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Sammanfattning  
Samhällets tillväxt är beroende av börsbolags förmåga att attrahera riskkapital 

som möjliggör produktion av nya varor och tjänster. Denna kapital-

anskaffningsförmåga är i sin tur beroende av att investerare har ett starkt 

förtroende för aktiemarknaden. Det behövs alltså någon form av 

investerarskydd för att investerare ska vara villiga att investera. Ett exempel på 

ett sådant skydd är möjligheten till att få skadeståndsersättning när 

styrelseledamöter offentliggjort felaktig information som förvrängt börskursen.  

I Sverige regleras styrelseledamöters externa skadeståndsansvar i 29:1 ABL. 

Vid tillämpning av bestämmelsen har Högsta domstolen i NJA 2014 s. 272 

antagit ett skadegörarperspektiv och kraftigt begränsat kretsen investerare som 

kan berättigas skadestånd när de köpt eller sålt aktier till en av styrelsen 

förvrängd börskurs. Jämförelsevis finns i amerikanska börsbolag ett relativt 

omfattande skadeståndsansvar grundat på ekonomisk teori om hur information 

återspeglas i börskurser samt en sofistikerad förståelse för aktiemarknadens 

betydelse och hur rationella investerare agerar vid aktiehandel över börs.  

Skillnaden mellan rättssystemen innebär att det föreligger en högre risk vid 

investeringar i svenska börsbolag än i amerikanska. Denna risk vägs inte upp av 

en högre riskpremie, och eftersom det numera med enkelhet går att investera i 

aktier i utländska bolag föreligger en konkurrenssituation om investerare. För 

att inte komma ut som en förlorare ur denna konkurrenssituation, vilket ytterst 

riskerar skada svensk samhällsekonomi, krävs enligt min mening en lagändring 

som ligger i linje med de i uppsatsen identifierade rättspolitiska skälen emot en 

reducering av skadeståndsansvaret.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Varför behövs en sekundärmarknad för aktier?  
I november 2015 uppgick inlåningsräntan till 0-1,2 procent på sparkonton hos 

de svenska storbankerna.1 Att placera överskottet av sin disponibla inkomst på 

ett räntebärande sparkonto ger i ett sådant lågränteläge en minst sagt blygsam 

avkastning. Samtidigt är landets företag i behov av kapital för att kunna produ-

cera varor och tjänster. Genom tillförsel av kapital till bolagen möjliggörs 

produktion av nya varor och tjänster vilket gynnar samhällets tillväxt.2 Utan 

kapital skulle samhällets tillväxt sannolikt stanna av. Detta behov att omfördela 

kapital från sparande till investeringar tillgodoses av aktiemarknaden. Genom 

en marknad för investeringar i aktier får företag tillgång till riskvilligt kapital, 

samtidigt som privatpersoner får möjlighet att spara till pension eller en högre 

levnadsstandard med chans till betydligt högre årlig avkastning än 0-1,2 

procent.3 

När investerare placerar sina sparmedel i aktier genom handel över börs 

tillförs dock inget kapital till bolaget som utfärdat aktierna. Att omkring 99 % 

av all omsättning av aktier sker via handel över börs betyder däremot inte att 

börshandeln är irrelevant för bolagets möjlighet att attrahera kapital.4  Före-

komsten av en sekundärmarknad är ofta en förutsättning för att investerare ska 

vilja investera i bolaget överhuvudtaget.5 Trots principer om aktiers fria överlåt-

barhet leder avsaknad av en marknad för aktiehandel till en ökad risk att bli in-

låst i sitt ägande. Majoritetsprinciper på bolagsstämmor innebär dessutom att 

småägare ofta har begränsade möjligheter till inflytande. Investerares förtro-

ende för den marknad där de har möjlighet att omsätta sina aktier blir därmed 

betydelsefullt för börsbolagens chanser att attrahera investerare som är villiga 
                                                
1 Sparräntor per den 17 december 2015. 
2 Sevenius & Örtengren, Börsrätt, s. 30 f.  
3 Sevenius & Örtengren, Börsrätt, s. 27 ff., Hazen, The Law of Securities Regulation, s. 9, 
Samuelsson, Information och ansvar, s. 18. 
4 Statistiken gäller USA, Palmiter, Securities Regulation, §1.1.1.  
5 A.st. 
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att teckna aktier vid emissioner och börsnoteringar.6 En fungerande sekundär-

marknad för aktier ligger alltså i både bolagens och investerarnas intresse.  

 

1.1.2 Behovet av information om börsbolag 
Handel med aktier innebär att det etableras ett pris. Enligt klassiska principer 

om utbud och efterfrågan går priset, rimligtvis, upp på aktier i välskötta bolag 

och ner i misskötta bolag. Denna prisbildning riskerar att störas om felaktig 

information sprids om till exempel bolagets intjäningsförmåga. Vid köp av 

exempelvis en bil skulle felaktig information om bilens bränsleförbrukning 

kunna regleras genom köprättsliga felregler. Kännetecknande för aktiehandel 

över börs är dock att transaktionerna sker på en anonym marknad och att 

partsställningen ofta är oklar. Samtidigt innebär börshandelns karaktär att even-

tuell due diligence är utesluten och någon informationsöverföring sker därför 

inte mellan köpare och säljare. På grund av detta blir köprättsliga regler 

omöjliga att tillämpa när någon baserat sitt beslut att köpa aktier över börsen på 

felaktiga grunder.7  

 Tyvärr är det inte ovanligt att det uppstår situationer där felaktig information 

spridits om ett börsbolag. Genom att aktieägare uppdrar åt styrelsen att utföra 

arbetet i bolaget uppstår en separation av ägande och kontroll. Under förutsätt-

ning att varje individ nyttomaximerar innebär denna separation att det uppstår 

en naturlig intressekonflikt mellan aktieägarna och styrelsen. På grund av bland 

annat risken att bli entledigad, värdet på optioner eller nyckeltal för beräkning 

av bonus kan man nästan förutsätta att det finns en lockelse för styrelse-

ledamöter att dölja dålig information och överdriva positiv information om 

bolaget.8 Styrelsens insyn i bolaget ger dessutom ett informationsövertag gente-

mot aktieägarna och det kan vara svårt att avgöra om styrelseledamöter fattar de 

mest ändamålsenliga besluten ur aktieägarnas perspektiv. Enligt min mening 

                                                
6 Hazen, The Law of Securities Regulation, s 8 ff., Palmiter, Securities Regulation, §1.1.1.  
7 Angående detta stycke, af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 47, Sevenius & Örtengren, 
Börsrätt, s. 34, Palmiter, Securities Regulation, §1.1.2. 
8 Grundfest, Damages and Reliance Under Section 10(b) of the Exchange Act, s. 33, 
Samuelsson, Information och ansvar, s. 22, Palmiter, Corporations, §22.1.1, Bratton & 
Wachter, The Political Economy of FOTM, s. 106.   
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kan det åtminstone inte förväntas att styrelsen lägger särskilt stor vikt vid 

korrekt informationsgivning om det saknas risk för repressalier.   

 

1.1.3 Behovet av övervakning för en fungerande aktiemarknad  
För att undvika att riskaverta investerare avstår investeringar i aktier på grund 

av risken för att ovetande investera till förvrängda börskurser kan någon form 

av övervakning av styrelsen införas. Denna övervakning kan läggas i 

investerarnas händer som, om de inte litar på att börskurser är korrekta, kan 

genomföra tidskrävande analyser och kräva garantier från bolagen. Ett sådant 

förfarande ger dock upphov till höga transaktionskostnader. För att motverka 

överträdelser och för att kompensera skadelidande investerare kan lagstiftaren i 

stället reglera de börsnoterade bolagens informationsgivning. För att säkerställa 

regelefterlevnad kan sådana regler kompletteras med ett skadeståndsansvar för 

överträdelser. Som kommer att framgå i den fortsatta framställningen har 

styrelseledamöter i amerikanska börsbolag ett relativt omfattande skade-

ståndsansvar grundat på ekonomisk teori om hur information återspeglas i 

börskurser samt en sofistikerad förståelse för aktiemarknadens betydelse och 

hur rationella investerare agerar vid aktiehandel över börs. I Sverige har 

däremot Högsta domstolen antagit ett skadegörarperspektiv och kraftigt 

begränsat kretsen investerare som kan berättigas skadestånd när de köpt eller 

sålt aktier till en av styrelsen förvrängd börskurs. Denna skillnad mellan USA 

och Sverige är intressant mot bakgrund av att vi lever i en globaliserad värld där 

ny teknologi möjliggör investeringar i börsbolag i hela världen. Det föreligger 

alltså en konkurrenssituation om investerare som, beaktat aktiemarknadens 

viktiga funktion, bör påverka utformningen av regleringen av marknaden.  

 
1.2 Problemformulering och syfte 
Mot bakgrund av gällande rätt i USA och Sverige, är syftet med uppsatsen att 

analysera och diskutera rättspolitiska skäl för och emot en reducering av 

styrelseledamöters externa skadeståndsansvar för felaktig information till mark-

naden. Med ett särskilt fokus på bestämmandet av den ersättningsberättigade 
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kretsen samt vilken information som omfattas av ansvaret ämnar jag dels belysa 

den ökade risken med investeringar i aktier som är börsnoterade i Sverige, dels 

ge förslag på ändring av svensk rätt som ligger i linje med identifierade rätts-

politiska skäl. 

 

1.3 Metod 
Besvarande av problemställning och syfte kräver enligt min mening en kombi-

nation av flera metoder. För utredningen av gällande rätt har jag använt mig av 

en traditionell rättsdogmatisk metod. Inom denna del har lagtext och rättspraxis 

getts särskilt utrymme, men även förarbeten och doktrin har beaktats.  

 På grund av möjligheten att investera i aktier som är noterade utomlands 

utgör det skydd för investerare som erbjuds av en nationell rättsordning endast 

en riskfaktor som bör beaktas vid ett investeringsbeslut. För att inte komma ut 

som förlorare ur konkurrenssituationen om investerare bör lagstiftaren enligt 

min mening lyfta blicken och analysera den omvärld som svenska börsbolag 

verkar i. I syfte att öka kunskapsunderlaget för utformningen av ett 

ändamålsenligt skadeståndsansvar i svensk rätt genomsyras uppsatsen därför av 

komparativa inslag. Att låta en utredning av just amerikansk rätt fungera som 

rättspolitisk idégivare är, förutom att den skiljer sig från svensk rätt, motiverat 

dels med anledning av att amerikansk rätt i flera avseenden haft inflytande på 

rättsutvecklingen på aktiemarknadsområdet, 9  dels av U.S. Supreme Courts 

seriositet vid utformningen av styrelseledamöters skadeståndsansvar för felaktig 

information till marknaden. Att frågan uppmärksammats i amerikansk 

akademisk diskussion i hög utsträckning medför dessutom att en utredning av 

amerikansk rätt är lämplig av praktiska skäl.  

 Som ovan nämnt har aktiemarknaden en viktig funktion för börsbolagens 

möjlighet att attrahera riskvilligt kapital, vilken i sin tur har betydelse för 

effektiv produktion av varor och tjänster som gynnar samhällets ekonomiska ut-

veckling. 10  Den kontext inom vilken utformningen av skadeståndsansvaret 

                                                
9 Afrell & Jansson, Regelstrukturen på värdepappersmarknaden,  s. 81 f. 
10 Se ovan i avsnitt 1.1. 
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verkar har alltså en ekonomisk prägel. Av den anledningen är det inom ramen 

för uppsatsen enligt min mening naturligt att även beakta finansiell ekonomi 

som förklarar hur aktiemarknaden fungerar samt beakta rättsekonomiska argu-

ment i diskussionen om hur skadeståndsansvaret bör utformas.  

 

1.4 Avgränsningar 
Som framgår av ovan tar uppsatsen huvudsakligen sikte på bestämmandet av 

den ersättningsberättigade kretsen samt vilken typ av information som omfattas 

av ansvaret. Detaljnivån i redogörelsen för olika informationsgivningsplikter 

och vilket agerande som utgör en överträdelse av dessa har därför i viss mån 

begränsats och förenklats. Detsamma gäller redogörelsen för de ansvarsrekvisit, 

som exempelvis aktsamhetsstandarden, som inte direkt påverkar bestämmandet 

av den ersättningsberättigade kretsen.  

 Vad gäller uppsatsens komparativa inslag är även andra rättsordningar än 

den amerikanska av intresse. Av utrymmesskäl har dessa dock inte beaktas i 

uppsatsen. Vidare regleras aktiebolagsrätt och värdepappersmarknadsrätt på 

både federal och delstatlig nivå i USA. Med anledning av att federala regler i 

stort sett alltid blir tillämpliga när börsbolag offentliggjort felaktig information 

behandlas inte delstatliga regler inom ramen för uppsatsen.11  

 Även verkställande direktören kan ha ett skadeståndsansvar för felaktig 

informationsgivning. För att undvika komplikationen med en gränsdragning 

mellan de olika bolagsorganens inbördes ansvar ligger dock en utredning om 

VD:s ansvar utanför uppsatsens omfattning. Av utrymmesskäl utreds inte heller 

om bolaget bör ha ett organansvar för dess styrelseledamöters ageranden.  

 

  

                                                
11 Se nedan i avsnitt 3.1  
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2. Börsbolagens informationsgivning   
I en diskussion om styrelseledamöters externa skadeståndsansvar för felaktig 

information de lega lata och de lege ferenda underlättar en grundläggande 

kunskap om vilken typ av information som kan bli felaktig. Utan anspråk på att 

vara en heltäckande redogörelse syftar detta avsnitt till att ge en inblick i reg-

lerna om amerikanska och svenska börsbolags informationsgivning.  

 

2.1 Informationsgivningsplikter i USA 
Amerikanska börsbolag är skyldiga att lämna följande information till mark-

naden: 

• Årsredovisningar och kvartalsrapporter,  

• Specialrapporter inom fyra dagar från inträffande av följande 

väsentliga händelser:  

• Operationella händelser (t.ex. ingående eller förlust av 

viktiga avtal), 

• Finansiella händelser (t.ex. större köp eller försäljning av 

tillgångar), 

• Värdepappersrelaterade händelser (t.ex. avnoteringar, 

ändringar i kreditbetyg eller väsentliga ändringar i aktie-

ägares rättigheter), 

• Bolagsstyrningsrelevanta händelser (t.ex. större ändringar 

i ägarkretsen, ändringar i bolagsledningen eller ändringar 

i bolagsordningen),  

• Nya avtal om ersättning till bolagsledningen, och 

• Byte av revisor och upptäckt av felaktigheter i tidigare 

årsredovisningar och kvartalsrapporter. 12 

Denna obligatoriska information och eventuell frivillig information ska 

offentliggöras samtidigt till samtliga investerare.13 Det är dock naturligtvis inte 

tillräckligt att information offentliggörs, utan den måste även vara rättvisande. 

                                                
12 Hela listan, SEA § 13, SOX § 403 och 409, Reg. FD Rule 100(a)1-2, (b)-1 och 101(e). 
13 Palmiter, Corporations, §21.2.1. 
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Gemensamt för obligatoriskt och frivilligt lämnad information är att den om-

fattas av den generella bestämmelsen i § 10(b) SEA som förbjuder bedrägeri, 

felaktig information och utelämnande av information. I syfte att säkerställa ett 

skydd för investerare innehåller § 10(b) SEA även ett mandat för SEC att 

utfärda regler som närmare reglerar ett sådant oönskat förfarande. SEC har ut-

nyttjat detta mandat vid utfärdandet av Rule 10b-5, som lyder enligt följande:  

”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 

1. employ any device, scheme, or artifice to defraud 

2. 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 

3. engage in any act, practice, or course of business which oper-

ates or would operate as a fraud or deceit upon any person, 

in connection with the purchase or sale of any security”.  

Rule 10b-5 inför alltså en standard om fullständig ärlighet som gör det olagligt 

för bland annat styrelseledamöter att offentliggöra information om bolagen som 

är falsk eller vilseledande.  

 

2.2 Informationsgivningsplikter i Sverige 
Informationsgivningsplikter liknande de amerikanska finns även för svenska 

börsbolag. Enligt 16:4-7 VpmL ska emittenter, vars aktier är börsnoterade, 

offentliggöra årsredovisning och koncernredovisning samt delårsredogörelser 

eller kvartalsrapporter inom viss tid efter dessa rapportperioders utgång. Inne-

hållet i dessa rapporter regleras i 16:8 VpmL som hänvisar till ÅRL. Enligt 2:2-

3 ÅRL ska en årsredovisning upprättas i enlighet med god redovisningssed och 

ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Vidare ska delårs-

information enligt 9:3 ÅRL innehålla information om händelser som är av 

väsentlig betydelse för att förstå utvecklingen av företagets ställning och 
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resultat samt uppgifter om osäkerhetsfaktorer och risker som företaget står 

inför.  

