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Sammanfattning 

Denna uppsats har redogjort för det externa skadeståndsansvar som kan uppkomma för 

organledamöterna, särskilt bolagsledningen, i aktiemarknadsbolag vid felaktig eller vilseledande 

informationsgivning. I detta sammanhang har felaktiga eller vilseledande årsredovisningar särskild 

betydelse eftersom dessa innehåller väsentlig information om bolag och deras ekonomiska 

ställning. Korrekt information från aktiemarknadsbolag är viktigt för att investerare på 

värdepappersmarknaden ska kunna fatta välgrundade affärsbeslut. Av den anledningen syftar 

regleringen kring informationsgivningen till att fungera som ett skydd för investerare såväl som att 

säkerställa värdepappersmarknadens effektivitet.  

Domstolens bedömning i BDO-målet har varit av särskilt intresse då målet åskådliggör den rådande 

problematiken avseende organledamöternas ansvar för felaktig eller vilseledande 

informationsgivning och investerarskyddet. Denna problematik har föranlett en jämförelse med 

engelsk bolagsrätt i syfte att urskilja skillnader och anföra förslag på förändring avseende 

bedömningen av ansvaret samt regleringen kring detta. 

Vid en jämförelse av bolagsledningens och revisorns ansvar har utredningen visat att det i första 

hand har varit revisorn som blivit föremål för skadeståndstalan avseende felaktig eller vilseledande 

informationsgivning. Av den anledningen har både bolagsledningens och revisorns roll i 

aktiemarknadsbolaget varit av betydelse för denna uppsats.  

Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att domstolens bedömning av revisorns externa 

skadeståndsansvar i BDO-målet talar för att samma bedömning kan appliceras på bolagsledningens 

ansvar. Med anledning av organledamöternas olika roller i aktiebolaget har jag ansett att 

bolagsledningen bör vara ansvarig i första hand och revisorn i andra hand. Domstolens olika 

överväganden i BDO-målet och det hypotetiska händelseförloppet som lades till grund för 

domslutet saknar enligt min mening tillräcklig grund. Av den anledningen anser jag att domstolen 

borde motiverat sina slutsatser ytterligare och beaktat relevanta ekonomiska teorier.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Revisorns externa skadeståndsansvar vid felaktig eller vilseledande informationsgivning har varit 

ett omdiskuterat ämne i såväl utlandet som i Sverige då ett flertal uppmärksammade mål har varit 

föremål för prövning de senaste åren.1 Dessutom har redovisningsskandalerna som ägde rum i 

början av 2000-talet föranlett stor uppmärksamhet från omvärlden.2 Detta har lett till osäkerhet på 

aktiemarknaden, eftersom marknadens intressenter får svårt att fästa tillit till årsredovisningar och 

annan information som granskats av revisorer åt aktiemarknadsbolagen. Ansvarsfördelningen i 

aktiebolagslagen (2005:551) [cit. ABL] är teoretiskt sett tydlig i detta avseende då samtliga 

organledamöter ansvarar för bolagets informationsgivning på något vis. I praktiken har det dock 

visat sig att fördelningen av ansvaret inte varit lika självklar, vilket varit till nackdel för revisorn. 

För att stävja denna oönskade utveckling och öka förtroendet för revisionen har EU nyligen 

utformat ett så kallat revisionspaket, som även har till syfte att förtydliga ansvarsfördelningen 

mellan organledamöterna.3  

Utgångspunkten i den svenska aktiebolagsrätten är att skadeståndsansvaret bestäms individuellt i 

förhållande till skadan och skadevållaren. I vissa fall kan ansvaret även vara solidariskt enligt 29 

kap. 6 § ABL, exempelvis då organledamöterna gemensamt medverkat till den uppkomna skadan. 

Eftersom styrelseledamöternas, den verkställande direktörens (VD) och revisorns ansvar i detta 

hänseende styrs av samma kriterier i 29 kap. 1-2 §§ ABL, föranleder detta att styrelseledamöternas 

och VD:s ansvar sammanhänger med frågan om revisorns ansvar. Av den anledningen kommer 

denna uppsats främst inriktas på styrelseledamots och VD:s ansvar.  

Vad avser den bolagsrättsliga regleringen i England bygger denna på common law, vilket i princip 

innebär att lagreglerna bygger på prejudiciella avgöranden från domstolen, The Supreme Court.4 

Med anledning av Englands medlemskap i EU har bland annat det bolagsrättsliga området 

harmoniserats till viss del, vilket medfört att flertalet liknande regler som finns i ABL, lagreglerats 

även i engelsk rätt. Av intresse för denna uppsats är främst Companies Act 2006, som bland annat 

                                                           
1 Bolagsrevisorn, s. 17 och s. 34. 
2 SOU 2016:34 s. 35-36. 
3 SOU 2016:34 s. 48 och s. 139. 
4 American Business Law A Civil Law Perspective, s. 19. 
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innehåller regler om de olika bolagsformerna och årsredovisningen.5  

De väsentliga rättsfallen som kommer att behandlas närmare i denna uppsats är det så kallade BDO-

målet och det engelska rättsfallet Caparo Industries Plc vs. Dickman (Caparo Industries).6 I båda 

rättsfallen redogör domstolen för bedömningen av revisorns externa skadeståndsansvar, vilket 

kommer att behandlas närmare nedan. Till följd av likheterna mellan BDO-målet och Caparo 

Industries är det av intresse för fullgörandet av uppsatsens syfte att utreda och jämföra de båda 

rättsfallen, för att belysa likheter och skillnader mellan svensk och engelsk rätt avseende det externa 

skadeståndsansvarets utsträckning. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda gällande rätt med avseende på hur bedömningen av 

organledamöternas externa skadeståndsansvar i aktiemarknadsbolag ser ut i Sverige respektive 

England. I detta avseende kommer särskild vikt att läggas vid styrelseledamöternas och VD:s 

ansvar. Syftet med att jämföra de båda rättsordningarna föranleds av att aktiemarknadsbolagens 

omfattning och betydelse för omgivningen inte är en fråga som begränsas till Sverige. Det är 

snarare en fråga som sträcker sig över flera länders gränser, särskilt med tanke på att vidden av 

utländska aktieägare i svenska börsnoterade bolag är betydande.7 Dessutom har svensk rätt, till 

följd av Sveriges medlemskap i EU, påverkats av engelsk rätt eftersom England utgör ett av de 

medlemsländer med särskilt framträdande roll inom EU.8 

Avslutningsvis resulterar uppsatsen i en slutdiskussion med ett de lege ferenda perspektiv på 

rättsläget. 

1.3 Frågeställningar 

För att tillgodose syftet med denna uppsats kommer följande frågeställningar utredas: 

- Hur ser det externa skadeståndsansvaret ut för organledamöter, särskilt bolagsledningen, i 

aktiemarknadsbolag vid felaktig eller vilseledande informationsgivning? 

 

                                                           
5 Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ belysning, s. 73-74. 
6 NJA 2014 s. 272, Caparo Industries plc v. Dickman (1990).  
7 Statistiska centralbyrån 2015: ”Ägandet av aktier noterande på svensk marknadsplats”. 
8 Komparativ rättskunskap, s. 20. 
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- Vilka möjligheter har investerare att erhålla externt skadestånd, på grund av felaktig eller 

vilseledande informationsgivning från aktiemarknadsbolag, vid förvärv av värdepapper på 

börsen? 

 

- Hur påverkas aktiemarknaden och organledamöternas, särskilt bolagsledningens, externa 

skadeståndsansvar av HD:s bedömning i BDO-målet? Bör de principer som HD tillämpat i 

sin bedömning tillämpas på ett annat sätt? 

 

1.4 Metod och material 

För att uppnå syftet med denna uppsats och vid besvarandet av dess frågeställningar har jag vid 

författandet använt mig av traditionella rättskällor; lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin, 

i enlighet med rättskälleläran. Nämnda källor har främst använts för att studera de båda 

rättsordningarna och utreda hur organledamöternas externa skadeståndsansvar ser ut enligt 

gällande rätt.  

Vad gäller den engelska rättsordningen har domstolen en särskild ställning vid skapandet och 

utvecklandet av de rättsliga reglerna. Därmed har Companies Act 2006, doktrin och annan väsentlig 

reglering studerats mot bakgrund av relevanta prejudikat på området. Eftersom uppsatsens syfte 

till viss del grundat sig på en jämförelse mellan svensk och engelsk rätt, har detta föranlett en 

tillämpning av en komparativ metod i lämplig omfattning.9 

Förarbetena har vid författandets gång varit centrala för förståelsen av lagbestämmelserna och 

lagstiftarens syfte. I synnerhet om, och hur, lagstiftaren har avsett att styrelseledamots och VD:s 

ansvar ska skilja sig från revisorns. Eftersom lagregleringen på detta område är knapphändigt i 

förhållande till aktiemarknadens omfattning, har även rättspraxis varit ett huvudsakligt moment i 

denna uppsats. Det bör noteras att rättspraxis på detta område främst behandlat revisorns externa 

skadeståndsansvar. Med anledning av att revisorns och övriga organledamöters skadeståndsansvar 

regleras enligt samma kriterier i 29 kap. 1–2 §§ ABL har rättspraxis studerats i syfte att klargöra 

hur långt detta ansvar kan utsträckas och för att avgöra vilka överväganden som ska beaktas i ett 

externt skadeståndsmål. Doktrin har varit ett väsentligt medel vid redogörandet av grundläggande 

gällande rätt såväl som att erhålla insikt om de olika uppfattningar som råder. I syfte att få ett 

                                                           
9 Komparativ rättskunskap, s. 20.  
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helhetsperspektiv över området har jag, utöver de traditionella rättskällorna, även använt mig av 

juridiska publikationer i form av artiklar, och i förekommande fall, vissa relevanta 

opinionsbildande artiklar från FAR:s tidning Balans. Det senare har gjorts i syfte att åskådliggöra 

den debatt som kontinuerligt förs. 

BDO-målets betydelse för denna uppsats är enligt min mening ofrånkomlig. Trots att målet främst 

behandlat frågan om revisorns ansvar, går det inte att bortse från att omständigheterna i målet kan 

tala för att bedömningen av det externa skadeståndsansvaret även kan appliceras på frågan om 

styrelseledamots och VD:s ansvar. Med anledning av detta kommer även revisorns roll i 

aktiemarknadsbolaget utredas i behövlig mån. Andra uppmärksammande mål är bland annat Clinic 

och Prosolvia, vilka också behandlar revisorns skadeståndsansvar.10  

Materialet i denna uppsats har framkommit från såväl doktrin som sökningar i juridiska databaser 

som exempelvis, Infotorg, Zeteo, Karnov och ssrn.com. 

1.5 Avgränsning 

I denna uppsats utreds och analyseras organledamöternas, särskilt bolagsledningens, externa 

skadeståndsansvar i aktiemarknadsbolag vid felaktig eller vilseledande informationsgivning. Detta 

kommer ske komparativt med svensk och engelsk rätt. Utgångspunkten för den svenska rätten är 

det reglerade skadeståndsansvaret i 29 kap. 1-2 §§ ABL, lagstiftning, förarbeten, rättspraxis samt 

doktrin. Relevanta ekonomiska teorier kommer behandlas i den mån som krävs för att tillgodose 

syftet med uppsatsen.  

Vad avser det interna skadeståndsansvaret har detta behandlats i det uppmärksammade Prosolvia-

målet, där ett bolag som gått i konkurs väckt talan mot revisorn och det stora revisionsbolaget Pwc. 

Målet avgjordes slutligt av hovrätten, där ett kraftigt skadestånd utdömdes, varvid parterna valde 

att förlikas.11 Med anledning av att det interna ansvaret sträcker sig utanför syftet med denna 

uppsats kommer Prosolvia-målet att lämnas utan avseende i det följande. Således kommer det 

interna skadeståndsansvaret inte att behandlas i denna uppsats, förutom att i enstaka fall styrka en 

analytisk slutsats.   

                                                           
10 NJA 1996 s. 224, Hovrätten för västra Sverige dom i mål nr T 4207-10.  
11 Hovrätten för västra Sverige dom i mål nr T 4207-10. 
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Uppsatsen har avgränsats till att enbart behandla aktiemarknadsbolag, dvs. sådana bolag vars aktier 

är upptagna till handel på en reglerad marknad, och inte andra typer av aktiebolag.12 Anledningen 

till detta är att informationsgivning från aktiemarknadsbolag är i synnerhet viktig eftersom 

regleringen på värdepappersmarknaden främst riktas mot dessa bolag.13  

Med anledning av EU:s revisionspaket har en utredning genomförts för att undersöka behovet av 

eventuella lagändringar i bland annat befintlig aktiebolagsrättslig lagstiftning. De förslag som 

utformats i utredningen och som är relevanta för uppsatsens syfte kommer att behandlas i den 

följande framställningen.14 

Det bör noteras att revisorn, utanför uppdragets ram som bolagsrevisor, kan komma att utföra andra 

typer av tjänster som exempelvis rådgivning till bolaget i andra affärsmässiga sammanhang. 

Huruvida revisorn agerar vårdslöst i denna rådgivning, blir dock inte föremål för skadeståndsansvar 

med stöd av 29 kap. ABL med anledning av att ansvaret enligt 29 kap. ABL enbart omfattar 

felaktigheter avseende räkenskaps- och förvaltningsrevisionen. Eftersom revisorns tjänster utanför 

uppdragets som bolagsrevisor faller utanför syftet med denna uppsats kommer det att lämnas 

därhän.15  

1.6 Disposition och terminologi 

Uppsatsen är indelad i fem kapitel. I nästkommande kapitel redogörs för aktiemarknadsbolagets 

informationsgivning som följs av en beskrivning av organledamöternas uppgifter samt ansvar i 

aktiebolaget. Därpå följer en beskrivning av relevanta ekonomiska teorier varvid kapitlet avslutas 

med analyserande synpunkter. Kapitel tre inleds med en överblick över den allmänna 

skadeståndsrätten i svensk rätt, varpå organledamöternas externa skadeståndsansvar och BDO-

målet behandlas. Kapitlet utmynnar i en analys av det rådande rättsläget, baserat på främst lagtext, 

förarbeten och rättspraxis. Därefter, i kapitel fyra, behandlas ersättning för ren förmögenhetsskada 

och externt skadeståndsansvar enligt engelsk rätt, varvid analytiska jämförelser görs med svensk 

rätt. Avslutningsvis innehåller kapitel fem avslutande kommentarer och slutsatser, i vilket en 

sammanfattning av mina ståndpunkter och analys återfinns. Denna ordningsföljd faller sig naturlig 

                                                           
12 Se 1 § 4 p. Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. 
13 Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 17-18.  
14 SOU 2016:34 s. 9-11. 
15 Svensk aktiebolagsrätt, s. 414. 
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eftersom informationsgivningens betydelse och organledamöternas uppgifter i aktiebolaget först 

måste beskrivas i syfte att förstå organledamöternas ansvar för informationsgivningen. Härigenom 

framkommer ett tydligt samband mellan informationsgivningen och organledamöternas ansvar. 

För att det överhuvudtaget ska vara fråga om skadestånd på grund av utgivande av information, 

krävs först att förekomsten av ett sådant ansvar har konstaterats.  

Vad gäller terminologin innehåller uppsatsen en mängd engelska uttryck och övriga begrepp. Dessa 

har i lämplig mån kursiverats för att enklare kunna uppfattas. Samtliga engelska begrepp ersätts 

inte alltid av en svensk översättning, dels till följd av att en sådan vedertagen översättning inte 

alltid funnits, dels för att jag funnit det lämpligare att behålla det relevanta engelska begreppet 

eftersom det utgör en bättre beskrivning i dess relevanta sammanhang. Ett exempel på detta är 

begreppet duty of care, som är det centrala begreppet för att en potentiell skadevållare ska anses ha 

en omsorgsplikt eller en plikt att iaktta försiktighet gentemot en påstådd skadelidande.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Ren förmögenhetsskada, s. 333.  
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2. Organledamöter i aktiebolag 

2.1 Inledning 

Aktiebolaget som bolagsform är en unik företeelse i jämförelse med andra bolagsformer, främst i 

det hänseendet att aktieägarna som huvudregel enbart svarar för det kapital som de tecknat aktier 

för i enlighet med 1 kap. 3 § ABL.17 Detta utgör troligtvis en av flera anledningar till varför 

aktiebolaget är den mest förekommande bolagsformen i Sverige.18 

Enligt ABL finns det två typer av aktiebolag, privata och publika. Vidare kan de publika bolagen 

vara noterade på en reglerad marknad. Med detta avses att bolaget antingen är noterat på Nasdaq 

OMX Stockholm eller Nordic Growth Market NGM AB.19 Det är dessa aktiebolag, så kallade 

aktiemarknadsbolag, som kommer att behandlas i den följande framställningen. För de bolag som 

är noterade på en reglerad marknad är även svensk kod för bolagsstyrning gällande (Koden).20  

Detta kapitel inleds med en redogörelse över aktiemarknadsbolagens informationsgivning, för att 

ge en introducerande insikt om informationsgivningens påverkan och betydelse för 

värdepappersmarknaden. Därefter följer en beskrivning av organledamöternas uppgifter i 

aktiebolaget och deras skyldigheter kring utgivandet av information. Avslutningsvis diskuteras 

relevanta ekonomiska teorier och deras betydelse för värdepappersmarknaden.  

