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Sammanfattning 

I uppsatsen undersöks under vilka förutsättningar bristfällig informationsgivning kan medföra 

externt skadeståndsansvar enligt ABL för styrelseledamot mot någon annan än aktieägare. 

Såväl de ansvarsförutsättningar som framgår av ABL som de förutsättningar som måste vara 

uppfyllda för att en skadelidande ska anses ingå i kretsen av ersättningsberättigade tredje män 

behandlas. 

Hur långt det externa skadeståndsansvaret mot annan än aktieägare enligt 29:1 1 st. 2 p. ABL 

sträcker sig och hur, när och i vilken utsträckning kretsen av ersättningsberättigade ska 

begränsas har länge varit oklart eftersom såväl förarbeten som praxis på området gett ytterst 

lite vägledning. I BDO-domen, som meddelades i april 2014, behandlade HD för första 

gången frågan om hur det aktiebolagsrättsliga externa skadeståndsansvaret mot ”någon 

annan” ska begränsas. BDO-målet rörde en revisors ansvar för oaktsam revision, men HD:s 

dom i målet kommer sannolikt även att få konsekvenser för styrelseledamöters ansvar för 

bristfällig informationsgivning. I uppsatsen analyseras och diskuteras vilka dessa 

konsekvenser kan tänkas vara. 

En slutsats som dras i uppsatsen är att rekvisiten för externt skadeståndsansvar mot annan än 

aktieägare enligt 29:1 ABL bör uppdateras till att även innefatta andra förutsättningar för 

ansvar än de som uttryckligen framgår av lagtexten. När styrelseledamots externa 

skadeståndsansvar för bristfällig informationsgivning mot någon annan än aktieägare 

aktualiseras måste domstolen utreda om den skadelidande skyddas av den överträdda normens 

skyddsändamål. Flera faktorer talar för att normskyddet i dessa mål i regel kommer att 

utmynna i ett krav på att den skadelidande fäst befogad tillit till den informationsbärare som 

innehållit den bristfälliga informationens riktighet. För att kravet på kausalitet ska anses vara 

uppfyllt fordras det, utöver ett förlustsamband, även ett transaktionssamband. 
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1 Inledning 

1.1 Styrelseledamots externa skadeståndsansvar enligt ABL 

När ett bolag vållar tredje man skada vilar ansvaret i första hand på bolaget.1 Om vissa 

särskilda förutsättningar är uppfyllda kan dock även en styrelseledamot bli 

skadeståndsansvarig om denne orsakat tredje man skada inom ramen för uppdraget. 

Det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret för styrelseledamöter och andra organföreträdare 

regleras i 29:1 ABL.2 Det interna skadeståndsansvaret, det vill säga ansvaret mot bolaget, 

regleras i 29:1 1 st. 1 p. Det externa ansvaret, vilket i lagtexten beskrivs som ansvar mot ”en 

aktieägare eller någon annan”, regleras i 29:1 1 st. 2 p. Denna uppsats fokuserar på det 

skadeståndsansvar som enligt 29:1 1 st. 2 p. ABL kan göras gällande mot en styrelseledamot 

för bristfällig informationsgivning av ”någon annan”. Uppsatsen riktar sig till personer med 

grundläggande eller omfattande juridiska kunskaper som vill fördjupa sitt kunnande i denna 

fråga. 

1.2 Bakgrund 

När en styrelseledamot kommunicerar bristfällig information, eller på annat sätt missköter sitt 

uppdrag, finns det risk att en bred skara av bolagets medkontrahenter och intressenter lider 

skada. Det kan röra sig om aktieägare vars aktievärde minskar, anställda som förlorar arbetet 

eller borgenärer vars räntebetalningar upphör. Att skadelidande kan utkräva ansvar av 

försumliga ledamöter kan därför anses vara av väsentlig betydelse för såväl näringslivets 

funktion i och för sig som för det allmänna förtroendet för näringslivet.3 

Av denna anledning kan det sägas vara positivt att det i svensk lagstiftning finns flera olika 

regler som ger skadelidande möjlighet att utkräva skadestånd från culpösa styrelseledamöter. 

Har en ledamot vållat en person- eller sakskada kan ersättning krävas enligt SkL:s regler.4 Har 

en brottslig gärning begåtts, till exempel svindleri enligt 9:9 BrB, blir också SkL:s regler 

tillämpliga enligt 2:2 SkL. Har inget brott begåtts och är den skada som vållats en så kallad 

                                                
1 Taxell, Bolagsledningens ansvar, s. 63. Se även DS 2013:16, s. 63, Dotevall, Bolagsledningens 
skadeståndsansvar, s. 209, Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 375 f., Sandström, Svensk 
aktiebolagsrätt, s. 400 f. och Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 312. 
2 Revisorers ansvar regleras särskilt i 29:2 ABL, som hänvisar till de grunder för ansvar som anges i 29:1. 
3 Detta uttrycks i prop. 1997/98:99, s. 75 och 184. Att skadeståndsansvar verkligen utkrävs är dock mycket 
ovanligt enligt samma prop., s. 184. Se även Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 399 och SOU 1995:44, s. 240. 
4 Se Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 400 och Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 210 f. 
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ren förmögenhetsskada kan skadeståndsansvar aktualiseras enligt de aktiebolagsrättsliga 

skadeståndsregler som behandlas i denna uppsats.5 

Ett alltför omfattande skadeståndsansvar kan dock få oönskade följder. Det kan leda till att 

bolagsstyrelser drar sig för att ta affärsmässigt motiverade risker, att lukrativa 

affärsmöjligheter går om intet och i förlängningen till en försämrad svensk konkurrenskraft.6 

Om ringa oaktsamhet av en styrelseledamot kan föranleda ansvar för omfattande skador blir 

antalet kompetenta personer som är villiga att åta sig styrelseuppdrag rimligtvis även färre.7 

Vid utformandet av den nuvarande externa skadeståndsregleringen i 29:1 1 st. 2 p. ABL har 

lagstiftaren försökt ”finna en balanspunkt, där risken för skadestånd inte går ut över 

möjligheterna att sköta bolaget på ett affärsmässigt sätt”.8 Hur ansvaret balanseras, och 

begränsas, har dock varit oklart inom svensk rätt under en längre tid. Det har i doktrinen 

framförts att kretsen av ersättningsberättigade skadelidande i aktiebolagsrättsliga externa 

skadeståndsmål riskerar att bli alltför stor om den inte begränsas. I flera verk där ämnet 

berörts har det därför diskuteras om särskilda krav, som inte kan utläsas ur lagtexten, bör 

uppställas i syfte att begränsa kretsen av ersättningsberättigade tredje män.9  

Hur, när och i vilken utsträckning kretsen av ersättningsberättigade ska begränsas har dock 

varit oklart eftersom såväl lagförarbeten som praxis på området gett ytterst lite vägledning. 

Diskussionen kan därför, fram tills det att HovR meddelade dom i Prosolvia-målet10 i augusti 

2013, i första hand sägas ha varit akademisk. 

I Prosolvia-målet väckte bolaget P:s konkursbo talan mot bolagets huvudrevisor och 

revisionsbolag och yrkade bland annat att revisionen av redovisningen och förvaltningen i 

bolaget varit vårdslös.11 HovR gav konkursboet rätt och förpliktade huvudrevisorn och 

revisionsbolaget att till P:s konkursbo solidariskt betala vad som sagts vara det högsta 

skadestånd som någonsin dömts ut i Sverige.12 Parterna i målet nådde förlikning efter domen i 

                                                
5 I vissa särskilda fall kan ansvarsgenombrott för styrelseledamot även göras gällande. Se exempelvis NJA 2014 
s. 877 och Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 49 ff. 
6 Jfr prop. 1997/98:99, s. 184 f. 
7 Jfr SOU 2008:79, s. 100, SvD, Lagerstam hoppar av i protest mot bankböter och Kleineman, Ang. revisorers 
skadeståndsansvar mot tredje man, s. 1 f. 
8 Prop. 1997/98:99, s. 187. Jfr Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 236. 
9 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 303 ff., af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 131 ff., Dotevall, 
Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 241 ff., Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 370 f. och 
Kleineman, Det skadeståndsrättsliga informationsansvarets särart, passim. 
10 T 4207-10 i Hovrätten för Västra Sverige. 
11 Se T 4207-10 i Hovrätten för Västra Sverige.  
12 Med räntor uppgick beloppet till över 2 miljarder kronor, se DI, PWC räknar med HD-prövning av 
miljarddom och Schultz, Några frågor i kommersiell skadeståndsrätt, s. 1017. 
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HovR och bland annat det beviskrav som HovR tillämpat i kausalitetsbedömningen, och som 

sedermera blev föremål för en hel del kritik13, prövades därför aldrig av HD. 

I Countermine-domen 14 , som meddelades i januari 2014, aktualiserades också 

skadeståndsansvar enligt 29:1 ABL. Målet rörde ansvar för vilseledande information för VD 

respektive styrelseordförande i bolaget C gentemot två bolag som deltagit i en nyemission i 

bolaget. HovR fann att VD:n och styrelseordföranden i C lämnat felaktiga och vilseledande 

uppgifter, men att det inte funnits något orsakssamband mellan dessa uppgifter och de 

klagandes beslut att delta i bolagets emission. 

Det viktigaste avgörandet rörande det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret de senaste åren 

meddelades dock av HD i april 2014. I sin dom i BDO-målet15 behandlade HD för första 

gången frågan om hur det aktiebolagsrättsliga externa skadeståndsansvaret mot ”någon 

annan” ska begränsas.16  

I målet var H en av parterna till ett avtal rörande ett samgående mellan bolaget D och bolaget 

24. Samgåendet genomfördes genom en apportemission som innebar att H fick de aktier han 

disponerade över i bolaget 24 utbytta mot aktier i bolaget D. H ägde dock aldrig några aktier i 

något av bolagen utan var endast innehavare av en kapitalförsäkringsdepå hos 

försäkringsbolaget F i vilken aktierna fanns. Efter samgåendet mellan bolagen konstaterade 

den nya styrelsen i D att bolagets prognos för omsättning och resultat inte skulle hålla och 

endast en dryg månad efter det att bolagen slagits ihop beslutades det att verksamheten skulle 

avvecklas. Det framkom senare att redovisningen varit behäftad med brister. Både H och 

försäkringsbolaget, som juridiskt sett ägt aktierna i 24 och (efter emissionen) i D, överlät sin 

rätt till ersättning för eventuella skador till bolaget A. Genom A väckte H talan mot bolaget 

D:s revisor och revisionsbolag och yrkade att dessa förfarit oaktsamt vid revisionen av bland 

annat en årsredovisning i D och att detta orsakat H eller F en ekonomisk skada. H hävdade att 

han fäst tillit till den tidigare nämnda årsredovisningen i D när han värderat D:s aktier och 

fattat beslutet att delta i apportemissionen.17 

Revisorn och revisionsbolaget i BDO-målet friades från ansvar av HD. Anledningen till detta 

var att H inte lyckades visa att det skulle ha varit motiverat att allvarligt överväga ett annat 

                                                
13 Se till exempel Gregow, Prosolviadomen, s. 1032 ff. och Svensson, Prosolviadomen ökar skadeståndsrisken 
för många. 
14 T 1845-12 i Svea Hovrätt från januari 2014. 
15 NJA 2014 s. 272. 
16 Se Kleineman, Ang. revisorers skadeståndsansvar mot tredje man, s. 3 f. 
17 Se NJA 2014 s. 272. 
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handlande än att acceptera samgåendeavtalet och dess villkor, om årsredovisningen hade varit 

riktig i de hänseenden som revisionen har varit oaktsam.18 

HD berör i BDO-domen flera intressanta aspekter av det aktiebolagsrättsliga externa 

skadeståndsansvaret och domstolen kan i sin dom sägas ha begränsat kretsen av 

ersättningsberättigade tredje män på flera sätt. 19  Trots att målet rörde en revisors 

skadeståndsansvar för oaktsam revision kan HD:s dom även vara av intresse för en analys av 

styrelseledamots ansvar för bristfällig informationsgivning. En första anledning till detta är att 

såväl styrelseledamots som revisors externa skadeståndsansvar regleras i 29:1 1 st. 2 p. 

ABL. 20  Förutsättningarna för ansvar är, enligt lagtexten, desamma oavsett vilken 

organledamot talan väcks mot. En andra anledning är att en del av HD:s resonemang i domen 

inte i första hand rör revisorns ansvar i den specifika ansvarssituationen, utan det 

aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret mot annan än aktieägare i allmänhet.21 Vidare kan 

styrelseledamots ansvar för bristfällig informationsgivning sägas ha flera likheter med 

revisors ansvar för oaktsam revision. Om HD endast önskat att begränsa revisors externa 

skadeståndsansvar genom domen, skulle incitament även kunna sägas skapas för att kräva 

andra organföreträdare än revisorer på skadestånd.22 Att detta varit domstolens ambition anser 

jag vara osannolikt och detta kan ses som ytterligare en anledning till varför domen är av 

intresse för det ämne som behandlas i denna uppsats.23 

Sannolikt kan BDO-domen alltså antas få konsekvenser för förutsättningarna för 

styrelseledamots aktiebolagsrättsliga externa ansvar för bristfällig informationsgivning. Vilka 

dessa konsekvenser blir och vilka följder de för med sig torde dock vara oklart. Av denna 

anledning valde jag att skriva denna uppsats i vilken jag analyserar och diskuterar 

förutsättsättningarna för aktiebolagsrättsligt externt skadeståndsansvar för styrelseledamot för 

bristfällig informationsgivning mot annan än aktieägare. 

                                                
18 Kravet på beslutsrelevans var således inte uppfyllt, se avsnitt 4.2.2.4 och NJA 2014 s. 272, p. 49 och 58. 
19 Se kapitel 4 och 5. 
20 Revisorers ansvar regleras i 29:2 ABL som hänvisar till de grunder för ansvar som anges i 29:1. 
21 Se exempelvis NJA 2014 s. 272, p. 16-18 och 29-34. 
22 Det skulle då vara enklare att kräva exempelvis en styrelseledamot på skadestånd än en revisor.  
23 Efter det att HD meddelade sin dom i BDO-målet nekades prövningstillstånd i Countermine-målet, se 
Johansson, Penser och Thulin nådde ingen framgång i HD. Även detta kan sägas tala för att BDO-domen har 
konsekvenser för styrelseledamots aktiebolagsrättsliga externa skadeståndsansvar. Jfr även Kleineman, Ang. 
revisorers skadeståndsansvar mot tredje man, s. 23 och 27. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att belysa förutsättningarna för aktiebolagsrättsligt externt 

skadeståndsansvar för styrelseledamot. Särskilt fokus ägnas åt styrelseledamöters ansvar för 

bristfällig informationsgivning mot annan än aktieägare. Utöver att redogöra för gällande rätt, 

analyseras, diskuteras och problematiseras även denna.24 

För att uppfylla ovanstående syften har följande övergripande frågeställning valts: 

• Under vilka förutsättningar kan bristfällig informationsgivning medföra externt 

skadeståndsansvar enligt ABL för styrelseledamot mot någon annan än aktieägare? 

Den valda frågeställningen innefattar såväl analys av de ansvarsförutsättningar som framgår 

av ABL som de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en skadelidande ska anses 

ingå i kretsen av ersättningsberättigade tredje män. 

1.4 Avgränsning 

I denna uppsats står den skadeståndsrättsliga bedömning som måste göras när externt ansvar 

mot annan än aktieägare enligt 29:1 ABL görs gällande mot en styrelseledamot för bristfällig 

informationsgivning i fokus. Vad som juridiskt sett är att klassificera som felaktig eller 

bristfällig information kommer inte att beröras och den redogörelse kring relevanta 

informationsregler som återfinns i avsnitt 3.2 avser endast att vara exemplifierande, inte 

uttömmande.  

Uppsatsen fokuserar på styrelseledamöters externa aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvar 

mot annan än aktieägare. Då rekvisiten för externt ansvar är de samma som för internt ansvar 

kan vissa delar av detta arbete även tänkas vara av relevans för interna 

skadeståndsansvarsbedömningar.25 Förutsättningarna för det externa skadeståndsansvaret mot 

aktieägare är också i stort sett desamma som för ansvaret gentemot ”någon annan”. Uppsatsen 

har dock avgränsats till att fokusera på det externa skadeståndsansvaret mot annan än 

aktieägare. Eventuella likheter och överlappningar med det interna skadeståndsansvaret eller 

ansvaret gentemot aktieägare kommer därför endast beröras marginellt. 

                                                
24 Förutsättningarna för ansvar analyseras löpande. För diskussion kring och problematisering av 
förutsättningarna för ansvar, se huvudsakligen kapitel 5. 
25 Jfr 29:1 1 st. 1 p. ABL och 29:1 1 st. 2 p. ABL. Som framgår av lagtexten så är ett rekvisit för det externa 
ansvaret, men inte för interna, att överträdelse av ABL, tillämplig lag om årsredovisning, bolagsordningen eller 
av någon av de bestämmelser rörande prospekt som anges i 29:1 2 st. ABL skett. Rekvisitet berörs vidare i 
kapitel 2 och i avsnitt 3.2. 
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Externt skadeståndsansvar kan i vissa fall göras gällande på andra grunder än de som återfinns 

i 29 kap. ABL.26 Styrelseledamöter riskerar även att drabbas av andra typer av sanktioner om 

de missköter sina uppdrag.27 Denna uppsats behandlar dock endast det externa ansvar som 

följer av 29:1 ABL. 

Uppsatsen har avgränsats till att endast behandla svensk rätt. Någon internationell utblick 

eller komparativ jämförelse görs därför inte. 

1.5 Metod och material 

Den metod som huvudsakligen använts i denna uppsats är en traditionell rättsdogmatisk 

metod där gällande rätt undersöks de lege lata och analyseras med hjälp av relevant lagtext, 

förarbeten, praxis och doktrin. Uppsatsens rättsdogmatiska analys syftar till att analysera 

rättskällelärans olika element så att slutresultatet speglar hur den undersökta rättsregeln, i 

detta fall 29:1 ABL, ska uppfattas i ett visst sammanhang.28  

Eftersom BDO-domen meddelades så sent som april 2014 har dess konsekvenser för 

styrelseledamots ansvar för bristfällig informationsgivning ännu inte behandlats i någon större 

utsträckning i doktrinen. I syfte att utröna domens sannolika konsekvenser har jag, utöver att 

söka vägledning i de traditionella rättskällorna, därför använt mig av bland annat teleologisk 

och systematisk argumentation. Då uppsatsen innefattar inslag av fristående 

ändamålsargumentation kan den sägas inrymma normativa och kritiska rättsdogmatiska 

element.29 

Ett stort utbud av relevant material har funnits att tillgå. Den viktigaste lagstiftningen är 

givetvis ABL och regleringen av externt skadeståndsansvar i 29:1. Vid tolkningen av detta 

lagrum och andra relevanta lagbestämmelser har de förarbeten och utredningar som lett fram 

till dagens skadeståndsreglering varit till stor hjälp. 30  Såväl associationsrättslig som 

skadeståndsrättslig doktrin har även använts i stor utsträckning. Av de rättsfall som rört det 

                                                
26 Exempel på sådana grunder är principen om ansvarsgenombrott, ansvar för brottslig handling enligt 2:2 SkL 
och ansvar enligt likvidationsreglerna, se 25:18 ABL. För mer information om dessa grunder, se till exempel 
Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 92 ff.  
27 Från och med den 1 maj 2015 kan styrelseledamöter i bankstyrelser som allvarligt missköter sina uppdrag 
drabbas av en sanktionsavgift på upp till 5 miljoner euro som utdöms av FI, se SvD, FI får grönt ljus för 
kritiserade bankböter och SvD, Lagerstam hoppar av i protest mot bankböter. 
28 Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 26. 
29 Uppsatsen kan delvis sägas vara ett resultat av det som Kleineman beskriver som en kritisk rättsdogmatisk 
forskning, se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 39 f. 
30 Det faktum att dagens externa skadeståndsansvarsreglering är snarlik den reglering som fanns i ABL 1944 
medför att avsnitt i utredningar och förarbeten från 40-talet och framåt i viss utsträckning kan användas i syfte 
att förstå och tolka dagens externa skadeståndsreglering, se avsnitt 2.4. 
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externa skadeståndsansvaret har BDO-domen varit av särskild betydelse. Utöver de 

traditionella rättskällorna har även andra källor, såsom artiklar och rättsutlåtanden, använts för 

att belysa ansvarsförutsättningarna.  

1.6 Terminologi 

Fyra begrepp som används extensivt i denna uppsats är information, bristfällig 

informationsgivning, informationsbärare och organföreträdare. Med information avses 

”uppgifter, fakta och upplysningar av vilket slag som helst, med ett meningsfullt innehåll, 

som kan föras vidare genom en kommunikationsprocess”. 31  Begreppet bristfällig 

informationsgivning har använts istället för begreppet felaktig informationsgivning då det 

innefattar både felaktig och utebliven32 informationsgivning.33 Med informationsbärare avses 

de dokument som information kommuniceras genom, exempelvis årsredovisningar, 

delårsrapporter och prospekt. Med organföreträdare avses styrelseledamot, VD, revisor och 

stiftare.34 

1.7 Disposition 

Denna uppsats är indelad i fem kapitel som alla inleds med en kortfattad sammanfattning av 

kapitlets innehåll. I kapitel två behandlas den externa skadeståndsregleringen i ABL 

översiktligt och i uppsatsens tredje kapitel behandlas de förutsättningar som måste vara 

uppfyllda för att en styrelseledamot ska kunna bli skadeståndsansvarig mot någon annan än en 

aktieägare för bristfällig informationsgivning mer utförligt. I det fjärde kapitlet tas de 

begränsningar av kretsen av ersättningsberättigade som diskuterats i doktrinen och uppställts 

av HD i BDO-domen upp, och analyseras. I uppsatsens femte kapitel analyseras, 

problematiseras och diskuteras ansvarsförutsättningarna. I kapitlet tas även några avslutande 

reflektioner upp. 

  

                                                
31 Härkönen, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 31 f. 
32 Till exempel förtiganden. 
33 Se Samuelsson, Information och ansvar, s. 284, not 152. 
34 Jfr 29:1-2 ABL. 
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2 En översikt av det externa skadeståndsansvaret 
mot annan än aktieägare 

I detta kapitel ges en översikt av det externa skadeståndsansvaret i 29:1 ABL och de 

förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en styrelseledamot ska kunna göras ansvarig. 

Frågor rörande preskription och bevisning berörs även kortfattat. I kapitlets två avslutande 

avsnitt behandlas förhållandet mellan 29:1 ABL och den allmänna skadeståndsrätten samt det 

externa skadeståndsansvaret i ABL:s historik, syfte och ändamål. 

2.1 Reglering 

Det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret för stiftare, VD, revisor och styrelseledamot som 

regleras i 29:1 ABL kan delas upp i två kategorier; dels det interna ansvaret gentemot bolaget 

som regleras i 29:1 1 st. 1 p. och dels det externa ansvaret gentemot aktieägare och ”någon 

annan” som regleras i 29:1 1 st. 2 p. 

Bedömningen av om en skadegörande styrelseledamot ska ansvara för en skada som vållats 

någon annan kan delas upp i fem rekvisit, nämligen: 

1) Styrelseledamoten ska ha förfarit vårdslöst eller uppsåtligt; 

2) Styrelseledamoten ska ha handlat inom ramen för uppdraget för bolaget; 

3) En skada ska ha uppstått; 

4) Skadan ska ha uppkommit genom överträdelse av ABL, tillämplig lag om 

årsredovisning, bolagsordningen eller av någon av de bestämmelser rörande prospekt 

som anges i 29:1 2 st. ABL; 

5) Adekvat kausalitet mellan handlandet och den uppkomna skadan ska föreligga. 

