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Prop. Regeringens proposition 
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1 Inledning  
 

Kaotiska system, är system som är föremål för långtgående förändringar med ändringar av till 

synes små variabler.1 En välkänd beskrivning av ett sådant system kommer från författaren och 

journalisten James Gliecks bok Kaos, vari han populariserar begreppet fjärilseffekten.2 En fjäril 

slår sina vingar i Mexiko, vilket påverkar luftströmmarna på ett sådant sätt att en orkan drabbar, 

exempelvis, Sverige långt senare. Att till synes obetydliga handlingar kan få långtgående och 

potentiellt katastrofala konsekvenser, kan inte som idé tillräknas Glieck ensam. Den som 

interagerar med sin omvärld kommer oundvikligen skapa kausalkedjor som är svåra att 

överblicka. Kaosteorin, vilket är ett sammanfattande namn för sådana svåröverblickbara 

kausalkedjor, har länge varit föremål för debatt inom diverse vetenskapliga discipliner.3 Även 

den juridiska disciplinen har brottats med frågan.  

 

Att den som orsakar skada ska ersätta den, är grundpelaren i den svenska skadeståndsrätten och 

framgår av skadeståndslagen (1972:207) (SKL). Det kan tyckas på ytan vara en självklar och 

helt en enkel princip att förstå, men så är inte alltid fallet. För att återkomma till exemplet med 

fjärilen och orkanen som drabbade Sverige, kan helt logiskt argumenteras för att skadan som 

drabbade Sverige ytterst går att spåra till fjärilens vingslag, och bortsett från att fjärilens 

vingslag troligtvis inte varit oaktsamma, har således fjärilen orsakat skadan, och bör ersätta den. 

Kan den slutsatsen nås bör det bli tydligt för envar att det behövs en princip för att begränsa 

skador som är allt för avlägsna. 

 

Att formulera en princip som begränsar ansvar är emellertid inget enkelt arbete. Flertalet försök 

har gjorts, och de har, utan undantag, mötts av kritik.4 En lära som används för att begränsa 

ansvaret i den allmänna skadeståndsrätten kallas adekvansläran.5 Mot den har riktats skarp 

kritik, inte bara från de som önskar ersätta den med någon annan kausalitetsbegränsande 

princip, som Andersson och Strahl, men också från de som förespråkar att principen ska 

                                                 
1 Nationalencyklopedin, fjärilseffekten [http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fjärilseffekten] 2018-

12-22. 
2 Glieck, 1988, s. 8 ff., Begreppet myntades dock innan av Edward Lorenz, se Nationalencyklopedin, Edward N 

Lorenz [http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/edward-n-lorenz] 2018-12-22. 
3 Nationalencyklopedin, Kaologi [http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kaos/kaologi] 2018-12-22. 
4 Se bl.a. Strahl, 1964, s. 324 ff.; Andersson, 1993, s. 106 ff. rörande adekvansläran samt Radetzki, 1998 s. 37 

med hänvisning till Dufwa, 1987, s. 192, rörande normskyddsläran. 
5 För en närmare beskrivning av adekvansläran se under kapitel 5.  
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användas, som Bengtsson, och Radetzki.6 Adekvansläran är emellertid inte den enda lära som 

har vunnit mark i den svenska rättstillämpningen. Gällande vissa skadefall, närmare bestämt 

rena förmögenhetsskador så som de regleras i aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) har en annan 

lära kommit att dominera diskussionen, den s.k. normskyddsläran. Adekvansläran och 

normskyddsläran riktar in sig på två olika problemformuleringar. Adekvansläran används 

främst att begränsa kausaliteten i förhållande till sannolikhet. Normskyddsläran används till att 

begränsa kausaliteten till de skyddsintressen en viss norm har.7  

 

Ett problem som har uppmärksammats i den aktiebolagsrättsliga skadeståndsrätten är att 

styrelse, VD och revisor potentiellt kan drabbas av väldigt stora skadeståndsansvar.8 I och med 

den s.k. Prosolviadomen höjdes tonläget rörande kausalitetsbegränsningarna i den svenska 

doktrinen.9 Ett sätt att begränsa denna risk har varit nödvändigt att finna. Normskyddsläran 

medför denna möjlighet, eftersom att den skadeståndsberättigade kretsen kan begränsas till 

skadedrabbade som finns inom normens skyddsändamål. Bortses emellertid adekvansläran 

ifrån, kan detta få följden att en skadedrabbad, som visserligen finns inom normens 

skyddsändamål, men som drabbats av en skada som inte är förutsägbar, ändå kan vara 

skadeståndsberättigad. Huruvida adekvansläran helt ska bortses från i ABL eller huruvida 

normskyddsläran och adekvansläran ska användas kompletterande jämte varandra är 

frågeställningen som denna uppsats tar sin utgångspunkt i. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken teori som lämpar sig bäst för att begränsa det 

skadeståndsrättsliga ansvaret i 29 kap. 1 § ABL. I syftet ingår uppgiften att beskriva de teorier 

som används för att begränsa skadeståndsansvarets räckvidd, och att jämföra dessa olika teorier 

utifrån de problem och fördelar de olika teorierna erbjuder. Som hjälp vid besvarandet av syftet 

används nedan frågeställningar.  

 

• Vad innebär adekvansläran, normskyddsläran respektive skyddsändamålsläran?  

• I vilka praktiska sammanhang används de olika teorierna för att begränsa 

skadeståndsansvaret?  

                                                 
6 Radetzki, 1998, s. 26 med hänvisningar till Strahl, 1964, s. 327 ff.; Andersson, 1993, s. 107 ff.; Bengtsson, 

1982, s. 170.   
7 Adekvanslärans och normskyddslärans innebörd redogörs för närmare nedan i kapitel 5. 
8 Kleineman, 1987, s. 304 om den s.k. floodgate-rädslan, vilken redogörs för närmare under kapitel 6.  
9 Se vidare om Prosolvia-domen i kapitel 6.1.  
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• Vilka fördelar och problem erbjuder respektive lära?  

• Vilken lära är den dominerande för att begränsa det skadeståndsrättsliga ansvaret i 29 

kap. 1 § ABL? 

 

1.2 Metod och material 

I detta avsnitt beskrivs det material och de metoder som har används för att besvara det i 

uppsatsen uppställda syftet. De metoder som används diskuteras utifrån de problem och fördelar 

de medför.  

 

Den rättsvetenskapliga metoden har länge varit föremål för debatt, och det saknas en tydlig 

definition av dess innebörd.10 Med detta sagt saknas det knappast förslag på vad dess innebörd 

skulle vara, och i vissa sammanhang finns det mer eller mindre vedertagna metoder för att nå 

gällande rätt.11 Att utreda den rättsvetenskapliga metodens innehåll ryms emellertid inte inom 

ramen för denna uppsats, eller inom ramen för detta metodavsnitt. Det kan emellertid vara 

nödvändigt, för förståelsen av de metodologiska problem som ett rättsvetenskapligt arbete 

medför, att diskutera vissa allmänna frågor kortfattat.  

 

Juridisk doktrin har varit en viktig källa under arbetet. Juridisk doktrin ingår som bekant i den 

klassiska rättskälleläran och kan kategoriseras som ett auktoritetsskäl som ”får” beaktas i 

juridisk argumentation. 12  Ett arbete som till stor del bygger på en ”får”-källa kan därför 

ifrågasättas. Om man skiljer mellan juridisk och rättsvetenskaplig argumentation kan istället 

den klassiska rättskälleläran ifrågasättas. Svensson skriver att ”[a]v demokratiska skäl är 

juridiken mer begränsad och bunden till den auktoritativa kraften hos rättskällor än vad 

rättsvetenskapen är.”13  Författarens uttalande bygger på att denne gör en skillnad mellan 

juridik så som praktisk juridisk kunskap och rättsvetenskap så som akademisk juridisk 

kunskap.14 Med den utgångspunkten är det motiverat att inte nödvändigtvis acceptera den 

klassiska rättskälleläran som given när syftet med arbetet inte endast är att fastställa gällande 

rätt, utan som i förevarande fall, beskriva och jämföra alternativa ståndpunkter och kritiskt 

analysera de utgångspunkter olika ståndpunkter baseras på.15 

                                                 
10 Henriksson, 2016, s. 26 med vidare hänvisningar till Asp, 2004, s. 47-51; Olsen, 2004, s. 105-145; Sandgren, 

2009, s. 175-203. 
11 Rättskällehierarkin är ett exempel på en sådan mer eller mindre vedertagen metod. Se Sandgren, 2007, s. 36 f. 
12 Peczenik, 1995, s. 215 ff. 
13 Svensson, Eva-Maria, 2014, s. 219 f. 
14 Svensson, Eva-Maria, 2014, s. 211. 
15 Jfr Svensson, Eva-Maria, 2014, s. 219. 
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Av särskilt intresse för denna uppsats har Håkan Anderssons avhandling “Skyddsändamål och 

Adekvans” varit. Förutom att ge viktiga insikter om gällande rätt på området har den också 

bidragit med metodologiska kunskaper. Trots att Andersson ägnar sig främst åt 

skadeståndsrättslig metodik är hans tillvägagångssätt tillämpligt även vad gäller allmänna 

juridiska spörsmål, och i synnerhet vid uppsatsförfattande av detta slag. Han ägnar betydande 

tanke åt sin metodutformning, vilken han presenterar på ett genomgående tillgängligt och 

välmotiverat sätt.  

 

Andersson menar, exempelvis, att den juridiska metoden skiljer sig från den naturvetenskapliga 

metoden på sådant sätt att det inom juridiken rör sig om abstrakta normer och inte verkliga ting 

som går att undersöka. För att finna rätten menar Andersson att man ska tillämpa ett logiskt 

resonemang. Han menar att en av de viktigaste uppgifterna som doktrinen fyller “… är att 

analysera [de rättsliga] begreppens innehåll, för att sedan modifiera eller vidareutveckla dem 

och på sådant sätt skapa nya resonemang som motsvarar rättsutvecklingens behov.”16  

 

Det Andersson ämnar åstadkomma med sin doktorsavhandling är att utforma en allmän lära för 

att ersätta adekvansläran. Syftet med denna uppsats är istället att utvärdera de olika lärorna och 

tillämpa dem på ett specifikt problem. Andersson ägnar visserligen en betydande del av sin 

doktorsavhandling till att testa sin metod, dels genom en utförlig teoretisk genomgång av sina 

argument, och dels genom att utvärdera sin metod genom att applicera den på konkreta 

fallstudier. Han diskuterar också adekvanslärans utformning och dess problem. Adekvansläran 

är emellertid fortfarande den dominerande metoden för att begränsa skadeståndet i svensk rätt. 

Skyddsändamålsläran har förvisso varit katalysatorn till debatt inom doktrinen, och en del av 

de problem som är endemiska till adekvansläran har uppmärksammats genom Anderssons 

avhandling. Han har dock inte, hur värdefull hans avhandling än anses vara inom den juridiska 

doktrinen, åstadkommit någon förändring i hur kausaliteten begränsas i praktiskt juridiskt 

arbete. Adekvansläran är alltjämt den förhärskande modellen. Anderssons syfte var också 

emellertid att rikta en strålkastare mot ett problem som inom den svenska rätten varit relativt 

oproblematiserat, åtminstone vad gäller den praktiserande delen av juridiken. Inte allt för sällan 

sammanfattas adekvansprövningen i domstolarna till en formulering som lämnar mycket att 

önska. “Det måste anses att det låg i farans riktning att skadan skulle uppkomma”, eller något i 

                                                 
16 Andersson, 1993, s. 186.  
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stil med det. Andersson satte fingret på något som villigt hade bortsetts från av praktiserande 

jurister. I sitt syfte att skapa debatt måste han anses ha lyckats. Framstående juridiska forskare 

har efter Andersson ägnat hyllmeter åt den svåra fråga som är kausalitetsbegränsning inom 

skadeståndsrätten. För egen del gör jag inte anspråk på att avfärda varken adekvansläran eller 

normskyddsläran, eller att för den delen att skapa någon konkurrerande lära, utan endast att 

systematisera de argument som tagits upp i den rättsvetenskapliga doktrinen. Målet med en 

rättsdogmatisk studie, som Zamboni beskriver det, är att analysera de olika elementen i 

rättskällehierarkin för att nå innehållet i gällande rätt.17 Huruvida jag kan göra anspråk på att 

nå gällande rätt, i avseende att nå ett bestämt innehåll av adekvansens utformning i svensk rätt, 

är dock tveksamt, mycket eftersom att en sådan bestämd formulering knappast kan anses finnas. 

 

Utöver Anderssons avhandling har också Rolf Dotevalls bok “Bolagsledningens 

skadeståndsansvar” varit viktig. Främst för att Dotevall, mig veterligen, varit den enda som 

föreslagit att adekvansläran helt ska uteslutas vid bedömningen styrelse och VD:s ansvar. Det 

är Dotevalls hypotes som är själva utgångspunkten för uppsatsens syfte. För framställningen av 

den allmänna skadeståndsrätten, och adekvansläran specifikt, har flertalet författare varit 

oumbärliga. Framställningen av adekvansläran har också varit beroende av olika författarnas 

definition av den, eftersom en inneboende problematik i adekvansläran är dess obestämdhet. 

Genom att presentera de olika författarnas redogörelse presenteras också på det sättet 

adekvanslärans obestämdhet. 

