnas i en årsredovisning. 

1.6 Terminologi 

Förkortningen FOTM används i uppsatsen. Förkortningen står för Fraud on the market-teorin. 

Termer såsom felaktig, bristfällig och vilseledande informationsgivning/information förekommer i 

uppsatsen. För de fallen enbart termen bristfällig informationsgivning/information används åsyftas både 

felaktig och vilseledande informationsgivning/information. 

Med informationsregler och informationsgivningsregler åsyftas de regler som reglerar aktiebolags inform-

ationsgivning. 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i tre delar. Del I behandlar svensk rätt, del II behandlar amerikansk rätt och 

del III utgör uppsatsens avslutande, sammanfattande del. Det råder ingen strikt fördelning mellan 

deskriptiva och analyserande kapitel även om uppsatsens två första delar är av mer deskriptiv ka-

raktär. Analyser görs dock löpande utifrån materialet genom hela uppsatsen. Del 1 inleds i kapitel 

2. Kapitlet är till största del av deskriptiv karaktär. Här redogörs för de rättsliga utgångspunkterna 

för aktiebolagens informationsgivning samt regleringens syfte. I kapitel 3 behandlas skadestånds-

ansvaret och de uppställda rekvisiten analyseras närmare.  

Kapitel 4 är av stor vikt för uppsatsen och djupdyker ner i frågan om adekvat kausalitet, här analy-

seras även BDO-domen.  

Kapitel 5 utgör det första kapitlet i uppsatsens andra del. Här redogörs kort för informationsgiv-

ningen i USA. I kapitel 6 behandlas skadeståndsansvaret för felaktig informationsgivning i ameri-

kansk rätt, särskilt utförligt behandlas Section 10 (b) SEA och rule 10 (b) 5. I kapitel 7 behandlas 

presumerad tillit och FOTM. Dessutom innehåller kapitlet en kortare redogörelse av Halliburton 

Co. v. Erica P. John Fund, Inc. 

Del III utgör som sagt uppsatsens avslutande del och består av kapitel 8. Här förs en avslutande 

diskussion där förutsättningarna för skadeståndsansvar för felaktig eller vilseledande informations-

givning analyseras och sammanfattas. Kapitlet innehåller också en sammanfattande analys av 

tillitsteorin och presumerad tillit.   

 

  



Del I Svensk rätt och BDO-domen 

2. Rättsliga utgångspunkter – Informationsgivning 

2.1 Inledning 

Marknaden är beroende av relevant information för att kunna värdera de noterade bolagen. En 

stor del av den information som lämnas av aktiemarknadsbolag riktar sig därför till marknadsaktö-

rerna. Informationen riktar sig i första hand gentemot investerarna men i andra hand också mot 

analytiker, rådgivare och andra typer av yrkesverksamma personer.20 Marknaden kräver samtidigt 

att det finns sanktioner som ser till att investerarskyddet och förtroendet för marknaden upprätt-

hålls. Det kan här poängteras att uppsatsen inte syftar till att analysera det materiella innehållet i 

den finansiella rapporteringen. Min ansats är dock att detta kapitel gör det lättare för läsaren att ta 

till sig de resonemang som följer efter förevarande kapitel.  

I det följande behandlas främst aktiebolagsrättslig reglering angående informationsgivning men det 

är samtidigt av vikt att behandla den allmänna värdepappersrättsliga regleringen inom samma om-

råde.  

2.2 Informationsplikt / Offentliggörande av information 

Syftet med regleringen av värdepappersmarknadsrättslig informationsgivning är, i svensk rätt, att 

uppnå ett rimligt investerarskydd utan att för den skull orsaka marknaden för höga transaktions-

kostnader. Regleringen ska också, som tidigare nämnts, säkerställa investerarnas förtroende för 

marknaden.21 Värdepappersmarknaden är viktig för tillväxten och det har visats att effektiva och 

likvida marknader för finansiella instrument påverkar tillväxten i positiv riktning. Det har även 

gjorts en koppling mellan ekonomisk tillväxt och allmänhetens förtroende.22 I prop. 2004/05:142 

s. 40 uttalades att marknaden därför ska underlätta kapitalbildningen i ekonomin, underlätta risk-

hanteringen för investerare och etablera priser som fungerar som informationsbärare. Just offent-

liggörandet av korrekt information anses stärka investerarnas förtroende för marknaden.23 

I Sverige har regleringen av informationsgivning präglats av omfattande självreglering och det var 

först i slutet av 1970-talet som informationsgivningen för aktiebolag kom att regleras i lag. Idag 

präglas den svenska regleringen av värdepappersmarknaden av EU-rätten. EU har under 2000-talet 

                                                           
20 Härkönen (2013), s. 75 ff. 
21 Härkönen (2013), s. 86. 
22 Härkönen (2013), s. 86; jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insider-
handel och otillbörlig marknadspåverkan., ingressen, stycke 2. 
23 Härkönen (2013), s. 86. 



stramat åt informationsgivningen, detta har skett genom Prospektdirektivet24, Marknadsmissbruks-

direktivet25, Takeover-direktivet26, MiFID-direktivet27 och Öppenhetsdirektivet28.29  

I ingressen till Öppenhetsdirektivet anges att effektiva, öppna och integrerade värdepappersmark-

nader bidrar till utvecklingen av den inre marknaden och främjar tillväxt. Att i god tid få korrekt 

och fullständig information skapar också ett bestående förtroende bland investerarna samt möjlig-

gör välgrundade bedömningar av företagens resultat och tillgångar. En sådan ordning förbättrar 

såväl skyddet för investerarna som marknadens effektivitet.30 För att underlätta en sådan ordning 

ska emittenterna sörja för tillräcklig öppenhet gentemot investerarna genom ett regelbundet in-

formationsflöde.31 Artikel 4 i Öppenhetsdirektivet reglerar den regelbundna informationsgiv-

ningen. Här stadgas att en emittent ska offentliggöra den årliga redovisningen senast fyra månader 

efter utgången av varje räkenskapsår. Efter ändringsdirektivet32 stadgas att årsredovisningen ska 

förbli tillgänglig för allmänheten de närmaste tio åren. Även Marknadsmissbruksdirektivet talar om 

behovet av marknadsintegritet och förtroende för allmänheten.33 Här regleras plikten att offentlig-

göra viss insiderinformation för allmänheten. I Prospektdirektivet, vilket reglerar emittenters in-

formationsplikt vid prospekt, uttrycks det att ”information är en nyckelfaktor när det gäller inve-

sterarskydd”.34 Dessutom bör ”ett gott skydd för investerarna[…]garanteras genom att det säker-

ställs att tillförlitlig information offentliggörs”.35 

Redovisningsrättsliga regler påverkar aktiemarknadsbolagens regelbundna informationsgivning i 

stor utsträckning. Det beror på att det materiella innehållet i bolagens informationsgivning i hu-

vudsak följer av redovisningsrättslig reglering.36 

  

                                                           
24 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentlig-
göras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel. 
25 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig mark-
nadspåverkan. 
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden. 
27 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument. 
28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004. 
29 Härkönen (2013), s. 88. 
30 Öppenhetsdirektivet, ingressen, stycke 1. 
31 Öppenhetsdirektivet, ingressen, stycke 1. 
32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU av den 22 oktober 2013. 
33 Marknadsmissbruksdirektivet, ingressen, stycke 2. 
34 Prospektdirektivet, ingressen, stycke 21. 
35 Prospektdirektivet, ingressen, stycke 27. 
36 Härkönen (2013), s. 27. 



2.3 Informationsgivning och 29 kap. 1 § ABL 

2.3.1 ABL  

Den regelbundna informationsgivningen påverkas således av redovisningsrättslig reglering. Det ter 

sig naturligt att så är fallet eftersom årsredovisningen är en av de viktigaste informationskällorna 

avseende bolagets ekonomiska förhållanden.37  

Ansvaret för den finansiella rapporteringen åvilar styrelsen, vilket framgår redan av 8 kap. 4 § 1 st. 

ABL vari stadgas att styrelsen ska svara för bolagets förvaltning. Begreppet är mycket vittgående 

och täcker in den regelbundna informationsgivningen. Det har dock ansetts att styrelsens ansvar 

och skyldighet i detta sammanhang, att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska förhållanden, 

behövt skärpas med en uttrycklig bestämmelse i 8 kap. 4 § 2 st. ABL.38 

Styrelsens huvuduppgifter följer alltså av 8 kap. 4 § ABL. Utöver det ovan nämnda ska styrelsen se 

till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets eko-

nomiska förhållande i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska också, om vissa 

uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till andra, handla med omsorg och 

fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas. Det ska nämnas att bestämmelserna i 

8 kap. 4 § ABL är tvingande. Inte ens med samtliga aktieägares samtycke kan ansvaret avtalas bort. 

Däremot kan uppgifterna delegeras till andra, exempelvis någon inom styrelsen, VD eller tredje 

man. Styrelsen har dock, trots delegation, det yttersta ansvaret.  

Styrelsens förvaltningsansvar enligt 8 kap. ABL sanktioneras ytterst av 29 kap. 1 § och 30 kap. ABL. 

Sanktioner följer också av det allmänna straffansvaret enligt BrB:s bestämmelser om förmögen-

hetsbrott. För denna uppsats är det essentiellt att se styrelsens uppgifter i ljuset av sanktionsbe-

stämmelserna. Ansvaret är individuellt och prövas självständigt för varje enskild styrelseledamot.39  

2.3.2 VpmL 

Öppenhetsdirektivet är den, på EU-nivå, viktigaste regleringen avseende bolags skyldighet att re-

gelbundet offentliggöra finansiell information. Öppenhetsdirektivet kräver att aktiemarknadsbolag 

offentliggör årsredovisningar, halvårsrapporter samt delårsredogörelser och kvartalsrapporter.40 

Öppenhetsdirektivets krav vad gäller offentliggörande av regelbunden finansiell information im-

plementerades i svensk rätt genom 16 kap. VpmL. Enligt 16 kap. 4 § VpmL ska årsredovisningen 

offentliggöras så snart som möjligt och senast fyra månader efter utgången av varje räkenskapsår. 

                                                           
37 Dotevall, s. 232. 
38 Se Andersson, Johansson & Skog, Aktiebolagslagen (1 jan. 2014, Zeteo), kommentaren till 8 kap. 4 §. 
39 Nerep & Samuelsson del I, s. 566. 
40 Härkönen (2013), s. 96. 



16 kap. 6-7 §§ VpmL stadgar att emittenten41 ska offentliggöra en delårsredogörelse eller en delårs-

rapport, vilket är detsamma som en kvartalsrapport.   

En delårsredogörelse ska innehålla information om väsentliga händelser och transaktioner samt en 

allmän beskrivning av bolagets och dotterbolags ställning och resultat under perioden. Redogörel-

sen ska lämnas tidigast tio veckor efter halvårets början och senast sex veckor före slutet av halv-

året.  

9 kap. 3 § ÅRL innehåller vissa bestämmelser vad avser delårsrapportens, eller kvartalsrapportens, 

innehåll. Rapporten ska innehålla information om ”väsentliga beloppsförändringar som har inträf-

fat under den aktuella perioden” samt ”information om händelser som är av väsentlig betydelse för 

att förstå utvecklingen av företagets ställning och resultat och en beskrivning av väsentliga risker 

och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.” Utöver detta ska rapporten också ”innehålla upp-

gifter om transaktioner med närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat.” 

Stockholmsbörsens egna regelverk kräver att de bolag vars värdepapper är upptagna till handel på 

börsen, kvartalsvis offentliggör sina delårsrapporter.42 

Aktiebolagens informationsplikt stadgas dock redan i 15:6 VpmL vari stipuleras att om överlåtbara 

värdepapper, efter ansökan av utgivaren, tagits upp till handel på en reglerad marknad så ska viss 

information offentliggöras. Utgivaren ska fortlöpande informera börsen om sin verksamhet och 

offentliggöra de upplysningar om sin verksamhet och värdepapperen som är av betydelse för be-

dömning av kursvärdet på värdepapperen. Bolaget ska också i övrigt lämna börsen de upplysningar 

som det behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt VpmL och andra författningar. In-

formationsplikten gäller också den som lämnat in en ansökan om upptagande till handel på en 

reglerad marknad. Det här är vad som kallas för ad-hoc-informationsgivning. Begreppet omfattar 

bl.a. informationsgivning i delårsredogörelser och information som lämnas i media eller på inve-

sterarmöten. Sådan informationsgivning omfattas inte av 29 kap. ABL och kommer heller inte 

behandlas mer än kortfattat i förevarande uppsats.43  

De huvudsakliga sanktionerna i VpmL består av administrativa åtgärder. 15 kap. 11 § och 15 kap. 

14 1 VpmL innehåller bestämmelser om avnotering samt avregistrering för aktiebolag som inte 

följer informationsgivningsreglerna. 25 kap. 18-29 §§ VpmL innehåller sanktioner i form av straff-

                                                           
41 Med emittent avses den definition som anges i 1 kap 5 § VpmL, i uppsatsen används därför, härefter, termen ”ak-
tiebolaget”. 
42 Härkönen (2013), s. 96 f. 
43 Härkönen, Investerarskydd och skadeståndsansvar, s. 11; se även Härkönen (2013), s. 319 ff. angående det aktiebo-
lagsrättsliga skadeståndsansvaret då bolaget lämnar ad hoc information. Enligt nu gällande ABL kan vilseledande eller 
felaktig ad hoc information främst utgöra en överträdelse av 8 kap. 41 § 1 st. ABL. 



avgift, vite eller särskild avgift som ska betalas av aktiebolaget om denne bryter mot informations-

givningsreglerna. VpmL saknar således bestämmelser om skadestånd för investerare som lider 

skada p.g.a. aktiebolags felaktiga eller vilseledande informationsgivning. Aktiebolagens skade-

ståndsansvar för felaktig eller vilseledande informationsgivning regleras istället i 29 kap. ABL, vilket 

kommer att behandlas mer utförligt nedan.44 Notera dock, som har nämnts ovan, att felaktig eller 

vilseledande ad-hoc-informationsgivning inte omfattas av 29 kap. ABL. Sådan informationsgivning 

omfattas istället, enligt förarbetena, av de allmänna skadeståndsrättsliga reglerna eftersom området 

i stort sett är oreglerat i ABL.45 

2.3.3 Tillämplig lag om årsredovisning 

I 29 kap. 1 § 2 men. ABL stadgas att det externa ansvaret omfattar överträdelser av ”tillämplig lag 

om årsredovisning”. Vad är då tillämplig lag om årsredovisning? I 1 kap. 12 a § ABL definieras 

begreppet som följande: 

”Med tillämplig lag om årsredovisning avses i denna lag årsredovisningslagen (1995:1544) eller, i fråga om 

aktiebolag som helt eller delvis omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och 

värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, dessa respektive 

lagar och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dem. I fråga om bolag som upprättar eller 

ska upprätta koncernredovisning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder avses även, 

såvitt gäller koncernredovisningen, de redovisningsstandarder som har antagits med stöd av förord-

ningen.” 

Klart är således att ÅRL omfattas. Vad gäller koncernredovisningen för aktiebolag som är noterade 

på en reglerad marknad stadgas, i ovan nämnda förordning46, att den ska upprättas enligt de inter-

nationella standarder (IFRS47) som har antagits inom EU. IFRS innefattar även IAS48 samt tillhö-

rande tolkningar från IFRIC49 och SIC50.51 De bolag som omfattas ska till viss del också tillämpa, 

vad avser koncernredovisningen, ÅRL. I 7 kap. 32 § 1 st. ÅRL stadgas dock att vissa bestämmelser 

inte ska tillämpas. Av bestämmelsen framgår att 7 kap. 6 § ÅRL inte ska tillämpas av de omfattade 

bolagen. Båvestam pekar på att det leder till att ÅRL:s krav, på att koncernredovisningen ska upp-

                                                           
44 Se kapitel 4. 
45 Härkönen, Investerarskydd och skadeståndsansvar, s. 11; se även Härkönen (2013), s. 323. 
46 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002, även kallad IAS-förordningen. 
47 International Financial Reporting Standards 
48 International Accounting Standards. IAS utvecklas av den internationella organisationen International Accounting 
Standards Committee. 
49 IFRS Interpretations Committee. 
50 Standard Interpretations Committee. 
51 Båvestam, s. 49 f. 



rättas i enlighet med god redovisningssed, inte gäller för de bolag som omfattas av IAS-förord-

ningen. Istället gäller enligt IAS 1 att koncernredovisningen ska ge en rättvisandebild av bolagets 

finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden.52 Det kan således konstateras att aktiemark-

nadsbolagen finansiella rapportering i stor utsträckning upprättas i överensstämmelse med IFRS.53  

Innan 1 kap. 12 a § ABL antogs år 2007 omfattades förmodligen inte överträdelser av IFRS av 

skadeståndsansvaret enligt 29 kap. 1 § ABL.54 Efter ikraftträdandet av 1 kap. 12 a § ABL omfattas 

åtminstone sådan koncernredovisning som upprättas enligt IFRS av skadeståndsansvaret. Däremot 

pekar Härkönen på att det fortfarande är oklart huruvida de internationella redovisningsstandarder 

som aktiemarknadsbolag följer vid upprättandet av årsredovisningen i moderbolaget omfattas av 

skadeståndsansvaret. Det är således oklart om tredje man kan väcka talan om skadestånd mot sty-

relseledamöter vid överträdelser av IFRS om felaktigheterna finns i moderbolagets redovisning.55 

2.3.3.1 ÅRL 

VpmL innehåller bestämmelser om de mer utbredda krav avseende informationsgivning som fö-

religger för aktiemarknadsbolag. De större bolagens redovisning omfattas av den löpande bokfö-

ringen, årsbokslutet, års- och koncernredovisningen och delårsrapporterna. I ÅRL stadgas dock de 

flesta bestämmelserna om årsredovisningens innehåll, upprättande och offentliggörande. I förar-

beten har anförts att ett aktiebolags årsredovisning inte bara syftar till att fungera som underlag för 

beslut om köp eller försäljning av aktier. Det har anförts att den är riktad till både nuvarande och 

framtida aktieägare, men också till bolagets övriga intressenter, såsom borgenärer, kunder och myn-

digheter.56 Årsredovisningen fungerar också som underlag för kontroll och uppföljning av bolagets 

ekonomiska förhållanden.57 Härkönen har dock anfört att den externa redovisningens intressenter 

skiljer sig åt beroende på bolagets storlek. För de noterade bolagen är den främsta intressegruppen 

nuvarande och framtida investerare, en uppfattning som även har stöd i förarbetena.58 Som stöd 

för sitt resonemang anför också Härkönen att skyddsintresset i IAS och IFRS, som främst reglerar 

aktiemarknadsbolagens redovisning, framförallt är bolagets nuvarande och framtida aktieägare.59 

Det finns således stöd för att anta att noterade bolags årsredovisning främst riktar sig till nuvarande 

och framtida aktieägare.   

                                                           
52 Båvestam, s. 50; se även prop. 2004/05:24 s. 72. 
53 Härkönen (2013), s. 306 f. Jfr dock Båvestam s. 50. Båvestam poängterar att det förmodligen inte är någon skillnad 
mellan kraven i IAS 1 och det svenska kravet på god redovisningssed. 
54 Detta uppmärksammades av Båvestam, se Båvestam, s. 49 ff.  
55 Härkönen (2013), s. 306 ff. 
56 Härkönen (2013), s. 317. Jfr prop. 1995/96:10 s. 174 f. och prop. 2004/05:24 s. 61. 
57 Båvestam, s. 48. 
58 Härkönen (2013), s. 318; jfr SOU 2003:71 s. 79. 
59 Härkönen (2013), s. 318; se även Hannigan 351 ff. vad gäller vilka informationen riktar sig mot. 



2 kap. 1 § ÅRL stadgar att en årsredovisning ska bestå av en balans- och en resultaträkning, noter, 

förvaltningsberättelse och för större företag, häri inräknat aktiemarknadsbolag, en finansieringsa-

nalys. Mer ingående regler om vad avser balans- och resultaträkningarnas innehåll finns i 3-5 kap. 

ÅRL. 