De tre första rekvisiten kan utläsas ur 29:1 1 st. 1 p. ABL och gäller för både interna och 

externa skadeståndsbedömningar. Det fjärde rekvisitet återfinns i 29:1 1 st. 2 p. och gäller 

endast för det externa ansvaret. Det externa skadeståndsansvaret är således mer begränsat än 

det interna och genom rekvisitet begränsas ansvaret till att endast gälla överträdelser av regler 

som har till syfte att skydda tredje mans intresse.35 

                                                
35 Se avsnitt 3.2, prop. 1975:103, s. 540 och Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 209. Ytterligare 
en konsekvens är att ansvar inte kan göras gällande mot styrelseledamot i fall då bolaget begått kontraktsbrott, se 
SOU 1971:15, s. 353 f. Som nämns i avsnitt 1.1 är det i dessa situationer i första hand bolaget som kan göras 
ansvarigt. 
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Kravet på adekvat kausalitet kan inte utläsas ur lagrummet utan följer av allmänna 

skadeståndsrättsliga principer rörande krav på orsakssammanhang mellan handling eller 

underlåtenhet och skada.36 

I BDO-domen fastslog HD att vägledning för vem som kan vara ersättningsberättigad enligt 

29:1 ABL får hämtas i den överträdda normens skyddsändamål. Att den skadelidande ska 

skyddas av den överträdda normens skyddsändamål kan därför sägas vara ett sjätte rekvisit 

som måste vara uppfyllt för att externt ansvar enligt 29:1 ABL ska kunna göras gällande. 

Detta diskuteras vidare i kapitel 4 och 5. 

2.2 Preskription och bevisbörda 

För att talan om externt skadeståndsansvar ska kunna föras krävs det att fordran inte 

preskriberats. Eftersom preskriptionsfristerna i 29:10-13 ABL endast rör de fall då talan förs 

för bolagets räkning, tillämpas de allmänna reglerna om fordringspreskription om tio år enligt 

2 § PreskL på externa skadeståndsanspråk.37 

Frågor om bevisbörda och bevisning i skadeståndsmål regleras inte i ABL. Istället får dessa 

frågor avgöras med utgångspunkt i regler och principer som följer av den allmänna 

skadeståndsrätten. Enligt den allmänna skadeståndsrätten är den skadelidande skyldig att 

bevisa att skada uppstått och att kausalitet föreligger. Den skadelidande måste även bevisa att 

den skadevållande styrelseledamoten har handlat uppsåtligt eller culpöst.38 

2.3 Förhållandet till allmänna skadeståndsregler 

Reglerna i 29 kap. ABL reglerar inte uttömmande styrelseledamots externa 

skadeståndsansvar. 39  Bestämmelserna ska tillämpas mot bakgrund av den allmänna 

skadeståndsrätten och när aktiebolagslagens bestämmelser inte ger någon vägledning utgör 

den allmänna skadeståndsrätten utgångspunkten för skadeståndsbedömningen.40  

I SkL omnämns tre huvudsakliga skadetyper: personskada, sakskada och ren 

förmögenhetsskada, 2:1-2 SkL. Har en styrelseledamot vållat en person- eller sakskada kan 
                                                
36 Se SOU 1995:44, s. 241 och 249 samt SOU 1971:15, s. 353. 
37 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 369. 
38 Se Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 141, Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 71 och 
NJA 2014 s. 272, p. 41. För bevistema och beviskrav vid kausalitetsbedömningen, se avsnitt 4.2.2.2 och 
4.2.2.3.1. 
39 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 305 ff., Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 60 och 
Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 39. 
40 Se SOU 1995:44, s. 241, SOU 2008:79, s. 71, Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 305 ff., Andersson m.fl., 
Aktiebolagslagen – en kommentar, 29:1, Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 60 och Svernlöv, 
Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 37. 
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den skadelidande kräva ersättning enligt SkLs regler.41 Den typ av skada som typiskt sett 

aktualiseras i aktiebolagsrättsliga sammanhang och vid tillämpningen 29:1 ABL är därför ren 

förmögenhetsskada.42  

Begreppet ren förmögenhetsskada definieras i 1:2 SkL som ”sådan ekonomisk skada som 

uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada”. I inomobligatoriska 

rättsförhållanden är rena förmögenhetsskador i regel ersättningsgilla.43 I utomobligatoriska 

förhållanden föreskriver dock huvudregeln i 2:2 SkL att skadetypen endast är ersättningsgill 

om den vållats genom brott. Har inget brott begåtts krävs i regel lagstöd för att 

skadeståndsskyldighet ska inträda.44 Skadeståndsregleringen i 29:1 ABL utgör ett sådant 

lagstöd och utvidgar således styrelseledamots skyldighet att ersätta rena förmögenhetsskador.  

2.4 Något om det externa skadeståndsansvarets historik, syfte och 
ändamål 

För att analysera syftet med utvidgningen av skadeståndsansvaret för rena 

förmögenhetsskador i ABL fordras en sammanfattande redogörelse om ansvarsregleringens 

historiska bakgrund. 

Styrelseledamots skadeståndsansvar gentemot tredje man reglerades redan i ABL 1895. 

Lagen föreskrev ett solidariskt ansvar för styrelseledamöter, likvidatorer och aktieägare vid 

överträdelse av ABL eller bolagsordning.45 Ansvaret mot tredje man reglerades på ett likartat 

sätt i ABL 1910.46  

Det externa skadeståndsansvaret utvidgades till att också gälla VD och revisor i och med att 

ABL 1944 trädde ikraft. Ansvarsbestämmelserna i ABL 1944 uppställde rekvisit som är 

snarlika de som återfinns i dagens aktiebolagslag.47 I SOU 1941:9 diskuterade lagberedningen 

                                                
41 Se Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 210. Om en styrelseledamot vållar sak- eller personskada 
i sitt arbete kan bolaget även bli skadeståndsskyldigt enligt principen om organansvar enligt 2:1 SkL. 
42 Det bör nämnas att det inte finns något formellt hinder för att en talan rörande person- och sakskada väcks 
enligt 29:1 ABL, men eftersom det torde vara enklare att vinna framgång med en sådan talan enligt SkL:s regler 
får regleringen främst sägas vara av relevans för rena förmögenhetsskador. Se Kleineman, Ren 
förmögenhetsskada, s. 308, SOU 2008: 79, s. 70, Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 54, SOU 
1995:44, s. 245 och Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar s. 209 f. 
43 Se 1:1 SkL och SOU 1995:44, s. 245. 
44 Se NJA II 1972 s. 609 och NJA 1987 s. 692. Av SkL:s förarbeten framgår dock att avsikten med 
bestämmelsen inte varit att lägga hinder i vägen för en rättsutveckling genom praxis mot ett utvidgat ansvar för 
rena förmögenhetsskador, se prop. 1972:5, s. 568 och NJA 2005 s. 608. Regeln i 2:2 SkL kan beskrivas som en 
slags huvudregel försedd med åtskilliga undantag, se Kleineman, Ren förmögenhetsskada – den fortsatta 
rättsutvecklingen, s. 158. 
45 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 19. 
46 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 21. 
47 Se prop. 1944:5, s. 397. 
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huruvida ansvaret gentemot tredje man borde begränsas till att endast gälla vid brottsliga 

gärningar och medelbara skador. Diskussionen utmynnade dock i slutsatsen att sådana 

begränsningar inte var önskvärda, bland annat eftersom aktiebolagslagen innehåller 

skyddsregler som är av stor betydelse för tredje man.48 

I ABL 1975, som tillkom efter ett samnordiskt utredningsarbete, återfanns det externa 

skadeståndsansvaret för styrelseledamot i 140 § 1 st. 2 p.49 Regleringen, som i huvudsak 

överensstämmer med dagens reglering i 29:1 ABL, motiverades med att den allmänna 

skadeståndsrätten endast var ofullständigt reglerad och att särskilda förhållanden inom 

aktiebolagsrätten talade för en specialreglering av skadeståndsskyldigheten.50 Det ansågs vara 

nödvändigt med ansvarsregler som tog sikte på situationer då exempelvis en styrelseledamot 

överträtt någon av de regler i ABL som avser skydda tredje man och därigenom vållat 

skada.51 

Under slutet av 90-talet var reglerna om skadeståndsansvar i ABL föremål för en översyn som 

bland annat hade till syfte att anpassa aktiebolagslagens regler till EG:s regelverk.52 Även om 

översynen av skadeståndsansvaret endast ledde till textändringar av redaktionell karaktär är 

förarbetena till 1999 års reform av intresse eftersom de innehåller flera resonemang kring 

ansvarsreglernas syfte, ändamål och funktion. 

I prop. 1997/98:99 betonades att incitament för företagsledningarna att fullgöra sina 

skyldigheter är av stor vikt för ett fungerande näringsliv.53 Enligt propositionen är en effektiv 

ansvarsreglering viktigt för att upprätthålla allmänhetens förtroende för näringslivet och 

tydliga regler som ger möjlighet att utkräva ansvar av försumliga bolagsledningar 

önskvärda.54 Vidare betonas att ansvarsreglerna bör vara utformade så att de ger ett tydligt 

och effektivt incitament för styrelseledamöter att fullgöra sina skyldigheter. Det understryks 

dock också att reglerna måste innehålla en skälighetshänsyn för att undvika orimliga 

anspråk.55 

                                                
48 SOU 1941:9, s. 638 ff. 
49 SOU 1971:15, s. 352. 
50 SOU 1971:15, s. 351. 
51 SOU 1971:15, s. 351. Propositionen överensstämmer väsentligen med utredningens förslag i denna del, se 
prop. 1975:103, s. 539. 
52 SOU 1995:44, s. 73. 
53 Prop. 1997/98:99, s. 184. 
54 Prop. 1997/98:99, s. 184. 
55 Prop. 1997/98:99, s. 188. 
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Vid införandet av 2005 års aktiebolagslag konstaterades det att någon ny översyn av 

skadeståndsansvarsbestämmelserna inte var aktuell.56 Det externa skadeståndsansvar som 

idag regleras i 29:1 ABL kan därför sägas emanera från den ansvarsreglering som återfanns i 

ABL 1975.57 Även om reglerna sedan dess setts över vid flera tillfällen, har reglerna endast 

ändrats i mindre avseenden. 58  De förarbeten och utredningar som föregått tidigare 

aktiebolagsrättsliga externa skadeståndsregleringar kan därför användas för att belysa och 

analysera den nuvarande ansvarsbestämmelsen. 

Det lagstiftningsarbete som lett fram till dagens externa skadeståndsreglering talar för att ett 

huvudändamål med det utvidgade ansvaret för rena förmögenhetsskador i 29:1 ABL är att 

kompensera tredje man för skador som styrelseledamöter eller andra organföreträdare 

orsakat. 59  Det aktiebolagsrättsliga externa skadeståndsansvaret kan därför sägas ha ett 

reparativt syfte.60 Som nämnts i uppsatsens inledande kapitel kan regleringen dock även sägas 

vara en kompromiss mellan å ena sidan tredje mans intresse av att få uppkomna skador ersatta 

och å andra sidan bolagsledningars intresse av att kunna ta affärsmässigt motiverade risker.61 

Ytterligare ett syfte med regleringen kan sägas vara att skapa incitament för styrelser att 

fullgöra sina skyldigheter och avhålla sig från överträdelser av bland annat ABL och 

bolagsordning.62 Styrelseledamöters externa skadeståndsansvar kan därför också sägas ha ett 

handlingsdirigerande eller preventivt syfte.63 

Ändamålet med det utvidgade externa skadeståndsansvaret för rena förmögenhetsskador kan 

därför sägas vara att förmå styrelseledamöter att handla på ett sådant sätt så att skada inte 

orsakas för tredje man samt att ersätta den skada som i annat fall uppkommer.64 

                                                
56 Se SOU 2001:1, s. 401 och prop. 2004/05:85, s. 492 f. 
57 Reglerna överensstämmer i de flesta hänseenden också med ansvarsbestämmelserna i ABL 1944. 
58 Prop. 2004/05:85 s. 492 och 596. 
59 Se prop. 1997/98:99, s. 187, SOU 1971:15, s. 351 och SOU 1941:9, s. 643 f. 
60 Det kan dock hävdas att detta syfte först och främst är teoretiskt med tanke på det faktum att externa 
skadeståndsprocesser är ovanliga, se prop. 1997/98:99, s. 184 och Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i 
aktiebolaget, s. 37. 
61 Se prop. 1997/98:99, s. 184 f. och SOU 1995:44, s. 240 f. 
62 Se prop. 1997/98:99, s. 184 och 188. 
63 Se SOU 2008:79, s. 70, Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 399 och Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i 
aktiebolaget, s. 34 f. Jfr Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 39 ff. 
64 Se Svernlövs beskrivning av ändamålet med regleringen i Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 
34. 
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3 Ansvarsförutsättningar enligt ABL 

Detta kapitel inleds med en redogörelse om vem som i lagens mening omfattas av begreppet 

styrelseledamot och om regressrätten i de fall där flera organföreträdare vållat en skada. 

Därefter behandlas de förutsättningar för externt skadeståndsansvar mot annan än aktieägare 

som framgår av 29:1 ABL och som översiktligt redogjorts för i avsnitt 2.1. Förutsättningarna 

för styrelseledamots ansvar för bristfällig informationsgivning berörs särskilt. 

3.1  Ansvarssubjekt 

3.1.1 Styrelseledamots ansvar 

Enligt 8:1 ABL ska ett aktiebolag ha en styrelse med en eller flera ledamöter och 8:3 ABL 

föreskriver att det för styrelseledamöter även får utses suppleanter.65  

För att ansvar ska kunna göras gällande enligt 29:1 ABL fordras att den person som till 

exempel kommunicerat bristfällig information i praktiken fungerat som en styrelseledamot. I 

situationer då en person blivit entledigad från sitt styrelseuppdrag, men trots detta fortsatt 

kommunicera information från bolaget, eller då formella brister i bolagets beslut att utse 

ledamoten förelegat, kan ansvar ändå göras gällande. Av samma princip följer att om en 

person blivit utsedd till styrelseledamot i ett aktiebolag utan att ha fått kännedom om detta 

kan skadeståndsansvar inte göras gällande så länge personen ifråga inte till exempel lämnat 

samtycke till uppdraget, mottagit ekonomisk gottgörelse eller faktiskt deltagit i 

styrelsearbetet.66 

I engelsk rätt används ibland begreppen ”shadow director” eller ”de facto director” för att 

beskriva en person som har ett avgörande inflytande i verksamheten utan att formellt vara 

utsedd att ingå i styrelsen eller något annat bolagsorgan.67 I NJA 1997 s. 418 klargjorde HD 

att den som på detta sätt utövar bestämmande i bolaget, utan att formellt ingå i de bolagsorgan 

som tas upp i 29:1-3 ABL, bör jämställas med en person med organställning. 68 

Skadeståndsansvaret i 29:1 ABL kan därför sägas vara analogt tillämpligt på personer som i 

praktiken fungerar som styrelseledamöter utan att ha en formell ställning i bolaget.69 

                                                
65 Om styrelsen har färre än tre ledamöter ska det finnas minst en suppleant, 8:3 ABL.  
66 Se Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 50 f. 
67 Begreppet shadow director definieras i engelska Companies Act 2006 section 251 (1) som ”any person in 
accordance with whose directions or instructions the directors of a company are accustomed to act”. Se även 
Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 43 ff. 
68 Se även prop. 2000/01:150, s. 71 och Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 43 ff. 
69 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 56 och af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 323 f. 
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Trots att styrelsen är ett kollektivt organ är ansvaret för styrelseledamöter individuellt.70 Det 

är därför möjligt att vissa, men inte alla, ledamöter av en styrelse blir ansvariga för en skada. 

En del bolag är skyldiga att ha arbetstagarrepresentanter i styrelsen. 71 

Arbetstagarrepresentanter har samma skyldigheter som andra styrelseledamöter och dessa 

representanter kan därför bli skadeståndsskyldiga enligt 29:1 ABL på samma grunder som de 

ledamöter som valts på bolagsstämman eller på annat sätt, 11 § LSP.72 

Gällande styrelsesuppleanters ansvar så svarar dessa endast för sådan skada som vållats då de 

tjänstgjort i ordinarie ledamots ställe.73 Enligt Taxell kan styrelsesuppleanter enligt finsk rätt 

komma att bedömas mildare än styrelseledamöter, särskilt i situationer då suppleanter endast 

tillfälligt inträtt i styrelsen. Anledningen till detta är att suppleanter inte förutsätts ha samma 

kännedom om bolagets förhållanden som ordinarie ledamöter.74 Svernlöv anser att denna 

bedömning även förfaller riktig enligt svensk rätt eftersom suppleanter i regel inte har rätt att 

erhålla information och styrelsematerial i samma utsträckning som ordinarie ledamöter.75 

Det förekommer att styrelseledamöter utöver styrelseuppdraget också innehar anställning i 

bolaget. I dessa fall är utgångspunkten att 4:1 SkL ska tillämpas när ledamoten vållat skada 

vid arbete i bolaget som kunnat anförtros åt en vanlig arbetstagare och att 29:1 ABL ska 

tillämpas på handlingar som har ett tydligt samband med styrelseuppdraget.76 

3.1.2 Flera skadevållare 

Om flera organföreträdare är ersättningsskyldiga enligt 29 kap. ABL är deras ansvar 

solidariskt såvida ansvaret inte jämkats för någon av dem, 29:6 ABL. Det råder även ett 

regressansvar mellan de ersättningsskyldiga i det fall någon av dem betalt skadestånd enligt 

paragrafens andra punkt. Regressansvarets omfattning bestäms utifrån vad som är skäligt med 

hänsyn till omständigheterna.  

Ansvaret är solidariskt oberoende av hur de olika medansvariga har bidragit till dess 

uppkomst. En VD kan exempelvis bli ansvarig på grund av att hen uppsåtligen förorsakat 

                                                
70 Se SOU 1995:44, s. 95 och 242 f. samt af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 110. Enligt Dotevall kan dock 
ansvaret i vissa fall få karaktären av ett kollektivt ansvar, se Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 81 
ff. 
71 Se 4 § LSP. 
72 Se även SOU 1995:44, s. 96. 
73 Se prop. 1975:103, s. 369 och Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 41 ff. 
74 Taxell, Bolagsledningen ansvar, s. 20.  
75 Svernlöv, Aktiebolagets suppleanter, s. 161. Jfr NJA 1983 s. 441. 
76 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 52. 
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bolaget skada och en styrelseledamot kan samtidigt göras ansvarig på grund av försumlig 

övervakning. Försummelsegraden är dock av relevans för regressansvaret.77 

3.2 Regelöverträdelse 

3.2.1 Allmänt 

För externt skadeståndsansvar enligt 29:1 ABL krävs det att det skett en överträdelse av ABL, 

tillämplig lag om årsredovisning, bolagsordningen eller någon av de bestämmelser om 

prospekt som anges i 29:1 2 st. ABL. Informationsgivning som inte kan härledas till varken 

bolagsordning eller en bestämmelse i någon av de i lagrummet nämnda författningarna, till 

exempel information om en omorganisation i bolagets ledning eller en ändrad vinstprognos, 

kan därför i regel inte föranleda externt skadeståndsansvar. 78  Överträdelser av 

informationsbestämmelser som återfinns i olika handelsplattformar för aktiehandels egna 

regelverk omfattas inte heller av bestämmelsen. 

3.2.2 Något om informationsreglerna i ABL, tillämplig lag om årsredovisning 
och bolagsordningen 

I aktiebolag bär styrelsen huvudansvaret för bolagets finansiella rapportering. Enligt 8:4 ABL 

ska styrelsen svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 

Begreppet ”förvaltning av bolagets angelägenheter” är vittgående och omfattar bland annat 

ansvar för redovisning, medelsförvaltning och bokföring.79 Styrelsen är därutöver, enligt 8:4 2 

st. ABL, skyldig att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. För att kunna göra 

detta måste styrelsen upprätta ett skriftligt rapporteringssystem, 8:5 ABL. 

En viktig del av den information som bolag är skyldiga att offentliggöra enligt ABL utgörs av 

ekonomiska rapporter i räkenskapsform. 80  Enligt 7:10 ABL är styrelsen på ordinarie 

bolagsstämma skyldig att lägga fram en årsredovisning. Årsredovisningen ska enligt 2:1 ÅRL 

bestå av balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. Balansräkningen, 

resultaträkningen och noterna ska enligt 2:3 ÅRL upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. I både Prosolvia- och BDO-målet väcktes 

                                                
77 Se Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 81. 
78 Jfr Härkönen, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 32 och 319 f. 
79 Se Andersson m.fl., Aktiebolagslagen – en kommentar, 8:4 och SOU 1971:15, s. 220. 
80 Samuelsson, Information och ansvar, s. 83 ff. 
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talan mot bolagens revisorer på grund av att bland annat årsredovisningar i bolagen ansågs 

innehålla felaktig information som revisorerna underlåtit att anmärka på.81 

Om ett beslut om nyemission ska tas vid en extra bolagsstämma där årsredovisningen inte 

behandlas följer en särskild informationsplikt enligt 13:6 ABL. Ytterligare två 

informationsbestämmelser av intresse återfinns i 7:32 och 7:57 ABL. I 7:32 stadgas att 

styrelse och VD på bolagsstämma på begäran av en aktieägare är skyldiga att lämna 

upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på 

dagordningen eller på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Skyldigheten att lämna 

dessa upplysningar gäller endast då styrelsen anser att detta kan ske utan väsentlig skada för 

bolaget. I publika bolag gäller uppgiftsskyldigheten, enligt 7:57 ABL, endast vid 

bolagsstämmor där årsredovisningen eller, i förekommande fall, koncernredovisningen 

behandlas. 

I ÅRL återfinns en mängd bestämmelser som rör bolagets informationsgivning. Utöver 2:1 

ÅRL, som tidigare nämnts reglerar årsredovisningens innehåll, återfinns 

informationsbestämmelser av intresse bland annat i lagens 9 kap. där en skyldighet för vissa 

större bolag att lämna delårsrapporter stadgas. Delårsinformation ska enligt 9:3 4 st. ÅRL 

behandla ”händelser som är av väsentlig betydelse för att förstå utvecklingen av företagets 

ställning och resultat och en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 

företaget står inför”. 