2.2 Aktiemarknadsbolagets informationsgivning 

Aktiemarknadsbolagens verksamhet är av stor betydelse i både Sverige och omvärlden då dessa 

bolag till stor del bidrar till världsekonomin. Till följd därav är det av flera anledningar viktigt att 

informationen som lämnas av dessa aktiemarknadsbolag är korrekt och inte vilseledande, vilket 

regleringen kring informationsgivningen har till syfte att upprätthålla.21 

En stor del av den information som aktiemarknadsbolag lämnar riktas till investerare på 

värdepappersmarknaden, men även till övriga intressenter. Informationen används av investerare i 

syfte att kunna göra en välgrundad bedömning av aktiemarknadsbolaget och ta ställning till 

                                                           
17 Jfr ansvarsgenombrott i NJA 1947 s. 647. Se även Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 49-51. 
18 Bolagsrevisorn, s. 21.  
19 Finansinspektionen: Börser och aktiehandel. 
20 Svensk kod för bolagsstyrning, s. 26.  
21 Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 18, SOU 2006:50 s. 136. 
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huruvida en investering i ett visst bolag kan leda till avkastning. Härigenom fungerar 

informationsgivningen dels som ett skydd för potentiella investerare, dels som en metod att öka 

investerares förtroende för värdepappersmarknaden. Informationen är även viktig ur ett 

kontrollperspektiv, eftersom investerare och andra intressenter ska ha insyn i vad bolagsledningen 

företar. Denna insyn syftar främst till att erhålla vetskap om de fall där bolagsledningen handlat i 

strid med bolagets intresse.22 

Eftersom regleringen på värdepappersmarknaden till stor del har influerats av ekonomiska teorier, 

är minskningen av så kallade transaktionskostnader ytterligare en aspekt som framförs i syfte att 

framhäva vikten av regleringen. Förekommande transaktionskostnader på värdepappersmarknaden 

är sådana som uppkommer på grund av insamling och behandling av information samt 

förhandlingskostnader vid slutande av avtal.23 Förutom att förekomsten av reglering medför en 

lägre nivå av transaktionskostnader, följer också att handeln på sekundärmarknaden organiseras 

vilket skapar goda förutsättningar för prisbildningen på värdepapper. Följden av detta blir att 

investerare har bättre möjlighet att fatta välgrundade beslut, eftersom priset på de värdepapper som 

förmedlas via börskursen blir mer rättvisande. 24  Dessutom har kravet på att 

aktiemarknadsbolagens information ska uppvisa en så rättvisande bild som möjligt skärpts genom 

EU:s antagande av marknadsmissbruksdirektivet.25 Ett huvudsakligt syfte med regleringen kring 

informationsgivningen är således att minska förekomsten av asymmetrisk information för att uppnå 

det önskade resultatet av en mer effektiv värdepappersmarknad.26 

Enligt 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) [cit. ÅRL] ska samtliga aktiebolag årligen upprätta 

en årsredovisning samt en koncernredovisning, om bolaget är moderbolag. I 8 kap. 3 § ÅRL anges 

att årsredovisningen ska lämnas in till Bolagsverket. Innan dess ska styrelsen och VD:n 

underteckna årsredovisningen och låta revisorn granska denna innan beslut om fastställande av 

årsredovisningen fattas av bolagsstämman, vilket följer av 2 kap. 7 § ÅRL. Syftet med 

undertecknandet är att styrelsen och VD:n ska bekräfta att årsredovisningen uppfyller de i lag 

                                                           
22 Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 20 och s. 75. 
23 Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 76-77. 
24 SOU 2006:50 s. 136. 
25 Marknadsmissbruksdirektivet. Se även Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ belysning, s. 523. 
26 Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 76-77. Se mer om asymmetrisk info i avsnitt 2.5.1. 
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angivna kraven samt att innehållet återger en rättvisande bild av bolaget.27  

2.3 Aktiebolagets organisation 

I ABL finns krav på införandet av vissa bolagsorgan. Dessa är bolagsstämman, som är det högsta 

beslutande organet, och styrelsen. I aktiemarknadsbolag finns även krav på att VD ska utses och 

att bolaget ska ha minst en auktoriserad revisor enligt 9 kap. 1 § ABL. Dessutom ska styrelsen i 

aktiemarknadsbolag även ha ett revisionsutskott. Bolaget kan dock välja att vara utan ett sådant 

utskott om vissa krav angivna i lag är uppfyllda.28  

Styrelsen utses av aktieägarna på bolagstämman och har till uppgift att sköta den övergripande 

förvaltningen av bolaget samt dess organisation enligt 8 kap. 4 § ABL. Inom styrelsens 

ansvarsområde ingår således skötseln av den ekonomiska förvaltningen, vilket bland annat innebär 

att styrelsen ska säkerställa att bokföringen sker på ett korrekt sätt. Styrelsen väljer i sin tur en VD 

som har till uppgift att ansvara för den löpande förvaltningen i enlighet med 8 kap. 27 § ABL.  

Revisorn som utses av bolagsstämman innehar, till skillnad från styrelsen och VD:n, enbart en 

kontrollerande funktion i bolaget som består i att granska årsredovisningen, bokföringen och 

bolagsledningens förvaltning av bolaget i enlighet med god revisionssed.29  

2.3.1 Styrelsen och den verkställande direktören i aktiebolag 

Styrelsen och VD:n utgör tillsammans bolagsledningen och ansvarar för förvaltningen av bolaget. 

Styrelsen sköter den övergripande förvaltningen, dvs. samtliga åtgärder som enligt ABL eller 

bolagsordningen inte ska beslutas av bolagsstämman, och utgör därmed det högsta verkställande 

organet i aktiebolaget. Styrelsen har således rätt att teckna bolagets firma och har skyldighet att 

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska ställning. I det sistnämnda inkluderas ansvaret för den 

ekonomiska förvaltningen, redovisningen och bolagets organisation m.m.30  

Den löpande förvaltningen, som består av den vardagliga skötseln och ledningen av bolaget, 

handhas istället av VD:n. VD:n har, i likhet med styrelsen, rätt att företa rättshandlingar å bolagets 

                                                           
27 SOU 2009:46 s. 146. Se även Svensk aktiebolagsrätt, s. 413.  
28 Aktiebolagsrätt, s. 25 och s. 222. Se mer härom i avsnitt 2.3.3. 
29 Aktiebolagsrätt, s. 217-220 och s. 287.  
30 Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ belysning, s. 278 och s. 321. 
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vägnar, dock enbart i den utsträckning som krävs för att sköta den löpande förvaltningen.31  

Av styrelseledamöternas och VD:s ställning som bolagsledning följer en löpande skyldighet att ha 

uppsikt över utvecklingen i företaget och utföra det som enligt lag erfordras för att bibehålla bolaget 

skadefritt. Ur denna synpunkt kan bolagsledningens uppdrag i bolaget jämföras med ett 

sysslomannauppdrag, till följd av den vårdplikt de anses inneha. Såväl vid aktiva skadehandlingar 

som vid underlåtenhet att vidta erforderliga åtgärder riskerar både styrelseledamöterna och VD:n 

att bli skadeståndsansvariga.32 Styrelsen i aktiemarknadsbolag ska dessutom enligt 8 kap. 46 a § 

ABL upprätta en arbetsordning i vilken det bland annat anges hur arbetsfördelningen är uppdelad 

mellan styrelsens ledamöter. Syftet är bland annat att skapa en grundpelare för styrelsens arbete 

och förenkla en eventuell bedömning av enskilda styrelseledamöters ansvar.33 

Till följd av styrelseledamöternas och VD:s befattningar i bolaget, ansvarar de för upprättandet och 

offentliggörandet av års- och koncernredovisningen. Årsredovisningen utgör en sammanställning 

av bolagets ekonomiska ställning och är av väsentligt intresse för aktiemarknadens intressenter. 

Med hänsyn till detta är ett av syftena med upprättandet av årsredovisningar att intressenter ska 

kunna fatta genomtänka beslut på grundval av årsredovisningen. I och med offentliggörandet av 

årsredovisningen möjliggörs även insyn och kontroll i bolagets verksamhet av såväl aktieägare och 

andra.  

Vad som avses med årsredovisning stadgas i 2 kap. 1 § ÅRL. I detta lagrum anges att 

årsredovisningen ska innehålla en balansräkning, en resultaträkning, en förvaltningsberättelse, 

noter och för aktiemarknadsbolag samt andra större bolag även en finansieringsanalys.34 Samtliga 

av årsredovisningens delar i aktiemarknadsbolag ska upprättas enligt huvudregelverket K4 och 

uppfylla de generella kraven på överskådlighet samt god redovisningssed enligt 2 kap. 2 § ÅRL.35 

Vidare ska balans- och resultaträkningarna vara upprättade på ett sätt som uppvisar en rättvisande 

bild av företaget enligt 2 kap. 3 § ÅRL medan förvaltningsberättelsen kan liknas vid en rapport 

från bolagsledningen. Förvaltningsberättelsen ska, enligt 6 kap. 1 första stycket § ÅRL, ge en 

rättvisande översikt över företagets framtida utveckling och ekonomiska ställning. Följaktligen ska 

                                                           
31 Svensk aktiebolagsrätt, s. 179.  
32 Svensk aktiebolagsrätt, s. 413. 
33 Prop. 1997/98:99 s. 81. 
34 SOU 2009:46 s.76. 
35 Bolagsverket: Potentiell samhällsnytta med XBRL. 
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förvaltningsberättelsen återge en mångsidig bild av aktiebolagets reella förhållanden och resultat.36  

Om det visar sig att årsredovisningen inte upprättats i enlighet med tillämplig lag om 

årsredovisning, kan bolagsledningen komma att hållas ansvarig för detta.37  

2.3.2 Revisorn i aktiebolag 

Aktiemarknadsbolagens informationsgivning utgör en essentiell del för investerare och övriga 

intressenter på aktiemarknaden. Till följd av detta är revisorns roll vid granskning, kontroll och 

rapportering av aktiebolagets räkenskaper av väsentlig betydelse för att tillhandahålla bolagets 

intressenter en rättvisande bild. 

Revisorn utses av bolagsstämman och utgör en del av bolagets organisation. Revisorns uppdrag 

innebär en kontrollerande funktion i bolaget samtidigt som revisorn ska beakta de olika intressen 

som utomstående har i bolaget. Revisorsrollen kan i detta avseende jämföras med ett 

sysslomannauppdrag med hänvisning till den vård- och omsorgsplikt som revisorer anses inneha.38 

Revisorns uppdrag enligt 9 kap. 3 § ABL består dels av en räkenskapsrevision, dels en 

förvaltningsrevision. Räkenskapsrevisionen syftar till att kritiskt granska bokföringen och bedöma 

årsredovisningens tillförlitlighet. Förvaltningsrevisionen består i att granska bolagsledningens 

förvaltning för att avgöra huruvida de uppfyllt sina förpliktelser avseende bokföringen. Slutligen 

resulterar granskningen i en rapport, en så kallad revisionsberättelse. 39  För att utföra 

revisorsuppdraget korrekt, krävs det att revisorn alltjämt är opartisk och självständig gentemot 

såväl bolaget som andra som har intresse av revisionen. Detta innebär att revisorn enbart ska beakta 

de omständigheter som är av relevans för revisionen och inte låta sig kontrolleras av de andra 

bolagsorganen.  

Utöver detta har revisorn även en lagreglerad tystnadsplikt enligt 9 kap. 41 § ABL och 26 § 

revisorslagen (2001:883) [cit. RL] som ständigt ska beaktas. I och med granskningen erhåller 

revisorn kännedom om bolagets angelägenheter, som inte får röjas till utomstående parter. Som 

utomstående parter räknas aktieägare och andra, eventuellt även enskilda styrelseledamöter, dock 

                                                           
36 Svensk aktiebolagsrätt, s. 222.  
37 Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 283.  
38 Bolagsrevisorn, s. 29 och s. 41. 
39 Svensk aktiebolagsrätt, s. 289 och s. 292. 
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inte styrelsen och VD:n.40 Tystnadsplikten kan emellertid genombrytas genom att revisorn i vissa 

fall har en upplysningsplikt till vissa parter beroende på vad för sorts angelägenhet det är fråga om. 

Revisorn är bland annat skyldig att vid misstanke om brott från bolagsledningens sida vidta vissa 

åtgärder och i vissa fall anmäla det till åklagare eller polis.41 Revisorn avslutar granskningen 

genom att underteckna årsredovisningen och i samband med detta hänvisa till revisionsberättelsen. 

Vid förekommande brister i årsredovisningen har revisorn en skyldighet att, beroende på bristens 

beskaffenhet, uttala sig om detta eller ange det i revisionsberättelsen.42 

Revisorns självständighet och objektivitet är en grundpelare i revisorsyrket som ska upprätthållas 

för att garantera revisionens tillförlitlighet.43 Således innebär revisorsuppdraget huvudsakligen att 

en kritisk granskning och rapportering om bolagets ställning ska ske. Förfarandet bidrar till att 

aktiemarknadens intressenter fäster tillit till aktiemarknadsbolagets informationsgivning på grund 

av det förtroende som finns för revisorns revision.  

2.3.3 Revisionsutskottet 

Revisionsutskottet infördes år 2009 till följd av implementeringen av EU:s åttonde bolagsdirektiv. 

Utskottet är att anse som ett bolagsorgan som ska utöva kontroll över redovisningen i bolaget för 

att förebygga att bolagsledningen får ett oegentligt inflytande över revisionen. Det anses dock inte 

vara ett nytt bolagsorgan eftersom utskottet består av bolagsstyrelsens ledamöter. Bestämmelserna 

om revisionsutskott finns i 8 kap. 49a–49b §§ ABL och stipulerar att aktiemarknadsbolag ska ha 

ett revisionsutskott. Utskottets ledamöter, som ska vara minst två, får inte vara anställda av bolaget. 

Dessutom ska minst en av ledamöterna inneha revisions- eller redovisningskompetens och vara 

oberoende.  

Revisionsutskottet har som huvudsakligt ändamål att utöva intern övervakning, kontroll av 

bolagets finansiella rapportering, intern revision och system för riskhantering. Vidare ska utskottet 

kontrollera revisionen av årsbokslut, koncernredovisning och även revisorns självständighet samt 

opartiskhet. Närmare föreskrifter om revisionsutskottets uppgifter regleras i Koden och i EU:s 

åttonde bolagsdirektiv.  

                                                           
40 Bolagsrevisorn, s. 199.  
41 Bolagsrevisorn, s. 211-214. 
42 Bolagsrevisorn, s. 133 och s. 143-145. 
43 Prop. 2000/01:146 s. 100. 
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Under förutsättning att styrelsen fullgör de plikter som åligger revisionsutskottet och minst en av 

styrelseledamöterna är oberoende samt innehar revisions- eller redovisningskompetens, kan 

bolaget välja att inte ha ett revisionsutskott. Detta kan exempelvis ske genom bolagsstämmobeslut 

eller genom bestämmelse i bolagsordningen.44  

2.4 Revision och god sed 

Det fundamentala syftet med revisionen är att tillhandahålla en rättvisande bild av bolagets 

ekonomiska ställning, vilket utgör en väsentlig del i ett väl fungerande och effektivt näringsliv. 

Revisonen utgör således en viktig komponent i strävandet mot att investerare och intressenter kan 

fästa tillit till den information som revisionen utmynnar i. För att uppnå de krav som ställs på 

revisionen krävs det att revisorn agerar i enlighet med de lagar och regler som finns kring revision. 

Vidare kan revisionen vara intern eller extern, dvs. att revisionen sker inom bolagets förvaltande 

organisation eller att den riktas mot intressenter utanför bolaget.45 Den externa revisionen ska 

upprättas i enlighet med god revisionssed, god revisorssed och god redovisningssed. 

I lag anges att revisorn i sin granskning ska agera i enlighet med god sed på revisorsbranschen. 

Innebörden av den goda seden är dock inte definierad i lag, utan utvecklas genom anpassning till 

internationella normerande standarder vilka kompletteras genom utgivande av uttalanden och 

rekommendationer av revisorsorganisationerna. 

Innebörden av god revisionssed framgår av bland annat ISA (International Standards on Auditing), 

som bygger på internationella standarder utgivna av IAASB (The International Auditing and 

Assurance Standards Board). Revisionsstandarderna har översatts till svenska och kompletteras 

med uttalanden samt rekommendationer utgivna av FAR.46 Vidare ska god revisionssed skiljas 

från god revisorssed. God revisorssed är ett vidsträckt begrepp som omfattar samtliga av revisorns 

uppdrag och syftar till att ange etiska normer för hur revisorer ska agera i sin profession. God 

revisorssed utvecklas på liknande sätt som god revisionssed. Innehållet i god revisorssed och god 

revisionssed utfylls sedermera av Revisorsnämnden som givits tolkningsföreträde på detta område. 