Av 2 kap. 2 § framgår att årsredovisningen ska upprättas i enlighet med god redovisningssed. God 

redovisningssed följer av lag, praxis och rekommendationer från FI, Bokföringsnämnden och vissa 

internationella organ.60 God redovisningssed är inte en bestämd standard utan kan variera mellan 

olika bolag.  Båvestam nämner exempelvis att god redovisningssed för aktiemarknadsbolag torde 

innebära att årsredovisningen inte bara ska upprättas enligt vad som annars följer av lag och god 

redovisningssed, utan även skall upprättas i överensstämmelse med de mer långtgående krav som 

följer av noteringsavtalet. Båvestam menar dock att det, av definitionen av god redovisningssed, 

bör kunna anses att de mer långtgående kraven, som stipuleras enligt noteringsavtalet, följer redan 

av just god redovisningssed.61  

Av 2 kap. 3 § ÅRL framgår att syftet med årsredovisningen är att den ska ge allmänheten en rätt-

visande bild av bolagets ekonomiska ställning och verksamhetens resultat. Årsredovisning är, som 

beskrivits ovan, en av de viktigaste informationskällorna för bolagets intressenter.62 Årsredovis-

ningen ligger också till grund för framtida ekonomiska beslut samtidigt som den utgör en grund 

för kontroll av bolagets verksamhet.  

2 kap. 7 § ÅRL anger att:  

”I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag, som företräds av en styrelse, ska årsredovis-

ningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Om en verkställande direktör är utsedd, ska även 

denne skriva under årsredovisningen.” 

Till skillnad från bestämmelsen om underskrift enligt 16 kap. 9-10§§ VpmL omfattas 2 kap. 7 § 

ÅRL givetvis av 29 kap. 1 § ABL. 

Av 6 kap. 1 § ÅRL följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt av utveckl-

ingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen ska också innehålla 

upplysningar om sådana förhållanden som inte framgår av årsredovisningen i övrigt, men som är 

viktiga för bedömningen av företagets ställning och resultat. Även händelser av väsentlig betydelse 

som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut samt bolagets förväntade framtida utveckl-

ing ska tas med i förvaltningsberättelsen.  

                                                           
60 Båvestam, s. 58 f. 
61 Båvestam, s. 59. 
62 Dotevall, s. 233. 



8 kap. ÅRL reglerar offentliggörandet av årsredovisningen. Här stadgas bland annat när årsredo-

visningen ska inges till revisorer, vilka formkrav som måste uppfyllas för registrering samt hur 

registreringen går till.  

3. Skadeståndsansvaret vid vilseledande eller felaktig 

informationsgivning 

3.1 Inledning 

I detta kapitel följer en redogörelse av de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvaret 

för felaktig informationsgivning men de olika rekvisiten kommer även beskrivas mer utförligt. Ut-

redningen stannar vid det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret, med andra ord är det ansvaret 

enligt 29 kap. ABL som behandlas.  

3.2  Allmänt om skadeståndsansvaret 

Skadeståndsreglernas ändamål och skadeståndets funktion i samhället har diskuterats omfattande 

av både Hellner och Ekelöf63, här ämnas inte att göra en ansats att ytterligare tillföra något i ämnet. 

Av intresse för denna uppsats är dock att kort redogöra för skadeståndsreglernas ändamål. 

Ekelöf menar att meningen med lagstiftning överlag är att påverka människors beteende i samhälls-

livet. Civilrättslig reglering är därför ofta uppställd som handlingsregler för medborgarna.64 Handlar 

någon i strid med en viss rättsregel inträder vissa sanktioner vilka ämnar garantera reglernas efter-

levnad. Dessa sanktioner kan delas in reparativa och enbart preventiva. Preventiva sanktioner avser 

att avvärja rättsstridiga handlingar, de har en handlingsdirigerande effekt, medan reparativa sankt-

ioner ska ersätta den skadelidande. Ekelöf menar att skadeståndstvånget är uppställt som en repa-

rativ sanktion. Skadeståndstvånget gynnar samhället både genom att verka preventivt gentemot 

rättsstridiga och skadegörande handlingar samtidigt som det ersätter den skadelidande.65 I förarbe-

ten har även antytts att, vad avser styrelseledamöter och verkställande direktörer, skadeståndsan-

svaret har en preventiv effekt.66 

Svernlöv har uppställt en hypotes vad gäller de aktiebolagsrättsliga sanktionsreglernas ändamål. 

Han menar att de ska ”verka prevenerande på handlingar i strid mot lagens materiella regler samt 

att ersätta eventuella skadelidande”.67 

                                                           
63 Se Hellner & Radetzki samt Ekelöf. 
64 Ekelöf, s. 7. 
65 Ekelöf, s. 7 ff. 
66 Prop. 1997/98:99 s. 192; jfr Svernlöv (2008), s. 33 ff. 
67 Svernlöv (2008), s. 34. 



Svernlövs syn på de aktiebolagsrättsliga sanktionsreglernas ändamål ligger nära de ändamål som har 

diskuterats i förarbetena. För ett fungerande näringsliv är det väsentligt att det finns verksamma 

incitament för företagsledningarna att fullgöra sina skyldigheter. Det är därför önskvärt att lagstif-

taren tillhandahåller tydliga regler som på ett effektivt sätt ger möjlighet att utkräva ansvar av för-

sumliga styrelser och företagsledningar. Utöver detta talar även behovet av att upprätthålla allmän-

hetens förtroende i samma riktning. Detta intresse, att kunna utkräva ansvar för försumliga bolags-

organ, måste dock ställas mot det faktum att aktiebolagen verkar i en marknadsekonomi – all af-

färsverksamhet innebär ett visst mått av risktagande.68 Ett alltför strikt utformat skadeståndsansvar 

skulle kunna omöjliggöra rekrytering av kompententa styrelseledamöter eller åtminstone leda till 

att styrelsen avstår från affärsmässigt motiverade risker.69 

I SOU 1971:15 anfördes att skadeståndsansvar enligt ABL behövdes vid överträdelser av sådana 

regler som är uppställda till skydd av/för tredje man.70 Häri ligger skadeståndets preventiva funkt-

ion. I senare förarbeten tar man dock även upp skadeståndets reparativa funktion då man som skäl 

till skadeståndsansvar anför att skadorna som följer av överträdelse kan vara betydande och inte 

alltid kan täckas av bolagets begränsade medel.71 Här poängteras dock fortfarande skadeståndets 

preventiva, eller handlingsdirigerande effekt: 

”Den som avser att köpa aktier i ett bolag eller på annat sätt träda i förbindelse med detta har emel-

lertid rätt att lita på att bolagsorganen fullgör sina lagliga skyldigheter, t.ex. vid upprättandet av årsre-

dovisning. Skadeståndsansvaret är ägnat att inskärpa organföreträdarnas ansvar för sådana uppgifters 

riktighet.”72 

Skadeståndsansvaret har alltså både en handlingsdirigerande och reparativ eller, annorlunda ut-

tryckt, kompenserande funktion. D.v.s. vetskapen om att skadeståndsansvar kan komma att utkrä-

vas begränsar bolagets företrädare i en så pass hög grad att deras risktagande inte blir så vidlyftigt 

att det orsakar bolaget eller annan skada. Skulle skada trots detta uppstå träder den reparativa funkt-

ionen in då företrädarna får svara för sin skada. Svernlöv uttrycker det som att ”[d]et övergripande 

ändamålet med 29 kap. 1 § ABL kan således anses vara att förmå aktiebolagets företrädare att 

handla så de inte orsakar bolaget och andra skada och även att ersätta den skada som i annat fall 
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uppkommer.”73 I mitt tycke beskriver ovanstående citat det aktiebolagsrättsliga skadeståndets än-

damål på ett mycket bra sätt. En annan fråga är om gällande rätt faktiskt utgör ett betydande skydd 

för investerare. Huruvida så är fallet kommer att studeras i denna uppsats. 

3.3 Det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret  

Anledningen till att ABL innehåller särskilda skadeståndsregler är att det inom den allmänna ska-

deståndsrätten inte finns utrymme för att ta hänsyn till de inom aktiebolagsrätten speciella förhål-

landena.74 De skador som uppkommer i samband med felaktig informationsgivning är typiskt sett 

rena förmögenhetsskador vilka enligt allmänna skadeståndsregler utgår med vissa begränsningar.75 

I förarbetena anges explicit att skadeståndsreglerna i 29 kap. 1 § 2 men. ABL åsyftar att reglera 

ansvaret för rena förmögenhetsskador.76 Ren förmögenhetsskada är sådan ekonomisk skada som 

uppstår utan att någon samtidigt lider person- eller sakskada. Ren förmögenhetsskada är, i inomob-

ligatoriska förhållanden, fullt ersättningsgill. Vad gäller utomobligatoriska förhållanden regleras an-

svaret generellt genom 2 kap. 2 § SkL, vari stadgas att den som vållar sådan skada genom brott skall 

ersätta skadan. Vad gäller ansvaret för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden 

som inte har orsakats genom brott, krävs som huvudregel stöd i lag för att skadeståndsansvar ska 

inträda. 29 kap. 1 § 2 men. ABL är ett exempel på en sådan bestämmelse.77 29 kap. 1 § ABL lyder 

som följer: 

”En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt uppdrag 

uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget ska ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfo-

gas en aktieägare eller någon annan78 genom överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovis-

ning eller bolagsordningen. 

Om bolaget har upprättat ett prospekt, en erbjudandehandling som avses i 2 a kap. lagen (1991:980) 

om handel med finansiella instrument eller ett sådant dokument som avses i 2 b kap. 2 § eller 2 c kap. 

2 § samma lag, gäller vad som sägs i första stycket andra meningen även skada som tillfogas genom 

överträdelse av 2, 2 a, 2 b eller 2 c kap. nämnda lag eller kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 

av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i 

fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt of-

fentliggörande av prospekt och spridning av annonser.” 
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Svensk rätt intar traditionellt sett en jämförelsevis restriktiv inställning till ersättning för rena för-

mögenhetsskador. Kleineman har noterat att den s.k. ”spärregeln” i 2 kap. 2 § SkL har tolkats e 

contrario trots att man i förarbetena uttalade att så inte skulle göras.79 Införandet av SkL har enligt 

Kleineman lett till att de tidigare tendenser som fanns, med en rättsutveckling i riktning mot ett 

vidgat ansvar för ren förmögenhetsskada, avstannat. Däremot har Kleineman uppmärksammat att 

det, trots att Sverige, komparativt sett, intar en av de mer restriktiva inställningarna till ersättning 

för ren förmögenhetsskada, finns ett mycket omfattande ansvar för rena förmögenhetsskador på 

det bolagsrättsliga området. Kleineman pekar på avsaknaden av en spärregel på det aktiebolags-

rättsliga området, där risken för en mycket stor krets skadelidande är påtagligt mycket större än på 

den allmänna skadeståndsrättens område.80 Kleinemans avhandling bör läsas som så att han föror-

dar ett vidgat ansvar för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden men att ansvaret 

enligt 29 kap. ABL, vari erkänns ett ansvar mot tredje man, bör begränsas för att inte utsträckas 

hur långt som helst.81 

Genom praxis och begränsningslärorna har dock ansvaret begränsats, bl.a. genom BDO-domen. 

För denna uppsats är frågan som bör ställas om dessa begränsningar är relevanta och ändamålsen-

liga eller inte? 

I uppsatsen ämnas inte att uttömmande försöka utreda förutsättningarna för ren förmögenhets-

skada i utomobligatoriska förhållanden, så är redan gjort av Kleineman82. Som nämnts ovan är 

utgångspunkten i denna uppsats skadeståndsansvaret för rena förmögenhetsskador enligt 29 kap. 

1 § ABL, inte enligt SkL. Därför behandlas nedan skadebegreppet som sådant, vilka skador som är 

ersättningsgilla samt hur skadeberäkningen bör ske.  

3.3.1 Internt skadeståndsansvar 

Skadeståndsansvaret delas upp i det interna, respektive det externa ansvaret. Det interna ansvaret 

följer av 29 kap. 1 § 1 men. ABL och tar sikte på bolagsorganens skadeståndsansvar gentemot 

bolaget. Stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt upp-

drag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget ska ersätta skadan. Som ovan nämnts lämnas 

det interna ansvaret utanför denna uppsats och nedan granskas istället det externa ansvaret mer 

utförligt. Av vikt är dock de fyra kriterier som Båvestam har uppställt för att internt skadestånds-

ansvar ska föreligga. 
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1. Skadadevållaren ska ha förfarit oaktsamt eller uppsåtligt, 

2. skadan ska ha vållats inom ramarna för skadevållarens uppdrag för bolaget, 

3. skada ska ha uppstått och 

4. adekvat kausalitet ska föreligga.83 

3.3.2 Externt skadeståndsansvar 

Det externa ansvaret följer av 29 kap. 1 § 2 men. ABL och tar sikte på bolagsorganens skadestånds-

ansvar gentemot aktieägare eller tredje man. För externt ansvar krävs det, till skillnad mot det in-

terna ansvaret, att skadan har orsakats genom överträdelse av ABL, tillämplig lag om årsredovisning 

eller bolagsordningen. Skadeståndsansvaret enligt 29 kap. 1 § ABL omfattar även reglerna för upp-

rättande av prospekt eller erbjudandehandlingar vilket framgår av 29:1 2 st. ABL. Ytterligare ett 

rekvisit kan således adderas. 

5. att skadevållaren orsakat skadan genom överträdelse av ABL, tillämplig lag om årsredovis-

ning, bolagsordningen, 2, 2a eller 2 b kap. LHF eller prospektförordningen84 

Genom 29 kap. 1 § 2 men. ABL sanktioneras således de bestämmelser som har till syfte att skydda 

tredje man. Som beskrivits ovan krävs det, för ersättning för ren förmögenhetsskada i utomobliga-

toriska förhållanden, enligt huvudregeln att skadan har vållats genom brott eller ersättningsskyldig-

het med stöd i lag. Bestämmelserna i 29 kap. ABL om skadeståndsskyldighet gentemot aktieägare 

och annan tredje man utgör exempel på sådan reglering och utvidgar således skadeståndsansvaret 

för styrelseledamöter vad avser ren förmögenhetsskada.85  

3.3.3 Skadebegreppet och beräkning av skada 

Först och främst kan det konstateras att talerätten för tredje man enligt 29 kap. 1 § är begränsad på 

så sätt att en person inte kan göra en styrelseledamot ansvarig för skada som hen påstått sig ha 

orsakats genom att hen underlåtit att köpa eller sälja aktier i bolaget beroende på felaktiga uppgifter 

i årsredovisningen. Således kan endast den som köpt eller sålt aktier till ett felaktigt pris p.g.a. fel-

aktig informationsgivning utkräva skadeståndsansvar av bolagsledningen. Det kan även uttryckas 

som så att talerätten är begränsad till de personer som köpt eller sålt aktier under tiden som den 

vilseledande informationen lämnades.86  
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En styrelseledamot kan försumma sina plikter bäst hen vill, så länge skada inte uppstår kan heller 

inget personligt ansvar inträda. Att definiera ett allmängiltigt skadebegrepp är knappast möjligt och 

enligt Dotevall inte ens nödvändigt. Skadebegreppet måste istället formuleras för varje tillfälle då 

ansvar görs gällande.87 Svernlöv har framfört kritik mot försöken att i doktrin definiera ett all-

mängiltigt skadebegrepp. En allmängiltig definition riskerar att bli så intetsägande att den inte går 

att applicera eller så snäv att allt utom typsituationen faller utanför. Enligt honom bör skadebe-

greppet istället definieras normativt i varje enskild situation.88 För att kunna göra det krävs dock 

vissa allmänna riktlinjer.89  

Dotevall menar att sådan skada som avses i 29 kap. ABL är detsamma som en ekonomiskt mätbar 

förmögenhetsförlust, vilken drabbar den skadelidande utan eller mot dennes vilja. Däremot innebär 

inte varje förmögenhetsförminskning för bolaget, enskild aktieägare, borgenär eller annan tredje 

man att skada har inträffat. Dotevall har formulerat det som så att ”endast sådan förmögenhets-

förminskning som har samband med pliktförsummelse betecknas som skada”.90 

Samuelsson definierar istället, vid skadeståndsanspråk för felaktig informationsgivning, skadebe-

greppet som ”den förmögenhetsförlust som åsamkas genom utebliven eller inträffad kursändring orsa-

kad av den uppgiftsskyldiges försumlighet”.91 Samuelssons definition bygger nästan uteslutande på 

ekonomisk teori, teorin om den effektiva marknaden. Samuelsson menar att den dels vilar på eko-

nomisk teori och dels på att aktiekursen är den bästa approximationen på aktiens värde vid varje 

given tidpunkt.92 I mitt tycke är det senare påståendet en nullitet eftersom även det bygger på eko-

nomisk teori.  

Med hänsyn till svårigheterna att bevisa en felaktig uppgifts påverkan på aktiekursen har Samuels-

son satt upp ett krav för när felaktig informationsgivning ska anses vara skadeståndsgrundande. 

Samuelsson anför att handlandet måste innebära en väsentlig kurspåverkan, enligt Samuelsson det-

samma som en kursändring på 10 % eller mer. Kursändringar under 10 % får anses vara i linje med 

den riskmarginal som aktiehandel normalt för med sig.93 Här ska dock poängteras att Sandeberg 

har ställt sig frågande till kravet på en kursändring på minst 10 %. Hon anför att även kursrörelser 

på mindre än 10 % kan innebära stor skada för investerarna. Enligt henne bör bedömningen istället 
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ske genom en jämförelse med den normala volatiliteten för förevarande aktie och andra, för aktien 

speciella förhållanden. Ett sådant förhållande är den aktuella nivån på kursen.94 

Nästa fråga är huruvida skadan måste vara fullbordad eller inte, eller kanske snarare när skadan är 

fullbordad. Svernlöv menar att skadan måste vara fullbordad för att skadeståndsansvar ska före-

ligga.95 I samband med en kursnedgång uppkommer då frågan om skadan är fullbordad även om 

aktieägaren inte har sålt sina aktier, d.v.s. även om förlusten inte har realiserats. Dotevall menar att 

huvudregeln är att skadan ska vara fullbordad. Däremot menar han att situationen är annorlunda 

när en noterad akties marknadsvärde faller. Om kursfallet beror på en pliktförsummelse är skadan 

enligt Dotevall ersättningsgill även om aktien inte har avyttras och förlusten därigenom inte har 

hunnit realiserats. Härkönen följer Svernlövs linje och menar att skadan måste vara fullbordad för 

att skadeståndsansvar ska föreligga. Däremot förespråkar Härkönen att en skada till följd av en 

kursnedgång är fullbordad då den är kvantifierbar i pengar, vare sig aktieägaren sålt sina aktier eller 

inte.96 Skillnaden mellan Härkönen och Dotevall är således inte större än att Härkönen definierar 

kursnedgången som en fullbordad skada medan Dotevall inte gör det. Båda anser dock att en 

kursnedgång är ersättningsgill trots att aktierna inte har avyttrats, vilket även tycks vara utgångs-

punkten i rättspraxis.97 

Eftersom skadebegreppet har en betydande roll vid bestämmandet av skadan storlek är jag beredd 

att hålla med Samuelsson, åtminstone när skada uppstår till följd av felaktig informationsgivning 

på sekundärmarknaden. Genom det av Samuelsson förordade skadebegreppet kan skillnaden mel-

lan realskadan och den abstrakta skadan i praktiken suddas ut.98 Skadan relateras enbart till konsta-

terbara förändringar i aktiekursen i det bolag som brustit i sin informationsplikt. På så sätt används 

aktiekursen ex ante som utgångspunkt för att bestämma aktiens värde under den tidsperiod som 

kursen var påverkad av den bristfälliga informationen. Kursen ex ante jämförs sedan med kursen ex 

post, d.v.s. när offentliggörande eller korrigering av bristfälligheten skett.99 Jag stämmer dock in med 

Sandebergs resonemang om att även mindre kursändringar kan orsaka stor skada varför en jämfö-

relse av volatilitet är lämplig.100  

Eftersom HD i BDO-domen inte uttalade sig vad gäller skadeberäkningen ger domen ingen väg-

ledning.101 Skadans storlek kan aldrig bestämmas exakt, en uppskattning av skadan kommer behöva 
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göras. En sådan görs lämpligast genom en s.k. differensmetod kombinerad med ekonomiska forsk-

ningsrön. Skadan är då differensen som kan utläsas ur en jämförelse mellan två olika händelseled, 

d.v.s. skillnaden mellan det verkliga, observerbara, förloppet och ett hypotetiskt förlopp baserat på 

sannolikhetsöverväganden om vad som skulle ha hänt om skadan aldrig inträffat.102 Genom eko-

nomiska forskningsrön kan marknadsrisken, som inte motiverar ett skadestånd, beräknas. Således 

kan sådana kursfall som beror på att marknadsindex faller sållas bort. En sådan skadeberäkning 

torde kunna anses stödjas av en analog tolkning av HD:s domskäl vad gäller prövningen av kausal-

sambandet.103 Samuelsson menar att en normal skadeuppskattning bör baseras på återanskaffnings-

värdet, reparation och försäljningspris m.m.104 Differensmetoden är dock inte fri från brister. Det 

finns risk för att de aktieägare som blivit vilseledda säljer ut hela sitt innehav för att öka sina för-

luster och således även öka skadeståndsanspråket. Det är dessutom omöjligt att på ett korrekt sätt 

rekonstruera ett hypotetiskt händelseförlopp. Differensmetoden måste därför förstås som en grov 

uppskattning av skadans storlek. Som Samuelsson har anfört är sådana svårigheter ingen nyhet i 

skadeståndsrättsliga sammanhang. Att bedömningen av skada är svår utgör inte ett rimligt skäl till 

att inte tillerkänna skadestånd. Enligt 35 kap. 5 § RB kan domstolen uppskatta skadans storlek för 

de fall full bevisning inte kan, eller endast med svårighet kan föras.105 Dessutom finns möjlighet till 

jämkning av skadeståndet enligt 29 kap. 5 § ABL. 