Det är dock inte endast ÅRL:s regler som kan föranleda skadeståndsansvar enligt 29:1 ABL, 

utan paragrafen sanktionerar enligt lagtexten överträdelser av ”tillämplig lag om 

årsredovisning”. Vad som avses med tillämplig lag om årsredovisning framgår av 1:12 a 

ABL. Enligt stadgandet omfattas utöver ÅRL även lag (1995:1559) om årsredovisning i 

kreditinstitut och värdepappersbolag samt lag (1995:1560) om årsredovisning i 

försäkringsföretag. Begreppet inbegriper även de föreskrifter som meddelats med stöd av 

dessa lagar och vad avser koncernredovisning, de redovisningsstandarder som antagits med 

stöd av förordningen om internationella redovisningsstandarder. Internationella 

redovisningsprinciper som antagits av EU gällande koncernredovisningar omfattas därför av 

skadeståndsansvaret i 29:1 ABL.82 

                                                
81 Se NJA 2014 s. 272, p. 10-12 och T 4207-10 i Hovrätten för Västra Sverige, s. 10 ff. 
82 Detta innebär till exempel att International Financial Reporting (IFRS) är att se som tillämplig lag om 
årsredovisning för koncernredovisningar. Om IFRS i annat fall kan anses vara omfattat av begreppet får anses 
vara oklart. För en mer omfattande redogörelse och diskussion kring begreppet, se Härkönen, 
Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 306 ff. 
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Som framgår av 29:1 ABL kan överträdelser av bolagsordningen även föranleda externt 

ansvar. Om en styrelse inte följt stadganden om till exempel nyemissioner i bolagsordningen 

kan ansvar därför göras gällande, även i de fall då bolagsordningen ålägger 

styrelseledamöterna skyldigheter som går utöver vad som följer av ABL.83  

3.2.3 Prospektreglerna 

Ett prospekt är en handling som upprättas när överlåtbara värdepapper erbjuds till 

allmänheten eller när överlåtbara värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad.84 

Prospekt ska innehålla den information som fordras för att investerare ska kunna bedöma 

vilken avkastning och risk som är förenad med en investering i det överlåtbara värdepappret.85 

Regler om prospekt finns bland annat i lagen (1991:980) om handel med finansiella 

instrument.86 

Externt skadeståndsansvar enligt 29:1 ABL kan sedan 2006 göras gällande vid överträdelse 

av någon av de bestämmelser om prospekt som omnämns i 29:1 2 st. ABL.87 Lagändringen 

genomfördes i syfte att anpassa den svenska lagstiftningen till EU-rättsliga krav och utvidgar 

det aktiebolagsrättsliga externa skadeståndsansvaret, särskilt för styrelseledamot eftersom det 

huvudsakligen är styrelsen som ansvarar för upprättandet av prospekt.88 Av 29:1 2 st. ABL 

följer att styrelseledamöter kan göras ansvariga för skada som vållas på grund av bristfälliga 

uppgifter i prospektet om de vid upprättandet av ett prospekt inte följer de regler som finns i 

2 kap. lagen om handel med finansiella instrument och i prospektförordningen.89 

Den övervägande uppfattningen i Sverige är att bolagen själva, till skillnad från i de flesta 

andra europeiska stater90, inte kan göras ansvariga för prospekts innehåll.91 Förslag på att 

                                                
83 Jfr af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 115. 
84 Se 2:1 lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. 
85 Prop. 2011/12:129, s. 31 f. 
86 Regler om prospekt och liknande noteringsdokument kan även finnas i olika marknader och 
handelsplattformar för aktiehandels egna regelverk, se till exempel AktieTorget, Riktlinjer för 
noteringsmemorandum. En konsekvens av regelöverträdelserekvisitet är dock att överträdelser av bestämmelser i 
dessa regelverk inte kan föranleda externt skadeståndsansvar enligt ABL. 
87 Enligt 29:1 2 st. ABL kan ansvar göras gällande om ”bolaget har upprättat ett prospekt, en erbjudandehandling 
som avses i 2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller ett sådant dokument som avses 
i 2 b kap. 2 § eller 2 c kap. 2 § samma lag, gäller vad som sägs i första stycket andra meningen även skada som 
tillfogas genom överträdelse av 2, 2 a, 2 b eller 2 c kap. nämnda lag eller kommissionens förordning (EG) nr 
809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga 
om informationen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av 
prospekt och spridning av annonser”. 
88 Ändringarna behövde genomföras för att anpassa den svenska regleringen till EU:s prospektdirektiv (direktiv 
2003/71/EG), se prop. 2004/05:158, s. 1 och Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 369. 
89 Se Andersson m.fl., Aktiebolagslagen – en kommentar, 29:1. 
90 Se SOU 2005:18, s. 44 f. 
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införa ett sådant ansvar har dock framställts i bland annat prospektutredningen. 92  I 

utredningen föreslås också att organledamöters prospektansvar ska begränsas till att endast 

omfatta prospekt som avser vissa typer av värdepapper.93 Huruvida dessa förslag kommer att 

leda till en lagändring återstår dock att se. 

3.2.4 EU-rättslig kontext 

EU har under 2000-talet antagit flera direktiv som på olika sätt rör aktiebolags 

informationsgivning, bland annat öppenhetsdirektivet 94 , prospektdirektivet 95  och 

marknadsmissbruksdirektivet96.97 Redovisningsutredningen lämnade även ett delbetänkande 

förra året, i vilket man redovisar ett antal förslag på förändringar av svensk 

redovisningslagstiftning som utredningen anser krävs för att genomföra EU:s nya 

redovisningsdirektiv i svensk rätt.98 

En konsekvens av det svenska EU-medlemskapet är att svenska domstolar är skyldiga att 

tillämpa nationella rättsregler i ljuset av EU-direktivens syften och innehåll. 99  Denna 

”direktivkonforma” tolkning får konsekvensen att nationella domstolar måste ta hänsyn till 

bland annat prospektdirektivets syften, att garantera ett skydd för investerare och begränsa det 

informationsövertag som emittenter har gentemot investerare, 100  även när svensk 

prospektlagstiftning som tillkommit innan prospektdirektivet tolkas.101 

3.2.5 Kravet på att den överträdda bestämmelsen syftar till att skydda tredje 
man 

I motiven till 29:1 ABL betonas att det externa skadeståndsansvarets avsikt är att sanktionera 

överträdelser av bestämmelser i nämnda författningar och bolagsordningen vars syfte är att 
                                                                                                                                                   
91 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 369 och Kleineman, Det skadeståndsrättsliga 
informationsansvarets särart, s. 283. 
92 Se SOU 2008:79, passim. 
93 Se DS 2013:16, s. 48 ff. 
94 Direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar 
om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och ändring av direktiv 
2001/34/EG. 
95 Direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper 
erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel.  
96 Direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan.  
97 Särskilt den svenska regleringen på värdepappersmarknaden är till stor del baserad på EU-direktiv, se prop. 
2006/07:115, s. 247 och Härkönen, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 68 ff. 
98 Se SOU 2014:22 och direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av 
företag. 
99 Se 14/83, Von Colson och Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen och Nordling, Gemenskapsrätten och källan 
till rätten, s. 459. 
100 Se SOU 2005:18, s. 27 och ingressen till direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som 
skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel.  
101 Se C-106/89, Marleasing SA v. La Comercial Internacional de. Alimentacion SA. 
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skydda tredje man.102 I SOU 1941:9 framfördes det att besvarandet av frågan om vilka 

rättsregler som kan anses skydda inte bara bolaget utan också aktieägare och tredje man bör 

överlämnas till domstolarna samt rättsvetenskapen.103  

Eftersom prospekt syftar till att ge intresserade information för ett ställningstagande till ett 

visst erbjudande torde dessa regler kunna sägas syfta till att skydda bland annat tredje man.104 

ÅRL:s bestämmelser om årsredovisningar och delårsrapporter samt bestämmelser i 

bolagsordningen som rör bolagets informationsgivning kan också sägas syfta till att skydda 

tredje man.105 Om information som lämnats på en bolagsstämma enligt 7:32 ABL kan 

föranleda externt ansvar mot annan än aktieägare är dock mer oklart. Det faktum att 

lagrummet endast ger aktieägare rätt att begära upplysningar kan sägas tala för att tredje mans 

möjligheter att begära skadestånd är begränsat.106 

3.2.6 Kravet på att skadan vållats inom ramen för uppdraget 

En förutsättning för aktiebolagsrättsligt externt skadeståndsansvar är att skadan vållats inom 

ramen för styrelseledamotens uppdrag. När en styrelseledamot delger information i 

exempelvis en årsredovisning eller ett prospekt torde rekvisitet automatiskt vara uppfyllt. 

Eftersom information som lämnas ad hoc i regel inte uppfyller regelöverträdelserekvisitet 

torde bedömningssvårigheter inte heller uppkomma i dessa situationer. Det bör därför i regel 

vara enkelt att bevisa om bristfällig informationsgivning skett inom ramen för en 

styrelseledamots uppdrag.107 

                                                
102 Se prop. 1975:103, s. 540, SOU 1995:44, s. 245 och SOU 1941:9, s. 651. Överträdelse av de regler i ABL 
eller ÅRL som syftar till att skydda såväl tredje man som bolaget kan givetvis föranleda externt 
skadeståndsansvar. 
103 Se SOU 1941:9, s. 641. 
104 Se NJA 2014 s. 272, p. 22 och Härkönen, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 317. 
105 Se Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 211, SOU 1941:9, s. 643 f., SOU 1995:44, s. 253, 
Andersson m.fl., Aktiebolagslagen – en kommentar, 29:1 och NJA 2014 s. 272. 
106 Se även Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 239. 
107 Att rekvisitets tillämpning inte behandlas i af Sandeberg, Prospektansvaret, Samuelsson, Information och 
ansvar och Härkönen, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, talar enligt min mening även för detta. 
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3.3 Skada 

3.3.1 Skadebegreppet 

Som tidigare nämnts är de skador som uppkommer inom associationsrätten typiskt sett rena 

förmögenhetsskador. Det är i regel de skadelidande som lidit denna typ av skador som kan 

vara ersättningsberättigade enligt 29 kap. ABL.108 

Att formulera ett enhetligt skadebegrepp har sagts vara såväl omöjligt som onödigt. 

Skadebegreppet får, med vägledning av vissa allmänna riktlinjer, istället formuleras normativt 

i varje situation då skada uppstått och ansvar gjorts gällande.109 

Samuelsson formulerar skadebegreppet för skada till följd av bristfällig informationsgivning 

på aktiemarknaden på följande sätt: ”med skada förstås den förmögenhetsförlust som åsamkas 

genom en utebliven eller inträffad väsentlig kursändring orsakad av försumlighet hos den 

uppgiftsskyldige”.110 Samuelssons definition tar sikte på den kursförändring som skett på 

grund av den bristfälliga informationsgivningen. För skador som uppstår i onoterade bolag 

kan Dotevalls formulering av skadebegreppet för rena förmögenhetsskador istället användas. 

Dotevall definierar begreppet som ”en företagsekonomiskt mätbar förmögenhetsförlust som 

utan eller mot den skadelidandes vilja drabbat denne”.111  

En styrelseledamot kan orsaka tredje man skada på huvudsakligen två sätt: direkt eller 

indirekt. Direkta skador är skador som uppstått utan att bolagets ekonomiska ställning 

påverkas.112 Indirekta, så kallade medelbara, skador är däremot skador som uppstått som en 

konsekvens av att bolagets värde minskat.113  

Direkta skador är i regel ersättningsgilla.114 En investerare som grundar ett investeringsbeslut 

på information som senare visar sig vara bristfällig, lider i regel en förmögenhetsförlust som 

                                                
108 Se Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 400, SOU 2008:79, s. 70, SOU 1995:44, s. 245 och Dotevall, 
Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 209 f. 
109 Se Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 53, Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 297 
f. och Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 68. 
110 Samuelsson, Information och ansvar, s. 289. 
111 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 68. Det kan sägas vara särskilt svårt att bevisa att en skada 
har lidits till följd av bristfällig informationsgivning i ett onoterat bolag. Anledningen till detta är att den 
skadelidande är skyldig att visa att hans innehav i bolaget är mindre värt än det skulle varit om informationen 
inte kommunicerats. Onoterade bolag kan dock värderas på olika sätt och avsaknaden av ett konkret 
marknadsvärde kan tänkas göra det svårt att bevisa att ett onoterat bolags värde faktiskt sjunkit. 
112 Bergström och Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 134 och Samuelsson, Information och ansvar, s. 
249. 
113 Se prop. 1997/98:99, s. 186 och Bergström och Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 134. I vissa fall 
kan det dock vara svårt att avgöra om det är bolaget eller tredje man som ska ses som direkt skadelidande, se 
Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 410. 
114 Se prop. 1997/98:99, s. 186 f.  
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är att klassificera som en direkt skada.115 För att skadan ska vara ersättningsgill fordras dock 

att investeraren agerat. Den som ägt aktier i bolaget sedan tidigare, men inte fattat något 

investeringsbeslut grundat på den bristfälliga informationen, torde inte ha lidit någon 

ersättningsgill skada, trots att hens aktieinnehav kan ha minskat i värde som en konsekvens av 

den bristfälliga informationsgivningen.116 I linje med detta torde de som övervägt att investera 

i bolaget, men inte gjort detta på grund av att bolaget beskrivit sin ekonomiska ställning som 

sämre än den egentligen var, inte heller vara berättigade till någon ersättning.117 

3.3.2 Indirekta skador 

Frågan om indirekta skador är ersättningsgilla enligt 29:1 ABL har varit föremål för 

diskussioner i såväl doktrin som i olika lagstiftningsärenden.118 

Det får anses stå klart att i vart fall borgenärer kan ha rätt till ersättning för indirekta 

skador.119 För att en indirekt skada ska vara ersättningsgill fordras, enligt förarbetena, att 

bolaget blivit insolvent genom den skadegörande handlingen eller att handlingen förvärrat en 

redan bestående insolvens att bolaget.120 Skadan för kreditgivarna består i dessa fall av att 

deras fordringar inte kan betalas.121 Indirekta skador i bolag som efter att skadan uppstått 

fortfarande bedöms kunna betala sina skulder allteftersom dessa förfaller till betalning är som 

en konsekvens av detta inte ersättningsgilla.122 

Ett rättsfall som illustrerar svårigheterna med att särskilja direkta skador från indirekta är NJA 

1996 s. 224. Målet rörde en revisors skadeståndsskyldighet gentemot en bank som lånat ut 

pengar till ett bolag på grundval av vilseledande uppgifter. Enligt HD uppstod det i detta fall 

en direkt skada för banken redan genom kreditgivningen eftersom bankens fordran var mer 

osäker och således även mindre värd än om korrekta uppgifter lämnats om bolagets 

tillgångars värde. Eftersom skadan ansågs ha uppstått direkt vid låneögonblicket krävdes det 
                                                
115 Se SOU 1995:44, s. 245 och Härkönen, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 310 f.  
116 Hade skadeståndsansvar kunnat göras gällande av dessa passiva aktieägare hade ansvaret onekligen blivit 
väldigt utsträckt. Se prop. 1997/98:99, s. 188, där endast de som köpt respektive sålt aktier och således agerat på 
grund av information från bolaget nämns som skadelidande och Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 
s. 235, Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 370, SOU 2005:18, s. 99 f. och DS 2013:16, s. 78. Jfr 
med HD:s resonemang kring kravet på beslutsrelevans i NJA 2014 s. 272, s. 16 ff. och Härkönen, 
Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 317 f. 
117 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 314 och Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 369. Jfr 
Samuelsson, Information och ansvar, s. 307 ff. 
118 Se SOU 1941:9 s. 643 ff., Moberg m.fl., Bolagsrevisorn, s. 176 f., prop. 1997/98:99, s. 186 ff., Johansson, 
Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 370 ff., Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 218 ff. 
119 Prop. 1997/98:99, s. 186. När en sådan rätt till ersättning föreligger är det upp till rättstillämpningen att 
precisera, se prop. 1997/98:99, s. 187. 
120 Se prop. 1997/98:99, s. 186. Jfr NJA 1979 s. 157. 
121 Se NJA 1979 s. 157. 
122 Prop. 1997/98:99, s. 186. 
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inte heller att den skadegörande handlingen medfört insolvens eller förvärrat en redan 

föreliggande insolvens. 

Det bör avslutningsvis nämnas att det är möjligt att argumentera för att den skada som lidits 

av försäkringstagaren i BDO-målet var en indirekt skada. Hade domstolen ansett att 

försäkringsbolaget, den civilrättsliga ägaren av aktierna i målet, hade lidit en direkt skada, 

skulle försäkringstagarens skada vara att anse som indirekt då denna skada uppstått till följd 

av försäkringsbolagets skada.123 Eftersom HD i sin dom valde att likställa försäkringstagaren 

med en aktieägare aktualiserades dock aldrig denna problematik, utan skadan som 

försäkringstagaren lidit sågs istället som direkt skada. 

3.3.3 Tidpunkten för skadans fullbordan 

För att en skada ska vara ersättningsgill krävs det att den är fullbordad. 124  Har en 

styrelseledamot varit med och fattat ett vårdslöst styrelsebeslut om att betala ut pengar till 

någon utan motprestation kan ansvar inte göras gällande innan pengarna faktiskt betalats ut.125 

Det kan vara mer komplicerat att fastställa tidpunkten för när en skada som uppkommit till 

följd av bristfällig informationsgivning uppstått. Härkönen menar att skadan är att se som 

fullbordad när den är kvantifierbar i pengar.126 Dotevall och Samuelsson tycks anse att skadan 

fullbordas efter det att marknaden reagerat på ett offentliggörande, eller en korrigering, av 

bristfälligheten.127 Om investeraren sålt sina aktier, och realiserat sin förlust, eller behållit sitt 

innehav torde därför inte ha någon betydelse för frågan om skadans fullbordande.128  

3.3.4 Kravet på att skadan är väsentlig 

Det har i doktrinen framförts att det för att ansvar ska kunna utkrävas fordras att skadan inte 

är försumbar.129 Samuelsson anser att ett väsentlighetskrav motiveras av de svårigheter som 

finns när det gäller att påvisa sambandet mellan en felaktig uppgift och effekten på 

börskursen.130 Han anser att en kursändring på 10 % uppfyller kravet och att fluktuationer på 

mindre än 10 % får anses falla inom de normala riskmarginaler som aktiehandel är förknippat 

                                                
123 Jfr NJA 2014 s. 272, p. 31. 
124 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 52. 
125 Detta gäller så länge bolaget inte är noterat och beslutet i sig påverkar bolagets aktiekurs, se Dotevall, 
Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 69. Se dock nedan angående kravet på ett aktivt agerande för att en 
ersättningsgill direkt skada ska kunna ha ansetts uppkommit i dessa situationer. 
126 Se Härkönen, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 311. 
127 Se Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 69 och Samuelsson, Information och ansvar, s. 289. 
128 Jfr Härkönen, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 311 f. och Dotevall, Bolagsledningens 
skadeståndsansvar, s. 69. 
129 af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 116. 
130 Dessa svårigheter berörs vidare i avsnitt 4.2.2.1. 
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med.131 Även af Sandeberg anser att ett visst mått av väsentlighet krävs och påpekar att en 

kursförändring på 10 % är en, av flera, relevanta parametrar för väsentlighetsbedömningen.132 

Kravet på att skadan måste vara väsentlig för att vara ersättningsgill kan enligt min mening 

ifrågasättas. Kravet kan för det första sägas sakna en rättslig grund, eftersom det inte nämns i 

varken lagtext, förarbeten eller relevant praxis. Det tioprocentskrav som Samuelsson 

uppställer bortser även från flera faktorer som bör vara av relevans för en 

väsentlighetsbedömning, bland annat aktiens volatilitet och värdering. 133  Det är också 

egendomligt att Samuelsson motiverar ett väsentlighetskrav med de bevissvårigheter som 

kausalitetsbedömningen i mål rörande bristfällig informationsgivning medför. 

Bedömningssvårigheterna borde snarare motivera att en särskild kausalitetsprövning görs än 

att skadebegreppet begränsas till att endast omfatta vissa skador.134 

3.3.5 Jämkning 

Ett skadestånd kan, om det är som är skäligt med hänsyn till handlingens art, skadans storlek 

och omständigheterna i övrigt, jämkas enligt 29:5 ABL. Jämkningsbestämmelsen i 29:5 ABL 

överensstämmer praktiskt sett med 6:2 SkL och torde ha gällt även utan ett särskilt stadgande 

i ABL.135 Jämkning kan, förutom enligt 29:5 ABL, också komma i fråga enligt allmänna 

skadeståndsrättsliga regler om medvållande.136 

Då en försäkrad skada inte kan anses vara oskäligt betungande kan en skada som omfattas av 

en ansvarsförsäkring inte jämkas.137 Enligt förarbetena till SkL bör jämkning i princip inte 

heller komma på fråga om skadevållaren underlåtit att försäkra sig trots att hen objektivt sett 

borde ha gjort detta.138 

Jämkningsstadgandet har ansetts vara nödvändigt därför att en ringa oaktsamhet från en 

organföreträdares sida i vissa fall kan medföra stora ekonomiska skador, vilkas ersättande kan 

innebära en orimligt tung börda för den skadeståndsskyldige.139 När frågan om behovet av 

begränsningar i skadeståndsskyldigheten utreddes i slutet av 90-talet framfördes 
                                                
131 Samuelsson, Information och ansvar, s. 289 f. 
132 af Sandberg, Prospektansvaret, s. 116. 
133 Jfr af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 116. 
134 Jfr NJA 2014 s. 272, p. 41-48. 
135 Andersson m.fl., Aktiebolagslagen – en kommentar, 29:5 och Johansson, Svensk associationsrätt i 
huvuddrag, s. 377 f. 
136 Se NJA 1998 s. 734.  
137 Styrelseledamöter är varken skyldiga eller förhindrade att vara ansvarsförsäkrade. Ansvarsförsäkringar för 
bolagsledningar har genom åren dock blivit vanligare, särskilt i aktiemarknadsbolag, se Eklund och Stattin, 
Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 282 f. och Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 414. 
138 Se prop. 1975:12, s. 176 och SOU 1995:44, s. 250. 
139 SOU 1971:15, s. 351. 
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möjligheterna till jämkning av skadestånd enligt 29:5 ABL som ett argument mot att införa 

sådana begränsningar.140  

3.4 Culpa 

3.4.1 Allmänna skadeståndsrättsliga utgångspunkter 

För att externt skadeståndsansvar ska kunna göra gällande måste det visas att skadevållaren 

förfarit oaktsamt141 eller uppsåtligt.142 Bedömningen kring vilken grad av oaktsamhet som 

medför skadeståndsansvar brukar refereras till som culpabedömningen.143 Oberoende av om 

det är externt eller internt skadeståndsansvar som aktualiseras sker bedömningen med 

utgångspunkt i allmänna skadeståndsrättsliga principer.144  

Oaktsamhet definieras varken i ABL eller i SkL och förarbetena ger begränsad vägledning 

kring hur bedömningen ska göras. Oaktsamhetsbegreppet kan därför bäst beskrivas som ”ett 

rättsligt grepp som får sin innebörd av utomrättsliga regler som kontinuerligt förändras”.145 

Den mest grundläggande frågan som måste besvaras vid culpabedömningen är om 

skadevållaren borde ha handlat på ett annat sätt i den givna situationen.146 Bedömningen 

brukar delas upp i två delar: en objektiv och en subjektiv. Den objektiva culpabedömningen 

sker utifrån omdömet hos en utomstående betraktare utan hänsyn till skadevållarens 

personliga förutsättningar. 147  Till den subjektiva sidan kan omständigheter som rör 

skadevållarens person hänföras, till exempel personliga kvalifikationer eller särskilda 

subjektiva omständigheter i det enskilda fallet.148 Eftersom culpabedömningarna tenderat att 

bli alltmer objektiviserade torde de subjektiva inslagen ofta inta en underordnad roll.149 

                                                
140 Se prop. 1997/98:99, s. 188 f. och avsnitt 4.1.1. 
141 Den juridiska termen för oaktsamhet är culpa, synonyma begrepp är försumlighet och vårdslöshet, se Moberg 
m.fl., Bolagsrevisorn, s. 159. 
142 Om vilseledande uppgifter sprids uppsåtligt kan brottet svindleri även komma att aktualiseras, se 9:9 BrB. 
143 af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 116. 
144 Se Samuelsson, Information och ansvar, s. 292, Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 57 och 
75 samt Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 60. 
145 af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 117. 
146 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 57. 
147 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 57. 
148 Se Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 68 ff., Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 
s. 60 f. och af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 118 f. 
149 Se Samuelsson, Information och ansvar, s. 293, af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 118, Dotevall, 
Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 72 och Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 70. 
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3.4.2 Culpabedömningens objektiva moment 

3.4.2.1 Rättsliga måttstockar vid culpabedömningen 
Tidigare tog culpabedömningar ofta sin utgångspunkt i frågan om skadegöraren uppträtt så 

som en förnuftig och hänsynsfull person av samma yrkeskategori skulle ha gjort.150 Eftersom 

styrelsers arbetsuppgifter och ansvar i stor utsträckning kan skifta mellan bolag medför 

användandet av en ”bonus pater familias”-baserad culpabedömning dock svårigheter.151 När 

denna metod inte är lämplig ligger det istället nära till hands att använda reglerna i ABL, 

bolagsordningen och interna instruktioner som måttstockar.152 Detta refereras ibland till som 

normavvägningsmetoden.153 

Den centrala frågan vid en oaktsamhetsbedömning enligt normavvägningsmetoden är om 

överträdelse av en rättslig norm har skett.154 De normer som används som måttstockar är 

framförallt regler i ABL, relevanta redovisningslagar och andra författningar.155 Instruktioner 

från bolagsstämman, prejudikat, direktiv från överordnade bolagsorgan, allmänna råd eller 

rekommendationer från myndigheter samt innehåll i anställningsavtal kan ibland också 

användas.156 

I de fall där det inte går att finna en norm, eller då detta av lämplighetsskäl inte bör göras, kan 

aktsamhetsbedömningen göras utifrån den så kallade riskavvägningsmetoden. 157  Vid 

tillämpning av metoden beaktas fyra faktorer: risken för skada, den sannolika skadans storlek, 

möjligheterna att förekomma skada och den handlandes möjligheter att inse skaderiskerna. 