Nämnden ska enligt 3 § RL ansvara för en ändamålsenlig utveckling av god revisorssed och god 

revisionssed. Trots Revisorsnämndens lagstadgade ansvar, tillfaller det primära tolkningsansvaret 

                                                           
44 Bolagsrevisorn, s. 25-26. 
45 Bolagsrevisorn, s. 30-33. 
46 SOU 2016:34 s. 57.  
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för utvecklingen av den goda seden på domstolarna.47  

Vad gäller god redovisningssed framgår begreppet av både 2 kap. 2 § ÅRL och 4 kap. 2 § 

bokföringslagen (1999:1078). Dessa lagrum stadgar att årsredovisningen ska upprättas och 

bokföringsskyldigheten fullgöras, i enlighet med god redovisningssed. God redovisningssed anger 

således efter vilka rättsliga standarder som utformningen av redovisningen i sig ska utföras.48 

Även för god redovisningssed saknas en i lag enhetlig och detaljerad innebörd av begreppet.49  

2.5 Principal-agent teorin 

Aktiemarknadsbolag är vanligtvis bolag med ett stort och spritt aktieägande. Av detta följer att de 

flesta ägarna inte finns representerade i bolagsledningen. Detta leder till att ägarna inte ständigt har 

insyn i vad styrelsen och VD:n företar vilket föranleder att ägarens roll i aktiemarknadsbolag är av 

mer passiv karaktär. Detta medför att principalens, exempelvis aktieägarens, möjlighet till 

inflytande på bolagsledningen i princip är obefintlig. I detta hänseende är den så kallade principal-

agent teorin av betydelse eftersom bolagsledningen kan komma att missbruka sin befattning genom 

att tillgodose sitt eget intresse framför ägarnas.50  

Principal-agent teorin har definierats som ett uppdragsavtal i vilket en eller flera personer, 

principalerna, ingår avtal med agenten, för att agenten ska utföra vissa tjänster för principalernas 

räkning. Detta innebär att agenten blir delegerad beslutanderätt och representerar principalerna vid 

utförandet av tjänsten, som ska utföras i enlighet med principalens intresse. Om både agenten och 

principalen antas vara nyttomaximerande parter, finns det goda skäl att anta att agenten, i viss mån, 

kommer avvika från sitt uppdrag och inte ständigt agera i enlighet med principalens bästa. Detta 

medför att transaktionskostnader uppkommer för principalen. 

I syfte att motverka avvikelser kan principalen anordna lämpliga incitament, som exempelvis 

övervakning av agentens arbete, vilket resulterar i att övervakningskostnader uppkommer. I 

aktiemarknadsbolag kan övervakningen exempelvis ske genom att revisorer tillsätts för att 

kontrollera och granska bolaget ifråga. I vissa situationer kan principalen även betala agenten för 

att åta sig vissa skyldigheter, exempelvis att agenten ska garantera något, så kallade bonding costs. 

                                                           
47 Prop. 2000/01:146, s. 88. 
48 SOU 2016:34 s. 58. 
49 Bokföringslagen, revisionslagen och revisorslagen, s. 112. 
50 Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ belysning, s. 189-190. 
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Detta görs i syfte att förhindra agenten från att företa skadeåtgärder mot principalen eller, för det 

fall att sådana åtgärder vidtas, försäkra sig om att principalen får ersättning för skadan. 

Oavsett hur principalen väljer att agera är uppkomsten av kostnader oundvikligt.51 Separationen 

av ägande och kontroll i aktiemarknadsbolag medför att agenten kan komma att ta beslut som 

kommer denne tillgodo. Detta innebär att agenten, exempelvis bolagsledningen, inte alltid kommer 

att agera för att maximera principalens nytta, vilket är till nackdel för både principalen och 

bolaget.52 

2.5.1 Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information tillhör principal-agent teorin och handlar om att två parter, principalen 

och agenten, i en avtalsrelation inte har tillgång till samma information. Den part som typiskt sett 

är bättre informerad om relevanta omständigheter är agenten.53 

Teorin om asymmetrisk information kan indelas i två typer; adverse selection och moral hazard. 

Adverse selection hänför sig till det som sker innan exempelvis ett beslutstagande eller ingåendet 

av ett uppdragsavtal. Teorin anger att om den ena parten har kännedom om relevant information 

som den andra parten inte har, kan detta leda till att den förstnämnda parten utnyttjar den andra 

partens okunskap. Detta är av betydelse för bland annat aktiemarknadsbolag, eftersom 

bolagsledningen i egenskap av agenter, kan ha bättre kännedom om bolaget än dess principaler, 

exempelvis aktieägarna. Moral hazard hänför sig till det som inträffar efter beslutstagandet eller 

ingåendet av uppdragsavtalet. Teorin behandlar de fall då principalen inte kan kontrollera huruvida 

agenten uppfyller sin del av avtalet, endast agenten har kännedom om detta. Detta leder till att 

agenten kan komma att utnyttja detta för egen vinning, istället för att tillgodose principalens 

intressen. 54  Ett sådant utnyttjande kan exempelvis ske genom att bolagsledningen, som har 

kännedom om bolagets reella ekonomiska ställning, utger information i årsredovisningen som 

uppvisar en alltför god bild av bolaget i syfte att locka investerare.  

Det finns olika sätt att reducera problem med adverse selection och moral hazard. Det ena kan 

                                                           
51 Theory of the Firm: Managerial Behavior, agency costs and ownership structure, s. 5. Se även Aktiebolagsrätt – 

fördjupning och komparativ belysning, s. 186-187. 
52 Om rättsekonomins uppkomst och inverkan på den aktiebolagsrättsliga forskningen, s. 543-545. 
53 Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ belysning, s. 190-192. 
54 Microeconomics, s. 585-587.  
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exempelvis vara att låta agenten behålla en del av risken. Det andra kan exempelvis ske genom 

lagstiftning som sanktionerar vissa handlingar begångna efter avtalsingåendet. 55  Ett konkret 

exempel på det senare är styrelseledamöters och VD:s skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § ABL. 

2.6 Analys och sammanfattande slutsatser 

Det kan konstateras att den information som aktiemarknadsbolag utger har en påtaglig påverkan 

på värdepappersmarknaden. Detta beror på att informationsgivning har betydelse för marknadens 

intressenter och deras agerande vid eventuella investeringar i värdepapper. Således finns ett 

samband mellan informationsgivning och prisbildning på marknaden. Med anledning av detta är 

det av väsentlig betydelse att den information som utges av aktiemarknadsbolagen är korrekt och 

inte vilseledande. Det yttersta ansvaret för att säkerställa att informationen är korrekt åligger 

bolagsledningen. 

De ekonomiska teorierna är av betydelse för värdepappersmarknaden då de i stor mån påverkat 

utformningen av regleringen särskilt vad gäller informationsgivningen. De bolag som väljer att inte 

offentliggöra relevant information påverkar både investerarnas agerande på 

värdepappersmarknaden men även andra övriga bolag. Detta förfarande kan leda till att 

investerarnas förtroende för aktiemarknaden minskar eftersom de, vid sina investeringsbeslut, inte 

kan avgöra vilka bolag som offentliggör all relevant information från de bolag som inte gör det. 

Detta leder till att investerare vid beslutstagandet utgår från att ett visst bolag inte har offentliggjort 

viss relevant information, oberoende av om detta stämmer eller inte. Detta kan då komma att 

påverka de bolag som väljer att offentliggöra all relevant information på så vis att dessa bolags 

aktier värderas till ett lägre värde.56 Värdepappersmarknaden påverkas således av den information 

som bolag utger och den som investerare har tillgång till. 

Lagstiftarens syfte med regleringen kring informationsansvaret har varit att minska 

transaktionskostnaderna genom att motverka förekomsten av asymmetrisk information mellan 

aktiemarknadsbolaget och värdepappersmarknaden.57 Med anledning av detta är det av stor vikt 

att reglerna och de sanktioner som finns rörande bolagsledningens informationsansvar utgör ett 

effektivt verktyg i syfte att reducera förekomsten av asymmetrisk information. Till följd av detta 

                                                           
55 Microeconomics, s. 586-588.  
56 Aktiebolagets informationsgivning, s. 76-77.  
57 Se avsnitt 2.2. 
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skulle värdepappersmarknaden och dess intressenter ha nytta av om även domstolen tog hänsyn till 

dessa ekonomiska teorier vid sin bedömning i mål som rör aktiemarknadsbolag och dess 

intressenter. 
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3. Skadeståndsansvar 

3.1 Inledning 

Vid utformningen och tillämpningen av reglerna i 29 kap. ABL utgör regleringen och principerna 

i den allmänna skadeståndsrätten ett betydelsefullt verktyg. 58  I syfte att erhålla insikt om 

skadeståndsreglerna i 29 kap. ABL inleds detta kapitel med en överblick över den allmänna 

skadeståndsrätten och hithörande rättspraxis. Därefter följer en utredning av organledamöternas, 

särskilt bolagsledningens, externa skadeståndsansvar med anknytande analytiska synpunkter. 

Avslutningsvis följer en utredning av BDO-målet och en analys av dess betydelse för 

skadeståndsansvarets utsträckning. 

3.2 Allmän skadeståndsrätt 

Skadeståndsansvar kan uppkomma när någon genom handling eller underlåtenhet vållar någon 

annan skada i form av person-, sak-, kränkning eller ren förmögenhetsskada. 59 

Skadeståndsersättningen har två syften, varav det ena syftet är dess reparativa funktion. Med detta 

avses att skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som innan skadan inträffade. 

Detta medför att skadeståndsersättningen endast kan utbetalas i pengar. Det andra syftet är att 

skadeståndet ska fungera preventivt för att motverka skadevållande handlingar. 60 

Skadeståndsrättens grundläggande bestämmelser återfinns i skadeståndslagen (1972:207) [cit. 

SkL] och omfattar både inom- och utomobligatoriska förhållanden.  

Av 1 kap. 1 § SkL kan utläsas att nämnda lag främst får betydelse i utomobligatoriska sammanhang, 

eftersom speciallagstiftning och avtalsreglering har företräde. Detta föranleder, vad avser 

organledamöternas externa skadeståndsansvar, att bestämmelserna i ABL ska tillämpas i första 

hand. Eftersom skadeståndsreglerna i ABL inte är uttömmande, utgör reglerna och principerna 

inom den allmänna skadeståndsrätten ett tämligen betydelsefullt komplement vid bedömningen av 

det skadeståndsrättsliga ansvaret enligt ABL.  

Skadestånd inom aktiebolagsrätten uppkommer vanligtvis till följd av ren förmögenhetsskada och 

reglerna i 29 kap. ABL avser endast sådana skador. Med anledning av detta kommer övriga 

                                                           
58 Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 37. 
59 Skadeståndsrätt, s. 54. 
60 Skadeståndsrätt, s. 36-39. 
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skadetyper uteslutas i den följande framställningen.61 

3.2.1 Ren förmögenhetsskada 

Ren förmögenhetsskada definieras i 1 kap. 2 § SkL som ekonomisk skada som uppkommer utan 

samband med att någon lider person- eller sakskada. Huvudregeln för att ren förmögenhetsskada 

ska vara ersättningsgill återfinns i 2 kap. 2 § SkL. Vid utomobligatoriska förhållanden är regeln 

enligt sin ordalydelse avgränsad till att enbart omfatta ren förmögenhetsskada som uppkommit på 

grund av brott. Enligt förarbetena skulle dock den närmare innebörden av ansvarsområdet för 

bestämmelsens lämnas åt rättspraxis att utvidga, exempelvis genom analogier. Det skulle 

emellertid inte utsträckas till en gräns som medför att bestämmelsen skulle tolkas motsatsvis.62 

Huruvida denna avsikt i förarbetena har uppnåtts bör utredas mot bakgrund av utvecklingen i 

rättspraxis, där vissa undantag har kommit att utvecklas i utomobligatoriska förhållanden. 

Det så kallade Kone-målet från år 1987, rörde en värderingsmans skadeståndsansvar vid värdering 

av en fastighet. 63  Värderingsmannen, som hade anlitats av en fastighetsägare, ansågs vara 

skadeståndsskyldig gentemot en långivare som förlitat sig på värderingsmannens felaktiga 

värderingsintyg. Den kärande parten, Kone, anförde att värderingsmannen i värderingsintyget hade 

angivit en felaktig uppgift avseende fastigheten, vilket resulterade i skada för Kone. Kommunen 

där fastigheten var belägen hade motsatt sig bebyggelse på fastigheten ifråga, vilket inte var något 

som framgick av värderingsintyget. De felaktiga uppgifterna hänförde sig således till själva 

möjligheten till exploatering av fastigheten. 

HD konstaterade att värderingsintyget innehöll en oriktig och vilseledande uppgift, dvs. 

möjligheten till bebyggelse. Ett sådant värderingsintyg läggs ofta till grund för beslut om bland 

annat belåning och köp. Av den anledningen gick det inte att bortse från att annan än 

värderingsmannens uppdragsgivare skulle fästa tillit till intyget. Oberoende av vem som var 

värderingsmannens uppdragsgivare borde det, enligt HD, stå klart för värderingsmannen att detta 

värderingsintyg kunde komma att användas för olika ändamål av såväl fastighetsägare, köpare eller 

tredje man. I detta fall användes det av Kone, i egenskap av tredje man. Därmed uttalade HD att 

                                                           
61 Svensk aktiebolagsrätt, s. 400.  
62 Prop. 1972:5 s. 568. 
63 NJA 1987 s. 692.  
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det var oundvikligt att ”annan än uppdragsgivaren fäster avseende vid ett värderingsintyg”. 

HD konstaterade vidare att den skada som Kone lidit utgjorde ren förmögenhetsskada i ett 

utomobligatoriskt förhållande. En sådan skada är, enligt huvudprincipen i svensk rätt inte 

ersättningsgill vid andra fall än brott, om det inte är föreskrivet i lag. Vidare framhöll HD att 

undantag från denna huvudprincip kunde göras, med hänvisning till att förarbetena till SkL inte 

utgjorde hinder. Därefter angav HD att Kone, som i egenskap av tredje man fäst tillit till 

värderingsintyget, inte borde bära konsekvenserna av värderingsmannens oaktsamma handlande. 

Därmed fastslog HD att värderingsmannens ansvar även borde omfatta skadan som drabbat tredje 

man, förutsatt att värderingsintyget inte innehöll friskrivning från sådant ansvar.64 

I rättsfallet påpekade HD att tidigare praxis, under vissa omständigheter, har godtagit 

skadeståndsansvar beträffande dylika felaktiga intyg. Dessa tidigare fall avsåg dock inte ett sådant 

värderingsintyg som det nu var fråga om.65 I och med utgången i Kone-målet har domstolen vid 

snarlika situationer, hänvisat till målet vid sin bedömning, vilket visar på Kone-målets 

prejudicerande verkan.66  

Rättsfallet Clinics handlade om en revisors skadeståndsansvar gentemot en långivare (Banken).67 

Revisorn anlitades av bolaget Scandinavian Clinics AB (Clinics) för att biträda bolaget vid dess 

omstrukturering. Omstruktureringen föranleddes av att det gick dåligt för Clinics, vars aktiekapital 

hade förbrukas helt. I syfte att rekonstruera bolaget skulle samtliga rättigheter i Clinics, så som 

patent-, konstruktions-, tillverknings- och försäljningsrättigheter övergå till det nyanskaffade 

bolaget Scandinavian Clinics Försäljnings AB (Försäljningsbolaget). Rättigheterna övergick till 

Försäljningsbolaget till en köpeskilling om 2 530 000 kronor. Försäljningsbolaget erlade dock 

endast 350 000 kronor kontant och resterande del skulle finansieras genom erhållande av kredit 

från Banken. Revisorn och Försäljningsbolaget vände sig till Banken, som beviljade 

Försäljningsbolaget ett lån på 1 200 000 kronor. Som beslutsunderlag för lånet hade Banken fäst 

betydande vikt vid bolagets preliminära balansräkning, med anledning av att den innehöll 

information om tillgångar bokförda till ett sammantaget värde om cirka 2 500 000 kronor.  

                                                           
64 Jfr med utgången i Hedley Byrne i avsnitt 4.3.1. 
65 NJA 1987 s. 692. 
66 Se härom NJA 2001 s. 878. 
67 NJA 1996 s. 224. 
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Därefter visade det sig att balansräkningen var bristfällig eftersom tillgångarna hade övervärderats. 

Dessutom hade utbetalning av betydande belopp, som ingick i det bokförda värdet, utbetalats till 

Clinics VD utan berättigade skäl. Banken påtalade att revisorn inte endast hade agerat försumligt 

genom att inte anmärka på dessa felaktigheter, utan även att revisorn medverkat till uppkomsten 

av felaktigheterna.  

HD anförde att balansräkningen speglade en felaktig bild av bolaget och att betydande diskrepans 

förelåg mellan tillgångarnas bokförda värde och det verkliga värdet. Domstolen konstaterade att 

revisorn anlitats i syfte att biträda bolagsledningen vid omstruktureringen, oberoende av att hans 

medverkan vid omstruktureringen gått utöver gränsen för hans egentliga plikter i egenskap av 

revisor. Därmed var revisorn även medveten om att kostnaderna i balansräkningen inte borde 

bokförts som tillgångar och att köpeskillingen var för hög. HD framhöll att revisorn hade 

medverkat till att uppvisa en vilseledande bild av tillgångarnas värde både innan och efter 

överlåtelsen. Därmed förelåg orsakssamband mellan revisorns handlande och Bankens beviljande 

av krediten. Revisorn hade genom sitt handlande agerat i strid med god revisionssed och således 

även i strid med ABL. Med anledning av detta dömde HD ut skadeståndsskyldighet för revisorn.68 

En hänvisning till Kone-målet gjordes av HD i rättsfallet NJA 2001 s. 878 vid påpekandet av att 

även detta senare rättsfall utgjorde ett undantag till huvudprincipen om att ren förmögenhetsskada 

inte är ersättningsgill vid avsaknad av brott. Relevansen av rättsfallet utgörs av att huvudfrågan i 

målet avser tredje mans rätt till skadestånd enligt den så kallade tillitsteorin, som även tillämpades 

i BDO-målet.69  

Omständigheterna i målet var sådana att en värderingsman fått i uppdrag att lämna ett utlåtande 

om värdering avseende en fastighet. Värderingsutlåtandet var avsett att användas i en skiljetvist 

mellan ett aktiebolag och två bolagsmän i ett handelsbolag, vilket även upplystes om i inledningen 

till utlåtandet. Vid ett senare tillfälle kom värderingsutlåtandet att läggas till grund för en kredit 

som beviljades till uppdragsgivaren av dennes bank (Banken). Det visade sig att uppdragsgivaren 

inte kunde fullgöra sitt betalningsåtagande gentemot Banken och att utlåtandet om fastighetens 

värde var högre än fastighetens marknadsvärde. Banken som fäst tillit till utlåtandet hävdade att 

värderingsmannen förfarit vårdslöst vid beräknandet av marknadsvärdet, vilket hade orsakat 

                                                           
68 NJA 1996 s. 224. 
69 Bolagsrevisorn s. 189. Se mer härom i BDO-målet i avsnitt 3.6. 
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Banken skada. Enligt HD kunde tredje man inte använda Kone-målet som ett direkt stöd för att 

kräva skadeståndsansvar på grund av ett felaktigt utlåtande från en oaktsam värderingsman. HD 

konstaterade att värderingsmannen visserligen förfarit vårdslöst, men att det avgörande var 

huruvida Bankens tillit var att anse som befogad. Vidare var avsikten med värderingsutlåtandet, 

som framgick av upplysningen, det väsentliga enligt HD. 