3.3.4 Direkt och indirekt skada 

Det finns två olika typer av skada som kan drabba aktieägare och borgenärer, direkt och indirekt 

skada. Direkt skada innebär att aktieägare eller annan tredje man drabbas av en omedelbar skada 

utan att bolaget lider skada medan indirekt skada uppstår då bolagets förmögenhet och därmed 

värdet på aktierna minskar. Vid vilseledande eller felaktig informationsgivning minskar inte sällan 

aktiens marknadsvärde. Här måste således fastställas huruvida värdeminskningen anses vara en di-

rekt eller indirekt skada. För de fall då aktieägare köpt eller sålt aktier är skadan att klassa som direkt 

skada, för de fall då aktieägare varken köpt eller sålt aktier är däremot rättsläget mer oklart. Förar-

betena ger uttryck för att sådana situationer ska anses förorsaka aktieägare indirekt skada.106  

I doktrin har däremot hävdats att en kursnedgång torde definieras som en direkt skada, oavsett om 

aktierna har köpts eller sålts. Härkönen belyser problemställningen och menar på en kursnedgång 

rent terminologiskt inte uppfyller rekvisiten för indirekt skada eftersom bolaget inte åsamkas någon 
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skada.107 Om så är fallet, att en kursnedgång är att likställa med en direkt skada, finns risken att ett 

stort antal aktieägare hamnar i något sorts ”skadeståndsrättsligt limbo”. Vid direkt skada har ska-

delidande aktieägare enbart rätt att väcka en enskild talan om skadestånd. En talan för bolagets 

räkning är ju utesluten eftersom bolaget inte lidit någon skada. Emellertid är rätten att väcka talan 

om skadestånd enligt gällande rätt begränsad till de personer som köpt eller sålt aktier under den 

tidsperiod kursen var ”manipulerad” varför aktieägare som enbart lidit skada p.g.a. kursnedgång 

därför kommer att sakna en reell möjlighet att väcka talan om skadestånd, enskild eller för bolagets 

räkning.108 

Rättsläget är oklart när det gäller huruvida indirekta skador för aktieägare är ersättningsgilla enligt 

29 kap. ABL. Huvudregeln i den allmänna skadeståndsrätten är att indirekt skada inte är ersätt-

ningsgill. Som tidigare nämnts tar de aktiebolagsrättsliga skadeståndsreglerna sin utgångspunkt i 

den allmänna skadeståndsrätten varför samma huvudregel torde gälla.109 Den gängse uppfattningen 

i doktrinen är att aktieägares möjligheter att få ersättning för indirekt skada är mycket begränsade. 

Johansson har anfört ståndpunkten att enskild aktieägares rätt att föra skadeståndstalan är begrän-

sad till de fall då generalklausulen eller likhetsprincipen har åsidosatts, vilket också har accepterats 

i övrig doktrin.110 Här ska dock nämnas att Jan Andersson har kritiserat denna ståndpunkt mycket 

kraftigt.111 Då utgångspunkten i förevarande uppsats är styrelseledamöters skadeståndsansvar enligt 

ABL för felaktig informationsgivning är det således direkt skada som kommer att behandlas. Det 

finns därför inte utrymme att utreda eller ta ställning till de spörsmål som uppkommer vid indirekt 

skada. De lämnas därför i det följande därhän. I det följande är det därför direkt skada som åsyftas 

när termen skada kommer på tal. Med andra ord sådan skada som uppstår vid köp eller försäljning 

till följd av felaktig informationsgivning.  

3.3.5 Oaktsamhetsstandarden 

Att försöka sig på en utförlig analys av culpabedömningen inom ramen för detta arbete är omöjligt. 

I BDO-domen användes standarden god revisionssed vid oaktsamhetsbedömningen. Någon sådan 

måttstock, t.ex. ”god styrelsesed”, finns inte. Nedan följer därför en överblick över utgångspunk-

terna vid en culpabedömning.  

                                                           
107 Härkönen (2013), s. 310. 
108 Härkönen (2013), s. 310 f. 
109 Andersson, Johansson & Skog, Aktiebolagslagen (1 jan. 2014, Zeteo), kommentaren till 29 kap. 1 §; Dotevall, s. 70 
f. 
110 Svernlöv (2008), s. 82 f.; se även Johansson, s. 377 f. 
111 Andersson, s. 87. 



I korthet kan sägas att för att ansvar ska inträda för styrelseledamot krävs att handlande eller un-

derlåtenheten innefattar culpa, d.v.s. skuld eller vållande.112Att en styrelseledamot handlat i strid med 

uppgifter som åligger hen är inte tillräckligt för att utösa skadeståndsansvar. Termen culpa innefat-

tar både uppsåt och vårdslöshet samt handlande och underlåtenhet. För skadeståndsansvar enligt 

29 kap 1 § ABL räcker det med oaktsamhet.113 Däremot framgår det inte, av ordalydelsen i 29 kap. 

1 § ABL, vilken objektiv standard som ska användas vid culpabedömningen. Att förevarande be-

stämmelse innefattar ansvar för både styrelseledamöter och VD innebär i sin tur inte heller att 

culpabedömningen ska vara densamma.114 Som en konsekvens utav det individuella ansvaret kan 

en culpabedömning även leda till att vissa styrelseledamöter åläggs ansvar medan andra undgår 

ansvar.115 

En allmän måttstock vid bedömningen av huruvida oaktsamhet föreligger eller inte torde dock i 

första hand vara de i 29 kap. 1 § ABL angivna bestämmelserna, samt stöd från praxis. Om bestäm-

melserna har efterlevts har ifrågavarande person ofta uppträtt med sådan aktsamhet som kan krä-

vas.116 I andra hand görs culpabedömningen med utgångspunkt i sedvänja. I sista hand kan dom-

stolen, med stöd av 35 kap. RB, göra en fri culpabedömning.117 

Culpabedömningen sker enligt Nerep och Samuelsson objektivt.118 En objektiv culpabedömning 

sker på grundval av omdömet hos en utomstående betraktare och tar inte hänsyn till de personliga 

förutsättningarna hos den enskilde skadevållaren. Vid en subjektiv bedömning tas hänsyn istället 

till skadevållarens personliga egenskaper, insikter och uppfattning. Svernlöv menar att tendensen 

är bedömningen blir allt mer objektiv.119 Nerep och Samuelsson har angett att det är av vikt att 

fastställa ”vilken grad av omsorg, kunskap, skicklighet och förutseende som rimligen kan krävas av 

en styrelseledamot eller verkställande direktör i ett aktiebolag av den typ, storlek och organisation 

som det är fråga om.”120 Dotevall instämmer men reserverar sig samtidigt genom att uttrycka att 

”vid [en] culpabedömning kan man inte helt bortse från omständigheter som rör styrelseledamots 

eller verkställande direktörs person.”121 Hänsyn måste tas till bolagens skiftande storlek och verk-

samhet, arbetsfördelningen mellan ledamöterna samt till det faktum att ansvaret är individuellt.122  

                                                           
112 Nerep & Samuelsson del III, s. 381. 
113 Nerep & Samuelsson del III, s. 381. 
114 Dotevall, s. 60. 
115 Andersson m.fl., Aktiebolagslagen, del III, kommentar till 29 kap 1 §, s. 29:4. 
116 Andersson m.fl., Aktiebolagslagen, del III, kommentar till 29 kap 1 §, s. 29:4. 
117 Sandeberg, s. 117. 
118 Nerep och Samuelsson del III, s. 381. 
119 Svernlöv, (2012), s. 57; jfr Svernlöv (2007), s. 135. 
120 Nerep & Samuelsson del III, s. 381. 
121 Dotevall, s. 72. 
122 Dotevall, s. 73f. 



Om det nu är så, att det är bestämmelserna i 29 kap. 1 § ABL och de däri uppräknade bestämmel-

serna som ska ligga till grund för culpabedömningen, torde det innebära att en överträdelse av 

aktuella bestämmelser är culpöst per automatik. Med andra ord torde det föreligga en presumtion 

för att culpa föreligger. Det ansåg åtminstone Taxell123 och förarbetena har gett stöd för denna 

uppfattning.124 Taxell menade att utöver de i 29 kap. 1 § ABL uppräknade bestämmelserna torde 

även överträdelser av instruktioner och liknande handlingar betraktas på samma sätt.125 Svernlöv 

stämmer in i Taxells anförande, som i och för sig avsåg äldre finsk rätt, och menar att culpapre-

sumtionen torde gälla även i svensk rätt.126 

Svernlöv anför att den grundläggande frågan vid en culpabedömning är huruvida skadevållaren 

borde ha handlat på ett annat sätt eller inte. Den frågan besvaras enligt honom i huvudsak med 

hänvisning till handlingsnormer som återfinns i lagstiftning och andra föreskrifter vars syfte är att 

skydda den skadelidandes ekonomiska intressen. Utgångspunkten blir då en undersökning av 

huruvida det har skett en överträdelse av en tillämplig rättslig norm, vilken även kan ha kommit till 

uttryck genom praxis och sedvänja.127 Svernlöv anför även, i linje med förarbetena128 till ABL, att 

utgångspunkten vid culpabedömningen är att en styrelseledamot ska iaktta den omsorg som krävs 

av en syssloman i allmänhet.129 Dotevall menar däremot att en sådan liknelse bör undvikas, eller i 

vart fall inte överdrivas. En sådan liknelse kan, när det rör sig om ansvarsfrågor, leda till slutsatser 

som inte är förenliga med de villkor som gäller i affärslivet. Dotevall poängterar att även om det i 

svensk rätt gäller att styrelseledamöters ställning har drag av sysslomannaförhållande, styrelseleda-

möter har en friare ställning än en syssloman.130 Samuelsson och Nerep går så långt att de hävdar 

att sysslomannaskapets ställning, i förhållande till det aktiebolagsrättsliga företrädarskapet, torde 

anses vara utdaterat i gällande rätt.131 Sysslomannaansvaret är så pass odefinierat att det ändå inte 

bidrar till att lösa ansvarsfrågan för bolagsledningen vid skadeståndsbedömningar enligt 29 kap. 1 

§ ABL.132  

                                                           
123 Taxell, s. 28. 
124 SOU 1995:44 s. 241 f.; se även prop. 2006/07:65 s. 241 angående presumtion vid överträdelse av flaggningsbestäm-
melserna. Jfr prop. 2004/05:158 s. 141 f. gällande presumtion vid prospekt. 
125 Taxell, s. 28 f.  
126 Svernlöv (2012), s. 59 f., Svernlöv redogör även för gällande rätt i Finland som numer innehåller en bestämmelse 
om culpapresumtion vid överträdelser av den finska aktiebolagslagen. Svernlöv hänvisar också till Hovrättens över 
Skåne och Blekinge dom den 2011-07-28 i mål T 2266-10. 
127 Svernlöv (2007) s. 135; se även Svernlöv (2012), s. 57 ff. 
128 SOU 1971:15 s. 354; SOU 1995:44 s. 241; prop. 1997/98:99 s. 184. 
129 Svernlöv (2012), s. 59; se även Svernlöv (2007), s. 125 där Svernlöv anför att styrelseledamöternas och VD:s ställning 
är av sysslomanskaraktär och torde svara enligt sysslomannareglerna i 18 kap HB. 
130 Dotevall, s. 159; se även Sandström, s. 251. 
131 Nerep & Samuelsson del III, s. 384 ff. Enligt Nerep & Samuelsson torde utvecklingen av aktiebolagsrätten ha nått 
så långt att styrelseledamöters och verkställande direktörers aktiebolagsrättsliga företrädarskap utgör en, i rättsystema-
tiskt hänseende, i förhållande till sysslomannaskapet självständig kategori.  
132 Nerep & Samuelsson del III, s. 384 ff. 



För externt skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § ABL krävs en överträdelse av någon av de upp-

räknade bestämmelserna. Därför torde det också ligga vid handen att utgångspunkten vid en culpa-

bedömning bör vara att den sker utifrån de aktuella bestämmelserna. Här hämtas således för sty-

relseledamöter vägledning i bl.a. 8 kap ABL. Det ter sig inte rimligt att använda andra måttstockar, 

såsom sysslomannaskap eller en fri culpabedömning. Jag finner dock att det torde kunna antas att 

det i svensk rätt föreligger en presumtion om culpa vid överträdelser av de i 29 kap. 1 § ABL 

uppräknade bestämmelserna. 

4. Kausalitet och adekvans 

För att skadeståndsansvar ska kunna utkrävas krävs ett orsakssamband, kausalitet. Det räcker alltså 

inte att övriga rekvisit är uppfyllda, den vårdslösa handlingen ska ha orsakat skadan. Kravet på ett 

orsakssamband mellan vållande och skada fungerar som en begränsning av ansvaret för skada. 

Genom kausalitet och adekvans sållas alltför avlägsna följder av en handling eller underlåtenhet 

bort samt närliggande men alltför oväntade verkningar. Det är således inte bara orsakssambandet 

som ska kunna konstateras, effekten ska ses som en normal påräknelig följd av det oaktsamma 

handlandet.133 

Inom doktrinen har betingelseläran kommit att dominera orsaksanalysen. För att ett orsakssam-

band ska anses föreligga krävs det en tillräcklig och en nödvändig betingelse. En nödvändig beting-

else innebär att en handling eller underlåtenhet leder till att en senare händelse inträffar, eller om-

vänt, skadan skulle inte ha inträffat om den tidigare handlingen eller underlåtenheten tas bort. En 

tillräcklig betingelse är en handling eller underlåtenhet som enligt naturens och samhällets ordning 

leder till en annan händelse. I den skandinaviska litteraturen har fokus uteslutande hamnat på nöd-

vändiga betingelser.134 

För att handlingen eller underlåtenheten skall vara ansvarsgrundande krävs även att orsakssamban-

det är av en viss kvalitet, sambandet ska vara adekvat. Vid en adekvansbedömning brukar man tala 

om att skadan ska ”ligga i farans riktning” eller vara ”påräknelig” eller ”sannolik”. Syftet är att 

begränsa ansvaret så att det framstår som rimligt. Alltför osannolika följder av en handling ska inte 

kunna vara ansvarsgrundande.135  
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Vid bedömningen av skadeståndsansvaret för felaktig informationsgivning är prövningen av ade-

kvat kausalitet en vital del. Skadorna riskerar att bli ofattbart stora136 och det kan föreligga svårig-

heter att fastställa hur skada uppstått. Det kan vara svårt att utreda om kursfallet på den felaktiga 

informationen eller p.g.a. andra omständigheter. De många outredda frågorna kring adekvat kau-

salitet skapar problem och osäkerhet vid rättstillämpningen. Som Svernlöv nämner saknas det 

praxis när det kommer till adekvansbedömningen vid ren förmögenhetsskada.137 Vad gäller det 

externa ansvaret klargjorde HD genom BDO-domen hur frågan, om det föreligger adekvat kausa-

litet, ska besvaras. Av domskälen framgår att kausalitetsprövningen sker i två led där både trans-

aktions- och förlustsamband måste styrkas.138 Transaktionssamband innebär att det föreligger ade-

kvat kausalitet mellan oaktsamheten och handlandet medan förlustsamband innebär att det före-

ligger adekvat kausalitet mellan oaktsamheten och skadan.139  

Adekvanskravet har dock i doktrin ansetts som ett alltför trubbigt instrument när det kommer till 

att begränsa ansvaret och det har förordats att man istället borde använda sig av andra begräns-

ningsläror.140 Det är också något som HD gjorde i BDO-domen när HD uttalade att ansvarsgrän-

sen, för sådan oaktsam revision som faller utanför svindleriregleringen, måste bestämmas med hän-

syn till översvämningsargumentet.141 Enligt HD räcker inte alltid adekvanskravet till för att tillgo-

dose dessa intressen.142 Andra begränsningsläror måste därför tillämpas, vilka kommer behandlas i 

de följande avsnitten. Dessa begränsningsläror är till stor del också orsaken till den restriktivitet 

som svensk rätt har intagit när det kommer till ersättning för ren förmögenhetsskada i samband 

med felaktig eller vilseledande informationsgivning. 

Kausalitet och adekvans har tilldelats ett eget kapitel eftersom det är häri BDO-domens verkliga 

sprängstoff ligger. HD bestämde i ett svep hur den ersättningsberättigade kretsen ska bestämmas 

och satte en inte helt okontroversiell standard för kausalitetsprövningen. 

4.1 Transaktions- och förlustsamband 

HD höll i BDO-domen fast vid det allmänna kravet att det krävs ett orsakssamband mellan oakt-

samheten och den påstådda skadan. Samuelsson anför dock att frågan om förlustsambandet kan 

vara komplicerad på aktiemarknaden. Den skadelidande måste kunna styrka att skadan (d.v.s. kurs-

förändringen) orsakades av den felaktiga eller bristfälliga informationsgivningen. Att visa att skadan 

                                                           
136 Se Prosolviadomen, Hovrätten för Västra Sverige, dom den 15 augusti 2013, mål nr. T 4207-10, och det pågående 
HQ-målet, Stockholms tingsrätt, mål. nr T 9311-11. 
137 Svernlöv (2008), s. 73. 
138 NJA 2014 s. 272, Högsta domstolens dom, p. 67, st. 4-5. 
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140 Se exempelvis Kleineman (1987), s. 287. 
141 NJA 2014 s. 272, Högsta domstolens dom, p. 25. 
142 NJA 2014 s. 272, Högsta domstolens dom, p. 25. 



inte beror på andra omständigheter än just informationsgivningen kan vara svårt.143 I BDO-domen 

blev utgångspunkten för prövningen av förlustsambandet vad som skulle ha hänt om årsredovis-

ningen hade varit riktig.144 Det rör sig således om ett hypotetiskt antagande varför bedömningen 

enligt HD bör vara objektiverad. Det är befogat att fästa mindre vikt vid den skadelidandes påstå-

enden om vad som skulle ha skett vid en riktig årsredovisning och istället ta fasta på vad som typiskt 

sett skulle ha varit en närliggande och rimlig händelseutveckling.145 HD kopplade dock samman 

frågan om förlustsamband med frågan om transaktionssamband.146 Det är också, enligt min me-

ning, genom avsaknaden av transaktionssamband som HD ogillade Antilus skadeståndstalan. Det 

fastställs således, vad avser förlustsambandet, inte några särskilda bedömningsgrunder utöver att 

prövningen ”i regel [bör] göras med utgångspunkt i vad som skulle ha hänt om årsredovisningen 

hade varit riktig”147. 

