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Sammanfattning 
En avtalsparts vetskap eller culpösa ovetskap om ett visst betydelsefullt förhållande kan 

leda till att ett avtal eller en annan rättshandling ogiltigförklaras eller ges ett annat 

innehåll än eljest. Men hur förhåller det sig när den relevanta vetskapen finns hos den 

som för avtalspartens räkning framförhandlat avtalet? I denna uppsats kommer 

författaren att utreda under vilka förutsättningar en mellanmans (fullmäktigs) onda tro 

får samma betydelse för avtalspartens (huvudmannens) rättsställning som om 

huvudmannen själv varit i ond tro.  

 Det har från olika håll ifrågasatts om full behörighet att träffa ett avtal måste 

föreligga för att huvudmannen ska tillräknas ond tro hos en fullmäktig. Tidig rättspraxis 

ger vid handen att en fullmäktigs insikter och åtgärder under förhandlingar med 

motparten saknar betydelse vid tolkningen av avtalet, när fullmäktigens behörighet varit 

begränsad till att förhandla och förmedla anbud. Inte heller i ogiltighetshänseende har 

en fullmäktigs onda tro utan vidare tillmätts betydelse, när det villkor som tredje man 

felaktigt utgått från legat utom behörigheten. Den beskrivna ordningen stämmer dåligt 

överens med hur tredje man i allmänhet uppfattar situationen och den går inte särskilt 

väl ihop med rättsläget efter det att avtal väl slutits; från och med detta ögonblick 

kommer huvudmannen (avtalsparten) att ansvara för sina anställda och andra 

medhjälpare på samma sätt som för sig själv (in contractu).  

 HD har på senare år ändrat sin praxis och mycket talar numera för att 

huvudregeln är den motsatta; så länge fullmäktigen utrustats med en 

förhandlingsfullmakt kan hans eller hennes insikt om motpartens uppfattning tillräknas 

huvudmannen. Vilken rättsföljden blir av ett tillräknande avgörs av ett samspel mellan 

hur tvisten formuleras av parterna samt vad grundläggande avtals- och 

fullmaktsrättsliga principer ger vid handen. Utgångspunkten är att huvudmannen inte 

kan bli bunden av en sidolöpare (d.v.s. ett villkor som inte täcks av behörigheten), men i 

ogiltighetshänseende ska han stå risken för vad fullmäktigen vet om tredje mans 

uppfattning. Föreligger emellertid konsensus om avtalets giltighet i sig och tvist endast 

råder om dess innehåll, måste en tolkning av avtalet göras av domstolen till förmån för 

den ena eller andra parten. I ett sådant fall får fullmäktigens vetskap om tredje mans 

uppfattning, en omständighet som normalt endast leder till ogiltighet, betydelse för 

tolkningen av avtalet. 
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1. Inledning 
1.1 Allmän bakgrund  
Det avtalsrättsliga regelsystemet bygger huvudsakligen på tvåpartsförhållandet. 

Utgångspunkten för hur avtal ingås är att avtalsparterna förhandlar och avtalar direkt 

med varandra och parternas beteenden, uppfattningar och framförallt insikter får stor 

betydelse i många sammanhang. Som ett exempel kan nämnas att ett avtal anses kunna 

tolkas i strid mot dess lydelse om den ena parten utgår från att avtalet har en annan 

innebörd än vad det objektivt sett ger uttryck för och motparten inser detta men 

underlåter att klargöra missförståndet. 1  Insikt hos en avtalspart (ond tro) om att 

motparten har en felaktig eller oriktig föreställning om avtalsinnehållet är också ett 

rekvisit för att kunna tillämpa vissa av avtalslagens ogiltighetsregler. Från 

kontraktsrätten kan som ett exempel på insiktens betydelse nämnas att en köpare får 

häva köpet på grund av fel endast om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom 

och säljaren insåg eller borde ha insett detta.2  

Avtal kan emellertid också slutas indirekt genom en representant eller 

mellanman. En teoretiskt svår och praktiskt viktig fråga som då uppkommer är vilken 

betydelse det får att den relevanta insikten finns – inte hos avtalsparten själv – utan hos 

hans eller hennes företrädare. Mer specifikt handlar det om att ta ställning till i vad mån 

en företrädares insikter kan tillräknas den egentlige avtalsparten (huvudmannen), med 

följden att huvudmannen behandlas som om han själv haft insikten. Räcker det, till 

exempel, att företrädaren anförtrotts att sköta förhandlingarna fram till att avtalet sluts 

																																																								
1 Jfr t.ex. NJA 1999 s. 35 där HD placerar denna s.k. klargörandeplikt eller dolusregel direkt efter gemensam 
partsavsikt i tolkningsregelhierarkin. Se även Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, s. 132 ff.  
2 Det synes råda delade meningar i doktrinen beträffande vad som bör hänföras till ”avtalsrätten” respektive 
”kontraktsrätten” – vissa menar t.o.m. att begreppen bör användas som synonymer (se t.ex. C. Ramberg, SvJT 2015 s. 
130 ff. med hänvisningar; jfr detta med t.ex. Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 287 ff., särskilt s. 289, samt 
Hellner m.fl., Speciell Avtalsrätt II, 1:a Häftet, s. 22). För egen del anser jag att frågorna om avtalsslut, avtalsinnehåll 
och avtals ogiltighet bör hänföras till avtalsrätten (inklusive fullmaktsfrågor), medan kontraktsrätten behandlar frågor 
som väsentligen tar sin utgångspunkt i de för särskilda avtalstyper dispositiva rättsreglerna (som exempel kan nämnas 
köplagen (1990:931) och dess utfyllande regler om bl.a. pris, leveranssätt och påföljder). Med denna uppdelning kan 
de två förstnämnda exemplen betraktas som avtalsrättsliga till sin karaktär medan det senare kan sägas vara tudelat; 
det är delvist kontraktsrättsligt eftersom frågan om när avtal får hävas i brist på avtalsreglering styrs av köplagen, 
medan det delvist är avtalsrättsligt eftersom det kan anses vara avtalat andra förutsättningar för hävning än de som 
framgår av de dispositiva reglerna, eller när det gäller frågan under vilka förutsättningar ett fel ska anses vara 
”väsentligt”. Ämnet för denna uppsats blir med denna utgångspunkt avtalsrättsligt, se även avsnitt 1.4 nedan 
angående uppsatsens närmare avgränsningar.	
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(förhandlingsfullmakt), eller krävs det att företrädaren utrustats med full behörighet att 

ingå avtalet (avtalsfullmakt)?3  

Såvitt gäller tillämpningen av ogiltighetsregler har Högsta domstolen i NJA 

1968 s. 303 intagit en mycket strikt ståndpunkt när det gäller frågan om att tillräkna 

huvudmannen ond tro hos en företrädare som varit verksam för avtalets tillkomst. Ond 

tro hos en företrädare som utrustats med full behörighet att sluta avtalet kan enligt 

Högsta domstolen tillräknas huvudmannen, men inte utan vidare ond tro hos en 

företrädare som enbart haft behörighet att förhandla och förmedla anbud.4 Ståndpunkten 

har utsatts för hård kritik, bland annat eftersom den anses ge ett otillräckligt skydd för 

medkontrahenten (tredje man). 5  I ett annat rättsfall, NJA 1986 s. 596, har Högsta 

domstolen tillräknat huvudmannen en förhandlares insikt om motpartens uppfattning 

vid tolkningen av ett avtal, vilket fick till följd att huvudmannen blev bunden av ett 

avtalsinnehåll som låg utom förhandlarens behörighet. Någonstans mitt emellan dessa 

rättsfall finns ytterligare två avgöranden från Högsta domstolen som berör aktuell 

tillräknandeproblematik, och relativt nyligen har även Arbetsdomstolen haft anledning 

att ta ställning i frågan.6  

 