Utifrån dessa faktorer görs en helhetsbedömning, vid vilken de olika omständigheterna i det 

enskilda fallet vägs mot varandra.158 

                                                
150 af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 118. 
151 Se Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 62 och af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 118. 
152 Se Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 62, Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 
59 och af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 118. 
153 Metoden kan även refereras till som ”bunden culpabedömning” eller ”objektiviserad culpabedömning”. Jfr 
Moberg m.fl., Bolagsrevisorn, s. 162, af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 118 och Samuelsson, Prospektansvaret, 
s. 292 ff.  
154 Se af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 118. 
155 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 59. 
156 Svernlöv Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 60, Bergström och Samuelsson, Aktiebolagets 
grundproblem, s. 135, Taxell, Bolagsledningens ansvar, s. 10 och Dotevall, Bolagsledningens 
skadeståndsansvar, s. 63. 
157 Metoden kan även refereras till som ”fri culpabedömning”. Jfr Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i 
aktiebolaget, s. 67 f. och Samuelsson, Information och ansvar, s. 292. 
158 Se Samuelsson, Information och ansvar, s. 292 f. och Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 67 
ff. 
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För att ansvar ska kunna göras gällande krävs det i regel att en handling ägt rum eller att det 

förelegat en rättslig skyldighet att handla.159 Som tidigare redogjorts för fordrar externt 

skadeståndsansvar att den bristfälliga informationsgivningen kan härledas till en regel i någon 

av de författningar som nämns i 29:1 ABL eller till en bestämmelse i bolagsordningen. Av 

denna anledning kan en styrelseledamots förtigande av information grunda externt 

skadeståndsansvar.160 

3.4.2.2 Presumtionsansvar i aktiebolagsrättsliga externa skadeståndsmål 
Används en objektiviserad, normrelaterad, metod vid culpabedömningen blir den centrala 

frågan huruvida en rättsligt bindande norm överträtts.161 Eftersom en förutsättning för externt 

skadeståndsansvar är att skadan vållats genom en regelöverträdelse torde culpa i mål som rör 

styrelseledamots externa skadeståndsansvar för bristfällig informationsgivning kunna 

presumeras.162 

Bland annat Karlgren har ansett att skadeståndsrättsligt sanktionerade handlingsnormer helt 

ersätter culpabedömningen eftersom den konkreta normen gör bedömningen överflödig.163 

Användandet av en renodlad objektiverad culpabedömning i ett mål som rör externt 

skadeståndsansvar kan därför sägas leda till att ansvaret i praktiken blir strikt. Då 29:1 ABL 

uttryckligen förutsätter culpa kan ett strikt ansvar inte sägas vara ändamålsenligt och vid 

culpabedömningen måste hänsyn därför också tas till vissa omständigheter som eventuellt kan 

utesluta eller lindra ansvaret.164 

3.4.3 Omständigheter som lindrar aktsamhetsbedömningen 

3.4.3.1 Allmänt 
Även om man vid aktsamhetsbedömningen utgår från frågan om en 

informationsregelsöverträdelse skett eller inte bör inte varje överträdelse ge upphov till 

skadeståndsansvar. För att undgå, eller lindra, ett ansvar måste den skadevållande 

styrelseledamoten åberopa förmildrande omständigheter. Sådana omständigheter kan finnas 

på såväl den skadelidandes som den skadevållandes sida.165 

                                                
159 af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 117. 
160 Samuelsson, Information och ansvar, s. 291. 
161 Om normavvägningsmetoden, riskavvägningsmetoden eller någon annan metod används vid 
culpabedömningen avgörs av domstolen i det enskilda fallet. Tendensen att culpabedömningarna blir objektiva 
torde dock tala för att normavvägningsmetoden kommer att användas av domstolarna i en majoritet av målen. 
162 Jfr SOU 1995:44, s. 244. 
163 Se Samuelsson, Information och ansvar, s. 293.  
164 Se af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 121 ff. och Samuelsson, Information och ansvar, s. 298. 
165 Se Samuelsson, Information och ansvar, s. 298 ff. 
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3.4.3.2 Omständigheter hänförliga till den skadelidande 
Om den skadelidande kände till att den information som kommunicerats av bolaget inte 

överensstämde med faktiska förhållanden, men mot bättre vetande ändå valde att agera genom 

att exempelvis köpa eller sälja aktier i bolaget, kan detta tänkas befria styrelseledamoten från 

ansvar.166 Vidare kan ansvarsbedömningen lindras av att den skadelidande tagit del av 

korrigeringar av den bristfälliga uppgiften som förmedlats i massmedia.167 För att ansvaret i 

dessa situationer ska kunna lindras fordras enligt af Sandeberg att korrigeringen publicerats 

eller distribuerats till medierna av bolagets företrädare.168 Samuelsson betonar vidare vikten 

av att de korrekta uppgifter som spridits i media distribuerats med sådan intensitet och 

trovärdighet att det kan anses motverka det intryck som bristfälligheten framkallat på 

marknaden.169 

3.4.3.3 Culpabedömningens subjektiva moment 
Endast i undantagsfall kan förhållanden som rör skadevållarens person leda till att en 

regelöverträdelse är att se som ursäktlig.170 Bristande personliga kvalifikationer, begränsad 

erfarenhet och brist på intresse är i regel otillräckligt för att ansvaret ska bedömas 

lindrigare.171  

En äldre styrelseledamot som lider av dålig hälsa eller har en nedsatt förmåga att delta i 

verksamheten kan tänkas bedömas lindrigare än en frisk yngre ledamot eftersom den yngre 

och friskare ledamoten har större möjligheter att hålla sig uppdaterade kring bolagets 

verksamhet. 172  En annan omständighet som kan lindra ansvarsbedömningen är om 

skadevållaren vid sitt handlande varit okunnig om faktiska förhållanden av betydelse för 

culpabedömningen.173 En godtroende ledamot, som grundat ett beslut om att kommunicera 

bristfällig information på felaktiga uppgifter som mottagits från en expert, kan i vissa fall 

                                                
166 Samuelsson, Information och ansvar, s. 299. 
167 Se af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 121 f. och Samuelsson, Information och ansvar, s. 299. 
168 Om medierna sedan väljer att inte publicera korrigeringen bör dock enligt Samuelsson inte ha en inverkan på 
culpabedömningen, se Samuelsson, Prospektansvaret, s. 300 och af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 121. 
169 Se Samuelsson, Information och ansvar, s. 299. 
170 Se SOU 1995:44, s. 95, Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 68 ff., Samuelsson, Information 
och ansvar, s. 297 ff., af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 118 f. och Dotevall, Bolagsledningens 
skadeståndsansvar, s. 72 ff. 
171 Se Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 68 ff., af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 119 och 
Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 73. 
172 Se Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 141. 
173 Detta brukar refereras till som ”faktiskt villfarelse” eller ”oegentlig villfarelse”, se af Sandeberg, 
Prospektansvaret, s. 118 och Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 77 f. 
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bedömas lindrigare eller undgå ansvar.174  Om regelöverträdelsen framstått som mindre 

väsentlig vid handlingsögonblicket än efter det att skadan uppstått kan ansvarat eventuellt 

också lindras.175 

Arbetsfördelningen inom styrelsen kan också påverka culpabedömningen. Huvudregeln kan 

sägas vara att en ledamot som blivit tilldelad ansvar inom ett visst specifikt område kan 

komma att bedömas hårdare än övriga ledamöter för fel och brister inom detta 

ansvarsområde.176 Styrelsens ordförande och styrelseledamöter som dagligen är verksamma i 

bolaget förväntas ha en bättre insyn i bolagets förhållanden och verksamhet än övriga 

styrelseledamöter, vilket också återspeglas i ansvarsfördelningen.177 I linje med detta bär även 

styrelseledamöter som är medlemmar i ett arbetsutskott ett utökat ansvar i förhållande till 

övriga ledamöter för de uppgifter som utskottet behandlar.178 Även en arbetsfördelning som 

inte föregåtts av ett formellt styrelsebeslut kan få konsekvenser för 

oaktsamhetsbedömningen.179  

                                                
174 För att ansvaret ska kunna lindras i dessa situationer torde det dock krävas att ledamoten kan visa att hen haft 
goda skäl att förlita sig på informationen, se Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 77 f., af 
Sandeberg, Prospektansvaret, s. 122 f. och Samuelsson, Information och ansvar, s. 300. 
175 Se Samuelsson, Information och ansvar, s. 300 och af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 123. 
176 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 63. 
177 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 83. 
178 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 64 ff. och Dotevall, Bolagsledningens 
skadeståndsansvar, s. 84 f. 
179 Detta framgår av rättsfallet NJA 1974 s. 297. Målet rörde en huruvida en styrelseledamot i ett bolag i 
egenskap av ställföreträdare för bolaget varit skyldig att betala in skatteavdrag som bolaget gjort för dess 
anställda. Ledamoten friades från ansvar eftersom dennes enda faktiska kontakt med bolaget varit att från 
hemmet skriva ut vissa fakturor. Med anledning av detta ansågs ledamoten inte kunna ingripa och få till stånd en 
rättelse. 
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4 Fastställandet av kretsen av 
ersättningsberättigade 

I detta kapitel behandlas behovet av att begränsa kretsen av ersättningsberättigade i 

aktiebolagsrättsliga externa skadeståndsprocesser, kausalitet- och adekvansbedömningarna, 

normskyddsläran samt kraven på tillit och närhet. 

4.1 Behovet av att begränsa kretsen av ersättningsberättigade 

4.1.1 Bakgrund 

Behöver den krets av skadelidande som kan vara berättigade till ersättning enligt 29:1 1 st. 2 

p. ABL begränsas? Och om svaret på denna fråga är jakande, hur ska kretsen av 

ersättningsberättigade avgränsas? Dessa frågor har diskuterats inom doktrinen sedan en lång 

tid tillbaka. En av de tydligaste förespråkarna för ett begränsat ansvar är Jan Kleineman. I 

avhandlingen Ren förmögenhetsskada, särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart 

från 1987 tar Kleineman upp det egenartade förhållandet att det i allmänhet finns en spärregel 

för rena förmögenhetsskador, även i fall då det inte föreligger en risk för stora skador och 

många skadelidande, men att det på det aktiebolagsrättsliga området, där riskerna för många 

skadelidande och omfattande skador är stora, saknas en ansvarsspärr.180  

Behovet av att begränsa kretsen av ersättningsberättigade i aktiebolagsrättsliga externa 

skadeståndsmål togs upp av Aktiebolagskommittén vid översynen av aktiebolagslagen på 90-

talet.181 I sin utredning framförde kommittén att ”med hänsyn till den påtagliga risken för 

mycket stora skadeståndskrav och till att ett stort antal personer kan komma att vara 

berättigade till skadestånd, kan ett behov av någon form av spärregel anses föreligga för att 

förhindra att skadeståndsansvaret får en orimlig omfattning. Att enbart lita till 

jämkningsreglerna […] torde inte vara tillräckligt”.182 Kommittén berörde även möjligheten 

att begränsa ansvaret mot tredje man till vissa i lagen uppräknade kategorier av skadelidande, 

men fann att det ”torde vara bäst överensstämmande med lagens syfte att även i fortsättningen 
                                                
180 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 308. Hur ansvaret bör begränsas enligt Kleineman behandlas i avsnitt 
4.3 och 4.4. 
181 En statlig utredning kring behovet att begränsa skadeståndsansvaret för revisor gjordes även för några år 
sedan. I utredningens slutbetänkande från 2008 föreslogs bland annat att revisorers skadeståndsansvar skulle 
göras subsidiärt och proportionellt i förhållande till ansvaret för styrelseledamöter och VD:ar samt att revisors 
skadeståndsansvar skulle begränsas till att vara maximalt cirka 100 miljoner kronor för varje revisionsuppdrag. 
Regeringen ansåg dock att det fanns övervägande skäl mot utredningens förslag och lagens skadeståndsregler 
lämnades därför oförändrade, se SOU 2008:79, passim, Lagrådsremiss, Försenad årsredovisning och 
bokföringsbrott samt några revisorsfrågor, s. 49 f. och prop. 2012/13:61, s. 52 f. 
182 SOU 1995:44, s. 251. 
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överlämna åt domstolarna i det enskilda fallet att avgöra vilka kategorier av tredje män som 

skyddas av den lagbestämmelse eller bestämmelse i bolagsordningen som organledamoten 

påstås ha överträtt”.183 

Kommitténs uttalanden kring behovet av begränsningar i ansvaret föranledde dock inte några 

motsvarande reflektioner i den efterföljande propositionen. Tvärtom kan prop. 1997/98:99 

sägas ta avstånd från Aktiebolagskommitténs resonemang i denna del.184 I propositionen 

betonas bland annat att den som träder i förbindelse med bolaget har rätt att lita på att 

bolagsorganen har fullgjort sina skyldigheter. Det framförs därefter att regeringen är av 

åsikten att de nuvarande jämkningsbestämmelserna redan medger en rimlig avvägning mellan 

de olika intressen som gör sig gällande och att ”för domstolarna bindande riktlinjer i enlighet 

med kommitténs resonemang skulle kräva lagreglering”. Någon sådan lagändring ansågs det 

inte finnas skäl för.185  

Även prospektutredningen instämde i kritiken mot vad Aktiebolagskommittén framfört kring 

behovet av att begränsa kretsen av ersättningsberättigade. I utredningens slutbetänkande 

framfördes bland annat att om ”den av Kommittén föreslagna lösningen skulle bli gällande 

lag kommer följaktligen regleringen i Sverige att tydligt avvika mot vad som är fallet i andra 

länder”.186 

Efter dessa propositionsuttalanden kan det aktiebolagsrättsliga externa skadeståndsansvaret 

omfång sägas ha varit oklart. Trots att frågan om hur kretsen av ersättningsberättigade ska 

fastställas beskrivits som en av de stora ansvarsfrågorna vid rena förmögenhetsskador och 

som en av den moderna skadeståndsrättens mest omdiskuterade ansvarsfrågor hade den innan 

BDO-domen aldrig behandlats av HD.187 När HovR meddelade dom i Prosolvia-målet, och i 

sina domskäl tillämpade bevislättnader istället för att begränsa ansvaret, efterlystes därför ett 

tydligt ställningstagande från HD i frågan från flera håll.188 Denna begäran kan sägas ha 

hörsammats i och med HD:s dom i BDO-målet. Genom domen begränsade HD det externa 

                                                
183 Se SOU 1995:44, s. 251. 
184 Jfr Kleineman, Det skadeståndsrättsliga informationsansvarets särart, s. 284 ff. 
185 Se prop. 1997/98:99, s. 189. 
186 SOU 2005:18, s. 69. Kleineman har dock hävdat att detta inte stämmer, se Kleineman, Det 
skadeståndsrättsliga informationsansvarets särart, s. 286. 
187 Se Kleineman, Det skadeståndsrättsliga informationsansvarets särart, s. 279 ff., Kleineman, Ang. revisorers 
skadeståndsansvar mot tredje man, s. 3 f. och Kleineman, Ren förmögenhetsskada – den fortsatta 
rättsutvecklingen, s. 172 f. 
188 Se exempelvis Svernlöv, A Farewell to Landskrona – BDO-domen återställer ordningen? och Gregow, 
Prosolviadomen, s. 1032 ff. 



   37 

ansvaret på flera sätt.189 De ”begränsningsläror”190 som domstolen hämtade inspiration av i 

sina domskäl kan inte utläsas ur 29:1 ABL men har diskuterats i doktrinen under åtskilliga 

år.191  

4.1.2 The floodgate argument 

Tredje mans rätt till ersättning vid rena förmögenhetsskador bör begränsas av flera skäl. Inom 

amerikansk rätt används ofta det så kallade floodgate-argument (översvämningsargumentet) 

för att motivera ett begränsat ansvar.192 Innebörden av argumentet är att ansvaret kan 

”svämma över alla bredder” om det inte begränsas och man måste därför ta hänsyn till 

spridningsrisken vid bestämmandet av kretsen ersättningsberättigade. 193  I BDO-domen 

sammanfattade HD de överväganden som översvämningsargumentet vilar på enligt följande: 

”Ett gäller behovet av förutsebarhet sett från skadegörarens (och eventuell försäkringsgivares) sida. Ett annat 
övervägande rör den betungande ersättningsskyldighet som ett ansvar skulle kunna föra med sig för denne, bl.a. 
på grund av bristande proportionalitet mellan den skadegörande händelsen och ansvarets omfattning. Ytterligare 
ett övervägande avser de hanteringsmässiga svårigheter som ett ansvar mot en mycket stor krets skadelidande 
skulle kunna föra med sig.”194 

Argumentet tar huvudsakligen sikte på skadesituationer då ringa oaktsamhet kan ge upphov 

till betydande skador och många skadelidande.195 Av denna anledning är inte behovet att 

begränsa kretsen av ersättningsberättigade konstant. I ett mål som NJA 1996 s. 224, som 

                                                
189 Domstolen berörde i sin dom de uttalanden som gjordes i prop. 1997/98:99 och noterade två förhållanden. 
Det första förhållandet som domstolen berörde var att de resonemang som förs i förarbetet utgår från att frågan 
rör en begränsning av ett redan konstaterat skadeståndsansvar. Enligt HD är dock frågan av en mer principiell 
natur och rör bestämningen av ansvarets gränser. Det andra förhållandet HD noterade är att förarbetsuttalandena 
utgår från att den hänsyn som ska tas till olika intressen ska styras av kriterier som överlämnas åt 
rättstillämpningen att bestämma. Eftersom bedömningen handlar om att bestämma ansvarets gränser måste dock 
den rättsbildning som åsyftats enligt domstolen avse vilka kriterier som bör gälla för ansvarsgränsen och inte 
vilka kriterier som ska användas för att begränsa ett redan konstaterat ansvar, se NJA 2014 s. 272, p. 24. Det har 
framförts att Justitiedepartementet vid författandet av ovan nämnda förarbetsuttalanden missförstått de 
tillitsgrundsatser som Aktiebolagskommittén förespråkade i sin utredning, se Kleineman, Det 
skadeståndsrättsliga informationsansvarets särart, s. 284 ff. Det faktum att HD i BDO-målet valde att 
kommentera förarbetsuttalandena och förklara att dessa grundats på felaktiga förhållanden skulle kunna ses som 
en subtil bekräftelse av detta. 
190 Jfr af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 131. 
191 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, Samuelsson, Information och ansvar, af Sandeberg, 
Prospektansvaret, Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, Andersson, Skyddsändamål och adekvans och 
Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget. Att HD i BDO-domen inte nämner merparten av dessa verk är 
i min mening märkligt och Rönnheden är av samma åsikt, se Rönnheden, Preciserat revisorsansvar, s. 149. 
192 Argumentet refereras ibland även till som dammlucksargumentet, riskspridningsargumentet eller 
flodvågsargumentet. Jfr NJA 2014 s. 272, p. 17, af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 132, Samuelsson, 
Information och ansvar, s. 275. 
193 Se af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 132 f. 
194 NJA 2014 s. 272, p. 17. Jfr med JustR Lindskogs skiljaktiga motivering i NJA 2009 s. 16, SOU 1995:44, s. 
251, Sandström, Information och ansvar, s. 275 ff., Kleineman, Det skadeståndsrättsliga informationsansvarets 
särart, s. 280, af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 132 ff., Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 240 
ff. och Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 307 ff. 
195 Jfr SOU 2008:79, s. 100. 
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tidigare nämnts rörde en revisors skadeståndsskyldighet gentemot en bank som lånat ut 

pengar till ett bolag på grundval av vilseledande uppgifter, fanns inget behov av att begränsa 

kretsen av ersättningsberättigade, då banken torde ha varit den enda skadelidande.196 I de fall 

då skador uppstått till följd av bristfällig information som spridits till en större krets är 

behovet av en begränsad krets av ersättningsberättigade dock stort.197 

4.2 Kraven på kausalitet och adekvans 

4.2.1 Allmänt 

När skadeståndsansvar görs gällande måste kausalitets- och adekvansprövningar alltid göras. 

Kravet på adekvat kausalitet följer av allmänna skadeståndsrättsliga principer198 och innefattar 

egentligen två skilda krav: ett krav på orsakssamband mellan skadan och ansvarsgrunden 

(kausalitet) samt ett krav på att orsakssambandet är av en viss kvalitet (adekvans).199  

4.2.2 Kausalitet 

4.2.2.1 Kausalitetsbedömningen i aktiebolagsrättsliga externa skadeståndsmål 
Inom svensk skadeståndsrätt analyseras kausalitetsfrågor ofta med hjälp av begreppen 

tillräcklig och nödvändig betingelse.200 För att kausalitet ska anses föreligga krävs i regel att 

båda dessa betingelser föreligger.201 Om en styrelseledamots handlande lett till att en skada 

uppstått hos en borgenär krävs det att ledamotens handlande kan anses ha bidragit till skadan. 

Däremot fordras det inte att handlandet varit den viktigaste orsaken till att skadan uppkommit. 