Vad gäller transaktionssambandet uppställde HD ett krav på ett sådant genom att konstatera att 

”ett grundläggande kausalitetskrav är att den oriktiga informationen i årsredovisningen typiskt sett 

kan anses ha varit relevant för affärsbeslutet på så sätt att om årsredovisningen hade haft det inne-

håll som den borde ha haft så skulle det ha motiverat att ett annat handlande allvarligt hade över-

vägts.”148 HD använder istället för transaktionssamband termen ”beslutsrelevans” varför så även 

kommer att göras i den fortsatta framställningen.149 

Av HD:s domskäl kan konstateras att den skadelidande inte har att visa att den felaktiga eller vilse-

ledande informationen vållade investeringen. Den skadelidande ska istället visa att den bristfälliga 

informationen typiskt sett hade motiverat att ett annat handlande allvarligt hade övervägts.150 Pröv-

ningen blir även här hypotetisk men med utgångspunkt i transaktionens syfte och omständighet-

erna kring denna.151 HD fann att syftet med samgåendeavtalet var att börsintroducera 24hPoker. 

Daydreams ställning och resultat enligt årsredovisningen var visserligen av viss betydelse för sam-

gåendeavtalet, men aktiebytets egentliga värde låg i Daydreams börsplats.152 HD menade att 24hPo-

ker var medvetna om Daydreams ”ruffiga historia” och att verksamheten inte gick speciellt bra. 

Baserat på förhör med dåvarande VD för 24hPoker fann HD att 24hPoker sakande intresse för 
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Daydreams pågående verksamhet.153  På grund av det ovanstående fann HD att de fel som förekom 

i årsredovisningen inte uppfyllde kravet på beslutsrelevans. 

4.2 Riskspridningsargumentet 

Det starkaste argumentet gentemot ersättningen för ren förmögenhetsskada i samband med fel-

aktig eller vilseledande informationsgivning på aktiemarknaden måste anses vara vad som i anglo-

amerikansk rätt kallas för ”the floodgate argument”154, eller riskspridningsargumentet. 

Riskspridningsargumentet syftar på att antalet skadelidande i ett bolag med spritt ägande riskerar 

att bli alldeles för många samt att ersättningsskyldigheten skulle kunna bli alldeles för betungande 

p.g.a. bristande proportionalitet mellan den skadegörande händelsen och ansvarets omfattning. 

Skadegöraren är också i behov av en viss förutsebarhet vad gäller sitt ersättningsansvar. Kretsen 

skadelidande måste därför begränsas. Kleineman menar att detta behov är särskilt stort i de fall 

bolaget lämnar information till marknaden. Eftersom bolaget sprider uppgifterna till investerarna 

via massmedia och internet kan det nå en på förhand obestämd krets personer. Om ett ansvar för 

oaktsamhet då godtas riskerar den skadelidande kretsen och de potentiella skadornas storlek att bli 

oöverblickbara och, sett till den skadebringande handlingens allvar, oproportionerligt stora.155 Kle-

ineman har också uttryckt det som att riskspridningsargumentet ”handlar om vilka gränser man 

skall eller bör sätta upp för culpanormens tillämpning där således sambandet mellan moralisk skuld 

och civilrättsligt ansvar inte med nödvändighet behöver mötas som faller normalt är inom skade-

ståndsrätten utan där effekterna av ett obegränsat culpaansvar framstår som alltför svårhanter-

ligt.”156 Ett ansvar för oaktsamhet kan också leda till ersättningskrav som i själva verket beror på 

helt andra omständigheter än den felaktiga eller vilseledande informationen.157 

Vissa personer inom doktrinen har kommit att kritisera riskspridningsargumentet, Roos menar bl.a. 

att riskspridningsargumentet är en ickefråga eftersom skadeståndstalan enligt ABL nästan aldrig 

förekommer i praktiken.158 Roos argument är dock definitivt överspelat med tanke på utvecklingen 

av rättsfall på senare tid.159 Han anför däremot att en begränsning enligt riskspridningsargumentet 

strider mot allt ersättningsrättsligt tänkande och skulle innebära ”en nedrustning av det redan 

bräckliga investerarskyddet.”160 Härvid instämmer jag, att begränsa den skadelidandes möjlighet till 
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155 NJA 2014 s. 272 på s. 295-296; Kleineman (1987), s. 304 ff. samt s. 520 ff. Jfr Samuelsson, s. 275. 
156 Kleineman (2015), s. 516. 
157 Samuelsson, s. 275. 
158 Roos, s. 50.   
159 Exempelvis Prosolviadomen; Countermine, Svea hovrätt, dom den 29 januari 2014, mål nr. T 1845-12; BDO-
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ersättning enbart p.g.a. att den skadelidande kretsen är stor ter sig orimligt. Sandeberg menar att, 

vid en överträdelse av ABL:s regler, lagstiftaren redan har bestämt den ersättningsberättigade kret-

sen. Således kan inte det förhållandet att många lider skada innebära att dessa alltid själva ska bära 

densamma. I amerikansk rätt saknar ju exempelvis antalet potentiella skadelidande betydelse ef-

tersom det vid ett stort antal identiska skadeståndspråk finns möjlighet att begära class action, d.v.s. 

grupptalan.  

Efter BDO-domen torde det inte längre råda några tvivel om att riskspridningsargumentet är ett 

av de främsta skälen till restriktiviteten vid utomobligatorisk ren förmögenhetsskada i svensk rätt. 

HD:s domskäl har, i min mening, uteslutande sin utgångspunkt i riskspridningsargumentet. Jag 

måste här stämma in med Rönnheden om att HD, genom att uttryckligen nämna riskspridningsar-

gumentet, tydligt manar till restriktivitet vid utomobligatorisk ren förmögenhetsskada.161   

4.3 Normskyddsläran 

Ett sätt att avgränsa den stora kretsen av skadelidande vid felaktig eller vilseledande information 

på sekundärmarkanden är genom en tillämpning av normskyddsläran. Normskyddsläran syftar till 

att begränsa, eller åtminstone avgöra, ansvaret gentemot tredje man. Normskyddsläran har sedan 

NJA 1976 s. 458 varit ett komplement adekvansläran.162 Kleineman menar att HD slutligt klar-

gjorde att den är en del av svensk rätt genom NJA 1991 s. 138.163 

Vid skada, som enligt lagens ordalydelse kan leda till skadeståndsskyldighet för styrelseledamot, 

menar Kleineman att ställning måste tas till om någon norm, som avser att direkt skydda tredje 

mans ekonomiska intresse, har överträtts. Ställning ska också tas till om förevarande norm verkli-

gen tar sikte på den typ av skada som inträffat och om den skadelidande ingår i skyddskretsen.164  

Med andra ord är det den överträdda normens skyddsändamål som styr förutsättningarna för an-

svar och vilka som tillhör den skyddade kretsen.165 

Enligt Kleineman kan normskyddsläran användas både för att utsträcka och avgränsa skadestånds-

ansvaret. Det är i själva verket en argumentation som kan föras inom en culpa- eller adekvansargu-

mentation. Adekvansen är ett alltför ”oslipat” verktyg för att förklara hur en norm ska tillämpas. 

Trots att det föreligger kausalitet och skadan ligger i farans riktning fordras det ytterligare en be-

                                                           
161 NJA 2014 s. 272, Högsta domstolens dom, p. 16-17. Se även Rönnheden, s. 156. 
162 Se Kleineman (1991), s. 82. 
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dömning, fastställandet av att den norm varpå ansvaret grundas verkligen avser att skydda det för-

mögenhetsintresse som genom den skadevållande handlingen kränkts. Normskyddsläran tillhanda-

håller inget svar på frågan men formulerar problemet och anger tillvägagångssättet för att söka efter 

svaret på frågan.166 Kleineman uttrycker det såsom att ”förevaro av adekvans är en nödvändig be-

tingelse för ansvar, medan ett fastställande av att skyddsintresset hos den norm som kränkts är ett 

ytterligare krav för att ansvar skall inträda”.167 Annorlunda uttryckt har Kleineman menat ”att det 

finns behov av att hävda en särskild normskyddslära för vissa skador som ’inte kan betraktas som 

inadekvata med gängse uppfattning’, men där man av rättspolitiska skäl ändå ställer sig tveksam till 

om skadestånd bör utgå.”168 

I doktrin råder oenighet huruvida normskyddsläran är en del av adekvansbedömningen eller inte. 

Samuelsson och Stattin anser normskyddsläran utgör, utöver adekvansbedömningen, en ytterligare 

begränsning av skadeståndsansvaret.169 Dotevall menar istället att den är en del av adekvansbedöm-

ningen.170 Oavsett vilket menar Härkönen att, när det kommer till ansvarsfrågan för styrelseleda-

möter vid felaktig eller vilseledande informationsgivning, normskyddsläran ska tillämpas.171 

I mitt tycke är normskyddsläran en, utöver adekvansbedömningen, ytterligare begränsning även 

om den är tätt förbunden med adekvansbedömningen. Det torde närmast vara så att för de fall då 

ett skadeståndsansvar p.g.a. oaktsamhet ses som alltför strängt, med hänsyn till riskspridningsargu-

mentet, normskyddsläran träder in som en ytterligare begränsning.172 Oavsett definitionsfrågan står 

det åtminstone klart att normskyddsläran efter BDO-domen måste anses utgöra gällande rätt när 

det kommer till att bestämma den ersättningsberättigade kretsen.173 

I BDO-domen konstaterade HD att 29 kap. 1-2 §§ ABL, trots den i svensk rätt rådande restrikti-

viteten, visserligen medger att ren förmögenhetsskada kan ersättas även i utomobligatoriska för-

hållande. Däremot ger bestämmelsen ingen vägledning angående vad som krävs för att ett sådant 

ansvar ska föreligga. Vägledning måste därför, enligt HD hämtas i den överträdda normens skydds-

ändamål. Enligt HD ”styr [normskyddsläran] förutsättningarna för ansvar och vilka som tillhör den 

skyddade kretsen.”174 
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172 Jfr Kleineman (2015), s. 523. 
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HD anförde sedan att ”[i] likhet med vad som gäller för många andra handlingsregler som uttrycks 

i de regelverk som nämns i 29 kap. 1 § aktiebolagslagen kan det intresse som en revisors gransk-

ningsplikt är avsett att skydda (normskyddet) inte bestämmas abstrakt och på ett entydigt sätt som 

gäller för alla fall.”175 HD konstaterade att ”syftet med kravet på att revisionen ska ske i enlighet 

med god revisionssed är att säkerställa korrekt information, inte bara till aktieägare utan också till 

marknaden i vid mening”.176 Normskyddet tar sikte på den tillit till årsredovisningen som har varit 

befogad och ersättningsberättigade är således de som inför ett affärsbeslut har fäst befogad tillit till 

årsredovisningens riktighet. Det måste därför avgöras när tillit till en årsredovisning ska anses vara 

befogad. 

Samma normskyddsbedömning som HD gjorde vad gäller revisors granskningsskyldighet torde 

göras för de fall styrelseledamot lämnat felaktig eller vilseledande information i en årsredovisning. 

Styrelsen har exempelvis enligt 8 kap. 4 § ABL, 2 kap. 2-3 §§ ÅRL samt 2 kap. 7 § ÅRL en skyldighet 

att säkerställa en rättvisande bild av bolagets ekonomiska förhållanden. Syftet med bestämmelserna 

är bl.a. att säkerställa och förmedla korrekt information till investerarna varför styrelsens förvalt-

ningsansvar och kravet på att årsredovisningen ska ge en rättvisande bild borde skydda sådan tillit 

som beslutsfattaren vid sitt ställningstagande till affären kan knyta till årsredovisningen. Samma 

normskyddsbedömning som görs för en årsredovisning bör även gälla då felaktigheterna återfinns 

i halvårsrapporter och delårsrapporter eftersom dessa finansiella rapporter har samma syfte som 

en årsredovisning. 

Det kan dock ifrågasättas om en begränsning av rätten till skadestånd för bristfällig information i 

en årsredovisning för de som köpt eller sålt aktier till följd av informationen överhuvudtaget kan 

göras baserat på normskyddsläran. Såsom Härkönen har anfört torde det vara klarlagt att nuvarande 

och framtida aktieägare omfattas av den externa redovisningens skyddssyfte.177 Jag är benägen att 

instämma med Härkönen om att så torde vara fallet med stöd av årsredovisningens skyddsändamål. 

HD:s uttalanden om att, när det rör ett börsnoterat bolag, syftet med kravet på att revision ska ske 

i enlighet med god revisionssed är att säkerställa korrekt information till marknaden i vid mening, 

samt att årsredovisningen inte har något typiskt ändamål som externt beslutsunderlag, kan därför 

ifrågasättas.178  
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4.4 Tillitsteorin och kravet på närhet 

Tillitsteorin – kravet på tillit hos den skadelidande – innebär att den skadelidande, för att kunna 

erhålla ersättning, ska styrka att hen förlitat sig på den bristfälliga uppgiften i samband med inve-

steringsbeslutet. För de fall ett krav på tillitsrekvisit uppställs måste den skadelidande styrka att hen 

har förlitat sig på de vilseledande eller felaktiga uppgifterna för att vara skadeståndsberättigad.179 

Tillitsteorin introducerades i svensk rätt främst av Kleineman. Enligt honom måste man vid till-

lämpningen av den allmänna culpanormen med stöd av 29 kap. ABL uppställa särskilda krav för 

att undvika att en styrelseledamot blir skadeståndsskyldig ”to the world at large”.180 Aktiemark-

nadens struktur innebär att ett bolag kan sprida information till en närmast obegränsad krets av 

mottagare. Därför krävs det en konkret och närliggande relation mellan den oaktsamme informat-

ionsansvarige och den förledde för att skadeståndsansvar ska medges.181 Kravet på närhet182 fast-

slogs, beträffande revisors ansvar, i engelsk rätt genom ”Caparo-målet” där det s.k. rekvisitet duty of 

care endast kan vara uppfyllt i relation mellan revisor och bolaget samt dess ägare.183 I svensk rätt 

har kravet på närhet som sagt förespråkats av Kleineman men även lagstiftaren har beaktat spörs-

målet. I förarbetena har framförts att det inte är lämpligt att formulera ett krav på närhet i lag men 

att hänsyn ändå måste tas till riskspridningsargumentet.184 

Kleineman anser att tilliten måste tillmätas stor betydelse vid en analys av skadeståndsansvarets 

omfattning. Han menar att ”ansvaret för vilseledande av annan än kontraktspart sker från en 

’tillitsteoretisk’ utgångspunkt”185. Enligt honom är tilliten inte bara relevant för att fastställa ett 

rättsförhållande av kontraktsliknande karaktär, tilliten fungerar även som en självständig begräns-

ningsregel, trots att det inte framgår explicit av lagtexten. Kleineman menar också att tilliten är ett 

faktiskt moment. Under det s.k. tillitsansvaret faller därför enbart sådan tillit som hänför sig till den 

mottagna informationen. Tillit som hänför sig till att man skyddas av rättsreglerna om den mot-

tagna informationen är felaktig åtnjuter således inte tillitsansvar.186 Den skadelidande måste sålunda, 

enligt Kleineman, styrka ”direkt befogad tillit” till en bestämd uppgift för att skadeståndsansvar ska 

uppstå.187 
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För att mottagarens tillit ska anses ha varit befogad krävs enligt Kleineman att vissa förutsättningar 

är uppfyllda. Givaren av informationen ska besitta en viss kompetens. Givaren ska också ha ägt 

kännedom om vem som ska använda informationen, vad den ska användas till samt de skaderisker 

som är förknippade med informationen.188 

Kleinemans ståndpunkt har emellertid kritiserats, Samuelsson ställer exempelvis frågan om det 

överhuvudtaget är relevant att föra en diskussion om förekomsten av tillit till enskilda uppgifter på 

en marknad. Aktiemarknadens struktur torde innebära att närhetsrekvisitet aldrig kan uppfyllas 

eftersom transaktionerna på aktiemarknaden allt som oftast företas anonymt.189  

Även Johansson har antagit en ståndpunkt som skiljer sig från Kleinemans. Författaren anser vis-

serligen att avgörande vid ansvarsbedömningen ska vara en analys av den tillit som tredje man hyst 

till informationen. Samtidigt framhåller författaren att skadeståndsreglernas syfte, att hos organle-

damöterna betona vikten av att informationen blir korrekt, skulle motverkas av en alltför kraftig 

begränsning av ansvaret. Därför menar Johansson att kravet på närhet torde kunna slopas eftersom 

det skulle leda till att en slumpartad omfattning av skadeståndsansvaret. Det är irrelevant hur tredje 

man har fått kännedom om uppgiften, av vikt är att den skadelidande har förlitat sig på uppgiften.190 

Kravet på subjektiv tillit har även kritiserats för att det omöjliggör för den skadelidande att visa att 

hen har blivit vilseledd. Det har antytts att ersättningsansvaret kan komma att tillämpas på ett orätt-

vist sätt om det uppställs ett krav på tillit. Aktiemarknaden är segmenterad, vilket innebär att möj-

ligheten att inhämta och värdera tillgänglig information skiljer sig mellan olika grupper av investe-

rare. Sannolikheten är större, att en professionell investerare faktiskt har tagit del av den felaktiga 

eller vilseledande informationen, än att en privat investerare har gjort detsamma. Därför kan kravet 

på tillit komma att leda till att privata investerare inte åtnjuter samma skydd som professionella 

investerare.191 

Tillitsteorin har tidigare tillämpats för att bestämma ansvaret för intyg. I rättsfallen NJA 1987 s. 

692 och NJA 2001 s. 878 prövade man huruvida befogad tillit förelåg. Avgörande för prövningen 

var intygsgivarens ställning, intygets tillkomstsätt, förutsedd användning av intyget samt avfatt-

ningen av intyget.192 Genom BDO-domen klargjordes dock att det för skadestånd enligt 29 kap. 1 
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§ ABL krävs att skadelidande fäst tillit till den bristfälliga informationen. Kravet på närhet tilläm-

pades inte, däremot fann HD att avseende ska fästas vid vilket sätt informationen har kommit den 

skadelidande till del. I mitt tycke liknar detta uttalande ett krav på närhet. 

4.4.1 Befogad tillit 

I BDO-domen konstaterade HD att normskyddet skyddar befogad tillit till årsredovisningens rik-

tighet. För att skadelidande ska kunna vara berättigad till skadestånd enligt 29 kap. 1 § ABL krävs 

således att, det hos den skadelidande, föreligger faktiskt befogad tillit till årsredovisnings riktighet. 

Av domskälen kan utläsas att befogad tillit i allmänhet föreligger ”om en årsredovisning typiskt sett 

utgör en väsentlig del av det konkreta underlag som läggs till grund för ett affärsbeslut [egen kursiv.] rörande 

en affärsförbindelse med bolaget eller en transaktion avseende aktier eller andra instrument som 

bolaget emitterar”.193 Det rör sig alltså om en form av adekvansprövning, endast en viss form av 

tillit är adekvat, den befogade. 

Definitionen av vad som ska anses vara befogad tillit, läst tillsammans med övriga domskäl, väcker 

ett flertal intressanta frågor. Framförallt vilka konsekvenser domen kommer få för primärmark-

nadstransaktioner. Det är huvudsakligen fyra punkter ur HD:s domskäl som är av intresse. Dessa 

är p. 22, p. 27, p. 28 och p. 45.194  

BDO-domen rör som sagt sekundärmarknaden och HD uttalade att en årsredovisning kan komma 

att ligga till grund för affärsbeslut av skiftande slag och inte har något specifikt eller typiskt ändamål 

som externt beslutsunderlag.195 Vad gäller prospekt ansåg dock HD att det kan vara motiverat att 

presumera att det föreligger befogad tillit hos den som tecknar aktier i enlighet med erbjudandet.196 

Detsamma torde dock gälla för årsredovisningar vid primärmarknadstransaktioner. Jag har svårt 

att se för vilket fall en årsredovisning inte utgör en väsentlig del av det konkreta beslutsunderlaget 

vid en primärmarknadstransaktion. Det är i min mening ostridigt att årsredovisningen på primär-

marknaden, exempelvis i samband med en nyemission, utgör en väsentlig del av det konkreta be-

slutsunderlaget. Det ger alltså att vid primärmarknadstransaktioner, tilliten till årsredovisningen all-

tid är befogad. Eftersom HD konstaterade att faktiskt tillit i allmänhet kan presumeras om det finns 

grund för att anse att tilliten är befogad innebär det att den skadelidande i ett sådant fall inte ens 
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195 NJA 2014 s. 272, Högsta domstolens dom, p. 22. 
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behöver ta del av årsredovisningen. Eftersom kausalitetsbedömningen dessutom ska vara objekti-

verad torde det innebära att prispåverkan för de flesta fall kan presumeras samt huruvida den ska-

delidande skulle ha handlat annorlunda eller inte.197 Sandeberg har nämligen vad avser primärmark-

naden hållit för att det finns betydande likheter i prissättningen på primär- och sekundärmarkanden. 