Utöver de återkommande periodiska informationsgivningskraven ska 

börsnoterade bolag enligt 15:6 p.3 VpmL löpande offentliggöra upplysningar 

om sin verksamhet och värdepapperen som är av betydelse för bedömning av 

kursvärdet. Enligt 10:3 i FFFS 2007:17 ska börsbolag även så snart som möjligt 

offentliggöra beslut eller händelser som i icke oväsentlig grad påverkar den bild 

av bolaget som skapats genom tidigare offentliggjord information eller på annat 

sätt påverkar bilden av bolaget. För bolag vars aktier är upptagna till handel på 

Nasdaq Stockholm kompletteras dessa regler av generalklausulen i 3.1.1 i 

Regelverket för emittenter som föreskriver att bolaget lika skyndsamt ska 

offentliggöra information av kurspåverkande natur. Vidare krävs enligt 3.1.2 i 

samma regelverk att informationen är korrekt, relevant, tydlig och inte vilse-

ledande.  

Vilken information som är kurspåverkande kan skilja från fall till fall. 14 

Typiskt sett omfattas information som under normala förhållanden förväntas 

påverka priset på ett bolags aktier. 15  Av den uppräkning av tänkbart kurs-

påverkande information som görs i handledningstexten till 3.1.1 i Regelverket 

för emittenter att döma är det enligt min mening rimligt att anta att denna typ av 

information motsvarar informationsgivningskraven i amerikansk rätt.16 Möjligt-

vis går de svenska obligatoriska informationsgivningsplikterna till och med 

något längre.  

 
  

                                                
14 Örtengren, Noterade bolags informationsgivning, s. 178.  
15 A.a., s. 177.  
16 Se uppräkning av informationsplikter i avsnitt 2.1. 
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3. Styrelseledamöters externa skadeståndsansvar för fel-
aktig information 
 

3.1 Skadeståndsansvaret i amerikansk federal rätt 
I USA kompletteras de federala informationsgivningsplikterna med ett federalt 

skadeståndsansvar. Ett uttryckligt sådant ansvar som omfattar felaktig informa-

tion i årsredovisningar och delårsrapporter finns i § 18 SEA. För att ansvar ska 

aktualiseras krävs att käranden visar att han köpt eller sålt aktier med tillit till 

informationen, att börskursen var påverkad av informationen och att det var den 

felaktiga informationen som orsakade skadan. Skadeståndstalan enligt § 18 

SEA ska dock inte behandlas närmare än såhär i den fortsatta framställningen 

av den enkla anledningen att bestämmelsen sällan aktualiseras i praktiken. En 

orsak till detta är att ansvaret endast omfattar årsredovisningar och delårs-

rapporter. En annan är att förloraren i en process till skillnad från huvudregeln i 

amerikansk rätt är skyldig att betala motpartens rättegångskostnader.17 Dess-

utom finns ett bättre alternativ för skadelidande investerare.  

Som jag nämnt i avsnitt 2.1 föreskriver § 10(b) SEA och Rule 10b-5 ett krav 

på fullständig ärlighet som gör det olagligt för bland annat styrelseledamöter att 

offentliggöra information om bolaget som är falsk eller vilseledande. Av 

bestämmelsernas ordalydelse framgår inte att en överträdelse konstituerar ett 

civilrättsligt skadeståndsansvar. Federala domstolar är dock överens om att 

”every wrong should have a remedy”,18 och år 1946 fastslogs att den som 

överträder en lagregel är skadeståndsskyldig om han skadar någon som lag-

regeln syftar till att skydda.19 Det råder därefter inget tvivel om att det före-

ligger ett skadeståndsansvar för överträdelser av § 10(b) SEA och Rule 10b-5. 

Detta skadeståndsansvar omfattar samtliga typer av offentliggjord information, 

och en skadelidande kan alltså grunda sin talan på felaktig information i års-

redovisningar och delårsrapporter, pressmeddelanden, intervjuer i media eller 

                                                
17 Angående detta stycke, Palmiter, Securities Regulation, §8.3.3 och §9.5.1. 
18 Grundfest, Damages and Reliance Under Section 10(b) of the Exchange Act, s. 13. 
19 Kardon v. National Gympsum Co,. 69 F. Supp. 512 (E.D. Pa. 1946). 
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brister i skyldigheten att korrigera tidigare offentliggjord information.20 Som 

huvudregel står parterna för sin egen rättegångskostnad och bestämmelsen är 

därför tillgänglig för resurssvagare skadelidande i högre utsträckning än § 18 

SEA.21 

 Utöver dessa federala skadeståndsregler finns även allmän delstatlig 

skadeståndsrätt. Eftersom både § 10(b) SEA och Rule 10b-5 bygger på frasen 

”[…] by the use of any means or instrumentality of interstate commerce, or of 

the mails, or of any facility of any national securities exchange”, blir däremot 

den federala regleringen i stort sett alltid tillämplig. Enligt Palmiter är det svårt 

att föreställa sig en situation, utanför en tentamen på juristlinjen, där federal 

lagstiftning inte är tillämplig vid aktiehandel.22 Av praktiska skäl har en redo-

görelse för delstatlig skadeståndsrätt därför lämnats utanför den här uppsatsen.  

 

3.1.1 Vem är ansvarig?  
Enligt ordalydelsen i § 10(b) SEA och Rule 10b-5 omfattas ”any person” av be-

stämmelserna. Teoretiskt sett omfattas därför samtliga personer som beblandar 

sig med ett börsbolags informationsgivning av ett skadeståndsansvar.23 

 

3.1.2 Ansvarsrekvisiten 
Eftersom något skadeståndsansvar inte framgår av ordalydelsen i § 10(b) SEA 

och Rule 10b-5 har ansvarsrekvisten helt och hållet växt fram genom rätts-

praxis.24 Rätten till skadestånd förutsätter att en investerare som köpt eller sålt 

aktier från tidpunkten då informationen offentliggjordes till dess att den avslöja-

des som felaktig kan visa: (1) skada, (2) felaktig väsentlig information, (3) 

”scienter”, (4) kausalitet, och (5) tillit.25 Med anledning av att uppsatsen syftar 

                                                
20 Palmiter, Securities Regulation, §8.3.3 och §9.3.1. 
21 A.st. 
22 Palmiter, Corporations, §22.1.3. 
23 Palmiter, Securities Regulation, §9.2.2. 
24 Uppräkning av 28 betydelsefulla rättsfall finns i Grundfest, Damages and Reliance Under 
Section 10(b) of the Exchange Act, s. 14 ff.  
25 Grundfest, Damages and Reliance Under Section 10(b) of the Exchange Act, s. 16, Palmiter, 
Securities Regulation, §9.2.1 och §9.3. På engelska: (1) economic loss; (2) material 
misrepresenation; (3) scienter; (4) causation; (5) reliance. ”Scienter” saknar vedertagen svensk 
översättning.  
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till att fokusera på bestämmandet av den ersättningsberättigade kretsen följer 

endast en översiktlig redogörelse för rekvisit (1) – (4).   

 
(1) Skada 

Skada uppstår ofta genom att börskursen faller när tidigare offentliggjord 

information avslöjas som felaktig.26 Den vanligaste typen av ersättning är skill-

naden mellan köpeskilling och ”verkligt värde”.27 Att fastställa köpeskillingen 

utgör inget problem vid börshandel eftersom den registreras vid köptillfället. 

Desto större problem kan det vara att bestämma vad börskursen hade varit om 

den felaktiga informationen hade varit korrekt.28 Ett sätt att bestämma och be-

räkna skadan är att använda sig av en så kallad eventstudie som mäter vilken 

effekt offentliggjord information om ett börsbolag haft på börskursen.29 Exakt 

hur en eventstudie går till kan variera, men det råder konsensus om att följande 

steg måste genomföras:  

1. Identifiera det offentliggörande som innehåller den påstått fel-

aktiga informationen samt tidpunkten då informationen avslöjades 

som felaktig.  

2. Bestäm en tidsperiod under vilken rörelser i börskursen ska 

beaktas. Generellt börjar denna tidsperiod innan börsen öppnar 

den dag informationen offentliggjordes och slutar inom 1-5 dagar. 

En längre tidsperiod gör det möjligt att ta hänsyn till att mark-

naden kan behöva balansera sig efter en nyhet, men det innebär 

också att det finns risk för att ytterligare information påverkar 

börskursen.  

3. Beräkna sambandet mellan rörelser i börskursen för bolaget i fråga 

och för marknaden. Ofta jämförs aktien med ett index som är 

baserat på bolag av liknande storlek i samma bransch.  

                                                
26 Bratton & Wachter, The Political Economy of FOTM, s. 83.  
27 Palmiter, Securities Regulation, §9.3.4. 
28 Palmiter, Corporations, §22.3.4. 
29 Tabak & Dunbar, Event studies in the Courtroom, s. 5 f., Brief of Law Professors as Amici 
Curiae in Support of Petitioners, s. 25.   
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4. När det historiska sambandet mellan aktien och marknaden är 

uppmätt går det att uppskatta hur börskursen bör röra sig. 

Skillnaden mellan den förväntade kursrörelsen och börskursens 

faktiska rörelse under den i steg 2 bestämda tidsperioden är 

orsakad av den offentliggjorda informationen.  

• Skillnaden består dock av all information i det i steg 

1 identifierade offentliggörandet. Den felaktiga 

informationen måste därför isoleras från sådan 

information som var korrekt.  

Hur den felaktiga informationen isoleras från den korrekta beror på hur mycket 

data som finns tillgänglig och vilken typ av information som offentliggjorts. 30  

Exakt hur detta går till ligger utanför syftet för denna uppsats. Metodologin för 

eventstudier dock är väldokumenterad i forskning om finansiell ekonomi och 

metoderna har accepterats för beräkning av skada av U.S. Supreme Court i 

Dura Pharmaceuticals v. Broudo31 och i Halliburton Co. v. Erica P. John Fund 

Inc 32  (”Halliburton II”)  samt av U.S. District Court Northern District of 

Texas.33   

 

(2) Felaktig väsentlig information 

Som ovan nämnt föreskriver Rule 10b-5 att ingen information får vara felaktig. 

Det må visserligen vara så att mycket information främjar förtroendet för mark-

naden, men åtgärder för att säkerställa att all information är hundraprocentigt 

korrekt är kostsamma. Det går dessutom att ifrågasätta rimligheten i att invest-

erare kompenseras för sjunkande börskurser vid minsta fel i offentliggjord 

information. För att begränsa kostnaderna som informationsgivning medför och 

                                                
30 Angående detta stycke, Tabak & Dunbar, Event studies in the Courtroom, s. 7 ff.  
31 Dura Pharmaceuticals v. Broudo, 544 U.S. 366 (2005). Enligt Brief of Testifying Economists 
as Amici Curiae in Support of Respondent, Halliburton, s. 9, finns 17500 akademiska artiklar 
som innehåller frasen ”event study”.  
32 Halliburton Co. v. Erica P. John Fund, Inc., 134 S. Ct. 2398 (2014).   
33 Memorandum Opinion and Order, Case No. 3:02-CV-1152-M, 2015 WL 4522863 (N.D. Tex. 
July 25, 2015). 
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för att motverka att investerare förses med en försäkring mot dåliga invest-

eringar omfattar skadeståndsansvaret därför endast ”väsentlig” information.34 

 Enligt U.S. Supreme Court i TSC Industries v. Northway Inc.35 är inform-

ation till marknaden väsentlig om det är sannolikt att en ”förståndig” invest-

erare hade uppfattat informationen som viktig vid beslut att köpa eller sälja 

aktier. Eftersom regler på aktiemarknaden präglas av en önskan om att skydda 

den privata osofistikerade investeraren räknas sannolikt samtliga investerare 

som förståndiga, men all felaktig information är alltså inte nödvändigtvis 

väsentlig.36 Vad som krävs för att uppfylla väsentlighetskravet kan skilja från 

fall till fall, men information bedöms ofta vara väsentlig om informationstypen i 

fråga normalt sett påverkar börskursen.37 Information kan alltså vara väsentlig 

utan att den faktiskt påverkar börskursen, men i sådant fall bortfaller natur-

ligtvis rätten till skadestånd eftersom informationen inte orsakat skadan.38 

 
(3) Scienter  

Aktsamhetsstandarden som tillämpas är scienter.39 För att göra sig skyldig till 

scienter krävs att svaranden visste, eller var vårdslös genom att inte veta, att den 

offentliggjorda informationen inte var korrekt. En styrelseledamot kan anses 

vara vårdslös genom att inte veta om han inte haft tillräckligt beslutsunderlag 

vid offentliggörandet av informationen eller om bolagets rutiner för upprättande 

av information är bristfälliga.40 Sannolikt krävs att svaranden hade någon typ av 

vetskap om att det fanns risk för att den offentliggjorda informationen skulle 

vilseleda investerare. 41  Vilken svensk aktsamhetsstandard som motsvarar 

scienter är oklart. Härkönen menar att kravet på scienter troligtvis ligger lägre 

än likgiltighetsuppsåtet i svensk rätt, men påpekar samtidigt att den nedre 

                                                
34 Palmiter, Securities Regulation, §3.1. 
35 TSC Industries v. Northway Inc., 426 U.S. 438 (1976). 
36 Palmiter, Securities Regulation, §3.1.2.  
37 A.a., §9.3.1. 
38 Se avsnitt ovan om skada (1). 
39 Saknar vedertagen översättning till svenska 
40 Palmiter, Corporations, §22.3, The Reliance Requirement in Private Actions under SEC Rule 
10b-5, s. 584 f.  
41 Palmiter, Corporations, §22.3.2.  
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gränsen för scienter inte är fastställd i amerikansk rätt.42 HD har tidigare, i NJA 

1992 s. 130, betraktat ”betydande hänsynslöshet och nonchalans som medför en 

avsevärd risk för skada” som grovt oaktsamt. Hellner har även framhållit att 

medvetet risktagande och bristande uppmärksamhet kan utgöra grov oaktsam-

het.43 Enligt min bedömning finns det därför anledning att anta att scienter 

ligger någonstans kring grov oaktsamhet i svensk rätt. Mot bakgrund av en 

sammanställning av amerikansk rättspraxis om scienter finns dessutom ut-

rymme för diskussion om att beviskravet för scienter ligger något lägre.44 En 

djupare redogörelse för aktsamhetsstandarden ligger dock utanför uppsatsens 

syfte.  

 

(4) Kausalitet   

Kravet på kausalitet säkerställer att det finns en koppling mellan den felaktiga 

informationen och investerarens skada. För det första krävs ett förlustsamband 

som innebär att käranden måste visa att börskursen påverkats av den felaktiga 

informationen och inte andra yttre omständigheter. 45  Eftersom ett förlust-

samband är en förutsättning för att bevisa skada säkerställs detta vid skade-

beräkningen.46  För det andra krävs ett transaktionssamband som innebär att 

käranden måste visa att han inte hade genomfört transaktionen på samma 

villkor om felaktig information inte hade offentliggjorts. Enligt flera i den 

amerikanska akademiska diskussionen sammanfaller denna bedömning med 

testet om investeraren fäst tillit till informationen.47 

 

(5) Tillit till den felaktiga informationen   

Kravet på att käranden ska ha fäst tillit till den felaktiga informationen fungerar 

som ett filter som säkerställer att den felaktiga informationen påverkade 

beslutet att investera. Utformningen av tillitskravet har avgörande betydelse för 
                                                
42 Härkönen, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 102 f.  
43 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 142 f.  
44 Bucklo, The Supreme Court Attempts to Define Scienter Under Rule 10b-5: Ernst & Ernst v. 
Hochfelder, s. 213 ff. och Tellabs, Inc. v. Makor Issues & Rights, Ltd., 551 U.S. 308 (2007).  
45 A.a., §9.3.3.  
46 Se avsnitt ovan om skada (1).  
47 Palmiter, Securities Regulation, §9.3.3. 
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hur stor den ersättningsberättigade kretsen är, vilket i sin tur är avgörande för 

hur omfattande skadeståndsansvaret kan bli. Eftersom syftet med uppsatsen är 

att analysera och diskutera rättspolitiska skäl för och emot en reducering av 

skadeståndsansvaret har en förståelse för bestämmandet av den ersättnings-

berättigade kretsen och tillitskravet en central betydelse i uppsatsen.  

Det mest direkta sättet för en investerare att uppfylla kravet på tillit är att 

visa att han kände till informationen och att han baserade beslutet att köpa eller 

sälja aktierna på just den informationen. 48  Under teorin om ”fraud on the 

market” har U.S. Supreme Court genom Basic Inc. v. Levinson49 (”Basic”) och 

Halliburton II dock infört en tillitspresumtion vid handel i börsnoterade aktier 

som kan sammanfattas enligt följande:  

• Om investeraren visar att den felaktiga informationen var 

väsentlig och offentlig, samt att aktien handlas på en öppen och 

välutvecklad marknad presumeras att den felaktiga informationen 

påverkade börskursen.  