 

Vid studiet av praxis har Christina Rambergs bok “Prejudikatlära” varit till stor hjälp. Ramberg 

menar att praxis kommer få en utökad roll som rättskälla eftersom det nu är betydligt enklare 

att hitta praxis som är relevant för den fråga man ämnar diskutera än det har varit tidigare. Detta 

tack vare diverse sökbara databaser som innehåller alla publicerade prejudikat. Innan var man 

tvungen att manuellt söka genom pappersversionen av nytt juridiskt arkiv, som Ramberg 

uttrycker det: “Innan 1990-talet (innan rättsdatabasernas tid) fanns det inte så många 

förmögenhetsrättsliga rättsfall att hålla reda på men de som fanns var svåra att hitta. Numera 

finns ett stort antal förmögenhetsrättsliga prejudikat som är enkla att hitta”. Att söka i 

databaser medför emellertid sina egna metodologiska problem. Enligt Ramberg är en av Högsta 

domstolens (HD:s) funktioner att definitivt avgöra oklara rättslägen, eller som hon uttrycker 

det, sätta punkt för diskussionen. Det uppkommer emellertid oundvikligen en viss 

                                                 
17 Korling och Zamboni, 2014, s. 26. 
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avgränsningsproblematik när praxis ska studeras. Eftersom det är praktiskt svårgjort att 

analysera all praxis som berör en viss fråga måste viss praxis bortses från. En sådan, som 

Ramberg kallar det, anekdotisk metod, lämnar frågan öppen huruvida de prejudikat som valts 

verkligen är representativa för rättsläget i sin helhet, eller huruvida de utgör extremfallen i 

någon riktning. Det bör undvikas att dra några definitiva slutsatser om rättsläget utifrån en sådan 

metod. Prejudikaten kan emellertid användas för att illustrera rättsläget utan att dra några 

bestämda slutsatser.18 

 

För att, så gott som möjligt, utesluta att prejudikatanalysen baseras på godtycke eller intuition, 

presenterar Ramberg en metod för att avgöra huruvida ett prejudikat kan anses vara relevant i 

ett visst sammanhang eller inte. Inledningsvis identifieras rättsregeln i prejudikatet, och 

följaktligen ställs frågan huruvida rättsregeln är tillämplig på den frågeställning man ämnar 

undersöka, alltså huruvida prejudikatet är relevant eller inte. Om svaret är att prejudikatet är 

relevant, ställs frågan huruvida det finns skäl att avvika från rättsregeln, och motsatsvis, om 

svaret är att prejudikatet inte är relevant, ställs frågan huruvida ändamålsövervägandena kan ge 

inspiration. Slutligen, om prejudikatet anses relevant för frågan, och det saknas skäl att avvika 

från rättsregeln, ställs frågan huruvida omständigheterna i prejudikatet skiljer sig från den 

rättsfråga som undersöks. Metoden lämpar sig väl för att avgöra hur ett specifikt fall man har 

för handen bör avgöras. Ramberg lämnar emellertid inget svar på hur man bör avgränsa vilken 

praxis som ska studeras och vilka som kan bortses från, även om hon uppmärksammar 

problematiken med att använda sig av en anekdotisk metod. De domar som har analyserats 

inom ramen för denna uppsats har gjorts så med den metodik som Ramberg föreslår. Rörande 

avgränsningen har endast de domar som nämns som avgörande i doktrinen studerats och ingen 

vidare efterforskning efter praxis förutom de domarna har gjorts. Det kan visserligen inte 

uteslutas att någon för syftet användbar dom har förbisetts. Domarna används emellertid inte 

för att dra några säkra slutsatser, utan de används för att illustrera utvecklingslinjerna på 

området.19     

 

1.3 Disposition 

Den deskriptiva delen av uppsatsen utgörs av kapitel 2–6. Kapitel två behandlar skadeståndets 

teoretiska bakgrund, detta kapitel fungerar som bakgrund till varför skadeståndet är utformat 

som det är, och varför skadeståndets räckvidd i vissa fall behöver begränsas. Kapitel tre och 

                                                 
18 Rambergs, 2017, s. 22. 
19 Ramberg, 2017, kap. 10 och 11. 
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fyra läses företrädesvis i förhållande till varandra. Kapitel tre behandlar den allmänna 

skadeståndsrätten utformning och kapitel fyra behandlar utformning av skadeståndsreglerna i 

ABL. Dessa kapitel syftar till att illustrera skillnaden i utformningen av dessa regler, och varför 

kausaliteten kan behöva begränsas olika beroende på vilket regelkomplex som är aktuellt. 

Kapitel fem syftar dels till att beskriva de olika kausalitetsbegränsande lärorna, adekvansläran, 

normskyddsläran, och skyddsändamålslära, och dels till att förklara vilka olika fördelar och 

problem de erbjuder. Kapitel sex behandlar kausalitetsbegränsningarna i förhållande till 

aktiebolagslagen. Däri redogörs för de diskussioner som har förts rörande hur kausaliteten ska 

begränsas i ABL, hur kausaliteten har begränsats innan i praxis, och de rättsfall på området som 

har berört kausalitetsbegränsningar. Slutligen diskuteras i kapitel sju, med bakgrund av de 

anförda, vilka fördelar och nackdelar respektive kausalitetsbegränsande lära erbjuder i 

förhållande till 29 kap 1 § ABL.  
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2 Skadeståndsrättens teoretiska bakgrund 
 

Detta kapitel behandlar skadeståndsrättens teoretiska bakgrund. De teoretiska utgångspunkter 

som behandlas i detta kapitel utgör bakgrund till uppsatsens senare delar, som behandlar hur 

och varför skadeståndsansvarets räckvidd kan och bör begränsas.  

 

2.1 Den reparativa funktionen 

Vid införandet av den svenska skadeståndslagen SKL betonades det reparativa och 

riskfördelande syftet med skadestånd.20 I förarbetena till SKL kommenterades målsättningen 

med reformarbetet, nämligen “[:] att tillskapa ett sådant regelsystem för fördelningen bland 

medborgarna av de ekonomiska förlusterna i följd av skadefall som tillgodoser allmänt erkända 

krav på social rättvisa och trygghet och som samtidigt leder till det mest rationella utnyttjandet 

av samhällets och enskildas ekonomiska resurser.” Med andra ord, att bevara skadeståndets 

reparativa funktion. 21  Innan SKL infördes fanns det ingen sammanhållen lagstiftning om 

skadestånd i Sverige. De allmänna reglerna om skadestånd fanns istället huvudsakligen i 1864 

års strafflag. Därutöver var en omfattande del av skadeståndsrätten skapad av domstolarna.22  

 

Med den reparativa funktionen menas att skadeståndet fungerar som en säkerhet för den som 

drabbas av skada. Skadeståndets reparativa funktion har emellertid ersatts av försäkringar i stor 

utsträckning, och den reparativa funktionen som teoretisk utgångspunkt har på det sättet blivit 

mindre viktig.23 Radetzki har också varit kritisk till den reparativa funktionen som teoretisk 

utgångspunkt. Han skriver att skadeståndet visserligen kan ingjuta en känsla av trygghet för 

enskilda, men huruvida skadeståndet som reparativt verktyg i praktiken verkligen fungerar är 

han mer tveksam till.24 Det finns många omständigheter som kan utesluta att en skadedrabbad 

får skadestånd. Bristande culpa, bristande adekvans, avsaknad av identifierbar skadevållare, är 

några exempel som medför att skadeståndet inte fungerar reparativt. I dessa fall kan ofta den 

skadedrabbade istället få ersättning genom försäkring. 

 

                                                 
20 Prop. 1972:5 s. 18. 
21 Prop. 1972:5 s. 83. 
22 Prop. 1972:5 s. 18 f. 
23 Hellner & Radetzki, 2018, s. 38. 
24 Hellner & Radetzki, 2018, s. 38 f. 
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2.2 Den preventiva funktionen  

Målsättningen vid införandet av skadeståndslagen förutom att upprätthålla ett reparativt syfte 

för skadelidande, var att utforma en lagstiftning som uppfyllde en preventiv funktion med 

skadestånd. I förarbetena anges att en förutsättning vid utformandet av SKL var att se till att 

ersättningssystemet blev utformat på ett sådant sätt att det förebyggde skador och därmed kunde 

minska antalet skador som resultat. 25 

 

Genom att visst handlande beläggs med skadeståndsansvar uppmanas människor till 

försiktighet. Denna preventionstanke återfinns också i straffrätten. Tanken är att människor 

undviker att handla på ett visst sätt för att undvika skadeståndsansvar. Huruvida skadeståndet 

fungerar som ett preventivt styrmedel är dock omdebatterat. I förarbetena till SKL nämns att 

kunskapen kring vilken social roll skadeståndet spelar i samhället är bristfällig, och att det mest 

troligt är helt andra faktorer som avgör huruvida någon avhåller sig från en viss skadevållande 

handling.26 Karlgren menar emellertid att den avskräckande funktionen, som enligt honom 

åsyftas i förarbetena, är sekundär till den moralbildande funktionen som skadeståndsrätten 

också har. Genom att på olika sätt intala människor att vissa handlingar inte är önskvärda, 

genom att exempelvis skadeståndsbelägga dem, skapas en föreställning om att dessa handlingar 

är klandervärda och oriktiga, oaktat om risken för skadestånd är stor, liten, eller obefintlig.27  

 

Om en skada inte rimligen kan förutses när en handling företas finns det, med hänsyn till 

preventionsresonemanget, inte heller någon anledning att hålla någon ansvarig. Det går inte att 

straffa för att förhindra oförutsägbara följdverkningar. Sådana skadestånd skulle också, enligt 

Karlgren, vålla osäkerhet i samhällslivet.28 Om handlingens konsekvenser inte ens finns med i 

beräkningarna när handlingen företas kan ett straff eller en skadeståndsskyldighet rimligtvis 

inte heller avskräcka någon från att agera på det sättet. Adekvansläran är således ett sätt att 

begränsa skadeståndet till dessa handlingar, förutsägbara handlingar. Andersson är emellertid 

kritiskt till detta resonemang, vilket redogörs för i den del av uppsatsen som behandlar kritiken 

mot adekvansläran. 29 Ibland kan det emellertid vara nödvändigt att begränsa 

skadeståndsansvaret ytterligare. Detta blir främst aktuellt avseende tillfällen där visst 

risktagande anses nödvändigt och uppmuntras, och där den potentiellt skadeståndsberättigade 

                                                 
25 Prop. 1972:5 s. 83. 
26 Karlgren, 1972, s. 22 med hänvisning till prop. 1972:5 s. 81. 
27 Karlgren, 1972, s. 22 not 1. 
28 Se Karlgren, 1972, s. 44. 
29 Se avsnitt 5.1.5. 
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kretsen kan bli mycket stor. I sådana fall kan adekvansläran vara för inkluderande och det kan 

behövas ytterligare begränsningar.30 

 

 

  

                                                 
30 I 29 kap. 1 § ABL, exempelvis. 
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3 De allmänna skadeståndsreglerna 
 

Detta kapitel behandlar den allmänna skadeståndsrättens grunder. Kapitlet förklarar det 

skadeståndsrättsliga ramverket och vilka försättningar som förelägger att skadestånd blir 

aktuellt. Kapitlet ska läsas i relation till nästkommande kapitel som behandlar förutsättningarna 

för att skadestånd ska vara aktuellt i ABL.  

 

3.1 Culpa 

Culpa, latin för fel, är den sammanfattande beskrivningen för oaktsamhet inom 

skadeståndsrätten. Oaktsamhet är en av de förutsättningar som måste föreligga för att 

skadeståndsansvar ska vara aktuellt enligt 2 kap. 1 § SKL. Någon närmare utredning av kravet 

på culpa inom skadeståndsrätten ska emellertid inte företas inom ramen för denna uppsats, 

endast huvuddragen presenteras nedan.  

 

Det skadeståndsrättsliga ansvaret kan delas upp i två sidor, dels den objektiva och dels den 

subjektiva sidan.31 Culpa tillhör den subjektiva sidan. Med den subjektiva sidan avses vad som 

är att hänföra till skadevållaren som subjekt, alltså skadevållarens beteende vid skadetillfället. 

Motsatsvis menas med den objektiva sidan de objektiva omständigheterna som omgärdar ett 

specifikt fall, exempelvis huruvida det har uppkommit skada och huruvida denna står i ett 

orsakssamband med den skadegörande handlingen, mer om det nedan. Som nämnt ska skadan 

ha orsakats oaktsamt av skadevållaren. Hellner menar att detta avgöras genom att ställa sig 

frågan huruvida skadevållaren borde ha agerat annorlunda vid skadetillfället. För att avgöra 

detta tar Hellner upp fyra faktorer som inverkar på huruvida culpa förekommer eller inte: Var 

skadevållarens handlande förenat med ett oacceptabelt riskmoment? Hur stor kunde den 

potentiella skadan uppskattas bli? Gick skadan att undvika? Och, som, en fjärde kompletterande 

faktor: har skadevållaren insett riskerna med att sitt handlande? De tre första faktorerna utgör 

den objektiva bedömningen av culpan, och den sista den subjektiva.32 Besvarandet av dessa 

frågor leder enligt Hellner till slutsatsen om huruvida skadevållaren agerat culpöst eller inte.33 

Bara konstaterandet av ett antal faktorer ger emellertid inte mycket ledning för att konstatera 

huruvida ett visst handlande varit culpöst eller inte. För att nå ett välmotiverat ställningstagande 

krävs att en djupgående analys av respektive faktor avseende vad som är riskabelt, varför det 

är det, och vilka åtgärder som kunde vidtagits för att minimera riskerna. Andersson menar att 

                                                 
31 Hellner och Radetzki, 2018, s. 103. 
32 A.a., s. 130. 
33 A.a., s. 130 ff. 
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en sådan konkretisering är det enda sättet att nå ett tillräckligt underlag för den värderande delen 

av prövningen. Detta normativa moment består i att väga de tidigare nämnda faktorerna och ta 

ställning till huruvida ett annat handlingssätt borde ha valts istället.34 Andersson föreslår att 

detta görs, dels genom att konkretisera de ovan nämnda faktorerna, dels genom att konkretisera 

själva culpabedömningen. På detta sätt menar Andersson att det skapas både motiverade beslut 

och en ram för diskursen. En allmän hänvisning till avvägningar ger ingen vägledning, utan 

först efter en konkretisering kan en sådan åstadkommas. Detta är speciellt viktigt, menar 

Andersson, eftersom det i regel saknas specificerade handlingsregler som skyddar vissa 

intressen. Genom att konkretisera de olika dragen i vissa typfall kan en gemensam ram skapas, 

och behovet av specifika handlingsregler blir således inte nödvändigt.35 Detta anknyter även till 

vad som senare diskuteras, under kap 5 om de kausalbegränsande teorierna, dels vad gäller 

sammanblandningen vad avser adekvans och culpa, men också vad avser normskyddslärans 

begränsade räckvidd inom den allmänna skadeståndsrätten.  

 

Sammanfattningsvis är alltså culpa-kravet inom skadeståndsrätten att någon agerat oaktsamt, 

eller för att utrycka det med en mer Anderssonsk terminologi, huruvida någon agerat utanför 

de oskrivna normer som styr gränserna för acceptabelt handlande. För att avgöra huruvida 

skadestånd ska vara för handen, återstår då den objektiva delen av skadeståndsansvaret, 

orsakssamband och skada. 