Detta brukar refereras till som kravet på tillräcklig betingelse. Kan det visas att skadan hade 

uppkommit även utan ledamotens handlande föreligger ingen skadeståndsskyldighet, eftersom 

kravet på nödvändig betingelse då inte är uppfyllt.202  

När ansvar för bristfällig informationsgivning görs gällande kan kausalitetsbedömningen 

medföra bevissvårigheter, särskilt då informationsgivningen skett på sekundärmarknaden.203 

                                                
196 I förarbetena till ABL 1944 nämns att en styrelseledamots försummelse att verkställa en påteckning av ett 
förbehåll på ett aktiebrev kan medföra en rätt till skadestånd för en förvärvare av aktiebrevet, se SOU 1941:9, s. 
157 f. och 640. En sådan skadesituation torde enligt min mening inte heller föranleda något behov av 
begränsningar i ansvaret utöver de sedvanliga kausalitets- och adekvansbedömningarna. 
197 För exempel på skadesituationer, se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 314 ff. 
198 Se SOU 1995:44, s. 241 och 249 samt SOU 1971:15, s. 353. 
199 Se Schultz, Kausalitetspraktikan, s. 468. 
200 Begreppen har dock aldrig använts av HD i domskäl, se Schultz, Kausalitetspraktikan, s. 469. 
201 Se SOU 1995:44, s. 249, Samuelsson, Information och ansvar, s. 303 och Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar 
i aktiebolaget, s. 70. 
202 Jfr Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 185 ff. 
203 Den första transaktionen i ett bolags aktier, till exempel när nya aktier utges i samband med en nyemission, 
omfattas av den så kallade primärmarknaden. I denna första transaktion är en av parterna det bolag som emitterar 
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För att kausalitet ska anses föreligga mellan till exempel felaktig information i en 

årsredovisning och en skada i form av ett minskat aktievärde, fordras det enligt allmänna 

skadeståndsrättsliga principer bland annat att skadelidande som investerat i aktier i bolaget 

kan visa att årsredovisningen lagts till grund för beslutet att köpa (eller sälja) den specifika 

aktien.204 Att bevisa att just den årsredovisning som innehållit den felaktiga informationen 

legat till grund för investeringsbeslutet kan dock vara svårt.205 Utöver detta fordras även att 

den aktuella skadan, i detta exempel ett minskat aktievärde, lidits till följd av den felaktiga 

informationsgivningen. Då en aktiekurs ständigt påverkas av en mängd faktorer, så som 

bransch- och företagshändelser samt konjunktursvängningar, kan även detta vara svårt att 

bevisa.206 Dessa och andra bevissvårigheter motiverar en särskild form av kausalitets- och 

adekvansbedömning.207 

Efter HovR:s dom i det omtalade Prosolvia-målet fick frågan om kausalitetsbedömningar i 

aktiebolagsrättsliga skadeståndsmål stort utrymme i den juridiska debatten.208 Genom sin dom 

i BDO-målet kan HD sägas ha ”återställt ordningen” och stillat många av Prosolvia-domens 

kritiker.209 Trots att både BDO- och Prosolvia-målet rörde revisors ansvar för oaktsam 

revision skilde sig domstolarnas kausalitetsbedömningar på flera sätt.210  

4.2.2.2 Bevistema vid kausalitetsbedömningen 
För att undersöka om kausalitet förelåg i Prosolvia-målet försökte HovR utreda vad som 

skulle ha hänt om årsredovisningen hade varit oförändrat felaktig, men revisorn i sin 

revisionsberättelse anmärkt på dessa brister. 211  I BDO-domen framhöll HD dock att 

kausalitetsprövningen bör göras på grundval av årsredovisningen sådan den skulle ha sett ut 

vid en aktsam revision. 212  Enligt HD rättar sig bolag normalt sett efter revisorers 

anmärkningar. Vidare så är syftet med revisionen att säkerställa årsredovisningens förenlighet 

                                                                                                                                                   
aktierna. Alla transaktioner som sker därefter hänförs till den så kallade sekundärmarknaden, där partsställningen 
oftast är oklar, se Samuelsson, Information och ansvar, s. 18, Dotevall, Bolagsledningen skadeståndsansvar, s. 
241 f. och Härkönen, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 327 f. 
204 Se avsnitt 4.2.2.4. 
205 Se Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 241 f. och Samuelsson, Information och ansvar, s. 307. 
206 af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 130 och Samuelsson, Information och ansvar, s. 307. 
207 Jfr Kleineman, Det skadeståndsrättsliga informationsansvarets särart, s. 285. 
208 Se T 4207-10 i Hovrätten för Västra Sverige och till exempel Gregow, Prosolviadomen, Svensson, 
Prosolviadomen ökar skadeståndsrisken för många, Brännström och Agélii, Mordbrandspraxis inte relevant för 
Prosolvia samt Svernlöv, Parallella världar – Prosolviadomen och det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret. 
209 Se Svernlöv, A Farewell to Landskrona – BDO-domen återställer ordningen? 
210 I BDO-domen tillämpade HD bland annat ett annat bevistema och beviskrav i kausalitetsbedömningen än 
HovR gjort i Prosolvia-domen. Med beviskrav avses det bevisvärde som måste uppnås för att en omständighet, 
ett bevistema, ska anses vara bevisat, se Ekelöf, Rättegång, Fjärde häftet, s. 14 f. 
211 Se T 4207-10 i Hovrätten för Västra Sverige, s. 75 ff. 
212 NJA 2014 s. 272, p. 35. 
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med god redovisningssed. Enligt HD blir den relevanta frågan för kausalitetsprövningen 

därför vad som skulle ha hänt om årsredovisningen hade varit riktig i berörda avseenden.213  

Vid fastställandet av det hypotetiska förloppet är ett centralt första steg därför att fastställa hur 

en korrekt informationsbärare (i BDO-målet en årsredovisning) hade sett ut.214 Detta steg bör 

rimligtvis vara detsamma oavsett om ansvar görs gällande mot revisor eller styrelseledamot 

och oberoende av vilken typ av informationsbärare som den bristfälliga informationen 

förmedlats genom. 

4.2.2.3 Bestämningen av det hypotetiska händelseförloppet 

4.2.2.3.1 BEVISKRAV VID BESTÄMNINGEN AV DET HYPOTETISKA HÄNDELSEFÖRLOPPET 
En hypotetisk jämförelse mellan vad som hänt, och vad som skulle hänt i frånvaro av den 

ansvarsgrundande handlingen eller underlåtenheten, är ofrånkomlig vid 

kausalitetsprövningar. 215  I Prosolvia-domen framförde HovR att den hypotetiska 

kausalbedömningen kan innebära särskilda svårigheter när en skada uppkommit genom 

underlåtenhet. 216  Domstolen ansåg att bedömningssvårigheterna i det aktuella fallet 

motiverade vissa bevislättnader för den skadelidande. Det räckte enligt HovR:s mening därför 

att den skadelidandes påståenden rörande det hypotetiska händelseförloppet framstod som 

”övervägande sannolika” jämfört med de alternativa förklaringar som motparten gjort 

gällande.217 

Resonemanget bakom tillämpningen av en bevislättnad i Prosolvia-domen byggde bland 

annat på Landskrona-domen.218 Domen rörde en socialnämnds ansvar för att hålla uppsikt 

över en 13-årig flicka som omhändertagits med stöd av lagen om vård av unga. Medan flickan 

var tillfälligt placerad hos sin mamma anlade hon en omfattande brand. HD fann, med stöd av 

                                                
213 NJA 2014 s. 272, p. 36-37. HD nämner dock att prövningen i undantagsfall kan ske på andra grunder. 
Exempel på när en annorlunda kausalitetprövning enligt HD kan vara lämplig är då det vid en aktsamt utförd 
revision har uppdagats felaktigheter som kan misstänkas bero på organisationsbrister eller oegentligheter, se 
NJA 2014 s. 272, p. 38. 
214 Se Rönnheden, Preciserat revisorsansvar, s. 151. De hypoteser som händelseförloppet vilar på får 
konsekvenser för ”såväl prövningen av om oaktsamheten på ett relevant sätt har inverkat på beslutet, som 
prövningen av om beslutet har föranlett en skada och hur denna i så fall ska bestämmas”, se NJA 2014 s. 272, p. 
44. 
215 Utan en hypotetisk prövning är det till exempel inte möjligt att avgöra om nödvändig och tillräcklig 
betingelse föreligger. Se Schultz, Kausalitetspraktikan, s. 470 ff. och Moberg m.fl., Bolagsrevisorn, s. 164 ff. 
216 Det kan diskuteras om Prosolvia-målet rörde ett handlande eller en underlåtenhet. Jfr T 4207-10 i Hovrätten 
för Västra Sverige och Svensson, Prosolviadomen ökar skadeståndsrisken för många samt Svernlöv, Parallella 
världar – Prosolviadomen och det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret. 
217 Se T 4207-10 i Hovrätten för Västra Sverige, s. 83 ff. Det beviskrav som uppställts av TR i målet var att det 
hypotetiska händelseförloppet framstod som ”klart mer sannolikt” än de alternativa förlopp som revisionsbolaget 
och revisorn gjort gällande, se Svensson, Prosolviadomen ökar skadeståndsrisken för många. 
218 NJA 2013 s. 145. 
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en tillämpad bevislättnad, att socialnämndens underlåtenhet att hålla flickan under uppsikt 

medförde skadeståndsansvar mot de som drabbats av branden.219 

HovR:s tillämpning av en bevislättnad i Prosolvia-domen blev utsatt för en omfattande kritik 

och flera juridiska debattörer menade att domen ökade skadeståndsrisken för många, 

däribland styrelseledamöter.220 Eftersom HD endast åtta månader efter Prosolvia-domen 

meddelade sin dom i BDO-målet kan de ökade skadeståndsriskerna dock sägas ha varit 

kortvariga.221  

I BDO-domen framförde HD, likt HovR i Prosolvia-domen, att kausalitetsbedömningen i mål 

som rör oaktsam revision är förknippad med särskilda bedömningssvårigheter då den kritiska 

frågan inte är om ett visst handlande haft en viss effekt, utan vad som skulle hänt om något 

som inte gjorts hade gjorts. HD poängterade att prövningen har likheter med fall där 

underlåtenhet är ansvarsgrunden och redogjorde även för det resonemang kring bevislättnader 

i underlåtenhetsfall som fördes i Landskrona-domen. Efter denna redogörelse betonade dock 

HD att en kausalitetsprövning som görs med anledning av en oaktsam revision rör en 

annorlunda situation än den som Landskrona-domen tar upp.222 Prövningen ska nämligen inte 

handla om vilka åtgärder som varit möjliga för att förhindra en oriktig årsredovisning, utan 

om hur utvecklingen skulle ha blivit om årsredovisningen hade varit riktig i de hänseenden 

som revisionen har varit oaktsam.223  

Eftersom kausalitetsprövningen innefattar hypotetiska antaganden är det enligt HD befogat att 

fästa mindre vikt vid den skadelidandes påståenden om vad som skulle skett om det culpösa 

handlandet inte skett. Bedömningen bör istället i första hand vara objektiverad och oberoende 

av den skadelidandes individuella förhållanden, som enligt domstolen endast ska tillmätas 

betydelse om de i det enskilda fallet varit synbara224 för skadegöraren.225 Det andra steget vid 

                                                
219 I domen gav HD den skadelidande en bevislättnad genom att lägga över bevisbördan på kommunen. I 
domskälen uttalar sig HD allmänt om underlåtenhet som grund för skadeståndsansvar och anför att hur stor den 
skadelidandes bevislättnad ska vara i dessa fall bland annat beror på vad som är ett lämpligt och möjligt 
skadereducerande handlande, se NJA 2013 s. 145, p. 38-44. 
220 Se Svernlöv, Prosolviadomen – en djup respekt för det osannolika, s. 695, Gregow, Prosolviadomen, 
Svensson, Prosolviadomen ökar skadeståndsrisken för många och Svernlöv, Parallella världar – Prosolviadomen 
och det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret. 
221 Se avsnitt 5.1.5. 
222 NJA 2014 s. 272, p. 41-44. 
223 NJA 2014 s. 272, p. 44. 
224 Rönnheden anser att detta till exempel kan vara för handen om en revisor inför en affär avger ett utlåtande 
som han eller hon på förhand vet att den som senare lider skada kommer att fästa viss vikt vid, se Rönnheden, 
Preciserat revisorsansvar, s. 152. 
225 NJA 2014 s. 272, p. 45. 
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kausalitetsbedömningen är således att fastställa ett objektiverat hypotetiskt händelseförlopp 

som typiskt sett ska framstå som närliggande och rimligt.226  

4.2.2.3.2 SKADEBERÄKNINGEN 
Det hypotetiska händelseförlopp som bestäms inom ramen för kausalitetsbedömningen får 

även konsekvenser för skadeberäkningen.227 Skadan beräknas i regel genom att den aktuella, 

observerbara, förmögenheten hos den skadelidande subtraheras från den hypotetiska 

förmögenheten.228 

I Prosolvia-målet tillämpade HovR, inom ramen för skadeberäkningen, ett sänkt beviskrav för 

skadans storlek. Domstolen motiverade detta med att skadeberäkningen i målet, likt 

kausalitetsbedömningen, var förenad med bevissvårigheter. Den skadeberäkning som det 

skadelidande konkursboet gjort utifrån ”vedertagna beräkningsmodeller för 

företagsvärdering” ansågs av domstolen vara så nära skadans storlek som skäligen kunde 

åstadkommas.229 HovR:s sänkning av beviskravet blev dock utsatt för kritik från flera håll.230 

I BDO-domen fastslog HD att det objektiverade hypotetiska händelseförlopp som domstolen 

fastställer inom ramen för kausalitetsbedömningen även ska läggas till grund för 

skadeberäkningen.231 På grund av detta får normskyddet även betydelse vid beräkningen av 

skadans storlek.232 Domstolen bör vid fastställandet av det hypotetiska händelseförloppet som 

tidigare nämnts ta fasta på vad som typiskt sett varit en närliggande och rimlig 

händelseutveckling. Om flera händelseförlopp framstår som närliggande och rimliga ska 

skadeberäkningen göras på grundvall av den händelseutveckling som framstår som mest 

sannolik.233 

 

                                                
226 Se NJA 2014 s. 272, p. 45 och 67 samt Rönnheden, Preciserat revisorsansvar, s. 151. 
227 Se NJA 2014 s. 272, p. 44. 
228 En domstol har i fall då det inte är möjligt att fullt bevisa skadans storlek möjlighet att skönsmässigt 
bestämma skadans storlek i enlighet med 35:5 RB. 
229 Se T 4207-10 i Hovrätten för Västra Sverige, s. 109 
230 Se Johansson, Högst tvivelaktiga skadevärderingar i Prosolviamålet, Svernlöv, Prosolviadomen – en djup 
respekt för det sannolika, s. 688 ff., Brännström och Agélii, Mordbrandspraxis inte relevant för Prosolvia och 
Svensson, Prosolviadomen ökar skadeståndsrisken för många. Jfr Jennergren, Hovrättens Prosolviadom: En 
ekonomisk betraktelse. 
231 Se NJA 2014 s. 272, p. 44. 
232 Normskyddsbedömningen behandlas huvudsakligen i avsnitt 4.3. 
233 Se NJA 2014 s. 272, p. 47, 48 och 67. 
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4.2.2.4 Förlust- och transaktionssamband 
För att kausalitet ska anses föreligga måste det finnas ett orsakssamband mellan skada och 

vållande. Detta brukar ibland refereras till som förlustsambandskravet.234 I mål som rör 

styrelseledamots ansvar för bristfällig information kommer kravet till uttryck genom den 

skadelidandes skyldighet att bevisa att faktisk tillit fästs till den bristfälliga informationen och 

att detta föranlett en förlust.235 

I BDO-domen framhöll HD att det för kausalitet, utöver ett förlustsamband, krävs att 

oriktigheten på ett relevant sätt har inverkat på beslutssituationen.236 Detta kommer i den 

fortsatta framställningen att refereras till som ”transaktionssambandskravet” och ”kravet på 

beslutsrelevans”. Tillämpningen av detta krav kan ses som kausalitetsbedömningens tredje 

steg.237  

För att transaktionssambandskravet ska anses vara uppfyllt krävs det enligt HD att ”det kan 

sägas ha varit motiverat att allvarligt överväga ett annat handlande, om beslutsunderlaget hade 

haft det innehåll som det skulle ha haft oaktsamheten förutan”.238 Denna formulering kan 

jämföras med den som HovR använde sig av Countermine-målet.239 I målet, som tidigare 

nämnts rörde en VD och styrelseordförandes ansvar för vilseledande information mot två 

bolag som deltagit i en nyemission i bolaget, ansåg HovR att den relevanta frågan var om 

investerarna skulle ha avstått från att delta i bolagets nyemission om informationen de 

mottagit från bolaget inte varit felaktig eller missvisande.240  

Jämför man det transaktionssambandskrav som uppställdes av HD i BDO-domen med det 

HovR tillämpade i Countermine-domen kan två slutsatser dras. För det första så ska 

beslutsrelevansbedömningen inte huvudsakligen göras utifrån omständigheterna i det enskilda 

fallet. Bedömningen tar inte sikte på vad den skadelidande ”skulle” gjort om informationen 

                                                
234 Se Samuelsson, Information och ansvar, s. 308 ff. och af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 137. 
235 Förlustsambandet avser således sambandet mellan den bristfälliga informationen och skadan. Jfr NJA 2014 s. 
272, p. 28, Samuelsson, Information och ansvar, s. 311 och Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 444. 
236 NJA 2014 s. 272, p. 46. Detta krav är dock inte ett nytt fenomen utan beskrivs av HD i domen som ett 
”grundläggande kausalitetskrav”, se NJA 2014 s. 272, p. 67. HD hänvisar till två avgöranden där liknande krav 
uppställts, NJA 1996 s. 224 och NJA 1998 s. 734, och till Draft Common Frame of Reference artikel IV.C.-
7:109 i vilken ett transaktionssambandskrav uppställs. Draft Common Frame of Reference innehåller 
modellregler för europeisk privaträtt och dess artiklar är därför inte bindande utan kan bäst beskrivas som soft 
law, se NJA 2009 s. 672 och Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 31. 
237 Se Samuelsson, Information och ansvar, s. 307 ff., af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 136 ff. och Rönnheden, 
Preciserat revisorsansvar, s. 152. 
238 Se NJA 2014 s. 272, p. 46. Jfr med p. 49 och 67. 
239 Jfr även med NJA 1996 s. 224 och NJA 1998 s. 734. 
240 Se T 1845-12 i Svea Hovrätt, s. 11 f. Jfr även med hur HovR formulerade transaktionssambandskravet i 
BDO-målet, se T 4626-11 i Svea Hovrätt, s. 11. 
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varit korrekt, utan om det varit ”motiverat” för den skadelidande att agera på ett annat sätt om 

informationen varit korrekt. Användandet av lokutionen ”motiverat” talar för att 

bedömningen ska göras utifrån en hypotetisk investerares perspektiv och inte utifrån den 

investerare som i det enskilda fallet lidit skada. HD framför i domskälen att det måste röra sig 

om en typiskt sett beslutsrelevant informationsbrist241, vilket också kan sägas tala för en 

objektiverad bedömning där informationens inverkan på investerarens beslut i det enskilda 

fallet har en begränsad betydelse. För det andra var de skadelidande i Countermine-målet 

skyldiga att visa att de skulle ”ha avstått” från att företa investeringen om informationen varit 

korrekt. I BDO-domen var bevistemat för transaktionssambandet istället ”allvarligt övervägt 

ett annat handlande”.242 I min mening torde det vara lättare att bevisa att man skulle övervägt 

ett annat handlande än att man de facto skulle handlat annorlunda (och avstått från att 

investera) om informationen varit korrekt. Genom att ändra bevistemat för 

transaktionssambandsbedömningen kan HD därför sägas ha introducerat en bevislättnad.243 

Trots att HD i BDO-domen ändrade bevistemat för beslutsrelevansprövningen friades 

revisorn och revisionsbolaget från ansvar på grund av att kravet inte ansågs uppfyllt. I sin 

objektiverade kausalitetsprövning kan HD sägas ha försökt utröna de verkliga motiven mellan 

samgåendet av bolagen istället för att förlita sig på kapitalförsäkringstagarens uppgifter.244 

Domstolens slutsats blev att oriktigheterna i bolagets årsredovisning inte kunde anses ha varit 

ägnade att motivera ett allvarligt övervägande av ett annat handlande än att ansluta sig till 

samgåendeavtalet, bland annat eftersom huvudsyftet med samgåendet av bolagen var att 

notera bolaget 24 på börsen.245  

4.2.3 Adekvans 

Skadeståndsansvar förutsätter ett händelseförlopp som är någorlunda normalt och 

förutsebart.246 Kravet på att skadan ska ligga i ”farans riktning” brukar beskrivas som ett krav 

på adekvans.247 

Adekvanskravet kan aktualiseras i en mängd olikartade skadesituationer och det är 

domstolarnas uppgift att göra en adekvansbedömning utifrån de särskilda omständigheter som 

                                                
241 Se NJA 2014 s. 272, p. 46. 
242 Jfr NJA 2014 s. 272, p. 46 och 49. 
243 Jfr Rönnheden, Preciserat revisorsansvar, s. 152 ff. 
244 Se NJA 2014 s. 272, p. 49-60 och Rönnheden, Preciserat revisionsansvar, s. 153. 
245 Att det var börsplatsen som var åtråvärd och inte verksamheten i bolaget D framgår bland annat av förhör 
med en tidigare VD i bolaget 24, se NJA 2014 s. 272, p. 53 och 56. 
246 SOU 1995:44, s. 241 och Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 71. 
247 Se Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 192 ff. 
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föreligger i varje enskilt fall.248 Eftersom merparten av de svenska skadeståndsrättsliga 

rättsfallen behandlar person- eller sakskador är det oklart hur adekvansprövningen ska göras 

vid rena förmögenhetsskador.249 I NJA 1998 s. 893, som rörde skadestånd för en ren 

förmögenhetsskada som lidits till följd av myndighetsutövning, uttalade HD dock att ”kravet 

på adekvat kausalitet mellan handling och inträffad skada innebär att skadan skall för en 

person med kännedom om alla föreliggande omständigheter ha framstått som en beräknelig 

och i viss mån typisk följd av det skadegörande beteendet”. 250  Schultz anser att 

adekvanskravet vid rena förmögenhetsskador är något mer exkluderande än vid person- och 

sakskador och att HD i NJA 1998 s. 893 ”ger uttryck för att en princip med innebörden att 

oberäkneliga och atypiska följder faller utanför ansvaret”.251 

En hypotes kring hur adekvansbedömningen ska göras i mål som rör skadeståndsansvar enligt 

ABL:s regler har även uppställts av Dotevall. Enligt Dotevalls hypotes föreligger ett adekvat 

orsakssamband om en ledamot av bolagsledningen försummat sina plikter enligt ABL eller 

bolagsordningen och det därigenom uppkommit en skada. 252  Hypotesen innebär att 

beviskravet ställs lågt.253 Enligt Svernlöv får det antas att Dotevalls hypotes även omfattar 

ansvaret mot tredje man.254 

Någon uttrycklig adekvansbedömning gjordes inte av HD i BDO-målet. I det avsnitt som rör 

det hypotetiska händelseförlopp som måste fastställas vid kausalitetsbedömningen framför 

domstolen dock att ”av viss betydelse är då – förutom vad som följer av adekvansläran – 

normskyddet och de ansvarsgränser som översvämningsargumentet motiverar”.255 HD tycks 

således presumera att kravet på adekvans spelar en roll vid fastställandet av det objektiverade 

hypotetiska händelseförloppet. Om även en separat adekvansbedömning hade behövt göras i 

det fall att den skadelidande lyckats uppfylla transaktionssambandskravet berörs dock inte. 