• Om investeraren dessutom visar att han köpte aktien till 

marknadspris under tidsperioden från att informationen offentlig-

gjordes tills den avslöjades som felaktig presumeras även att 

investeraren köpte aktien med tillit till den felaktiga informa-

tionen.  

U.S. Supreme Court utgår alltså ifrån att felaktig information vilseleder invest-

erare även om investeraren inte litat direkt på informationen, eller inte ens 

visste att informationen var offentlig, eftersom offentlig väsentlig information 

påverkar aktiens börskurs.  

För att motbevisa presumtionen kan svaranden visa något som försvagar 

sambandet mellan den felaktiga informationen och investerarens beslut att köpa 

aktien. Exempel på omständigheter som försvagar sambandet är att investeraren 

var medveten om att informationen var felaktig eller att investeraren av någon 

                                                
48 A.st.  
49 Basic Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224 (1988). 
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anledning hade köpt aktien till samma pris om han känt till att informationen 

var felaktig. 

 

3.2 Skadeståndsansvaret i svensk rätt 
Förluster som hänför sig till att investerare köpt aktier till en, av felaktig 

information, förvrängd börskurs klassificeras enligt 1:2 skadeståndslagen 

(1972:207) som ren förmögenhetsskada. Utanför kontraktsförhållanden krävs 

enligt 2:2 i samma lag i allmänhet brott för att det ska uppstå ett 

skadeståndsansvar för sådana skador.50 För att ta hänsyn till de omständigheter 

som är specifika för aktiebolag och ge styrelseledamöter incitament att fullgöra 

sina skyldigheter har lagstiftaren infört ett externt skadeståndsansvar i 29:1 

ABL.51 För ansvar gentemot aktieägare krävs enligt bestämmelsens ordalydelse 

att styrelseledamot: (1) vid fullgörarande av sitt uppdrag, (2) med uppsåt eller 

oaktsamhet, (3) bryter mot ABL, ÅRL eller bolagsordningen, och därmed (4) 

tillfogar aktieägare skada.  

 
3.2.1 Ansvarsrekvisten 
 

(1) Vid fullgörande av sitt uppdrag  
Enligt 8:4 st. 1 och 3 ABL ansvarar styrelsen för att bolagets organisation är ut-

formad så att bokföring och bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på 

ett betryggande sätt. Detta innefattar ett ansvar för att hålla sig underrättad om 

bland annat omsättningen, bolagets likviditet och kreditläge etc.52 Dessutom 

måste styrelsen sannolikt se till att bolaget har lämpliga kvalitetssäkrings-

funktioner i form av en internrevisionsfunktion och att det finns rutiner för 

informationsgivning.53 Styrelsen kan inte delegera bort det yttersta ansvaret för 

                                                
50 Denna restriktivitet har i viss mån luckrats upp i både rättspraxis och speciallagstiftning, se 
Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 55, NJA 1987 s. 692, NJA 1991 s. 625, NJA 
1992 s. 243, NJA 1994 s. 598 och NJA 1997 s. 65. 
51 Se avsnitt 2 ovan, Prop. 1997/98:99, s. 187 ff., Andersson, Johansson, & Skog, 
Aktiebolagslagen – En kommentar, 29:1. 
52 Andersson, Johansson & Skog, Aktiebolagslagen – En kommentar, 8:4.  
53 A.st.  
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detta.54 Kort sagt framgår det alltså av styrelsens organställning att den ska se 

till att ABL efterlevs. För aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på 

reglerad marknad förtydligas även informationsansvaret i III.3.1 i Svensk kod 

för bolagsstyrning som föreskriver att styrelsen ska säkerställa att all 

informationsgivning är korrekt, relevant och tillförlitlig.55 

 

(2) Oaktsamhet  
Aktsamhetstandarden i 29:1 ABL är uppsåt eller oaktsamhet. Oaktsamhets-

bedömningen följer allmänna skadeståndsrättsliga principer och är i allra högsta 

grad av betydelse för ansvarets omfattning. 56  Med anledning av att det 

amerikanska skadeståndsansvaret kräver att styrelsen agerat med scienter skulle 

en utförlig utredning av skillnaden mellan oaktsamhet och scienter vara av 

särskilt intresse.57 Av utrymmesskäl är dock syftet med uppsatsen begränsat till 

ett fokus på bestämmandet av den ersättningsberättigade kretsen.  

 

(3) Överträdelse av ABL, ÅRL eller bolagsordningen 

I USA begränsas skadeståndsansvaret till information som är väsentlig, eller, 

med andra ord, ”typiskt sett påverkar börskursen”.58  För ansvar enligt 29:1 

ABL krävs i stället att en styrelseledamot brutit mot en informationsplikt som 

följer av ABL, ÅRL eller bolagsordningen. Relevanta bestämmelser i dessa 

lagar reglerar innehållet i årsredovisningar och delårsrapporter.59 Som jag redo-

gjort för i avsnitt 2.2 finns dock fler krav än dessa periodiskt återkommande 

informationsplikter. Kravet på att omedelbart offentliggöra information av kurs-

påverkande natur följer inte av ABL eller ÅRL, utan av VpmL, FFFS 2007:17 

och Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.60 Enligt ordalydelsen i 29:1 

                                                
54 A.st.   
55 III.3.1 i Svensk kod för Bolagsstyrning, reviderad 1 november 2015 (hämtad från 
http://www.bolagsstyrning.se/media/69007/svenskkodbolagsstyrn_2015_151124.pdf, 2015-11-
26).   
56 Andersson, Johansson & Skog, Aktiebolagslagen – En kommentar, 29:1.  
57 Enligt min översiktliga utredning ovan i avsnitt 3.1.2 (3) liknar kravet på scienter grov 
oaktsamhet.  
58 Se avsnitt 2.1. 
59 Se avsnitt 2.2.  
60 Se avsnitt 2.2.  
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ABL omfattas alltså inte dessa informationsplikter av något skadeståndsansvar 

för styrelseledamöter i svenska börsbolag.61  

 Att styrelseledamoten tillfogat aktieägare skada genom överträdelse av ABL, 

ÅRL eller bolagsordningen är dock inte tillräckligt för att konstituera ansvar. 

Den eftersatta regeln måste även syfta till att skydda den skadelidande invest-

eraren enligt den så kallad normskyddsläran.62 Enligt Dotevall syftar regler i 

ÅRL som rör bolagets redovisning till att skydda blivande eller nuvarande 

aktieägare.63 Om samtliga informationsgivningsregler syftar till att skydda in-

vesterare samt främja allmänhetens förtroende för bolaget och marknaden i stort 

skulle normskyddsläran och allmänna skadeståndsrättsliga principer teoretiskt 

sett kunna motivera ett skadeståndsansvar som omfattar överträdelser av fler 

informationsplikter än de som följer av ABL och ÅRL utan krav på brottslig 

handling.64 Utan rättspraxis är dock detta än så länge tveksamt. I Sverige kan 

alltså styrelsen i börsbolag troligtvis oaktsamt offentliggöra exempelvis 

pressmeddelanden innehållande felaktig information som förvränger börskursen 

utan att riskera skadeståndsansvar.  

 

(4) Skada  
Den förlust som aktieägare kan drabbas av kan delas upp i direkta och indirekta 

skador. Det framgår inte av ordalydelsen i 29:1 ABL vilken typ av skada som 

ersätts. I den allmänna skadeståndsrätten är dock huvudregeln att endast direkt 

skada är ersättningsgill och troligtvis gäller detsamma även skadestånd för fel-

aktig information till marknaden.65 Inom ramen för den här uppsatsen är en 

utförlig analys av i vilken mån indirekt skada kan ersättas av underordnad 

                                                
61 Se även Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 233.  
62 A.a., s. 231.  
63 A.st.  
64 Om informationsgivningsreglers syfte se nedan i avsnitt 5.1.2 och 5.1.3. Om ett utvidgat 
skadeståndsansvar enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer, se Lindskog, I gränslandet 
mellan aktiebolagsrätt och börsrätt, s. 66, Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 99 ff.  
65 Prop. 1997/98:99, s. 190 f, Andersson, Johansson & Skog, Aktiebolagslagen – En 
kommentar, 29:1.  
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betydelse eftersom köp av en aktie till en av felaktig information förvrängd 

börskurs klassificeras som direkt skada.66  

 

3.2.2 Orsakssamband – ett hypotetisk händelseförlopp 
För skadeståndsansvar måste det även föreligga ett orsakssamband mellan det 

oaktsamt orsakade felet i årsredovisningen och investerarens skada. Kravet på 

kausalitet följer allmänna skadeståndsrättsliga principer, vilket betyder att 

skadelidande har bevisbördan för orsakssambandet. 67  Av NJA 2014 s. 272 

(”BDO-domen”) följer att ett orsakssamband endast kan föreligga om det rör 

sig om en beslutsrelevant informationsbrist. Med detta menar Högsta domstolen 

att det varit motiverat för investeraren att överväga ett annat handlande om 

informationen i årsredovisningen inte hade varit felaktig. Händelseförloppet 

som således är hypotetiskt kan enligt min bedömning antigen vara att inte 

genomföra transaktionen överhuvudtaget, eller att genomföra transaktionen till 

andra villkor.  

 

3.2.3 Begränsning av den ersättningsberättigade kretsen genom ett 
krav på befogad tillit  
I förarbetena framförde lagstiftaren vikten av att inte begränsa skadelidandes 

ersättningsrätt utan starka skäl, men att det även kan krävas en balans så att 

risken för skadeståndsansvar inte går ut över möjligheten att driva verksam-

heten på ett affärsmässigt sätt. Av ordalydelsen i 29:1 ABL framgår dock ingen 

ytterligare begränsning av skadeståndsansvarets omfattning. I stället lämnade 

lagstiftaren uttryckligen över uppgiften att beakta risken för oproportionerliga 

skadeståndsansvar och frågan om att begränsa ansvarets omfattning ytterligare 

till rättstillämpningen.68 I BDO-domen fick HD anledning att ta emot lagstifta-

rens passning.69 Förtroendet förvaltades enligt följande:  

                                                
66 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 70.  
67 Andersson, Johansson & Skog, Aktiebolagslagen – En kommentar, 29:1 och NJA 2014 s. 272 
i punkten 41.  
68 Prop. 1997/98:99, s. 186 f.  
69 Domen gäller skadeståndstalan mot en revisor som varit oaktsam vid upprättandet av en 
årsredovisning. Skadeståndsansvaret för styrelseledamöter och revisorer baseras på samma 
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BDO-domen, p. 25: ”Adekvanskravet är inte alltid tillräckligt […]. 

Det finns därför anledning att kvalificera vad som krävs för att tillit 

till de uppgifter som finns i en årsredovisning ska anses vara 

befogad. Med förhållandevis högt ställda krav i det hänseendet […] 

kan en rimlig balans mellan det skadegörande handlandet och dess 

skadeståndsrättsliga konsekvenser uppnås”. 

 

Det är alltså inte tillräckligt att rekvisiten som följer av ordalydelsen i 29:1 

ABL är uppfyllda. Enligt det ovan citerade stycket inför HD även ett krav på att 

investeraren haft en så kallad befogad tillit till den felaktiga informationen i 

årsredovisningen.  

 

BDO-domen, p. 26: ”Vad som är att anse som befogad tillit ska 

därför bestämmas på så sätt att endast tillit av en viss styrka och 

relevans för den förlustbringande transaktionen kan grunda rätt till 

ersättning. Det sätt på vilket innehållet i årsredovisningen har 

kommit den skadelidande till del får därmed betydelse liksom vad 

för slags transaktion det rör sig om. Det föreligger i dessa 

hänseenden betydande skillnader mellan t.ex. ett köp utanför börsen 

av en maktpost i ett börsnoterat bolag och en investering i ett 

derivat grundat på bolagets börskurs. I det förra fallet utgör typiskt 

sett bolagets årsredovisning en del av beslutsunderlaget för 

transaktionen. I det senare fallet kan visserligen årsredovisningens 

innehåll 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”. 

 
                                                                                                                             
regler i ABL och eftersom även styrelseledamöter kan oaktsamt orsaka fel i årsredovisning (de 
har det yttersta ansvaret enligt 8:4 ABL) gäller enligt min bedömning BDO-domen med största 
sannolikhet även för styrelseledamöters externa skadeståndsansvar. 
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För att tilliten ska vara befogad krävs att den är av viss styrka och relevans. 

Vidare är en årsredovisning enligt HD endast beslutsrelevant vid vissa typer av 

transaktioner. Enligt HD:s exempel är köp utanför börsen av en maktpost i ett 

börsnoterat bolag en sådan typ av transaktion. Enligt min tolkning av 

domskälen är en årsredovisning däremot typiskt sett inte beslutsrelevant vid köp 

av aktier över börsen.  

 

BDO-domen, p. 27: ”Ett allmänt riktmärke bör vara att ett affärs-

beslut ska anses vara grundat på befogad tillit till en viss 

årsredovisnings riktighet om årsredovisningen typiskt sett utgör en 

väsentlig del av det konkreta beslutsunderlag som läggs till grund 

för ett sådant beslut och beslutet angår en affärsförbindelse med 

bolaget eller en transaktion avseende aktier eller andra instrument 

som bolaget emitterar. Vad som nu har sagts kan emellertid inte 

vara något annat än ett riktmärke. Omständigheterna i det enskilda 

fallet kan motivera en snävare bestämning av när tilliten ska anses 

vara befogad”. 

 

BDO-domen, p. 28: ”Från frågan huruvida viss tillit är befogad 

och därmed skyddsvärd, måste skiljas vad som krävs för att påstådd 

tillit alls ska anses föreligga. Utgångspunkten är att den skade-

lidande har att bevisa att han har fäst tillit till årsredovisningen”. 

 

Befogad tillit till en årsredovisnings riktighet föreligger alltså i allmänhet när 

årsredovisningen typiskt sett utgör en väsentlig del av beslutsunderlaget. I 

kombination med ovan citerade stycke är detta, enligt min bedömning, i regel 

endast uppfyllt vid transaktioner utanför börsen eller i nyemitterade aktier. 

Troligtvis måste det dessutom röra sig om köp av en maktpost.  

HD förtydligar även att investeraren har bevisbördan för att han fäst faktisk 

tillit till informationen i årsredovisningen. Eftersom årsredovisningens besluts-

relevans vid köp av maktposter utanför börsen endast är ett allmänt riktmärke 
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bedömer jag att placeringen av bevisbördan innebär att investerare gör bäst i att 

dokumentera på vilket sätt de fäst tillit till informationen i årsredovisningen vid 

varje köp av maktposter utanför börsen. Enligt min bedömning måste 

investeraren sannolikt visa hur köpeskillingen räknats fram genom inform-

ationen i årsredovisningen och bifoga denna uträkning till köpeavtalet. Om 

HD:s uttalanden ska tolkas som att en årsredovisning i vissa fall kan vara 

beslutsrelevant vid köp över börsen innebär det stränga beviskravet enligt min 

bedömning att rätten till skadestånd i praktiken är utesluten eftersom börs-

handelns snabba och anonyma karaktär, där investerare handlar till ett av övrig 

handel fastställt marknadspris, gör det svårt att bevisa på vilket sätt årsredovis-

ningen låg bakom beslutet att investera.  

 

BDO-domen, p. 64: ”Innehållet i en årsredovisning återspeglas 

givetvis i större eller mindre utsträckning i bolagets börskurs. Om 

ett affärsbeslut grundas på börskursen rör det sig emellertid inte 

om en tillit till årsredovisningen som sådan utan om en via mark-

naden förmedlad tillit till denna”. 

 

I kombination med höga krav på befogad och faktisk tillit strör HD ytterligare 

salt i såren på skadelidande investerare som handlat aktier över börsen genom 

att förklara att man är medveten om att innehållet i en årsredovisning påverkar 

börskursen. Att köpa svenska aktier över börsen till en av styrelsen förvrängd 

börskurs är enligt HD dock en risk som investerare måste räkna med.  

 

BDO-domen, p. 65: ”Revisionens främsta externa syfte när det 

gäller ett börsnoterat bolag är att säkerställa en korrekt 

information till marknaden i vid mening […]. Det syftet nödvändig-

gör inte att skadeståndsansvaret för oaktsam revision utsträcks till 

att omfatta affärer över börsen eller som på något annat sätt 

grundas på börskursen […]”. 
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Som om detta inte vore nog förklarar HD även att man är medveten om vikten 

av att säkerställa en korrekt information till marknaden. Sannolikt är HD med-

veten om att detta påverkar allmänhetens förtroende. Hur HD tänker sig att 

detta förtroende ska främjas av en kraftig reducering av styrelseledamöters 

externa skadeståndsansvar för oaktsamma offentliggöranden av felaktig in-

formation framgår dock inte av domen.  