 

3.2 Skada 

Något som kan tyckas självklart är att det för skadestånd ska finnas en skada. Som så ofta är 

fallet är det emellertid inte så självklart som det kan tyckas vid första anblick. I SKL delas 

skadetyperna in i tre olika grupper: sakskador, skador på person, och rena förmögenhetsskador 

Person– och sakskador är skador på person eller egendom och enligt 2 kap 1 § SKL ska den 

som orsakar sådan skada ersätta den. Rena förmögenhetsskador är sådana skador där det saknas 

ett samband med person– eller sakskador och regleras i 2 kap. 2 § SKL. Samtliga tre skadetyper 

är ekonomiska skador, dvs. de går att uppskatta i kronor och ören. Därtill finns kategorin ideella 

skador, dvs. skador som inte är av ekonomisk natur som exempelvis ersättning för sveda och 

värk i 5 kap. 1 § p. 3 SKL. Vidare ska skadan ha träffats annan, dvs. den skadelidande och den 

skadevållande kan inte vara samma person.36 

 

                                                 
34 Andersson, 2013, s. 79. 
35 A.a., s. 93 ff.  
36 Hellner & Radetzki, 2018, s. 103. 
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3.3 Orsakssamband 

För att det överhuvudtaget ska vara fråga om ett skadeståndsfall krävs i första hand att skadan 

har uppkommit till följd av en skadevållande handling. Det krävs ett orsakssamband mellan 

skadan som inträffat och en specifik handling som har orsakat skadan.37 För att ansvaret inte 

ska bli för vidsträckt krävs det också att det orsakssambandet är adekvat.38 Rent slumpmässiga 

följder, som visserligen har ett orsakssamband med den skadevållande handlingen, men som 

inte är adekvata, faller utanför ansvarsområdet.39 Ett exempel kan illustrera poängen. Person A 

kör på person B vilket resulterar i att person B hamnar på sjukhus. Väl på sjukhus blir person 

B knivhuggen av person C, vilket resulterar i att person B avlider.40 Visserligen finns det ett 

orsakssamband mellan person A:s handlande och persons B:s död, men det kan knappast anses 

som en typisk eller förutsägbar följd av A:s handlande. Hur detta adekvanskrav ska formuleras 

råder det emellertid delade uppfattningar om. Många olika författare har formulerat 

adekvanskravet på många olika sätt.41 

 

En annan begreppsbildning rörande denna problematik är uppdelningen i faktisk och juridisk 

kausalitet. Den faktiska kausaliteten utreder det faktisk sambandet mellan den skadevållande 

handlingen och skadan. Den juridiska kausaliteten utreder huruvida detta samband är relevant 

i juridisk mening. Eftersom det finns olika tillvägagångssätt för att begränsa den juridiska 

kausaliteten42 är denna begreppsbildning kanske mer passande. 

 

Den faktiska kausaliteten uttrycks ofta som att skadan inte skulle inträffar om den 

skadevållande handlingen inte hade företagits. Detta synsätt blir emellertid problematisk om 

det finns flera konkurrerande orsakssamband. Schultz ger följande exempel: A och B skjuter 

samtidigt C vilket får följden att C avlider. Tänks A eller B bort i detta sammanhang uteblir inte 

skadan, vilket, med detta synsätt, resulterar i att varken A eller B kan anses ha orsakat skadan.43 

Det resultatet skulle knappast anses vara acceptabelt. Det behövs alltså ett sätt att inkludera 

orsakssamband där ingen av handlingarna ensamt har varit nödvändiga för skadans 

förverkligande men båda handlingarna har varit tillräckliga för dess förverkligande. Detta görs 

                                                 
37 Hellner & Radetzki, 2018, s. 187. 
38 Radetzki, 1998, s. 14. 
39 Radetzki, 1998, s. 15. 
40 Se ett liknande exempel av Radetzki. Radetzki, 1998, s 15.  
41 Se nedan under kapitel 5. 
42 Se nedan under kapitel 5. 
43 Schultz, 2007, s. 326. 
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genom att skadan ska ha vållats genom antingen en nödvändig eller tillräcklig betingelse. I 

exemplet ovan skulle alltså både A och B varit skadeståndsskyldiga tillsammans.44  

 

Ett alternativ till läran om nödvändig och tillräcklig betingelse är det s.k. NESS-testet 

(Necessary Element of a Sufficient Set), vilket har sitt ursprung i angloamerikansk rätt, men 

vilket också förespråkas för användning i svensk rätt bl.a. av Mårten Schultz. Denne menar att 

nödvändig och tillräcklig betingelse utgör ett lämpligt koncept för att begränsa 

orsaksbestämningen, men att det inte går att binda upp kring endast ett av de begreppen.45 Vid 

användandet av NESS-testet beaktas den minsta tillräckliga sammansättningen av orsaker till 

en skada. Var och en av dessa orsaker kan sedermera anses utgöra orsaken till skadan.46 NESS-

testet löser problemen som aktualiseras när det föreligger faktisk orsakskonkurrens. Genom att 

använda NESS-testet finns det också en utökad möjlighet att undersöka faktiska händelser, även 

när skadan har orsakats genom underlåtenhet. På detta sätta kan konstruktioner med hypotetiska 

händelseförlopp undvikas.47 

 

I motsats till NESS-testet kan den s.k. differensläran användas. 48  Differensläran används 

vanligtvis för att uppskatta skadeståndsbelopp, men kan också användas för att avgöra huruvida 

ett visst skeende ska anses kausalt eller inte.49 När den används för att bestämma kausaliteten 

ersätts det faktiska händelseförloppet med ett hypotetiskt händelseförlopp för att avgöra hur 

skeendet hade sett annorlunda ut om handlingen hade företagits.50 Differensläran blir alltså 

främst aktuell det är frågan om underlåtelse snarare än en aktiv handling.51 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Hellner och Radetzki, 2018, s. 208, se även NJA 2012 s. 597. 
45 Schultz, 2010, s. 416. 
46 Schultz, 2010, s. 409. 
47 Korkka, 2018, s. 160. 
48 Differensläran användes exempelvis av hovrätten i den s.k. Prosolviadomen se vidare nedan under kap 6. 
49 Hellner och Radetzki, 2018, s. 355 ff. För ett exempel på när läran används för att avgöra faktiskt kausalitet se 

Prosolviadomen under 6.1. 
50 Korkka, 2018, s.159. 
51 Se a.a., s. 159 f. 
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4 Skadeståndsreglerna i ABL 
 

Detta kapitel läses företrädesvis i relation till det föregående. Det syftar dels till att förklara det 

skadeståndsrättsliga ramverket i ABL, dels till att illustrera vilka skillnader som finns i ABL:s 

specialregler i förhållande till den allmänna skadeståndsrätten.  

 

4.1 Allmänt om skadestånd enligt 29 kap. 1–3 § ABL 

I 29 kap. 1 § 1 st. ABL anges att en stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör (VD) 

som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget ska 

ersätta skadan. Om skadan inte träffar bolaget, utan en aktieägare eller någon annan ska samma 

ansvarssubjekt svara för skadan om den orsakats genom en överträdelse av ABL, 

årsredovisningslagen (1995:1554) eller aktiebolagets bolagsordning. Kretsen av ansvarssubjekt 

inkluderar även styrelsesuppleant som trätt in i ordinarie ledamots ställe, liksom vice VD som 

inträtt som VD, se kap. 3 § 2 st. ABL samt 8 kap. 28 § 1 st. ABL. Även en likvidator ingår i 

ansvarskretsen, se 25 kap. 30 § 1 st. ABL. Däremot ingår inte personer som utsetts till särskilda 

firmatecknare.52 Bestämmelsen i 29 kap. 1 § ABL innehåller två led, vilka berör dels det externa 

ansvaret och dels det interna ansvaret. 

 

En förutsättning för skadeståndsansvar att det finns en skada. Något som också beskrivs ovan, 

under avsnitt 3.2, är att det finns olika typer av skador. Vilken typ av skada det rör sig om i ett 

specifikt skadefall är avgörande för vilken kausalitetsbegränsande lära som används.  

 

4.2 Internt och externt ansvar  

Skadeståndsansvaret i 29 kap. 1 § ABL innehåller som nämnt två typer av skadeståndsansvar. 

Dels det interna ansvaret och dels det externa ansvaret. Med det interna ansvaret avses ansvaret 

mot det egna bolaget. Den skadevållande har, i dessa fall, skadat det egna bolaget under 

utförandet av sitt uppdrag för bolaget.53 Motsatsvis avses med det externa ansvaret skador som 

har drabbat annan än bolaget. Med annan avses i regel tredje man i form av borgenärer, men 

även aktieägare kan ha rätt till ersättning.54  Även utomkontraktuella skador kan ersättas i 

enlighet med detta lagrum. För att det externa skadeståndet ska vara aktuellt krävs också att den 

skadevållande har överträtt antingen bolagsordningen eller ABL, se 29 kap. 1 § ABL. I dessa 

                                                 
52 En särskild firmatecknare är inget bolagsorgan. Det är istället det organ som delegerat uppgiften till 

firmatecknaren som kan hållas ansvarig, se prop. 1993/94:196 s. 171. 
53 Samuelsson, 2015, s. 111. 
54 A.a., s. 112. 
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fall finns alltså normskyddsläran inbakad i lagrummet. För att skadeståndsansvar ska vara 

aktuellt krävs att den skada som har orsakats faller inom ramen för den aktuella normens 

skyddsintresse. 55  Utöver detta görs också en distinktion mellan direkt och indirekt skada 

avseende det externa ansvaret. Direkta skador är sådana skador som direkt drabbat aktieägare 

eller tredje man. Detta kan ta formen av exempelvis juridiska kostnader för konsultation om ett 

beslut som är ifrågasatt.56 Indirekt skador är skador som påverkat aktieägarnas aktieinnehav 

negativt. För att en sådan skada ska vara ersättningsgill krävs, förutom de tidigare nämnda 

reglerna om normöverträdelse och skyddsändamål, också, att skadan inte har drabbat alla 

aktieägare lika.57 Ytterligare en skillnad mellan den interna och externa ansvarsregleringen är 

att det interna ansvaret kringgärdas av särskilda krav för att talan ska få väckas samt av särskilda 

preskriptionsfrister. 

 

Det interna skadeståndsansvaret kräver, i motsats till det interna, inte att någon specifik norm 

har överträtts. I dessa fall gäller allmänna regler om culpa, och adekvat orsakssamband.58 

 

4.3 Culpa 

Aktsamhetskravet i ABL har inslag av rättspolitiska avvägningar. Dels måste beaktas att 

styrelse och VD måste kunna fatta beslut som inte alltid är helt riskfria, och dels måste beaktas 

aktieägares och tredje mans intressen.59 Ställs aktsamhetskravet allt för högt fungerar VD och 

styrelse i praktiken som en försäkring för företagets förluster, samtidigt som rekryteringen av 

kompetenta personer till sådana uppdrag sannolikt skulle bli lidande.60 Å andra sidan, ställs 

aktsamhetskravet allt för lågt, försvinner säkerheten för aktieägare och tredje man, och VD och 

styrelseledamöternas uppdrag skulle, som Dotevall uttrycker det, få “närmast ceremoniell 

karaktär”. 61  Dotevall menar att culpa-bedömningen i 29 kap. 3 § ABL, om revisorers 

skadeståndsansvar, vilken följer av god revisionssed, inte går att applicera på en culpa-

bedömning som avser styrelseledamöter eller en VD. Anledningen till att culpabedömningen 

mellan dessa grupper skiljer sig, beror på det inte finns någon allmänt accepterad sedvänja som 

styr styrelseledamöters eller en VD:s handlande. Enligt Dotevall är man således förpassad till 

en fri culpa-bedömning i 29 kap. 1 § ABL, likt den som följer av den allmänna 

                                                 
55 Se närmare om normskyddsläran under avsnitt 5.3. 
56 Samuelsson, 2015, s. 112. 
57 A.a., s, 113. 
58 A.a., s. 113, se dock vidare under avsnitt 6.1 om kausalitetsbegränsningen avseende detta lagrum. 
59 Dotevall, 2008, s. 61. 
60 A.a., s. 61. 
61 A.a., s. 61. 
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skadeståndsrätten. 62  Huruvida culpa-bedömningen verkligen liknar den som företas i den 

allmänna skadeståndsrätten är emellertid oklart. Svernlöv påpekar att det inte finns någon 

lagstadgad regel i svensk rätt som liknar den i amerikansk rätt om business judgment rule 63, 

men att denna dock har influerat svensk rätt i den meningen att svenska domstolar inte bedömer 

huruvida styrelsens och VD:s beslut varit korrekta ur ett affärsmässigt perspektiv.64 Så länge 

ärendet är förberett inom ramen för sedvanan lämnas affärsbeslutens eventuellt risktagande 

utanför ekvationen.65 Att styrelse och VD har en betydande handlingsfrihet inom ramen för 

affärsbesluten medför att tröskeln för vad som anses oaktsamt är högre gällande styrelse och 

VD:s skadeståndsansvar än vad som gäller för den allmänna skadeståndsrätten.66  

 

4.4 Skada 

Person- och sakskador har redan diskuterats kortfattat ovan i avsnitt 3.2. För att begränsa 

räckvidden av kausaliteten när dessa skador är för handen är gängse uppfattning att 

adekvansläran ska användas.67 Skador som inte fallet under denna kategori är mer ovanliga, 

och huvudregeln är att dessa endast ersätts om de har föregåtts av brott, se 2 kap. 2 § SKL. 

Dessa typer av skador kallas rena förmögenhetsskador, och är ekonomiska skador som inte har 

något samband med en person -eller sakskada.68 Det finns emellertid undantag till att ett brott 

måste föregå dessa typer av skador, och i vissa sammanhang är dessa typer av skador de enda 

förekommande, exempelvis i 29 kap. 1-3 §§ ABL. 69  I förarbetena till SKL nämns att 

normskyddsläran kan bli tillämplig i att begränsa kausalitet vid rena förmögenhetsskador.70 

Skadorna som avses i förarbetena är emellertid inte de nyss nämnda, som hänför sig ABL, utan 

de som nämns i SKL, dvs. rena förmögenhetsskador som vållats genom brott. 