1.2 Utveckling av problemställningen 
1.2.1 Introduktion  
Det är i själva verket sällan de avtalsslutande parterna är personligen närvarande under 

avtalsförhandlingarna. Det vanliga är istället att den ena eller båda avtalsparterna låter 

sig representeras eller företrädas av någon annan. I praktiken blir det ofta fråga om i vad 

mån ett bolag eller annan juridisk person ska tillräknas en förhandlande fysisk persons 

vetskap och beteende. Inom ramen för kommersiella avtalsförhållanden utgörs 

avtalsparterna i princip uteslutande av juridiska personer. En juridisk person är en 

rättslig konstruktion och i fysisk mening en fiktion. Den juridiska personen saknar 

																																																								
3 Teoretiskt finns också en tredje möjlighet; att insikten aldrig ska tillräknas huvudmannen. En sådan ordning skulle 
förmodligen snabbt visa sig ohållbar. 
4 Jfr rättsfallet NJA 1949 s. 134. Om hur man bör se på omfattningen av förhandlarens behörighet i 1968 års fall, se 
nedan avsnitt 3.3. 
5 Se Rodhe, SvJT 1979 s. 592, Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 67 not 10, där författaren bl.a. uttalar att 
NJA 1968 s. 303 ”helst bör glömmas”; jfr densamme och Zackariasson m.fl., Restatement of Nordic Contract Law, s. 
127. Se även Christensen, SvJT 1974 s. 741. För frågan om rättsfallet ska anses överspelat genom bl.a. NJA 1986 s. 
596, se kapitel 3 nedan. 
6 De nämnda rättsfallen utgörs av NJA 1949 s. 134, NJA 2004 s. 363 och AD 2013 nr 79, vilka tillsammans med de 
två andra analyseras ingående i kapitel 3.	
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därför den fysiologiska förmåga som många förmögenhetsrättsliga rättsregler kräver för 

sin tillämpning, till exempel förmågan att agera och uppfatta. 7 En juridisk person måste 

följaktligen identifieras åtminstone med någon fysisk person. Detta konstaterande ger 

dock ingen vägledning för att säga något mer exakt om vem den juridiska personen ska 

identifieras med. Grundläggande är att det måste göras en åtskillnad mellan den 

juridiska personens egen insikt och en representants insikt. Det subjektiva tillräknandet 

av en organledamots insikt tar sikte på den förstnämnda situationen; i denna uppsats 

riktas fokus mot den sistnämnda.8 

Ett praktiskt exempel kan användas för att illustrera tillräknandeproblematiken.9 

Låt oss anta att bolaget X ger ett par högt uppsatta personer inom företaget i uppdrag att 

ingå förhandlingar med ett annat bolag Y för tillverkandet av vissa 

infrastrukturprodukter. Personerna ifråga har ingen behörighet att på egen hand sluta 

avtal, utan deras uppdrag går ut på att förhandla fram så bra villkor som möjligt samt 

vidarebefordra eventuella förslag till avtal till X:s styrelse för godkännande. Under 

förhandlingarna meddelar bolaget Y att det erbjuder sig att tillverka varorna till ett pris 

om 100 miljoner kronor, men tillägger att priset inte inkluderar kostnaderna för inköp 

av råmaterial utan endast tillverkningskostnaden. För de förra kostnaderna, som 

uppskattas uppgå till någonstans mellan 5–10 % av det erbjudna priset, vill Y fakturera 

särskilt. På grundval av förhandlingarna utformas ett skriftligt avtalsutkast som 

presenteras för X:s styrelse. I en prisbestämmelse anges att kontraktssumman är 100 

miljoner kronor. X:s företrädare försummar emellertid att vidarebefordra Y:s särskilda 

reservation beträffande priset, vilket leder till att X:s styrelse godkänner avtalet utifrån 

antagandet att det erbjudna priset utgör ett pris i ett för allt. Kan nu de anställdas insikt 

																																																								
7 Jfr Lindskog, Festskrift till Håstad, s. 499 f. 
8  Jfr beträffande denna distinktion Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag, s. 433 not 105; se även 
diskussionen hos Stattin i SvJT 2012 s. 11 ff. Enligt den s.k. organteorin utgör aktiebolagsorganen i själva verket en 
del av den juridiska personen aktiebolaget, varför en organledamots rättshandlande för den juridiska personens 
räkning i många avseenden måste betraktas som den juridiska personens eget handlande (det blir då inte fråga om 
något ”tillräknande”, åtminstone inte i bokstavlig mening). Anläggs istället ett mandatteoretiskt synsätt tillskrivs inte 
bolaget organledamöternas rättshandlande per ser eftersom mandatteorin bygger på att bolagsorganen har ett uppdrag 
(mandat) från aktiebolaget (jfr Stattin, a.a.). Oavsett vilket synsätt som väljs talar systematiska skäl starkt för att hålla 
isär aktiebolagsorganens representationsmakt från fullmäktigas, och detta gäller även frågorna om tillräknande och 
identifikation. Aktiebolagsorganens särskilda ställning enligt aktiebolagslagen (2005:551) medför sålunda flera 
avvikelser från fullmaktsreglerna och frågor som berör organens behörighet att representera aktiebolaget behandlas 
mot denna bakgrund lämpligast i samband med de normer som i övrigt reglerar aktiebolaget. Man bör nog akta sig 
för att försöka tillämpa samma lösningar ifråga om organhandlande som för fullmaktshandlande och vice versa, låt 
vara att vissa gemensamma beröringspunkter finns och att det ur ett rent praktiskt perspektiv skulle underlätta om 
frågorna behandlades gemensamt. 
9 Exemplet är inspirerat av ett verkligt fall som jag stött på under min tid som sommarnotarie på en advokatbyrå. 
Givetvis har de verkliga förhållandena maskats i den utsträckning som kan krävas utifrån sekretesshänsyn.	
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om säljaren Y:s uppfattning tillräknas bolaget X, trots att deras behörighet varit 

begränsad, ifall parterna hamnar i tvist gällande innebörden av prisbestämmelsen?10  

Mitt exempel är något förenklat men skiljer sig inte särskilt mycket från de 

situationer som HD haft uppe till bedömning i de ovannämnda målen. I exempelvis 

1986 års fall hade en representant, utan fullmakt att sluta avtal, under förhandlingarna 

gjorts medveten om att motparten utgick från att priset för ett monteringsfärdigt hus 

bl.a. inkluderade monteringen av huset. Motparten avgav i denna förlitan ett anbud 

genom att fylla i huvudmannens (ett husbolags) slutsedelsblankett, som sedan 

förmedlades av representanten utan att nämnda uppfattning kom till tydligt uttryck. 

Husbolaget accepterade anbudet, och begärde så småningom särskild ersättning för 

monteringen. 