   

3.3 Skadeståndsansvaret tillämpat i fiktiva exempel  
 

3.3.1 Reglerna i korthet  
Av BDO-domen följer enligt min bedömning att en styrelseledamot i ett börs-

noterat aktiebolag är skadeståndsskyldig för en felaktig årsredovisning enligt 

29:1 ABL om han: (1) vid fullgörandet av sitt uppdrag, (2) med uppsåt eller 

oaktsamhet, (3) bryter mot ABL, ÅRL eller bolagsordningen, och därmed (4) 

tillfogar en aktieägare skada, om (5) aktieägaren köpt de börsnoterade aktierna 

utanför börsen, (6) mängden aktier utgör en maktpost i bolaget, (7) köpe-

skillingen är framräknad genom vedertagna metoder via information i 

årsredovisningen, och (8) investeraren inte hade köpt aktierna till samma villkor 

om informationen i årsredovisningen hade varit korrekt.  

I USA är en styrelseledamot i ett börsnoterat aktiebolag enligt § 10(b) SEA 

och Rule 10b-5 skadeståndsskyldig för felaktig information till marknaden om 

investeraren visar: (1) skada, (2) att styrelseledamoten agerat med scienter, (3) 

att den felaktiga informationen var väsentligt och offentlig, (4) att aktien hand-

las på en öppen och välutvecklad marknad, och (5) att han köpte aktien till 

marknadspris under den period då börskursen var uppblåst av den felaktiga 

information. Alternativt kan den amerikanska investeraren visa (1) skada, (2) att 

styrelseledamoten agerat med scienter, (3) att den felaktiga informationen var 

väsentlig, och (4) att han fäst faktisk tillit till informationen vid sitt beslut att 

köpa aktierna i bolaget.  
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3.3.2 Exempel 1: Ansvaret för en felaktig årsredovisning  
Det börsnoterade aktiebolaget Y har idag offentliggjort sin årsredovisning. Till 

marknadens stora förtjusning framgår att intäkterna för året varit betydligt 

större än förväntat. Börskursen stiger därför omedelbart kraftigt från 8 kronor 

till 10 kronor.   

 Investeraren Z, som inte kan så mycket om ekonomi, har nyligen vunnit på 

lotto och köper därför en miljon aktier till en snittkurs om 10 kronor via sin 

aktiedepå hos Avanza.  

Investmentbanken Q är också intresserade av att köpa aktier. Enligt konstens 

alla regler har Q räknat på informationen i årsredovisningen och kommit fram 

till att aktien är värd 10 kronor. Efter börsens stängning får Q får reda på att en 

annan investmentbank som innehar 10 miljon aktier i Y har akut likviditetsbrist 

och riskerar att bli av med sitt tillstånd att driva värdepappersrörelse. De två 

investmentbankerna sätter sig i förhandling och kommer fram till att Q får köpa 

samtliga aktier för 9,9 kronor styck.  

 En vecka senare avslöjas att de redovisade intäkterna var kraftigt överdrivna. 

Styrelsen i Y hade orsakat att redovisningsstandarder tillämpades felaktigt. 

Börskursen sjönk därför omedelbart till 8 kr igen. För att minimera risken för 

att drabbas av ytterligare förluster sålde både Z och Q sina aktier i Y omedel-

bart efter avslöjandet och realiserade därmed en förlust om 2 respektive 20 

miljoner kronor. Ingen av Z och Q kände till att informationen i årsredovis-

ningen var felaktig. Både Z och Q vill därför ha skadestånd från styrelse-

ledamöterna i Y.  

 

3.3.2.1 Om aktiebolaget Y är noterat på New York Stock Exchange 

Investmentbanken Q: Q kan sannolikt visa att man fäst faktisk tillit till den 

felaktiga informationen i årsredovisningen och att skada uppstått. Om Q dess-

utom lyckas visa att styrelsen i Y agerat med scienter och intäktsredovisning 

bedöms vara väsentlig information som typiskt sett är kurspåverkande har Q 

rätt till skadestånd från styrelseledamöterna i Y.  
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Investeraren Z: New York Stock Exchange får anses vara en öppen och väl-

utvecklad marknad och Z köpte aktier under en period då börskursen sannolikt 

var uppblåst av felaktig information. Eftersom börskursen för aktier som 

handlas på välutvecklade marknaden återspeglar offentligt tillgänglig informa-

tion om bolaget saknas anledning att kräva att varje investerare ska fullgöra 

samma informationsbearbetande funktion som marknaden redan gjort. Z 

presumeras därför ha fäst tillit till den felaktiga informationen genom att ha litat 

på att börskursen inte var förvrängd. Förutsatt att Z genom en eventstudie kan 

visa att det var den felaktiga intäktsredovisningen som medförde att börskursen 

steg från 8 till 10 kronor, att styrelsen agerat med scienter och att intäkts-

redovisning bedöms vara väsentlig information har även Z rätt till skadestånd 

från styrelseledamöterna i Y.  

 

3.3.2.2 Om aktiebolaget Y är noterat på Nasdaq Stockholm 
Investmentbanken Q: Q har drabbats av skada genom att köpa aktier till ett pris 

som räknats fram via ett felaktigt informationsunderlag. Enligt ÅRL ska 

årsredovisningen ge en rättvisande bild och det ligger inom styrelsens uppdrag 

att säkerställa detta. Q köpte aktierna utanför börsen och räknade fram köpe-

skilling via information i årsredovisningen. Det är rimligt att anta att Q inte 

hade köpt aktierna för 9,9 kronor styck om informationen i årsredovisningen 

hade varit korrekt, eftersom värdet då varit 8 kronor per aktie. Q har därmed rätt 

till skadestånd från styrelseledamöterna i Y om bevisningen för att Q baserat 

köpeskillingen på beräkningar av information i årsredovisningen godtas, 10 

miljoner aktier anses utgöra en maktpost i Y och styrelsen i Y agerat oaktsamt. 

Skadeståndet uppgår till 20 miljoner kronor om en svensk domstol godtar 

eventstudier för beräkning av skadan.  

 

Investeraren Z: Trots att den felaktiga informationen förvrängt börskursen har 

Z inte rätt till skadestånd enligt svensk rätt eftersom han köpt aktier över 

börsen. För det fall en sådan kraftig reducering inte var HD:s avsikt i BDO-

domen får en investerare som köpt aktier över börsen ändå svårt att visa att han 
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fäst tillit till årsredovisningen eftersom börshandelns karaktär förutsätter att 

investeraren accepterar den börskurs som etablerats av övrig handel i aktien. 

Efter BDO-domen består kretsen ersättningsberättigade alltså endast av invest-

erare som har tillräckliga resurser för att köpa börsnoterade aktier utanför 

börsen samt har möjlighet att förhandla om ett pris som avviker från börs-

kursen.  

 

3.3.3 Exempel 2: Ansvaret för ett felaktigt pressmeddelande  
Det börsnoterade aktiebolaget W är verksamma i läkemedelsbranschen. Efter en 

informell kontakt med en källa på Läkemedelsverket är styrelsen övertygad om 

att de ska få tillstånd att sälja ett nytt läkemedlet. Innan något officiellt beslut är 

fattat går styrelsen i W ut med ett pressmeddelande om att Läkemedelsverket 

godkänt W:s nya läkemedel. Omedelbart efter den goda nyheten nått mark-

naden steg börskursen från 8 till 10 kronor. Investeraren Z som fortfarande har 

kvar pengar från sin lottovinst köper samma dag en miljon aktier över börsen 

till en snittkurs om 10 kronor. Till allas stora förvåning meddelar Läkemedels-

verket nästa dag att W:s läkemedel inte blivit godkänt. Detta avslöjande med-

förde att börskursen omedelbart sjönk till 8 kronor igen. Även denna gång sålde 

Z sina aktier och realiserade en förlust om 2 miljoner kronor. Av förklarliga 

skäl vill Z bli kompenserad för sin skada av styrelseledamöterna i W.  

 

3.3.3.1 Om aktiebolaget W är noterat på New York Stock Exchange  
New York Stock Exchange är en öppen och välutvecklad marknad och Z köpte 

aktier under en period då börskursen sannolikt var uppblåst av felaktig informa-

tion. Eftersom börskursen för aktier som handlas på välutvecklade marknader 

återspeglar offentligt tillgänglig information om bolaget saknas anledning att 

kräva att varje investerare fullgör samma informationsbearbetande funktion 

som marknaden redan gjort. Förutsatt att Z genom en eventstudie kan visa att 

det var det felaktiga pressmeddelandet som påverkade börskursen att stiga från 

8 till 10 kronor, att styrelsen agerat med scienter och att beslut om godkännande 
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av Läkemedelsverket bedöms vara väsentlig information har Z rätt till 

skadestånd från styrelseledamöterna i W.  

 
3.3.3.2 Om aktiebolaget W är noterat på Nasdaq Stockholm 
Enligt 3.1.1 i Regelverket för emittenter ska information av kurspåverkande 

natur offentliggöras så snart som möjligt. Styrelsen i W måste felaktigt ha tolkat 

detta som att information ska offentliggöras innan den blir officiell. 3.1.2 i 

Regelverket föreskriver att den kurspåverkande informationen ska vara korrekt, 

relevant, tydlig och inte vilseledande. I det här fallet var informationen från W 

felaktig och vilseledande. 29:1 ABL omfattar dock endast överträdelser av 

informationsplikter enligt ABL och ÅRL. Investeraren Z har därför ingen rätt 

till skadestånd enligt svensk rätt om styrelsens agerande inte var brottsligt. En 

rätt till skadestånd enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer är enligt min 

bedömning osannolik med anledning av HD:s restriktiva inställning till ett om-

fattande skadeståndsansvar i BDO-domen.  

 

4. Är BDO-domen en avrådan från köp av aktier som är 
börsnoterade i Sverige? 
En begränsad ersättningsberättigad krets innebär att investerare som köpt aktier 

över börsen måste kalkylera med risken att lida förlust genom skadegörelse 

eftersom möjlighet till kompensation saknas. Tack vare den mer omfattande 

ersättningsberättigade kretsen i amerikansk rätt föreligger inte samma risk vid 

investeringar i aktier som är noterade på en amerikansk börs. En alltmer 

globaliserad värld och ny teknik har dessutom gjort det möjligt att investera i 

amerikanska aktier precis lika enkelt som svenska aktier. Svenska investerare är 

alltså inte låsta till investeringar i svenska börsbolag.  

 För rationella investerare borde en ökad risk innebära högre 

avkastningskrav. Med detta i åtanke noterar jag med intresse att Dow Jones 

Industrial Average70  ökade med 56,37 procent och OMX Stockholm 3071 med 

                                                
70 Index över de 30 av de största bolagen listade på New York Stock Exchange.  
71 Index över de 30 mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm.  
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32,4 procent under perioden 3 december 2010 – 27 november 2015. 72 

Avkastningen på New Yorkbörsens storbolagsindex var alltså över 20 

procentenheter högre än motsvarande index på Stockholmsbörsens de senaste 

fem åren. Storbolagsindex utveckling över en femårsperiod motsvarar 

visserligen inte nödvändigtvis hela sanningen kring var och hur investerare 

väljer att investera. Med anledning av detta är jag osäker på att jag är beredd att 

påstå att HD genom BDO-domen utfärdat en avrådan från köp av aktier som är 

börsnoterade i Sverige. Faktum är dock att skillnaden i risk för att bli lurad av 

felaktig information inte med tydlighet balanseras av en ökad riskpremie. Enligt 

min mening indikerar detta åtminstone att det inte föreligger överväldigande 

incitament att investera i svenska börsbolag efter BDO-domen. 

 
5. Rättspolitiska skäl för och emot en reducering av 
skadeståndsansvaret 
Att ansvaret är mer omfattande i USA är visserligen i sig ett rättspolitiskt skäl 

emot att reducera skadeståndsansvaret i svensk rätt i och med att detta riskerar 

leda till att investerare undviker svenska börsbolag. Utformningen av det 

amerikanska skadeståndsansvaret är dock inte nödvändigtvis den mest fördel-

aktiga. I det här kapitlet ska jag därför analysera de rättspolitiska skäl som är 

relevanta för utformningen av skadeståndsansvarets omfattning. Ett särskilt 

fokus ligger som sagt på bestämmandet av den ersättningsberättigade kretsen, 

där tillitsrekvisitet är centralt, samt vilken typ av information som bör omfattas 

av ansvaret.  

 

                                                
72 Statistik över utveckling från Bloomberg Business. 
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5.1 Rättspolitiska skäl emot en reducering av ansvaret  
 

5.1.1 Faktiskt befogad tillit går inte att bevisa vid börshandel 
I tidernas begynnelse fanns ett synsätt som liknade HD:s även i USA. För att 

uppfylla kravet på tillit enligt amerikansk common law var käranden tvungen 

att visa att han till sin nackdel fäst direkt tillit till den felaktiga informationen.73  

 Innan Basic framförde dock många amerikanska underrätter att det var 

opraktiskt att kräva faktisk tillit.74 Denna uppfattning baserades på att det på en 

opersonlig marknad, såsom börsen, är osannolikt att det går att finna trovärdiga 

bevis för att en investerare faktiskt fäste tillit till just den felaktiga informa-

tionen.75 Detta problem uppmärksammades av U.S. Supreme Court i Basic som 

dessutom tillade att en tillitspresumtion underlättar för domstolen att hantera 

skadeståndsanspråk. Uppfattningen att det inte går att kräva faktiskt tillit vid 

börshandel eftersom det för de flesta investerare är omöjligt att bevisa får även 

stöd från svenskt håll av Samuelsson, som därför menar att skadeståndsrätten 

måste anpassas efter de förutsättningar som följer av den aktuella skadetypen.76  

 

5.1.2 En snäv ersättningsberättigad krets strider mot aktiemark-
nadens syfte  
 

5.1.2.1 Aktiemarknaden ska vara tillgänglig för alla  

I både USA och Sverige finns lagstiftning som syftar till att människor utan 

specialistkunskaper och ansträngning ska kunna handla med aktier. Målsätt-

ningen är att dyra rådgivare inte ska behövas för att värdera aktier eller bedöma 

risker. För att alla ska våga investera i aktier krävs därför att aktiemarknaden 

har ett högt förtroende hos allmänheten. För att säkerställa detta präglas 

regleringen av aktiemarknadsområdet i allmänhet av en strävan mot att skapa 

ett starkt skydd för investerare mot otillåtna överträdelser. Att reducera styrelse-

                                                
73 The Reliance Requirement in Private Actions under SEC Rule 10b-5, s. 588, Fisch, The 
Trouble with Basic, s. 901. 
74 Fisch, The Trouble with Basic, s. 900.  
75 Fisch, The Trouble with Basic, s. 902, The Reliance Requirement in Private Actions under 
SEC Rule 10b-5, s. 595.  
76 Samuelsson, Information och ansvar, s. 284 ff. och 332.  
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ledamöters skadeståndsansvar genom att utesluta en stor krets investerare från 

rätten till skadestånd, så som HD har gjort genom BDO-domen, strider enligt 

min mening mot den grundläggande inställningen om att aktiemarknaden ska 

vara tillgänglig för både alla. 77  

 

5.1.2.2 En olikbehandling av investerare hotar börsbolagens förmåga att 
attrahera riskkapital  

Enligt SCB:s sparbarometer för andra kvartalet 2015 var ca. 5 procent av 

svenska hushålls finansiella tillgångar placerade i aktier som är börsnoterade i 

Sverige.78 Detta motsvarar ca. 13 procent av det totala ägandet i svenska börs-

bolag.79 Att utestänga dessa investerare från möjligheten till skadestånd genom 

kravet på faktiskt befogad tillit rimmar inte bara illa med lagstiftarens önskemål 

om att göra aktiemarknaden tillgänglig för alla. Året innan BDO-domen 

varnade Härkönen för att en olikbehandling av sofistikerade professionella 

investerare och privata investerare, där endast vissa professionella investerare 

åtnjuter ett skydd, riskerar att leda till ett minskat förtroende för aktiemark-

naden.80 Om detta minskade förtroende leder till en tveksamhet inför invest-

eringar i Sverige kan även svenska börsbolags möjlighet att attrahera riskvilligt 

kapital direkt från privatpersoner ta skada.  