Vid en emission på primärmarknaden finns dock inte, på samma sätt som på sekundärmarknaden, 

en aktiekurs att utgå från. Prissättningen av aktier på primärmarknaden sker därför efter en om-

sorgsfull värdering av all tillgänglig information av bolaget. Således innefattas även felaktig och 

vilseledande information i prissättningen av aktien.198 

4.4.2 Via börskursen förmedlad tillit till årsredovisningen 

Precis som Rönnheden har anfört, menar jag att HD genom BDO-domen har gjort en ansats att 

avvisa en tillitspresumtion baserad på FOTM. HD anförde att ”[e]n genom börskursen förmedlad 

tillit till årsredovisningens riktighet är […] i regel otillräckligt för att en revisor ska kunna göras 

skadeståndsansvarig.”199 Helt tydlig är dock inte detta eftersom sådan tillit är i regel otillräcklig.  

I punkt 26 i BDO-domen anförde HD även att det sätt på vilket innehållet i en årsredovisning har 

kommit den skadelidande till del samt vad för slags transaktion det rör sig om har betydelse för 

bedömningen av vad som ska anses vara befogad tillit. HD menade att det föreligger betydande 

skillnader mellan t.ex. köp utanför börsen av en maktpost i ett börsnoterat bolag och en investering 

i ett derivat grundat på bolagets börskurs. I det senare fallet menade HD att årsredovisningens 

innehåll visserligen kan antas vara återspeglat i börskursen, men tilliten till dess riktighet är mer 

medelbar och distanserad, och årsredovisningen har ofta inte samma omedelbara betydelse för 

investeringsbeslut av det slaget.  

Ovanstående kan förstås som att det vid en aktietransaktion på sekundärmarknaden kan vara be-

fogat att fästa tillit till en årsredovisning. Fråga är då varför det skulle vara otillräckligt med en via 

börskursen förmedlad tillit till årsredovisningens riktighet. Det ska även poängteras att HD inte har 

klargjort vad som gäller vid tillit förmedlad via andra medium, exempelvis internet, tidningar, tv 

o.s.v. Att begränsa sig till direkt fäst tillit till en årsredovisning, i den meningen att den skadelidande 

måste kunna styrka att denne tagit del av årsredovisningen, innebär oerhörda bevissvårigheter. Ge-

nom internet är årsredovisningar tillgängliga för i stort sett alla varför det är omöjligt att visa att 

någon inte tagit del av den. Om domen tolkas på detta sätt, att det vid en aktietransaktion på se-

kundärmarkanden kan vara befogat att fästa tillit till en årsredovisning, finns det väldigt lite som 
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talar för HD:s skäl att inte erkänna ett skadeståndsansvar för en via börskursen förmedlad tillit till 

årsredovisningen. 

HD baserade återigen sina skäl på normskyddet och menade att normskyddet inte motiverar ett 

ansvar för en via börskursen förmedlad tillit till årsredovisningens riktighet. HD anförde också att 

riskspridningsargumentet talar starkt emot ett sådant ansvar. Av särskild betydelse var den poten-

tiellt stora kretsen av skadeståndsberättigade och svårigheterna som uppstår vid skadeberäkningen. 

200 Jag har ovan ställt mig kritisk till att begränsa skadeståndsansvaret för bristfällig information i 

årsredovisning genom en tillämpning av normskyddsläran.201 Av än större relevans är dock om det 

överhuvudtaget är relevant att uppställa ett krav på tillit. Med hänsyn till de svårigheter och konse-

kvenser som uppstår vid en tillämpning av tillitsteorin på sekundärmarknaden finns det flera skäl 

som talar emot en sådan ordning. Dels finns det en risk för att en tillämpning av tillitsteorin urvatt-

nar skadeståndets preventiva och reparativa syfte, men det finns även en risk för att privata inve-

sterare kommer att åtnjuta ett sämre skydd än professionella. Särskilt då HD som huvudregel har 

uppställt att den skadelidande har att bevis att hen har fäst tillit till årsredovisningen.202 Beviskravet 

måste anses förstärka de farhågor Sandeberg har anfört vad gäller den segmenterade marknaden.203 

I doktrin har anförts att en tillämpning av presumerad tillit och FOTM skulle stärka investerar-

skyddet och förtroendet för marknaden. En sådan ordning råder i USA varför uppsatsens nästföl-

jande del kommer att beskriva rättsläget i USA. I uppsatsens tredje del kommer sedan föras en 

fortsatt diskussion vad gäller tillitsteorin och presumerad tillit. 

Utöver det ovan anförda undvek HD dessutom att ta ställning till hur bedömningen ska göras för 

de fall grov oaktsamhet eller uppsåt föreligger. I ett sådant fall torde svindleribestämmelserna kunna 

tillämpas. I punkt 25 i domen anförde HD att ”de straffrättsliga reglerna om svindleri sammantagna 

med 2 kap. 2 § skadeståndslagen ger ett visst skydd för investerare och andra vid direkta oegentlig-

heter och särskilt allvarliga försummelser.”204 HD anförde sedan i p. 66, avseende frågan om en via 

börskursen förmedlad tillit är tillräcklig för skadeståndsansvar, att domstolen här bortsåg från det 

fallet att grov oaktsamhet förelåg på revisorns sida. Innebär ett grovt oaktsamt förfarande att en 

via börskursen förmedlad tillit är tillräckligt för att utlösa ett skadeståndsansvar? 
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Ett aktiebolagsrättsligt skadeståndsansvar som baseras på grov oaktsamhet ligger, som Rönnheden 

har anfört, förmodlig mycket nära att även uppfylla rekvisiten för ett svindleribrott. I 9 kap. 9 § 

BrB stadgas nämligen att:  

”Den som offentliggör eller eljest bland allmänheten sprider vilseledande uppgift för att påverka pri-

set på vara, värdepapper eller annan egendom, döms för svindleri till fängelse i högst två år eller, om 

brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.  

Om någon, som medverkar vid bildande av aktiebolag eller annat företag eller på grund av sin ställ-

ning bör äga särskild kännedom om ett företag, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet offentliggör 

eller eljest bland allmänheten eller företagets intressenter sprider vilseledande uppgift ägnad att på-

verka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada, döms såsom 

i första stycket sägs. 

Är brott, som i denna paragraf sägs, grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år” 

Samuelsson har i sin avhandling tillägnat ett kapitel åt svindleristadgandet. Här anförs att bestäm-

melsen är utformad för att tillämpas i situationer då felaktiga och vilseledande uppgifter sprids till 

allmänheten. Enligt förarbetena motiveras detta av att allmänheten kan påverkas av vilseledande 

information och förledas till att vidta starkt förlustbringande transaktioner.205 För uppsatsens före-

varande är det bestämmelsens andra stycke som är av intresse eftersom det endast krävs grov oakt-

samhet för att brottet ska vara uppfyllt. Det är därför 9 kap. 9 § 2 st. BrB som behandlas nedan. 

Ansvaret enligt bestämmelsens andra stycke är också begränsat, vilket följer av ordalydelsen, till 

vissa personer inom, eller med särskild anknytning till, det aktiebolag som lämnar vilseledande in-

formation. Styrelseledamöter faller inom den bestämda kretsen. Brottet omfattar både primär och 

sekundärmarkanden.206 Brottet är fullbordat i och med offentliggörandet och omfattar även in-

formation som framställs i massmedia, även muntliga uttalanden omfattas.207 Det är heller inte 

nödvändigt att styrka att enskild person har blivit vilseledd, det är tillräckligt att den vilseledande 

uppgiften framstår som vilseledande utan att det är allmänt känt att den inte är korrekt.208 Ansvaret 

är till och med så omfattande att det, för att brott ska föreligga, räcker med att analysunderlaget 

försämras, även om detta inte var gärningsmannens avsikt, om det samtidigt innebär en risk för 

skada.209 Däremot krävs dock att de vilseledande uppgifterna ska ha spridits till en obestämd eller 

vidsträckt krets. Det rekvisitet är alltid uppfyllt då informationen sprids i ett aktiemarknadsbolags 

                                                           
205 Samuelsson, s. 197; se även SOU 1940:20 s. 156. 
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209 Samuelsson, s. 203. 



årsredovisning. Utöver detta förutsätter svindleristadgandet ett aktivet handlande, ett konsekvent 

förtigande utlöser inte ansvar enligt svindleristadgandet.210 

Fråga är således om en via börskursen förmedlad tillit är tillräckligt för skadeståndsansvar om grov 

oaktsamhet föreligger. En utgångspunkt torde vara att normskyddsprövning för ett aktiebolags-

rättsligt skadeståndsansvar borde vara densamma oavsett vilken grad av uppsåt det är fråga om. 

HD framhöll dock att en omständigheterna kan vara sådana att den ersättningsberättigade kretsen 

kan bestämmas annorlunda.211 Sålunda bör det kunna konstateras att den av HD bestämda ersätt-

ningsberättigade kretsen enbart är begränsad till fall av oaktsamhetsansvar.212 Rättsläget kan därför 

beskrivas som oklart vad avser korrelationen mellan straff och ansvar. Även denna fråga kommer 

att diskuteras mer utförligt i uppsatsens tredje del.213 

  

                                                           
210 Sandeberg, s. 417. 
211 NJA 2014 s. 272, Högsta domstolens dom, p. 66; se Rönnheden, s. 147, i fotnot 29. 
212 Rönnheden, s. 147, i fotnot 29. 
213 Se avsnitt 8.5 



DEL II Amerikansk rätt och Halli-

burton 

5. Kort om informationsgivningen 

5.1 Inledning 

I USA har delstaterna kommit att dominera regleringen av aktiebolag, detta trots att den federala 

kongressen har rätt att stifta lagar vad gäller handel delstater emellan.214 Den federala regleringen 

av aktiebolag är dock av stort intresse för denna uppsats då den främst rör public corporations och 

informationsgivningen från sådana bolag.  Public Corporations är ett sådant bolag som måste lämna 

information enligt section 12 SEA.215 De bolag som faller in under section 12 SEA är sådana bolag 

som antingen handlas på en National securities exchange eller har tillgångar som överstiger 10 miljoner 

USD och mer än 500 aktieägare.216  

De tre viktigaste federala lagarna som behandlar informationsgivning är SA, SEA och SOX. Upp-

satsen ämnar dock behandla informationsgivningen på sekundärmarkanden. SEA är därför av 

störst intresse då det är här som informationsgivning på sekundärmarkanden regleras. SA reglerar 

informationsgivningen på primärmarknaden och kommer därför bara nämnas kort. SOX antogs 

efter Enron-skandalen och regleringen spänner över flera olika områden, bland annat regleras re-

visorers roll och kraven på aktiebolagens finansiella rapportering. SOX kommer inte att behandlas 

i denna uppsats. 

Eftersom USA är ett common law-land består de federala informationsgivningsreglerna av ramla-

gar som sedan kompletteras av rättspraxis. Lagstiftningen på området utvecklas därför ibland på 

sätt som inte har kunnat förutspås. P.g.a. detta har SEC en viktig roll. SEC meddelar bland annat 

förskrifter om hur reglerna ska tillämpas och övervakar dessutom värdepappersmarknadens aktörer 

varför SEC:s föreskrifter och uttalanden har stor betydelse för rättsutvecklingen på området.217  

5.2 SEA 

Båda SA och SEA antogs efter den amerikanska börskraschen 1929. Som en reaktion på mark-

nadsmisslyckandet antogs regler som tvingade bolag att offentliggöra information.218  

                                                           
214 Härkönen (2013), s. 63. 
215 Det saknas egentligen en enhetlig definition av public corporation men den ovan beskrivna är den främst förekom-
mande. 
216 Securities Exchange Act of 1934, § 12 (a) och (g) (1) (A); jfr Härkönen (2013), s. 71. 
217 Härkönen (2013), s. 64. 
218 Jfr Härkönen (2013) s. 80 ff. 



Bolagens skyldighet att offentliggöra information enligt SEA regleras väsentligen i section 13 (a) 

SEA. section 13 (a) SEA stadgar att vissa bolag är skyldiga att till SEC lämna information som 

arkiveras och offentliggörs. De bolag som omfattas av informationsplikten är dels de bolag som 

har registrerat sina aktier enligt section 12 SEA, dels, vilket följer av section 15 (d) SEA, de bolag 

som har registrerat sina aktier enligt SA. Det här inkluderar således alla aktiemarknadsbolag och 

dessa bolag brukar kallas för reporting companies.219 

Det åligger dessa bolag att regelbundet offentliggöra två typer av information genom att till SEC 

dels inge sådan information som krävs för att hålla den vid registreringen lämnade informationen 

uppdaterad, dels inge årsredovisningar och kvartalsrapporter som inte har något med kravet på 

uppdatering att göra. SEC har genom section 13 (a) SEA delegerats stort inflytande, och kan begära 

ut i stort vilken information som helst.220  

Det typiska är att bolaget ska inge årsredovisningar, kvartalsrapporter och information om vissa 

väsentliga händelser. Informationen ska följa vissa av SEC angivna formaliakrav, årsredovisningar 

inges enligt form 10-K, kvartalsrapporterna ska följa form 10-Q och väsentliga händelser ska inges 

enligt form 8-K. Väsentliga händelser är sådan information som aktieägarna ”borde ha kännedom 

om” och rör exempelvis väsentliga avtal, finansiell information såsom förvärv av större tillgångar, 

avnotering, konkurs m.m.221 Syftet med informationsskyldigheten är att skapa ett investerarskydd 

och säkra att handel med bolagets värdepapper grundas på en rättvisande bild av bolaget.222  

När dokumenten har lämnats till SEC offentliggörs den av myndigheten och blir på så sätt tillgäng-

lig för aktörerna på värdepappersmarknaden.223  

6. Skadeståndsansvaret i amerikansk rätt 

6.1 Inledning 

I amerikansk rätt grundas en skadeståndstalan vid vilseledande eller felaktig informationsgivning 

på värdepappersmarknaden oftast på att en överträdelse av section 10 (b) SEA samt rule 10 (b) 5 

skett.224 Att privatpersoner ska ha en rätt att väcka talan om skadestånd vid en överträdelse av rule 

10 (b) 5 är dock inte lagreglerat, talerätten har istället utvecklats genom praxis.225 

                                                           
219 Härkönen (2013), s. 93; se även Soderquist s. 288. 
220 Soderquist, s. 289. 
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222 Härkönen (2013), s. 94. 
223 Härkönen (2013), s. 94. 
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För denna uppsats vidkommande kan det tyckas märkligt att skadeståndsansvaret enligt section 13 

(a) SEA inte berörs närmare eftersom det är den bestämmelsen som reglerar aktiemarknadsbola-

gens skyldighet att offentliggöra regelbundna finansiella rapporter. Det beror på att man i rätts-

praxis har ansett att det saknas en rätt att väcka talan om skadestånd för överträdelser av section 

13 (a) SEA.226 Dock utgör en överträdelse av section 13 (a) SEA i de flesta fall även en överträdelse 

av section 10 (b) SEA.227  

Här ska även nämnas att det finns en rätt att väcka talan om skadestånd för vilseledande och felaktig 

informationsgivning enligt section 18 (a) SEA. Här stadgas att den som lämnat vilseledande eller 

felaktiga uppgifter i den information som bolaget ska offentliggöra på marknaden kan bli skade-

ståndsskyldig mot var och en som köpt eller sålt värdepapper till följd av informationen. För ska-

deståndstalan enligt section 18 (a) SEA krävs dock att den skadelidande kan visa att denne förlitat 

sig på den offentliggjorda informationen. En enskild grupptalan är oftast inte möjlig om varje ska-

delidande måste visa att de har fäst tillit till informationen varför rule 10 (b) har utnyttjats i större 

utsträckning än section 18 (a) SEA.228  

På grund av det anförda samt att utvecklingen av FOTM och presumerad tillit har skett som en 

följd av skadeståndsanspråk enligt section 10 (b) SEA och rule 10 (b) 5 kommer framställning i det 

följande att inrikta sig på dessa två bestämmelser när det gäller skadeståndsansvaret för felaktig 

informationsgivning enligt amerikansk rätt. 

6.2 Närmare om section 10 (b) SEA och rule 10 (b) 5 

De regler som oftast åberopas vid skadeståndsprocesser vid tvister på värdepappersmarknaden är 

således section 10 (b) SEA och rule 10 (b) 5. I section 10 (b) 5 stadgas ansvar vid fraud, d.v.s. 

bedrägeri. Genom samma bestämmelse bemyndigas även SEC att utfärda viss reglering.  

Section 10 (b) SEA lyder på följande sätt:  

”It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means or instrumentality 

of interstate commerce or of the mails, or of any facility of any national securities exchange - To use 

or employ, in connection with the purchase or sale of any security registered on a national securities 

exchange or any security not so registered, or any securities based swap agreement any manipulative 

or deceptive device or contrivance in contravention of such rules and regulations as the Commission 

may prescribe as necessary or appropriate in the public interest or for the protection of investors.” 
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År 1942 utfärdade SEC på så sätt rule 10 (b) 5.229 SEC utfärdade regeln med avsikt att värna om 

rätten och möjligheten för enskilda investerare att fatta korrekta investeringsbeslut men samtidigt 

inte utsträcka ansvaret till ”the world at large”.230 SEC ville förbättra de instrument som stod till 

dess förfogande för att lösa de då rådande problemen med bedrägliga beteenden, inte utöka möj-

ligheterna för enskilda skadeståndsanspråk. 

Rule 10 (b) 5 lyder: 

”It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means or instrumentality 

of interstate commerce, or of the mails or of any facility of any national securities exchange, 

(a) To employ any device, scheme, or artifice to defraud, 

(b) To make any untrue statement of a material fact or to omit to state a material fact necessary in 

order to make the statements made, in the light of the circumstances under which they were made, 

not misleading, or 

(c) To engage in any act, practice, or course of business which operates or would operate as a fraud 

or deceit upon any person, in connection with the purchase or sale of any security.”231 

Som tidigare har nämnts saknas det lagreglerat stöd för att en överträdelse av rule 10 (b) 5 ska 

innebära skadeståndsansvar mot privatpersoner. Rule 10 (b) 5 utgör således en s.k. implied remedy, 

vilket innebär att enskildas talerätt har utvecklats i praxis.  

År 1946, i målet Kardon v. National Gypsum Co.,232 var första gången en domstol ansåg att det, enligt 

section 10 (b) SEA och rule 10 (b) 5, förelåg en rätt för privatpersoner att väcka en talan om 

skadestånd. Därefter ökade användandet av regelverket långsamt fram till 1960-talet då regelverket 

började utnyttjas mer frekvent. Detta berodde till stor del på två domslut233 vilka tolkade reglerna 

extensivt och därmed utvidgade dess gränser.234 Först 1971 bekräftade Supreme Court de lägre 

instansernas tolkning av section 10 (b) SEA och rule 10 (b) 5.235 

Under 1970-talet kom också ett antal rättsfall vilka begränsade talerätten enligt rule 10 (b) 5.236 

Exempelvis måste käranden vara antingen köpare eller säljare av de aktuella värdepapperen. Den 
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som avstod från att köpa eller sälja p.g.a. den vilseledande eller felaktiga informationen saknar så-

ledes talerätt. Det fastslogs även att skadevållaren måsta ha agerat med scienter.  