 

Svernlöv menar att det aktiebolagsrättsliga skadebegreppet inte skiljer sig från skadebegreppet 

i den allmänna skadeståndsrätten. De aktiebolagsrättsliga skadorna, är emellertid, menar 

Svernlöv, i princip uteslutande i formen av rena förmögenhetsskador. Det finns inget som 

hindrar att en styrelseledamot påförs skadeståndsansvar för sakskador, men i realiteten 

                                                 
62 A.a., s. 64 f.  
63 För en närmare förklaring av “business judgement rule”, se Svernlöv, 2007, s. 135.  
64 A.a., s. 135. 
65 A.a., s. 136 f. 
66 Se a.a., s. 137. 
67 Hellner Radetzki, 2018, s. 187 samt prop. 1972:5 s. 623. 
68 Bengtsson, Skadeståndslagen (1972:208) i kommentaren till 2 kap.1 §, Karnov. 
69 Svernlöv, 2012, s. 53. 
70 Prop. 1972:5 s. 512. 



22 

 

förekommer endast ekonomiska skador, och normalt endast rena förmögenhetsskador.71 Att 

definiera skadebegreppet i ABL mer än så, menar Svernlöv, är vanskligt. En sådan definition 

blir antingen alldeles för bred eller alldeles för snäv. Enligt Svernlöv, räcker det alltså med att 

definiera skadebegreppet genom att hänvisa till den allmänna skadeståndsrättens definition av 

allmän förmögenhetsskada, dessutom, är det, enligt Svernlöv, inte heller nödvändigt att ha en 

definition som innefattar alla situationer, utan det är bättre att formulera skadebegreppet 

normativt för varje situation.72 Vad gäller beloppet vållar det sällan några större problem att 

fastställa, och skulle det vara det, finns det en möjlighet för domstolen att skönsmässigt 

uppskatta skadans storlek enligt 35 kap. 5 rättegångsbalken (1942:740).73  

 

4.5 Orsakssamband  

Allmänna skadeståndsrättsliga gäller regler vad avser orsakssambandet i 29 kap. 1 § ABL.74 

Vad som sagts om orsakskonkurrens ovan får emellertid större betydelse för skador i ABL än 

vad som gäller för den allmänna skadeståndsrätten. Skadorna i ABL orsakas vanligtvis av flera 

faktorer i ett större skeende av händelser. Det kan vara svårt att avgöra vilken av faktorerna som 

ska anses utgöra den huvudsakliga orsaken till skadan. Korkka anger ett exempel på när flera 

faktorer inverkar på skadan.75 

 

”Bolag A säger upp ett samarbetsavtal med bolag B efter att det har fått vetskap om att B:s 

revisor har förfarit oaktsamt. Revisorn har avgett en s.k. ren revisionsberättelse, fastän denne 

borde ha märkt att bolagets verkställande direktör förskingrat B:s medel redan under flera års 

tid. Samtidigt förlorar bolag B en rättegång som är viktig för dess affärsverksamhet, till följd 

av vilket B:s aktiekurs sjunker märkbart. Man kan presumera att vilken som helst av faktorerna 

(revisors oaktsamhet eller förlusten i rättegången) skulle ha lett till att A sagt upp avtalet. Efter 

att A sagt upp avtalet lider B skada i form av utebliven affärsvinst. B kräver att revisorn ersätter 

skadan.”76 

Används det s.k. NESS-testet kan varje del av orsakandet prövas var för sig. Den första 

minimisammansättningen av faktorer som ensamt skulle kunna orsakat skadan är revisorns 

oaktsamhet, utan den förlorade rättegången. Frågan som ställs är då huruvida den ensam hade 

                                                 
71 Svernlöv, 2007, s. 130. 
72 Andersson, 1993, s. 298. 
73 Svernlöv, 2007, s. 130. 
74 Dotevall, 1989, s. 94. 
75 Korkka, 2018, s. 163. 
76 A.a., s. 163. 
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kunnat orsaka skadan, vilket den troligen skulle. Revisorns oaktsamhet ska på det sättet också 

ensamt anses kausal i förhållande till bolagets skada. Även den förlorade rättegången skulle 

troligtvis anses kausal. Båda orsaker kan alltså anses stå i orsakssamband med skadan.77 Vad 

som har sagts om NESS och den faktiska kausaliteten får alltså ännu större betydelse i dessa 

fall. 

 

Dotevall menar att utvecklingen går mot en bevislättnad avseende orsakssambandet i den 

aktiebolagsrättsliga skadeståndsrätten. När det är bestritt huruvida en viss handling har orsakat 

skadan är det tillräckligt att den skadelidande förklaring till skadan är mer trolig än svarandes.78   

 

4.6 Skillnaderna mellan de aktiebolagsrättsliga skadeståndsreglerna 
och de allmänna skadeståndsreglerna sammanfattade 

Det är tydligt att det finns ett stort mått av rättspolitiska avvägningar avseende skadeståndet i 

ABL. Även om culpan egentligen ska bedömas på samma sätt som vad gäller den allmänna 

skadeståndsrätten, påpekas det i doktrinen att vissa avvägningar måste göras för att begränsa 

skadeståndets räckvidd. Utöver detta delas också skadeståndsansvaret upp i ett internt och 

externt ansvar. Avseende det externa skadeståndsansvaret är möjligheten till skadestånd 

begränsad i lag. Här är alltså skadeståndsmöjligheterna avskurna ytterligare. Även i 

diskussionen om skadebegreppet lyser dessa ändamålsöverväganden till viss del igenom. 

Orsakssambandet bedöms på samma sätt som gäller för den allmänna skadeståndsrätten. Vad 

gäller den aktiebolagsrättsliga skadeståndsrätten får emellertid orsakskonkurrens en större 

betydelse. Detta medför att en tydlig orsakssambandsbedömning blir ännu viktigare än vad som 

gäller för den allmänna skadeståndsrätten. Kritiken mot användandet av 

orsakssambandsbedömningar som inte är tydliga har även i de präglats av en vilja att 

skadeståndsansvaret inte ska bli allt för utvidgat.  

 

Som kommer att redogöras för nedan är detta ett genomgående tema avseende den 

aktiebolagsrättsliga skadeståndsrätten. Diskussionen om kausalitetsbegränsningarna präglas 

också av dessa ändamålsövervägningar i stort.      

                                                 
77 A.a., s. 164. 
78 Dotevall, 1989, s. 94. Se även NJA 1983 s. 622, NJA 1982 s. 421, NJA 1983 s. 701. 
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5 Kausalitetsbegränsningar 
 

Detta kapitel behandlar de olika kausalitetsbegränsande lärorna som förekommer i praxis och 

litteraturen. Kapitlet inleds med en redogörelse av adekvanslärans utformning. Efter det 

diskuterar jag hur olika författare har tolkat adekvanslärans innehåll, dels för att visa vilka 

uttryck adekvansläran har tagit, och dels för att illustrera att det inte finns någon enhetlig 

definition av adekvanslärans exakta innehåll. Efter detta följer en redogörelse av den kritik som 

har riktats mot adekvansläran. Normskyddslärans innehåll redogörs också för, samt Anderssons 

skyddsändamålslära. Kapitlet fungerar som en bakgrund till den senare delen av uppsatsen där 

kausalitetsbegränsningarna avseende ABL diskuteras. De ändamålsavvägningar som 

Andersson diskuterar är av särskilt intresse för uppsatsens syfte.  

 

5.1 Adekvansläran 

Den rådande uppfattningen inom den skadeståndsrättsliga doktrinen är att det krävs att 

orsakssambandet mellan skada och skadevållande handling är adekvat. Radetzki ger i sin 

avhandling några exempel på hur adekvansläran formulerats av olika författare: Skadan ska i 

viss mån vara en förutsebar och typisk följd av den skadevållande handlingen; skadan står i 

förbindelse med handlingens farliga egenskaper; i och med handlingens företagande ökar risken 

för skadans inträffande i viss utsträckning.79 Ingen av formuleringarna har fått företräde framför 

någon annan. Det kan tyckas att formuleringarna avser att uttrycka i princip samma sak. 

Radetzki ger dock några exempel på hur de olika formuleringarna kan få olika resultat i 

praktiken.80 Han nämner emellertid att de olika formuleringarna i de allra flesta fall får liknande 

utfall. Det verkar inte heller finnas någon vilja inom doktrinen att välja en formulering framför 

en annan.81 Trots de praktiska svårigheter det skulle kunna innebära verkar det sålunda vara 

accepterat att adekvansläran inte låter sig sammanfattas i en enhetlig formel. Det verkar 

emellertid som, om man får tro Radetzki, att det finns ett begränsat antal formuleringar att välja 

mellan.82  Radetzki framhåller emellertid, att adekvansläran inte kan anses vara en rättslig 

princip som begränsar skadevållandes ansvar, utan att den istället ska ses som en metod med 

hjälp av vilken ett resonemang om skadeståndets gräns i kausalitetshänseende kan diskuteras. 

                                                 
79 Radetzki, 1998, s. 16 med vidare hänvisningar till Andersson, 1993 s. 98; Dufwa, 1993, s. 2545; Lødrup, 

1995, s. 289; Nygaard, 1992, s. 348. 
80 A.a., s. 17. 
81 A.a. s. 19.  
82 Se Radetzki, 1998, s. 16 f. 
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Betraktas adekvansläran på detta sätt torde den, enligt Radetzki, kunna accepteras av de flesta, 

även i den fragmenterade form den förekommer.83  

 

Det ter sig emellertid som otillfredsställande att domstolarna skulle kunna tillämpa olika 

formuleringar av adekvansläran och således få olika praktiska resultat från fall till fall. Man bör 

alltså inte, som Radetzki gör, lämna det vid att det inte finns någon enhetlig definition av 

adekvansläran. Som Radetzki påpekar lämnar ju formuleringarna trots sina likheter dörren 

öppen för olika resultat. Metoden är trots allt avgörande för vilket resultat som nås.  

 

5.1.1 Olika formuleringar och uppfattningar 

I tysk (och i svensk) rätt fanns det under sent 1800-tal regler om att en misshandel som fått 

dödlig utgång, trots att det saknades uppsåt till döden, skulle bestraffas strängare än om 

misshandeln inte hade fått dödlig utgång. Som en reaktion på detta presenterade den tyska 

filosofen Kreis adekvansläran. Han menade att det var stötande att döden kunde verka i 

straffskärpande riktning trots att det inte fanns något samband utöver själva orsakssambandet. 

Kreis presenterade således adekvansläran som ett sätt att begränsa ansvaret för objektivt 

överskott. Kreis uttrycker det som att man inte endast kan kräva orsakssamband mellan 

misshandeln och döden, utan ett orsakssamband som generellt sett har främjat denna. 84 

Adekvansläran vann senare anslutning i Tyskland såväl som i de nordiska länderna.  

 

I de följande avsnitten, 4.1.2 − 4.1.6, presenteras huvudlinjerna hos några rättsvetenskapliga 

författare avseende adekvanslärans formulering. Redogörelsen är inte uttömmande, utan syftar 

istället till att illustrera att det förekommer olika uppfattningar i doktrinen om hur adekvansläran 

ska formuleras, och samtidigt ge en bild av de huvudsakliga problemformuleringar som 

adekvansläran medför. Avseende ordningen författarna presenteras i är den kronologisk, äldst 

först. En sammanfattande redogörelse av adekvanslärans huvuddrag presenteras nedan under 

5.1.6. 

 

5.1.2 Karlgren 

Karlgren beskriver adekvansläran som att handlingen typiskt sett ska inrymma den fara som 

sedermera har realiserats.85 Karlgren använder formuleringen att skadan ska ligga i farans 

                                                 
83 Radetzki, 2018, s. 57. 
84 Strahl, 1964, s. 324 f. med vidare hänvisning till Kreis, 1889, s. 226 f. 
85 Karlgren, 1975, s. 45. 
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riktning. Karlgren är emellertid kritisk till formuleringen att faran ska ha varit ”en beräknelig 

påföljd av agerandet.”86  Detta menar han skulle ge orimliga följder och erbjuder följande 

exempel som förklaring: ”Misshandlas en person kan […] en skada som uppkommit genom 

sårfeber vara adekvat, även om sårfeber i allmänhet inte är något som behöver befaras.”87 Det 

kan nämnas att en sådan skada troligen inte heller skulle rymmas inom adekvansformuleringen 

som erbjuds av Schultz och Saxén.88 Karlgrens beskrivning av adekvansläran fokuserar alltså i 

stor utsträckning på huruvida den skadevållande handlingen innefattat de skador som 

realiserats. Avseende formuleringen att skadan ska vara en beräknelig följd av handlingen anger 

Karlgren, lite raljant, att hade prövningen utgått från en fackman på området, hade troligtvis en 

läkare, även om det möjligtvis hade krävts en mycket skicklig läkare, kunnat förutse nästan 

vilken skada det än hade varit fråga om. Han menar att alla skador som kan tänkas uppkomma 

hur osannolika de än må vara i sådana fall potentiellt kunna räknas med i bedömningen. 

Karlgrens formulering om att handlingen ska inrymma den skada som har realiserats för 

tankarna till normskyddsläran.89   

 

5.1.3 Saxén 

Saxén menar att det inte finns, eller kan finnas, någon sammanfattad adekvanslära, utan att 

adekvansläran är ett samlingsbegrepp som syftar till att utesluta ansvar för handlingar som är 

för avlägsna skadan. 90  Han menar att adekvansbedömningen måste definieras utifrån det 

specifika fall det bedöms. Utgångspunkten bör, enligt Saxén vara att ”den inträffade skadan ska 

ligga i farans riktning” Han menar att en sådan formulering är logisk eftersom det, som han 

själv uttrycker det, ”bör finnas ett orsakssamband inte bara mellan själva handlingen utan också 

det oaktsamma i handlingen.” 91  Saxén menar också att rimlig utgångspunkt i 

adekvansbedömningen är vad som beskrivs i den s.k. normskyddsläran, där en viss norm med 

ett särskilt skyddsintresse ska ha överträtts för att skadestånd ska vara aktuellt. Saxén menar 

emellertid inte att normskyddsläran kan ersätta adekvansläran utan att den istället kan vara en 

användbar del av den.92 Adekvansbedömningen är, menar Saxén, dels något man försöker 

fastställa genom att granska fakta i målet, det vill säga, hur närliggande var den skadevållande 

                                                 
86 Avseende den formuleringen se, Andersson, 1993, s. 95 med hänvisning till b.la. Bengtsson m.fl., 1985 s.43.; 

Bomgren, 1968, s. s.355.  
87 A.a., s. 46. 
88 Jfr Saxén, 1975, s. 134 ff. och Schultz, 2010, s. 70. 
89 Jfr. nedan under 5.2. 
90 Saxén, 1975, s. 134. 
91 A.a., s. 135. 
92 A.a., s. 136. 
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handlingen med den inträffade skadan, hur förutsägbar var den, och dels en juridisk värdering. 