 

1.2.2 Närmare om de motstående intressen som gör sig 

gällande 
På ett mycket övergripande plan kan två intressen sägas stå mot varandra. Det ena är att 

den rättsliga regleringen inte bör hindra utvecklandet av ändamålsenliga former av 

representation. Tillräknandereglerna bör således inte vara så stränga att juridiska 

personer avskräcks från att utnyttja mellanmän för att åstadkomma en lämplig 

arbetsfördelning och organisation.11 Det andra intresset är knutet till tredje man och 

innebär att en part som regel inte bör komma i en bättre ställning genom att låta någon 

annan utföra en rättshandling istället för att göra det själv. Omvänt innebär detta att 

tredje man inte utan vidare bör hamna i en sämre ställning genom att rättshandla med en 

mellanman istället för med huvudmannen personligen. Något enkelt svar på hur den 

närmare avgränsningen mellan dessa två intressen ska göras låter sig inte uppställas för 

alla de situationer där tillräknandeproblematiken kan aktualiseras. Som kommer att 

diskuteras nedan är det dock en rimlig utgångspunkt att göra en principiell åtskillnad 

mellan å ena sidan fall där tredje man yrkar bundenhet för huvudmannen vid sin 

																																																								
10  I exemplet förutsätts att säljarens under förhandlingen uttryckta uppfattning hade utgjort avtalsinnehåll enlig 
allmänna avtalsrättsliga regler om den mottagits av behöriga företrädare för bolaget X. Att detta är ett realistiskt 
antagande framgår a priori av de rättsfall som analyseras nedan i kapitel 3. Mer om detta och för möjliga lösningar på 
det angivna problemscenariot, se avsnitt 2.3 nedan, vari även utreds om det överhuvudtaget ska anses ha ingåtts något 
giltigt avtal under de angivna premisserna.  
11 Jfr Malmberg, SvJT 1993 s. 871 (dock att Malmberg behandlar en speciell situation, nämligen relationen mellan 
fastighetssäljare och fastighetsmäklare).	
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uppfattning av avtalets innehåll och å andra sidan fall där tredje man nöjer sig med att 

yrka avtalets ogiltighet (och således avstår från huvudmannens motprestation).12 

Att det i rättspraxis emellanåt fästs avgörande betydelse vid behörigheten hos en 

agerande person kan förefalla orealistiskt med tanke på de psykologiska realiteterna vid 

avtalsförhandlingarna. Dessa förs i praktiken genom ombud av lägre dignitet i 

behörighetshänseende och det kan framstå som anmärkningsvärt att insikter och 

ageranden hos förhandlare, som i realiteten har stort inflytande över avtalets innehåll, 

helt frånkänns betydelse. En fullmäktig som av huvudmannen anförtrotts att ombesörja 

förhandlingarna fram till att avtalet sluts kan i själva verket antas utöva lika stort 

inflytande på det slutgiltiga avtalet som en person utrustad med fullmakt att ingå ett 

sådant avtal. Ofta inskränker sig ”avtalspartens” inblandning i avtalsslutet till att 

godkänna det slutligt framförhandlade avtalsinnehållet. Sänder ett företag ut personer, 

som inte har full behörighet att sluta avtalet, att inleda avtalsförhandlingarna, kan det 

således tyckas rimligt att företaget inte bör hamna i en bättre ställning jämfört med det 

fallet att företaget sänder ut firmatecknare eller annan ställföreträdare med omfattande 

behörighet.  

 I sammanhanget kan noteras att ett företag i utomobligatoriska 

skadeståndssammanhang, men även vid handlande in contractu för avtalsuppfyllelse, 

ansvarar för en ganska vid krets av medhjälpare oavsett huruvida dessa kan sägas ha 

handlat inom eller utom ”behörigheten”. En reservationslös regel om att huvudmannen 

aldrig kan tillräknas ond tro utom behörigheten kontrasterar sålunda starkt mot rättsläget 

efter det att avtalet ingåtts, eftersom huvudmannen därefter tvingas acceptera att i 

princip varje åtgärd av hans medhjälpare vid avtalsuppfyllelsen läggs honom till last.13 

Det bör dock framhållas att det även finns argument till stöd för en mer formaljuridisk 

inställning med betoning på behörighetsfrågan. Ett ensidigt fokus på tillvaratagandet av 

tredje mans intressen kan som berörts ovan hindra skapandet av ändamålsenliga former 

för representation och skulle innebära att företrädare i praktiken ges en större behörighet 

än vad som varit avsett av huvudmannen. Det kan vidare hävdas att det inte synes vara 

alltför betungande för tredje man att tillse att viktiga villkor som avhandlats under 

förhandlingarna på ett tydligt sätt kommer med i det slutgiltiga avtalet.14 

																																																								
12 Se avsnitt 2.3. 
13 Jfr Rodhe, SvJT 1979, s. 592 och vidare nedan avsnitt 4.2.	
14 Detta torde dock endast gälla när tredje man är näringsidkare. Argumenten för och emot tillräknande utom 
behörigheten fördjupas ytterligare nedan – här kan bl.a. hänvisas till avsnitt 2.3 och kapitel 4. 
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1.2.3 Behovet av ett klargörande av rättsläget 
I ett försök till skapandet av ett ”restatement”15  av svensk avtalsrätt har Christina 

Ramberg uppställt följande regel med avseende på nu diskuterade problemställning: 

 

”När en part gett en person i uppdrag att medverka vid avtalsförhandlingarna, 

tillräknas parten den medverkande personens kunskap och agerande.”16 

 

Det kan sättas ifråga om denna oreserverade regel verkligen är tillräckligt nyanserad 

och underbyggd. 17  En något annorlunda utformad regel finner vi i ett försök till 

skapandet av ett restatement av nordisk avtalsrätt, som utarbetats av ett antal 

framträdande akademiker från de nordiska länderna: 

 

”An agent’s knowledge or constructive knowledge of a fact may be imputed to the 

principal.”18  

 

Den nordiska regeln utformades på förslag av Torgny Håstad och Laila Zackariasson 

och är mer försiktigt formulerad.19 Den kan knappast kritiseras för att vara felaktig men 

den är samtidigt så pass innehållslös att den inte går att använda för bedömningen av 

konkreta fall.20 

Frågan i vad mån en företrädares kunskap och agerande kan tillräknas 

huvudmannen är överhuvudtaget sparsamt behandlad i doktrinen och uppfattningarna 

går till viss del isär, samtidigt som den rättspraxis som finns att tillgå delvis är 

																																																								
15 S.k. restatements är vanligt förekommande i den anglo-amerikanska rättstraditionen men synes även ha vunnit 
insteg i den nordiska rättstraditionen på senare tid.  De torde kunna beskrivas som kodifikationer av gällande rätt. Det 
är också på detta sätt Christina Ramberg avsett att hennes Avtalslagen 2010 ska läsas, se densamme i SvJT 2011 s. 
35. 
16 C. Ramberg, Avtalslagen 2010, § 1.8 (www. avtalslagen2010.se). 
17 Rambergs regel skulle, om den var korrekt, innebära att avtalslagens regler om fullmakt till stor del åsidosätts. 
Den innebär nämligen att vad en fullmäktig säger eller förstår tillräknas huvudmannen så länge det finns en 
förhandlingsfullmakt. Detta kan inte vara korrekt (10 § första stycket avtalslagen). Jfr vidare nedan avsnitt 2.3 samt 
kapitel 3 och 6. Möjligen borde det dessutom ha gjorts en åtskillnad mellan tillräknande av positivt lämnade uppgifter 
och under förhandlingar uppnådda insikter (jfr noten 72 nedan). Ramberg anger förvisso i kommentaren att rättsläget 
bör betraktas som osäkert, men i ett sådant läge är det enligt min mening bättre att skriva det direkt i själva regeln; jfr 
den nordiskt utarbetade regeln nedan. 
18 Håstad & Zackariasson m.fl., Restatement of Nordic Contract Law, s. 126. 
19 Bokens kapitel är uppbyggda så, att de utformats på basis av utkast från vissa av författarna varefter de övriga haft 
möjlighet att lämna kommentarer innan publicering (se ibid s. 10 f). Det kan även noteras att den nordiska regeln 
enbart tar sikte på fullmäktigens kunskap och inte på dennes uppgifter (jfr not 17 ovan och nedan i anslutning till 
noten 72).	
20 I detta konstaterande ligger i och för sig ingen kritik; jfr not 17 ovan. Såsom kommentaren till regeln är utformad 
borde man dock ha utformat två regler, en för s.k. ogiltighetsfall och en för s.k. bundenhetsfall. Jfr avsnitt 2.3 nedan. 
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ålderstigen och vacklande.21 Detta praktiskt mycket viktiga ämne lämpar sig därför väl 

för en utredande uppsats, där frågetecknen förhoppningsvis kan redas ut.22  

 

1.3 Syfte  
I denna uppsats är min intention att identifiera och analysera ett antal utvalda 

problemområden förknippade med tillräknanderegler. De närmare avgränsningarna 

följer i avsnittet nedan. Syftet är att utreda under vilka förutsättningar en avtalspart 

tillräknas en representants kunskap enligt gällande rätt, vilket kommer att inbegripa en 

analys av de relevanta rättsreglernas innebörd, konsekvenser och ändamålsenlighet. 