                                                
248 Se Hellner, Adekvat kausalitet vid ren förmögenhetsskada, s. 59 och SOU 1995:44, s. 249. 
249 Se Hellner, Adekvat kausalitet vid ren förmögenhetsskada, s. 59, Samuelsson, Information och ansvar, s. 305, 
Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 71 och 73 samt Kleineman, Ang. revisorers 
skadeståndsansvar mot tredje man, s. 5. 
250 HD ansåg att den skada som uppstått i målet varken utgjorde en oväntad eller osannolik konsekvens av 
myndighetens handlande och skadestånd utdömdes därför. 
251 Se Schultz, Adekvansläran, s. 84 f. 
252 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 66 f. Svernlöv verkar anse att hypotesen även omfattar 
tillämplig lag om årsredovisning och prospektreglerna, jfr Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 
73. 
253 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 67. 
254 Se Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 73. Eftersom Dotevall explicit endast berör det interna 
skadeståndsansvaret i detta avsnitt anser jag att Svernlövs åsikt kan ifrågasättas. 
255 NJA 2014 s. 272, p. 47. 
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4.3 Normskyddsläran 

4.3.1 Allmänt 

Enligt normskyddsläran256 måste en skadelidande vara skyddad av den överträdda normens 

skyddsändamål för att ha rätt till ersättning. Lärans huvudsakliga innebörd är att de intressen 

som legat bakom införandet av en viss lagregel också avgör vilka som kan vara 

ersättningsberättigade.257 Den överträdda normens skyddsändamål kan därför sägas styra 

förutsättningarna för externt skadeståndsansvar och vilka som tillhör den 

ersättningsberättigade kretsen.258 

Normskyddsläran och dess plats i svensk rätt fick ett ökat utrymme i den svenska juridiska 

diskussionen efter ett förarbetsuttalande till SkL på 1970-talet.259 Anledningen till detta var att 

kommittén som utarbetat förslaget till ny skadeståndslag förordat att skadeståndsansvaret för 

det allmänna, det vill säga stat, kommun etcetera, i lagtext skulle begränsas till att gälla endast 

för de skyddsintressen som låg bakom regleringen. 260  Förslaget avvisades dock i 

propositionen i vilken det bland annat framfördes att det torde vara en erkänd grundsats i 

svensk skadeståndsrätt att ersättningsansvar endast inträder när en skada har drabbat ett 

intresse som skyddas av den norm vars åsidosättande utgör grunden för 

skadeståndsansvaret.261 

Sedan detta uttalande har begreppet och dess plats i svensk rätt diskuterats i doktrinen.262 

Bland förespråkarna för användandet av en normskyddsbedömning kan bland andra 

Andersson, Hellner och Kleineman nämnas.263 Det mest omfattande arbete som skrivits i 

ämnet inom svensk doktrin är Håkan Anderssons skadeståndsrättsliga avhandling 

Skyddsändamål och adekvans. Andersson framhåller i avhandlingen att det som han refererar 

till som skyddsändamålsläran inte bara kan tillämpas ur ett traditionellt skadevållarperspektiv, 

där frågan blir vilka skador skadevållaren bör svara för, utan också ur ett 

skadelidarperspektiv, där frågan istället blir vilka skador den skadelidande lämpligen bör bära 

                                                
256 Begreppet torde vara synonymt ”läran om skyddat intresse”. 
257 af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 143. 
258 Se NJA 2014 s. 272, p. 18. 
259 Se Roos, Anmälan av Jan Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 49. 
260 Se prop. 1972:5, s. 159 f. Se även s. 330 ff., 512 f. och 568.  
261 Se prop. 1972:5, s. 159. I propositionen framförs det dock att det kunde vara önskvärt att frågorna om 
tredjemansskador och skyddsintresse blev lagreglerade, men att det inte fanns något utredningsunderlag att 
bygga en sådan lagstiftning på, se prop. 1972:5, s. 160. 
262 Se Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 141 ff. 
263 Se Andersson, Skyddsändamål och adekvans, passim, Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 200 ff. samt 
Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 312 ff. Se även Härkönen, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, 
s. 313 f. 
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själva. 264  I avhandlingen försöker Andersson även påvisa fördelarna med att göra en 

skyddsändamålsbedömning istället för att begränsa kretsen av ersättningsberättigade genom 

kravet på adekvans.265 

Kritik mot normskyddsläran har framförts från flera håll. Dufwa har exempelvis menat att en 

nödvändig avgränsning redan göras inom ramen för culpa-, adekvans- och 

medvållandekriterierna. Han anser även att läran är godtycklig.266 Conradi har också ställt sig 

tveksam, då det enligt honom saknas hållpunkter för att den allmänna culparegeln ska 

begränsas genom att man tolkar in reservationer för vissa skadelidande eller skador.267 

Det har även förekommit delade meningar kring hur normskyddsläran ska definieras och 

tillämpas. Kleineman menar att en normskyddsargumentation kan utföras inom ramen för en 

culpa- eller adekvansargumentation, men förordar inte detta eftersom man då skulle avstå 

”från den nyansering av begreppsbildningen som – oavsett metod – den rättsliga analysen 

fordrar”. 268  Läran bör enligt Kleineman istället fungera som en utgångspunkt vid 

bedömningar av skadeståndsansvaret för ren förmögenhetsskada för bland annat 

styrelseledamöter.269 Dotevall har vidare framhållit normskyddslärans starka beröringspunkter 

med det tillvägagångssätt som används vid culpabedömningen.270 Andersson beskriver läran 

dels som en övergripande förklaringsmodell, som kan användas för att belysa rättspraxis, och 

dels som ett arbetsprogram, som kan ge uppslag till hur olika problem kan lösas.271 

Oavsett hur normskyddsläran definieras och i vilket skede av ansvarsbedömningen den 

tillämpas torde bedömningen i sig vara likartad. Tillämpningen innebär att en rättspolitisk 

analys görs för att fastställa huruvida en norm syftar till att skydda en viss skadelidande eller 

inte.272 Det är svårt, och i många fall kanske till och med omöjligt, att bestämma en reglerings 

normskydd på ett entydigt sätt som gäller för alla fall.273 En analys av den relevanta 

bestämmelsens normskydd bör därför göras i varje enskilt fall då ansvar aktualiseras. Denna 

                                                
264 Se Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 344 ff. och s. 452 ff. Skillnaden mellan Anderssons 
skyddsändamålslära och normskyddsläran torde vara att skyddsändamålsläran innefattar ett skadelidarperspektiv, 
jfr Schultz, Adekvansläran, s. 53. 
265 Se Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 159 ff. 
266 Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga, s. 1026 ff. 
267 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 149. 
268 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 288 ff. 
269 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 303. 
270 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 66. 
271 Se Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 176 ff. och Bengtsson, Anmälan av Håkan Andersson, 
Skyddsändamål och adekvans, s. 195. 
272 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 314. 
273 Se SOU 1995:44, s. 251, NJA 2014 s. 272, p. 19 och Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 303. Jfr prop. 
1972:5, s. 330. 
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analys avgör sedan om den skadelidande tillhör den ersättningsberättigade kretsen eller 

inte.274 

Med beaktande av förarbeten, praxis och de utredningar som lett fram till den nuvarande 

externa skadeståndsregleringen i 29:1 ABL står det idag klart att normskyddsläran, 

åtminstone i vissa fall, är tillämplig i svensk rätt.275 Schultz menar att läran har en tämligen 

stark position som begränsande lära på de rena förmögenhetsskadornas område. 276 

Lagstiftaren har dock ansett det vara lämpligt att överlämna normskyddsbedömningarna till 

domstolarna.277  

HD har använt sig av normskyddsresonemang i flera skadeståndsrättsliga domar. I rättsfallet 

NJA 2008 s. 861 hade en person blivit bestulen på kontanter. Den som stulit pengarna 

hävdade dock att pengarna utgjort ett utbyte av ett narkotikabrott hen redan dömts för. Genom 

en normskyddsbedömning fann HD att bestämmelsen om stöld skyddar ett intresse hos den 

som blivit bestulen på sin egendom och att det i det enskilda fallet inte fanns skäl att begränsa 

den skadelidandes rätt till skadestånd. I NJA 1991 s. 138, som rörde en sakskada som vållats 

vid kontrollbesiktning av ett motorfordon, bedömdes staten vara skadeståndsskyldig, bland 

annat på grund av att skadan drabbat ett sådant intresse som var skyddat av den 

handlingsnorm som åsidosatts. I NJA 1982 s. 307, som rörde ersättning för skada som vållats 

genom ett misstag av Patent- och registreringsverket, undersökte rätten den relevanta 

bestämmelsens syfte för att klargöra att skadeståndsskyldighet förelåg. 278  Ett 

normskyddsresonemang fördes även av HD i BDO-domen. 

4.3.2 Tillämpningen av normskyddsläran i BDO-domen 

4.3.2.1 HD:s resonemang 
Som tidigare redogjorts för rörde BDO-målet bland annat frågan om huruvida en revisor som 

förfarit oaktsamt vid revisionen av ett bolags årsredovisning var skadeståndsansvarig mot en 

person som disponerat över aktier i det bolag i vilket den oaktsamma revisionen skett genom 

en kapitalförsäkring och fattat ett affärsbeslut med grund i den årsredovisning som innehållit 

den felaktiga informationen. Eftersom tillämpningen av normskyddsläran spelade central roll 

i HD:s dom följer en redogörelse för domstolens resonemang nedan.  
                                                
274 Jfr Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 313 f. 
275 Se SOU 2008:79 s. 101, Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 22, SOU 1995:94, s. 250 ff., NJA 2001 s. 627, 
NJA 2002 s. 94 och NJA 2014 s. 272, p. 18. 
276 Schultz, Adekvansläran, s. 56. 
277 Se prop. 1972:5, s. 329. 
278 Se även Nordensons skiljaktiga mening i NJA 1976 s. 458, NJA 2001 s. 627, NJA 2002 s. 94 och NJA 2007 
s. 891. 
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Domstolen klargör i ett av domens inledande avsnitt att annan än aktieägare kan omfattas av 

det externa skadeståndsansvaret i ABL, men poängterar samtidigt att svensk rätt intar en 

restriktiv hållning till ersättandet av rena förmögenhetsskador i utomobligatoriska 

förhållanden. 279  Eftersom 29:1 ABL inte ger någon vägledning för när externt 

skadeståndsansvar mot annan än aktieägare ska föreligga får vägledning enligt HD istället 

hämtas i den överträdda normens skyddsändamål. Normens ändamål används således för att 

begränsa kretsen av ersättningsberättigade och styr såväl förutsättningarna för ansvar som 

vilka som tillhör den skyddade kretsen.280 Normskyddet görs på detta sätt till utgångspunkt 

för skadeståndsbedömningen på det sätt som Kleineman förordat.281  

HD betonar därefter att normskyddet för revisorns granskningsplikt, likt normskyddet för 

många andra handlingsregler, inte kan bestämmas på ett entydigt sätt som gäller för alla 

fall.282 Det relevanta normskyddet beror bland annat på föremålet för revisionen. Det i BDO-

målet relevanta normskyddet var skyddet i förhållande till annan än bolaget såvitt gällde 

revisors granskningsskyldighet av ett bolags årsredovisning och bokföring samt 

bolagsledningens förvaltning. HD nämner också att revisionens innebörd är att 

årsredovisningens kvalitet och riktighet kontrolleras efter den standard som följer av god 

revisionssed. Eftersom en årsredovisning ofta ligger till grund för affärsbeslut, skyddar kravet 

på att granskningen ska ske enligt god revisionssed enligt HD bland annat en sådant tillit som 

en beslutsfattare vid ett affärsbeslut kan knyta till årsredovisningen, förutsatt att denna tillit är 

befogad.283 Kretsen av ersättningsberättigade begränsades således på detta sätt till att endast 

omfatta dem vars tillit till årsredovisningens riktighet varit befogad.284  

4.3.2.2 Normskyddsbedömningen i externa skadeståndsmål rörande bristfällig 
informationsgivning 

HD bekräftar i BDO-domen att normskyddsläran, i syfte att begränsa kretsen av 

ersättningsberättigade, ska användas när externa skadeståndsbedömningar enligt 29:1 ABL 

görs. Som poängteras i domen så måste normskyddet bestämmas från fall till fall och av 

denna anledning är det svårt att dra några generella och säkra slutsatser kring hur 

bedömningen ska göras i mål som inte rör oaktsam revision. 
                                                
279 Domstolen tar även upp det faktum att käranden endast påstått att revisorn förfarit oaktsamt (inte uppsåtligt) 
och att så grov oaktsamhet inte förelegat å revisorns sida att det är fråga om ett svindleribrott, se NJA 2014 s. 
272, p. 25 och 66. 
280 Se NJA 2014 s. 272, p. 18. 
281 Jfr Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 303. 
282 NJA 2014 s. 272, p. 19. 
283 Se NJA 2014 s. 272, p. 20. Revisionens främsta externa syfte när det gäller börsnoterade bolag är enligt HD 
dock att säkerställa en korrekt information till marknaden i vid mening, se NJA 2014 s. 272, p. 65 och 20. 
284 När ett tillit till exempelvis en årsredovisnings riktighet ska anses vara befogad redogörs för i avsnitt 4.4.2.2. 
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Mycket talar dock för att en tillämpning av normskyddsläran i mål gällande bristfällig 

informationsgivning också kommer att utmynna i ett krav på att den skadelidandes tillit till 

den informationsbärare genom vilken den bristfälliga informationen kommunicerats varit 

befogad. En anledning till detta är att HD:s befogade tillitskrav avser tilliten den skadelidande 

fäst till årsredovisningen och inte till revisionsberättelsen. Hade talan i målet väckts mot 

någon av de styrelseledamöter som ansvarat för bristfälligheterna i årsredovisningen hade 

kravet på befogad tillit i princip kunnat tillämpas, och i viss utsträckning även motiveras, på 

samma sätt som det gjordes i BDO-domen. Aktiebolags informationsgivning kan, likt kravet 

på att revisionen ska ske i enlighet med god redovisningssed, också sägas syfta till att förse 

investerare och andra bolagsintressenter med korrekt och relevant information.285 Tydligast är 

syftet för prospekt, då prospektets funktion är att ge intresserade information inför ett 

specifikt ställningstagande. 286  I BDO-domen nämner HD även att befogad tillit kan 

presumeras hos den som tecknar aktier i enlighet med ett erbjudande som framställs i ett 

prospekt, vilket får sägas tala för att kravet på befogad tillit ska tillämpas när ansvar görs 

gällande för bristfällig information i prospekt.287 Att tillämpa ett krav på befogad tillit även i 

andra mål där ansvar för bristfällig informationsgivning görs gällande hade också varit i linje 

med det som tidigare anförts i doktrinen.288 Mål rörande bristfällig informationsgivning 

föranleder dessutom, på samma sätt som mål rörande oaktsam revision, ett 

ansvarsbegränsningsbehov. Eftersom HD ansett att ett krav på befogad tillit utgör ett lämpligt 

verktyg att använda för att begränsa kretsen av ersättningsberättigade i mål som rör oaktsam 

revision, kan det även sägas vara lämpligt att på detta sätt begränsa den krets av skadelidande 

som har rätt till ersättning i mål som rör styrelseledamots ansvar för bristfällig 

informationsgivning. 

                                                
285 Se prop. 1995/96:10, s. 174 f., prop. 2004/05:24, s. 61, Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 232 
och Samuelsson, Information och ansvar, s. 19 ff. Givetvis kan regler om informationsgivning sägas ha flera 
olika syften och syftet att förse intressenter med korrekt information kan sägas vara framträdande i olika grad 
beroende på vilken bestämmelse som informationsgivningen grundat sig på, jfr Härkönen, 
Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 21 f. 
286 Se prop. 2011/12:129, s. 31 f. och NJA 2014 s. 272, p. 22. 
287 Jfr NJA 2014 s. 272, p. 22. 
288 Kleineman förordar till exempel att ett krav på befogad tillit används för att begränsa kretsen av 
ersättningsberättigade oavsett vilken typ av aktiebolagsorganföreträdare som görs ansvarig, se Kleineman, Ren 
förmögenhetsskada, s. 317 f. 
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4.3.2.3 Ägandeuppläggets konsekvenser för normskyddsbedömningen 

4.3.2.3.1 HD:S RESONEMANG 

En intressant aspekt av HD:s normskyddsbedömning i BDO-domen var att domstolen inte 

tillmätte det faktum att den som fattat affärsbeslutet i målet inte direkt ägde några aktier i det 

bolag i vilket den oaktsamma revisionen skett någon större betydelse.  

HD likställde i domen kapitalförsäkringstagaren med en aktieägare och ansåg att 

försäkringstagaren omfattades av normskyddet bakom principen att revisionen av en 

årsredovisning ska ske i enlighet med god revisionssed. Enligt domstolen var 

kapitalförsäkringstagaren den ende som haft ett ekonomiskt intresse i aktierna. Domstolen 

påpekade därutöver att försäkringstagaren själv burit de ekonomiska verkningarna av 

aktiebytet, som han på eget bevåg beslutat att delta i. Vidare framhöll HD att 

ägararrangemanget, sett ur revisorns och revisionsbolagets perspektiv, varit en 

ovidkommande tillfällighet som inte haft någon inverkan på varken förutsägbarhet, 

proportionalitet eller den praktiska hanterligheten.289 Avslutningsvis påpekade domstolen att 

försäkringstagarens rätt till skadestånd dock förutsatte att försäkringsbolaget inte haft rätt till 

ersättning för samma skada.290 

Hur den skadelidande organiserat sitt ägande torde enligt HD:s resonemang vara 

ovidkommande för normskyddsbedömningen.291 För att HD:s avgörande i denna del ska 

kunna analyseras och diskuteras i uppsatsens avslutande kapitel292 fordras först en kortare 

redogörelse om fenomenet kapitalförsäkringar. 

4.3.2.3.2 NÅGOT OM KAPITALFÖRSÄKRINGAR 
Inom skatterätten finns två typer av livförsäkringar: pensionsförsäkringar och 

kapitalförsäkringar. En kapitalförsäkring är en livförsäkring som inte uppfyller de kvalitativa 

villkor som uppställs för pensionsförsäkringar. 293  I försäkringsavtalsrättslig mening kan 

kapitalförsäkringar beskrivas som livförsäkringar i vilka försäkringsgivarens 

betalningsskyldighet vid dödsfall är bestämt till ett i avtalet angivet belopp.294 

                                                
289 Se NJA 2014 s. 272, p. 29-34. 
290 I BDO-målet hade såväl försäkringstagaren som försäkringsbolagets eventuella skadeståndsanspråk övertagits 
av det bolag vilket processen fördes genom. Av detta skäl var det enligt HD inte nödvändigt att ta ställning till 
den invändning som revisorn och revisorsbolaget riktade mot försäkringsbolaget, se NJA 2014 s. 272, p. 34. 
291 Jfr Svernlöv, A Farewell to Landskrona – BDO-domen återställer ordningen? 
292 Se särskilt avsnitt 5.1.4. 
293 Se 58:2 IL och Andersson m.fl., Inkomstskattelagen – en kommentar, s. 1658. 
294 FI, Anmälningsskyldighet för aktieägande via depåförsäkringar, s. 10. 
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Idag används de flesta kapitalförsäkringarna dock inte i huvudsyfte att försäkra dödsfall. 

Försäkringarna har istället blivit en populär sparform bland privatpersoner som använder sig 

av kapitalförsäkringsdepåer för aktieplaceringar av skattemässiga 295  skäl. 296  Enskilda 

värdepappersaffärer inom en kapitalförsäkring ger nämligen inte upphov till någon 

skattskyldighet och någon reavinstskatt utgår inte. Istället betalas årligen en i förväg fastställd 

avkastningsskatt på depåns värde. Denna baseras bland annat på statslåneräntan. 297 

Kapitalförsäkringar kan därför vara finansiellt attraktiva placeringsverktyg för privata sparare 

som gör bedömningen att den avkastningsskatt de betalar genom att spara i en 

kapitalförsäkring är lägre än den kapitalvinstskatt de skulle betala om de sparande i en vanlig 

aktiedepå. 

Aktiesparandet i kapitalförsäkringar har ökat drastiskt under 2000-talet. I en undersökning 

som genomfördes av FI år 2011 fann man att antalet användare växt från ett försumbart antal 

år 2005 till över 200 000 år 2010.298 Dagens historiskt låga räntenivåer kan tänkas öka 

kapitalförsäkringarnas popularitet ytterligare.299 

I BDO-målet var aktierna i det bolag i vilket den oaktsamma revisionen skett placerade i en så 

kallad depåförsäkring.300 Depåförsäkringar kan ses som ett resultat av finansmarknadens 

produktutveckling och genom dem kan försäkringstagare göra placeringar i exempelvis aktier 

utan att själva stå som ägare.301 Det faktum att ett försäkringsbolag juridiskt sett äger aktierna 

leder bland annat till att försäkringstagaren inte omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 

AnmL, flaggningsreglerna i LHF eller reglerna om budplikt LUA.302 Sparande genom 

depåförsäkringar medför också att försäkringsbolaget, och inte försäkringstagaren, har 

                                                
295 FI, Anmälningsskyldighet för aktieägande via depåförsäkringar, s. 9 och 12. I BDO-målet hävdade dock 
kapitalförsäkringstagaren att han valt att placera aktierna i en kapitalförsäkring av administrativa skäl, se T 4626-
11 i Svea Hovrätt, s. 18. 
296 Se FI, Anmälningsskyldighet för aktieägande via depåförsäkringar, s. 10 ff., Dreij, Kapitalförsäkringar, s. 11 
och Andersson m.fl., Inkomstskattelagen – en kommentar, s. 1659. 
297 Se Skatteverket, Kapitalförsäkringar från 2012 och FI, Anmälningsskyldighet för aktieägande via 
depåförsäkringar, s. 9 f. 
298 FI, Anmälningsskyldighet för aktieägande via depåförsäkringar, s. 16. 
299 Statslåneräntan har sjunkit de senaste åren, se Riksgälden, Statslåneräntan. Införandet av sparformen 
investeringssparkonto år 2012 kan dock tänkas ha lett till att vissa sparare flyttat över sina 
kapitalförsäkringstillgångar till investeringssparkonton, se Skatteverket, Investeringssparkonto. 
300 Depåförsäkringar är en speciell typ av kapitalförsäkringar, se T 4626-11 i Svea Hovrätt, s. 11. 
301 Se FI, Anmälningsskyldighet för aktieägande via depåförsäkringar, s. 9. 
302 I utredningen FI publicerade 2011 framför myndigheten att man anser att ”dolda aktieägare” via 
depåförsäkringar undergräver syftet med insynsreglerna och försvårar möjligheten att upptäcka samt beivra 
marknadsmissbruk. FI föreslår i utredningen därför att insynspersoners anmälningsskyldighet för aktieinnehav 
även borde omfatta sådana aktier som ingår i en försäkring som ger den anmälningsskyldige rätt att fatta 
placeringsbeslut beträffande aktierna. Förslaget har i dagsläget dock inte utmynnat i något lagförslag. Se FI, 
Anmälningsskyldighet för aktieägande via depåförsäkringar, passim. 
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möjlighet att utöva rösträtt för aktierna i försäkringsdepån.303 Försäkringstagaren kan dock 

uppleva det som att denne själv äger aktierna eftersom hen har det ekonomiska intresset av 

tillgångarna i depån och rätt att fatta beslut om aktiehandeln.304 

4.4 Kraven på tillit och närhet 

4.4.1 Allmänt 

I avhandlingen Ren förmögenhetsskada, särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart 

argumenterar Kleineman för att kretsen ersättningsberättigade, i fall där kretsen av 

skadelidande är stor, bör begränsas på två sätt: genom ett tillitskrav och ett närhetskrav.305 

4.4.2 Kravet på tillit 

4.4.2.1 Den befogade tillitens relevans 
Kleineman menar att ett krav på tillit bör uppställas, varigenom endast skadelidande som med 

fog förlitat sig på information från bolaget har rätt till skadestånd.306 

En tillitsprincip lik den Kleineman förordat tillämpades av HD i rättsfallen NJA 1987 s. 692 

och NJA 2001 s. 878. Principen, som refererats till som den om den befogade tillitens 

relevans, har beskrivits som ett speciellt adekvanstest vid vilseledande som förutsätter en 

normskyddsbedömning.307 I domarna, som båda rörde rena förmögenhetsskador som uppstått 

i utomobligatoriska förhållanden till följd av felaktiga värderingsintyg, fastslog HD att den 

som med fog satt sitt tillit till ett värderingsintyg inte ska bära följderna av en skada som 

ytterst beror på att intygsgivaren förfarit vårdslöst.308 

Principen om den befogade tillitens relevans kan även sägas ha bekräftats av HD genom 

BDO-domen. 