Det finns ingen formulering, enligt Saxén, som på ett exakt sätt kan sätta gränserna för vad som 

ska anses adekvat i skadeståndshänseende.93 

 

5.1.4 Schultz 

Schultz föreslår att adekvansläran ska sammanfattas i en enhetlig formulering. Han föreslår 

själv att en sådan formulering skulle kunna sammanfattas i att ”orsakssambandet ska framstå 

som rimligt”. Schultz menar att ett sådant, sammanfattat, adekvanskrav sedermera skulle kunna 

systematisera vad kravet på rimlighet innebär i olika situationer.94 Schultz fokus är att ge 

adekvansläran en, i hans mening, rättvis utformning. Fokus bör enligt Schultz inte vara på 

skadevållaren utan på den skadelidande. Utgångspunkten ska alltså enligt Schultz inte vara i 

vilken mån man kan begränsa skadevållarens ansvar utan utgångspunkten ska vara ett i princip 

strikt ansvar för de skador som vållats genom culpa, undantaget de skador som Schultz uttrycker 

det ”inte är rimliga”.95 Man kan misstänka att Schultz adekvanskrav således skulle sträcka sig 

längre än vad som följer av andra formuleringar av adekvansläran. Det är emellertid svårt att 

klargöra huruvida Schultz formulering skulle vara mer inklusiv än någon annan formulering. 

Schultz understryker också att ”det finns åtskilliga situationer där skadeståndsansvar inte är 

rimligt trots kriterierna för culpa, kausalitet och skada är uppfyllda”.96 

 

5.1.5 Kritiken mot adekvansläran 

Andersson delar upp kritiken mot adekvansläran i två underavdelningar, dels kritiken mot 

adekvanslärans effektivitet som kausalbegränsande metod, och dels kritiken mot 

adekvanslärans teoretiska ramverk. 97  Problemen med effektiviteten av adekvansläran kan 

sammanfattas som en kritik mot dess vaghet. En sådan vaghet, menar Andersson, medför att 

resultaten av tillämpningen av läran blir osäkra.98 Det medför att ramarna för bedömningen av 

kausalitetens gränser är svåra att fastställa. En innehållslös formulering medför att gränsen för 

vad som ska anses kausalt och vad som inte ska göra det blir flytande, och ytterst att den 

bedömningen lämnas till den som avgör det specifika fallet. Utöver vagheten i adekvansläran 

riktas av Strahl kritik mot adekvansläran eftersom den inte tar hänsyn till de kunskap om fakta 

som finns i målet. Strahl menar att läran på det sättet bygger på okunnighet, “[...] läran [har] 

                                                 
93 A.a., s. 140. 
94 Schultz, 2010, s. 70. 
95 A.a., s. 73 f.  
96 A.a., s. 74. 
97 Andersson, 1993, s. 106. 
98 A.a., s. 107. 
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upphöjt okunnighet till princip”.99 Efter att på objektiva grunder ha bestämt kausalsambandet 

mellan en handling och en skada, ska man i adekvansläran, bortse från denna kunskap och ställa 

sig ovetande till skadans orsakande, menar Strahl. 100  Man ska undanta vissa fall från ett 

specifikt skeende som inte generellt har en tendens att orsaka effekten som har förekommit. 

Strahl menar att en sådan tendens inte kan påvisas utan abstraktion och att det saknas normer 

för hur en sådan abstraktion ska ske.101 Strahl föreslår istället att en liknande formulering som 

används i straffrätten, används i skadeståndsrätten. I straffrätten riktar bedömningen in sig på 

huruvida ett visst handlande varit culpös eller inte, och huruvida gärningsmannen ta risken för 

skada i beräkning när denne utförde handlingen.102 Som Strahl också påpekar finns det, precis 

som vad gäller adekvansläran ett bedömningsmoment i denna formel. Skillnaden, menar Strahl, 

är emellertid att denna bedömning inte gör anspråk på “att ange ett för allt ansvar på grund av 

orsakande gemensamt rekvisit.”103  Sannolikhetsbedömningen ska utgå från skadevållarens 

vetenskap vid företagandet av handlingen, med hänsyn till vilka möjliga handlingsalternativ 

han haft. Utifrån det grundas bedömningen huruvida han kunde ha räknat med risken för skadan 

eller inte. På detta sätt, menar Strahl, undviks abstraktionsmomentet som är knutet till den 

sedvanliga adekvansläran.104  

 

Kritiken mot adekvanslärans teoretiska ramverk sammanfattas av Andersson dels som att det 

har skett en onödig sammanblandning av kausaliteten och adekvansen och dels huruvida en 

sannolikhetsbedömning överhuvudtaget kan anser vara en godtagbar gräns för att fastställa 

kausalitetens gräns.105 Rörande den första anmärkningen, sammanblandningen av kausaliteten 

och adekvansen, menar Andersson att adekvansen inte går att härleda på ett alltigenom logiskt 

sätt. Han menar att adekvansläran snarare än att vara en logisk begränsning av kausalitetens 

gränser istället är en ändamålsenlig avgränsning.106 En sådan avgränsning, menar Andersson, 

bör inte sammanblandad med en logisk avgränsning. Speciellt inte om orsaksproblematiken 

också får betydelse för beräknandet av skadeståndets storlek.107  

 

                                                 
99 Strahl, 1964, s. 328. 
100 A.a., s. 333. 
101 A.a., s. 338.  
102 A.a., s. 337. 
103 A.a., s. 337. 
104 A.a., s. 339. 
105 Andersson, 1993, s. 112. 
106 A.a., s. 112. 
107 Andersson, 1993, s. 113. 
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Gällande Anderssons anmärkning avseende sättet kausalitetens gräns prövas frågar sig 

Andersson huruvida en sannolikhetsbedömning överhuvudtaget är ett godtagbart sätt att 

begränsa kausaliteten på. 108  Anledningen till att en kausalitetsbegränsning överhuvudtaget 

görs, menar Andersson, är preventionstanken. Andersson ifrågasätter huruvida 

preventionseffekten verkligen påverkas av enskilda skadeeffekters sannolikhet, eller huruvida 

vissa impulsiva handlingar ens har inslag av omedvetna sannolikhetsbedömningar. Att därför 

använda sannolikhet för att begränsa kausaliteten och att motivera detta med preventionstanken 

framstår onekligen inte som ändamålsenligt. Att vissa handlingars konsekvenser svårligen kan 

överblickas förstärker inte heller preventionsmomentet.109 Utöver denna inledande kritik av 

adekvansläran hävdar också Andersson att läran är orealistisk och att den egentligen inte 

används. Tillämpningen av adekvansläran kommer bara i fråga när det av olika anledningar 

finns anledning att tvivla på huruvida en viss skadeföljd är sannolik eller inte. Andersson menar 

att det går att se adekvansläran som en sorts skenmotivering till ett på förhand bestämt resultat. 

Bedömaren har redan en presupposition om utfallet. Det framstår på ytan som att skadan är en 

osannolik följd av handlandet, och för att motiveringen till detta inte ska anses skönsmässigt 

kläs den i en egentligen innehållslös princip. Andersson menar att adekvansläran egentligen 

endast utgör en rimlighets -eller billighetsprincip.110  

 

5.1.6 Sammanfattning   

Sammanfattningsvis kan man uttrycka det som att adekvansläran ämnar begränsa ansvarets 

räckvidd. Olika författare har valt att formulera läran på olika sätt men de syftar alla till att 

reglera samma problem. Skador som ter sig, orimliga, osannolika, som inte legat i farans 

riktning eller som inte är påräkneliga bör inte vara skadeståndsgrundande. Detta har sin 

teoretiska grund i preventionstanken. Skador som ter sig som helt slumpmässiga är omöjliga att 

undvika. Det finns således inget behov av att skadeståndsbelägga dem i preventivt syfte. 

Problemet är hur sannolikhetens ökning ska bestämmas. Större och mindre sannolikhet är inte 

kvantifierbara termer. Det finns med hänsyn till detta en överhängande risk att den 

sannolikhetsbedömning som görs istället grundar sig på godtycke, eller magkänsla. 

 

Som Saxén påpekar kanske det inte är möjligt att utforma någon exakt adekvanslära som sätter 

gränserna för vad som är adekvat och vad som inte är det, eftersom det rör sig om värderingar 

                                                 
108 A.a., s. 113. 
109 A.a., s. 113. 
110 A.a., s. 114. 
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till syvende sist. Som Schultz emellertid påpekar är att resignera och dra slutsatsen att det inte 

finns någon vilja inom doktrinen att hitta en gemensam formulering som sammanfattar 

adekvansläran emellertid inte rätt väg att gå. Tanken att adekvansläran är elastisk och tillåter 

ett brett spektrum av omständigheter att ta hänsyn till medför oundvikligen problem som görs 

bäst i att undvikas i juridiska sammanhang. Man bör, som Strahl påpekar, tydligt kunna dra 

gränserna för adekvansens omfång. Oaktat om det går att dra några exakta gränser för 

adekvansens tillämpning eller inte är det ju emellertid möjligt att enas om en formulering. Vilka 

brister den än må ha, har den i alla fall inte bristen att den ger olika praktiska utfall för identiska 

fall. Förutom att det skapar förvirring hos praktiserande jurister, kan det också skapa en viss 

rättsosäkerhet för medborgarna. Att tillämpa olika formuleringar vilka ger olika resultat i annars 

identiska fall måste anses vara ett exempel på sådan rättsosäkerhet, även om syftet med de olika 

metoderna är att uppnå samma resultat, att begränsa ansvarets räckvidd. Det ter sig inte heller 

som meningsfullt att avfärda adekvansläran i sin helhet, utan att erbjuda några alternativa 

lösningar. De lösningar som presenteras av Andersson, vilka ska presenteras närmare nedan, 

och Strahl, medför säkerligen sina egna problem. De har dock den distinkta fördelen att de 

erbjuder en enhetlig lära att tillämpa, som dessutom saknar ett krav på abstraktion. 

 

5.2 Normskyddsläran 

Normskyddsläran används i samma syfte som adekvansläran. Den har inte kommit till uttryck 

i lagstiftning men har, som kommer att redogöras för under kapitel sex, kommit till användning 

i exempelvis skadeståndsbedömningen gällande revisorer i ABL. Den har även diskuterats som 

kausalitetsbegränsande lära gällande styrelse och VD:s ansvar.111 Normskyddsläran är precis 

som adekvansläran ingen homogen lära, men en grov indelning av läran kan göras i dels den 

traditionella beskrivningen och Anderssons skyddsändamålslära.112  

 

Den traditionella beskrivningen av normskyddsläran är också den som har fått genomslag i 

praxis, se mer om detta under avsnitt 6.1. Normskyddsläran begränsar skadeståndsansvaret till 

det skyddsintresse en viss norm har. För att applicera normskyddsläran måste två huvudsakliga 

frågeställningar besvaras. Först måste normens skyddsintresse fastställas.113 Vidare ska avgöras 

huruvida den skada som är för handen faller under några av de intressen som normen 

                                                 
111 Se bl.a. Dotevall, 2008, s. 65; Kleineman, 1987, s. 312. 
112 Radetzki, 1998, s. 37. 
113 Radetzki, 1998, s. 37, en genomgång av hur detta ska göras ges i NJA 2014 s. 272. Se närmare under avsnitt 

6.1. 
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omfattar.114 Vad gäller den allmänna skadeståndsrätten grundar sig skadeståndet ofta mer på 

normer av allmän natur, varför normens skyddsintresse kan vara svår att fastställa. Det har 

därför framhållits att normskyddsläran får större betydelse vid bedömning av normer vars 

skyddsändamål är av en mer begränsad natur, exempelvis inom straffrätten. 115 

Normskyddsläran har emellertid fått betydelse även vad gäller den allmänna skadeståndsrätten. 

Nordensson anför i en skiljaktig mening i NJA 1976 s. 458, att normskyddsläran kan få 

betydelse som en kompletterande lära till adekvansläran, när adekvansläran visar sig 

otillräcklig.116 Att normskyddsläran utgör ett komplement till adekvansläran råder det enighet 

kring i doktrinen.117 

 

Ett område där normskyddsläran anses tillämplig är stat och kommuns skadeståndsansvar. 

Detta har bekräftats genom NJA 1991 s. 138. Normskyddsläran har också, vilket utvecklas mer 

under avsnitt 6.1, vunnit mark som kausalitetbegränsande lära avseende revisorers 

skadeståndsansvar i ABL. 

 

5.3 Anderssons skyddsändamålslära 

Anderssons skyddsändamålslära skiljer sig från traditionella normskyddsläran i sådan 

utsträckning att den knappast ens kan  anses utgöra en del av denna, även om Andersson till 

viss del hämtat inspiration från normskyddsläran. 118  Andersson tar sin utgångspunkt i 

utformandet av sin skyddsändamålslära i den kritik som han riktar mot adekvansläran.119 Att 

motivera kausalitetsbegränsningarna med dess mest grundläggande delar, prevention och 

reparation, är att förbise den mångfald av värdering och ändamål som ryms inom 

skadeståndsrätten.120  Han föreslår att adekvansläran i sin helhet ersätts av den av honom 

utformade skyddsändamålsläran. Andersson menar att adekvansläran endast är en 

billighetslära, och att denna lära göms bakom resonemang av logik. Andersson vill istället 

släppa fram de värderingar som ligger bakom begränsningarna av kausaliteten. 121  

Skyddsändamålslära kan ses som en argumentationsmodell för att nå ett ändamålsenligt 

resultat.122 Andersson ägnar drygt sexhundra sidor till att presentera sin skyddsändamålslära. 

                                                 
114 Radetzki, 1998, s. 37. 
115 Radetzki, 1998, s. 39. 
116 NJA 1976 s. 458 på s. 465. 
117 Radetzki, 1998, s. 39 med hänvisning till Bengtsson, 1976, s. 349; Hellner, 1995, s. 212 m.fl. 
118 Se Radetzki, 1998, s. 39. 
119 Vilken har redogjorts för under 5.1.5. 
120 Andersson, 1994/1995, s. 397. 
121 Radetzki, 1998, s. 40. 
122 A.a., s. 40. 
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Med det sagt finns det inte plats inom ramen för denna uppsats att presentera den i sin helhet. 