Följande frågor kommer att adresseras närmare: 

i) Har det avgörande betydelse för frågan om tillräknande kan ske huruvida företrädaren 

med stöd av fullmakt hade kunnat sluta avtal i enlighet med tredje mans uppfattning? 

ii) Har det någon betydelse om tredje man yrkar att huvudmannen ska vara bunden att 

fullgöra ett avtal (bundenhetsfall) eller om tredje man yrkar att ett av företrädaren 

förmedlat avtal ska vara ogiltigt (ogiltighetsfall)? 

iii) Har det någon betydelse om tredje man är konsument eller näringsidkare? 

iv) Kan en tredje man bli bunden av ett avtalsinnehåll som han inte medverkat till enligt 

avtalslagens regler bara därför att motpartens företrädare endast har behörighet att sluta 

avtal med sådant innehåll?23  

																																																								
21 Se t.ex. Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 235 f. samt s. 269 f., Grönfors & Dotevall, Avtalslagen, en 
kommentar, s. 205 ff., Ramberg, & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 183 not 58. Se även SOU 1965:14 s. 104 ff. 
gällande godtrosförvärvsfallen; jfr prop. 1985/86:123 s. 20: ”[I] fråga om godtrosförvärv för aktiebolag och andra 
juridiska personer kan det vara tveksamt i vad mån exempelvis anställdas onda tro skall tillmätas betydelse. 
Detsamma gäller när en förhandlare, som saknar fullmakt att sluta avtal för sin godtroende huvudman, har varit i 
ond tro. Dessa frågor får liksom hittills överlämnas åt rättstillämpningen.” Vissa författare har dock behandlat ämnet 
mer utförligt, se Karlgren, Passivitet, s. 153 ff., Håstad, Avtalslagen 90 år, s. 243 ff. samt Dotevall, Mellanmannens 
kunskap och huvudmannens bundenhet, passism. Enligt min mening har det sistnämnda arbetet behandlat frågan om 
tillräknande inom fullmaktsrätten något ofullständigt, bl.a. eftersom det inte har gjorts någon åtskillnad mellan i vilka 
situationer tillräknandet kan få betydelse (jfr nedan angående de s.k. bundenhetsfallen och ogiltighetsfallen i avsnitt 
2.3). Enligt Dotevall gäller som en allmän regel att huvudmannen tillräknas en förhandlares insikter (s. 283). | 
Slutligen kan den allmänna noteringen göras att det veterligen saknas uttalanden i rättslitteraturen om ämnet (så som 
det här kommer att avgränsas, se avsnitt 1.4) som tar rättsfallen NJA 2004 s. 363 och AD 2013 nr 79 i beaktande. 
22 Det kan nämnas att CISG saknar regler om fullmakt, vilket gör att frågan måste lösas enligt nationell rätt i 
internationella handelstvister. Ifråga om lagval vid fullmakt, se Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, 
s. 253 f. I företagsöverlåtelsesammanhang har tillräknandeproblematiken uppmärksammats av Sacklén, SvJT 1993 s. 
816 ff., samt behandlats mer ingående av Buskerud-Christoffersen, Kjøp og salg av virksomhet, s. 312 ff., dock 
endast såvitt gäller ”subjektiva garantier”, varmed avses garantier som innehåller förbehåll för att säljaren saknar 
kunskap om viss avvikelse. Ett exempel kan vara att säljaren garanterar att han inte känner till att verksamheten drivs 
i strid med offentligrättsliga krav (ibid s. 304). Skulle verksamheten drivas i strid med offentligrättsliga krav kan 
enligt en sådan klausuls ordalydelse säljaren endast ställas till ansvar om han känt till detta, och Christoffersen 
diskuterar frågan vilka medarbetare som ska identifieras med säljaren i detta avseende (jfr här hovrättsfallet refererat i 
not 172 nedan). Perspektivet avviker således något från de frågor som ska utredas här (väsentligen vilka regler om 
identifikation som gäller när huvudmannens företrädare är i ond tro om motpartens uppfattning om avtalets innehåll 
och vilken inverkan detta har på avtalstolkningen och tillämpningen av avtalslagens ogiltighetsregler, jfr vidare 
avsnitt 1.4 nedan). 	
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1.4 Avgränsningar 
Föremål för undersökning är företrädare som kan inordnas under den allmänna 

kategorin fullmäktiga. Med fullmäktig avses att en person uppträder på en annan 

persons vägnar och i dennes namn så att rättsverkningarna direkt träffar huvudmannen 

medan den rättshandlande själv helt står utanför rättsförhållandet.24 Den här definitionen 

skär bort kommissionärer men kan träffa mer speciella, i lag särreglerade mellanmän 

såsom mäklare och handelsagenter. Vad beträffar mäklare måste anmärkas att de i 

tillräknandesammanhang kan bli föremål för en något avvikande bedömning på grund 

av de särskilda plikter som ålagts dem i speciallagstiftning.25 Vad som gäller för dem 

kommer därför inte att utredas särskilt. Från legala företrädare inom bolagsrätten 

bortses helt.26 

 Ytterligare en avgränsning såvitt avser gruppen fullmäktiga är att fokus enbart 

kommer att riktas mot personer som har medverkat vid avtalsförhandlingarna. 

Betydelsen av kunskap hos övriga medhjälpare, som inte representerar huvudmannen 

vid avtalsingåendet, lämnas åt sidan.27 I denna avgränsning ligger även att fullmäktigen 

antas ha förvärvat sin kunskap i samband med utförandet av uppdraget. 28  Vidare	

behandlar denna uppsats enbart betydelsen av fullmäktigens insikter; i vad mån 

tillräknande kan ske av lämnade uppgifter lämnas huvudsakligen därhän.29 Slutligen ska 

framhållas att jag enbart kommer att utreda tillräknandets betydelse utifrån ett 

avtalstolknings- och ogiltighetsperspektiv.30  

																																																																																																																																																																		
23 Frågorna har utgjort diskussionsunderlag för ett seminarium om fullmakt och tillräknande på fördjupningskursen 
Kommersiell Kontraktsrätt vid Uppsala Universitet, i vilket författaren medverkade. Seminariet hölls under ledning 
av Torgny Håstad. 
24 Se 10 § första stycket avtalslagen, jfr även Dotevall, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s. 20 
samt Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 160 ff. Se också nedan avsnitt 2.2. 
25 Se t.ex. beträffande fastighetsmäklare Malmberg, SvJT 1993 s. 863 ff. samt, beträffande försäkringsmäklare, 
rättsfallen NJA 1992 s. 728 och RH 1994:123.		
26 Se härom istället arbetena som refereras i not 8, vilka innehåller vidare hänvisningar. 
27 Som ett exempel skulle kunna anföras personer som är verksamma vid ett företags verkstadsavdelning. Fråga kan 
t.ex. uppstå om ett bolag som säljer bilar ska anses känna till ett fel om enbart en mekaniker känt till felet, med 
följden att bolaget t.ex. kan anses ha agerat grovt vårdslöst och därför inte kan åberopa en friskrivningsklausul (jfr 
nedan avsnitt 5.1.3). 
28 Sålunda utreds inte betydelsen av kunskap som erhålls utom ramen för uppdraget, t.ex. i privata sammanhang. 
Som diskuteras nedan kan dock det sätt på vilket kunskapen erhålls i sig vara en faktor av rättspolitisk betydelse vid 
besvarandet av frågan om tillräknande bör ske, se avsnitt 4.2.4. 
29 Se emellertid om denna fråga vidare noten 72 (i anslutning till sidolöparbegreppet), där det framgår att, även om 
det inte råder någon fullständig symmetri mellan vad som gäller ifråga om tillräknande av uppgifter och tillräknande 
av insikter, det mellan dessa två områden finns en viss koppling.  
30 Utanför faller således frågan i vad mån tillräknande kan ske när särskilda dispositiva rättsregler uppställer krav på 
insikt hos en avtalspart, t.ex. 25 och 39 §§ köplagen (jfr mitt exempel i avsnitt 1.1 ovan). Som strax ska framhållas 
torde emellertid stora delar av denna framställning kunna vara av intresse även i andra näraliggande sammanhang där 
frågor om tillräknande kan uppkomma.  
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Oaktat dessa avgränsningar står det självfallet läsaren fritt att reflektera över i 