Det är dock inte bara investeringar direkt från privatpersoner som riskerar 

försvinna. Flera institutionella investerare, som t.ex. världens största pensions-

fond CalPERS, använder sig också i viss utsträckning av passiva investerings-

strategier som enbart baseras på bolags storlek och sektor.81 I sådana index-

fonders natur ligger att förvaltaren är tvungen att investera i en aktie när den tas 

in på relevant index. Av den anledningen fäster fonden ingen som helst tillit till 

någon information om bolagen när den investerar. Precis som för privata 

                                                
77 Angående detta stycke, Sevenius & Örtengren, Börsrätt, s. 30, 73rd Congress 2nd Session 78 
Congress Record, s. 7701 och 7921, Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting 
Respondent, s. 15, Brief Amici Curiae of the Council of Institutional Investors et al. in Support 
of Respondent, s. 12, Douglas, Protecting the investor, s. 523. 
78 SCB:s aktieägarstatistik för 2015 och SCB:s sparbarometer för 2015. 
79 A.st. 
80 Härkönen, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 330 f.  
81 Brief Amici Curiae of the Council of Institutional Investors et al. in Support of Respondent, s. 
17. 
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investerare som handlar över börsen skulle ett krav på faktiskt befogad tillit 

innebära att indexfonderna inte har rätt till skadeståndsersättning. Beroende på 

hur privat fondsparande, pensionssparande och tjänstepensioner förvaltas kan 

de svenska hushållens exponering mot aktier uppgå till ca. 40 % av totala 

finansiell tillgångar.82 Totalt utgör privatpersoners indirekta aktiesparande ca. 

17 % av det totala ägandet i svenska börsbolag.83 Under förutsättning att en 

relativt stor del av detta utgörs av innehav i indexfonder finns risk för stor skada 

även för fondsparare. Konsekvensen av det svaga investerarskyddet genom 

kravet på faktiskt befogad tillit skulle därför kunna bli att fonder som investerar 

i svenska index upphör att existera, eller att svenska börsbolag utesluts från 

relevanta index. Oavsett vilket riskerar svenska börsbolags kapital-

anskaffningsförmåga att skadas ytterligare eftersom en fungerande sekundär-

marknad är viktig för möjligheten att attrahera kapital på primärmarknaden. En 

annan tänkbar konsekvens som varken gynnar svenska hushåll eller börsbolag 

är att privatsparande uteslutande sker på ”räntebärande”84 bankkonton som ger 

bankerna en gratis inlåning och obefintlig avkastning på privatpersoners 

sparande, eller i aktivt förvaltade fonder som teoretiskt sett skulle kunna 

uppfylla kravet på faktiskt befogad tillit. Sådana fonder tar dock ofta en 

omotiverat hög avgift för förvaltningen mot bakgrund av att de, som jag ska 

redogöra för i avsnitt 5.1.6, sällan lyckas generera högre avkastning än de 

passivt förvaltade indexfonderna.  

 

5.1.3 Ett reducerat skadeståndsansvar främjar inte regelefterlevnad  
 
5.1.3.1 Straffansvar vs. skadeståndsansvar i USA 
Ytterligare rättspolitiska skäl emot en reducering av styrelseledamöters externa 

skadeståndsansvar för felaktig information har att göra med att den 

aktiebolagsrättsliga organisationsstrukturen skapar en naturlig risk för att 

styrelsen inte prioriterar aktieägarnas intressen i samband med informations-

givningen. Enligt grundläggande organisationsteorier kan denna intresse-
                                                
82 SCB:s sparbarometer för 2015. 
83 SCB:s aktieägarstatistik för 2015. 
84 Se avsnitt 1.1.1 om dagens lågränteläge.  
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konflikt balanseras av någon form av övervakningsmekanism.85 Exempel på 

övervakningsmekanismer som avskräcker från överträdelser av informations-

givningsregler i amerikansk rätt är de administrativa sanktioner som DOJ och 

SEC kan rikta mot de amerikanska börsbolagen.86 DOJ har dock uttalat att det 

är mest effektivt att kräva ansvar från de individer som gjort sig skyldiga till 

överträdelser, inte från bolagen de verkar i. Enligt DOJ avskräcker detta från 

regelöverträdelser i större utsträckning samtidigt som det ger incitament till 

ändrat beteende som främjar allmänhetens förtroende för aktiemarknaden. 

Styrelseledamöter som gjort sig skyldiga till uppsåtliga överträdelser av 

informationsgivningsreglerna i SEA riskerar därför enligt § 32(a) SEA upp till 

20 års fängelse och 5 miljoner dollar i böter. Straffansvarets avskräckande 

effekt är dock diskutabel eftersom det enligt DOJ är svårt att avgöra om en 

styrelseledamot bortom rimligt tvivel haft det uppsåt som krävs för straffansvar. 

Särskilt svårt är detta i stora bolag där ansvarsområden kan vara diffusa och 

beslut kan fattas på flera nivåer. Dessutom har bolag historiskt sett varit 

motvilliga att samarbeta med att ge ut dokumentation som kan leda till fällande 

domar mot deras styrelseledamöter.87 

 Att DOJ och SEC dessutom saknar resurser för att utkräva ansvar för samt-

liga överträdelser verkar inte i hjälpande riktning. Som komplement till deras 

uppgifter anser sig SEC därför vara beroende av privatpersoners möjlighet att 

kräva skadestånd från oaktsamma styrelseledamöter. Enligt SEC kan ett sådant 

förfarande även vara samhällsekonomiskt mer effektivt än administrativa 

sanktioner eftersom skadelidande investerare ofta har ett informationsövertag 

gentemot SEC och ett starkare incitament att genomdriva en process tack vare 

möjligheten till att kompenseras för sin skada.88  

Vidare visar empiriska studier att skadeståndsansvar har en starkare 

avskräckande effekt än andra sanktioner. Amerikanska bolag är bland annat 

                                                
85 Avsnitt 1.1.3. 
86 Palmiter, Securities Regulation, §12.  
87 Angående detta stycke, The Yates Memorandum (tillgängligt på: 
http://www.justice.gov/dag/file/769036/download, hämtat 2015-11-15).  
88 Angående detta stycke, Brief Amici Curiae of AARP and North American Securities 
Administrators Association, Inc., in Support of Respondent, s 8 ff.  
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mer benägna att entlediga styrelseledamöter som utsatts för skadestånds-

processer än om bolaget utsatts för administrativa sanktioner, och återfalls-

risken i bolag där styrelseledamöterna varit föremål för skadeståndstalan är 

låg.89 Även om ersättningsskyldigheten helt eller delvis täcks av en ansvars-

försäkring har skadeståndsansvaret alltså ändå en avskräckande effekt.  

Sammanfattningsvis ger uttalanden från amerikanska myndigheter, empirisk 

forskning och akademisk diskussion stöd för uppfattningen att skadestånds-

ansvar för offentliggörande av felaktig information är en viktig komponent för 

att skydda aktiemarknadens integritet och dess förtroende hos investerare.90 I 

den amerikanska akademiska diskussionen varnas för att ett begränsat 

skadeståndsansvar skulle innebära en risk för att investerare flyr den 

amerikanska aktiemarknaden och placerar sitt kapital någon annanstans. 

Motståndare till att reducera skadeståndsansvaret menar att ett sådant scenario 

inte bara skulle skada de amerikanska bolagens kapitalanskaffning, utan även 

sända chockvågor över ekonomin i samhället i stort.91 

 

5.1.3.2 Straffansvar vs. skadeståndsansvar i Sverige 

Även om betydligt högre beviskrav gäller i brottmål än i tvistemål är det mot 

denna bakgrund, enligt min mening, intressant att undersöka om det reducerade 

skadeståndsansvaret enligt svensk rätt kan motiveras av att det svenska 

straffrättsliga ansvaret för svindleri i 9:9 brottsbalken avskräcker styrelse-

ledamöter från överträdelser av informationsgivningsreglerna i så hög grad att 

ett omfattande skadeståndsansvar inte är nödvändigt. 92  En sökning på 

”svindleri+börs” på Karnov resulterar dock endast i tio domar från allmänna 

domstolar under perioden 1954-2014 som rör brottet svindleri och det senaste 

stora avslöjandet, RH 1990:102 (Fermenta), inträffade för över 25 år sedan. 

Vidare resulterar en sökning på ”svindleri” på EBM:s webbsida i enbart 28 

pressmeddelanden om inledda förundersökningar, väckta åtal och fällande 

                                                
89 Bratton & Wachter, The Political Economy of FOTM, s. 111.  
90 Brief Amici Curiae of AARP and North American Securities Administrators Association, 
Inc., in Support of Respondent, s.7.  
91 Palmiter, Securities Regulation, §1.3.5.  
92 Om beviskrav, se Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 151.  
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domar, varav hela tretton av dessa pressmeddelanden handlar om en och samma 

händelse i vinbolaget Cefour.93  År 2010 kritiserade dessutom af Sandeberg 

EBM för att myndighetens anställda var otränade i ekonomi och därmed lätta 

byten för de tilltalades advokater.94 I brist på insikt i EBM:s arbete låter jag det 

vara osagt om någon kritik mot EBM är befogad. Förutsatt att mina efterforsk-

ningar ger en rättvisande bild av verkligheten antyder dock avsaknaden av 

fällande domar att ett straffrättsligt ansvar inte är tillräckligt för att avskräcka 

från överträdelser av informationsgivningsreglerna. 

En möjlig förklaring till det reducerade skadeståndsansvaret i svensk rätt 

skulle dock kunna vara att skadeståndsansvar som sådant inte syftar till av-

skräcka från ett visst handlingssätt enligt svensk rättstradition. Så är dock inte 

fallet. Enligt Samuelsson har skadeståndsregler tvärtom en viktig avskräckande 

effekt som säkerställer efterlevnad av bland annat informationsgivningsregler.95 

Af Sandeberg är av samma uppfattning och menar att avsaknad av ansvars-

regler leder till att presumtiva skadevållare inte visar aktsamhet.96 Stöd finns 

även hos Ekelöf som framhåller att risken för skadeståndsansvar till och med 

frammanar en vana att handla aktsamt.97 Dessa uppfattningar i den akademiska 

diskussionen återspeglas även i förarbetena till 29:1 ABL som enligt lag-

stiftaren är ägnad att betona styrelseledamöters ansvar för uppgifters riktighet. 

En reducering av ansvaret gör detta ansvar mindre tydligt och skadelidandes 

rätt till skadestånd bör därför inte begränsas utan starka skäl.98  

Bortsett från Högsta domstolen råder det alltså till synes konsensus i Sverige 

och USA om behovet av ett skadeståndsansvar som avskräcker styrelse-

ledamöter från att agera oaktsamt vid informationsgivning till marknaden. Som 

jag poängterat ovan i avsnitt 3 innebär dock kravet på faktiskt befogad tillit att 

styrelseledamöter i börsbolag i praktiken inte har något skadeståndsansvar 

gentemot många investerare. Dotevall har påstått att 29:1 ABL är ett av 

                                                
93 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/, 2015-11-17.  
94 http://www.svd.se/tandlosa-ebm-far-skarp-kritik, hämtad 2015-12-02.  
95 Samuelsson, Information och ansvar, s. 277 f. och 328.  
96 af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 125. 
97 Ekelöf, Straffet, Skadeståndet och Vitet, s. 85.  
98 Prop. 1997/98:99 s. 186 f. 
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aktieägarnas viktigaste rättsskydd, men när oaktsamma styrelseledamöter på 

detta sätt undgår ansvar för offentliggöranden av felaktig information minskar 

enligt min mening den avskräckande effekten till den grad att rättsskyddet vid 

köp och sälj av aktier närmast är en illusion.99   

 

5.1.4 Vid bristfällig regelefterlevnad faller syftet med informations-
givning 
Avsaknad av avskräckande sanktioner kan få allvarliga konsekvenser. Mellan 

1929 och 1933 tappade aktiemarknaden i USA mer än hälften av sitt värde och 

arbetslösheten uppgick till ca. 25 %.100 Även om det inte råder konsensus om 

exakt vad som orsakade denna börskrasch kom samtidigt rapporter om om-

fattande missförhållanden angående bolagens informationsgivning till mark-

naden.101 Empiriska studier visar att vanliga bristfälligheter i informationsgiv-

ningen bestod av bland annat över- eller undervärdering av intäkter och till-

gångar samt förtigande av beslut och händelser såsom nya upptäckter och på-

gående rättsprocesser.102   

Mot bakgrund av dessa börskrascher och avslöjanden om missförhållanden 

har regler om börsbolagens informationsgivning identifierats som en viktig 

mekanism för att uppnå ett starkt investerarskydd.103 Beaktat att flertalet av 

börsbolagens informationsplikter rör så kallad kurspåverkande information är 

det vidare uppenbart att lagstiftaren uppmärksammat relationen mellan börs-

kurser och offentligt tillgänglig information.104 Att bristfällig information för-

vränger börskurser och orsakar stora ekonomiska förluster som skadar 

allmänhetens förtroende för aktiemarknaden är ingen hemlighet. 105  För att 

säkerställa förtroendet för aktiemarknaden är systemet med informations-

                                                
99 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 231. 
100 Palmiter, Securities Regulation, s. 19.  
101 Grundfest, Damages and Reliance Under Section 10(b) of the Exchange Act, s. 33.  
102 Samuelsson, Information och ansvar, s. 22. 
103 Diamant, Revisorns rapportering till värdepappersmarknaden, s. 47.  
104 Se avsnitt 2 ovan om informationsgivningsregler i USA och Sverige. 
105 Palmiter, Securities Regulation, §1.3.5, Samuelsson, Information och ansvar, s. 159. 
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givningsregler därför designat för att säkerställa att börskurser skyddas från 

påverkan av felaktig information.106 

 Med detta i åtanke är det enligt min mening märkligt att skadeståndsansvaret 

i 29:1 ABL endast omfattar informationsplikter som följer av ABL och ÅRL. 

Informationen som ska offentliggöras enligt VpmL, Regelverket för emittenter 

och FFFS 2007:17 är potentiellt minst lika kurspåverkande som informationen i 

en årsredovisning. Af Sandeberg menar att avsaknaden av ett skadeståndsansvar 

för överträdelser av dessa informationsplikter innebär att reglerna befinner sig i 

något av en rättslig frizon, och jag är beredd att hålla med.107 Eftersom det 

svenska skadeståndsansvaret enligt 29:1 ABL på grund av kravet på befogad 

tillit dessutom endast har en marginellt avskräckande effekt har Börsens 

disciplinnämnd genom möjligheten till viten och avnotering, samt EBM:s 

åklagare ensamt ansvar för att upprätthålla en korrekt prisbildning som 

säkerställer allmänhetens förtroende för marknaden.108 Sanktioner mot börs-

bolagen innebär dock en ytterligare skada för en investerare som inte sålt sina 

aktier eftersom vitet minskar bolagets förmögenhet, och vid avnotering kan 

mindre aktieposter bli mer eller mindre värdelösa.  

Som jag redogjort för i avsnitt 5.1.3 finns dessutom empiriska studier som 

visar på att administrativa sanktioner gentemot bolaget och straffansvar inte av-

skräcker i lika hög utsträckning som ett effektivt personligt ansvar. 109  Ett 

reducerat skadeståndsansvar medför därmed en ökad risk för att styrelse-

ledamöter i börsbolagen inte lägger tillräckliga resurser på att säkerställa att 

offentliggjord information är korrekt, vilket naturligtvis ökar risken för att fel-

aktig information offentliggörs i högre utsträckning.110 Om ett reducerat skade-

ståndsansvar riskerar få en sådan effekt kan man enligt min mening fråga sig 

varför börsbolagens informationsgivning regleras överhuvudtaget. 