Följande rekvisit, vilka har utvecklats i praxis237, krävs för ansvar enligt rule 10 (b) 5: 

1. Vilseledande uppgift, som uppfyller kravet på väsentlighet, ska ha förekommit,  

2. skadevållaren ska ha agerat uppsåtligt, eller med grov vårdslöshet (scienter), 

3. transaktionssamband, d.v.s. samband mellan den felaktiga uppgiften och köpet av aktien, 

4. tillit till den felaktiga uppgiften, 

5. käranden ska ha åsamkats en förlust, samt 

6. det ska föreligga förlustsamband mellan den vilseledande uppgiften och förlusten.238 

Notera att vid handel på sekundärmarknaden uppfylls transaktionssambandet och kravet på tillit 

sedan Basic genom presumerad tillit och FOTM, en ordning som försvarades i Halliburton. 

6.3 Särskilt om Section 10 (b) SEA och rule 10 (b) 5 

6.3.1 Scienter 

En problematisk fråga vid fastställandet av eventuellt skadeståndsansvar enligt rule 10 (b) 5 är vil-

ken grad av uppsåt som krävs. Fullständig avsaknad och vanlig vårdslöshet (i USA negligence) hos 

den skadevållande är inte tillräckligt för att skadeståndsansvar ska föreligga.  

Supreme Court fastställde att, för väcka talan enligt rule 10 (b) 5, käranden måste visa att svaranden 

har agerat med scienter, vilket Supreme Court i Ernst & Ernst v. Hochfelder beskrev som ”a mental 

state embracing intent to decive, manipulate, or defraud.”239 Kravet på scienter ska vara uppfyllt såväl 

vid privata skadeståndsmål som vid mål anhängiggjorda av SEC.240  

Definitionen i Ernst & Ernst v. Hochfelder utgör onekligen ett uppsåtskrav. Termen scienter har trots 

detta inte definierats fullt ut. Exempelvis har alla appellationsdomstolar som prövat frågan ansett 

att kravet på scienter är uppfyllt redan vid recklessness.241 Recklessness definierades av domstolen i 

Sundstrand Corp. v. Sun Chemical Corp: 
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”Reckless conduct may be defined as a highly unreasonable omission, involving not merely simple, 

or even inexcusable negligence, but an extreme departure from the standards of ordinary care, and 

which presents a danger of misleading buyers or sellers that is either known to the defendant or is so 

obvious that the actor must have been aware of it.”242 

Supreme Court har ett antal gånger dessutom undvikit att fastställa en definition samt den undre 

gränsen för termen scienter, trots appellationsdomstolarnas domar.243  

Sandeberg och Samuelsson har likställt termen scienter med uppsåt, och menar istället att domsto-

larna i andra fall har bortsett från kravet på scienter.244 Författarnas ställningstagande har måhända 

reviderats, så borde åtminstone enligt min mening göras. Appellationsdomstolarna anser att kravet 

på scienter är mött redan vid recklessness, att Supreme Court inte har fastslagit denna standard är en 

annan fråga.245  

Härkönen konstaterar att det är svårt att ge termen en rättvisande översättning eftersom den inte 

ens är fullt definierad i USA.246 Senare i avhandlingen liknar även hon scienter med uppsåt men 

poängterar samtidigt att, avseende gränslandet mellan grov oaktsamhet och uppsåt, amerikansk och 

svensk rätt skiljer sig åt. Hon pekar på skillnaden mellan knowing conduct och uppsåtligt agerande. I 

USA behöver gärningsmannen vid knowing conduct inte nödvändigtvis ha till syfte att en viss specifik 

effekt ska inträffa. I svensk rätt är uppsåtets nedre gräns detsamma som likgiltighetsuppsåt, vilket 

kräver ”likgiltighet inte endast till risken utan också till förverkligandet av effekten eller förekoms-

ten av omständigheten”.247 Likgiltighetsuppsåt förutsätter således både insikt i risk och likgiltighet 

till förverkligandet av effekten. Recklessness förutsätter däremot enbart insikt i risk, ”presents a dan-

ger […] that is either known […] or so obvious that the actor must have been aware of it.”248 Jag 

tolkar Härkönen som om att hon menar att scienter är något som ligger mellan uppsåt och grov 

oaktsamhet i svensk rätt. 

Dotevall jämställer scienter med grov oaktsamhet medan Kleineman menar att grov oaktsamhet är 

ett lägre krav än ”uppsåtskravet” scienter.249 Det råder således ingen samstämmig uppfattning inom 

svensk doktrin, vilket måhända beror på att termen är relativt obestämd i USA eller för att den 
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244 Sandeberg, s. 245. Samma ståndpunkt har även antagits i SOU 2005:18 s. 42. 
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svenska doktrinen är något ålderstigen. Det förvånar mig dock att Härkönen, som i övrigt på ett 

närmast uttömmande sätt redogör för informationsreglerna i amerikansk rätt, inte redogör för Tel-

labs och Matrixx.  

Sammanfattningsvis kan det åtminstone konstateras att det krävs scienter för att skadestånd enligt 

rule 10 (b) 5 ska komma på tal. Ursprungligen krävdes enligt Ernst & Ernst v. Hochfelder uppsåt för 

att uppfylla krav på scienter. Appellationsdomstolarna har dock ruckat på denna ordning, något som 

Supreme Court noterat och även godtagit implicit genom målen Tellabs och Matrixx. Den understa 

gräns som accepterats av appellationsdomstolarna är således recklessness. Vilken standard som till-

lämpas avseende recklessness varierar som sagt domstolarna emellan. Det har dock visats att, när det 

kommer till rule 10 (b) 5, det är, i huvudsak, standarden enligt Sundstrand som har tillämpats.250 Den 

antagna standarden ligger enligt mig, vid en jämförelse med svensk rätt, närmast grov oaktsamhet 

även om enbart oaktsamhet har varit tillräckligt för skadeståndsansvar enligt rule 10 (b) 5 i vissa 

fall.251  

6.3.2 Material facts 

För skadeståndsansvar enligt rule 10 (b) 5 krävs som nämnts ovan att den ifrågavarande uppgiften 

uppfyller väsentlighetskravet. Kravet på materialiy, väsentlighet, definierades i rättsfallet TSC Indu-

stries, Inc. v. Northway Inc, som i och för sig rörde tillämpningen av section 14 (a) SEA.252 Domstolen 

fann att informationen är väsentlig om ”there is a substantial likelihood that a reasonable share-

holder would consider it important in deciding how to vote[…]”.253 Med andra ord ska det föreligga 

en påtaglig sannolikhet för att den genomsnittlige investeraren hade ansett att informationen var 

viktig då beslutet togs. 

Väsentlighetsbedömningen ska vara faktaspecifik och göras enligt de i TSC Industries uppställda 

kriterierna i varje enskilt fall.254 I TSC Industries höll domstolen att den skadelidande kan uppfylla 

väsentlighetskravet genom att visa “a substantial likelihood that the disclosure of the omitted fact 

would have been viewed by the reasonable investor as having significantly altered the ‘total mix’ of 

information made available.”255 I Basic uttalade Supreme Court att man direkt antog den standard 
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som anfördes i TSC Industries.256 Det saknas således mer vägledning än så när det kommer till vä-

sentlighetsbedömningen. Tillämpningsproblemen har varit och är därför fortfarande stora i ameri-

kansk praxis.257 En allmän utgångspunkt är dock att mer specifika uttalanden som rör exempelvis 

vinster, stora kundavtal, produktutveckling och specifika marknadstrender sannolikt bedöms upp-

fylla väsentlighetskravet.258 I Amgen fastslogs även att oväsentlig information per definition inte 

påverkar marknadspriset. Domstolen konstaterade dessutom att avsaknad av väsentlighet omöjlig-

gör en talan enligt rule 10 (b) 5.259 

6.3.3 Orsakssamband 

I amerikansk rätt uppställs följaktligen som huvudregel ett krav på tillit vid tillämpningen av rule 

10 (b) 5. Mottagaren av information har då att styrka direct reliance, direkt tillit till den felaktiga eller 

vilseledande informationen. Detta för att visa på orsakssambandet mellan svarandens beteende och 

kärandens handlande samt den åsamkade förlusten.260 Som nämnts ovan och kommer att diskuteras 

mer utförligt nedan fungerar kravet på tillit inte speciellt bra i en marknadskontext. I USA har man 

rått bot på tillitsproblematiken genom en tillitspresumtion. Första gången Supreme Court frångick 

den etablerade kausalitetsformeln var i Affiliated Ute Citizens of Utah v. United States261 där domstolen 

ansåg att direkt tillit var överflödigt när det fanns en skyldighet att offentliggöra den förtigna in-

formationen och denna var att anse som väsentlig. Genom Basic bekräftade domstolen uttryckligen 

möjligheten att tillämpa tillitspresumtionen och införlivade samtidigt också teorin om den effektiva 

marknaden och FOTM. Tillitspresumtionen och FOTM är av sådan vital betydelse för denna upp-

sats att institutet har tilldelats ett eget kapitel. 

7. Fraud on the market 

7.1 Allmänt om Fraud on the market 

De som kritiserar tillitsteorin menar ofta att tillitsbaserade resonemang, om direkt och befogad 

tillit, inte är helt ändamålsenliga när transaktionen företas på en anonym aktiemarknad. Istället fö-

respråkas en tillitspresumtion som bygger på FOTM. Teorin om marknadsbedrägeri eller ”fraud on 

the market” innebär i korthet att bristfällig information vilseleder alla aktörer på en marknad oavsett 

om dessa har tagit del av informationen eller inte. Resonemanget bygger på ekonomiska teorier 

och antagandet om att om en aktie handlas på välutvecklad marknad återspeglar marknadspriset all 

                                                           
256 Basic, Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224,231-232 (1988). 
257 Samuelsson, s. 173. 
258 Horwich, s. 9 ff. 
259 Amgen Inc. v. CT Ret. Plans & Trust Funds, 568 U.S. ___, 133, S.Ct. 1184 (2013). 
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offentliggjord information och därmed även all felaktig information. Således vilseleds även de som 

enbart förlitar sig på aktiekursens relevans som värdemätare.262 Tillit till den bristfälliga informat-

ionen kan därför presumeras så fort en investerare sålt eller köpt aktier till marknadspriset.263 

Det ska nämnas att teorin om marknadsbedrägeri utgör en tillämpning av rule 10 (b) 5. Möjligheten 

att tillämpa en tillitspresumtion med stöd av teorin om marknadsbedrägeri lanserades av Supreme 

Court genom Affiliated Ute Citizens of Utah v. United States år 1972 men bekräftades först år 1988 

genom Basic, Inc v. Levinson. Supreme Court fastslog och försvarade teorins existens i och med 

Halliburton Co. v. Erica P. John Fund, Inc våren 2014 även om domstolen också slog fast att den 

presumerade tilliten kan motbevisas. 

De processuella förutsättningarna i USA utgör en av anledningarna till utvecklandet av FOTM. 

FOTM har utvecklats i samband med grupptalan mot bolag eller bolagsfunktionärer. Numer inne-

bär prövningen om tvisten kan utformas som en grupptalan, class certification stage, i praktiken ett 

preliminärt ställningstagande till huruvida FOTM kommer att tillämpas eller inte. En individuali-

serad tillitsprövning i samband med en grupptalan är förstås inte möjlig, det finns t.o.m. lagstöd 

för att ”allmänna och för gruppen gemensamma frågor rörande fakta och gällande rätt måste do-

minera framför frågor hänförliga till enskilda skadelidande”.264 I Basic, Inc v Levinson fann Supreme 

Court att, utan en tillämpning av FOTM skulle möjligheterna till grupptalan vara obefintliga. Samu-

elsson menar att de processuella reglerna och förutsättningarna i USA har bidragit till att FOTM 

har accepterats. Teorin skapar nämligen en möjlighet att bedöma komplicerade tvister på ett pro-

cessekonomiskt sätt.265  

Teorin om marknadsbedrägeri bygger på empiriska undersökningar och teorier om hur marknaden 

fungerar. För att FOTM ska kunna tillämpas måste teorin om effektiva marknader accepteras samt 

teorin om den genomsnittlige placerarens beteende.266 Eftersom FOTM förutsätter att ny inform-

ation assimileras i marknadspriset i samma stund som offentliggörandet behöver den enskilda in-

vesteraren inte bearbeta informationen. Enligt teorin om den effektiva marknaden finns det goda 

skäl att lita på att all information har assimilerats i priset. Följden blir således att en sådan investerare 

samtidigt fäster tilltro till alla bristfälligheter, vare sig hen vet om det eller inte. Häri ligger grunden 

till teorin om marknadsbedrägeri, alla som förlitade sig på kursen under den tidsperiod som priset 
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vara artificiellt, d.v.s. påverkat av felaktig information, är vilseledda.267 Vad gäller den generella in-

vesteraren är det även visat att investerare överhuvudtaget inte studerar den offentliggjorda inform-

ationen. Analyser är bara kostnadseffektiva om under- och övervärderade aktier kan identifieras 

innan den övriga marknaden gör det. De flesta investerare saknar sådan kunskap. Det kan istället 

antas, med stöd av teorin om den effektiva marknaden, att priserna på de noterade aktierna i de 

flesta fallen kommer att återspegla all tillgänglig information redan vid den tidpunkt den genom-

snittlige investeraren får kännedom om den aktuella informationen.268  

Tillämpningen av teorin om marknadsbedrägeri innebar en i vissa delar radikal omvärdering av 

flera rekvisit tillhörande rule 10 (b) 5.269 Både kravet på transaktionssamband och tillit ersätts av 

presumerad tillit. Med svenska ögon sett innebär teorin om marknadsbedrägeri fortfarande ett al-

ternativt sätt att bedöma skadeståndsanspråk på aktiemarknaden, trots att det är över 25 år sedan 

Samuelssons avhandling publicerades, även om fler författare har antagit en liknande ståndpunkt.270 

7.2 Den effektiva marknaden 

Teorin om den effektiva marknaden innebär att marknaden är effektiv först om den vid varje tid-

punkt återspeglar all tillgänglig information i priserna. Här antas således också att ingen relevant 

information ignoreras av marknaden. Effektivitet i det aktuella fallet ska inte likställas med pareto-

effektivitet, effektivitet i förevarande fall åsyftar endast marknadens förmåga att bearbeta inform-

ation271 Bearbetningen av information påverkar prisbildningen på aktiemarknaden, den ledande 

uppfattningen är att prisbildningen sker genom att olika aktörer analyserar ny data för att, genom 

portföljjusteringar, profitera på de potentiella vinstmöjligheterna den nya informationen skapar. 

Eftersom det är varje investerares förmodat rationella värdering av den nya informationen som 

utlyser portföljjusteringarna, vilket leder till prisförändringarna, kommer den nya kursen också att 

reflektera denna information. Av detta följer att priserna är effektiva informationsbärare och pris-

förändringarna är därmed också sannolikt den bästa uppskattningen av marknadens samlade be-

dömning av och reaktion på ny information.272  
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Teorin om den effektiva marknaden har länge haft den ledande ställningen när det kommer till att 

förklara aktiemarknadens funktionssätt, även om den på senare tid har ifrågasatts.273 Aktiemark-

nadernas förmåga att bearbeta information, d.v.s. hur effektiv den är, graderas från svag, medelstark 

till stark. Empiriska tester har visat att marknaden reagerar, och därmed sker även informationsbe-

arbetningen, mycket snabbt. På en marknad som betecknas som effektiv i stark form återspeglas 

all information direkt på marknaden. Marknaden är om sådana förutsättningar råder transparent, 

all information om företaget finns tillgänglig på marknaden varför priset på aktien är rationellt 

bestämt.274 Genom testresultaten kan slutsatsen, att det inte är möjligt att överträffa marknadens 

genomsnittliga avkastning genom att företa placeringar som kontinuerligt offentliggörs eller på an-

nat sätt blir allmänt tillgänglig, dras. Inte ens professionella placerare lyckas regelbundet överträffa 

marknadens genomsnittliga avkastning. Insiders torde således vara den enda grupp som kan över-

träffa marknaden regelbundet eftersom de har tillgång till icke offentliggjord priskänslig informat-

ion.275 

Kritik har riktats mot att domstolarna saknar kompetens att bedöma och tillämpa ekonomiska te-

orier, i Basic, Inc. v. Levinson ansåg dock majoriteten att den tillämpade tillitspresumtionen hade stöd 

i lagmotiven och därför inte var beroende av de ekonomiska teorier som gett upphov till tillitspre-

sumtionen. Samuelsson har påpekat att domstolen faktiskt aldrig accepterade de empiriska under-

sökningarna och de ekonomiska teorierna fullt ut. Uttryckligen accepterades bara sambandet mel-

lan prisbildning och information samt det faktum att all offentliggjord information tas i beaktande 

av professionella analytiker.276 

7.2.1 Marknaden 

Som beskrivits ovan krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda för att FOTM ska kunna till-

lämpas. Av särskild betydelse är marknadens beskaffenhet. I Basic, Inc. v. Levinson fastslog domstolen 

att marknaden ska vara open and developed, well developed eller efficient. Rakt översatt måste marknaden 

således vara ”öppen och utvecklad, väl utvecklad eller effektiv”. En öppen marknad är tillgänglig 

för alla som önskar köpa och sälja. Omfattande restriktioner rörande förvärv av noterade aktier får 

inte finnas. En utvecklad marknad är en sekundärmarknad som kännetecknas av kontinuitet och 
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hög likviditet vilket kräver hög aktivitet och lättillgänglig prisinformation. En effektiv marknad 

innebär att marknaden omedelbart assimilerar ny information i priserna.277 

7.3 Fraud on the market på sekundärmarknaden 

I Basic, Inc v. Levinson kom Supreme Court att utöka teorin om marknadsbedrägeri och tillämpningen 

av presumerad tillit till att gälla även när det är fråga om offentliggörande av felaktig eller vilsele-

dande information på en anonym marknad.  

Vid en överträdelse av rule 10 (b) 5 uppställs en presumtion om att vilseledenade information 

reflekteras i priset på värdepapper som handlas på en likvid marknad. Utöver detta uppställs också 

en presumtion om att de som handlar värdepapper på en sådan marknad typiskt sett förlitar sig på 

att priset för värdepappret reflekterar dess värde.278 Här frångås kravet, att den skadelidande ska 

styrka direkt och befogad tillit. I Basic anförde Supreme Court att så var nödvändigt eftersom be-

visbördan annars hade blivit orealistiskt tung för den skadelidande. 

Supreme Court höll att: 

”Requiring a plaintiff to show a speculative state of facts, i. e., how he would have acted if omitted 

material information had been disclosed,[…] or if the misrepresentation had not been made,[…] 

would place an unnecessarily unrealistic evidentiary burden on the Rule 10b-5 plaintiff who has traded 

on an impersonal market.”279 

Med andra ord leder ett krav på direkt tillit till en onödig och orealistisk bevisbörda för en skadeli-

dande som har handlat på en anonym marknad. 