Huvuddragen presenteras emellertid nedan.123 Värt att nämna i detta sammanhang är också att 

Anderssons skyddsändamålslära svårligen låter sig sammanfattas. Som han själv uttrycker det: 

“jag [har] dock aldrig sökt, och aldrig trott mig funnit, den enda och slutliga tesen eller 

principen som i ett slag löser alla problem; att tillhandahålla ett arbetsprogram är allt annat 

än att spika teser. Genom att sammanställa ett stort antal avgöranden kan emellertid tendenser 

skönjas, och det är dessa som skyddsändamålsläran avser att lyfta fram och renodla.”124 

 

Denna metod, eller arbetsprogram som Andersson uttrycker det, kan sorteras in dels 

skadevållarperspektivet och dels skadelidandeperspektivet. Skadevållarperspektivet intresserar 

sig för den ansvarsgrundande bestämmelsen, och vilka skyddsintressen den bestämmelsen har. 

Här liknar Anderssons skyddsändamålslära den traditionella normskyddsläran. Utöver detta, 

fortfarande inom skadevållarperspektivet, berörs argument som är hänförliga till skaderiskens 

förverkligande. På detta sätt innehåller Anderssons skyddsändamålslära drag både från 

normskyddsläran och adekvansläran.125 Vad gäller skadelidarperspektivet inriktar sig metoden 

på fyra olika frågeställningar. Den första frågeställningen riktar in sig på huruvida den 

skadelidande varit medvållande eller inte.126 Den andra frågeställningen berör huruvida den 

skadelidande varit särskilt mottaglig för skada. Den tredje frågeställningen berör när den 

skadelidande inte direkt har drabbats av skada, utan indirekt, en så kallad följdskada. Denna 

tredje frågeställning syftar till att utreda vilken relation den indirekt skadelidande har haft till 

den direkt skadelidande. Den fjärde och slutgiltiga frågeställningen berör juridiska 

spörsmålhänförliga till den skadelidande, exempelvis om denne själv har varit strikt 

skadeståndsskyldig.127 

 

För att illustrera hur denna arbetsmetod ur skadevållarperspektivet skulle kunna se ut, när den 

tillämpas i praktiken konkretiserar Andersson. Han använder sig av vad han kallar ett 

skolexempel ur doktrinen.  En fastighetsägare underlåter att sanda trottoaren. En fotgängare, 

som går längst trottoaren, upptäcker att den inte är sandad, och eftersom han är rädd att ramla 

vinkar han in en taxi. Taxifärden slutar emellertid i en olycka, och fotgängaren bryter armen. 

                                                 
123 För en mer omfattande sammanfattning av Anderssons skyddsändamålslära se Andersson, 1994/1995, s. 392 

ff.  
124 Andersson, 1994/1995, s. 398. 
125 Andersson, 1994/1995, s. 404 ff., Andersson, 1993, s. 357. 
126 Andersson, 1994/1995, s. 407. 
127 Radetzki, 1998, s. 41. 
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Tillämpas Anderssons skadevållarperspektiv i detta fall nås slutsatsen redan i första ledet att 

fastighetsägaren inte kan anses skadeståndsskyldig. Den fara som handlingsregeln syftade till 

att avvärja har inte realiserats, fotgängaren ramlande ju inte på den isiga trottoaren.128  

 

5.4 Skillnaderna mellan de olika kausalitetsbegränsande lärorna 
sammanfattade 

Skillnaden i den allmänna skadeståndsrätten och den aktiebolagsrättsliga skadeståndsrätten 

kräver, som nämnt ovan, att hänsyn tas till viljan att begränsa skadeståndsansvarets räckvidd. 

Vilken kausalitetsbegränsande lära som lämpar sig bäst för detta diskuteras nedan under kap. 

6. För att underlätta för läsaren ges först en sammanfattning av skillnaderna i de olika 

kausalitetsbegränsande lärorna. 

 

Adekvansläran har traditionellt definierats som ett sätt att begränsa kausaliteten avseende hur 

sannolikt ett visst skeende kan anses vara. Detta har emellertid mötts av kritik. Kritiken har 

främst varit inriktad på att en sådan sannolikhetsbedömning svårligen kan kvantifieras, och att 

adekvansläran således riskerar att bli alldeles för vag och godtycklig. Normskyddsläran, å andra 

sidan riktar in sig på att begränsa skadan till de intressen som kan anses fall inom en viss norms 

skyddsändamål. Den bedömningen kan visserligen vara nog så svår att göra, och kan i och för 

sig också innehålla ett visst mått av godtycke. Anderssons skyddsändamålslära fokuserar 

istället för att försöka hitta någon exakt gräns för kausalitetens räckvidd, på att använda de 

ändamålsavvägningar som gör sig gällande i ett specifikt fall för att på så sätt bestämma 

kausalitetens gränser.  

 

  

                                                 
128 Andersson, 1993, s. 356. 
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6 ABL och kausalitetsbegränsningarna 
 

I detta kapitel redogörs för kausalitetsbegränsningarna i ABL, genom NJA 2014 s. 272 och NJA 

2016 s. 609 samt SOU 2008:97. Motiven till dessa domar diskuteras i syfte att ge vägledning 

till hur frågan kausaliteten ska begränsas avseende styrelse och VD:s ansvar ska besvaras. 

Prosolviamålet, och det amerikanska rättsfallet Ultramares diskuteras för att illustrera det s.k. 

flodvågsargumentet. Anderssons tankar runt flodvågsargumentet berörs också kort. Därefter 

redogörs för Korkkas, Gomards, Kleinemans och Dotevalls argument för hur kausalitetens ska 

begränsas. 

 

6.1 Avgränsning av den skadeståndsberättigade kretsen 

En potentiellt problematisk aspekt, som inte återfinns i den allmänna skadeståndsrätten är att 

kretsen av skadelidande i vissa fall kan vara oförutsägbart stor. I 2008 års utredning om 

revisorers skadeståndsansvar diskuterades detta problem.129 Av utredningen framgår det att en 

relativt ringa överträdelse av någon tillämplig regel kan få stora följdverkningar, varför det 

finns ett intresse att på något sätt begränsa kretsen av ersättningsberättigade skadelidande.130 

Vidare anges att en sådan begränsande lära redan existerar och att den ska tillämpas i dessa fall, 

den så kallade normskyddsläran.131 Det verkar emellertid inte som att normskyddsläran avses 

som en kausalitetsbegränsande lära, utan att den finns till för att exkludera vissa som annars 

skulle tillhöra ersättningsberättigade kretsen. “[...] skadelidande måste kunna visa att en 

bestämmelse som syftar till att skydda just den intressentkategori som han eller hon tillhör 

(aktieägare, bolagsborgenär, anställd, etc.) har överträtts.”.132 Jämför detta med vad som 

nämns senare på samma sida om att “[...]den skadelidande kan visa att det föreligger ett 

orsakssamband mellan den skadegörande handlingen eller underlåtenheten och inträffad 

skada. Detta innebär att handlingen eller underlåtenheten ska ha varit en nödvändig och 

tillräcklig betingelse för inträffad skada.”. Att handlingen ska ha varit en nödvändig betingelse 

och tillräcklig betingelse för skadan är en av många formuleringar som används för att beskriva 

adekvansläran. Det verkar således som att vid tidpunkten för 2008 års utredning om revisorers 

skadeståndsansvar så har adekvansläran varit den rådande kausalitetbegränsande principen 

även vad gäller ABL-fallen. Att skadeståndet på detta sätt kan begränsas med hjälp av 

normskyddsläran i kombination med adekvansläran förhindrar att en VD:s och styrelses 

                                                 
129 SOU 2008:79. 
130 SOU 2008:79 s. 100 f. 
131 SOU 2008:79 s. 101. 
132 A.a., s. 101. 
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uppdrag blir allt för riskfyllt. Styrelsen och VD:n måste kunna utföra sina uppdrag effektivt och 

ibland ta potentiellt riskfyllda beslut, utan att för den delen bli skadeståndsskyldiga skulle de 

visa sig vara felaktiga. Argumentet att frångå adekvansläran till fördel för normskyddsläran i 

dessa fall stammar också från denna synpunkt.133 Dotevall uttrycker det som att VD:n och 

styrelsen annars endast fungerar som en försäkring för eventuella förluster. 134  Att vissa 

beteenden likväl måste medbringa skadeståndsansvar är klart. Styrelsen och VD:n skulle annars 

endast få ett rent ceremoniellt ansvar för bolaget och vara fria att agera hur som helst.  

 

6.2 Prosolvia, Floodgate-rädslan och normskyddsläran  

Flera röster i doktrinen och förarbeten, bl.a. Dotevall, Svernlöv, samt, som har nämnts ovan, 

SOU 2008:79, har höjts för att varna för att skadeståndsansvaret i 29 kap. 1-3 §§ ABL blir allt 

för omfattande. Rädslan för att den skadeståndsberättigade kretsen blir allt för utvidgad grundar 

sig i flertalet problem. Som Svernlöv nämner är det viktigt att styrelse och VD kan sköta sina 

uppdrag på ett effektivt sätt utan att, i onödan, behöva oroa sig för att deras handlingar ska vara 

skadeståndsgrundande och att de åläggs potentiellt enorma skadeståndsansvar. Det är inte bara 

i svensk doktrin som denna rädsla har yttrats. Det s.k. floodgate-argumentet kommer bl.a. till 

uttryck i det amerikanska fallet ”Ultramares case” från 1931.135  

 

I det aktuella fallet hade ett redovisningsföretag intygat att ett bolag hade en viss ekonomisk 

ställning per ett visst datum. Redovisningsföretaget var medvetna om att intyget skulle komma 

att visas upp av bolaget till banker, fordringsägare, aktieägare etc. Redovisningsföretagets intyg 

visade att bolaget hade större tillgångar än skulder och att bolagets nettovärde var av betydande 

storlek. Detta uttalande var felaktigt i alla avseenden, eftersom bolaget i själva verket var 

insolvent, men redovisningsföretaget hade lämnats falska utlåtanden om intäkter och kostnader 

från av bolagets revisorer. Med utgångspunkt i redovisningsföretagets balansräkning gav ett 

annat bolag (Ultramares) flera lån till bolaget. Bolaget kollapsade ett år senare och Ultramares 

lämnades med obetalda fordringar. Ultramares väckte då talan mot redovisningsföretaget. I 

domskälen framfördes följande av domaren Cardozo: “If liability for negligence exists, a 

thoughtless slip or blunder, the failure to detect a theft or forgery beneath the cover of deceptive 

entries, may expose accountants to a liability in an indeterminate amount for an indeterminate 

time to an indeterminate class.” Redovisningsföretaget befanns visserligen ha agerat oaktsamt, 

                                                 
133 Kleineman, 1987, 304; Svernlöv, 2012, s. 53.  
134 Dotevall, 2008, s. 61.  
135 Ultramares Corporation v. Touche, 174 N.E. 441 (1932). 
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men Ultramares tillerkändes inget skadestånd, på den grunden att det saknades ett kontraktuellt 

förhållande mellan redoviningsföretaget och Ultramares. Detta är alltså själva kärnan i 

floodgate-argumentet, att revisorer, och följaktligen även styrelse och VD riskerar att bli 

skadeståndsskyldiga till en, inte på förhand definierat, och obegränsat stor krets. 

 

En rädsla för att den skadeståndsberättigade kretsen blir allt för omfattande har även 

uppmärksammats i svensk rätt, mest uppmärksammat på senare år är det s.k. Prosolvia-målet. 

Efter att konsult -och programvaruföretaget Prosolvia gick i konkurs år 1998 väcktes talan mot 

företagets revisorer. Frågan i fallet var huruvida företagets revisorer kunde hållas ansvariga för 

den skada som orsakats Prosolvias borgenärer i samband med konkursen. Hovrätten fann att så 

var fallet, och revisorerna ålades att betala ett skadestånd på närmare två miljarder kronor. 

Hovrätten menade att det fanns ett adekvat orsakssamband mellan den av revisorerna oaktsamt 

utförda revisionen och skadan som Prosolvias borgenärer hade lidit.  

 

Kritik mot Prosolvia-domen riktade delvis in sig på den faktiska kausalitetsbedömningen som 

gjordes i målet.136 Kausalitetsbedömningen som gjordes i målet kritiserades också. Torkel 

Gregow går hårt åt Prosolvia-domen. Han anför följande: ”[...] hovrätten har konstruerat ett 

förenklat sätt att bedöma frågan om orsakssamband som får anses innebära ett slags 

presumtionsansvar, den besvärliga situationen i ekonomiskt och andra därmed 

sammanhängande hänseenden som Prosolvia befann sig i har inte beaktats på rätt sätt[...]”137    

 

F.d. justitierådet Bo Svensson skriver i en artikel från 2014, innan det s.k. BDO-målet138, i att 

det i ljuset av Prosolvia krävs ytterligare möjligheter för revisorn att freda sig mot 

skadeståndsanspråk. Svensson föreslår att normskyddsläran är ett lämpligt alternativ för att 

åstadkomma en sådan begränsning. 139  Prosolviadomen öppnade på detta sätt, inte bara 

dammluckorna för skadeståndet, utan också för en diskussion om begräsningen av skadeståndet 

i ABL. 

 

HD gav emellertid nya besked genom det s.k. BDO-målet, NJA 2014 s. 272. HD 

uppmärksammar i detta fall det ovan nämnda floodgate-argumentet, och poängterar att 

                                                 
136 Se vidare under avsnitt 6.3. 
137 Gregow, 2013, s. 1032. 
138 Se vidare om BDO-målet nedan. 
139 Svensson, Bo, 2014. 
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begränsandet av den skadeståndsberättigade kretsen inte utan svårighet kan fastställas. Ges 

denna en vid omfattning kan konsekvenserna bli omfattande. Inte endast för den enskilda 

personen, som kan tvingas betala ut potentiellt enorma skadeståndsbelopp, utan också för 

effektiviteten av aktiebolaget som bolagsform. Det är, som Svernlöv poängterar, viktigt att 

aktiebolaget kan bedrivas på ett alltigenom ändamålsenligt och effektivt sätt, och genom att 

utvidga skadeståndsansvarets omfång motverkas detta.140 HD:s teknik för att begränsa den 

skadeståndsberättigade kretsen är att tillämpa normskyddsläran. I BDO-målet var 

skyddsnormen den granskningsskyldighet som revisorerna har. Vilka som innefattas av den 

normens skyddsintresse måste enligt HD ställas höga krav på. Detta för att uppnå, som HD 

uttrycker det: “[…] en rimlig balans mellan det skadegörande handlandet och dess 

skadeståndsrättsliga konsekvenser […]”. Hur normskyddsläran ska tillämpas får också med 

hänsyn till detta avgöras från fall till fall, menar HD.    