Enligt HD bör inte alltför stränga krav ställas på formen av denna typ av upplysningar eller dylika 

friskrivningar med beaktande av de konsekvenser som ett skadeståndsansvar kan medföra.70 HD 

lade stor vikt vid att upplysningen var tillräcklig för att Banken skulle förstå värderingsutlåtandets 

bakomliggande syfte och att Banken borde förvissat sig om att utlåtandet kunde läggas till grund 

för den beviljade krediten eller inte. Eftersom Banken inte gjort detta kom HD fram till att 

värderingsmannen inte skulle åläggas skadeståndsansvar.71 

Utifrån detta rättsfall kan det konstateras att sannolikheten för att bestämmelsen i 2 kap. 2 § SkL 

ska tolkas motsatsvis har minskat och att bestämmelsen till stor del har bibehållit sin anknytning 

till straffrätten.72 

3.2.2 The floodgate argument 

The floodgate argument, även kallat översvämningsargumentet, har sin grund i den 

angloamerikanska litteraturen och rättspraxis.73 Generellt sett hänför den sig till diskussionen om 

ren förmögenhetsskada och den huvudsakliga innebörden av argumentet är att en alltför omfattande 

krets av skadelidande kan bli svårhanterlig. Detta föranleder ett åberopande av argumentet i de fall 

där avsikten är att begränsa det uppkomna ansvarets utsträckning. 

Inom den rättsliga delen av värdepappersmarknaden används argumentet som ett verktyg för att 

hindra eller begränsa den skadeståndsersättning som kan utgå till skadelidande på grund av felaktig 

eller vilseledande informationsgivning. Argumentet är av betydelse i förhållande till 

aktiemarknadsbolagens informationsgivning eftersom dessa bolag har en utbredd krets aktieägare, 

vilket kan aktualisera en stor krets av skadelidande. Argumentet går således ut på att denna breda 

krets ska beaktas vid bestämmandet av ersättningsberättigade vid inträffad skada. Härtill 

                                                           
70 Jfr härom med resonemanget i Hedley Byrne i avsnitt 4.3.1. 
71 NJA 2001 s. 878. 
72 NJA 2001 s. 878, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 38. 
73 NJA 2014 s. 272 p. 17.  
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tillkommer att hänsyn ska tas till huruvida proportionalitet föreligger mellan den inträffade skadan 

och ansvarets omfattning.74  

Det mest uppmärksammade rättsfallet som the floodgate argument tillämpades i är det amerikanska 

Ultramares Corp. v. Touche.75 Flera år tidigare uttrycktes även en formulering i det engelska 

rättsfallet Winterbottom v. Wright från år 1842 som starkt påminner om the floodgate argument. 

Bakgrunden till det engelska rättsfallet var att käranden hade lidit skada när han hade varit 

passagerare i en postvagn som hade gått sönder. Ansvaret för att hålla postvagnen i ett säkert 

tillstånd hade ålagts svaranden, genom kontrakt med postvagnens innehavare. Domstolen kom 

fram till att kärandens skada inte omfattades av kontraktet, eftersom käranden hade lidit skadan i 

egenskap av tredje man. Vidare konstaterade domstolen att det inte vore rimligt om svaranden, som 

ingått avtal med postvagnens innehavare, även skulle ha ett ansvar gentemot tredje man utöver det 

avtalsreglerade ansvaret. Därmed hade käranden inte rätt till ersättning för skadan. Det som Lord 

Abinger uttalade i målet och som hänförs till det floodgate argument var: 

”…the most absurd and outrageous consequences to which I can see no limit would ensue…”76 

Uttalandet innebar att det i princip inte skulle finnas någon gräns på konsekvenserna, om en 

avtalspart kunde bli ansvarig gentemot tredje man. 

Domare Cardozo’s ställningstagande, i rättsfallet Ultramares Corp. v. Touche, har definierats som 

den klassiska formuleringen av the floodgate argument. Målet handlade om ansvaret för negligent 

misrepresenation,77 där ett antal revisorer hade fått i uppdrag att arbeta fram och utfärda ett intyg 

avseende bolaget A:s ekonomiska ställning. Intyget användes sedan av bolaget B som underlag för 

ett lån till A. Av intyget framgick felaktigt att A förväntades ge överskott på verksamheten. B fäste 

tillit till intyget och beviljade flera lån till A under ett års tid, vartefter A gick i konkurs. 

Domstolen konstaterade att revisorerna hade förfarit vårdslöst vid utarbetandet av intyget, varvid 

domare Cardozo uttalade att för det fall någon åläggs ansvar gentemot tredje man på grund av 

vårdslöshet kan det medföra att revisorer, även vid mindre förbiseenden, utsätts för 

                                                           
74 Auditors’ multi-layered liability regime, s. 533-535. Se även Ren förmögenhetsskada, s. 127.  
75 Ultramares Corp. v. Touche (1931). 
76 Winterbottom v. Wright (1842). Se även Ren förmögenhetsskada, s. 379. 
77 Närmast motsvarande svindleribestämmelserna i svensk rätt, se Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 

275. 
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skadeståndsansvar ”…in an indeterminate amount, for an indeterminate time to an indeterminate 

class.” 

Domstolen ogillade därmed B:s talan med hänvisning till the floodgate argument, dvs. Cardozo’s 

uttalande. Som grund för detta anförde domstolen att revisorerna inte var medvetna om vilka som 

skulle tillhandahållas intyget och hur intyget skulle komma att nyttjas. Detta medförde att kretsen 

av skadelidande var oförutsebar och obestämd. Domstolen konstaterade vidare att vårdslöst 

lämnande av felaktig information inte kan föranleda ansvar när informationen är riktad till en bred 

krets. Ett sådant ansvar kan däremot aktualiseras om informationen är riktad till en snäv krets.78 

Även Kleineman är av liknande uppfattning. Enligt honom ska den som tillhandahåller 

informationen, exempelvis en styrelseledamot eller VD, känna till de syften som informationen ska 

användas för.79  Om informationen ska tillhandahållas en stor krets intressenter, är det enligt 

Kleinemans mening inte rimligt att den som utger informationen ska vara ansvarig gentemot 

samtliga intressenter. Således bör the floodgate argument aktualiseras främst då omständigheterna 

är följande: 

(i) utgivaren av informationen har inte vetskap om hur stor den skadelidande kretsen kan 

komma att bli;  

(ii) storleken på skadan kan inte bestämmas; och 

(iii) osäkerhet råder med avseende på hur lång tid den lämnade informationen kan påverka 

den skadelidandekretsens handlande.80  

Även i BDO-målet behandlas the floodgate argument. Detta görs i samband med hänvisning till 

den svenska rättens restriktiva ståndpunkt avseende utomobligatoriskt skadestånd för ren 

förmöghetsskada när skadan inte vållats genom brott. I målet anger HD att det finns ett antal 

överväganden som ligger till grund för the floodgate argument, vilka ska beaktas vid bestämmandet 

av kretsen skadelidande. De överväganden som domstolen nämner är förutsebarhet, 

proportionalitet och praktisk hanterlighet. Det första innebär att förutsebarhet ska finnas för 

skadevållaren, och i förekommande fall, försäkringsgivaren. Proportionaliteten avser att en rimlig 

avvägning ska göras mellan den skadevållande händelsen och ansvaret för denna. Det sista 

                                                           
78 Svensk aktiebolagsrätt, s. 518. 
79 Ren förmögenhetsskada, s. 127. 
80 Ren förmögenhetsskada, s. 459-460. 
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övervägandet, praktisk hanterlighet, aktualiseras när kretsen skadelidande är stor och syftar på att 

kretsen ska vara hanterbar.81 

3.3 Organledamöters skadeståndsansvar 

Ren förmögenhetsskada kan, trots rådande restriktivitet, ersättas vid andra fall än brott. Särskilt när 

ansvaret framgår av avtal eller finns särskilt reglerat i lag. Mer specifikt framställdes följande i 

förarbetena till SkL: 

”Gällande rätt intar den principiella ståndpunkten att ersättning för ren förmögenhetsskada i 

utomobligatoriska förhållanden utgår endast om skadan vållats genom brott eller 

skadeståndsskyldighet är särskilt föreskriven i lag.”82 

Eftersom ABL innehåller särskilda regler om skadeståndsansvar kan organledamöter hållas 

ansvariga för ren förmögenhetsskada även vid avsaknad av brott, eftersom det i 29 kap. 1-2 §§ 

ABL är särskilt föreskrivet.83 Detta innebär dock inte att SkL blir irrelevant, utan lagen får snarare 

en kompletterande funktion i förhållande till de särskilda reglerna i ABL. En organledamot kan i 

således även bli ansvarig med stöd av SkL i de fall som inget särskilt är föreskrivet eller 

avtalsreglerat.84  

Sanktionsreglerna i 29 kap. 1–2 §§ ABL är utformade enligt en culpabedömning där ansvaret som 

lägst kräver oaktsamhet. Reglerna omfattar bland annat organledamöterna i bolaget, som vid 

fullgörandet av sitt uppdrag skadat bolaget, aktieägare eller annan genom uppsåtligt eller oaktsamt 

agerande.85 En beskrivning av organledamöterna och deras uppdrag återfinns i kapitel 2 i denna 

uppsats. Med ”annan” avses en extern skadelidande, dvs. tredje man som vanligtvis är en 

bolagsborgenär. Eftersom tredje man inte kan anses ha en avtalsrelation till organledamöterna, men 

ofta till bolaget, har denne svårare att bevisa att skadeståndsansvar föreligger i jämförelse med en 

intern skadelidande. Dock tyder själva existensen av den externa skadeståndsregeln på att 

lagstiftaren ansett att ”annan” är skyddsvärd. Dels med anledning av att förtroende ska finnas för 

de regler som råder på aktiemarknaden och dels för att sanktionsreglerna ska ha en sorts 

                                                           
81 NJA 2014 s. 272 p. 17. 
82 Prop. 1972:5 s. 568. 
83 Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 38. 
84 Svensk aktiebolagsrätt, s. 400.  
85 Bolagsrevisorn, s. 159. 



26 
 

avskräckande effekt på organledamöterna.  

Således förutsätts den externa skadeståndsregeln vara handlingsdirigerande för organledamöternas 

intresse av att vidta aktsamma handlingar när de agerar för bolaget. Genom sanktionsreglerna 

vidgas skadeståndsområdet ytterligare från det som stadgas i SkL till att även omfatta rena 

förmögenhetsskador som uppkommer till följd av bolagets förluster i affärsförhållanden som 

föregåtts av organledamöternas bristande kontroll eller felaktiga beslut.86 

3.3.1 Organledamöternas externa skadeståndsansvar enligt ABL 

Sanktionsreglerna i 29 kap. ABL är av individuell karaktär. Detta medför att ansvaret kan fördelas 

på de enskilda organledamöterna, oaktat att styrelsen är ett kollektivt bolagsorgan.87 De krav som 

ställs för att bolagsledningen ska hållas ansvarig återfinns i 29 kap. 1 § ABL. Enligt hänvisningen 

i 29 kap. 2 § till 29 kap. 1 § ABL gäller dessa krav även för revisorn. Utifrån dessa lagrum, har 

följande rekvisit utformats, vilka ska vara uppfyllda för att organledamöterna ska hållas 

skadeståndsskyldiga gentemot aktieägare eller annan:  

(i) vid fullgörande av uppdrag, 

(ii) uppsåtlig eller oaktsam överträdelse av ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller 

bolagsordning, 

(iii) skada och 

(iv) adekvat kausalitet.88 

Det första rekvisitet avgränsar organledamotens ansvar till sådan skada som orsakats genom 

handling eller underlåtenhet vid fullgörande av uppdraget. Detta innebär att eventuella 

skadevållande åtgärder som ledamoten vidtar utanför uppdraget, i egenskap av tredje man gentemot 

bolaget, faller utanför reglerna i 29 kap. ABL. 89  Ett konkret exempel på detta är när en 

styrelseledamot eller VD ingått ett avtal om leverans av varor med bolaget där leverans inte skett 

avtalsenligt. Då uppkommer frågan huruvida åtgärden faller inom eller utom ramen för 

uppdraget.90 En liknande gränsdragningsfråga uppkommer för revisorns del då denne, utöver 

                                                           
86 Svensk aktiebolagsrätt, s. 399-402. 
87 Svensk aktiebolagsrätt, s. 403.  
88 Bolagsrevisorn, s. 171. 
89 Prop. 1975:103 s. 540. 
90 Aktiebolagslagen – en kommentar 29 kap. 1 § ABL.  
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revisorsuppdraget, tillhandahåller rådgivning till bolaget i egenskap av rådgivare.91 Därmed blir 

gränsdragningen av huruvida organledamoten agerat inom uppdraget av stor betydelse för 

skadeståndsreglernas tillämplighet. 

Det andra rekvisitet stipulerar att skada ska ha uppkommit till följd av organledamotens oaktsamhet 

eller uppsåt. Vad som är att anse som aktsamt sammanhänger med organledamotens rollfördelning 

i bolaget och följer av de uppgifter eller befogenheter som organledamoten har. VD:n ansvarar 

således främst för det som sker inom den löpande förvaltningen och styrelsen i första hand för sin 

del av förvaltningen. Vidare ska skadan ha uppkommit vid överträdelse av en skyddsregel uppställd 

för aktieägare eller annan i ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. Ett 

exempel på detta är när en borgenär lämnat kredit på grundval av en årsredovisning, som är felaktig 

och inte uppfyller kraven i ÅRL.92 Således kan överträdelse av en regel som inte är uppställd till 

skydd för aktieägare eller annan inte heller leda till externt skadeståndsansvar. 93  Härigenom 

begränsas kretsen av ersättningsberättigade i viss mån.94 

Det tredje rekvisitet ställer krav på att skada ska ha uppstått. Skada som uppstår till följd av den 

vidtagna gärningen eller underlåtenheten kan antingen vara direkt eller indirekt. Med indirekt skada 

avses exempelvis en direkt skada som drabbat bolaget och som resulterat i en indirekt skada för 

aktieägare eller annan. Huruvida en indirekt skada kan bli föremål för extern skadeståndstalan är 

inte självklart. Eftersom aktieägare, till skillnad från bolagsborgenärer, har viss bestämmanderätt i 

bolaget och särskilda skyddsregler vilka är knutna till aktieägandet, anses det inte vara i enlighet 

med syftet bakom reglerna i ABL om aktieägare skulle ha rätt till kompensation för indirekta 

skador. Dessutom skulle de regler, som befriar organledamöter från eventuellt ansvar, förlora sin 

betydelse om aktieägare skulle ha rätt till ersättning för indirekt skada genom hänvisning till en 

direkt skada som drabbat bolaget. Huvudprincipen är således att indirekt skada som drabbar 

aktieägare inte är ersättningsgill, förutom i de fall skadan orsakats genom överträdelse av 

generalklausulen eller likhetsprincipen.  

Vad avser bolagsborgenärer har det i NJA 1979 s. 157 fastställts att de kan ha rätt till ersättning för 

indirekt skada. Det kan dock enbart ske under vissa givna omständigheter. Den skadegörande 

                                                           
91 Bolagsrevisorn, s. 171. Jfr NJA 1996 s. 224.  
92 Aktiebolagslagen – en kommentar 29 kap. 1 § ABL. 
93 Svensk aktiebolagsrätt, s. 409-410.  
94 Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 75. 
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handlingen ska ha medfört att bolaget blivit insolvent eller försvårat en redan existerande insolvens. 

Om organledamotens skadegörande handling enbart medför att bolagets ekonomiska ställning 

försämras, medför det inte att bolagsborgenärer kan få externt skadestånd av ledamoten, eftersom 

bolaget fortfarande har möjlighet att betala borgenärens fordran. 95  Möjligheten till extern 

skadeståndstalan mot organledamot är således begränsad och enbart aktuellt om bolaget inte förmår 

betala bolagsborgenärens fordran fullt ut.  

Det som är av störst betydelse avseende syftet med denna uppsats är frågan om direkt skada. Direkt 

skada för aktieägare kan exempelvis uppstå när en aktieägare förlitat sig på felaktig eller 

vilseledande bolagsinformation som sedan lett till förlust för denne. Direkta skador till följd av 

organledamots vållande kan, som huvudregel, bli föremål för extern skadeståndstalan.96 Något 

krav på insolvens hos bolaget, vid fråga om direkt skada, finns därför inte.  