vad mån de slutsatser som dras här kan vara relevanta även i andra sammanhang, och 

förhoppningen är givetvis att merparten av de resonemang som förs kan äga principiell 

giltighet för analyser av liknande tillräknandefrågor i allmänhet.31 

 

1.5 Den rättsvetenskapliga ansatsen; metod och 

material 
Som jag nämnt ovan är det huvudsakliga syftet med denna uppsats att avgöra vad som 

är gällande rätt. Detta är typiskt för en rättsdogmatisk undersökning, vars ändamål ofta 

brukar beskrivas som att tolka och systematisera gällande rätt.32 

Analysen av begreppet gällande rätt hör till den allmänna rättslärans klassiska 

uppgifter och det finns inte någon allmänt erkänd teori avseende detta begrepp.33 En 

något förenklad och inte helt invändningsfri användning av begreppet gällande rätt är att 

det rör sig om den rätt som tillämpas av domstolarna, även kallad den effektiva rätten.34 

Jag kommer främst att använda begreppet gällande rätt i denna bemärkelse. Det är 

sålunda rättstillämparperspektivet som kommer i förgrunden, låt vara att det inte enbart 

är domare som har intresse av framställningar av gällande rätt, samt att det i 

rättsdogmatiska arbeten kan förekomma inslag som inte direkt kan motiveras utifrån 

domares behov, som t.ex. komparativa inslag.35 Såvitt gäller ämnet för denna uppsats 

måste dock anmärkas att de närmare förutsättningarna för tillräknande inte är fullt 
																																																								
31 Tillräknande- och identifikationsfrågor i andra sammanhang än de som denna uppsats avser att behandla kan t.ex. 
uppkomma inom ersättningsrätten; här kan nämnas principalansvaret för anställda (s.k. aktiv identifikation) och 
frågan i vilken utsträckning en skadelidande genom s.k. passiv identifikation ska tillräknas annans handlande och 
därigenom anses vara medvållande (se härom det speciella rättsfallet NJA 2012 s. 725, särskilt de skiljaktiga i p. 43, 
där frågan uppkom inom ramen för en kontraktsrättslig tvist). Det finns en rad andra exempel. I NJA 2015 s. 512 
uppkom frågan om en vitesadressat kan tillräknas tredje mans handlande, särskilt när vitesadressaten och tredje man 
är närstående, med följden att vitesadressaten ska anses ha brutit mot ett vitesföreläggande. Exemplen kan säkert 
mångdubblas, men det finns inte utrymme för det här; huruvida principerna på ett visst område kan överföras på ett 
annat beror främst på huruvida ändamålen med identifikation, i betraktande av omständigheterna i det enskilda fallet, 
med tillräcklig styrka talar för att analogier görs. Jfr för en viss typ av analogiresonemang nedan avsnitt 4.2.1.2. Om 
relationen mellan tillräknande av uppgifter å ena sidan och tillräknande av insikter å den andra, se noten 72.	
32 Se Peczenik, Vad är rätt, s. 312 samt Olsen, SvJT 2004 s. 111 f. Valet av rättsvetenskaplig metod har debatterats 
flitigt i Sverige inte minst de senaste 20 åren. Den rättsdogmatiska metoden har tidvis utsatts för kritik. Det finns 
emellertid ytterst få erkända synpunkter i ämnet. Det finns inte utrymme att här gå närmare in på dessa frågor utan 
hänvisning får främst ske till de båda nyssnämnda arbetena med vidarehänvisningar. Ett viktigt bidrag utgörs även 
utav Svensson, JP 2014 s. 211 ff. 
33 Preczenik, Vad är rätt, s. 109.  
34 Se ibid s. 103 ff., där även Ross s.k. prognostoeri behandlas. 
35 I det senare avseendet bör dock skillnad göras mellan prejudikatinstanser och underrätter, jfr diskussionen i 
anslutning till not 56 nedan. Andra grupper som kan ha intresse av auktoritativa framställningar av gällande rätt är 
t.ex. lagstiftare, partsföreträdare och de som sysslar med rättsvetenskap. Detta förhållande utgör en del i den kritik 
som traditionellt riktats mot den rättsdogmatiska metoden och rättstillämparperspektivet, se vidare källorna i not 32 
ovan. 
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klarlagda i rättspraxis och att diskussionen i doktrinen, med några få undantag, har varit 

relativt blygsam. När rättsläget är beskaffat på detta sätt är det inte alltid möjligt att 

upprätthålla en strikt uppdelning mellan resonemang de lege lata och resonemang de 

lege ferenda.36 

Utifrån dessa generella utgångspunkter bör den rättsdogmatiska uppgiften gå ut 

på att åstadkomma en auktoritativ utsaga om gällande rätt, som kan vara användbar för 

framförallt domaren. 37  Detta sker genom studier av de traditionella rättskällorna. I 

princip bör en rättsvetenskapsman i detta hänseende kunna använda sig av samma 

material och arbetssätt som domaren.38 Förhållningssättet blir dock något annorlunda. 

Rättsvetenskapsmannen fattar inte bindande beslut, han är inte bunden av processrättens 

ram och han kan göra uttalanden av mer generell karaktär.39 Som ovan nämnts kan även 

omfånget av materialet skifta i förhållande till det material domaren använder. 

Förutom de traditionella rättskällorna i form av lagtext, förarbeten, rättspraxis 

och doktrin har jag valt att även studera visst utländskt material, nämligen nordisk40 rätt 

och Draft Common Frame of Reference (DCFR). Valet av utländskt material kan 

motiveras av såväl allmänna som mer speciella skäl, kopplade specifikt till uppsatsens 

ämne. Innan dessa skäl presenteras måste framhållas att de utländska rättskällorna 

enbart studerats i syfte att utforska vad de eventuellt kan tillföra analysen av det 

svenska rättsläget.41 Detta sänker ambitionsnivån beträffande hur utländskt material 

kommer att behandlas och innebär att uppsatsen skiljer sig från framställningar vilka har 