Konsekvenserna blir stora eftersom orsakssambandet normalt styrks genom direkt befogad tillit till 

den felaktiga informationen. Vid en tillämpning av FOTM styrks transaktionssambandet, i USA 

transaction causation, istället genom att den skadelidande visar att hen köpt eller sålt värdepapper 

under den period som bolaget lämnat felaktig information eller förtigit information som borde ha 

offentliggjorts.280 Kravet på scienter hos skadevållaren samt att den skadelidande måste visa på loss 

causation, förlustsamband, kvarstår dock.281  
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För att kunna åberopa tillitspresumtionen måste den skadelidande visa att: 

1. Bristfällig information har offentliggjorts av den skadevållaren, 

2. felaktigheten var väsentlig, 

3. aktien handlades på en effektiv marknad, och 

4. att den skadelidande handlade aktien mellan den tidsperiod som felaktigheterna offentlig-

gjordes och sanningen avslöjades.282 

Tillitspresumtionen kan som nämnts ovan motbevisas. I Basic konstaterade domstolen att ”[a]ny 

showing that severs the link between the alleged misrepresentation and either the price received 

(or paid) by the plaintiff, or his decision to trade at a fair market price, will be sufficient to rebut 

the presumption of reliance.”283 Allt som bryter kopplingen mellan den bristfälliga informationen 

och det erhållna (eller erlagda) priset, eller kopplingen till beslutet att handla, är alltså tillräckligt för 

att motbevisa presumtionen. Ett typiskt sätt att göra detta på är att visa att investeraren hade köpt 

aktien oavsett. Med andra ord genom att visa investeraren inte köpte aktien med tillit till mark-

naden. Så kan vara fallet om investeraren visste att informationen var felaktig och ändå köpte ak-

tien. Presumtionen kan också motbevisas genom att visa att den bristfälliga informationen faktiskt 

inte påverkade priset. Avsaknad av prispåverkan innebär ju att felaktigheten inte har förmedlats via 

marknadspriset.284 Om presumtionen motbevisas måste den skadelidande istället visa på direkt tillit 

till den bristfälliga informationen.285  

Hur förlustsambandet ska styrkas är dock fortfarande oklart då flera olika standarder tillämpas. Det 

vanligaste sättet att styrka förlustsambandet på är dock genom olika eventstudier. Man försöker 

genom dessa visa vad aktiens marknadsvärde hade varit om den bristfälliga informationen inte hade 

förelegat. En sådan studie bygger, även den, ofta på teorin om den effektiva marknaden. De sak-

kunniga identifierar först de faktorer som fick marknaden att ändra uppfattning vad gäller aktiens 

marknadsvärde. Sedan måste bestämmas vilken tidsintervall som ska användas vid bedömningen, 

d.v.s. hur lång tid det tog för den bristfälliga informationen att assimileras i marknadspriset. Där-

efter måste den bristfälliga informationens påverkan på priset isoleras från andra faktorer. Det van-

ligaste sättet att göra detta på är att, i förhållande till en på förhand bestämd tidsperiod, ställa aktiens 

prisförändring i relation till förändringen av marknadsindex. På så sätt bestäms aktiens volatilitet 

vilken sedan appliceras på det tidigare bestämda tidsintervallet för att bestämma hur en normal 
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utveckling av aktiens pris hade sett ut. Skiljer sig det priset aktien ”normalt” skulle ha haft med det 

verkliga priset är kravet på förlustsamband uppfyllt.286 

7.4 Halliburton 

Målet287 rörde skadeståndstalan gentemot Halliburton och en av dess styrelseledamöter (härefter 

Halliburton) men dess största betydelse ligger i att domstolen försvarade – åtminstone för en längre 

tid framöver – FOTM. 

Erica P. John Fund Inc. (EPJ Fund) var den ledande käranden i grupptalan mot Halliburton. EPJ 

Fund yrkade att Halliburton, i strid med SEA sektion 10(b) och SEC rule 10b-5, lämnat felaktig 

information i syfta att blåsa upp priset på Halliburtons aktier. Den felaktiga informationsgivningen 

avsåg potentiellt ansvar i en pågående tvist, förväntad vinst avseende vissa konstruktionskontrakt 

samt förväntade fördelar till följd av en fusion. EPJ Fund anförde att Halliburton lämnade ett antal 

korrigerande upplysningar i efterhand vilket ledde till att priset på företagets aktie sjönk och därmed 

även ledde till att företagets investerare förlorade pengar. 

EPJ:s strävan efter att uppnå en livskraftig stämningsansökan och grupptalan baserad på FOTM 

resulterade i en tvist som kom att sträcka sig i över tio år och två signifikativa avgöranden från 

Supreme Court. 

I det första avgörandet från Supreme Court, 2011, fastslog Supreme Court att käranden, vid stadiet 

för gruppens certifiering288, inte behöver visa på orsakssamband för förlusten (förlustsamband) för 

att kunna tillämpa FOTM. Domstolen fann att förekomsten eller avsaknaden av förlustsamband 

är en fråga för the merits stage. Domstolen återförvisade målet för ytterligare behandling och 2012 

beviljade US District Court for the Northern District of Texas EPJ Funds yrkande om gruppcerti-

fiering. 

District Court avslog Halliburtons yrkande om att talan skulle avvisas. Halliburton menade att man, 

genom direkta bevis för att den påstått felaktiga informationsgivningen faktiskt inte hade påverkat 

Halliburtons aktiekurs, hade motbevisat presumtionen om tillit. Enligt domstolen kunde Hallibur-

ton, vid stadiet för gruppcertifiering, inte använda sig av bevis rörande price impact för att motbevisa 

presumtionen av tillit eftersom sådana bevis, precis som bevis om orsakssamband, inte har någon 

betydelser för huruvida gemensamma frågor dominerade i enlighet med artikel 23(b)(3)289. 
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År 2013 vidhöll the Fifth Circuit domslutet. Domstolen stödde sig huvudsakligen på Halliburton I290 

och US Supreme Courts avgörande i Amgen Inc. v. Connecticut Retirement Plans & Trusts Funds291. I 

Amgen fastslog Supreme Court att käranden inte behöver bevisa att de påstådda felaktigheterna var 

väsentliga för att åberopa Basics presumtion om tillit vid gruppcertifiering. Enligt domstolens beslut 

i Amgen innebär ett misslyckande att bevisa väsentlighet inte att individuella frågor kommer att 

dominera. Istället innebär det att gruppen som helhet inte längre kan föra en skadeståndstalan. 

Halliburton ansökte därför om prövningstillstånd och framställde två frågor för Supreme Court att 

ta ställning till. För det första uppmanade Halliburton domstolen till att upphäva eller kraftigt mo-

difiera Basics presumtion så att varje kärande istället måste visa på faktiskt tillit. För det andra, om 

käranden utnyttjar Basics presumtion för att föra en grupptalan, kan svaranden motbevisa presumt-

ionen genom att bevisa att de förevarande felaktigheterna inte påverkade priset på aktien.? 

I korthet kom domstolen fram till följande domslut (en längre redogörelse följer nedan). Supreme 

Court vägrade att upphäva Basic’s presumtion men godtog Halliburtons yrkande om att motbevis-

ning av presumtionen. Supreme Court fastslog att svaranden redan vid certifieringen av grupptalan 

ska ges en möjlighet att motbevisa presumtionen genom att visa att de påstådda felaktigheterna inte 

påverkade marknadspriset. 

7.4.1 Basics vara eller inte vara 

Supreme Court förkastade Halliburtons yrkanden om att upphäva Basic. Domstolen konstaterade 

att Halliburton inte hade lyckats visa på någon special justification292 för att upphäva Basics tillitspre-

sumtion. Halliburton menade att presumtionen stöder sig på två förutsättningar som inte längre 

stödjs av vare sig ekonomer eller andra akademiker. För det första menade Halliburton att det 

saknas stöd för att marknaden och marknadspriset assimilerar all tillgänglig information. För det 

andra yrkade Halliburton att det saknas stöd för att alla investerare fäster tillit till aktiens pris/mark-

nadspriset när de handlar. 

Supreme Court fann att Halliburton föll på eget grepp. Supreme Court menade att Halliburton 

fokuserar alldeles för mycket på den rådande debatten bland ekonomer rörande till vilken grad 

offentlig information återspeglas i priset. Domstolen erinrade om att den debatten inte är någon 
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nyhet. Supreme Court erkände debatten och problemet redan i Basic genom att förklara att dom-

stolen inte behövde ta ställning till vad ekonomer och forskare debatterar. Att erkänna tillitspre-

sumtionen var inte detsamma som att erkänna en viss ekonomisk teori. Domstolen baserade istället 

tillitspresumtionen på den relativt blygsamma ansatsen att de flesta professionella investerarna ge-

nerellt beaktar majoriteten av all tillgänglig information och därmed påverkar aktiens marknadspris. 

Således konstaterade Supreme Court att tillitspresumtionen enligt Basic inte alls bygger på en ”bi-

när” syn på marknadseffektiviteten. Genom att införa en möjlighet att motbevisa tillitspresumt-

ionen erkände domstolen i Basic att marknadens effektivitet är en bedömningsfråga varför man 

också gjorde det till en bevisfråga.293 

Supreme Court upprepade att förutsättningen för tillitspresumtionen enligt Basic inte är ett erkän-

nande av teorin om den effektiva marknaden. Tillitspresumtionen bygger på att offentlig inform-

ation generellt påverkar aktiens marknadspris. Till och med de främsta kritikerna till teorin om den 

effektiva marknaden vidgår att offentlig information påverkar priset. Supreme Court slog fast att, 

trots att teorin om den effektiva marknaden fått utstå betydande kritik sen Basic, Halliburton inte 

hade lyckats visa på en sådan fundamental omsvängning inom ekonomisk forskning/teori som 

krävs för att upphäva Basic.  

Vad gäller Halliburtons yrkande om att det finns ett antal olika typer av investerare för vilka pris-

integritet är irrelevant eller av marginell betydelse konstaterade Supreme Court följande.294 Basic 

förnekade aldrig existensen av sådana investerare. Istället fastslog man bara att det är rimligt att 

anta att de flesta investerarna litar på att marknadspriset avspeglar aktiens värde. Inte ens ”värde-

investerare” är så likgiltiga till marknadspriset som Halliburton hävdar. Värdeinvesterarna fäster 

indirekt tillit till marknadens förmåga att assimilera information och det faktum att priset kommer 

återspegla all tillgänglig information, hur skulle en akties pris annars kunna korrigeras av mark-

naden? Värdeinvesteraren förutsätter bara att priset inte återspeglar aktiens ”riktiga” värde vid det 

tillfället hen handlar.  

Halliburton anförde även att tillitspresumtionen och domslutet i Basic är inkonsekvent med senare 

avgöranden angående Rule 10 (b) 5 där Halliburton menade att Supreme Court snarare begränsat 

talan enligt rule 10 (b) 5. Halliburton yrkade också att tillitspresumtionen innebär ett antal skadliga 

konsekvenser, både för affärslivet och för domstolarna. Halliburton menade att tillitspresumtionen 
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ger kärandena möjligheter att framtvinga stora förlikningar på talan utan grund, den skadar oskyl-

diga aktieägare och påtvingar stora kostnader på affärslivet samt tar upp alldeles för stor del av 

domstolarnas resurser.  

Supreme Court fastslog att frågan, angående de eventuella konsekvenserna som följer av en till-

lämpning av tillitspresumtionen, bättre riktas mot kongressen och påminde samtidigt om att kon-

gressen sedan Basic antagit lagstiftning för att stävja antalet grupptaletvister avseende värdepappers-

marknaden. Supreme Court avfärdade också yrkandet om att tillitspresumtionen strider mot senare 

domslut. Supreme Court höll heller inte med om att tillitspresumtionen står i strid med SEA:s 

ändamål. Supreme Court fann att samma argument fördes i samband med Basic och att Halliburton 

inte anförde något som gav domstolen anledning till att ta ställning till det igen.  

7.4.2 Möjligheten att motbevisa tillitspresumtionen 

Däremot konstaterade Supreme Court att tillitspresumtionen kan motbevisas på ett flertal sätt, 

bland annat genom att visa på att den felaktiga informationen inte påverkade priset. Avsaknaden 

av ”prispåverkan” är således tillräckligt för att motbevisa tillitspresumtionen. Sådan motbevisning 

kan ske genom direkt bevisning, exempelvis i form av eventstudier, redan under stadiet för grup-

pens certifiering. Domstolen fann att så var lämpligt eftersom det implicit är detsamma som att 

visa på avsaknad av en effektiv marknad. Domstolen konstaterade också att till skillnad från ”vä-

sentlighet”295 så innebär en avsaknad av prispåverkan att individuella frågor kommer att dominera 

framför gemensamma varför en grupptalan enligt FED Rule 23 inte är möjlig. Domstolen fastslog 

att Basics fundamentala förutsättning är att felaktigheten påverkade priset. 
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Del III Presumerad tillit på den 

svenska sekundärmarknaden 

8. Tillit v. presumerad tillit – en diskussion 

8.1 Inledning 

I nedanstående kapitel följer en djupare analys av BDO-domen och de frågor som domen ger 

upphov till. Uppsatsens första och andra del ämnar ge stöd för de argument som framförs. Ut-

gångspunkten i diskussionen kommer således vara huruvida en tillämpning av presumerad tillit 

baserad på FOTM är att föredra framför ett krav på tillit eller inte. Tillitspresumtionen och FOTM 

kommer även att appliceras på BDO-målet för att ytterligare belysa eventuella skillnader och visa 

på att en utveckling av sanktionssystemet vid felaktig eller vilseledande information faktiskt är möj-

lig. 

En av frågeställningarna i denna uppsats är under vilka förutsättningar skadeståndsansvar enligt 29 

kap. 1 § ABL kan åläggas en styrelseledamot för felaktig eller vilseledande information. Ytterligare 

en frågeställning är om HD:s tillämpning av tillitsteorin leder till ett otillräckligt investerarskydd. 

Den sista frågeställningen var huruvida en via börskursen förmedlad tillit till årsredovisningens 

riktighet bör motivera ett skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § ABL. Nedan följer mina samman-

fattande slutsatser rörande dessa tre frågor. 

8.2 Det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret för felaktig informat-

ionsgivning på sekundärmarkanden 

Det är klarlagt att styrelseledamöter enligt 29 kap. 1 § ABL svarar för bristfällig informationsgivning 

om den har förorsakat aktieägare eller annan skada och överträdelse samtidigt har skett av någon 

av de i 29 kap. 1 § ABL uppräknade bestämmelserna. Eftersom bestämmelsen saknar en avgräns-

ning av den ersättningsberättigade kretsen har HD funnit att så är nödvändigt. För skadeståndsan-

svar för bristfällig informationsgivning på sekundärmarknaden ska således följande rekvisit vara 

uppfyllda: 

1. Skadadevållaren ska ha förfarit oaktsamt eller uppsåtligt, 

2. skadan ska ha vållats inom ramarna för skadevållarens uppdrag för bolaget och orsakas ge-

nom överträdelse av ABL, tillämplig lag om årsredovisning, bolagsordningen, 2, 2a eller 2 b 

kap. LHF eller prospektförordningen, 

3. skada ska ha uppstått, 



4. adekvat kausalitet ska föreligga. 

HD har även besvarat hur frågan om adekvat kausalitet ska besvaras, följande rekvisit måste därför 

uppfyllas för att adekvat kausalitet ska föreligga och skadeståndsansvar ska vara för handen: 

4.1 Normskyddet ska motivera ett skadeståndsansvar, 

4.2 befogad tillit ska föreligga, 

4.3 transaktionssamband ska styrkas, och 

4.4 förlustsamband ska styrkas. 

Här ska även tilläggas att en via börskursen förmedlad tillit i regel inte är tillräckligt för skadestånds-

ansvar. 

BDO-domen signalerar tydligt att HD manar till restriktivitet vid utomobligatorisk ren förmögen-

hetsskada. Fråga är om det av HD uppställda kravet på tillit är ändamålsriktigt eller inte och om 

det är relevant att behöva visa på ett transaktionssamband. Kravet på att den skadelidande måste 

styrka direkt tillit till den felaktiga informationen utgör definitivt en begräsning av skadeståndsan-

svaret, särskilt på sekundärmarkanden där handeln nästan uteslutande sker anonymt. Såsom har 

anförts uppstår det oerhörda bevissvårigheter för den skadelidande, både vad gäller att visa att hen 

faktiskt har tagit del av informationen, men också vad avser transaktionssambandet.  

HD menade att begränsningen är befogad med hänsyn till riskspridningsargumentet. Det är riktigt 

att ett ansvar redan vid oaktsamhet kan leda till en stor krets av skadelidande. Såsom Roos och 

Sandeberg har anfört menar jag dock att det är orimligt att begränsa skadelidandes möjlighet till 

ersättning enbart p.g.a. kretsens storlek.296 Vad gäller behovet av förutsebarhet sett från skadegö-

rarens sida torde det enligt min mening framstå som en självklarhet för en styrelseledamot att fel-

aktigheter i en årsredovisning kan komma att förorsaka stora skador. Särskilt eftersom årsredovis-

ningen i noterade bolag främst är riktade till nuvarande och framtida aktieägare.  

Det har även anförts att en begränsning av skadeståndsansvaret motiveras av att aktiebolagen ver-

kar på en marknadsekonomi och att risker därför inte kan uteslutas.297 Aktiemarknaden är visserli-

gen en riskfylld marknad, det finns vinnare och förlorare. En finanskris kan sänka hela börsvärdet 

och en oduglig ledning kan dra bolaget i botten. Investerarna är givetvis utsatta för sådana risker 

och bör även bära dessa. En risk investerare däremot inte bör bära är risken att bli vilseledd p.g.a. 
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felaktig informationsgivning, särskilt inte då informationsgivningsreglerna är uppställda för att för-

hindra detta.  

En stor del av regleringen av värdepappersmarknaden syftar till att uppnå en god informations-

spridning. Tillgången till information är starkt förknippad med prisbildningen på marknaden och 

bidrar därför till att investeringskapital kan allokeras på ett effektivt sätt. Kravet på adekvat inform-

ation till investerare syftar till att investerare ska kunna göra välgrundade bedömningar av företa-

gens resultat och ställning. För att så ska vara möjligt krävs att investerarna har snabb tillgång till 

den nödvändiga informationen och samtidigt kan lita på att informationen är fullständig och kor-

rekt. Själva syftet med informationsgivningsreglerna är att skydda investerare, så görs genom en 

säker och rättvis tillgång till information. Enligt förarbetena är investerarskyddet att likställa med 

en garanti för en ”tillräcklig öppenhet gentemot investerare.298 Målsättningen med regleringen bör 

betraktas som ett skydd för investerare mot att bli felinformerade. Regleringen av värdepappers-

marknaden syftar också till att säkerställa marknadens effektivitet.299 Som nämnts ovan innebär ett 

starkt förtroende hos investerarna att marknaden blir effektivare. För ett starkt förtroende krävs 

dock ett effektivt sanktionssystem. En ordning där aktiemarknadsbolagen kan offentliggöra brist-

fällig information utan att drabbas av sanktioner skadar det förtroendet. Som Härkönen anför har 

det kunnat påvisas att det finns en korrelation mellan civilrättsliga sanktioner och fungerande vär-

depappersmarknad. I studien som genomfördes av La Porta, Lopez-de-Silanes och Shleifer300 fann 

man att svenska investerares möjlighet till civilrättsliga sanktioner p.g.a. bristfällig informationsgiv-

ning är på ungefär samma nivå som för investerare i Thailand, Egypten och Venezuela. I jämförelse 

med Sverige är dessa länders värdepappersmarknader outvecklade.301  

Det aktiebolagsrättsliga sanktionsreglerna är således av stor vikt för att upprätthålla förtroendet för 

marknaden. Som nämnts i avsnitt 4.2 är det nödvändigt med ett sanktionssystem som på ett effek-

tivt sätt gör det möjligt att utkräva ansvar av försumliga styrelser och företagsledningar.302 Det ak-

tiebolagsrättsliga skadeståndet är uppställt till skydd för tredje man. Investerare ska kunna lita på 

att bolagsorganen uppfyller sina lagliga skyldigheter och också ersättas om de inte gör det. Effektiva 

sanktioner innebär även minskade transaktionskostnader eftersom investerarna i högre grad kan 

förlita sig på att informationen är riktig och därför inte behöver lägga ner lika stora resurser på 
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informationsbearbetning.303 Såsom Samuelsson har anfört är dock en allmän svaghet hos sankt-

ionsregler att deras avskräckande effekt ges av hur effektivt överträdelser sanktioneras. Sanktion-

erna är bara effektiva så länge de kostar mer att bryta mot dem än att följa dem. Om sannolikheten 

för att bli bestraffad för felaktig informationsgivning är försumbar leder det till att sanktionen med 

stor sannolikhet kommer sakna en avskräckande effekt.304 

Ett krav på tillit är därför, som anförts ovan, fullständigt irrelevant när transaktionerna företas på 

sekundärmarknaden. Det uppställer en orimlig bevisbörda för den skadelidande, traditionella krav 

på orsakssamband och bevisbörda är inte anpassade för en bedömning av ansvar för felaktig in-

formationsgivning.305 Det är näst intill omöjligt att bevisa att tillit har fästs till felaktig eller vilsele-

dande information. Det torde heller inte vara kontroversiellt att utgå från att investerare agerar 

rationellt om korrekt information är för handen.306 Professionella investerare tar majoriteten av all 

tillgänglig information i beaktning och påverkar därmed en akties marknadspris. Som anförts ovan 

erkänner till och med de värsta motståndarna till teorin om den effektiva marknaden att offentlig 

information påverkar priset. Därigenom överför priset majoriteten av all tillgänglig information till 

investerarna. Investerarna förlitar sig på att aktiemarknadens prisbildningsfunktion erbjuder den 

bästa uppskattningen av aktiens värde. Sådan felaktig information som påverkar kursen har därför 

också vilselett de investerare som företog transaktioner under tiden kursen var artificiell.307 Lägg 

även märke till vad Supreme Court uttalade i Halliburton. Att erkänna tillitspresumtionen var enligt 

Supreme Court inte detsamma som att erkänna en viss ekonomisk teori. Domstolen baserade istäl-

let tillitspresumtionen på den relativt blygsamma ansatsen att de flesta professionella investerarna 

generellt beaktar majoriteten av all tillgänglig information och därmed påverkar aktiens marknads-

pris. Således konstaterade Supreme Court att tillitspresumtionen enligt Basic inte alls bygger på en 

”binär” syn på marknadseffektiviteten. Genom att införa en möjlighet att motbevisa tillitspresumt-

ionen erkände domstolen i Basic att marknadens effektivitet är en bedömningsfråga varför man 

också gjorde det till en bevisfråga.308 

Att uppställa ett krav på tillit är att förneka marknadens funktionssätt och regleringens ändamål, de 

investerare som inte varit medvetna om viss information lider samma skada som de investerare 

som faktiskt förlitade sig på informationen.309 Regleringen av informationsgivning erkänner i sig att 

marknaden påverkas av information genom att skydda investerarnas förtroende för marknaden. 
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När bristfällig information således blåser upp priset på en aktie bör det vara en självklarhet att de 

investerare som har förvärvat aktien till ett felaktigt pris ska ersättas för den förorsakade skadan. I 

Basic uttryckte domstolen att ”[w]ho would knowingly roll the dice in a crooked crap game?”310, 

d.v.s. vem skulle medvetet rulla tärningarna i ett riggat spel? Regleringens ändamål är att skapa en 

öppen och rättvis marknad med ett fungerande investerarskydd. Det ändamålet kan i mitt tycke 

inte efterlevas om det uppställs ett krav på tillit. 