Det sista rekvisitet anger att adekvat kausalitet ska föreligga. Med detta avses att orsakssamband 

ska finnas mellan organledamotens oaktsamma handling eller underlåtenhet och den inträffade 

skadan. Organledamöter kan således inte krävas på ersättning för skada som beror på annat än just 

deras oaktsamma handling eller underlåtenhet. Syftet bakom detta krav är att avvärja alltför 

långtgående skadeverkningar och inte tynga skadevållaren med sådana skador som kan anses 

slumpartade.97 Kravet på orsakssamband vidhölls av HD i BDO-målet. I HD:s domskäl framgick 

det att utgångspunkten för prövningen av huruvida orsakssamband förelåg var att ställa den 

hypotetiska frågan om vad som skulle skett om årsredovisningen inte varit felaktig i berörda delar. 

Enligt HD bör det således inte efterfrågas om vad som skulle skett om revisorn i sin 

revisionsberättelse anmärkt på de befintliga bristerna i den felaktiga årsredovisningen.98 

Frågan om orsakssamband är särskild betydelsefull när det är fråga om aktiemarknadsbolag med 

många aktieägare, eftersom kretsen av skadelidande kan bli omfattande. Det kan exempelvis handla 

om tusentals aktieägare som handlat aktier på grundval av en årsredovisning som är felaktig eller 

vilseledande till följd av revisorns bristfälliga granskning. 99  Detta har föranlett en hel del 

diskussioner. I doktrin och förarbeten har det diskuterats huruvida kravet på orsakssamband bör 

                                                           
95 Prop. 1997/98:99 s. 194. 
96 Svensk aktiebolagsrätt, s. 411. 
97 Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 71. 
98 Se mer härom i avsnitt 3.6. 
99 SOU 2008:79 s. 100. Se även Bolagsrevisorn, s. 175.  
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skärpas i syfte att ytterligare avgränsa kretsen av skadelidande. Kleineman är av uppfattningen att 

det bör ställas särskilda krav på ”närhet” mellan skadevållare och skadelidande för att ansvaret inte 

ska föranleda ett orimligt utfall i förhållande till oaktsamheten när det är fråga om en stor krets av 

skadelidande.100 Kleinemans ställningstagande har kritiserats av andra, som anfört att information 

i exempelvis årsredovisningar främst riktas mot en större krets av intressenter och att 

organledamöter bör vara medvetna om att felaktigheter i denna typ av dokument kan få långtgående 

följder.101  

Denna diskussion har även förts i förarbetena till ABL där det anges att en lagstiftat krav på 

”närhet” vore olämpligt. Motiveringen var att ett sådant lagstadgande skulle ställa alltför stränga 

krav på adekvansen av den orsakade skadan och att de befintliga jämkningsreglerna i ABL102 

redan medför en rimlig begränsning av ansvaret. Det anges att det istället bör ankomma på 

domstolarna att utveckla detta i enlighet med förarbetenas syfte genom att bedöma när ett 

skadeståndsansvar är att anse som oproportionerligt.103  

3.4 Normskyddsläran 

Utöver begränsningen av den skadeståndsberättigade kretsen som görs enligt bestämmelserna i 

ABL kan ytterligare begränsning göras med tillämpning av den så kallade normskyddsläran. 

Normskyddsläran är allmänt erkänd inom svensk rätt och utgör ett resultat av överväganden med 

olika rättspolitisk karaktär. Den tillämpas i såväl inom- som utomobligatoriska förhållanden. Läran 

gäller även enligt ABL, trots att den inte uttryckligen framgår av lagen.104 Då lärans tillämplighet 

syftar till att medföra en ytterligare begränsning av kretsen skadelidande ska den beaktas vid 

skadeståndsbedömningen som ett sorts komplement till adekvansbedömningen. Enligt doktrin 

innebär läran att ställning ska tas till: 

(i) huruvida överträdelse av någon norm har skett,  

(ii) om normen ifråga är uppställd omedelbart till skydd för tredje mans ekonomiska 

intresse,  

                                                           
100 Ren förmögenhetsskada, s. 316.  
101 Se mer härom i Ren förmögenhetsskada, särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart, s. 45-51, Styrelse- 

och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 76. 
102 Se mer härom i avsnitt 3.5. 
103 Prop. 1997/98:99 s. 197. 
104 Skadeståndsrätt, s. 201. 
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(iii) om normen faktiskt avser den skada som inträffat, och; 

(iv) om skadelidande ingår i den ersättningsberättigade kretsen.105 

Därmed följer att de skador som inte faller in inom det ersättningsberättigade området kan vara 

sådana skador som ligger ”i farans riktning” men som, trots det, inte leder till erhållande av 

skadeståndsersättning.106 

I BDO-målet konstaterade HD att ”annan” ingår i kretsen av ersättningsberättigade, i och med 

stadgandena i 29 kap. 1-2 §§ ABL. Detta uttalande är i sig ett förtydligande om att ren 

förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden kan ersättas, trots den svenska rättens rådande 

restriktivitet på detta område. En sådan skada kan vara ersättningsgill under förutsättning att 

överträdelse av ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen har skett. Vidare 

anförde HD att 29 kap. 1-2 §§ ABL inte ger tillräcklig vägledning för vad som erfordras för att ett 

sådant skadeståndsansvar ska vara till hands och att vägledning bör tas från normskyddsläran. För 

BDO-målets del innebar detta att undersöka vilket skyddsändamål (normskydd) revisorns 

granskningsplikt hade. Härvid uttalade HD att normskyddet inte ska bestämmas på ett abstrakt och 

otvetydigt sätt som gäller för alla fall. HD:s motivering till uttalandet var att det som utgör ett 

relevant normskydd är beroende av olika förhållanden i olika situationer. I BDO-målet angav HD 

att normskyddet avsåg föremålet för revisionen. HD fastställde vidare att normskyddet tar sikte på 

den tillit som skadelidande fäst till informationsgivningen och huruvida denna tillit var befogad. I 

BDO-målet erfordrades att den som påstods ha lidit skada, hade fäst tillit till informationen i 

årsredovisningen och baserat sitt beslut på grundval av denna information.107  

Det kan ifrågasättas huruvida ett sådant tillitsbaserat resonemang är ändamålsenligt avseende 

aktieförvärv som företas på en anonym sekundärmarknad. I detta avseende har en tillämpning av 

Fraud on the market teorin (teorin om marknadsbedrägeri) förespråkats i doktrin. Fraud on the 

market teorin har utmynnat från den ekonomiska teorin om en effektiv marknad och har tillämpats 

i amerikansk rätt.108 Bakgrunden till Fraud on the market teorin utgörs av ställningstagandet att all 

tillgänglig information återspeglas i börskursen, vilket har stöd i empiriska undersökningar. Teorin 

                                                           
105 Ren förmögenhetsskada, s. 312. Se även SOU 2008:79 s. 101. 
106 Skadeståndsrätt, s. 201. 
107 NJA 2014 s. 272 p. 18-20. 
108 Bekräftades först i Basic Inc v Levinsson (1988) och tillämpas vid vissa överträdelser av rule 10 (b) i Securities 

Exchange Act of 1933. Se mer härom i Aktiemarknadsbolaget informationsgivning s. 276-278. 
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innebär att befogad tillit inte behöver styrkas, utan att styrkt väsentlighet hos informationen som 

påstås ha lett till skada skapar en tillitspresumtion, under förutsättning att transaktionen företagits 

på en fungerande marknad.109 

3.5 Jämkning av skadestånd 

En första förutsättning för att skadeståndsjämkning enligt 29 kap. 5 § ABL ska aktualiseras är att 

skadeståndsskyldighet enligt 29 kap. 1-3 §§ ABL har konstaterats. Huruvida jämkning 

överhuvudtaget ska ske, beslutas med beaktande av den skadevållande handlingens beskaffenhet, 

skadans storlek samt övriga omständigheter. Därefter vägs samtliga omständigheter i det enskilda 

fallet in i jämkningsbedömningen, däribland skadevållarens och skadelidandes ekonomiska 

förmåga.110 Revisorn är enligt 27 § RL är skyldig att ha en ansvarsförsäkring, vilket de andra 

organledamöterna inte är.111 För revisorer och revisionsbolag innebär detta att förekomsten av 

ansvarsförsäkring kan komma att vägas in i en eventuell jämkningsbedömning.  

Om det visar sig vara flera personer som är medvållande till samma skada och således solidariskt 

ansvariga ska, vid en eventuell jämkning, hänsyn tas till arten samt omfattningen av respektive 

persons medverkan till skadan.112 Detta kan exempelvis aktualiseras när styrelseledamot, VD och 

revisor tillsammans medverkat till skadans uppkomst. I ett sådant fall bör respektive organledamots 

ställning och plikter beaktas vid bedömningen. 113  I detta hänseende kan förekomsten av en 

arbetsordning bli betydelsefull, dock enbart i den mån den inte strider mot ansvarsfördelningen i 

ABL.114 I NJA 2006 s. 136 konstaterade HD att medvållande från en oaktsam styrelse inte kunde 

anges som grund för jämkning av en revisors skadeståndsansvar. HD:s resonemang utmynnade i 

att revisorns skadeståndsansvar inte skulle jämkas eftersom det rörde sig om internt ansvar. HD 

fastställde att det för jämkning krävdes att ett tredje mans intresse förelåg.  

Frågan om jämkning togs även upp i BDO-målet. HD uttalade att jämkningsregeln syftar till att ett 

bestämmande av ansvarsgränsen ska göras, varvid HD begränsade den skadelidande kretsen.115 I 

                                                           
109 Information och ansvar s. 163 och s. 181. 
110 Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ belysning, s. 545-546. 
111 Det förekommer dock att bolag tecknar försäkringar för bolagsledningen, se Svensk aktiebolagsrätt, s. 414. 
112 SOU 1941:9 s. 655. 
113 NJA 2006 s. 136. 
114 Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolaget, s. 71.  
115 NJA 2014 s. 272 p. 23-24.  
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samband med detta hänvisade HD till förarbetena där följande anges: 

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

emellertid rätt att lita på att bolagsorganen fullgör sina lagliga skyldigheter, t.ex. vid upprättandet 

av årsredovisning. Skadeståndsansvaret är ägnat att inskärpa organföreträdarnas ansvar för 

sådana uppgifters riktighet. Begränsningar i skadeståndsansvaret gör ansvaret mindre tydligt.”116 

Till skillnad från HD, anger förarbetena att en sådan begränsning inte bör göras eftersom det leder 

till oklarhet beträffande ansvaret. Enligt min mening skiljer sig HD:s bedömning i jämkningsfrågan 

från uttalandena i förarbetena, avseende ändamålet med att inte begränsa skadeståndsansvaret.  

3.6 BDO-målet 

3.6.1 Bakgrund 

Daydream Software AB (Daydream) som var ett noterat bolag på dåvarande Stockholmsbörsen 

skulle, enligt pressmeddelande mars 2006, lämna ett offentligt erbjudande om förvärv av samtliga 

aktier i ett onoterat bolag, 24hPoker AB (24hPoker). Tillvägagångssättet för förvärvet skulle ske 

genom ett samgåendeavtal avseende utbyte av aktier, dvs. en apportemission. Detta samgående 

skedde genom att aktierna i 24hPoker överläts till Daydream i utbyte mot nyemitterade aktier i 

Daydream. Förhållandet för utbytet var att, för varje aktie i 24hPoker skulle 91 stycken aktier i 

Daydream utgivas. Efter detta förfarande skulle 24hPokers tidigare ägare, däribland H.J., ha ett 

innehav om cirka 90 procent av Daydreams aktier. Därefter antog bolaget den gemensamma 

beteckningen 24hPoker Holding AB (24hPoker Holding).  

H.J., som var ägare till käranden i målet, Antilu Services OU (Antilu), och en av parterna till 

samgåendeavtalet hade under år 2005 en kapitalförsäkring med tillhörande värdedepå hos Ancoria 

Insurance (Ancoria). I denna värdedepå hade H.J. placerat 54 000 A-aktier och 280 000 B-aktier 

som han förvärvat i bolaget 24hPoker. 

Revisionsbyrån BDO och en av deras anställda, B.O., utsågs i maj 2015 till revisorer i Daydream. 

Granskningen av bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2005 och det prospekt som 

tillhandahölls 24hPokers ägare utfördes därmed av B.O.  

                                                           
116 Prop. 1997/98:99 s. 195-197. 
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3.6.2 Yrkanden  

Efter samgåendet beslutades att Daydream skulle avvecklas under sommaren 2006. Anledningen 

var att bolagets utsikter avseende omsättning och resultat ansågs ohållbart. Under hösten samma år 

framkom att bolagets redovisning hade varit bristfällig och Revisorsnämnden beslutade att tilldela 

B.O. en varning. 

H.J. ansåg att han blivit förledd att sälja sina aktier i 24hPoker i utbyte mot aktier i Daydream. 

Vilseledandet hade skett genom att B.O. godkänt årsredovisningen med dess felaktiga innehåll, 

särskilt vad avsåg bolagets goodwill post, och utgivit en ren revisionsberättelse. Dessa räkenskaper 

och rapporter hade H.J. förlitat sig på vid värderingen av aktierna i Daydream och utgjorde även 

beslutsunderlaget för förvärvet av aktierna i Daydream. I andra hand gjorde H.J. gällande att han 

hade rätt till ersättning enligt 29 kap. 1 § ABL eftersom han var att anse som ”annan” och således 

skadelidande enligt samma lagrum. H.J. framhöll att BDO och B.O. inte utfört revisionen i enlighet 

med god revisionssed. Revisionen hade genomförts oaktsamt vilket hade lett till skada för Ancoria 

eller H.J., eftersom de av H.J. förvärvade aktierna hade ett betydligt lägre värde än befogat.  

Antilu anförde att de förvärvat skadeståndsfordringen från Ancoria, alternativt från H.J. och att det 

därmed förelåg solidariskt ansvar för BDO och B.O. gentemot Antilu. Antilu gjorde gällande att 

kausalitet förelegat mellan oaktsamheten och den påstådda skadan på så vis att, vid en aktsamt 

utförd revision, skulle anmärkningar avseende bland annat bolagets goodwill post lämnats i 

revisionsberättelsen. 

BDO och B.O. bestred att Ancoria lidit skada och anförde att Ancoria inte erhållit någon 

skadeståndsfordran. De framhöll att det inte skett någon överlåtelse av skadeståndsfordran från 

Ancoria till Antilu. Bristerna i Daydreams informationsgivning hade enligt BDO och B.O. inte 

orsakat H.J. skada. Någon ersättningsgill skada förelåg således inte för varken Ancoria eller H.J. 

och inga andra avvikelser från god revisionssed hade förekommit, utöver de som konstaterats av 

Revisorsnämnden.  

3.6.3 Högsta domstolens bedömning 

HD angav att hovrättens oaktsamhetsbedömning hade utgått från vad som var god revisionssed och 

att bedömningen även skulle läggas till grund för HD:s prövning i målet i enlighet med meddelat 

prövningstillstånd. HD inledde med att framhäva att kärandens talan innebar ett påstående om att 
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ren förmögenhetsskada uppkommit till följd av bytet av aktier från 24hPoker till Daydream. Vidare 

övergick domstolen till att konstatera att erhållandet av ersättning för sådan skada vid 

utomobligatoriska förhållanden och vid avsaknad av samband med brott, sedan länge intagit en 

restriktiv ställning inom svensk rätt. En bidragande orsak till denna restriktivitet var, enligt HD, 

the floodgate argument. 

HD anförde att syftet med argumentet är att förhindra uppkomsten av orimliga skadeståndsansvar 

bland annat med anledning av behovet av förutsebarhet för skadevållaren. Andra överväganden 

som, enligt HD, ligger till grund för argumentet är att bristande proportionalitet mellan den 

skadevållande händelsen och ansvarets utsträckning ska motverkas samt att begränsning ska ske 

av de hanteringsmässiga svårigheter som kan uppstå om ansvaret innefattar en stor krets 

skadelidande.117 Därefter gick HD in på normskyddsläran och dess betydelse för de i målet aktuella 

omständigheterna, dvs. förefintligheten av skada för aktieägare eller ”annan”. Domstolen yttrade 

därvid att utgångspunkten för skadeståndsbedömningen skulle göras utifrån 29 kap. 1-2 §§ ABL. 

Eftersom dessa bestämmelser endast gav knapphändig vägledning i frågan om vad som erfordras 

för att skadeståndsansvar skulle föreligga, framförde HD att ledning ska tas från skyddsändamålet 

av den överträdda normen. I aktuellt fall hänfördes normskyddet till den tillit som tredje man hade 

haft till bolagets informationsgivning.  

HD poängterade att revisionen generellt sett ska följa de riktlinjer som gäller enligt god 

revisionssed och att detta är det främsta syftet vid genomförandet av revision av 

aktiemarknadsbolag. Detta syfte beror på att informationsgivningen inte enbart riktas mot 

aktieägare utan mot aktiemarknaden i sin helhet. Vad som avses med god revisionssed är beroende 

av vad situationen i fråga handlar om. I målet berördes årsredovisningen och den rena 

revisionsberättelsen, vilka hade lagts till grund för beslutet av aktiebytet. HD konstaterade att 

revisionsberättelsen var av mindre betydelse för frågan om ansvar, eftersom årsredovisningen hade 

utgjort en del av beslutsunderlaget.118  

 

                                                           
117 NJA 2014 s. 272 p. 16-17.  
118 NJA 2014 s. 272 p. 20-21.  
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HD påpekade att det, för ansvarsfrågan, inte var tillräckligt att skadelidande fäst tillit till 

informationsgivningen. Tilliten skulle enligt HD uppnå vissa kriterier för att anses vara befogad. 

Därmed uttalade HD följande:  

”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.”  