 

HD poängterar alltså att adekvanskravet inte alltid är tillräckligt för begränsa skadeståndet och 

att normskyddsläran kan fungera som ett komplement till denna. HD följer här uttalandet som 

görs i SOU 2008:97, där normskyddsläran används för att begränsa kretsen av 

skadeståndsberättigade, men inte för att ersätta adekvansläran som kausalitetsbegränsande lära.  

 

Som påpekas av Samuelsson saknar ofta adekvansläran relevans i ABL-fallen eftersom 

kausaliteten ofta enkelt kan utredas.141 Detta är emellertid inte en anledning till att avfärda 

adekvansläran i förhållande till 29kap. 1-3 §§ ABL. Det rör sig snarare om en alternativ 

begränsning av skadeståndets omfattning, inte av kausalitetens räckvidd.  

 

6.3 Heli Korkka 

Jur. dr. Heli Korkka presenterar i en SvJT-artikel en genomgång av den faktiska och juridiska 

kausaliteten avseende styrelse och VD:s ansvar.142 I den artikeln argumenterar hon dels för att 

den faktiska kausaliteten bestäms med det s.k. NESS-testet och dels för att den juridiska 

kausaliteten bestäms med hjälp av normens kärnändamål.143 

 

                                                 
140 Svernlöv, 2011, s. 130. 
141 Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen (2005:551) kommentaren till 29 kap. 1 §, Karnov. 
142 Korkka, 2018, s. 153 ff. 
143 Avseende NESS-testet se ovan under kapitel 4.3.  
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Korkka menar att en tydlig modell för att avgränsa ansvaret leder till en större rättssäkerhet och 

bidrar till att skapa incitament för ett aktivt styrelsearbete och övervakning av styrelsen från 

aktieägarnas sida.  

 

Avseende den faktiska kausaliteten anger Korkka Prosolviadomen som ett exempel att inte 

följa. I Prosolvia använde sig hovrätten (HovR) av den s.k. differensläran för att avgöra 

huruvida skadan hade ett orsakssamband med handlingen. 144  Korkka menar att HovR i 

förevarande fall ersatte de faktiska händelserna med ett hypotetiskt händelseförlopp, vilka de 

sedermera utgick från för att försöka avgöra skadans räckvidd. HovR konstaterade med den 

bakgrunden att företaget inte skulle ha drabbats av konkurs om revisorn inte hade underlåtit att 

handla. Enligt Korkka hade ett alternativt sätt att bedöma fallet på varit att undersöka hur 

revisorns underlåtenhet hade betydelse för skadan. Detta hade kunnat göras genom att granska 

revisorns underlåtenhet som del av andra orsaker till varför företaget drabbades av skada. Detta 

hade medför att revisorns underlåtenhet hade kunnat vägas mot de andra orsakerna.145 

  

Utöver att den faktiska kausaliteten avgörs med hjälp av NESS-testet argumenterar också 

Korkka för att den juridiska kausaliteten ska avgöras med hjälp normens kärnändamål. Hon 

menar att den traditionella normskyddsläran lider av två huvudsakliga problem. Det första 

problemet är att normens skyddsintresse ibland kan vara svår att fastställa, särskilt när det rör 

sig om mer avlägsna skador, vilket leder till oförutsägbara resultat. Det andra problemet är att 

det ibland finns fler divergerande intressen av vilka måste väljas ett. Genom att istället tillämpa 

normens kärnändamål utgås från att ju närmare en skada ligger normens skyddsintresse desto 

mer sannolikt att skadan ska anses juridiskt kausal. Att på detta sätt gradera de olika skadorna 

som kan tänkas innefatta en norms skyddsändamål skapas ett mer förutsägbart system för 

juridisk kausalitetsbegränsning. Vidare vill Korkka också inkludera adekvansläran i 

bedömningen. Hon anser att den första avgränsande bedömningen ska utgöras av normens 

kärnändamål, och att adekvansläran sedan ska användas för att avgöra huruvida skadan var 

förutsägbar för den skadevållande. 146  

 

                                                 
144 För en närmare beskrivning av differensläran se avsnitt 3.3. 
145 Korkka, 2018, s. 159 f. 
146 A.a., s. 177. 



39 

 

”Av denna orsak bör relevansavvägningen i ledningens och revisors skadeståndsansvar 

genomföras genom att man vid sidan om förutsägbarhetskriteriet i ett ex post-perspektiv 

bedömer den orsakade skadans förhållande till kärnändamålet i den norm som bröts genom 

handlingen eller underlåtenheten. Av alla följder som står i ett faktiskt kausalitetsförhållande 

till gärningen är endast de relevanta som till sin typ är förutsägbara ex ante (vilket i praktiken 

är de flesta) och till sin proximitet står tillräckligt nära kärnändamålen i den tillämpliga 

normen ex post.”147 

 

6.4 Gomard      

Gomard är en av få kritiker inom nordisk rätt till att ansvaret för styrelse och VD begränsas på 

det sätt som föreslagits i doktrinen och praxis. Gomards ståndpunkt grundar sig emellertid inte 

något kausalitetsresonemang. Han är kritiskt till den att det externa ansvaret innehåller en s.k. 

spärregel.148 Med denna spärregel avses den i ABL intagna normbegränsningen avseende det 

externa ansvaret. Alltså att skador som drabbat tredjeman endast kan ersättas om de vållats 

genom brott mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  

 

Gomards kritik riktar alltså in sig på att skadeståndet överhuvudtaget behöver begränsas 

ytterligare än vad som följer av den allmänna skadeståndsrätten i ABL. Genom att lagreglera 

normskyddsläran utesluts den flexibilitet som den allmänna culparegeln medför.149 Gomard 

menar att man måste kunna lämna utrymme för odogmatiska och ändamålsinriktade 

bedömningar inom skadeståndsrätten, och att begränsa skadeståndsrätten på detta skulle kunna 

medföra oönskade resultat. 

 

Kleineman menar att Gomards kritik, som han sammanfattar som ”en påtaglig aversion mot 

den svenska inställningen till ansvar för rena förmögenhetsskador […]” är överdriven, och att 

det finns en logisk förklaring till lagstiftningen av normskyddsbegränsningen. 

Organledamöterna agerar nämligen för bolaget, och inte som borgensmän mot bolaget. Bryter 

organledamöterna mot bolagsordningen eller aktiebolagslagen kan inte längre tredje man lita 

på att de fullgörs sina uppdrag för bolagets intresse. De försitter på det sättet rätten till det skydd 

                                                 
147 A.a., s. 171. 
148 Kleineman, 1987, s. 311 med vidare hänvisningar till Gomard, 1984, s. 43 ff. samt Gomard, 1985, s. 216. 
149 Gomard, 1985, s. 211. 
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som aktiebolaget medför.150 Detta resonemang skulle också kunna tillämpas på det interna 

skadeståndsansvaret. 

 

6.5 Kleineman 

Kleineman lyfter också de rättspolitiska frågor som rör det aktiebolagsrättsliga skadeståndet. 

Han menar att det finns en betydande risk för att flodvågsrädslan blir verklighet om 

skadeståndet i ABL inte begränsas på något sätt.151 Det finns lite i väg av spärrlagstiftning i 

ABL, undantaget de preskriptionsregler som återfinns i 29 kap 7-14 §§ ABL. Kleineman 

föreslår att normskyddsläran är en bra metod för att avgöra när vissa skadeståndsanspråk bör 

ersättas, och också för att begränsa skadeståndets räckvidd. De problem som normskyddsläran 

medför är enligt Kleineman knutna till frågan om vad som innefattas av normens 

skyddsintresse. Kleineman nämner följande avseende tillämpningen av normskyddsläran i 

ABL. Eftersom att rena förmögenhetsskador inte kan ersättas i alla avseenden, även om det 

faktiskt är fråga om vållande eller uppsåt, leder tillämpningen av normskyddsläran, 

oundvikligen till att en rättspolitisk analys slutligen måste tillgripas.152 Kleineman förespråkar, 

för att begränsa skadeståndet i ABL ytterligare, en strängare prövning av ”närheten” mellan 

skadevållare och skadelidande. 153  ”Det bör kunna ställas ett krav på en konkret och 

närliggande relation mellan skadevållande och skadelidande”.154 En skada som, exempelvis, 

orsakats genom en felaktig årsredovisning bör inte kunna ge upphov till skadestånd om 

årsredovisningen inte kommit den skadelidande direkt till handa från den skadevållande.155 På 

detta sätt undviks risken för att den skadevållande blir ansvarig till en för stor krets av 

skadelidande. Detta resonemang liknar den av Korkka föreslagna tekniken att använda sig 

normens kärnändamål. 

 

6.6 Dotevall  

Att normskyddsläran ingår som en del i kausalitetsbegränsningen i ABL verkar det råda 

samstämmighet om i doktrinen. Vad avser det externa skadeståndsansvaret i ABL finns 

normskyddsläran tillochmed uttryckligen utskriven i lagtexten. Att adekvansläran också ska 

                                                 
150 Kleineman, 1987, s. 312.  
151 A.a., s. 307. 
152 A.a., s. 314. 
153 A.a., s. 316. 
154 A.a., s. 318. 
155 A.a., s. 318. 



41 

 

användas som en del i kausalitetsbedömningen verkar de flesta vara överens om.156 Dotevall 

menar emellertid att adekvansläran inte ska beaktas i kausalitetsbedömningen överhuvudtaget. 

Dotevall ställer upp en hypotes av följande innehåll: “om en bolagsman försummat sin plikt 

enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen och det därvid uppkommer en skada för bolaget 

anses ett orsakssamband föreligga”.157 Enligt Dotevall räcker det att pliktförsummelsen är en 

delorsak till skadan för att den ska anses tillräcklig.158 Dotevalls analys bekymrar sig alltså inte 

med att utföra någon sannolikhetsbedömning av den inträffade skadan i relation till orsaken, 

utan följden kan mycket väl vara relativt avlägsen, så länge bolagsmannen brutit mot en norm 

som har skadan som skyddsändamål, och detta har varit åtminstone en delorsak till skadans 

förverkligande.159  

 

Dotevall menar att det finns stöd för detta förhållningssätt även i den allmänna 

skadeståndsrätten, vari adekvanskravet kan åsidosättas enligt principen om casus mixtus. Enligt 

denna princip kan den som obehörigen har rådighet över annans egendom göras ansvarig även 

för skador som är att beteckna som inadekvata.160 Dotevall menar att aktiebolaget motsvarar 

egendomen i detta fall, och bolagsmannen har rådighet över den egendomen utan att den för 

den delen tillhör bolagsmannen.161 

 

6.6.1 Casus mixtus 

Principen casus mixtus brukar förklaras som ett avsteg från adekvansläran. Har någon 

otillbörligen kommit i besittning av annans egendom är denne, enligt principen om casus 

mixtus, ansvarig för eventuell skada eller värdeminskning som drabbar egendomen. Principen 

är en motivering till varför även icke-adekvata skador ibland ska anses ersättningsgilla.162 

Schultz menar emellertid att man också skulle kunna se principen som en sorts utsträckning av 

det presumtionsansvar som föreligger i kontraktsrätten, men att principen är en strängare variant 

av denna. Vid presumtionsansvar kan ju presumtionen motbevisas. I casus mixtus-fallen finns 

ingen sådan möjlighet. Det är emellertid klart, menar Schultz, att principen härstammar från 

samma tanke, nämligen att den som har hand om annans egendom också får stå ansvaret för att 

denna inte kommer till skada.163 Huruvida alla skador, hur osannolika de än må vara, innefattas 

                                                 
156 Se NJA 2014 s. 272 samt SOU 2008:79, s. 100 f.  
157 Dotevall, 1989, s. 96. 
158 Jfr ovan rörande faktiskt kausalitet i ABL. 
159 Dotevall, 1989, s. 96 f. 
160 A.a., s. 97. 
161 Se a.a., s. 97. 
162 Schultz, 2010, s. 42 f. 
163 A.a., s. 43. 
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i ansvaret enligt casus mixtus är inte klart. Att ansvaret är långtgående och strängt är emellertid 

klart.164 Principen om casus mixtus har även kommit till uttryck i praxis, bl.a. i NJA 2004 s. 

746 I och II, vari HD bekräftade att adekvanskravet ska åsidosättas när någon otillbörligen 

tillägnat sig egendom, och denna kommit till skada. 

 

6.6.2 Casus mixtus som stöd för Dotevalls resonemang 

Som framgår ovan kan principen om casus mixtus ses som ett utsträckt ansvar när någon 

obehörigen har nyttjat annans egendom. Det är avsaknaden av behörighet som är den centrala 

delen i principen. Bryter en styrelseledamot eller en VD mot de begränsningar som ålagts 

honom enligt bolagsordningen överger han således, i enlighet med Dotevalls resonemang, den 

behöriga rådigheten över bolaget. Att casus mixtus också kan ses som en utsträckning av det 

kontraktsrättsliga presumtionsansvaret talar för att det finns bäring i Dotevalls resonemang. 

Man kan tänka sig att bolagsmannen medgivit genom sitt uppdrag att ansvara för att bolaget 

inte drabbas av skada. Har bolagsmannen emellertid inte brutit mot aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen och bolaget trots detta har drabbats av skada är det, vilket också Dotevall 

menar, rimligt att bolagsmannen inte anses ansvarig. Man kan alltså, på ett genomgående 

stringent sätt, härleda skadeståndsansvaret för bolagsmannen från principen om casus mixtus, 

och som Dotevall påpekar, kan även normskyddsläran härledas från denna princip.165 

 

 

  

                                                 
164 A.a., s. 44. 
165 Se Dotevall, 1989, s. 94 ff. 
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7 Sammanfattande analys 
 

I uppsatsen har diskuterats de olika kausalitetsbegränsande lärornas utformning och den kritik 

som har riktats mot dem. Kritiken har fungerat som en bakgrund till varför adekvansläran 

möjligtvis är olämplig att använda jämte normskyddsläran, och syftar alltså till att besvara 

frågan huruvida den helt bör bortses från när kausalitetsbedömningarna görs i ABL. En 

genomgång av hur olika forskare har besvarat denna frågeställning har getts i kapitel 6. Den 

övervägande majoriteten av författarna har förespråkat att normskyddsläran används jämte 

adekvansläran i bedömningen. Dotevall har emellertid argumenterat för att normskyddsläran 

ska vara den enda kausalitetsbegränsande läran i den aktiebolagsrättsliga skadeståndsrätten. 