8.3 Ökad aktivism? 

Det kan i anslutning till ovanstående diskussion också vara värt att diskutera HD:s prejudikatroll. 

Såsom Sandeberg har anfört har lagstiftaren, när det gäller en överträdelse av ABL:s regler, bestämt 

den ersättningsberättigade kretsen.311 Här ska även jämföras med vad Supreme Court uttalade i 

Halliburton. Supreme Court ansåg att frågor om tillitspresumtionens eventuella konsekvenser bättre 

riktas mot kongressen eftersom kongressen är fri att ändra det domstolen har gjort, detta trots att 

rättsbildningen i USA utgörs av ett common law-system där lagar ofta antas som ramlagar för att 

sedan fyllas ut av rättspraxis.312 I Sverige har lagstiftaren traditionellt sett haft störst betydelse för 

rättsbildningen inom civilrätten. Torde inte frågor om de eventuella konsekvenser som följer av 

ABL således bättre riktas mot lagstiftaren? Det har bara under de senaste åren skrivits ett flertal 

artiklar om HD:s s.k. ökade aktivism.313 Det finns i denna uppsats inte utrymme att grundligt utreda 

varken HD:s eller Supreme Courts rättsskapande verksamhet. Följande kan dock anföras. HD:s 

aktivism har ökat, så har skett inom ett flertal rättsområden.314 Orsaken till detta torde vara den 

internationalisering som den svenska rätten genomgår.315 Genom inträdet i EU omdirigerades en 

stor del av lagstiftningsansvaret från riksdagen till EU:s olika organ. De normkonflikter som har 

uppstått har till stor del fått lösas av domstolarna. Så är förståeligt, det är oundvikligt att domsto-

larna ibland måste sätta av riksdagen stiftad lag åt sidan, eller tolka om dess innebörd, när den 

kommer i konflikt med Europarätten eftersom den är en överordnad norm.316 Wersäll är mer kritisk 

till utvecklingen medan Kleineman istället menar att de förändringar som har skett är en anpassning 

till vad som krävs av en prejudikatinstans inom den europeiska gemenskapen.317  

Som nämnts finns inte utrymme för att närmare diskutera frågan och mina ståndpunkter ska inte 

på något sätt ses som en svartmålning av HD:s rättsbildande verksamhet. Genom BDO-domen 
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skapade dock HD ett omfattande regelverk för hur ansvaret för felaktig informationsgivning ska 

bedömas. Med hänsyn till informationsgivningsreglernas och det aktiebolagsrättsliga skadeståndets 

syften, samt till att skadeståndsansvarets omfattning varit föremål för diskussion i ett flertal förar-

beten anser jag att det hade varit bättre lämpat att låta lagstiftaren avgränsa skadeståndets omfatt-

ning. 

8.4 Via börskursen förmedlad tillit till årsredovisningen – en återkopp-

ling 

HD fann, vilket har redogjorts för i avsnitt 4.4.2, att en via börskursen förmedlad tillit inte är till-

räckligt för att skadeståndsansvar för felaktig informationsgivning ska föreligga. Att HD avvisade 

presumerad tillit baserad på FOTM är en sak, de skäl man anför är däremot i mitt tycke anmärk-

ningsvärda. Antilu hade framhållit att de anmärkningar som borde ha gjorts i revisionsberättelsen 

skulle ha påverkat marknadens bedömning av Daydream och därmed bolagets börskurs. Här kon-

staterade HD bara kort att domstolen uppfattade detta som ett ”påstående om att kursen hade 

betydelse för bytesförhållande enligt samgåendeavtalet.”318 Att HD inte nämnde något om mark-

nadsteorier och FOTM är enligt mig uppseendeväckande. Det förekommer i domen ett flertal hän-

visningar till doktrin, Samuelsson, Sandeberg och Härkönen är dock utelämnade.319 Även till Klei-

neman refereras bara kort, trots hans omfattande avhandling.  

Om HD negligerade att beröra FOTM p.g.a. att det onekligen hade gett stöd för Antilus skade-

ståndstalan eller p.g.a. ren okunskap låter jag vara osagt. Det är sig dock enligt min mening förlegat 

att begränsa skadeståndsansvaret så pass att det krävs direkt tillit till en årsredovisning. Att HD 

knappt berör marknadens funktionssätt ter sig dessutom tämligen okunnigt. Empiriska studier visar 

på att investerare företar sina placeringar med förlitan till marknadsprisets integritet. Lägg härtill 

även märke till vad Supreme Court konstaterade i Halliburton, även värdeinvesterare fäster indirekt 

tillit till marknadens effektivitet eftersom de förutsätter att marknaden kommer att korrigeras till 

det ”verkliga värdet”. Den enda skillnaden är att värdeinvesterare har en förhoppning om att de 

kan assimilera informationen snabbare än marknaden. Den av HD förespråkade ordningen omöj-

liggör ett upprätthållande av sådan integritet och riskerar därmed att påverka hela värdepappers-

marknaden eftersom den är beroende av investerarnas förtroende. Ett förtroende som inte kan 

vidmakthållas om sanktionerna är tandlösa. Konsekvenserna för samhällsekonomin riskerar att bli 

omfattande. Det är en konstaterad sanning att aktiebolagens verksamhet utgör en stor del av den 
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globala ekonomin, upprätthållandet av en fungerande marknad bör därför väga tyngre än att kret-

sen av skadelidande riskerar att bli stor. 

Som visats torde riskspridningsargumentet inte utgöra ett reellt argument för en begränsning av 

skadeståndet, det strider mot alla ersättningsrättsliga principer. HD anförde även att det kan uppstå 

betydande svårigheter att beräkna skadan. Det är förvisso sant att det kan uppstå svårigheter, men 

så är även fallet i skadeståndsrätten i övrigt. Det i uppsatsen förespråkade skadebegreppet och 

bruket av ekonomiska teorier underlättar dock både bevisningen av förlustsamband som skadebe-

räkning. Dessutom avgränsas kretsen skadelidande till de som köpt eller sålt aktier under tiden 

kursen var manipulerad. Som tidigare anförts har domstolen även, enligt 35 kap. 5 § RB, möjlighet 

att uppskatta skadan. Möjlighet finns också till jämkning av skadeståndet enligt 29 kap. 5 § ABL. 

Med hänsyn till jämkningsregeln, vari stadgas att ”[o]m någon är ersättningsskyldig enligt 1-3 §§, 

kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art, skadans storlek 

och omständigheterna i övrigt”, torde riskspridningsargumentet kunna läggas åt sidan. 

Med hänsyn till den kritik som tidigare har framförts mot en tillämpning av ett krav på tillit finner 

jag att en tillämpning av presumerad tillit baserad på FOTM vore mer ändamålsriktig. Främst med 

hänsyn till investerarskyddet och värnandet om marknadens effektivitet. En via börskursen för-

medlad tillit till årsredovisningens riktighet bör därför varar tillräcklig för att en styrelseledamot ska 

kunna göras ersättningsskyldig för sådan felaktig eller vilseledande informationsgivning som är att 

härleda till en årsredovisning. 

8.5 Straff och skadestånd 

Som anförts i avsnitt 4.4.2 undvek HD att ta ställning till om en via börskursen förmedlad tillit är 

tillräckligt för skadeståndsansvar om så grov oaktsamhet föreligger att det är fråga om svindleri.320 

Som nämnts torde ett aktiebolagsrättsligt skadeståndsansvar som grundas på grov oaktsamhet 

också uppfylla rekvisiten för svindleri varpå skadestånd kan utdömas enligt 2 kap. 2 § SkL. HD:s 

anförande kan därför tolkas som att en via börskursen förmedlad tillit är tillräckligt för skadestånds-

ansvar om det föreligger grov oaktsamhet hos informationsspridaren. Stöd för en sådan tolkning 

kan även hämtas ur den amerikanska rätten och det i rule 10 (b) 5 uppställda kravet på scienter. 

Kravet på scienter måste således vara uppfyllt för att tillitspresumtionen ska kunna åberopas. Som 

beskrivits i avsnitt 6.3.1 räcker det att skadevållaren har agerat med recklessness för att kravet på 

scienter ska vara uppfyllt. Som tidigare har anförts kan recklessness jämställas med grov oaktsamhet. 

                                                           
320 NJA 2014 s. 272, Högsta domstolens dom, p. 66. 



En skillnad är dock att svindleristadgandet kräver ett aktivt handlande, med andra ord är ett kon-

sekvent förtigande inte straffbart. Scienter omfattar däremot såväl utelämnande som aktivt lämnad 

vilseledande information.  

Dotevall har kort behandlat likheterna mellan scienter och svindleri och anfört att en tillämpning av 

presumerad tillit kan motiveras i samband med svindleri.321 Härkönen anför dock att det finns vissa 

betänkligheter vid en tillämpning av tillitspresumtionen och FOTM i ett straffrättsligt samman-

hang.322 Härkönen baserar sitt resonemang på att följdverkningarna är oöverblickbara om man 

ändrar på det grundläggande kravet på adekvat orsakssamband när skadeståndsansvar föreligger 

för rena förmögenhetsskador vållade genom brott.323 Kleineman har även anfört att tillkomsten av 

svindleristadgandet motiverades av behovet att straffsanktionera även sådana fall då skadestånd 

inte kan utgå. Därav är svindleri straffbart även då det inte föreligger ett styrkt krav på orsakssam-

band mellan den ofördelaktiga transaktionen och de vilseledande uppgifterna. Tidigare har det så-

ledes inte varit någon given förutsättning att svindleri måste ge upphov till en skadeståndsrätt.324  

Med hänsyn till svindleribestämmelserna och HD:s anförande i p. 25 och p. 66 i BDO-domen kan 

det dock anses föreligga en möjlighet att tillämpa presumerad tillit då oaktsamheten är så grov att 

svindleribrott är för handen. Särskilt då HD uttalar att ”de straffrättsliga reglerna om svindleri sam-

mantagna med 2 kap. 2 § skadeståndslagen ger ett visst skydd för investerare och andra vid direkta 

oegentligheter och särskilt allvarliga försummelser.”325 

8.6 FOTM applicerat på BDO 

Jag finner således att det inte bör uppställas ett krav på tillit för skadeståndsansvar vid felaktig 

informationsgivning. Jag förespråkar istället tillämpningen av en tillitspresumtion baserad på 

FOTM.  Det är därför intressant att utreda hur BDO-målet hade utfallit vid en tillämpning av 

FOTM och presumerad tillit. Det ska här förtydligas nedanstående resonemang inte utgör en till-

lämpning av rule 10 (b) 5. 

Utgångspunkten är således den prövning HD gjorde avseende skadeståndsansvaret för felaktig in-

formationsgivning enligt 29 kap. 1 § ABL. Istället för det av HD uppställda kravet på tillit tillämpas 

dock en tillitspresumtion baserad på FOTM. Således rör det sig inte om någon ren komparativ 

jämförelse, utan om en på amerikansk rätt baserad argumentation om en ny ordning i svensk rätt. 

                                                           
321 Se Dotevall, s. 240 ff.; se däremot Härkönen (2013), s, 289 f. Dotevall synes ha fel då han jämför rule 10 (b) 5 med 
svindleristadgandet. FOTM tillämpas inte vid common law fraud eller negligent misrepresentation vilka närmast motsvarar de 
svenska svindleribestämmelserna. 
322 Härkönen (2013), s. 289 f. 
323 Härkönen (2013), s. 289 f. 
324 Kleineman (1987), s. 437. 
325 NJA 2014 s. 272, Högsta domstolens dom, p. 25. 



Vid ett införande av en tillitspresumtion baserad på FOTM i svensk rätt vid styrelseledamöters 

felaktiga informationsgivning hade den skadelidande för att vara berättigad till skadestånd haft att 

visa att:  

1. Felaktig informationsgivningen har förekommit p.g.a. en överträdelse av de i 29 kap. 1 § 

ABL uppräknande bestämmelserna, 

2. felaktigheten var väsentlig, 

3. aktien handlades på en effektiv marknad, 

4. den skadelidande handlade aktien mellan den tidsperiod som felaktigheterna offentliggjor-

des och sanningen avslöjades, och 

5. att det föreligger förlustsamband. 

Som första utgångspunkt hade HD behövt erkänna marknadens prisbildningsfunktion, d.v.s. teorin 

om den effektiva marknaden, som trots att den har ifrågasatts måste anses ge stöd för att börskur-

sen, på en effektiv marknad, återspeglar all tillgänglig information. När HD implicit avvisade en 

tillämpning av FOTM och presumerad tillit anförde man kort att ”[i]nnehållet i en årsredovisning 

återspeglas givetvis i större eller mindre utsträckning i bolagets börskurs.”326 Det kan tolkas som 

att HD faktiskt är medvetna om marknadens prisbildningsfunktion även om HD anser att det inte 

är befogat att fästa tillit till den.   

Punkt 1 utgör samma rekvisit som i amerikansk praxis, att felaktig information har offentliggjorts. 

I BDO-domen var det klarlagt att revisorn av oaktsamhet hade överträtt 9 kap. 3 § ABL varpå 

skada hade orsakats käranden. Det första rekvisitet är således uppfyllt. 

Vad gäller väsentlighetskravet blir frågan svårare, felaktigheten ska för att vara väsentlig, vara av 

sådant slag att den genomsnittlige investeraren sannolikt hade ansett den vara viktig i samband med 

beslutsfattandet. Trots att det inte rör sig om att visa på ett transaktionssamband liknar detta rek-

visit det HD ställde upp i BDO-domen, att det skulle vara motiverat att allvarligt överväga ett annat hand-

lande. Skillnaden är dock att prispåverkan och väsentlighet är tätt sammanflätade. Information som 

påverkar priset måste ju ha ansetts vara väsentlig för de investerare som har utlöst prisförändringen. 

Kan prispåverkan påvisas kan väsentlighet presumeras. HD fastslog i BDO-domen att utredningen 

gav stöd för antagandet att börskursen för Daydream skulle ha påverkats i åtminstone någon mån 

om årsredovisningen hade varit riktig.327 
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Huruvida aktien handlades på en effektiv marknad kan visas genom olika eventstudier. Daydream 

var visserligen noterat på dåvarande O-listan328, men prispåverkan indikerar att en effektiv marknad 

är för handen. Tyvärr kan utredning inte göras mer utförlig i detta fall då det för denna uppsats 

förevarande inte finns utrymme att bearbeta nödvändig information. Här antas därför att Dayd-

reams aktier handlades på en effektiv marknad. Det ligger för handen att aktierna förvärvades mel-

lan den tidsperiod då felaktigheterna offentliggjordes och sanningen avslöjades.329  

Applicerat på BDO-domen hade med andra ord rekvisiten för presumerad tillit varit uppfyllda. För 

skadestånd hade det återstått att styrka förslustsamband. En sådan prövning är alltid svår vid ska-

deståndsanspråk p.g.a. bristfällig informationsgivning. Att Antilu, och därigenom kapitalförsäk-

ringstagaren H.J., förlorade en stor summa pengar är klarlagt. Förhållandena var dock sådana att 

aktiekursen för Daydream hade börjat falla redan innan det offentliggjordes att årsredovisningen 

var behäftad med brister. HD bekräftade dock, återigen, att utredningen gav stöd för att felaktig-

heterna i årsredovisningen resulterade i att Daydreams aktier värderades högre än vad de skulle ha 

värderats till om felaktigheterna inte hade förelegat. Det bör därför anses föreligga förlustsamband 

mellan åtminstone den felaktiga informationsgivningen och den skada som uppstått p.g.a. aktien 

har förvärvats till ett för högt pris.  

Här vill jag uttryckligen förtydliga att det kan råda betydande svårigheter att fastställa huruvida den 

bristfälliga informationsgivningen har föranlett aktiens felaktiga pris.330 Det faktum att HD konsta-

terade att börskursen påverkats av felaktigheterna är således betydande och talar starkt för att en 

tillämpning av presumerad tillit skulle lämpa sig även i Sverige. HD prövade inte frågan om skade-

ståndets beräkning, varför inte heller jag kommer göra det. I avsnitt 3.3.3 har dock förespråkats hur 

en sådan beräkning kan göras.  

Således kan konstateras att domslutet hade utfallit annorlunda vid en tillämpning av presumerad 

tillit. En tillämpning av presumerad tillit hade inneburit ett stärkt investerarskydd och som visats 

finns det beprövade metoder för att bestämma den ersättningsberättigade kretsen på andra sätt än 

vad HD gjorde. Tillitspresumtionen och FOTM skapar förutsättningar för att göra ansvarets om-

fattning praktiskt hanterbart och kan även ligga till grund för bestämningen av skada.   

  

                                                           
328 På O-listan rådde lägre krav för notering än på A-listan. A-listan krävde minst 2000 aktieägare medan det räckte 
med 500 aktieägare för att noteras på O-listan. 
329 Se NJA 2014 s. 272, Högsta domstolens dom, pp. 3, 7 och 8. 
330 Se Samuelsson, s. 314 ff. 



8.7 Avslutande synpunkter vad gäller orsakssamband och adekvans 

Som visats i uppsatsen är traditionella kausalitets- och adekvansbedömningar inte anpassade för 

sekundärmarknaden. Med hänsyn till vad som har framförts om den aktiebolagsrättsliga- och vär-

depappersmarknadsrättsliga regleringens ändamål, att stärka investerares skydd och främja en ef-

fektiv marknad, saknas det samhällsekonomiska skäl att upprätthålla gällande ordning där ett krav 

på tillit uppställs för felaktig och vilseledande informationsgivning. Därför förespråkar jag ett ut-

tryckligt införande av en tillitspresumtion baserad på FOTM vid överträdelser av de informations-

givningsregler som omfattas av 29 kap. 1 § ABL. Tillsammans med det i uppsatsen förordade ska-

debegreppet torde förutsättningarna för ett utvecklat sanktionssystem vid felaktig eller vilseledande 

informationsgivning vara goda. 
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