                                                
303 Flertalet försäkringsbolag tydliggör dock i sin ägarpolicy att man normalt sett inte utnyttjar den rösträtt som 
ägandet av aktierna medför, se FI, Anmälningsskyldighet för aktieägande via depåförsäkringar, s. 21. 
Depåförsäkringar har många likheter med investeringssparkonton, men den viktigaste skillnaden mellan dessa 
två sparformer får sägas vara att ägaren av ett investeringssparkonto även äger aktierna på kontot, och således 
kan utöva rösträtt i bolaget och är skyldig att följa flaggningsreglerna i bland annat LHF, medan aktieplaceringar 
som görs genom en kapitalförsäkringsdepå ägs av ett försäkringsbolag, se Skatteverket, Investeringssparkonto. 
304 FI, Anmälningsskyldighet för aktieägande via depåförsäkringar, s. 9. Jfr NJA 2014 s. 272, p. 32. 
305 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 303 ff. 
306 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 318. 
307 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada – den fortsatta rättsutvecklingen, s. 163. 
308 Se NJA 1987 s. 692, NJA 2001 s. 878 och Kleineman, Ren förmögenhetsskada – den fortsatta 
rättsutvecklingen, s. 162 ff. 
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4.4.2.2 Tillämpningen av kravet på befogad tillit i BDO-domen 

4.4.2.2.1 HD:S RESONEMANG 

Kleineman beskriver kravet på tillit som ”ett självständigt verktyg”, som begränsar ansvaret 

på samma sätt som kausalitets- och adekvansbedömningarna.309 I BDO-målet kan HD dock 

istället sägas ha gjort den befogade tillitsbedömningen till en integrerad del av 

normskyddsbedömningen. Bedömningen är adekvanslik till sin karaktär eftersom den tar sikte 

på om en årsredovisning typiskt sett utgör en väsentlig del av beslutsunderlaget i en specifik 

situation. 

HD beskriver den typ av transaktion som genomförts i BDO-målet som ett förvärvande av en 

förhållandevis stor post aktier genom en apportemission. 310  Enligt domstolen utgör 

årsredovisningen i affärer av detta slag typiskt sett en väsentlig del av beslutsunderlaget. Av 

denna anledning ansågs försäkringstagaren ha haft fog att fästa tillit till årsredovisningens 

förenlighet med god redovisningssed och hen ansågs därför vara omfattad av den överträdda 

normens normskydd. Att HD väljer att poängtera att transaktionen i det enskilda fallet rörde 

”en förhållandevis stor post aktier” talar för att transaktionens storlek haft en betydelse för 

bedömningen om befogad tillit förelegat. Detta förefaller rimligt, eftersom större 

investeringar i regel föregås av mer avancerade och djupgående analyser än investeringar som 

rör mindre belopp.311 

Trots att den befogade tillitsbedömningen i BDO-målet var okomplicerad312, valde HD att i 

sina domskäl belysa vilka faktorer som i allmänhet kan vara av intresse för denna typ av 

bedömningar. Detta kan ses som ytterligare en indikation på att befogade tillitsbedömningar 

inte endast är av relevans för mål rörande oaktsam revision, utan också för processer som rör 

ansvar för bristfällig informationsgivning.313 

Vad som utgör befogad tillit ska enligt HD bestämmas så att endast tillit av viss styrka och 

relevans för den förlustbringande transaktionen kan grunda rätt till ersättning. En 

omständighet som är av relevans för bedömningen är vilken slags transaktion det rör sig 

om.314 Enligt domstolen bör ett riktmärke vara ”att ett affärsbeslut ska anses vara grundat på 

befogad tillit till en viss årsredovisnings riktighet om årsredovisningen typiskt sett utgör en 
                                                
309 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 468. Se även Schultz, Adekvansläran, s. 56. 
310 Se NJA 2014 s. 272, p. 29. 
311 Jfr Samuelsson, Information och ansvar, s. 309 f., Bouwman, Expert vs novice decision making in accounting 
och Pirraglia, Private Vs. Institutional Investors. 
312 Domstolen ägnar endast ett stycke i domen åt bedömningen i det aktuella fallet, se NJA 2014 s. 272, p. 29. 
313 Hade befogade tillitsbedömningar endast behövt göras i mål rörande oaktsam revision är det i min mening 
troligt att HD hade valt att endast fokusera på bedömningen i det aktuella målet. 
314 NJA 2014 s. 272, p. 26. 
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väsentlig del av det konkreta beslutsunderlag som läggs till grund för ett sådant beslut och 

beslutet angår en affärsförbindelse med bolaget eller en transaktion avseende aktier eller 

andra instrument som bolaget emitterar”.315 Enligt HD är så fallet vid till exempel ett köp av 

en maktpost utanför börsen i ett noterat bolag, medan en investering i derivat grundat på 

bolagets börskurs inte innebär att årsredovisningen spelar samma omedelbara betydelse vid 

investeringsbeslutet.316 När någon tecknat aktier i enlighet med ett erbjudande i ett prospekt 

anser domstolen att det kan vara motiverat att presumera såväl befogad som faktiskt tillit.317  

En annan faktor av betydelse vid bedömningen om befogad tillit förelegat eller inte är, enligt 

HD, på vilket sätt årsredovisningens innehåll kommit den skadelidande till del.318 Detta 

berörs vidare i avsnitt 4.4.3. 

4.4.2.2.2 TILLIT FÖRMEDLAD GENOM BÖRSKURSEN 
Det har inom doktrinen framförts att kraven på befogad tillit och transaktionssamband inte är 

anpassade till förhållandena på aktiemarknaden.319 Av denna anledning har bland annat 

Samuelsson argumenterat för att tillit till information som lämnats på en marknad ska 

presumeras redan då en placerare företar en placering i ett visst företags värdepapper.320  

Presumtionsteorin bygger på vad som i USA betecknas som ”the market fraud theory” (teorin 

om marknadsbedrägeri), vilken i sin tur bygger på ”the efficient market hypothesis” (teorin 

om effektiva marknader).321 Enligt teorin baseras en akties pris på en välfungerande marknad 

på den information som finns rörande bolaget.322 Om vilseledande information sprids på 

marknaden får detta därför konsekvenser323 även för aktieägare som inte direkt har förlitat sig 

på den vilseledande informationen och enligt teorin bör också dessa placerare vara berättigade 

till ersättning.324 Samuelsson har även argumenterat för att den presumerade tilliten inte ska 

                                                
315 NJA 2014 s. 272, p. 27 och 64. Domstolen betonar dock att detta endast utgör ett riktmärke och att en 
snävare, och i undantagsfall även en vidare, bestämning av när tilliten ska vara befogad kan göras om 
omständigheterna motiverar detta. 
316 NJA 2014 s. 272, p. 26. 
317 Se NJA 2014 s. 272, p. 22 och 28. 
318 NJA 2014 s. 272, p. 26. 
319 Samuelsson, Information och ansvar, s. 162 och 311 ff. Se även Dotevall, Bolagsledningens 
skadeståndsansvar, s. 245 och af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 138 ff. 
320 Detta innebär att det inte heller är nödvändigt att uppställa ett transaktionssambandskrav, se Samuelsson, 
Information och ansvar, s. 312 ff. Se även Härkönen, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 294 ff. 
321 af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 138 ff. 
322 Se Härkönen, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 275 och af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 138 
f. 
323 Om bolaget lämnat bristfällig information kan detta exempelvis leda till att aktiekursen faller. Samtliga 
aktieägare påverkas därför negativt av den bristfälliga informationsgivningen, även de som inte tagit del av 
informationen när de fattat beslutet att köpa aktier i bolaget. 
324 Se Samuelsson, Information och ansvar, s. 307 ff., Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 244 f. 
och af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 138 f. Dotevall argumenterat dock för fraud on the market teorin endast 
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kunna motbevisas, eftersom en placerare alltid skulle erlagt ett annat pris om korrekt 

information varit tillgänglig.325 

HD kan, genom BDO-domen, sägas ha fastslagit att någon generell presumtionsprincip likt 

den Samuelsson förespråkat inte är tillämplig i svensk rätt, åtminstone inte i mål som rör 

revisors ansvar för bristfälligheter i en årsredovisning.326 I domen resonerar HD kring 

huruvida en genom börskursen förmedlad tillit till en årsredovisnings riktighet kan läggas till 

grund för befogad tillit. Domstolen slutsats blir att en genom börskursen förmedlad tillit i 

regel inte är tillräcklig för att en revisor ska kunna göras ersättningsskyldig för en felaktig 

årsredovisning.327 Detta motiveras enligt domstolen bland annat av de överväganden som 

hänför sig till översvämningsargumentet328 och av det faktum att revisionens huvudsakliga 

externa syfte i börsnoterade bolag, att säkerställa korrekt information till marknaden i vid 

mening, inte nödvändiggör att ansvaret utsträcks till att omfatta alla affärer som sker över 

börsen.329 

Såväl syftet med noterade aktiebolags informationsgivning, som också kan sägas vara att 

säkerställa korrekt information till marknaden i vid mening, som de överväganden som 

översvämningsargumentet vilar på, kan sägas motivera att en tillit förmedlad genom 

börskursen inte heller ska kunna läggas till grund för befogad tillit i mål där en 

styrelseledamot görs ansvarig för bristfällig informationsgivning. Det förefaller även vara 

inkonsekvent att tillämpa en genom börskursen förmedlad tillitspresumtion när ansvar görs 

gällande mot styrelseledamöter, men inte mot revisorer, och detta skulle också öka riskerna 

för ett större antal skadeståndsprocesser mot styrelseledamöter.  

Olika informationsregler har dock olika huvudsyften330 och HD poängterar i BDO-domen att 

en genom börskursen förmedlad tillit i regel är otillräcklig för att en revisor ska kunna göras 

skadeståndsansvarig. På grund av detta är det svårt att dra några säkra slutsatser kring vilka 

konsekvenser HD:s uttalanden om tillit förmedlad genom börskursen får för 

styrelseledamöter. 

                                                                                                                                                   
ska tillämpas då skadeståndsansvar grundas på svindleri, se Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 
245, jfr även med Kleineman, Det skadeståndsrättsliga informationsansvarets särart, s. 297. 
325 Samuelsson, Information och ansvar, s. 314. 
326 HD nämner dock att denna slutsats inte omfattar fall av svindleri, vilket innebär att Dotevalls hypotes kring 
att en tillitspresumtion kan vara tillämplig vid svindleribrott inte motsägs i domen, jfr Dotevall, 
Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 245 och NJA 2014 s. 272, p. 66. 
327 NJA 2014 s. 272, p. 61-66. 
328 Se avsnitt 4.1.2. 
329 NJA 2014 s. 272, p. 65. 
330 Se till exempel Härkönen, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 21 f.  
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HD:s domskäl kan sägas ge underrätter en möjlighet att låta en genom börskursen förmedlad 

tillit läggas till grund för en befogad tillit då styrelseledamots ansvar för bristfällig 

informationsgivning aktualiseras. Att en domstol skulle göra detta bedömer jag dock vara 

osannolikt. Att behandla styrelseledamot och revisor likartat torde, systematiskt- och 

teleologiskt sett, vara mer lämpligt. En trolig utveckling torde därför vara att domstolarna tar 

intryck av HD:s resonemang och slutsatser rörande börskursförmedlad tillit i BDO-domen, 

även i mål som rör skadeståndsansvar för andra organföreträdare än revisorer. 

4.4.3 Kravet på närhet 

Det andra krav som enligt Kleineman bör uppställas för att avgränsa kretsen av 

ersättningsberättigade är ett närhetskrav mellan den skadelidande och skadevållaren.331 

Uppställs ett sådant krav begränsas kretsen av ersättningsberättigade till att endast omfatta 

skadelidande som på ett utåt iakttagbart sätt trätt i förbindelse med skadevållaren.332  

Stöd för tillämpningen av ett närhetskrav finns i förarbetena till dagens externa 

skadeståndsreglering. I prop. 1997/98:99 nämns bland annat att ”en tredje man som träder i 

kontakt med bolaget har givetvis anledning att förlita sig på att styrelseledamöter och den 

verkställande direktören följer de regler som gäller för bolaget” och att ”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”.333  

En tillämpning av närhetskravet innebär att det sätt som den bristfälliga informationen 

kommit den skadelidande tillhanda på får en avgörande roll. I sin avhandling diskuterar 

Kleineman det han kallar för ”massmediafaktorn” och den betydelse information som 

förmedlats via andra medier än till exempel en årsredovisning kan ha för 

ansvarsbedömningen.334 Kleineman argumenterar för att relationen mellan en författare och 

verkets användare normalt får antas vara för uttunnad för att grunda skadeståndsansvar för 

oaktsamt vilseledande och framför att ansvar i dessa situationer endast torde kunna inträda om 

beteendet kan beskrivas som straffbart.335 

                                                
331 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 316. 
332 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 459 f., Samuelsson, Information och ansvar, s. 310 och af 
Sandeberg, Prospektansvaret, s. 134. 
333 Prop. 1997/98:99, s. 189 och 187. Se även SOU 1994:44, s. 251 och SOU 1971:15, s. 353. Jfr T 4626-11 i 
Svea Hovrätt, s. 10. 
334 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 318 och 518 ff. samt Kleineman, Det skadeståndsrättsliga 
informationsansvarets särart, s. 279 ff. 
335 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 519 f. och af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 132 f. 
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Kravet på närhet har kritiserats, bland annat av Roos och Johansson.336 Enligt Roos beaktar 

Kleineman inte i tillräcklig utsträckning den skadelidandes behov av ersättning. Han menar 

också att en inskränkning av skadeståndsansvaret i ABL inte är möjlig utan en lagändring.337 

Johansson framhåller att information i exempelvis årsredovisningar riktar sig till en vid krets 

och att ett syfte med skadeståndsreglerna är att inskärpa vikten av korrekt information. Ett 

krav på närhet mellan den skadelidande och skadevållaren skulle enligt honom motverka 

detta. Johansson anser istället att Kleinemans tillitskrav bör spela en avgörande roll vid 

ansvarsbedömningen och betonar att frågan om hur informationen kommit den skadelidande 

till del spelar en mindre roll. 338 

Trots den kritik som framförts mot kravet på närhet framförde Aktiebolagskommittén i sin 

utredning att kravet ”vinner beaktande i svensk rätt”. Kommittén ansåg dock att det inte vore 

lämpligt formulera detta krav i lag.339 

HD uppställde inte något närhetskrav i BDO-domen. Det befogade tillitskrav domstolen 

använt sig av kan dock sägas vara svåruppfyllt om uppgifter endast hämtats ur en 

andrahandsinformationskälla. Avgörande för det krav på tillit som Kleineman lanserade i Ren 

förmögenhetsskada är den tillit tredje man hyst till en viss information.340 Det befogade 

tillitskrav som HD använt sig av i BDO-domen fokuserar istället på den befogade tillit som 

den skadelidande fäst vid informationsbärarens riktighet.341 Om en bristfällig uppgift ur 

exempelvis en årsredovisning når en investerare genom en tidningsartikel och investeraren 

sedermera lider skada, torde den skadelidande för att vara berättigad ersättning behöva bevisa 

att uppgiften fått hen att fästa befogad tillit till den årsredovisning som informationen initialt 

kommunicerats genoms riktighet. Detta torde, enligt min mening, vara mycket svårt.342  

                                                
336 Jfr även Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 243 f. 
337 Roos, Anmälan av Jan Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 43. 
338 Se Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 370. 
339 Se SOU 1995:44, s. 252. Kommittén framför att krav på närhet ”överförda till svenska förhållanden, närmast 
torde innebära särskilt stränga villkor för att en skada skall anses adekvat orsakad”, se SOU 1995:44, s. 252. 
340 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 318 och 444. 
341 I det aktuella fallet en årsredovisning, se NJA 2014 s. 272, p. 67. 
342 Se avsnitt 5.1.3.2.2 för en vidare diskussion kring detta. 
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras, diskuteras och problematiseras de förutsättningar som måste vara 

uppfyllda för att bristfällig informationsgivning ska medföra externt skadeståndsansvar enligt 

ABL för styrelseledamot mot någon annan än aktieägare. 

5.1 Förutsättningarna för ansvar i ljuset av BDO-domen 

5.1.1 Ansvarsrekvisiten 

Behöver den krets av skadelidande som kan vara berättigade till ersättning enligt 29:1 1 st. 2 

p. ABL begränsas? Efter år av juridiska diskussioner kan frågan genom HD:s dom i BDO-

målet, åtminstone delvis, sägas ha fått ett jakande svar. 343  Användandet av begreppet 

”begränsas” är dock missvisande. Kravet på att en skadelidande för att ha rätt till ersättning 

måste vara skyddad av den överträdda normens skyddsändamål bör inte ses som en 

begränsning av ett redan konstaterat ansvar, utan snarare som en förutsättning för att något 

ansvar överhuvudtaget föreligger.344 Rekvisiten för externt skadeståndsansvar mot annan än 

aktieägare enligt 29:1 ABL bör därför uppdateras till att inte endast innefatta de 

ansvarsförutsättningar som uttryckligen framgår av lagtexten. 

Bedömningen av om en skadegörande styrelseledamot ska ansvara för en skada som vållats 

”någon annan” till följd av bristfällig informationsgivning bör enligt min mening i 

fortsättningen delas upp i följande rekvisit: 

1) Den skadelidande ska skyddas av den överträdda normens skyddsändamål; 

2) Styrelseledamoten ska ha förfarit vårdslöst eller uppsåtligt; 

3) Styrelseledamoten ska ha handlat inom ramen för uppdraget för bolaget; 

4) En skada ska ha uppstått; 

5) Skadan ska ha uppkommit genom överträdelse av ABL, tillämplig lag om 

årsredovisning, bolagsordningen eller av någon av de bestämmelser rörande prospekt 

som anges i 29:1 2 st. ABL; 

6) Adekvat kausalitet mellan handlandet och den uppkomna skadan ska föreligga. För att 

kausalitet ska anses föreligga fordras (a) ett förlustsamband och (b) ett 

transaktionssamband. 

                                                
343 Externt ansvar omfattar såväl ansvaret mot aktieägare som ansvaret mot tredje man. I min mening får det 
fortfarande sägas vara oklart om kretsen av ersättningsberättigade bör begränsas även i de fall då aktieägare lidit 
skada. Frågan får därför anses vara besvarad endast till viss del, jfr NJA 2014 s. 272, p. 18. 
344 Se NJA 2014 s. 272, p. 24, jfr af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 131 ff. 
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Normskyddsrekvisitet kommer i de allra flesta mål som rör styrelseledamots ansvar för 

bristfällig informationsgivning sannolikt utmynna i ett krav på att den skadelidandes tillit 

varit befogad. Kravet på befogad tillit utgör dock inte ett rekvisit i sig, utan bör snarare ses 

som en konsekvens av tillämpningen av normskyddsrekvisitet i vissa särskilda 

ansvarssituationer. 

Som redogjorts för i avsnitt 3.2.5 fordras det att den bestämmelse som överträtts syftar till att 

skydda tredje man. Om en skadelidande tredje man skyddas av den överträdda normens 

skyddsändamål torde detta rekvisit dock automatiskt vara uppfyllt, varför det inte finns någon 

anledning att se detta krav som en fristående ansvarsförutsättning. 

5.1.2 Fastställandet av vem som kan anses vara ”någon annan” 

En central fråga rörande det externa skadeståndsansvaret mot annan än aktieägare är vem som 

kan omfattas av begreppet ”någon annan” i 29:1 1 st. 2 p. ABL. BDO-domen bekräftar att 

denna fråga inte kan, eller bör, besvaras genom en uppräkning av vissa typer av skadelidande. 

Istället är det, som framförts i SOU 1995:44, lämpligare att ”överlämna åt domstolarna i det 

enskilda fallet att avgöra vilka kategorier av tredje män som skyddas av den lagbestämmelse 

eller bestämmelse i bolagsordningen som organledamoten påstås ha överträtt”.345 

Normskyddsläran är det verktyg domstolarna har att använda för att fastställa om en 

skadelidande ingår i kretsen av ersättningsberättigade. I framtida externa aktiebolagsrättsliga 

skadeståndsprocesser kommer skyddsändamålsbedömningar sannolikt ha en framträdande 

roll, eftersom dessa styr förutsättningarna för ansvar och vem som ingår i kretsen av 

ersättningsberättigade.346 

Föremålet för revisonen påverkar vad som är det relevanta normskyddet i ett mål rörande 

revisors ansvar för oaktsam revision. På samma sätt kan det huvudsakliga syftet för olika 

typer av informationsgivning, och de omständigheter under vilka informationen i det enskilda 

fallet lämnats, påverka vad som är att anse som ett relevant normskydd i ett mål rörande 

styrelseledamots ansvar för bristfällig informationsgivning. 347 Eftersom det relevanta 

normskyddet beror på flera förhållanden kan en viss typ av skadelidande, till exempel 

borgenärer, i ett mål anses omfattas av begreppet någon annan, och i ett annat mål bedömas 

stå utanför gruppen ersättningsberättigade tredje män.348 I de mål där styrelseledamots ansvar 

                                                
345 SOU 1995:44, s. 251. 
346 Se den sista meningen i NJA 2014 s. 272, p. 18. 
347 Jfr NJA 2014 s. 272, p. 19. 
348 Jfr NJA 2014 s. 272, p. 19. 
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för bristfällig informationsgivning aktualiseras kommer normskyddsbedömningen troligtvis i 

regel utmynna i ett krav på befogad tillit. Detta krav är i allmänhet uppfyllt då 

informationsbäraren som innehållit den bristfälliga informationen ”typiskt sett utgör en 

väsentlig del av det konkreta underlag som läggs till grund för ett affärsbeslut rörande en 

affärsförbindelse med bolaget”.349 Avgörande för om en borgenär, som utfärdat ett lån till ett 

bolag och grundat lånebeslutet på en informationsbärare med bristfälligt innehåll, är 

berättigad till ersättning blir om informationsbäraren typiskt sett kan anses utgöra en väsentlig 

del av det konkreta underlag som läggs till grund för ett lånebeslut av det slag som fattats. 

Anses informationsbäraren typiskt sett utgöra en väsentlig del av underlaget omfattas 

borgenären av skyddsändamålet och ingår i kretsen av ersättningsberättigade. Anses 

informationsbäraren däremot inte göra det står borgenären istället utanför kretsen av 

ersättningsberättigade. 

Ägararrangemang på den skadelidandes sida tycks spela en begränsad roll vid bedömningen 

av vem som kan anses vara ”någon annan”.350 Kapitalförsäkringstagare kan sannolikt därför 

ingå i kretsen av ersättningsberättigade i mål som rör styrelseledamots ansvar för bristfällig 

informationsgivning. Detta förutsätter dock att det försäkringsbolagsbolag som juridiskt sett 

äger aktierna inte har rätt till ersättning för samma skada. När den skadelidandes ägande är 

medelbart, det vill säga när den skadelidande inte direkt äger aktier utan disponerar och 

förfogar över ett innehav som någon annan de facto äger, är normskyddet därför villkorat. 