Med detta menade HD att ett riktmärke bör vara att informationen i årsredovisningen till väsentlig 

del har lagts till grund för affärsbeslutet, för att befogad tillit ska anses föreligga. I denna 

bedömning vägde HD bland annat in hur den skadelidande tillhandahållits informationen och 

vilken typ av transaktion det gällde. Härvid uttalade HD att skillnad föreligger mellan ett förvärv 

grundat på bolagets börskurs och förvärv av en maktpost utanför börsen. I det förra fallet ansåg 

HD att det inte förelåg någon direkt tillit årsredovisningen och att årsredovisningen inte hade lika 

stor betydelse för beslutstagandet.119 

Avslutningsvis konstaterade HD att orsakssamband mellan oaktsamheten och den påstådda skadan 

erfordrades för att BDO och B.O. skulle åläggas skadeståndsansvar. Huruvida orsakssamband 

förelåg skulle fastställas genom en kausalitetsprövning som enligt HD skulle ta sin utgångspunkt i 

vad som skulle skett om årsredovisningen hade varit korrekt. Kausalitetsprövningen gjordes enligt 

ett hypotetiskt förlopp där det väsentliga var att fastställa huruvida H.J. hade agerat annorlunda om 

årsredovisningen följt standarden god revisionssed och således varit korrekt. Endast om H.J. hade 

agerat annorlunda, förelåg ett adekvat orsakssamband, vilket skulle medföra ett skadeståndsansvar 

för BDO och B.O.120 

Vid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter kom HD fram till att H.J. inte skulle agerat 

annorlunda om årsredovisningen varit korrekt samt att H.J:s påstådda tillit till årsredovisningen 

inte medförde skadeståndsansvar för varken BDO och B.O. Med ändring av hovrättens dom 

ogillade HD Antilus skadeståndstalan och befriade BDO och B.O. från skadeståndsskyldighet. 

 

 

 

                                                           
119 NJA 2014 s. 272 p. 26-27. 
120 NJA 2014 s. 272 p. 41-42. 
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3.7 Analys och sammanfattande slutsatser 

Rättspraxis på området för ren förmögenhetsskada har relevans för bolagsledningen i 

aktiemarknadsbolag beträffande ansvarets utsträckning gentemot ”annan”, dvs. tredje man. 

Bolagsledningen anses visserligen inte stå i avtalsförhållande till tredje man, men med anledning 

av att tredje man kan anses ha ett visst avtalsförhållande med bolaget i sig har rättsfallen betydelse 

avseende de fall då ”annan” fäster tillit till den information som utges av aktiemarknadsbolagets 

bolagsledning. 121  Eftersom bolagsledningen i svensk rätt har det yttersta ansvaret för 

offentliggörande av bolagets information, medför detta att de även har ett ansvar gentemot bolagets 

intressenter beträffande den utgivna informationen. 

Det kan konstateras att benägenheten att i rättspraxis utvidga ansvarsområdet för ren 

förmögenhetsskada visserligen kan sägas ha skett, dock med viss restriktivitet i förhållande till vad 

som avsågs i förarbetena. Att det föreligger på detta vis utvisas bland annat genom rättsfallen Kone 

och NJA 2001 s. 878. De båda rättsfallen har påtagliga likheter eftersom båda avser tredje mans 

tillit till ett värderingsutlåtande. Trots likheterna utmynnar rättsfallen i respektive domslut på olika 

sätt. I Kone-målet anger HD att det var ofrånkomligt att annan än uppdragsgivaren kunde komma 

att fästa tillit till värderingsintyget ifråga, med anledning av värderingsintygets beskaffenhet. I NJA 

2001 s. 878 anförde HD däremot att det inte hade någon betydelse att tredje man fäst tillit till 

intyget. Det avgörande var istället huruvida denna tillit var befogad. I båda rättsfallen vägdes 

avsikten med intygen in, varvid HD i det senare rättsfallet konstaterade att intyget ifråga var avsett 

att enbart användas för ett särskilt syfte som inte inbegrep tredje mans intresse. Därmed ansåg HD 

att tredje mans tillit till intyget inte var befogat. 

Vad avser rättsfallet Clinics, utgörs dess betydelse för bolagsledningens ansvar, främst beträffande 

ansvaret för felaktig eller vilseledande informationsgivning. Rättsfallet påvisar att ett omedelbart 

samband måste föreligga mellan den skadevållandes utgivande av felaktig information och den 

uppkomna skadan för att skadeståndsansvar ska föreligga. Ett liknande konstaterande, avseende 

sambandet mellan den oriktiga informationen i årsredovisningen och affärbeslutet, gjordes även av 

HD i BDO-målet. Målet resulterade i att HD stadgade att en tillitspresumtion var avgörande för 

bedömningen av huruvida externt skadeståndsansvar skulle utdömas, vilket resulterade i att 

                                                           
121 Se avsnitt 3.3. 
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revisorn inte ålades skadeståndsskyldighet.122 

De upptagna rättsfallen i denna uppsats har huvudsakligen behandlat frågan om revisorns och andra 

rådgivares ansvar gentemot tredje man. En anledning till att kräva revisorn på skadestånd i första 

hand, istället för bolagsledningen, kan bero på revisorns skyldighet att inneha en ansvarsförsäkring. 

Det har påpekats att detta leder till att revisorer får ett orimligt vidsträckt skadeståndsansvar, vilket 

hämmar revisorsbranschen. Det har anförts att detta ansvar till större del bör läggas på 

bolagsledningen.123 Utifrån gällande rättspraxis är detta dock ett osäkert argument eftersom praxis 

inte visat på att revisorns skadeståndsansvar utvidgats. Det ter sig snarare som om domstolar avstår 

från att utdöma skadeståndsskyldighet för revisorer vilket också var fallet i BDO-målet.  

Eftersom styrelseledamöter och VD inte alltid har en sådan försäkring, till följd av avsaknad av ett 

sådant lagkrav, kan detta vara till deras fördel, särskilt vid en eventuell jämkningsbedömning. 

Avsaknaden av ansvarsförsäkring kan således leda till att styrelseledamots och VD:s ekonomiska 

förmåga i en jämkningssituation bedöms vara sämre i jämförelse med revisorns. Konkreta 

lagförslag på hur fokus ska flyttas från revisorns externa ansvar till bolagsledningens har inte 

formulerats. Diskussioner har dock först gällande detta, varvid frågan om en lagstadgad 

ansvarsförsäkring för styrelseledamöter och VD har varit föremål för diskussion. 

Frågan om obligatorisk ansvarsförsäkring för styrelseledamöter och VD har under tidigare år 

upptagits i förarbeten och har med anledning av EU:s revisionspaket återigen anhängiggjorts. 

Bakgrunden till frågan utgörs av argumentet att en sådan försäkring skulle föranleda minskade 

ersättningskrav mot revisorn genom att både styrelseledamöter och VD, till följd av kravet på att 

inneha ansvarsförsäkring, skulle ha betalningsförmåga. På så vis skulle fokus föras från revisorer 

till alltmer ersättningskrav gentemot styrelseledamöter och VD. Frågan om obligatorisk 

ansvarsförsäkring har dock ännu inte föranlett något lagförslag i form av ett lagstadgat krav. 

Motargumenten till ett sådant lagkrav utgörs av flera överväganden, varav det främsta är att risken 

för att den preventiva funktionen av sanktionsreglerna i 29 kap. 1 § ABL skulle undergrävas.124 

Ett annat förslag som tagits upp, till följd av EU kommissionens rekommendation om begränsning 

                                                           
122 NJA 2014 s. 272. 
123 Ansvarsförsäkring ställer revisorn i första linjen. Se även Sverige behöver en ny översyn av reglerna för revisorns 

skadeståndsansvar. 
124 SOU 2016:34 s. 43-44.  
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av revisorers skadeståndsansvar, är att det primära skadeståndsansvaret bör förläggas på 

styrelseledamöter och VD, när både revisor, styrelseledamot eller VD har medverkat till 

uppkomsten av samma skada. Därtill föreslogs det även införas en beloppsbegränsning på hur 

mycket revisorns skadeståndsansvar maximalt skulle kunna uppgå till. På så vis skulle revisorns 

ansvar begränsas i förhållande till styrelseledamot och VD:s ansvar. 125  Även detta förslag 

avfärdades med anledning av att skadelidandes möjligheter till att få skadestånd skulle bli alltför 

begränsade.126  

Med anledning av lagstiftarens pågående anpassningar till EU:s revisionspaket kan 

sanktionsreglerna i 29 kap. ABL komma att förändras och således påverka det befintliga rättsläget. 

Ett av de förslag som framlagts i det senaste betänkandet avser ett tillägg till 29 kap. 2 § ABL som 

har till syfte att begränsa revisorns interna ansvar.127 Förslaget går ut på att revisorn och bolaget 

ska ha möjlighet att avtala om revisorns ersättningsskyldighet gentemot bolaget, vilket är en 

möjlighet som redan finns i engelsk rätt enligt sec. 534 Companies Act 2006 [cit. CA 2006]. På 

vilket sätt detta förslag kan komma att påverka rättsläget återstår att se. Enligt min mening skulle 

ett lagstadgande av detta förslag leda till en väsentlig begränsning av det interna ansvaret eftersom 

det rationella vore att de flesta revisorer förmodligen skulle nyttja denna förmånliga möjlighet till 

avtalsingående. Detta skulle kunna leda till att möjligheterna avseende erhållande av internt 

skadestånd från revisorn enbart skulle utgå i enlighet med det slutna avtalet. Skador överstigande 

den avtalsenliga summan, skulle således inte vara ersättningsgilla. Det interna ansvaret skulle då 

begränsas avtalsvägen till följd av lagstadgande. Vad avser det externa ansvaret är detta redan 

begränsat med anledning av HD:s bedömning i BDO-målet, där den kretsen skadelidande 

begränsades bort, trots organledamotens oaktsamhet.  

 

 

 

                                                           
125 SOU 2008:79 s. 11. 
126 SOU 2008:79 s 98-100. 
127 SOU 2016:34 s. 11. 
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4. Engelsk rätt 

4.1 Inledning 

Syftet med att ha med denna komparativa del i uppsatsen beror på att den svenska och engelska 

rättsordningen har en hel del likheter avseende regleringen på det aktiebolagsrättsliga området och 

även de övergripande syftena bakom regleringen. Detta beror på olika orsaker, varav ett är att både 

Sverige och England är medlemsstater i EU vilket medför att de båda påverkats av den 

gemensamma EU-rätten på området. Det råder även stora likheter avseende redovisningsreglerna 

mellan Sverige och England, främst på grund av EU:s bolagsdirektiv men även till följd av de 

internationella redovisningsstandarderna.128 Ytterligare anledning till de liknande reglerna mellan 

de två länderna beror på de stora redovisningsskandalerna som tidigare ägt rum och som föranlett 

flertal länder att vidta åtgärder i form av lagstiftning och även självreglering i form av exempelvis 

Koden. Utöver dessa likheter råder även olikheter i fråga om organledamöternas ansvar, vilket ska 

utredas i det följande.  

I syfte att åskådliggöra skillnaderna mellan den svenska och engelska rättsordningen på detta 

område kommer detta kapitel inledningsvis att redogöra för ersättning av ren förmögenhetsskada 

enligt engelsk rätt. Därefter behandlas den engelska regleringen kring skadeståndsansvaret vid 

felaktig informationsgivning och hur ett sådant ansvar kan uppkomma. Detta kommer att göras mot 

bakgrund av den engelska rättens uppbyggnad, relevanta regelverk och rättspraxis på området. 

Avslutningsvis analyseras det redogjorda, varvid jämförelser görs med den svenska rätten. 

4.2 Överblick 

England anses tillhöra kategorin common law länder, och vars rättsordning enligt den klassiska 

definitionen kan beskrivas som ”...the unwritten customary law as found by the courts.” Det 

innebär i princip att rätten grundar sig på prejudiciella avgöranden från domstolen. I praktiken 

innebär detta att rättspraxis fått en särskilt framträdande ställning inom den engelska 

rättsordningen.  

En viktig common law princip inom engelsk rätt avseende rättspraxis är den så kallade stare 

                                                           
128 Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ belysning, s. 528. Se mer härom i avsnitt 2.4. 
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decisis-principen. Principen skiljer på två fall av domstolsavgöranden, dels sådana som omfattas 

av tidigare prejudikat på området, dels sådana spörsmål som saknar tidigare prejudiciella 

avgöranden på området. I den första situationen är domstolen bunden till att döma i enlighet med 

prejudikatet, vilket i huvudsak efterlevs av underrätterna i princip strikt. Den andra situationen 

avser så kallade förstagångsfall, first impression cases, i vilket domstolen intar en slags skapande 

roll för bildandet av rättsliga regler för att avgöra utgången. 

Den svenska rätten å andra sidan, härrör från den romerska rätten, och räknas därmed till kategorin 

civil law länder. Civil law definieras som regler vilka grundar sig på lagar.129 Det faktum att den 

svenska respektive den engelska rättsordningen representerar två olika sidor av hur rätten kan vara 

uppbyggd, civil- och common law perspektiv, bör inte ha någon större betydelse vad avser den 

följande framställningen av uppsatsen. Jämförelser bör utan hinder kunna dras mellan de båda 

rättsordningarna beträffande det aktuella rättsområdet för denna uppsats.  

4.3 Ren förmögenhetsskada enligt engelsk rätt  

Den engelska rätten på området skiljer sig på så vis att mer fokus riktas mot skadevållaren och 

mindre fokus på vilka intressen som ska anses skyddas genom ett visst stadgande. 130  Någon 

normskyddslära som finns inom svensk rätt, finns inte inom engelsk rätt. Normen för huruvida en 

potentiell skadevållare ska hållas ansvarig utgår istället från doktrinen om the duty of care som kan 

liknas vid en doktrin om omsorgsplikt. 

Doktrinen ska särskilt tillämpas i de fall då tveksamhet råder avseende frågan om ansvar 

överhuvudtaget ska åläggas. Genom en tillämpning av the duty of care vid frågor om ren 

förmögenhetsskada, ska det avgöras huruvida den aktuella skadan är ersättningsgill för att sedan 

gå vidare till frågan om vem eller vilka som tillhör den ersättningsberättigade kretsen och hur denna 

krets ska bestämmas. 

Huvudregeln i engelsk rätt var tidigare att tredje man som drabbats av ren förmögenhetsskada som 

orsakats av vårdslöst vilseledande, negligent misstatement, inte var ersättningsgillt. Rättsläget 

förändrades dock i med rättsfallet Hedley Byrne & Co. Ltd. V. Heller & Partners, Ltd. För att förstå 

den närmare innebörden av the duty of care vid ren förmögenhetsskada måste doktrinen ses i ljuset 

                                                           
129 American Business Law A Civil Law Perspective, s. 18 och s. 22. 
130 Ren förmögenhetsskada, s. 332. 



41 
 

av den rättspraxis där den har behandlats. 

4.3.1 Hedley Byrne  

Frågan i målet var huruvida banken Heller & Partners Ltd. (Heller), som lämnat en 

kreditupplysning till en annan bank, hade ådragit sig skadeståndsansvar, a duty of care, på grund 

av felaktig information. Den huvudsakliga delen i målet gick ut på att utreda om doktrinen, the 

duty of care, var tillämplig när skadan bestod av en ren förmögenhetsskada.  

Hedley Byrne & Co (Hedley Byrne) var en sorts reklambyrå som hade uppdragit åt sin bank 

(Banken) att genomföra en kreditupplysning på en av sina uppdragsgivare, Easipower Ltd. 

(Easipower). Banken uppdrog åt Heller att utfärda en kreditupplysning på Easipower. Denna 

upplysning visade sig vara felaktig. Kreditupplysningen lämnades av Heller till Banken, som 

förmedlade denna vidare till Hedley Byrne. Hedley Byrne förlitade sig på denna kreditupplysning, 

som utvisade att Easipower var betalningsduglig och beviljade Easipower kredit med betalningen. 

Således hade ett vilseledande skett. Därefter gick Easipower i konkurs och Hedley Byrne väckte 

talan mot Heller på grund av den felaktiga informationen.  

Domstolen ansåg att skadeståndstalan var berättigad och att den inte skulle ogillas trots att det rörde 

sig om ren förmögenhetsskada orsakad av oaktsamhet. Däremot lade domstolen stor vikt vid en 

friskrivningsklausul i avtalet som befriade Heller från skadeståndsansvar och på den grunden 

ogillades skadeståndstalan. 

Trots att skadeståndstalan ogillades fastslog domstolen att skadeståndsansvar kan uppkomma vid 

vårdslöst lämnande av felaktig eller vilseledande information som orsakar ren förmögenhetsskada 

för den som fäst tillit till informationen. Vid denna bedömning ska fem kriterier, som bekräftats i 

senare rättspraxis, vara uppfyllda för att skadeståndsansvar ska föreligga: 

(i) there must be a duty of care based on a "special relationship" between the representor and the 

representee;  

(ii) the representation in question must be untrue, inaccurate, or misleading;  

(iii) the representor must have acted negligently in making said misrepresentation;  

(iv) the representee must have relied, in a reasonable manner, on said negligent misrepresentation; 

and  
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(v)  the reliance must have been detrimental to the representee in the sense that damages 

resulted.131  

Därmed förändrade detta rättsfall rättsläget till att i vissa fall även omfatta skadeståndsansvar för 

ren förmögenhetsskada orsakad av vårdslöshet.  

4.4 Engelsk bolagsrätt 

4.4.1 Companies Act 2006 

I och med medlemskapet i EU har England, precis som resterande medlemsländer i EU, 

implementerat bolagsdirektiven. Detta har medfört likheter i vissa avseenden mellan den svenska 

och engelska bolagsrätten bland annat beträffande de lagstadgade kraven i publika bolag.  