en direkt komparativ inriktning.42 

																																																								
36 Jfr Olsen, SvJT 2004 s. 117.  
37 Även om det knappast kan anses råda någon fullständighet enighet om vad som i detalj avses med rättsdogmatisk 
metod, står det dock klart att den rättsdogmatiska metoden rymmer såväl deskriptiva som normativa inslag (Peczenik, 
SvJT 2005 s. 250, som kallar rättsdogmatiken för ”deskriptivnormativ”). Det deskriptiva inslaget kan sägas bestå i att 
beskriva och systematisera rättskällorna, medan det normativa inslaget kan sägas bestå i att tolka rättskällorna utifrån 
normativa grunder Detta innebär att det i rättsdogmatiska arbeten finns utrymme inte bara för beskrivningar av 
gällande rättsregler utan även för analyser av rättsreglernas ändamålsenlighet, vilket kan resultera i ett rättfärdigande 
eller kritiserande av gällande rätt (i det senare avseendet hänvisas främst till kapitel 4). 
38 Se Peczenik, Vad är rätt, s. 313 ff., Olsen, SvJT 2004 s. 112 ff.  
39 Peczenik, Vad är rätt, s. 313.  
40 Ofta talas det om den nordiska rättskulturen, när det egentligen torde vara mer berättigat att tala om den 
skandinaviska rättskulturen. Island brukar nämligen räknas till Norden i geografiskt hänseende men uppmärksammas 
sällan eller aldrig i rättsliga sammanhang (det kan dock nämnas att isländsk rätt på de flesta punkter stämmer med 
dansk rätt). Det ska vidare framhållas att jag inriktat min undersökning enbart på norsk och dansk rätt – att finsk rätt 
inte har behandlats motiveras av att jag inte kan tillgodogöra mig det finska språket, och finska framställningar om 
ämnet på andra språk än finska saknas veterligen. 
41  Om vikten av att klarlägga i vilket syfte utländskt material används och vilken betydelse detta får för 
ambitionsnivån, se Strömholm, SvJT 1971 s. 251 ff. 
42 Ibid s. 252 f. 
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 Rent allmänt kan studier i utländsk rätt motiveras av att rättsliga problem är 

likartade oavsett var i världen man befinner sig och att utländsk rätt därför ger 

information inte bara om förhållanden i utlandet utan också om möjliga lösningar på 

problemen. 43  Nordisk rätt intar dock en särställning i detta avseende eftersom 

rättsutvecklingen i Norden varit likartad och i många fall t.o.m. samordnad. Avtalslagen 

(1915:218) är ett direkt resultat av nordisk samverkan, vilket gör att nordisk rättspraxis 

och litteratur på detta område nästan intar samma ställning som dess svenska dito.44 

DCFR har utarbetats på ett komparativt underlag av två akademiska 

arbetsgrupper med företrädare för alla EU-länder. Den syftar till att vara en möjlig 

modell för en europeisk civillag och en källa till inspiration för lämpliga lösningar i 

nationell lagstiftning.45 I det senare avseendet är det intressant att notera att det finns 

konkreta exempel på att reglerna i DCFR har tjänat som ett jämförelseunderlag och 

ibland även som beskrivning av vad som får anses gälla i Sverige. Detta har främst varit 

fallet när dispositiva rättsregler på ett visst område saknats. Högsta domstolen har sedan 

2009, då den nu gällande och reviderade versionen av DCFR publicerades, hänvisat till 

DCFR inte mindre än sju gånger.46 DCFR har också̊ fått ett betydande genomslag i 

rättslitteraturen.47  

Mot den angivna bakgrunden ter det sig i allra högsta grad motiverat att även 

studera nordisk rätt och DCFR i denna uppsats, särskilt som det svenska rättsläget 

beträffande tillräknandefrågor måste uppfattas som delvist osäkert.  

 

1.6 Terminologi 
1.6.1 Allmänt 
Vid rättshandlande genom fullmäktig är minst tre personer inblandade. Den företrädde 

kommer att kallas huvudmannen alternativt fullmaktsgivaren och den gentemot vilken 
																																																								
43 Dotevall, Mellanmannens kunskap, s. 27. Se även t.ex. Olsen, SvJT 2004 s. 126 f.	
44 Någon hundraprocentig överensstämmelse torde det dock inte kunna bli fråga om. Avtalslagen har idag över 
hundra år på nacken och man får därför räkna med att vissa nyansskillnader utbildats i rättspraxis mellan de olika 
ländernas högsta instanser. För en översikt över lagstiftningshistoriken, se Runesson & Andersen, The Nordic 
Contracts Act, s. 17 ff. Den nordiska rättslikheten har också motiverat böcker såsom den ovannämnda Restatement of 
Nordic Contract Law (bl.a. not 5). 
45  von Bar m.fl., Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law; DCFR, s. 8 ff. 
(http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf). 
46 Se NJA 2009 s. 672, NJA 2010 s. 629, NJA 2011 s. 600, NJA 2012 s. 452, NJA 2012 s. 597, NJA 2013 s. 491 och 
NJA 2013 s. 659. Om DCFR:s betydelse i dessa mål, se Håstad, The Nordic Contracts Act, s. 179 ff. I det nedan 
analyserade avgörandet AD 2013 nr 79 hänvisar dessutom Arbetsdomstolen till DCFR just när det gäller frågan om 
tillräknande. 
47 Se vidare Herre, SvJT 2012 s. 933 ff. samt Munnukka, Ny Juridik 1:2010 s. 21 ff.	
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rättshandlingen företas kommer att kallas tredje man. Det senare begreppet är strikt 

taget osystematiskt eftersom det inte är fråga om någon utomstående till 

avtalsförhållandet utan själva motparten.48 Beteckningen tredje man är dock till den 

grad inarbetad i dessa sammanhang att jag valt att använda den, men även begreppet 

motparten kan komma att användas. Vad så gäller termen fullmakt kan den avse både 

den handling varigenom fullmakten ges och dess effekt, d.v.s. behörigheten. Normalt 

torde det av sammanhanget framgå i vilken betydelse termen används. Den som 

rättshandlar för huvudmannens räkning, fullmäktigen, kan även komma att kallas 

representant, ombud eller företrädare. 

 

1.6.2 Något om begreppen vetskap, god och ond tro etc. 
Som framgått ovan tillmäts medkontrahentens onda eller goda tro stor betydelse inom 

avtalsrätten, särskilt vid lösningar som kan sägas vara baserade på tillitsprincipen.49 

Även om dessa uttryck kan tyckas bära en viss moralisk prägel är det uteslutande fråga 

om tekniska termer för att beteckna att en person har vetskap, borde ha haft vetskap 

eller saknar vetskap om ett visst förhållande. 50  När jag i det följande talar om 

tillräknande av en fullmäktigs onda tro avses sålunda tillräknande av fullmäktigens 

kunskap om ett visst betydelsefullt förhållande (i regel tredje mans uppfattning).51 

Exakt vilken grad av ond tro som i ett enskilt fall fordras för inträffandet av viss 

rättsföljd är en komplicerad fråga, vilken är föremål för delvis olika åsikter.52 Detta ska 

																																																								
48 Jfr Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 163. 
49 Se ovan avsnitt 1.1. Alla avtalsrättsliga regler som ger rättsverkan åt att den ena parten känt till motpartens 
uppfattning eller misstag kan inordnas under tillitsteorin. Dessa regler kan in sin tur delas upp i två kategorier 
beroende på vilken rättsföljd som stipuleras. Antingen blir lösningen negativ (avtalet eller rättshandlingen 
ogiltigförklaras, alternativt anses inget avtal alls ha kommit till stånd på grund av dissens) eller positiv (här åsyftas i 
första hand de tolkningsregler som positivt tillägger avtalet innehåll enligt motpatens uppfattning). Se vidare nedan 
avsnitt 2.3.1 (jfr även not 52). 
50 Jfr Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 43. 
51 I det omvända fallet, där fullmäktigens goda tro får betydelse, blir frågeställningen en annan, nämligen om en 
huvudman som är i ond tro kan skydda sig genom fullmäktigens goda tro. Denna, förmodligen långt mindre 
praktiska, situation faller utom ramen för denna uppsats. Såvitt jag förstår torde det dock inte råda något tvivel om att 
en ondtroende avtalspart inte kan skydda sig genom att åberopa en representants goda tro. Undantag kan tänkas om 
den särskilda rättshandling varom är fråga inte varit direkt bekant för huvudmannen och huvudmannen därför inte 
haft något inflytande över rättshandlingens tillkomst och innehåll. Detta kan också uttryckas så, att huvudmannen ska 
vara medveten om att den kunskap han besitter är relevant. Jfr även Dotevall, Mellanmannens kunskap och 
huvudmannens bundenhet, s. 161 ff. 
52 Ogiltighetsreglerna i 29 – 32 §§ avtalslagen jämställer exempelvis vad en person insett med vad han ”bort inse”. 
Andra regler fäster med en någon skärpt formulering vikt vid vad en part ”måste inse” (exempelvis 4 §, 6 § andra 
stycket och 9 § avtalslagen, som tar sikte på avtalsmekanismen), eller ”måste antagas ha ägt vetskap” om 
(ogiltighetsregeln i 33 § avtalslagen). Särskilt problematiskt är att avgöra vilken grad av vetskap som krävs för att 
binda en part vid motpartens felaktiga uppfattning om avtalsinnehållet; räcker det med att den förstnämnda parten 
bort inse motpartens uppfattning eller krävs det han måst inse den? Svaret är delvis avhängigt vilken regel man 
analogiserar från; traditionellt brukar det i dessa sammanhang anses röra sig om en analogi från 6 § andra stycket 
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dock inte behandlas här. Vad som ska behandlas i denna uppsats är i vilken utsträckning 