                                                
106 Brief of Former SEC Chairmen William H. Donaldson and Arthur Levitt, Jr. as Amici 
Curiae, s. 9, Sevenius & Örtengren, Börsrätt, s. 31 f. 
107 af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 150.  
108 Ackerbo, Stockholmsbörsens marknadsövervakning och sanktionssystem, s. 198. 
109 Se avsnitt 5.1.3. 
110 Stöd för denna uppfattning finns hos Bratton & Wachter, The Political Economy of FOTM, 
s. 79. 
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En bristfällig informationsgivning från börsbolagen bör även ses mot 

bakgrund av studier om att fria marknader fungerar bäst när investerare känner 

sig säkra nog för att ta en affärsrisk men slipper ta hänsyn till den extra risken 

för att bli lurad. 111  Utformningen av skadeståndsansvaret för felaktig 

information i amerikansk rätt, där tillitspresumtionen reducerar risken för att 

skadas av förvrängda börskurser, ligger i linje med sådana studier. Jag ställer 

mig dock tveksam till att så är fallet i Sverige där styrelseledamöter i börsbolag, 

på grund av svårigheten att bevisa faktisk befogad tillit och begränsningen till 

överträdelser av ABL och ÅRL, har låga incitament till att anstränga för att 

efterleva samtliga informationsgivningsregler. I stället tvingas presumtiva 

skadelidande hantera risken att handla till förvrängda börskurser genom att 

investera mindre pengar eller någon annanstans.112 

 

5.1.5 Ett lågt förtroende hotar aktiemarknadens funktion 
Som jag nämnde redan i uppsatsens inledning har aktiemarknaden en viktig 

funktion som riskkapitalgenerator. 113  Denna funktion är beroende av att 

investerare känner tillräckligt förtroende för att våga investera. När detta förtro-

ende är starkt ökar börsbolagens möjlighet att attrahera kapital på primär-

marknaden. På så sätt kan förekomsten av ett lämpligt utformat skadestånds-

ansvar sänka kapitalanskaffningskostnaden för börsbolag som har bra rutiner 

för korrekt informationsgivning.114 Baserat på diskussionen i avsnitt 5.1.1-5.1.4 

bedömer jag att det reducerade skadeståndsansvaret genom kravet på faktiskt 

befogad tillit sammanfattningsvis riskerar få följande konsekvenser för 

förtroendet för den svenska aktiemarknaden: 

                                                
111 Brief of Amici Curiae States of Oregon, Connecticut, Pennsylvania, Washington, Arkansas, 
Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana Iowa, Kentucky, Maine, Mississippi, Missouri, New Mexico, 
New York, North Carolina, North Dakota, Rhode Island, Tennessee, Vermont and Territory of 
Guam, Supporting Respondent, s. 18 f.  
112 af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 125.  
113 Se ovan i avsnitt 1.1.1. 
114 Se resonemang i, Brief Amici Curiae of the Council of Institutional Investors et al. in 
Support of Respondent, s. 10, Härkönen, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 268, 
Samuelsson, Information och ansvar, s. 77. 
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• Svårigheten att bevisa faktiskt befogad tillit skapar en olikbehand-

ling av investerare som riskerar skada allmänhetens förtroende för 

aktiemarknaden.115 

• Ineffektivitet i att beivra överträdelser av informationsgivnings-

regler främjar inte allmänhetens förtroende för aktiemarknaden.116 

• Ett reducerat skadeståndsansvar uppmuntrar inte styrelseledamöter 

att anstränga sig för att offentliggöra korrekt information. Felaktig 

information förvränger börskurser och orsakar skador för 

investerare, vilket i sin tur drabbar förtroendet för 

aktiemarknaden.117 

Om styrelseledamöters externa skadeståndsansvar för felaktig information 

enligt 29:1 ABL på något sätt bidrar till att skapa ett förtroende som sänker 

svenska börsbolags kapitalanskaffningskostnader är mot bakgrund av ovan 

enligt min mening tveksamt.  

 

5.1.6 Den ekonomiska teorin om att börskurser återspeglar tillgäng-
lig information 
Ett krav på faktiskt befogad tillit får alltså potentiellt allvarliga konsekvenser 

för börsbolags förmåga att attrahera riskvilligt kapital. Ändå har HD genom 

BDO-domen infört ett sådant krav. Detta skulle eventuellt kunna vara rätts-

politiskt motiverat om den skadelidande investerarens eget agerande i allmänhet 

är en större anledning till skadans uppkomst än den skadegörande styrelse-

ledamotens oaktsamma agerande.118 Förutsatt att styrelsen inte agerat brottsligt 

innebär ett krav på faktiskt befogad tillit att investeraren anses vara den största 

anledningen till skadans uppkomst om investeraren inte analyserat och 

dokumenterat all beslutsrelevant information och därefter förhandlat sig fram 

till ett pris utanför börsen. I kommande avsnitt ska jag redogöra för etablerad 

ekonomisk teori som underkänner ett sådant synsätt. 

 
                                                
115 Se avsnitt 3.2-3 och 5.1.1-2. 
116 Se avsnitt 5.1.3. 
117 Se avsnitt 5.1.4. 
118 Jfr resonemang av Schultz, Adekvansläran, s. 91 ff. 
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5.1.6.1 The Efficient Capital Market Hypothesis 

Att aktiemarknaden är effektiv och att priser reflekterar all offentligt tillgänglig 

information känns igen från Basic och Halliburton II. Relationen mellan 

information och börskursers utveckling hade stor betydelse när U.S. Supreme 

Court införde och bekräftade att investerare som köpt aktier över börsen 

presumeras ha fäst tillit till den felaktiga informationen. Naturligtvis är detta 

samband ingenting som U.S. Supreme Court har hittat på själva. På 1960-talet 

genomförde Eugene Fama empiriska undersökningar om i vilken utsträckning 

börskurser återspeglar all tillgänglig information. Hypotesen, som kallas för 

”The Efficient Capital Market Hypothesis” (”ECMH”), var att all information 

inkorporeras i börskurser omedelbart och att börsen därmed är fullständigt 

informationseffektiv.119  

 Först visade Fama att börsen är vad han kallar för ”svagt effektiv”. Med 

detta menas att information återspeglas i börskurser till den grad att det inte går 

att använda historiska mönster av kursrörelser för att förutse framtida börs-

kurser. När en börs är ”svagt effektiv” går det alltså inte att slå marknadsindex 

genom investeringsstrategier som baseras på historiska börskurser. För att tjäna 

mer pengar utan att öka risken krävs alltså tillgång till ny information om 

bolaget, vilket betyder att börskurser åtminstone reflekterar information i någon 

mån.120  

Famas hypotes var dock att information inkorporeras i börskurser 

fullständigt och omedelbart. Därför fortsatte Fama sin studie genom att under-

söka hur snabbt uppenbart offentlig information, såsom årsredovisningar och 

pressmeddelanden om bland annat nya viktiga affärer, återspeglades i börs-

kursen. Om sådan typ av information inkorporerades i börskursen omedelbart 

skulle börsen vara vad Fama kallar för ”medelstarkt effektiv”.121  

I Famas studier återspeglades stora nyheter i börskursen omedelbart eller 

åtminstone inom någon timme, och rimligtvis bidrar teknisk utveckling till att 

                                                
119 Fama, Efficient Capital Markets, s. 388.  
120 Detta stycke, A.st., Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Respondent, s. 
24.  
121 Detta stycke, Fama, Efficient Capital Markets, s. 415 f. 
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det går ännu fortare i dag än på 1960-talet.122 Konsekvensen av att börskurser 

inkorporerar ny information så pass snabbt är att endast den investerare som 

först får tillgång till den offentliggjorda informationen kan utnyttja den till att 

tjäna pengar. Om börsen är ”medelstarkt effektiv” finns det i konkurrens med 

de snabbaste professionella investerarna alltså ingen anledning för privata 

investerare som köper aktier över börsen att analysera offentliggjorda 

årsredovisningar eftersom de ändå får acceptera den börskurs som redan 

etablerats genom proffsens handel i aktien.123  

 Sist testade Fama om börsen är ”starkt effektiv”, vilket skulle bekräfta 

Famas hypotes om att all information som är relevant för prissättning av aktier 

inkorporeras i börskurser omedelbart. Om börsen är ”starkt effektiv” är det inte 

lönsamt att söka efter någon typ av information om bolaget eftersom börskursen 

redan återspeglar sådan information.124 Fama undersökte detta samband under 

en tioårsperiod och kom fram till att inte ens professionella investerare med god 

insyn i bolagen kan slå marknadsindex utan att ta mer risk.125 Som jag ska redo-

göra för nedan är Famas slutsats om att börsen är ”starkt effektiv” ifrågasatt. I 

sammanhanget kan dock nämnas att Famas upptäckter varit starkt bidragande 

till att investeringar i kostnadsfria indexfonder har blivit en av världens mest 

populära sparformer. 126  År 2013 belönades dessutom Fama med Sveriges 

Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för sina upp-

täcker om börsens informationseffektivitet.127  

 

5.1.6.2 Mer forskning om börsens informationseffektivitet  
Famas slutsats om att börsen är ”starkt effektiv” och att ingen kan tjäna pengar 

utan att öka risken i investeringarna mötte under 1990-talet motstånd från 

ekonomisk forskning inom ett område som kallas behavioral finance. Famas 
                                                
122 A.st. 
123 A.st. 
124 A.a., s. 410 ff.  
125 A.a., s. 413.  
126 Forbes Opinion, Eugene Fama's Efficient Market Is A Sound Guiding Principle For 
Investors And Policymakers. 
127 Om att Fama belönats med Nobelpriset se exempelvis 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2013/fama-facts.html, 
hämtad 2015-12-02. 
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forskning baserades på antagandet om att de flesta investerarna är rationella och 

att effekterna av irrationellt beteende inte påverkar börskurserna. 128  Shiller 

upptäckte dock att stigande börskurser i en aktie kan skapa ökade förväntningar 

om fortsatt lönsamhet. Om dessa förväntningar leder till ökad efterfrågan kan 

börskurserna, enligt Shiller, stiga ytterligare utan att någon ny information 

offentliggjorts.129 Andra ekonomer upptäckte även att vissa investerare har en 

övertro på sin egen förmåga, påverkas av hur information framställs snarare än 

själva innehållet och att ny information läses in mot bakgrund av gammal 

information.130 Dessa kritiker till ECMH menade att investerare kan utnyttja 

sådant irrationellt beteende genom att förutse hur irrationella investerare 

kommer agera. Shiller ansåg att en sådan strategi gör det möjligt att slå 

marknadsindex på längre sikt utan att öka risken, vilket talar emot Famas 

slutsats om att börsen är ”starkt effektiv”.131 

Sammanfattningsvis handlar dock den mesta av kritiken mot Famas studier 

om i vilken mån det går att slå marknadsindex, om börskurser återspeglar ett 

korrekt fundamentalt värde vid varje tidpunkt och hur snabbt börskurser 

reagerar på ny information.132 Av den akademiska diskussionen att döma är det 

alltså tveksamt om börsen är ”starkt effektiv”, och Fama har medgivit att hans 

upptäckter möjligtvis inte gäller för alla investerare i alla tider.133 Som jurist 

ligger det även nära till hands att ifrågasätta att börsen är ”starkt effektiv”  

eftersom en sådan fullständig effektivitet kräver att även icke offentliggjord 

information återspeglas i börskursen, vilket rimligen hindras av lagar som 

förbjuder insiderhandel.  

Det råder däremot få tvivel om att börskurser stiger snabbt efter att fördel-

aktiga nyheter offentliggjorts och att börskurser sjunker efter ofördelaktiga 

                                                
128 Brief of Financial Economists as Amici Curiae in Support of Respondent, s. 6.  
129 Shiller, From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance, s. 90 f.  
130 Gilson, & Kraakman, The Mechanisms of Market Efficiency Twenty Years Later, s. 14 f.  
131 Bebchuk & Ferrell, Rethinking Basic, s. 11. 
132 A.a., s. 10, Brief of Financial Economists as Amici Curiae in Support of Respondent, s. 3 
och 10 f.,  Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Respondent, s. 24. 
133 Fama, Efficient Capital Markets, s. 413.  
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nyheter.134 Att börsen således reagerar på väsentlig information och därmed är 

vad Fama kallar för ”medelstarkt effektiv” är de flesta ekonomer ense om.135 

Shiller, som varit den ledande forskaren i kritiken mot ECMH, anser till och 

med att det är självklart att börskurser återspeglar tillgänglig information 

väldigt snabbt och har i en artikel i New York Times uttryckt att ”if the theory 

[ECMH]136 said nothing more than that it is unlikely that the average amateur 

investor can get rich quickly by trading in the markets based on publicly 

available information, the theory would be spot on”.137  

  

5.1.7 Teorin om Fraud on the Market  
 

5.1.7.1 Rätten att investera till en börskurs fri från påverkan av felaktig 
information 
I och med att börsen är mer eller mindre informationseffektiv och profession-

ella investerares snabba handel etablerar ett marknadspris i stort sett omedelbart 

efter att ny väsentlig information har offentliggjorts fungerar börsen som en 

agent som värderar aktier åt övriga investerare.138 Redan år 1934 sa Douglas att 

”även om en investerare inte har tid, pengar eller intelligens för att bearbeta all 

information om ett bolag så finns det de som kan det om det är en stor mark-

nad. Dessa experters bedömning kommer återspeglas i börskursen”. 139  Om 

dessa professionella investerare, som fäster faktisk tillit till t.ex. en årsredovis-

ning, utför avancerade beräkningar på ett felaktigt informationsunderlag 

etableras därför en förvrängd börskurs. I och med att marknadspriset hela tiden 

motsvarar vad resursstarka professionella investerare värderar aktien till innebär 

detta att samtliga investerare på börsen handlar till en börskurs som skiljer sig 

                                                
134 Brief of Financial Economists as Amici Curiae in Support of Respondent, s. 3 och 9., Brief 
for the United States as Amicus Curiae Supporting Respondent, s. 25, Brief of Law Professors 
as Amici Curiae in Support of Petitioners, s. 3, Brief of Testifying Economists as Amici Curiae 
in Support of Respondent, s. 3, Fisch, The Trouble with Basic, s. 912.  
135 Bebchuk & Ferrell, Rethinking Basic, s. 7, Brief of Financial Economists as Amici Curiae in 
Support of Respondent, s. 7. 
136 Mitt tillägg i hakparentes.  
137 Shiller, Sharing Nobel Honors, and Agreeing to Disagree och Shiller, From Efficient 
Markets Theory to Behavioral Finance, s. 96. 
138 Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Respondent, s. 8. 
139 Douglas, Protecting the investor, s. 524, översatt från engelska. 
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från vad den hade varit om den offentliggjorda informationen hade varit 

korrekt. Den felaktiga informationen påverkar på så sätt hela marknaden och 

det uppstår något som i USA kallas för ”fraud on the market”.140  

Med anledning av att börskurser etableras på detta sätt drabbas investerare 

som inte fäster direkt tillit till den felaktiga informationen lika hårt som de 

professionella investerare som läst och analyserat informationen.141 I ljuset av 

detta går det att argumentera för att information överförs till investerare genom 

börskursen, och om investeraren hade anledning att fästa tillit till att börskursen 

inte var förvrängd bör investeraren även anses ha fäst tillit att informationen var 

korrekt.142 Att utgå ifrån att investerare fäster tillit till att börskursen inte är 

förvrängd av felaktig information om aktien handlas på en etablerad reglerad 

marknad är enligt min lika självklart som att gästerna på ett seriöst kasino 

räknar med att tärningar och kortlekar inte är manipulerade. I båda fallen skulle 

misstankar om oegentligheter sannolikt leda till totalt avståndstagande. Det 

reducerade skadeståndsansvaret genom kravet på faktiskt befogad tillit innebär 

dock att investerare inte har rätt att handla aktier i svenska börsbolag till en 

börskurs som är fri från påverkan av felaktig information. Enligt min mening 

bör en rationell investerare undvika att handla aktier under sådana 

förutsättningar.143 

 

5.1.7.2 Att söka och analysera information är irrationellt för många 
investerare 
I avsnitt 5.1.6 nämnde jag att ett krav på faktiskt befogad tillit skulle kunna vara 

motiverat om den skadelidande investerarens bristfälliga analys av offentlig-

gjord information är en större anledning till skadans uppkomst än den skade-

görande styrelseledamotens oaktsamma agerande. Som jag redogjort för är det 

enligt ekonomisk forskning dock endast de snabbaste investerarna som kan ut-

nyttja ny information innan en ny börskurs etableras. De flesta investerarna 

                                                
140 Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Respondent, s. 3. 
141 The Reliance Requirement in Private Actions under SEC Rule 10b-5, s. 593.  
142 Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Respondent, s. 3 och 9, Brief of 
Financial Economists as Amici Curiae in Support of Respondent , s. 3. 
143 Se Fisch, The Trouble with Basic, s. 916. 
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saknar därför incitament att analysera offentliggjord information innan en 

investering. Att göra en värdering som marknaden redan gjort åt dem kan enligt 

min mening inte vara ett motiverat krav.144  Ekonomisk forskning motiverar 

således att de flesta investerare, såväl privata som institutionella, använder sig 

av en passiv investeringsstrategi. Kravet på faktiskt befogad tillit innebär där-

med att investerare missgynnas av att agera på ett sätt som Nobelprisbelönad 

ekonomisk forskning pekar ut som rationellt.  

 
5.2 Rättspolitiska skäl för en reducering av ansvaret  
Efter huvudförhandlingen i Halliburton II kunde man läsa att U.S. Supreme 

Court var aktiv och väl förberedd när de fastställde den tillitspresumtion som 

upprättades i Basic 26 år tidigare.145 Mot bakgrund av redogjorda skäl emot en 

reducering av styrelseledamöters externa skadeståndsansvar för felaktig 

information ställer jag mig frågande till om detsamma kan sägas om den 

uppsättning justitieråd som dömde i BDO. Särskilt förvånande är det att HD 

inte la någon större vikt vid den ekonomiska teorin om börsens informations-

effektivitet. Fama fick som sagt Nobelpriset för sina studier bara månader före 

BDO-domen och justitieråd Herre som deltog i avgörandet var inbjuden till 

Nobelfesten.146 Även övriga rättspolitiska skäl emot en reducering av skade-

ståndsansvaret väger enligt min mening så tungt att det, allt annat lika, före-

ligger svaga incitament för många investerare att investera i svenska börsbolag 

överhuvudtaget. Därmed uppstår frågan om vilka rättspolitiska skäl som HD 

kan ha tagit stöd i när den gjorde ett reduktionsslut vid tillämpningen av 29:1 

ABL och begränsade den ersättningsberättigade kretsen genom att införa kravet 

på faktiskt befogad tillit. 