5.1.3 Kravet på befogad tillit 

5.1.3.1 Allmänt 
I BDO-domen begränsade HD kretsen av ersättningsberättigade på det sätt som bland annat 

Johansson tidigare förordat.351 I domen tillmättes frågan om den skadelidandes tillit till 

årsredovisningens riktighet varit befogad en stor betydelse, medan något krav på närhet 

varken diskuterades eller tillämpades.  

Som redogjorts för i avsnitt 4.3.2.2 talar flera faktorer för att normskyddet i mål om 

styrelseledamots ansvar för bristfällig informationsgivning också kommer att utmynna i ett 

krav på att den skadelidandes tillit till den informationsbärare som innehållit den bristfälliga 

informationens riktighet varit befogad. Vid bedömningen om befogad tillit föreligger kan ett 

allmänt riktmärke vara att ett affärsbeslut ska anses grundat på befogad tillit till en viss 

                                                
349 Se NJA 2014 s. 272, p. 67. 
350 Jfr NJA 2014 s. 272, p. 32. 
351 Jfr Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 370. 
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informationsbärares riktighet om informationsbäraren typiskt sett utgör en väsentlig del av det 

konkreta beslutsunderlag som läggs till grund för ett sådant beslut.352 Två faktorer av intresse 

för den befogade tillitsbedömningen är dels det sätt som innehållet i informationsbäraren 

kommit den skadelidande till del och dels vilken typ av transaktion det rör sig om. Tillit till en 

informationsbärares riktighet som förmedlats genom börskursen torde sannolikt inte vara 

tillräcklig för att en styrelseledamot ska kunna göras ersättningsskyldig för bristfällig 

informationsgivning.353 

5.1.3.2 Potentiella konsekvenser av tillämpningen av ett krav på befogad tillit 

5.1.3.2.1 POTENTIELLA KONSEKVENSER FÖR OLIKA GRUPPER AV INVESTERARE 
Som berörts i avsnitt 2.4 är ett huvudändamål med det utvidgade ansvaret för rena 

förmögenhetsskador i 29:1 ABL att kompensera tredje man för skador som orsakats av en 

styrelseledamot eller någon annan organföreträdare.354 Uppställs ett krav på befogad tillit i 

mål som rör bristfällig informationsgivning blir det dock svårt för vissa grupper av 

skadelidande att få sina skador ersatta. Anledningen till detta är att affärsbeslut i regel anses 

grundade på befogad tillit till en viss informationsbärares riktighet om informationsbäraren 

typiskt sett utgör en väsentlig del av det konkreta beslutsunderlag som läggs till grund för det 

investeringsbeslut som fattats.355 

Det får sägas vara fullt naturligt att olika grupper av investerares investeringsprocesser skiljer 

sig åt.356 Professionella och institutionella investerare kan ofta tänkas ha såväl relevanta 

investeringserfarenheter som kunskaper om företagsanalyser och fattar i regel beslut om 

större investeringar än privatpersoner. För dessa investerare är beslutsunderlaget, i form av 

bland annat ekonomiska rapporter, därför i regel större än när privatpersoner köper och säljer 

aktier. På grund av detta kan en stor mängd information som kommuniceras från bolag typiskt 

sett sägas utgöra en väsentlig del av det konkreta underlag som professionella investerare 

lägger till grund för affärsbeslut. 

Ett krav på befogad tillit gynnar således grupper av investerare med sofistikerade och 

omfattande investeringsprocesser. Privata sparare missgynnas däremot då de i regel inte 

lägger lika stor vikt vid ekonomiska rapporter när de fattar sina investeringsbeslut.357 Detta 

                                                
352 Jfr NJA 2014 s. 272, p. 27. 
353 Se avsnitt 4.4.2.2.2 och NJA 2014 s. 272, p. 66. 
354 Se prop. 1997/98:99, s. 187, SOU 1971:15, s. 351 och SOU 1941:9, s. 643 f. 
355 Jfr NJA 2014 s. 272, p. 27 och se avsnitt 4.4.2.2.2. 
356 Jfr Bouwman, Expert vs novice decision making in accounting, Samuelsson, Information och ansvar, s. 309 f. 
samt Pirraglia, Private Vs. Institutional Investors. 
357 Jfr af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 136. 
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kan ha såväl positiva som negativa konsekvenser. Man kan exempelvis hävda att en 

tillämpning av ett krav på befogad tillit går emot skadeståndsregleringen i ABL:s 

reparationssyfte. Härkönen har även anfört att kravet kan föranleda ett minskat förtroende för 

värdepappersmarknaden.358 Samtidigt är det knappast önskvärt att en privatperson som köpt 

en mindre post aktier i ett bolag, utan att ha gått igenom årsredovisningen, ska vara berättigad 

till ersättning om information i årsredovisningen varit bristfällig. 

Kravet på befogad tillit inskränker särskilt möjligheterna till skadestånd för privata 

investerare som gjort investeringar på sekundärmarknaden. Enskilda informationsbärare torde 

i regel spela en mindre roll här än på primärmarknaden. 359 Som berörts i avsnitt 4.4.2.2.2 

talar BDO-domen också för att en genom börskursen förmedlad tillit i regel inte kan läggas 

till grund för en befogad tillit i fall där styrelseledamots ansvar för bristfällig information 

aktualiseras. 

Eftersom HD i BDO-domen poängterar att såväl befogad som faktisk tillit kan presumeras då 

en investerare tecknar aktier i enlighet med ett erbjudande som framställs i ett prospekt, kan 

kretsen av ersättningsberättigade i prospektansvarsfall däremot bli omfattande.360 Detta kan 

sägas vara i linje med prospektdirektivets syften. 361  Det återstår dock att se om 

prospektutredningens förslag om att begränsa362 organföreträdares ansvar för prospekt, bland 

annat genom att göra emitterande aktiebolag ansvariga för utgivna prospekt och avgränsa 

styrelseledamöters ansvar till att endast omfatta prospekt som avser vissa typer av 

värdepapper, kommer att utmynna i någon lagändring eller inte.363 Med tanke på att BDO-

domen ålägger styrelseledamöter ett långtgående prospektansvar och att skadeståndstalan i de 

flesta andra länder kan väckas mot det bolag som utgivit prospektet364 finner jag det vara 

troligt att förslagen genomförs, bland annat i syfte att begränsa styrelseledamots ansvar. 

                                                
358 Härkönen, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 331. 
359 Det torde även vara svårare att bevisa att information i en årsredovisning föranlett ett köp av aktier på 
sekundärmarknaden än att information i ett prospekt föranlett ett aktieköp på primärmarknaden. Anledningen till 
detta är att beslut om att köpa aktier på sekundärmarknaden ofta baseras på flera olika faktorer, till exempel 
tidigare årsredovisningar, delårsrapporter, artiklar, rekommendationer och aktiens historiska utveckling, medan 
ett aktieköp på primärmarknaden i större mån kan sägas grunda sig på information som återfinns i prospektet. Jfr 
med HD:s resonemang kring investeringar i ett derivat grundat på bolagets börskurs i NJA 2014 s. 272, p. 26, 
Samuelsson, Information och ansvar, s. 307 ff. och Härkönen, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 
293 f. 
360 Se NJA 2014 s. 272, p. 22 och 28. 
361 SOU 2005:18, s. 27. 
362 Jfr DS 2013:16, s. 98 ff. 
363 Se DS 2013:16. 
364 SOU 2005:18, s. 44 f. 
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5.1.3.2.2 EN INDIREKT MASSMEDIAFAKTOR 
Massmediafaktorn365 behandlas vanligtvis i samband med kravet på närhet.366 I BDO-domen 

berörde HD endast faktorns betydelse genom att påpeka att det sätt som informationsbärarens 

innehåll kommit den skadelidande till del på är av intresse för den befogade 

tillitsbedömningen. Enligt min mening kan domstolens formulering av kravet på befogad tillit 

dock göra det svårt att grunda ett skadeståndsansvar på information som inhämtats från 

andrahandskällor. Följande exempel kan användas för att illustrera detta. 

Investeraren A läser en artikel om utvecklingen i bolaget B. I artikeln uppmanas läsaren att 

köpa bolaget B:s aktier, eftersom resultaträkningen i föregående räkenskapsårs årsredovisning 

uppvisade ett imponerande rörelseresultat. En hänvisning till rörelseresultatet görs i artikeln, 

men inga andra poster i resultaträkningen nämns. Investeraren följer artikelförfattarens råd 

och köper aktier i bolaget genom ett försäkringsbolag på Cypern i vilket hen förfogar över en 

kapitalförsäkringsdepå. En kort tid därefter framkommer att årsredovisningen varit behäftad 

med brister och att rörelseresultatet för föregående räkenskapsår varit betydligt lägre än vad 

som tidigare annonserats. Som ett resultat av den bristfälliga informationsgivningen dyker 

bolagets aktie på börsen. A lider således en skada och vill därför kräva skadestånd av de 

styrelseledamöter som ansvarat för det felaktiga rörelseresultatet. 

I BDO-domen begränsades kretsen av ersättningsberättigade till de vars tillit till 

informationsbärarens riktighet varit befogad. Tillämpas detta befogade tillitskrav i exemplet 

ovan krävs att faktisk befogad tillit till årsredovisningens riktighet förelegat hos A. Enligt min 

mening kan dock en sådan befogad tillit inte anses föreligga, eftersom A aldrig sett varken 

bolagets årsredovisning eller resultaträkning. Årsredovisningen kan inte heller typiskt sett 

sägas utgöra en väsentlig del av det konkreta beslutsunderlag som läggs till grund för den typ 

av investeringsbeslut som A fattat. Däremot kan A:s tillit till den bristfälliga 

informationsposten i resultaträkningen, det vill säga rörelseresultatet, sägas ha varit befogad. 

Detta torde dock inte räcka för att A ska anses ingå i kretsen av ersättningsberättigade. HD 

kan i BDO-domen därför, om än på ett indirekt och otydligt sätt, sägas ha tagit hänsyn till 

massmediafaktorn. 

Det bör dock poängteras att HD i BDO-domen fann att normskyddet i det enskilda fallet 

motiverade det tillämpade kravet på befogad tillit. I ett mål som rör styrelseledamots ansvar 

för bristfällig informationsgivning är det därför tänkbart att en domstol finner det lämpligare 
                                                
365 Den betydelse information som inte förmedlats till en skadelidande från bolaget utan genom massmedierna 
har, se avsnitt 4.4.3. 
366 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 316 och af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 132 f. 
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att tillämpa ett krav på att den skadelidandes tillit till den bristfälliga informationen varit 

befogad. 

5.1.4 Kravet på närhet 

I HovR:s dom i BDO-målet tog det faktum att den skadelidande endast disponerade över 

aktier genom en kapitalförsäkring, och de rättsliga konsekvenserna av detta, upp en stor del av 

domskälen.367 I HD:s dom behandlas omständigheten dock endast kortfattat, vilket i min 

mening är olyckligt. 368  Frågan om kapitalförsäkringstagare bör omfattas av kretsen av 

ersättningsberättigade förtjänar att diskuteras, inte minst på grund av depåförsäkringarnas 

ökade popularitet och betydelse. Jag menar även att frågan, av anledningar som redogörs för 

nedan, har ett nära samband med huruvida ett närhetskrav bör uppställas i externa 

skadeståndsprocesser. 

Efter det att HovR meddelat sin dom i BDO-målet författade Kleineman, på uppdrag av 

revisionsfirman och revisorn som av HovR funnits skadeståndsskyldiga, ett expertutlåtande i 

målet. Utlåtandet fokuserar särskilt på det faktum att den skadelidande endast disponerade 

över aktier genom en kapitalförsäkring. Även de negativa följderna av att tillåta 

försäkringstagare att ingå i kretsen av ersättningsberättigade i externa skadeståndsmål berörs 

utförligt.369 Kleineman framför i utlåtandet att det för ersättningsskyldighet bör krävas en 

närmare relation mellan investeraren och bolaget. Han förordar alltså återigen tillämpningen 

av det krav på närhet mellan skadevållare och skadelidande som han lanserade i Ren 

förmögenhetsskada 370 

Trots Kleinemans utlåtande nådde även HD slutsatsen att kapitalförsäkringstagare kan 

omfattas av den ersättningsberättigade kretsen.371 Skulle ett uttryckligt krav på närhet mellan 

skadevållare och skadelidande ha uppställts hade kapitalförsäkringstagaren sannolikt inte 

funnits ingå i kretsen av ersättningsberättigade. Anledningen till detta är att en 

kapitalförsäkringstagare aldrig träder i någon förbindelse med det bolag som hen disponerar 

över aktier i.372 Kapitalförsäkringens konstruktion kan sägas syfta till att genom medelbart 

                                                
367 En majoritet i HovR nådde slutsatsen att en kapitalförsäkringstagare kan omfattas av begreppet ”annan”. Ett 
hovrättsråd var dock skiljaktig och ansåg att kapitalförsäkringstagaren inte omfattades av begreppet, se T 4626-
11 i Svea Hovrätt, s. 8 ff. och s. 18 ff. 
368 NJA 2014 s. 272, p. 32. 
369 Se Kleineman, Ang. revisorers skadeståndsansvar mot tredje man, passim. 
370 Kleineman, Ang. revisorers skadeståndsansvar mot tredje man, s. 28 och 32. Jfr Kleineman, Ren 
förmögenhetsskada, s. 316. 
371 Se NJA 2014 s. 272, p. 32. 
372 Kapitalförsäkringstagaren kan sägas ha valt att inte göra detta av egen vilja. Hade denne önskat träda i 
förbindelse med bolaget hade investeringen kunnat göras inom genom en aktiedepå. 
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ägande uppnå de skattemässiga fördelar som det ”avstånd” mellan försäkringstagaren och 

bolaget medför. Någon konkret och närliggande relation kan därför, enligt min mening, inte 

anses föreligga mellan en kapitalförsäkringstagare, som lidit skada genom att aktier i dennes 

försäkringsdepå minskat i värde, och en styrelseledamot som orsakat skada genom bristfällig 

informationsgivning.373 

Trots att HD i BDO-domen framför relevanta argument kring varför kapitalförsäkringstagare 

bör kunna ingå i kretsen av ersättningsberättigade 374 , motiverar andra faktorer varför 

kapitalförsäkringstagare bör stå utanför denna krets. Att i skatterättsliga processer se 

försäkringsbolag som ägaren till aktier som placerats i en kapitalförsäkringsdepå, men i 

skadeståndsprocesser likställa kapitalförsäkringstagare med aktieägare, förefaller 

inkonsekvent och icke önskvärt. Då kapitalförsäkringstagare aldrig träder i förbindelse med 

det bolag i vilket investeringen företagits kan HD:s lösning sägas ha ett svagt stöd i de 

förarbeten och utredningar som lett fram till regleringen. 375  Att inkludera 

kapitalförsäkringstagare i kretsen av ersättningsberättigade kan även sägas uppmuntra 

investerare att utnyttja investeringsalternativ med lägre skattesatser. Med anledning av detta 

anser jag att en längre diskussion kring kapitalförsäkringstagares rätt till ersättning och en 

redogörelse av för- samt nackdelarna med att tillämpa ett närhetsrekvisit i externa 

skadeståndsmål varit önskvärt i BDO-domen. 

5.1.5 Kausalitets- och adekvansbedömningarna 

Kausalitetsbedömningen i mål som rör styrelseledamots externa ansvar för bristfällig 

informationsgivning kan med fördel delas upp i tre steg. För att utröna om kausalitet 

föreligger bör en domstol: 

1) Fastställa hur en korrekt informationsbärare hade sett ut,376 

2) Fastställa ett objektiverat hypotetiskt händelseförlopp som typiskt sett framstår som 

närliggande och rimligt,377 och 

3) Fastställa om förlust- och transaktionssamband föreligger.378 

Den mest centrala frågan vid kausalitetsprövningen i mål där externt ansvar för bristfällig 

informationsgivning aktualiseras är om ”det kan sägas ha varit motiverat [för den 

                                                
373 Jfr Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 318. 
374 Se avsnitt 4.3.2.3.1. 
375 Se prop. 1997/98:99, s. 187 och 189. Se även SOU 1994:44, s. 251 och SOU 1971:15, s. 353. 
376 Jfr NJA 2014 s. 272, p. 37 och 39. 
377 Jfr NJA 2014 s. 272, p. 45, 48 och 67. 
378 Jfr NJA 2014 s. 272, p. 28 och 46. 
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skadelidande] att allvarligt överväga ett annat handlande, om beslutsunderlaget hade haft det 

innehåll som det skulle ha haft oaktsamheten förutan”.379 Rör det sig inte om en typiskt sett 

beslutsrelevant informationsbrist föreligger inget transaktionssamband och inte heller någon 

kausalitet. 

Kravet på befogad tillit tar sikte på om informationsbäraren typiskt sett utgör en väsentlig del 

av beslutsunderlaget vid investeringar av det slag som företagits. Det hypotetiska 

händelseförlopp som fastställs inom ramen för kausalitetsbedömningen ska även typiskt sett 

framstå som närliggande och rimligt. Transaktionssambandsbedömningen tar vidare sikte på 

om en typiskt sett beslutsrelevant informationsbrist föreligger. Jag anser att detta talar för att 

adekvansbedömningen integreras i normskydds- och kausalitetsbedömningarna. Kraven på 

befogad tillit och transaktionssamband kan, liksom den objektiverade 

kausalitetsbedömningen, leda till att oberäkneliga och atypiska följder faller utanför ansvaret. 

Det torde därför i min mening inte finnas något behov av att göra någon ytterligare, renodlad, 

adekvansbedömning.380  

Ett transaktionssamband ska i externa skadeståndsmål anses föreligga om en skadelidande 

kan visa att hen skulle ha övervägt ett annat handlande om den bristfälliga informationen varit 

riktig. Då HD genom BDO-domen ändrade bevistemat för prövningen från ”skulle” till 

”övervägt” är nu beviskravet lägre ställt än tidigare. Det faktum att skadelidande har att 

bevisa att det ”kan sägas ha varit motiverat att allvarligt överväga ett annat handlande” kan 

även få konsekvenser för vilken typ av bevisning som blir relevant i aktiebolagsrättsliga 

externa skadeståndsmål. En skadelidande bör, i enlighet med HD:s resonemang i BDO-

domen, med sin bevisning huvudsakligen försöka påvisa varför informationsbristen typiskt 

sett är beslutsrelevant, snarare än att informationsbristen i det enskilda fallet varit det. 

Genom att i BDO-domen ge välbehövlig vägledning kring hur kausalitetsbedömningen ska 

göras i aktiebolagsrättsliga skadeståndsmål kan HD även sägas ha tagit udden av Prosolvia-

domen.381 HovR:s dom i Prosolvia-målet blev mycket omdiskuterad, särskilt på grund av de 

bevislättnader som domstolen tillämpade.382 I BDO-domen framhåller HD tydligt vilka 

faktorer som är av relevans för såväl kausalitetsprövningen som skadeberäkningen. 

Domstolen förklarar i sina domskäl också varför Landskrona-domen rör en annan typ av 

                                                
379 NJA 2014 s. 272, p. 46. 
380 Jfr med NJA 1998 s. 893 och Schultz, Adekvansläran, s. 85. 
381 Jfr Svernlöv, A Farewell to Landskrona – BDO-domen återställer ordningen? 
382 Se Gregow, Prosolviadomen, Svensson, Prosolviadomen ökar skadeståndsrisken för många, Brännström och 
Agélii, Mordbrandspraxis inte relevant för Prosolvia samt Svernlöv, Parallella världar – Prosolviadomen och det 
aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret. 
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situation än den då revisor görs externt skadeståndsansvarig. Jag menar att det därför bör 

anses vara klarlagt att bevislättnader av det slag som tillämpades i Prosolvia-domen inte äger 

tillämpning i externa skadeståndsmål.383  

5.2 Avslutande reflektioner 

HD:s dom i BDO-målet har gjort förutsättningarna för aktiebolagsrättsligt externt 

skadeståndsansvar tydligare. Diskussionen om kretsen av ersättningsberättigade behöver 

begränsas kommer sannolikt att stagnera, samtidigt som diskussionen om hur kretsen av 

ersättningsberättigade bör begränsas nu kan tänkas få en ökad aktualitet inom doktrinen och i 

juridiska diskussioner. 

Hur lagstiftaren, som i den prop. som föregick dagens externa skadeståndsreglering tycks ha 

avfärdat den typ av begränsningar av kretsen av ersättningsberättigade som HD nu kan sägas 

ha fastslagit bör tillämpas,384 kommer att ställa sig till domen återstår att se. Min gissning är 

att frågan om det externa ansvarets gränser även i fortsättningen kommer att få hanteras av 

domstolarna. 

Att BDO-domen särskilt preciserade det externa skadeståndsansvaret för revisorer skulle 

kunna få konsekvensen att revisorer i framtiden krävs på skadestånd i en större utsträckning 

än styrelseledamöter och andra organföreträdare.385 Utgången i ett mål där talan väckts mot en 

revisor torde i dagsläget vara enklare att förutse än utgången i ett mål där styrelseledamot görs 

ansvarig. Vem som väcker talan kan även påverka sannolikheten att skadestånd utdöms. 

Professionella investerare torde, då de generellt sett använder ett större informationsunderlag 

vid investeringsbeslut, ha lättare att uppfylla kravet på befogad tillit än privata sparare. Hur, 

och i vilket sammanhang, den bristfälliga informationen kommunicerats är också av relevans 

för bedömningen då befogad tillit till ett prospekts riktighet är enklare att bevisa än befogad 

tillit till en årsredovisnings riktighet. 

Hur kausalitetsbedömningen ska göras i externa skadeståndsmål har även blivit tydligare. 

Förhållandet mellan kausalitet-, normskydds- och adekvansbedömningarna är dock 

fortfarande oklart. Den av HD, i BDO-domen, tillämpade lösningen innebär troligtvis att de 

tre bedömningarna integreras och går in i varandra. Vilka konsekvenser detta kan få för 

framtida aktiebolagsrättsliga externa skadeståndsprocesser återstår att se. 

                                                
383 Se NJA 2014 s. 272, p. 41-48. 
384 Jfr prop. 1997/98:99, s. 189. 
385 En annan omständighet som talar för detta är att revisorer är skyldiga att vara ansvarsförsäkrade, se 27 § 
Revisorslag (2001:883), SOU 1995:44, s. 257 och SOU 2008:79, s. 12. 
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Ett säkert svar på frågan om vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att bristfällig 

informationsgivning ska kunna medföra externt skadeståndsansvar enligt ABL för 

styrelseledamot mot någon annan än aktieägare kan gissningsvis dröja. Tjugosju år hann 

passera mellan det att Kleineman tog upp det problematiska med att skadeståndsreglerna i 

ABL inte begränsas av någon formell spärregel i Ren förmögenhetsskada och det att BDO-

domen meddelades. Det får därför sägas vara osannolikt att HD skulle meddela 

prövningstillstånd i ett mål rörande styrelseledamots ansvar för bristfällig 

informationsgivning enligt 29:1 ABL under de närmsta åren. Trots att ett tillförlitligt svar på 

frågan om hur långt det externa skadeståndsansvaret för styrelseledamot sträcker sig kan 

dröja, kan BDO-domen onekligen sägas ha gjort det värt att diskutera en av den moderna 

skadeståndsrättens mest omdiskuterade ansvarsfrågor ännu en gång. 
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