Aktiebolagsrätten i England har varit lagreglerad sedan början av 1700-talet och numera finns 

flertal lagar som reglerar de olika aspekterna inom den engelska bolagsrätten. Den huvudsakliga 

lagen idag är CA 2006. I denna regleras den privata bolagsformen Limited Company och den 

publika bolagsformen Public Limited Company. Båda bolagsformerna omfattas till stor del av 

gemensamma regler i CA 2006 men i likhet med svensk rätt får aktierna i den privata bolagsformen 

inte upptas till offentlig handel på marknaden. Således kommer den följande framställningen enbart 

att behandla den publika bolagsformen.  

Ett Public Limited Company bildas genom att ett aktiekapital på 50 000 engelska pund tillförs och 

att ett förslag på bolagsordning, articles of association, enligt sec. 18 CA 2006 upprättas för att 

föras in i ett officiellt register. I och med registreringen blir bolaget en juridisk person vartefter ett 

registreringsbevis utges som bevis för att de villkor som uppställs i CA 2006 är uppfyllda.132  

Vidare innehåller CA 2006 regler om bolagets organisation, bolagsorganen, årsredovisning, m.m. 

Det anges att bolagsledningen enbart ska bestå av ett organ, the board of directors, samt att publika 

bolag enligt sec. 154 CA 2006 ska ha minst två directors, vilket närmast motsvaras av 

styrelseledamöter inom svensk rätt.133 Förvaltningen av bolaget och bolagsledningens kompetens 

följer huvudsakligen av bolagsordningen. Tidigare fanns dock en reglerad princip som innebar att 

                                                           
131 Queen v Cognos Inc (1993). 
132 Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ belysning, s. 138-139.  
133 Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ belysning, s. 229.  
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kompetens att utföra samtliga handlingar som faller inom ramen för bolagets verksamhet tillfaller 

the board av directors i den mån bolagsstämman enligt CA 2006 inte föreskrivits exklusiv 

kompetens. Denna princip gäller i huvudsak fortfarande. De uppgifter som följer av befattningen 

som director regleras i sec. 171-177 CA 2006. Där anges att varje director har omfattande 

skyldigheter gentemot bolaget och dess aktieägare samt att hänsyn även ska tas till det allmänna 

samhällsintresset. 

I större bolag, såsom aktiemarknadsbolag, är det vanligt att en chief executive officer, även kallad, 

managing director utses. Denne blir tilldelegerad att sköta bolagets löpande verksamhet och kan 

närmast jämföras med en VD i svensk rätt. Vad dennes uppgifter exakt går ut på anges inte i CA 

2006, utan regleras vanligtvis i bolagsordningen. Det som the chief executive officer blivit tilldelad 

kan the board of directors inte själva utföra, utan de erhåller istället en sorts kontrollerande funktion 

över det som the chief executive officer utför. Vidare skiljer den engelska aktiebolagsrätten på 

executive directors och non-executive directors. Den första typen är sådana directors som kan ha 

ytterligare skyldigheter, utöver det som stadgas i CA 2006, vilket framgår av deras 

anställningsavtal. Den senare typen av directors är sådana som inte är anställda i bolaget och som 

anses ha en oberoende ställning. 

Vad gäller upphörandet av uppdraget som director finns det i CA 2006 inga regler som anger 

bestämd mandattid eller liknande. Dock finns regler om när en director kan bli tvungen att lämna 

sin befattning. Exempel på sådana situationer är när en director brustit i utförandet av sina plikter 

eller vägrat underteckna årsredovisningen.134  

4.4.2 The UK Corporate Governance Code 

Med anledning av tidigare års uppmärksammade redovisningsskandaler, vidtog flera länder olika 

åtgärder i syfte att ställa strängare krav på bland annat aktiemarknadsbolagens 

informationsgivning. I USA stiftades den omfattande federala aktiebolagsrättsliga Sarbanes 

Oaxley Act och i andra länder, England inräknat, upprättades så kallade uppförandekoder.135 En 

engelsk motsvarighet till Koden, The UK Corporate Governance Code (The Code), är idag 

gällande i England och gäller för publika bolag vars aktier är upptagna till handel på the London 

                                                           
134 Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ belysning, s. 237-239 och s. 346. 
135 Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ belysning, s. 94-96. 
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Stock Exchange.136 I likhet med Koden gäller även principen följ eller förklara, comply or explain, 

i the Code.137 The Code innehåller såväl generella som detaljerade regler och anses fungera som 

ett komplement till CA 2006.  

I The Code föreskrivs att minst hälften av directors i större bolag, så som aktiemarknadsbolag, ska 

vara non-executive directors. 138  Vidare ska bolaget ha en kommitté som har till uppgift att 

nominera styrelseledamöter och även en revisionskommitté. Den senare kan jämföras med 

revisionsutskottet i svensk bolagsrätt. Såväl nominerings- som revisionskommittén ska bestå av 

non-executive directors. För större bolag finns även krav på att en chief executive officer ska utses. 

The chief executive officer får inte samtidigt vara styrelsens ordförande.139 

4.5 Skadeståndsansvar vid felaktig eller vilseledande informationsgivning  

Ansvaret för felaktig eller vilseledande information stadgas bland annat genom vissa bestämmelser 

i CA 2006. En särskild bestämmelse om directors ansvar för felaktig eller vilseledande information 

gentemot bolaget finns i sec. 463 CA 2006. Någon liknande bestämmelse som endast directors 

ansvar gentemot annan än bolaget finns dock inte i CA 2006. Till följd av implementeringen av 

EU:s så kallade öppenhetsdirektiv har bland annat stadgandet sec. 1270 CA 2006 införts, som 

särskilt handlar om aktiemarknadsbolagets informationsgivning i förhållande till 

aktiemarknaden.140 Bestämmelsen anger att informationsgivningen ska uppvisa en rättvis och 

korrekt bild av bolagets förhållanden och att utgivaren av informationen, exempelvis en director, 

kan hållas ansvarig om denne var medveten om att informationen var felaktig eller vilseledande. I 

och med införandet av denna bestämmelse har osäkerhet uppkommit avseende frågan om directors 

kan hållas ansvariga gentemot investerare. Särskilt med tanke på att det inom engelsk rätt råder en 

restriktiv syn på utvidgandet av detta ansvar.141 Utöver denna bestämmelse innehåller Financial 

Services and Markets Act 2012 bestämmelser som främst avser ansvaret för prospekt. Bortsett från 

prospektbestämmelserna kan bolaget bli skadeståndsskyldig gentemot annan som lidit skada till 

följd av felaktig eller vilseledande information. Detta torde dock enbart avse uppsåtliga fraudulent 

                                                           
136 The Financial Reporting Council. 
137 The Code, 2014, s. 4.  
138 The Code, 2014, provision B1.2. och provision B.1.1. Se även Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ 

belysning, s. 97. 
139 The Code, 2014, provision A.2.1. Se även Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ belysning, s. 97. 
140 Öppenhetsdirektivet.  
141 Se avsnitt 4.3. 
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misstatements.142 Det finns således inget lagstadgat stöd för att hålla directors ansvariga gentemot 

externa skadelidande som liknar det som finns i svensk aktiebolagsrätt. 

Ännu en skillnad gentemot svensk rätt är att det inom den engelska rätten inte finns lagstöd för 

revisorns externa ansvar. Detta ansvar avgörs istället utifrån doktrinen om the duty of care. Med 

anledning av rättspraxis särskilda ställning inom engelsk rätt, har frågan om ansvaret, the duty of 

care, kommit att närmare utvecklas genom ett antal avgöranden. Utgångspunkten i engelsk rätt har 

länge varit att felaktig information som lämnats till följd av vårdslöshet inte är ersättningsgill vid 

utomobligatoriska förhållanden. Denna så kallade ”exclusionary rule” etablerades i och med 

rättsfallet Derry v. Peek men kom senare att få flera betydelsefulla undantag utvecklade genom 

praxis, blad annat genom rättsfallet Hedley Byrne. 143  I och med detta rättsfall och senare 

rättspraxis har vissa kriterier definierats som vid skadeståndsbedömningen ska vara uppfyllda för 

att skadestånd vid felaktig informationsgivning ska vara ersättningsgill. 144  Ett väsentligt 

avgörande på detta område och centralt för denna uppsats är rättsfallet Caparo Industries.145 

4.6 Caparo Industries 

4.6.1 Bakgrund 

Käranden, Caparo hade börjat förvärva aktier i bolaget Fidelity som var börsnoterat på The London 

Stock Exchange, några dagar före offentliggörandet av Fidelity’s årsredovisning. Under våren år 

1984 offentliggjorde Fidelity’s directors det avslutade räkenskapsårets resultat och angav att 

vinsten var långt ifrån det förväntade. Detta resulterade i en markant minskning av aktiernas 

börskurs på enbart några månader. Fidelity’s räkenskaper och årsredovisning för räkenskapsåret 

hade granskats av revisorerna och sedan godkänts av bolagets directors dagen före 

offentliggörandet. Den 12 juni 1984 försågs Fidelity’s ägare med årsredovisningen i samband med 

kallelse till årsstämman. På bolagsstämman, som ägde rum i juli 1984, antogs både 

revisionsberättelsen och årsredovisningen.  

                                                           
142 Se Schedule 10A, Financial Services and Markets Act 2000. Se även Aktiemarknadsbolagets 

informationsgivning, s. 326-327. Jfr Auditor’s Multi-Layered Liabilty Regime s. 544. 
143 Derry v. Peek (1888) och Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd. (1964). Se även Ren 

förmögenhetsskada, s. 337-338. 
144 Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ belysning, s. 519.  
145 Caparo Industries plc v. Dickman (1990).  
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Efter offentliggörandet förvärvade Caparo ytterligare aktier i Fidelity, men hade samma dag som 

bolagsstämman ägde rum, enbart registrerats som ägare till fåtal av de förvärvade aktierna. Under 

hösten år 1984 hade Caparo ökat sitt aktieinnehav i Fidelity till nästan 30 procent och lade ett bud 

på ytterligare aktier i bolaget. Budet accepterades, vilket innebar att Caparos aktieinnehav uppgick 

till cirka 92 procent. 

4.6.2 Yrkanden  

Efter aktieförvärven väckte Caparo talan dels mot Fidelity’s directors på grund av ”fraudulent 

misrepresenation” (bedräglighet)146 och påstod att övervärdering av Fidelity’s lager skett, dels 

mot revisorerna för att de utfört revisionen vårdslöst och i strid mot dåvarande Companies Act 

1985.  

Caparo påstod att de i förlitan på årsredovisningen hade beslutat att fortsätta förvärva ytterligare 

aktier efter den 12 juni 1984, med avsikt att genomföra en take-over, dvs. förvärva och ta kontroll 

över bolaget. Som alternativ grund påstod Caparo att revisorerna var ansvariga på grund av att 

Caparo vid tiden för budet, som gjorts i förlitan på årsredovisningen, redan var aktieägare i Fidelity. 

Därmed skulle revisorerna anses ha en duty of care både mot aktieägare och potentiella investerare 

till följd av godkännandet av årsredovisningen. Caparo hävdade att revisorerna borde ha känt till 

att Fidelitys vinst inte var så hög som det framhävdes och att priset på aktierna hade minskat 

väsentligt. Dessutom påstod Caparo att möjligheterna för en take-over av bolaget var stora och att 

potentiella budgivare, så som käranden själv, hade att förlita sig på riktigheten av årsredovisningen. 

Caparo påstod att om de känt till de riktiga omständigheterna, skulle de inte förvärvat aktierna till 

ett så högt pris eller inte förvärvat resterande aktier överhuvudtaget.  

Revisorerna bestred yrkandet med angivande av att de inte hade någon duty of care gentemot 

Caparo som potentiell förvärvare av aktier. Som grund för detta anförde de att kriterierna för att en 

duty of care ska finnas, inte är uppfyllda.147 De angav vidare att de inte var ansvariga gentemot 

Caparo som aktieägare eftersom Caparo inte var en relevant aktieägare vid den i målet relevanta 

tidpunkten. Oberoende av detta hävdade revisorerna att revisorer generell sett inte har någon duty 

of care gentemot individuella aktieägare. De anförde att det primära syftet med ansvaret för 

bolagets årsredovisning var att rapportera om arbetet som bolagets directors utförde till 

                                                           
146 Se Information och ansvar, s. 170.  
147 Se avsnitt 4.6.3. 
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bolagsstämman och inte i syfte att tillhandahålla årsredovisningens information till marknadens 

investerare.  

4.6.3 The Supreme Court’s bedömning 

The Supreme Court konstaterade att det krävdes att revisorerna hade en en duty of care gentemot 

Caparo för att de skulle kunna hållas skadeståndsansvariga. Huruvida en duty of care existerar för 

en part gentemot en annan, skulle enligt domstolen avgöras genom en prövning av vissa kriterier. 

Härigenom utvecklades ”the three fold test”. En duty of care föreligger när följande rekvisit är 

uppfyllda: 

(i) kärandens skada var en rimlig förutsebar konsekvens av skadegörarens handlande, 

”forseeability of damage”, 

(ii) närhet förelåg, ”proximity”, i förhållandet mellan käranden och skadegöraren, och; 

(iii) det vore rättvist, befogat och skäligt, ”fair, just and reasonable”, för domstolen att 

ålägga skadegöraren en duty of care i ljuset av gällande överväganden.  

Domstolen kom fram till att det första rekvisitet var uppfyllt eftersom det nästan alltid var 

förutsebart att någon någonstans under vissa omständigheter skulle komma att förlita sig på viss 

offentliggörande av bolagsinformation, exempelvis årsredovisningen. Det tredje rekvisitet 

diskuterades mindre av domstolen, eftersom det ansågs att kärandens talan brast redan på det andra 

rekvisitet, proximity. Domstolen uttalade att det i detta fall inte förelåg någon speciell relation 

mellan käranden och revisorerna. Domstolen tillade därvid att det generellt sett inte föreligger 

proximity mellan revisorns genomförande av årsredovisningen enligt den lagstadgade plikten och 

varje potentiell investerare på marknaden som skulle kunna komma att investera i, eller göra affärer 

med bolaget. 

Genom hänvisning till bland annat Cardozos floodgate argument kom domstolen fram till att 

skadeståndsansvar på grund av negligent misstatement är begränsat till fall där följande 

omständigheter föreligger:  

(i) information har utgivits till en känd mottagare för ett specifikt syfte, 

(ii) den som utgivit informationen ska ha varit medveten om detta syfte, och; 

(iii) mottagaren ska ha förlitat sig på denna information, som har varit till dennes nackdel. 
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Domstolen motiverade dessa omständigheter genom att hänvisa till att syftet med det lagstadgade 

kravet på revision, granskning av publika bolag samt offentliggörande av årsredovisning var att 

aktieägare ska kunna utöva sina rättigheter i bolagsstämman. Syftet med lagen var, enligt 

domstolen, således inte att omfatta tillhandahållandet av information för att hjälpa aktieägare i 

beslutstagandet om framtida investeringar i bolag. Domstolen konstaterade vidare att det inte fanns 

några principiella regler som angav att revisorer ska anses ha en speciell relation med icke-

aktieägare som överväger investering i bolaget på grund av tillit till årsredovisningen. Detta gällde 

oberoende av kärandens påstående om att omständigheterna var sådana att möjligheterna för take-

over av bolaget var stora. Sammanfattningsvis kom domstolen fram till att revisorerna inte hade 

någon duty of care gentemot käranden på grund av förvärvet av Fidelity.  

4.7 Analys och sammanfattande slutsatser 

Det torde vara klarlagt att Hedley Byrne utgör ett vägledande rättsfall avseende ren 

förmögenhetsskada inom engelsk rätt och har därmed stor prejudicerande verkan. Dels med 

beaktande av att domstolens bedömning i rättsfallet utgjorde en vändpunkt inom engelsk rätt, dels 

med tanke på att de kriterier som upptogs i målet har bekräftats i senare praxis.  

Domstolens avgörande i Hedley Byrne innebar att ansvar för felaktig informationsgivning kan åläggas 

skadevållaren när skadelidande fäst tillit till informationen, vilket tidigare inte var godtagbart inom 

engelsk rätt. Härvid finns stora likheter med utgången i bland annat det svenska rättsfallet Kone som 

också utmynnade i att tredje mans tillit till felaktig och oaktsam utgiven information kan leda till 

skadeståndsansvar. Således är även Hedley Byrne av betydelse för bolagsledningens 

skadeståndsansvar i de fall som bolagets intressenter fäst tillit till den felaktiga information som 

utgivits av bolaget. Vad avser de kriterier som upptogs i Hedley Byrne är “special relationship” av 

särskild betydelse. Kriteriet kan kopplas till att samtliga som handlar på börsen inte kan anses ha en 

sådan speciell relation till organledamöterna i bolaget. Detta kan jämföras med att rättsläget ser 

annorlunda ut när det handlar om förvärv som baseras på prospekt.148 

Trots att den svenska och engelska rättsordningen är uppbyggda på olika sätt, kan likheterna mellan 

domstolarnas bedömningar i de olika rättsfallen, inte undgås. Detsamma gäller likheterna mellan 

                                                           
148 NJA 2014 s. 272 p. 22. 
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Caparo och BDO-målet.  

I Caparo vidareutvecklar domstolen doktrinen om the duty of care, vilken anger vilka kriterier som 

krävs för att en skadevållande ska hållas ansvarig för skada. I och med detta prejudiciella avgörande 

fastställde domstolen att revisorn i aktiemarknadsbolag inte har någon duty of care gentemot 

investerare eller befintliga aktieägare som förvärvar aktier på börsen på grund av tillit till 

årsredovisningen. I detta sammanhang hade domstolens tillvägagångssätt i Caparo påtagliga 

likheter med HD:s bedömning i BDO-målet. Båda domstolarna har bland annat tagit upp frågan 

om förutsebarhet, sambandet mellan skadevållandes handlande och den uppkomna skadan, the 

floodgate argument samt tillit till informationsgivningen. Utifrån dessa huvudsakliga 

överväganden kommer båda domstolarna fram till att revisorn ska frikännas från ansvar. 