sådan ond tro, som hade varit relevant om den funnits hos avtalsparten själv, är relevant 

även om den finns hos en företrädare för denna avtalspart.53 

 

1.7 Disposition 
En fyllig bakgrundsbeskrivning av ämnet har redan getts i de inledande avsnitten ovan. 

I kapitel 2 kommer jag att precisera den rättsliga ramen och de rättsliga problemen. Här 

sätts tillräknandefrågorna i sin kontext och viktiga utgångspunkter för den fortsatta 

framställningen presenteras. Avsikten med kapitlet är att ge en bakgrund till det 

sammanhang där tillräknandeproblematiken aktualiseras och att redogöra för varför 

rättsläget är problematiskt ur praktisk och rättslig synvinkel. Redan här bör framhållas 

att mitt exempel i avsnitt 1.2.1 ovan kommer att användas genomgående för att 

illustrera uppsatsens problemställning. 

 I avsaknad av lagtext och vägledande förarbetsuttalanden utgör HD-prejudikat 

den överlägset främsta rättskällan inom svensk rätt. När den rättsliga 

problemställningen preciserats i kapitel 2 framstår det därför som följdriktigt att, i brist 

på rättskällor av högre dignitet, vända blicken mot rättspraxis. I kapitel 3 kommer jag 

att genomföra en genomträngande analys av de rättsfall som behandlar eller berör det 

valda ämnet för denna uppsats, så som det avgränsats enligt ovan. Eftersom HD-

prejudikaten begränsar sig till fyra stycken till antalet har jag valt att även ta upp ett 

avgörande från Arbetsdomstolen. Mig veterligen saknas det härutöver prejudikat från 

överdomstolar.54 

I kapitel 4 kommer jag att utvärdera om tillräknandereglerna, såsom de 

utkristalliserats i rättspraxis, är ändamålsenliga och systematiskt godtagbara utifrån ett 

bredare civilrättsligt perspektiv. Jag kommer även att ta ställning till om de politiska 

ändamålen bakom kraven på god tro inom avtalsrätten uppfylls om ett tillräknande äger 

rum. Inriktningen på diskussionen är med andra ord huvudsakligen rättspolitisk.55  

																																																																																																																																																																		
avtalslagen (jfr Håstads tillägg i NJA 2006 s. 638), men det torde i vissa fall kunna räcka med det lägre kravet ”bort 
inse” – främst när avtalet är oklart och inte direkt stödjer någon av parternas uppfattning (jfr Adlercreutz & Gorton, 
Avtalsrätt II, s. 134 ff.).	
53 Detta innebär att man vid rättsliga avgöranden måste beakta vilka avtalsrättsliga regler som tredje man grundar sin 
talan på och vilka insiktskrav dessa regler uppställer, eftersom de rättsliga normerna för när en person ska anses vara i 
ond tro varierar (se föregående not). Något tillräknande blir ju aldrig aktuellt i de fall den relevanta avtalsregeln inte 
hade varit tillämplig ens om det varit fråga om en avtalsparts egen kunskap. 
54 Se dock för tillräknandefrågor i näraliggande sammanhang noterna 25 och 31 (jfr även noten 72). Rättskällevärdet 
av domar från Arbetsdomstolen i civilrättsliga, icke-arbetsrättsliga frågor berörs i avsnitt 3.6.3 in fine. 
55 Om vad som avses med rättspolitiskt inriktad diskussion, se nedan under not 130.	
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Efter att ha genomfört rättsfallsanalysen och tagit ställning till om det finns skäl 

att ställa sig kritisk eller positiv till reglernas utformning och innehåll, kommer jag att 

befinna mig ett steg närmare målet; att i detalj precisera under vilka förutsättningar 

huvudmannen ”smittas” av sin fullmäktigs kunskap enligt gällande rätt. Innan jag når 

det slutgiltiga målet återstår att, om möjligt, utreda vad som gäller i de nordiska 

länderna och DCFR. Detta görs i syfte att utröna vad dessa rättskällor eventuellt kan 

tillföra analysen av det svenska rättsläget, och orsaken till att just dessa rättskällor valts 

att studeras har framgått i avsnitt 1.4 ovan.56 

 I kapitel 6 kommer jag att återvända till och besvara uppsatsens frågeställningar 

(se avsnitt 1.3 ovan). Det är sålunda först där som jag kommer att dra mer övergripande 

slutsatser om rättsläget de lega lata.  

 

	  

																																																								
56 Det är inte en alldeles okvalificerad gissning att HD skulle gå tillväga på samma sätt som presenterats här om 
frågan om tillräknande skulle tas upp till behandling i framtiden. Här kan t.ex. jämföras med rättsfallen NJA 2009 s. 
672 (uppsägningstid för långvarigt tidsobestämt avtal) och NJA 2010 s. 629 (bl.a. fråga om en vitesklausul in dubio 
anses innebära en exklusiv reglering av skadeståndspåföljden). Båda dessa rättsfall illustrerar hur HD kan tänkas gå 
tillväga vid oklart rättsläge inom den centrala förmögenhetsrätten. Domstolen börjar med att undersöka tidigare 
prejudikat, om sådana finns att tillgå, för att sedan studera svensk och nordisk rättslitteratur samt tillämpliga regler i 
DCFR. De senare rättskällorna kan t.o.m. motivera att äldre HD-praxis delvis frångås (se NJA 2009 s. 672). 
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2. Precisering av den rättsliga ramen och de 

rättsliga problemen 
2.1 Tillräknandets innebörd 
Ett tillräknande innebär att fullmäktigens insikter får samma betydelse för 

huvudmannens rättsställning som om huvudmannen själv haft insikten. Som kunnat 

konstateras ovan ger de regler inom avtalsrätten som fäster vikt vid god eller ond tro 

bara uttryck för att det avgörande är om avtalsparten själv är i god eller ond tro. 

Huruvida tillräknandet kan sägas innebära att dessa regler tolkas i extensiv eller 

preciserande riktning är i hög grad en terminologisk fråga.57 I vilket fall som helst torde 

det sakna rättslig betydelse eftersom problemställningen är densamma; när och under 

vilka förutsättningar kan fullmäktigens onda tro få betydelse?58 

 I grunden handlar det om ta ställning till vem som ska stå risken för 

fullmäktigens oförmedlade kunskaper – huvudmannen eller tredje man. Svaret på denna 

fråga är inte given. Det står dock klart att problemet med tillräknande uppstår inom 

ramen för en avtals- och fullmaktsrättslig kontext. För att kunna avgöra i vad mån 

tillräknande kan ske de lege lata krävs därför ett angreppssätt som beaktar det rättsliga 

sammanhanget. Grundläggande avtals- och fullmaktsrättsliga principer sätter gränserna 

för hur långt ett tillräknande i ett enskilt fall kan sträcka sig.  