 

                                                
144 Fischel, Use of Modern Finance Theory in Securities Fraud Cases, s. 10.  
145 http://www.scotusblog.com/2014/03/argument-recap-justices-not-quite-ready-to-jettison-
landmark-securities-decision-seeking-middle-ground/, hämtad 2015-10-12.  
146 http://www.expressen.se/noje/extra/har-ar-kungens-privata-gastlista-till-sina-fester/, hämtad 
2015-12-02.  
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5.2.1 Flodvågsargumentet och risken för missbruk av möjligheten till 
skadestånd 
 

5.2.1.1 Ett skadegörarperspektiv på grund av rädslan för ett omfattande an-
svar 
I BDO-domen reducerade Högsta domstolen styrelseledamöters externa skade-

ståndsansvar för felaktig information genom följande argumentation:  

 

BDO-domen, p. 25: ”[…] bör beaktas att de straffrättsliga reglerna 

om svindleri sammantagna med 2 kap. 2 § skadeståndslagen ger ett 

visst skydd för investerare och andra vid direkta oegentligheter och 

särskilt allvarliga försummelser […]”. 

 

HD har visserligen rätt i att reglerna om svindleri ger ett ”visst” skydd för 

investerare. Som jag redogjort för i avsnitt 5.1.3 utgör det straffrättsliga an-

svaret dock ett svagt skydd som behöver kompletteras av ett skadeståndsansvar. 

Genom ett krav på faktiskt befogad tillit för rätten till skadestånd kompletteras 

ett svagt skydd för investerare med ett ännu svagare skydd.  Enligt min mening 

är förekomsten av regler om svindleri därför inte tillräckligt för att motivera ett 

reducerat skadeståndsansvar.  

 

BDO-domen, p. 65: ”[…] att ett ansvar som omfattar börskursens 

riktighet riskerar […] betydande svårighet att beräkna skadan 

eftersom oriktigheten i årsredovisningen skulle behöva isoleras från 

alla andra faktorer som kan ha påverkat börskursen.”. 

 

Enligt HD är även svårigheten att beräkna skadan ett argument för att reducera 

skadeståndsansvaret för oaktsamma styrelseledamöter som orsakat investerare 

skada. Som jag redogjort för i avsnitt 3.1.2 har dock experter inom finansiell 

ekonomi tagit fram metoder för skadeberäkning som godtagits av U.S. Supreme 

Court. Där HD lät sig begränsas av ett praktiskt problem använde sig alltså U.S. 

Supreme Court av sina kunskaper i finansiell ekonomi och fann en lösning. Jag 
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kan inte se några hinder för en svensk domstol att använda samma metoder. 

Påståendet om svårigheten att beräkna skadan är därför enligt min mening mer 

ett tecken på okunskap än ett godtagbart skäl för att reducera ansvaret.  

 

BDO-domen, p. 17: ”Restriktiviteten har bl.a. att göra med vad som 

i angloamerikansk rättspraxis och rättslitteratur har kallats för the 

floodgate argument (översvämningsargumentet, även kallat 

dammlucksargumentet respektive flodvågsargumentet)”. 

 

HD delar alltså min uppfattning om att utvecklingen av skadeståndsansvaret 

kan ta stöd av komparativa inslag, och även HD valde att snegla över Atlanten. 

Med ”angloamerikansk rättspraxis” menar HD med största sannolikhet 

Ultramares Corporation v. Touche147 (”Ultramares”) där Court of Appeals of 

New York reducerade en revisors skadeståndsansvar för att undvika ”liability 

in an indeterminate amount for an indeterminate time to an indeterminate 

class”. Flodvågsargument har alltså att göra med att ett omfattande 

skadeståndsansvar riskerar vara oförutsebart och oproportionerligt för skade-

göraren både vad gäller antalet skadelidande och storleken på skadan. 

Ultramares är dock från år 1932 och i de nutida rättsfallen Basic och 

Halliburton II som handlar om det federala skadeståndsansvaret för styrelse-

ledamöter i börsbolag ansåg U.S. Supreme Court att andra rättspolitiska skäl 

vägde tyngre än risken för ett omfattande ansvar. Att HD anser att argumenten i 

Ultramares väger tyngre än de i Basic och Halliburton II hade varit en sak. Att 

HD inte ens nämner de senare rättsfallen får dock åtminstone mig att befara att 

HD inte ens känner till att de existerar. En annan förklaring skulle dock givetvis 

kunna vara att HD valt att inte skriva ut alla argument i domskälen.  

HD baserade dock inte BDO-domen enbart på föråldrad amerikansk rätt. 

Argumentationen har även stöd i Kleinemans avhandling från året innan Basic. 

Kleineman är visserligen kritisk till en strikt spärregel men förespråkar en 

restriktiv syn på skadeståndsansvar då styrelseledamöter i börsbolag oaktsamt 

                                                
147 Ultramares Corporation v. Touche, 255 N.Y. 170, 174 N.E. 441 (1931). 
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offentliggjort felaktig information. 148  Precis som HD menar Kleineman att 

risken för att skadeståndsansvaret ”svämmar över alla breddar” är ett tillräckligt 

starkt rättspolitiskt skäl för att reducera styrelseledamöters skadeståndsansvar 

för felaktig information.149 En sådan uppfattning har även visst stöd i förarbeten 

till 29:1 ABL där det framgår att lagstiftaren anser att jämkningsreglerna i 29:5 

ABL inte alltid är tillräckliga för att åstadkomma en balans mellan skade-

görande handling och skadans omfattning.150  

När man talar om flodvågsargumentet bör man dock vara medveten om att 

det är en immunitetsfaktor. Roos menar till och med att en kraftig reducering av 

styrelseledamöters skadeståndsansvar genom att anta ett skadegörarperspektiv 

nedrustar skyddet för investerare på ett sätt som strider mot allt 

ersättningsrättsligt tänkande.151 Även Schultz är kritisk och menar att flodvågs-

argumentet, som saknar ett skadelidandeperspektiv, utgör ett avsteg från en 

rättspolitisk grundprincip. 152  Enligt Schultz är det orimligt att inte allokera 

risken för skada på skadevållaren om det inte finns empiri som visar att det vore 

samhällsekonomiskt ineffektivt.153 I ljuset av detta är det enligt min mening 

anmärkningsvärt att varken HD:s eller Kleinemans argumentation om att ett 

omfattande ansvar riskerar bli oproportionerligt stort tar stöd i empiriska 

undersökningar. När HD eliminerar skyddet för investerare som handlat aktier 

över börsen gör de det alltså baserat på gissningar om konsekvenserna av ett 

mer omfattande skadeståndsansvar.  

I USA finns visserligen empiri som visar att en mer omfattande 

ersättningsberättigad krets har gett upphov till fler skadeståndsanspråk, men det 

saknas stöd för att detta har påverkat börsbolagens lönsamhet över tid. 154 

                                                
148 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 206 och 278 ff.  
149 A.a., s. 307 f. och 318 f.  
150 SOU 1995:44, s. 251.  
151 Roos, Anmälan av Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 43 ff.  
152 Schultz, Adekvansläran, s. 73. 
153 A.st.  
154 Cox & Thomas, Letting Billions Slip Through Your Fingers: Empirical Evidence and Legal 
Implications of the Failure of Financial Institutions to Participate in Securities Class Action 
Settlements, s. 411 ff. 
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Dessutom har de amerikanska bolagen upprättat effektivare informations-

givningssystem som stärkt förtroendet för aktiemarknaden.155  

 

5.2.1.2 Möjligheten till grupprättegång 

Enligt amerikanska Federal Rule of Civil Procedure Rule 23 kan en grupp 

skadelidande föra en skadeståndstalan tillsammans (”grupptalan”) om bland 

annat ”the questions of law or fact common to the class members predominate 

over any questions of law affecting only individual members”.156 Att detta inte 

är uppfyllt om en individuell faktiskt befogad tillit måste prövas är självklart. 

Eftersom Rule 23 är skriven med skadelidande investerare i åtanke är denna 

situation naturligtvis inte önskvärd. 157  Ur ett amerikanskt perspektiv är en 

tillitspresumtion därför motiverad i och med att den är en förutsättning för 

möjligheten att föra en grupptalan.158 I likhet med resonemanget ovan i avsnitt 

5.1.3.1 har SEC dessutom uttryckt att möjligheten till grupptalan bidrar 

väsentligt till skyddet för investerare och att den är nödvändig för att säkerställa 

efterlevnad av informationsgivningsreglerna.159  Alla är dock inte av samma 

uppfattning. Amerikanska kritiker till tillitspresumtionen menar att denna 

tillsammans med en grupptalan möjliggör grundlösa skadeståndsanspråk som 

syftar till att nå en förlikning utan att behöva bevisa att styrelsen brutit mot 

någon aktsamhetsstandard eller att skada faktiskt uppstått.160 Kritiken tar stöd i 

statistik som visar att endast ca. 5 procent av alla stämningsansökningar de 

senaste 20 åren gått till domstol.161 I USA bör dock detta problem vara löst efter 

Halliburton II eftersom styrelsen numera kan stoppa en grupptalan innan den 

                                                
155 A.st.  
156 Federal Rule of Civil Procedure Rule 23(b)(3).  
157 Brief of Amici Curiae Civil Procedure Scholars Supporting Respondent, s. 13.  
158 Se även resonemang i Basic.  
159 Brief of Amici Curiae Civil Procedure Scholars Supporting Respondent, s. 15 f.  
160 Brief for Chamber of Commerce of the United States of America and National Association 
of Manufacturers as Amici Curiae in Support of Petitioners, s. 8-9, Brief of the Securites 
Industry and Financial Markets Association as Amicus Curiae in Support of Petitioners, s. 21 
ff., Brief for Chambers of Commerce of the United States of America, National Association of 
Manufacturers, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, and Business 
Roundtable as Amici Curiae Supporting Petitioners, s. 21.  
161  Brief for the Committee on Capital Markets Regulation as Amicus Curiae Supporting 
Petitioners, s. 13. 
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går till huvudförhandling genom att bland annat visa att informationen inte 

påverkat börskursen.162 

Ur ett svenskt perspektiv, i ljuset av att HD m.fl. uttryckt en rädsla för en 

flodvåg av skadeståndsanspråk mot styrelseledamöter, är dock möjligheten till 

grupptalan en potentiell uppförsbacke för den som förespråkar en 

tillitspresumtion. Likt Rule 23 gäller enligt § 8 p. 1 i lagen (2002:599) om 

grupprättegång att en grupptalan får tas upp till prövning om talan, bland annat, 

grundas på omständigheter som är gemensamma eller likartade för 

gruppmedlemmarnas anspråk. En tillitspresumtion skulle alltså teoretiskt sett 

kunna leda till grupprättegångar som medför att anspråken ”svämmar över alla 

breddar”. Risken för detta är dock liten i praktiken eftersom den svenska lagen 

fått ett blygsamt genomslag. När lagstiftaren utvärderade lagen hösten 2007 

hade en grupptalan endast initierats vid tio tillfällen under de knappt fem år som 

lagen varit i kraft. 163  När Stanford University hösten därpå ombesörjde en 

empirisk undersökning av antalet grupprättegångar i Sverige uppgick antalet till 

tolv,164 och vid sökning på ”grupprättegång” på Karnov för att få en uppdaterad 

lägesbild går det att konstatera att inga ytterligare grupprättegångar initierats i 

Sverige. Tolv fall på snart tretton år är enligt min mening inte någon flodvåg. 

Mot bakgrund av detta är risken för stora mängder grupprättegångar ett svagt 

argument för att begränsa den ersättningsberättigade kretsen genom ett krav på 

faktiskt befogad tillit. Tvärtom föreligger enligt mening en ännu större 

anledning att använda sig av en tillitspresumtion i svensk rätt. För det fall 

användandet av grupptalansinstitutet skulle ta en oönskad utveckling genom 

ökad förekomst av grundlösa skadeståndsanspråk mot styrelseledamöter skulle 

situationen dessutom kunna regleras i efterhand genom en ändring av lagen om 

grupprättegång, precis som amerikanska kongressen gjort genom Private 

Securities Litigation Reform Act of 1995.  

 

                                                
162 Se ovan i avsnitt 3.1.2 (5) om att motbevisa tillitspresumtionen.  
163 Ds 2008:74, s. 12.  
164 National report: Group Litigation in Sweden.  
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5.2.1.3 Risken för att möjligheten till skadestånd missbrukas 

Ett annat problem som HD inte resonerade kring, men som är uppmärksammat i 

amerikansk akademisk diskussion, är att en lättillgänglig skadeståndsregel 

riskerar att användas som en försäkring mot dåliga investeringar. Som nämnt 

ovan i avsnitt 5.2.1.2 finns studier som visar på förekomst av grundlösa 

skadeståndsanspråk som syftar till att nå en förlikning utan att behöva bevisa att 

styrelsen brutit mot någon aktsamhetsstandard eller att skada faktiskt uppstått. 

Trots att det numera ställs högre krav för att initiera en grupptalan kvarstår 

problemet till viss del i USA.  

Att samma situation skulle uppstå i Sverige ser jag dock som mindre 

sannolik med anledning av att det föreligger betydande skillnader mellan 

amerikansk och svensk rätt avseende incitamenten att initiera en skadestånds-

talan. En sådan skillnad är risken att behöva stå för motpartens rätte-

gångskostnader. I USA är huvudregeln vid skadeståndstalan enligt § 10(b) SEA 

och Rule 10b-5 att vardera part bär sina egna kostnader, vilket betyder att 

styrelsen kan vara angelägen att förlikas i tidigt skede trots att de anser sig ha 

en god chans att vinna i domstol.165  En annan skillnad är att skadestånds-

processer som har sin grund i att styrelsen offentliggjort felaktig information 

ofta initieras av amerikanska advokater som driver på processen och annonserar 

om att skadelidande investerare har möjlighet att få ersättning för sin skada.166 

Enligt 7.8 i Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed är sådan 

verksamhet inte tillåten för svenska advokater, vilket enligt min mening innebär 

att legitimiteten minskar för flodvågsargument som tar stöd i amerikansk 

statistik över antalet skadeståndsanspråk. Ytterligare en pådrivande effekt är att 

amerikanska advokater har möjlighet att finansiera en skadeståndstalan och 

fakturera klienter i efterhand baserat på en kvotdel av uppdragets resultat.167 

Eftersom 4.2 i Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed 

                                                
165 Bratton & Wachter, The Political Economy of FOTM, s. 101, och avsnitt 3.1 ovan om att 
detta är en förklaring till att skadeståndstalan grundar sig på § 10(b) SEA och Rule 10b-5 i 
högre utsträckning än § 18 SEA, under vilken förloraren betalar motpartens 
rättegångskostnader.  
166 Bratton & Wachter, The Political Economy of FOTM, s 101.  
167 A.st.  
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förbjuder sådana riskavtal där advokaten kan ha ekonomiska incitament att 

vidta handlingar som kan skada klientens intressen föreligger ytterligare anled-

ning att anta att ett mer omfattande skadeståndsansvar i svensk rätt inte skulle 

missbrukas.  

 

5.2.2 Ett omfattande skadeståndsansvar är orättvist för styrelsen  
 
5.2.2.1 Ersättningsskyldigheten står inte i proportion till agerandet  

Ett argument för att reducera ansvaret är att ett litet fel i offentliggjord 

information kan orsaka stor skada på grund av dess kurspåverkande effekt. 

Skadans storlek kan dock hanteras på andra sätt än att begränsa den 

ersättningsberättigade kretsen. Risken för att bli skyldig att betala ett extremt 

högt belopp kan balanseras av bland annat jämkningsregler, som t.ex. 29:5 

ABL, eller ansvarsförsäkringar som inte orsakar en olikbehandling av 

investerare. Dessutom kan aktsamhetsstandarden ses över. Amerikansk rätt 

uppställer sannolikt ett högre krav än vanlig oaktsamhet.168 Att utreda gränserna 

för detta och vad som är lämpligast faller dock som sagt utanför syftet med den 

här uppsatsen.  

 

5.2.2.2 Det uppstår ingen nettoförlust  
Ett ytterligare argument för att reducera ansvaret är att det sällan uppstår en 

nettoförlust. Med detta menar jag att för varje krona som en skadelidande 

förlorar genom att köpa till en förvrängd börskurs så tjänar säljaren en krona. 