Som stöd för detta har Dotevall angivit principen om casus mixtus. Andersson har också varit 

kritisk till adekvansläran som kausalitetsbegränsande lära. Anderssons kritik har emellertid 

varit rent allmänt mot adekvanslärans problem. Detsamma gäller för Strahls kritik. Denna kritik 

kan emellertid inte bortses från när frågan huruvida adekvansläran har en roll i den 

aktiebolagsrättsliga skadeståndsrätten ska besvaras. Nedan följer, för läsarens förståelse, en 

sammanfattning av de olika lärornas innebörd. Efter det ska, med hänsyn till det anförda, frågan 

vilken roll adekvansläran respektive normskyddsläran ska ha i den aktiebolagsrättsliga 

skadeståndsrätten diskuteras. Detta görs utifrån respektive metod var för sig, för att slutligen 

sammanfattas i en slutsats. 

 

7.1 Sammanfattning av kausalitetsbegränsningarna  

Grundtanken i adekvansläran är att skära av de skador som för den skadevållande inte kan anses 

påräkneliga, alltså rent slumpmässiga följder. Adekvansläran brottas dock med det svårlösta 

problemet att sätta tydliga gränser för vad som ska anses vara förutsägbart och vad som inte ska 

vara det. Som Andersson påpekar finns det kanske anledning att tvivla på huruvida någon skada, 

i själva handlingstillfället, kan anses vara förutsägbar. 

 

Normskyddsläran å andra sidan, bekymrar sig inte med frågor om skadans eventuella 

sannolikhet. Med normskyddsläran avgränsas istället skadeståndsansvaret till de skador som 

faller inom ramen för normens skyddsändamål. Problematiken blir då en annan. Istället för att 

behöva begränsa vad som anses vara sannolikt, behövs begränsas vilka skador som ska anses 

falla under normens skyddsändamål. Detta blir speciellt problematisk när skadeståndet inte 

grundar sig på en specifik regel utan istället grundar sig på en allmän invändning om culpa. 

Dessa resonemang kommer oundvikligen grunda sig i ändamålsövervägningar, vilket kan 
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medföra att även normskyddsläran kan uppfattas godtyckligt begränsad. Utöver detta uppstår 

problematiken att en skada kan anses falla under normens skyddsändamål men ändå vara en 

osannolik följd av handlingen.  

 

Istället för att försöka finna en exakt och objektiv gräns för skadeståndets kausala gräns menar 

Andersson att ändamålsövervägningarna bör spela en roll i kausalitetsbegränsningarna. 

Skyddsändamålsläran omfamnar en mer odogmatisk inställning till problematiken som de 

skadeståndsrättsliga kausalitetsbegränsningarna medför. Andersson använder sig av de 

traditionella skadeståndsrättsliga frågorna om adekvans och normskydd, men istället för att 

försöka finna en exakt gräns för sannolikheten respektive normens skyddsändamål, menar 

Andersson att dessa frågor bör avgörs från fall till fall, och gränserna bör sättas med hjälp av 

de ändamålsövervägningar som aktualiseras i varje specifikt fall. 

 

7.2 Sammanfattning av problemkomplexet i den aktiebolagsrättsliga 
skadeståndsrätten 

Den aktiebolagsrättsliga skadeståndsrättens huvudsakliga problem avseende kausalitet är att 

den skadeståndsberättigade kretsen riskerar att bli allt för omfattande. Problemet sammanfattas 

i ”Ultramares case” med följande formulering: “If liability for negligence exists, a thoughtless 

slip or blunder, the failure to detect a theft or forgery beneath the cover of deceptive entries, 

may expose accountants to a liability in an indeterminate amount for an indeterminate time to 

an indeterminate class.”166 Denna obestämda krets av potentiellt skadeståndsberättigade måste 

på något sätt kunna avgränsas.  

 

Prosolviadomen förde denna problematik till ytan. Kritiken riktades dels mot det sätt som 

domstolen avgjorde den faktiska kausaliteten och del på vilket sätt de avgjorde den juridiska 

kausaliteten. Även om domstolens dom i frågan, av vissa, ansågs direkt felaktig 167 

uppmärksammades problemet. Med ledning av hur den skadeståndsberättigade kretsen 

begränsades avseende det interna aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret föreslogs att 

normskyddsläran anammas som kausalitetsbegränsande princip av många författare.  

 

                                                 
166 Ultramares Corporation v. Touche, 174 N.E. 441 (1932). 
167 Gregow, 2013, s. 1037 f. 
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7.3 Adekvansläran som kausalitetsbegränsande lära i ABL 

Som Nordensson anför i sitt skiljaktiga yttrande finns det tillfällen där adekvansen ger utfall 

som inte är helt önskvärda.168 Vad som emellertid måste belysas är att detta blir beroende på 

hur adekvansläran definieras. Som har redogjorts för under kapitel fem råder det inte konsensus 

kring denna fråga. Nordensson verkar vara av åsikten att adekvansen är en lära som utreder 

frågan om vad som kan anses förutsägbart i viss situation. I dessa fall måste adekvansen kunna 

överges för en mer ändamålsenlig lära. Formuleras emellertid adekvansläran som Karlgren 

föreslår, en risk för en skada som ska ha förverkligats, inkluderas en del av normskyddslärans 

resonemang i adekvansläran. Att adekvanslära emellertid saknar en tydlig definition medför 

förutom de problem som Andersson poängterar,169 vilka kanske är tillräckliga i sig för att 

betvivla att adekvansen fortfarande har relevans som kausalitetsbegränsande lära, dessutom, 

det inte heller försumbara problemet, att adekvansläran verkar sakna en tydlig definition. Det 

kan visserligen invändas att adekvansläran fungerar och används i praktiskt juridiskt arbete 

oaktat om det finns någon exakt definition av dess innebörd. Adekvansläran har emellertid 

andra problem avseende dess tillämpning i ABL. Det mest framträdande av vilka är att 

adekvansläran riskerar att vara för inklusiv. Som poängterats av flertalet författare finns det vad 

avser den aktiebolagsrättsliga skadeståndsrätten ett värde i att den skadeståndsberättigade 

kretsen inte blir för stor.  

 

7.4 Normskyddsläran som kausalitetsbegränsande lära i ABL 

Att normskyddsläran kan användas som kausalitetsbegränsande lära verkar som nämnt vara 

klarlagt i doktrinen. 170  Detta har också bekräftats i praxis avseende revisorers ansvar. 171 

Normskyddsläran erbjuder den definitiva fördelen att den skadeståndsberättigade kretsen med 

lätthet kan begränsas. Som Kleineman emellertid påpekar måste detta göras med hjälp av 

rättspolitiska övervägningar. Detta medför att normskyddsläran, likt adekvansläran, får en vag 

innebörd.172  

 

Begränsas skadeståndsansvaret till vissa specifika lagrum, vilket är fallet för det interna 

ansvaret i ABL, underlättas att en mer objektiv bedömning av normens skyddsändamål kan 

                                                 
168 Se under 5.2. 
169 Se under 5.1.5. 
170 Se under 6.2. 
171 Se under 6.2. 
172 Se under 6.5. 
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göras. I sådana fall kan exempelvis svaren på vilka skador som omfattas av normens 

skyddsändamål sökas i förarbeten och lagtext. 

 

Att helt utesluta adekvansläran i medför också problemet att skador som visserligen faller under 

normens skyddsändamål men som ändå framstår som osannolika kan ersättas, även om detta 

sällan verkar vara ett problem. 

 

7.5 Anderssons skyddsändamålslära som kausalitetsbegränsande lära i 
ABL 

Många av de problem som är endemiska till båda de tidigare nämnda lärorna löses genom 

Andersson skyddsändamålslära. Appliceras skadevållarperspektivet på den aktiebolagsrättsliga 

skadeståndsrätten nås ett liknande resultat som om normskyddsläran hade använts för att 

begränsa kausaliteten. Detta sätt att begränsa kausaliteten är och det som förordas genom SOU 

2008:97. Visserligen åsyftas revisorernas ansvar i propositionen, men problemen är ändå 

likartade. Adekvansläran ingår också som ett led i Andersson skyddsändamålslära. De 

eventuella problem som hade kunna uppstå om adekvansläran helt bortses från blir således lösta 

genom att använda sig av Anderssons skyddsändamålslära. Andersson är själv mycket kritiskt 

till adekvansläran som kausalitetsbegränsande lära. Han är emellertid inte kritisk till att en 

bedömning som avser att begränsa kausaliteten i förhållande till rimlighet används. Anderssons 

problem är snarare att adekvansläran döljs bakom en ett resonemang av logik när det i själva 

verket handlar om ändamålsresonemang. De problem som har diskuterats i samband med 

kausalitetsbegränsningen är också främst, eller kanske uteslutande, ändamålsinriktade. I 

flodvågsargumentet lyfts rädslan för att en allt för stor skadeståndsberättigad krets skulle ge 

upphov till en flodvåg av skadeståndsanspråk som på sikt skulle vara skadliga, inte bara för 

aktiebolaget som bolagsform, utan också för samhällsekonomin i stort. Viljan att begränsa 

kausaliteten döljs i dessa fall inte bakom argument om prevention eller reparation, utan de 

mångfasetterade och ofta komplicerade anledningarna till viljan att begränsa skadeståndet lyfts 

fram. Detta framhåller också Andersson som en grundläggande funktion av sin 

skyddsändamålslära, att kunna implementera ändamålsavvägningar i kausalitetsbegränsningen.  

 

”Därför behövs en metod som istället för framhävandet av en enda utslagsgivande faktor mer 

förutsättningslöst kan använda de olika värderingar som gör sig gällande. Det är detta som 

avses med termen arbetsprogram. I avhandlingen genomförs denna inventering av värderingar 
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i två undergrupper, nämligen sådana som anknyter till förhållanden på skadevållarens 

respektive den skadelidandes sida.”173  

 

7.6 Kravet på närhet eller den s.k. kärnändamålsläran 

Ett annat sätt att lösa problemet med att normskyddsläran kan framstå som godtycklig är att 

begränsa ansvaret med den s.k. kärnändamålsläran. Detta är ett föreslag som förespråkas av 

Kleineman och Korkka. 174  Genom att identifiera det skyddsintresse som ligger närmast 

normens skyddsändamål, vilken bör vara enklare att identifiera, och sedermera avgöra hur nära 

skadan ligger den normen, kan ett mer objektivt tillvägagångssätt för att begränsa kausaliteten 

åstadkommas. 

 

 

7.7 Slutsats 

Med hänsyn till det ovan anförda anser jag att normskyddsläran löser många av de problem 

som den aktiebolagsrättsliga skadeståndsrätten medför. Att helt bortse från adekvansen kan 

emellertid leda till andra problem. En lösning, vilken också förespråkas i NJA 2014 s. 272 och 

SOU 2008:97, är att de båda lärorna används jämte varandra. Detta är också Anderssons åsikt, 

med den ändringen att de skadeståndsrättsliga problemen ses för vad de är, en mångbottnad väv 

av problem, vilka inte kan lösas med hjälp av en, eller för den delen två, enkla principer. 

Regelkomplexet måste beaktas ur ett ändamålsenligt perspektiv för att förutsättningslös kunna 

diskutera de olika principer som gör sig gällande. Man bör alltså inte som Dotevall förespråkar 

ersätta adekvansen med normskyddsläran i alla avseenden.  

 

Det interna ansvaret omgärdas också av andra regler som förhindrar att den 

skadeståndsberättigade kretsen blir allt för vidsträckt. De andmålsöverväganden som har 

tydliggjort avseende det externa skadeståndsansvaret görs i dessa fall ännu tydligare. För att 

undvika att kretsen blir för stor har inte bara normskyddsläran reglerats genom lag, utan 

ytterligare kvalificeringar har tillagts. Rädslan för att den skadeståndsberättigade kretsen ska 

bli för vidsträckt har tvingat lagstiftaren till åtgärder. Detta bör också begrundas när det externa 

ansvaret diskuterats. Det finns en tydlig vilja inte bara i doktrinen, utan också i praxis, 

förarbeten och lagstiftning att begränsa skadeståndsansvaret för styrelse och VD. Att det interna 

ansvarets gräns har kvalificerats genom lagstiftning talar emellertid mot att det skulle finnas en 

                                                 
173 Andersson, 1994-95, s. 397. 
174 Se under 6.3 och 6.5. 
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vilja för en sådan förändring avseende även det externa skadeståndsansvaret. Det kan 

argumenteras för att om en sådan vilja hade funnits, hade lagstiftning på området också redan 

funnits. Det måste, trots flodvågsargument och dylikt, finnas en möjlighet att göra 

skadeståndsanspråk gällande mot VD och styrelse, annars blir VD och styrelsens ansvar, som 

Dotevall uttrycker det, endast ceremoniellt.  När flodvågsrädslan inte är alltför överhängande 

finns det möjligtvis också, med hänvisning till den preventionseffekt som skadeståndet trots allt 

anses ha, ett värde i att inte genom lagstiftning omöjliggöra skadeståndsanspråk mot styrelse 

och VD.  

 

Att normskyddsläran kan användas som kausalitetsbegränsande lära inom den 

aktiebolagsrättsliga skadeståndsrätten medför den definitiva fördelen att den 

skadeståndsberättigade kretsen kan begränsas på ett ändamålsenligt sätt. Att den 

skadeståndsberättigade kretsen ska avgränsas är också något som genomsyrar hela den 

aktiebolagsrättsliga skadeståndsrätten. I nästan alla avseenden finns det övervägandet med som 

en komponent, om inte alltid i lag eller i praxis, så ändock i doktrinen. Adekvansläran har 

emellertid sin plats även i den aktiebolagsrättsliga skadeståndsrätten. Även om den sällan 

behövs så är det skönt att den finns där, som en säkerhet, för att begränsa osannolika, 

oberäkneliga, eller otypiska skador, eller för den delen, skador som inte legat i farans riktning.     
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