Skillnaden mellan de olika rättsfallen är dock att den engelska domstolen i Caparo ingående måste 

utreda och arbeta med the duty of care och de olika övervägandena eftersom lagstöd avseende 

revisorns externa skadeståndsansvar saknas. HD å andra sidan väljer att laborera med dessa 

överväganden för att komma fram till en lösning trots att uttryckligt lagstöd för det externa ansvaret 

finns i 29 kap. 1–2 §§ ABL. 

Härvid uppkommer frågan om de principer och kriterier som framkommer i Caparo kan tillämpas 

för att se hur långt ansvaret kan sträcka sig för bolagsledningen inom engelsk rätt. Enligt min 

mening är detta tveksamt eftersom revisorns och bolagsledningens ansvar inte finns reglerat i lag 

på samma sätt som inom svensk rätt. Följden av detta är att Caparo inte kan tillämpas på frågan om 

hur långt bolagsledningens externa skadeståndsansvar kan utsträckas. Däremot talar detta för att 

en sådan tillämpning av BDO-målet kan göras, eftersom revisorns och bolagsledningens externa 

skadeståndsansvar regleras av samma kriterier enligt 29 kap. 1–2 §§ ABL. 
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5. Avslutande kommentarer och slutsatser 

5.1 Inledning 

Syftet med uppsatsen har varit att utreda organledamöternas externa skadeståndsansvar i 

aktiemarknadsbolag, med särskild inriktning på bolagsledningens ansvar, vid felaktig eller 

vilseledande informationsgivning. Utgångspunkten för utredningen har varit 29 kap. 1-2 §§ ABL, 

vilket även utgör utgångspunkten för den kommande avslutande framställningen. Eftersom 

samtliga organledamöters externa skadeståndsansvar regleras enligt samma kriterier i ABL har 

bolagsledningens ansvar, i behövlig mån, jämförts med revisorns ansvar. Detta har gjorts i syfte att 

utreda hur långt organledamöternas ansvar sträcker sig, men även i syfte att se hur 

bolagsledningens ansvar skiljer sig från revisorns i detta hänseende. 

De rättsfall som upptagits i uppsatsen, särskilt BDO-målet, har främst handlat om revisorns externa 

skadeståndsansvar. Dessa rättsfall har redogjorts för i syfte att visa på hur bedömningen i externa 

skadeståndsmål går till. Enligt min mening bör inte det faktum att det är just revisorn som är 

föremål för skadeståndstalan föranleda en annan bedömning av det externa skadeståndsansvaret 

för styrelseledamot och VD. Särskilt med beaktande av att styrelsen och VD:n bär det yttersta 

ansvaret för aktiemarknadsbolagets informationsgivning. Uppsatsen har inte behandlat samtliga 

aspekter av ansvaret för informationsgivningen. En avgränsning har gjorts i detta hänseende till att 

i synnerhet behandla de fall när skada kan uppkomma för den som företar förvärv eller försäljning 

av aktier på börsen på grund av felaktig eller vilseledande informationsgivning. Med anledning av 

att regleringen kring värdepappersmarknaden till stor del syftar till att säkerställa korrekt 

informationsgivning från bolag, har denna reglering varit ledande för uppsatsen. Vidare har HD:s 

bedömning i BDO-målet utgjort en väsentlig del av uppsatsen och kommer således även vara i 

fokus i den kommande framställningen.  

5.2 Informationsgivningen och dess betydelse för värdepappersmarknaden  

Syftet med regleringen kring informationsgivningen är att uppnå en väl fungerande och effektiv 

sekundärmarknad. Detta görs genom att möjliggöra tillgång till god information som är korrekt och 

inte vilseledande samt insyn i bolagens verksamhet och ekonomiska ställning. 149 

                                                           
149 Se avsnitt 2.2. 
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Investerarskyddet är viktigt i detta hänseende eftersom ett av målen med regleringen på 

värdepappersmarknaden är att investerare ska erhålla en rättvisande bild av bolaget för att kunna 

lita på informationen och fatta välgrundade investeringsbeslut. Informationsgivningen är således 

oerhört viktigt för förtroendet för värdepappersmarknaden och aktiemarknadsbolagen.  

Som tidigare nämnts kan informationsgivningen påverka prisbildningen på aktiemarknaden och 

således aktiernas värde på börskursen.150 Förtroendet för aktiemarknaden och dess bolag påverkas 

negativt av offentliggörande av felaktig eller vilseledande information. Särskilt om det inte finns 

några åtgärder i form av sanktioner att tillgripa mot dessa åtgärder eller om de sanktioner som finns 

är ineffektiva. Det senare kan komma att bli konsekvensen, avseende revisorns interna ansvar, om 

det nya tillägget till 29 kap. 2 § ABL om avtalsmöjlighet mellan revisorn och bolaget genomförs.151 

Ett genomförande av detta förslag kan komma att försvaga möjligheten att hålla revisorn ansvarig 

för intern skada.  

5.3 Externt skadeståndsansvar vid felaktig eller vilseledande informationsgivning  

I BDO-målet har HD angivit tillvägagångssättet för bedömningen av det externa 

skadeståndsansvaret och klargjort att det råder en restriktiv syn på ersättning av ren 

förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden. För att en sådan skada ska anses 

ersättningsgill krävs att den skadelidande haft befogad tillit till den felaktiga eller vilseledande 

informationen. Det är således svårare för en potentiell skadelidande att utfå ersättning vid förvärv 

av aktier på börsen än via förvärv baserade på prospekt, vilket innebär en begränsning av 

skadeståndsansvaret. Anledningen till detta beror på att prospektets ändamål är att tillhandahålla 

information avseende ett visst erbjudande, medan aktier som förvärvas på börsen företas av 

anonyma köpare på sekundärmarknaden.  

Det är enligt min mening fullt förståeligt att investering i värdepapper inte alltid leder till vinst, 

eftersom risken för förlust är påtaglig då köpet utgör ett risktagande. Dock är situationen 

annorlunda om investerare blivit vilseledda till att förvärva värdepapper och därmed gått miste om 

möjligheten att få ersättning. Detta anser jag inte vara godtagbart eftersom organledamöterna, 

särskilt bolagsledningen, ska ansvara när de medverkat i offentliggörande av felaktig eller 

                                                           
150 Se avsnitt 2.2. 
151 Se mer härom i avsnitt 3.7. 



52 
 

vilseledande information.   

5.3.1 The floodgate argument och dess överväganden  

HD anger att the floodgate argument hänger samman med flera överväganden så som 

skadevållandes behov av förutsebarhet och den betungande ersättningsskyldighet som den 

skadevållandes ansvar kan medföra. Att lägga förutsebarheten som en av grunderna till att avslå 

talan och därmed avvisa möjligheten till skadestånd är enligt min mening ett svagt argument från 

HD:s sida. Förutsebarheten bör, i likhet med domstolens motivering i Caparo, antas vara uppfyllt, 

eftersom det alltid finns någon som kan komma att förlita sig på den felaktiga 

informationsgivningen.152 Vad avser det betungande ansvaret kan det enligt HD uppkomma till 

följd av bristande proportionalitet mellan den skadevållande händelsen och omfattningen av 

ansvaret. Ett annat av HD:s överväganden som grund för argumentet är de hanteringsmässiga 

svårigheter som kan uppstå vid ett ansvar mot en stor krets skadelidande.  

HD har beskrivit de olika överväganden som de tagit upp i samband med diskussionen kring the 

floodgate argument. Däremot har HD inte förklarat eller angivit någon preciserad grund till hur de 

gått tillväga när de konstaterat att dessa överväganden kan leda till orimliga konsekvenser. De har 

varken angivit hur kretsen skadelidande kan bli så stor eller preciserat hur den ansvariges 

ersättningsskyldighet för skadan kan bli så betungande som de påstår. Enligt min mening borde 

HD motiverat tillämpningen av the floodgate argument ytterligare eftersom tillämpningen av 

argumentet utgjorde ett av skälen till att avslå kärandens talan.  

5.3.2 Normskyddskyddet  

I BDO-målet angav HD att normskyddet hänför sig till det intresse som en regel ifråga har till syfte 

att skydda, vilket innebär att det relevanta normskyddet varierar beroende på situationen. I BDO-

målet var det fråga om revision och därmed ansåg domstolen att normskyddet hänförde sig till 

föremålet för revisionen. Vidare angav HD att normskyddet hänförde sig till den tillit som 

skadelidande haft till årsredovisningen, vilket innebar att H.J. hade fog att fästa tillit till 

årsredovisningen.153 

                                                           
152 Se avsnitt 4.2.3. 
153 NJA 2014 s. 272 p. 33 och p. 68. 
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HD angav visserligen anledningen till att de uppställt vissa krav på när en informationsutgivare ska 

kunna hållas ansvarig. Däremot redogjorde HD inte ett tydligt tillvägagångssätt för hur ett relevant 

normskydd ska bestämmas utan anförde snarare att det inte kan utformas på ett sätt som är gällande 

för samtliga uppkomna situationer. Detta ger enligt min mening en obetydlig, om någon, 

vägledning för framtida fall. Jag delar HD:s åsikt i det avseendet att det finns svårigheter med att 

skapa principer som ska kunna tillämpas i samtliga fall. Däremot anser jag att HD som 

prejudikatinstans bör tydliggöra rättsläget och inte enbart begagna sig av ett väsentligt 

konstaterande utan vidare förklaring, vilket jag anser ha skett ifråga om HD:s uttalande om 

normskyddet.  

5.3.3 Befogad tillit 

HD angav att syftet med att revisionen skulle utföras i enlighet med god revisionssed var att 

säkerställa årsredovisningens riktighet. När det avser aktiemarknadsbolag innebär kravet på god 

redovisningssed att säkerställa korrekt informationsgivning, till både aktiemarknadsbolagets 

aktieägare och aktiemarknaden i vid mening. Således hänför sig kravet på god revisionssed även 

till att skydda den tillit som investerare har till årsredovisningen vid affärsbeslut, dock enbart om 

denna tillit är befogad. Härvid påpekade HD att redan befogad tillit till årsredovisningen kan leda 

till skadeståndsansvar, under förutsättning att revisionen inte skett i enlighet med god revisionssed.  

Till skillnad från prospekt, anförde HD att årsredovisningen inte har något särskilt ändamål som 

externt beslutsunderlag. Av den anledningen kan befogad tillit presumeras föreligga vid förvärv 

grundade på prospekt, men inte avseende årsredovisningar. 154  Enligt HD innebär kravet på 

befogad tillit till årsredovisningen, att skadelidande har att påvisa sin tillit till årsredovisningen som 

beslutsunderlag. Endast en påvisad tillit kan anses befogad och således skyddsvärd.  

Vad avser frågan om tillit till börskursen anförde HD att årsredovisningen, i viss mån, återspeglas 

i börskursen. Detta ska dock skiljas från de fall då affärsbeslut grundas på börskursen. Det senare 

innebär att befogad tillit till årsredovisningen inte föreligger utan det handlar snarare om en ”via 

börskursen förmedlad tillit till årsredovisningen”.155 Härvid uppkom frågan om befogad tillit till 

börskursen kunde anses föranleda externt skadeståndsansvar. Som svar på detta anförde HD ett 

antal omständigheter, som vägde emot att börskursen skulle tillerkännas en sådan tillit. I detta 
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155 NJA 2014 s. 272 p. 66.  
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hänseende lade HD stor vikt vid the floodgate argument och dess överväganden. Särskilt påpekades 

att ett ansvar som inbegriper börskursens riktighet skulle kunna leda till både en stor krets 

skadelidande och svårighet att beräkna uppkommen skada.156 Vidare uttalade HD att en oaktsam 

revision inte kan utsträckas till att omfatta affärsbeslut som grundats på börskursen, trots att 

börskursen påverkats av felaktigheter i årsredovisningen. 

Givetvis bör förhållandet mellan den uppkomna skadan och storleken av det utdömda skadeståndet 

beaktas. Däremot bör skadeståndets storlek, enligt min mening, inte utgöra en övervägande grund 

till att inte utdöma skadestånd. Med anledning av att HD ställer krav på att skadelidande måste 

påvisa sin befogade tillit, kan det konstateras att HD frångått spörsmålet om en eventuell 

tillämpning av Fraud on the market teorin. Jag anser att teorin har väsentlig betydelse för de 

situationer där skadelidande förlitat sig på information vid förvärv av värdepapper på börsen. Detta 

eftersom felaktigt utgiven information återspeglas på börskursen och till följd därav borde HD 

åtminstone beaktat teorin vid avgörandet av BDO-målet.  

Sammanfattningsvis kom HD fram till att en genom börskursen förmedlad tillit till en felaktig 

årsredovisning generellt sett är otillräckligt för att externt skadestånd ska utdömas. Slutsatsen var 

således att HD ansåg att skadelidandes tillit till årsredovisningen var befogad, men att börskursen 

inte föranledde skäl till utdömande av skadestånd. I praktiken torde detta innebära att skadelidandes 

möjligheter till ersättning vid förvärv av värdepapper på börsen i princip är obefintliga. Detta med 

anledning av att skadelidande måste bevisa sin tillit till årsredovisningen vid förvärv av 

värdepapper på börsen. Eftersom dessa förvärv sker på en anonym sekundärmarknad, är det enligt 

min mening oförklarligt hur detta beviskrav ska uppnås. Eventuellt torde en lägre bevisbörda åligga 

skadelidande i detta hänseende. 

5.3.4 Orsakssamband 

För att avgöra frågan om orsakssamband mellan skadevållandes oaktsamhet och den uppkomna 

skadan ska, enligt HD, ett hypotetiskt händelseförlopp göras. Den hypotetiska frågan i BDO-målet 

var huruvida skadelidande skulle agerat annorlunda om årsredovisningen hade varit korrekt i 

berörda delar. Förekomsten av ett orsakssamband enligt denna prövning skulle utvisa att ett 

övervägande av ett annat agerande skulle ha skett.  

                                                           
156 NJA 2014 s. 272 p. 65. 
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HD kom fram till att en närmare analys av bolagets förhållanden skulle kunna utvisa att bolagets 

ekonomiska ställning inte var särskilt god, men att en korrekt värdering av den berörda posten i 

årsredovisningen förmodligen inte skulle ha påverkat ställningstagandet till samgåendeavtalet. 

Vidare ansåg HD att det saknades korrekt underlag för att i detta hänseende kunna ta ställning till 

vad en korrekt redovisning av den berörda posten skulle föranlett.  

HD:s ställningstagande avseende den hypotetiska frågan är visserligen förståelig. Däremot anser 

jag att HD bör ha ytterligare grund för ställningstagandet. Särskilt med beaktande av att slutsatsen 

har baserats på ett hypotetiskt händelseförlopp och utgjort en av HD:s grunder till att inte bifalla 

kärandens talan.  

5.3.5 Externt skadeståndsansvar - Begränsat? 

Möjligheten att erhålla externt skadestånd vid förvärv av aktier på börsen, som skett på grund av 

tillit till felaktig eller vilseledande information, kan sägas ha begränsats i och med HD:s bedömning 

i BDO-målet. Trots att HD konstaterade att revisorn i BDO-målet hade agerat oaktsamt, föranledde 

denna oaktsamhet inte något ansvar för revisorn. En av HD:s motiveringar till detta var att 

skadelidandekretsen kunde komma att bli praktiskt ohanterlig.  

Eftersom HD:s bedömning i BDO-målet avsåg revisorns externa ansvar enligt 29 kap. 1-2 §§ ABL 

talar detta för att BDO-målet även kan komma att begränsa möjligheten till externt 

skadeståndsansvar för bolagsledningen. Följden av detta blir att ”annans” möjlighet till externt 

skadestånd från organledamöter, vid förvärv av aktier på börsen, blir i princip obefintlig.  

Aktiemarknadsbolagens information når ut till en stor krets intressenter på aktiemarknaden, som 

lägger denna information till grund för beslutsfattande. Att denna information är felaktig eller 

vilseledande bör inte drabba eventuella skadelidande på grund av organledamöters uppsåt eller 

oaktsamhet. Organledamöters handlande bör kunna angripas av sanktionerna i ABL vid utgivande 

av felaktig eller vilseledande information. Om denna möjlighet till skadestånd inte finns kommer 

organledamöterna inte att känna sig pliktiga att uppfylla sina skyldigheter avseende 

informationsgivningen. Eftersom det huvudsakliga ansvaret för offentliggörande av information 

åligger styrelsen och VD:n bör dessa organledamöter, vid påvisande av deras uppsåt eller 

oaktsamhet, bära ansvaret i första hand. 
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I och med HD:s restriktiva ställning till utdömande av skadeståndsansvar är min tankeställning när 

organledamöter kan anses vara skadeståndsansvariga för felaktig eller vilseledande 

informationsgivning. BDO-målet ger ingen vägledning i detta hänseende, utan talar mer för att en 

extern skadeståndstalan inte kommer leda till utdömande av skadeståndsansvar. Med anledning av 

de krav som BDO-målet uppställer kan det bli svårt, om inte omöjligt, för investerare att bevisa att 

de haft befogad tillit till den felaktiga eller vilseledande informationen. Om möjligheten till 

erhållande av skadestånd i detta hänseende och risken för att organledamöterna i 

aktiemarknadsbolag skulle kunna hållas ansvariga, inte vore obetydlig, skulle utgivandet av korrekt 

information kunna öka. 
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