Om säljaren inte bidragit till den felaktiga informationsgivningen får han natur-

ligtvis behålla sin vinst. I varje enskild transaktion uppstår därför ingen sam-

hällsekonomisk förlust, och förutsatt att det inte är en styrelseledamot som är 

säljare eller har en bonus knuten till resultatmål tjänar styrelseledamoten inga 

pengar på att offentliggöra felaktig information. Om investerare dessutom har 

en väldiversifierad aktieportfölj menar kritiker till ett omfattande skadestånds-

ansvar att förluster och vinster orsakade av felaktig information tar ut varandra 

                                                
168 Se avsnitt 3.1.2 (3). 
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över tid. 169  Eftersom informationsgivning kostar börsbolagen pengar argu-

menterar Bratton och Wachter därför för att möjligheten till att diversifiera sin 

aktieportfölj utesluter behovet av att ”köpa” en extra försäkring i form av 

möjligheten till skadeståndsersättning.170 Att konsekvensen av detta skulle vara 

att felaktig informationsgivning accepteras och kanske till och med 

normaliseras beaktar dock inte Bratton och Wachter.  

 

5.2.3 Ett utökat skydd för investerare är kostsamt 
Ett omfattande skadeståndsansvar innebär visserligen att styrelseledamöter 

behöver lägga ner resurser på regelefterlevnad av informationsplikter. Detta 

ökar rimligtvis kostnaderna för börsbolagen, vilket riskerar gå ut över värde-

tillväxt och utdelningar. Stattin bedömer exempelvis att efterlevnad av 

amerikanska SOX-akten kostar finansbranschen 66 000 heltidstjänster. 171 

Förluster för enskilda skulle därför kunna vara motiverade vid en avvägning 

mellan investerarskydd och risken för omotiverad resursanvändning.172 Utform-

ningen av skadeståndsansvaret handlar dock om att säkerställa efterlevnad av de 

regler som redan finns, inte om att implementera nya informationsgivnings-

regler. Eventuella kostnadsökningar skulle därmed betyda att börsbolagen 

bedömer att de inte redan lägger ner tillräckliga resurser på att tillgodose att 

informationsgivningen håller en tillräckligt god standard. Jag har svårt att före-

ställa mig att lagstiftaren infört informationsgivningsregler som bara behöver 

efterlevas till viss del. Enligt min mening är ökade kostnader därför inte ett till-

räckligt starkt argument för att reducera skadeståndsansvaret.  

Vidare riskerar regler som gynnar mindre privata investerare hämma 

avkastningen för sofistikerade investerare som har resurser för att analysera 

information och handla utanför börsen, vilket gör det möjligt att uppfylla 

nuvarande krav för att få skadestånd enligt svensk rätt. Teoretiskt sett skulle 

alltså ett utökat skydd för de investerare som idag står utan möjlighet till skade-

                                                
169 Bratton & Wachter, The Political Economy of FOTM, s. 95.  
170 A.st.  
171 Stattin, Skandaldriven och problemdriven reglering, s. 173. 
172 Hörngren & Sjöberg, Statlig reglering av handel med aktier, s. 103.  
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stånd kunna innebära att sofistikerade investerare undviker investeringar i 

svenska börsbolag. Någon empiri som stödjer ett sådant scenario har jag dock 

inte kunnat hitta. 

Hörngren och Sjöberg argumenterar även för att privata investerare riskerar 

att få betala ett högt pris för ett starkare investerarskyddet, i form av exempelvis 

ett mer omfattande skadeståndsansvar, genom att färre bolag noterar sina aktier 

i Sverige och att utbudet för investeringar därmed minskar.173 I och med enkel-

heten i att investera i utländska börsbolag från sin inhemska internetbank är 

detta påstående dock inte sant.  

  

5.3  Sammanfattning av rättspolitiska skäl 
Att anta ett skadegörarperspektiv och kraftigt reducera styrelseledamöters 

skadeståndsansvar strider mot grundprincipen om att den som orsakar en skada 

ska ersätta den. På grund av rädslan för ett alltför omfattande ansvar har den 

ersättningsberättigade kretsen ändå begränsats genom krav på faktiskt befogad 

tillit i svensk rättspraxis. Denna rädsla är dock inte motiverad av någon empiri 

som visar på att ett skadeståndsansvar likt det som föreligger enligt amerikansk 

rätt skulle orsaka en flodvåg av skadeståndsanspråk. Anspråken är visserligen 

fler i USA, men stora skillnader i placering av rättegångskostnader, 

advokatetiska regler och förekomsten av grupprättegångar talar emot att en lik-

nande situation skulle uppstå i Sverige.  

 Andra argument för att reducera ansvaret är att det skulle hålla ned 

kostnaderna för regelefterlevnad och att investerare istället kan hantera risken 

för att skadas av felaktig information genom att diversifiera sina investeringar. 

Enligt min mening vore dock detta detsamma som att acceptera att 

informationsgivningsregler inte efterlevs och att tillåta att felaktig information 

offentliggörs till marknaden.  

 Någorlunda bättre argument är att det sällan uppstår någon nettoförlust vid 

handel till förvrängda börskurser, samt att ökade kostnader för regelefterlevnad 

riskerar leda till en minskad värdetillväxt för framförallt sofistikerade 

                                                
173 A.a., s 102.  
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investerare. Dessa rättspolitiska skäl för en reducering av ansvaret måste dock 

ställas mot rättspolitiska skäl emot en reducering.  

 Eftersom kravet på faktiskt befogad tillit inte går att bevisa vid handel över 

börsen begränsas den ersättningsberättigade kretsen på ett sätt som helt 

utesluter vissa typer av investerare. För det första motsvarar en sådan ordning 

inte lagstiftarens önskemål om att aktiemarknaden ska vara tillgänglig för alla. 

För det andra minskar skadeståndsansvarets avskräckande effekt och 

informationsgivningsregler riskerar därmed bli ett slag i luften. För det tredje 

står kravet på faktiskt befogad tillit i strid med etablerad ekonomisk teori om 

hur rationella investerare bör agera. För det fjärde finns inget självändamål i att 

investera i svenska börsbolag på grund av globalisering och förbättrad teknik 

som möjliggör investeringar i amerikanska börsbolag där skyddet för 

investerare är starkare.  

Ur ett större rättsekonomiskt perspektiv kan det vara mest effektivt allokera 

risken för skada till den person som lättast kan förebygga skadans uppkomst.174 

I detta sammanhang är denna person troligtvis investeraren. Den mest rationella 

preventiva åtgärden är dock att investera någon annanstans, vilket enligt min 

mening måste vara en oönskad följd av utformningen av ett skadeståndsansvar. 

Sammantaget riskerar alltså det reducerade skadeståndsansvaret, genom kravet 

på faktiskt befogad tillit, att skada förtroendet för aktiemarknaden till den grad 

att svenska börsbolag får svårare att attrahera riskvilligt kapital. Ett sådant 

scenario riskerar skada svenska börsbolags konkurrenskraft och i värsta fall den 

svenska samhällsekonomin.  

Emot denna slutsats står att jag inte ännu har stöd för en sådan utveckling 

efter BDO-domen i empiriska studier. Att investeringar i svenska börsbolag 

eventuellt inte minskat skulle dock kunna förklaras av att investerare i 

allmänhet har bristfälliga kunskaper om vidden av BDO-domens konsekvenser 

och att professionella investerare i viss mån har tillgång till ett mer omfattande 

investerarskydd. Som nämnt ovan i avsnitt 5.1.6.2 finns även studier på att vissa 

                                                
174 af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 125, Andersson, Håkan, Trepartsrelationer i 
skadeståndsrätten, s. 52.  
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investerare har en övertro på sin förmåga att investera med en högre lönsamhet 

än marknadsindex. Eftersom amerikanska börsbolag i allmänhet inte är lika väl 

genomlysta som svenska börsbolag i svensk media är dessa investerare 

sannolikt mer benägna att investera i svenska bolag. Om dessa anledningar 

stämmer överens med verkligheten föreligger enligt min mening intressanta 

möjligheter för svenska nätmäklare att tjäna pengar på att marknadsföra 

fördelarna med att investera i amerikanska aktier i stället för i svenska.  

I förarbetena till 29:1 ABL lämnade lagstiftaren över rättsutvecklingen av 

ansvarets omfattning till rättstillämpningen.175 Mot bakgrund av att lagstiftaren 

även har uttryckt en önskan om att ABL ska ligga i linje med internationell ut-

veckling för att göra svenska aktiebolag konkurrenskraftiga kan man fråga sig 

om detta var särskilt lämpligt. 176  Förutsatt att lagstiftaren inte ändrat upp-

fattning och numera ställer sig likgiltig inför risken för att svenska börsbolag får 

svårare att attrahera riskkapital samt att investerare i allmänhet inte önskar ett 

svagt investerarskydd krävs enligt min mening en lagändring.  

 

6. Lagförslag  
Mot bakgrund av ovan föreslår jag en ändring i ABL som ligger i linje med 

identifierade rättspolitiska skäl för ansvarets omfattning. Ändringen ska enbart 

gälla det externa informationsansvaret för styrelseledamöter i börsbolag och för 

att inte riskera riva upp all rättspraxis om 29:1 ABL föreslår jag två nya 

paragrafer i slutet av 29 kap. Särskilda regler som enbart omfattar börsnoterade 

aktiebolag förekommer i slutet av flera andra kapitel i ABL och reglerings-

tekniken är därför koherent med resten av lagen.  

 

29 kap. Skadestånd  

Särskilda bestämmelser om styrelseledamots skadeståndsansvar i vissa publika 

aktiebolag 

                                                
175 Prop. 2004/05:85, s. 186 f.  
176 A.a., s. 197 f.  
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15 § I ett publik aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad 

marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet, ska en styrelseledamot som när han eller hon fullgör sitt 

uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar köpare eller säljare av aktier 

som utfärdats av aktiebolaget skada genom offentliggörande av felaktig eller 

vilseledande kurspåverkande information ersätta skadan.  

 

Mellandom 

15 a § Är frågan om den felaktiga eller vilseledande informationen påverkade 

börskursen tvistig får domstol på yrkande av part avgöra frågan genom mellan-

dom. 

 
6.1 Lagkommentar 
 

6.1.1 ”För aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en 
reglerad marknad” 
Tillitspresumtionen i amerikansk rätt gäller för en skadelidande investerare som 

visar att aktien handlas på en öppen och välutvecklad marknad.177 I amerikansk 

akademisk diskussion handlar en del av kritiken av tillitspresumtionen om att 

domstolar kan ha svårt att avgöra vilka marknader som är öppna och 

välutvecklade.178 För att undvika detta problem i Sverige kan lagstiftningen 

peka ut vilka marknader som uppfyller dessa krav.  Enligt min mening finns 

anledning att anta att de svenska reglerade marknaderna, Nasdaq Stockholm 

och NGM, är vad Fama kallar för ”semistarkt effektiva”.179 I enlighet med 

analyserade rättspolitiska skäl är en tillitspresumtion motiverad på sådana 

marknader.  

 

                                                
177 Se avsnitt 3.1.2 (5). 
178 Grundfest, Damages and Reliance Under Section 10(b) of the Exchange Act, s. 59 ff.  
179 http://www.fi.se/Folder-SE/Konsument/Fragor-och-svar/Spara/Borser-och-aktiehandel1/, 
hämtad 2015-12-02.  
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6.1.2. ”Offentliggörande av felaktig eller vilseledande kurs-
påverkande information” 
Ansvar enligt amerikansk rätt förutsätter att den felaktiga information är 

väsentlig. Väsentlig information är sådan information som typiskt sett påverkar 

börskursen.180 29:1 ABL omfattar endast informationsplikter som följer av ABL 

och ÅRL. Information som ska offentliggöras i enlighet med VpmL, FFFS 

2007:17 och Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter riskerar dock att 

förvränga börskurser och därmed orsaka skada i lika hög grad. Av den 

anledningen föreslår jag att skadeståndsansvaret enligt den nya paragrafen 

omfattar samtliga informationsplikter angående kurspåverkande information. 

 

6.1.3 Investerares tillit till kurspåverkande information ska 
presumeras 
Rätten till skadestånd förutsätter inte att skadelidande investerare fäst faktisk 

tillit till den felaktiga informationen så länge investeraren köpt eller sålt aktien 

till börskursen. Detta ligger i linje med hur rationella investerare bör agera 

enligt Nobelprisbelönad ekonomisk forskning. Presumtionen faller givetvis om 

investeraren visste, eller borde ha vetat, att den kurspåverkande informationen 

var felaktig.  

 

6.1.4 Orsakssamband och det hypotetiska händelseförloppet  
För att det ska föreligga ett orsakssamband krävs att det varit motiverat för 

investeraren att överväga ett annat handlande om informationen inte hade varit 

felaktig. Det händelseförlopp som ska prövas är således hypotetiskt. I denna 

prövning kan det ligga nära till hands att tro att mindre fel i den offentliggjorda 

informationen inte hade föranlett ett annat agerande. Enligt min mening bör det 

dock kunna förutsättas att rationella investerare inte handlar till en börskurs på 

exempelvis 10 kronor om den egentligen borde ha varit 9,99 kronor. Under 

förutsättning att den offentliggjorda felaktiga informationen var kurspåverkande 

bör därför resultatet av en prövning av det hypotetiska händelseförloppet bli att 

investeraren inte hade investerat om informationen varit korrekt. På så sätt 
                                                
180 Se avsnitt 3.1.2 (2).  
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säkerställer skadeståndsansvaret rätten att investera till börskurser som inte är 

förvrängda av felaktig information.  

 

6.1.5 Beräkning av skadan 
För att ansvar ska uppkomma krävs naturligtvis att det uppstått en skada. Detta 

innebär att den felaktiga informationen inte bara ska vara kurspåverkande till 

sin natur. Den måste även faktiskt påverka börskursen. En prövning av om så är 

fallet kan göras genom eventstudier.181  För det fall en eventstudie visar att 

informationen påverkat börskursen men det inte går att fastställa en exakt skada 

kan domstolen uppskatta skadan till skäligt belopp enligt RB 35:5.  

 

6.1.6 Mellandom 
För att hålla ned rättegångskostnader och för att motverka grundlösa 

skadeståndsanspråk som syftar till att nå en förlikning föreslår jag att frågan om 

huruvida den felaktiga informationen faktiskt påverkat börskursen bör avgöras 

genom mellandom. I den mån en sådan möjlighet redan föreligger enligt RB 

17:5 förtydligar föreslagna 29:15 a ABL vikten av att så sker.  

 

6.2 Avslutande kommentar  
På grund av det reducerade skadeståndsansvaret efter BDO-domen föreligger 

enligt min mening fler incitament att investera i amerikanska börsbolag än i 

svenska. En lagändring i enlighet med ovan skulle ge ett starkare skydd för 

investerare som motverkar detta och gör det attraktivare att investera i svenska 

börsbolag. Vidare skulle medborgare uppmuntras att spara i aktier för en bättre 

pension eller högre levnadsstandard samtidigt som kapitalanskaffnings-

kostnaden skulle sjunka för svenska börsbolag till nytta för tillväxten i både 

bolag och samhället i stort.  

För att ansvaret ska motsvara vad som är rimligt att kräva av 

styrelseledamöter är det möjligt att aktsamhetsstandarden behöver ses över. 

Vilken nivå av oaktsamhet som ska krävas, och vilket agerande som 

                                                
181 Se avsnitt 3.1.2 (1).  
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klassificeras som oaktsamt är en intressant fråga av stor betydelse för 

skadeståndsansvarets omfattning. En utredning av detta har dock legat utanför 

uppsatsens syfte.  

För att styrelseledamöter inte ska bli rädda för att offentliggöra information 

finns det enligt min mening även anledning att snegla mot de så kallade ”safe 

harbors” som finns i amerikansk rätt. Dessa innebär att osäker information om 

exempelvis framtida händelser kan offentliggöras utan risk för skade-

ståndsansvar om informationen visar sig vara felaktig, under förutsättning att 

styrelsen inte vet att informationen är felaktig och offentliggörandet görs på ett 

visst sätt.182  

Slutligen vore det även intressant med en utredning av i vilken mån 

styrelseledamöter kan tillåtas friskriva sig från ansvar genom en föreskrift i 

bolagsordningen. Enligt min mening vore en sådan frivillig möjlighet 

lämpligare än en obligatorisk reducering av ansvaret genom lag och rättspraxis. 

Friskrivningen skulle behöva röstas igenom på en bolagsstämma och 

investerare som ogillar sådana bolag skulle ges möjlighet att rösta med fötterna 

och investera i andra svenska börsbolag, istället för som i dagsläget då 

rationella investerare bör välja investeringar i exempelvis USA.  

 
  

                                                
182 Palmiter, Securities Regulation, §3.2.2. 
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