 

2.2 Behörighetens betydelse 
2.2.1 Allmänt 
Själva grundbulten i fullmaktsläran anges i den regel som framgår av 10 § första stycket 

avtalslagen. Där föreskrivs att: 

 

”[D]en, som åt annan givit fullmakt att sluta avtal eller eljest företaga rättshandlingar, 

varder omedelbart berättigad och förpliktad i förhållande till tredje man genom 

rättshandling, som fullmäktigen inom fullmaktens gränser företager i fullmaktsgivarens 

namn.”  

 

																																																								
57 Jfr Falkanger, God tro, s. 364. 
58 Beträffande den omvända situationen där fullmäktigen är i god tro och huvudmannen i ond tro, se not 51 ovan.		



	 22 

Bestämmelsen innebär att fullmaktshandlande inom fullmaktens gränser – behörigheten 

– binder huvudmannen.59 Motsatsvis anses följa att rättshandlande utom behörigheten 

inte binder huvudmannen.60 

Hur fullmaktens gränser eller med andra ord hur behörighetens omfattning ska 

bestämmas kommer inte att utredas särskilt.61 Som kommer att visas i de nästföljande 

avsnitten uppstår nämligen de verkligt intressanta fallen först när det kan konstateras att 

fullmäktigen saknat behörighet att ingå avtal på de omtvistade villkoren. 

 

2.2.2 Behörigheten som utgångspunkt vid tillräknande 
Redan i motiven till avtalslagen uttalas att: 

 

”[N]är den, gent emot vilken en rättshandling företagits, därvid företrätts av fullmäktig 

och rättshandlingens verkan är beroende av god tro, lärer det i allmänhet ankomma på 

fullmäktigens goda eller onda tro.”62  

 

Något behov av att införa en särskild bestämmelse i avtalslagen, som reglerar i vad mån 

en fullmäktigs goda eller onda tro ska bedömas som likvärdig med den avtalsslutande 

huvudmannens, ansågs dock inte finnas.63       

Uttalandet gjordes i anslutning till den s.k. re integra-bestämmelsen i 39 § 

avtalslagen, som reglerar den relevanta tidpunkten för ond tro vid tillämpning av 

avtalslagens ogiltighetsregler. Det framgår inte med tydlighet av uttalandet huruvida 

omfattningen av fullmäktigens behörighet har någon betydelse för tillräknandet.64 Det är 

																																																								
59 Jfr NJA II 1915 s. 188 n. 
60 Se Almén, Lagen om avtal, 1968, s. 46. Två undantag till huvudregeln om att rättshandlande utom behörigheten 
inte binder huvudmannen är dels när huvudmannen i efterhand ratihaberar rättshandlingen och dels när den blir 
gällande mot honom på grund av stadgandet i 18 kap. 3 § andra punkten handelsbalken (1736:0123 2) (det s.k. 
nyttorekvisitet). 
61 Se härom istället t.ex. Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I s. 172 ff., men även de viktiga nytillkomna rättsfallen 
NJA 2013 s. 659 och NJA 2014 s. 684 (se om dessa även noten 71 nedan).	
62 NJA II 1915 s. 288. 
63 Ibid s. 299.  
64 Malmberg synes dock utgå från att uttalandet enbart tar sikte på fullmäktiga som har behörighet att ingå avtal, men 
det är oklart vad han grundar detta på, se SvJT 1993 s. 871 n. Möjligen går det dock att finna visst stöd för denna 
uppfattning; i en fotnot till motivuttalandet hänvisas till NJA 1910 s. 364. I det målet hade en pappa ingått ett 
skenavtal med en av sina söner angående en skogsavverkningsrätt till pappans fastighet. Sonen överlät sedan utan 
faderns vetskap kontraktet till sin bror som i sin tur överlät det till ett sågverk. När fadern sålde skogsmarken uppkom 
tvist mellan den nye jordägaren och sågverket gällande rätten för det senare att avverka skog på området. Jordägaren 
gjorde gällande att sågverket inte varit god tro vid sitt förvärv av kontraktet eftersom dess ombud, vilken ingått 
avtalet för bolagets räkning, känt till att det rörde sig om ett skenavtal (förmodligen gällde vid denna tidpunkt en 
regel med liknande innehåll som idag motsvaras 34 § avtalslagen – för fullständighetsskull kan då även nämnas att 
den andre sonen, som överlät kontraktet till sågverket, var i ond tro vid sitt förvärv av skenavtalet; eljest skulle 
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vidare oklart om uttalandet enbart tar sikte på tillämpningen av avtalslagens 

ogiltighetsregler eller om det var avsett att tillräknande ska kunna ske även när ett avtal 

tolkas. 65  Mot bakgrund av dessa osäkerheter kan man på goda grunder ifrågasätta 

ställningstagandet att inte införa en tydlig regel om när tillräknande kan ske i 

avtalslagen.66 

Uppfattningen i doktrinen synes vara enhällig på den punkten att en fullmäktigs 

agerande och kunskap tillräknas huvudmannen inom ramen för behörigheten.67 Detta 

gäller oavsett om tillräknandet har betydelse för att fastställa ett avtals innehåll eller om 

det har betydelse för att ogiltigförklara ett avtal enligt tredje kapitlet avtalslagen. Som 

den fortsatta framställningen kommer att visa har HD bekräftat denna ståndpunkt i sin 

rättspraxis.68  

Det får i själva verket också betraktas som tämligen självklart att huvudmannen 

tillräknas sådant som ligger inom ramen för fullmäktigens behörighet.69	Om en person 

har fullmakt att vidta rättsliga dispositioner för annans räkning, är dispositionerna som 

bekant bindande för huvudmannen om de faller inom fullmaktens gränser (10 § första 

stycket avtalslagen). Om en huvudman företräds av en fullmäktig med behörighet att 

sluta avtal står det därför klart att huvudmannen ska tillräknas fullmäktigens insikter om 

tredje mans uppfattning, med följden att huvudmannen behandlas som om han själv haft 

insikten. 70  Mindre självklart är vad som gäller ifråga tillräknande av ond tro hos 

fullmäktiga som saknar behörighet att sluta avtal för sin godtroende huvudman. 

 

																																																																																																																																																																		
bolagets goda eller onda tro ha saknat betydelse). HD fann det styrkt att ombudet känt till att det rörde sig om ett 
skenavtal och uttalade att bolaget därför inte kunde anses ha förvärvat kontraktet i god tro. Sågverket kunde således 
inte göra gällande kontraktet mot den nya ägaren. Bolaget tillräknades ombudets kunskap, men det står klart att 
ombudet hade full behörighet att ingå avtalet för bolagets räkning. 
65 Eftersom det som avhandlas i förarbetena till re integra-bestämmelsen avser avtals ogiltighet talar emellertid 
mycket för att uttalandet bara (eller i varje fall främst) avser tillämpningen av ogiltighetsreglerna. 
66 Frågan inställer sig även hur uttrycket ”i allmänhet” som används i uttalandet ska tolkas. Formuleringen öppnar 
onekligen upp för att undantag kan göras. 
67 Det måste anses vara detta Dotevall avser att uttrycka när denne skriver att ”[I] svensk rätt gäller att fullmäktigens 
kunskap tillräknas huvudmannen” i Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s. 17 (eljest skulle 
dennes efterföljande hänvisningar i not 17 vara felaktiga; jfr även nämnda arbete på s. 162 och 171) samt densamme 
tillsammans med Grönfors, Avtalslagen, en kommentar s. 205. Se även Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I s. 235, 
Håstad, Avtalsagen 90 år, s. 247, Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, a fortiori s. 183 med noten 58, C. 
Ramberg, Avtalslagen 2010, § 1.8 (kommentaren), samt Karlgren, Passivitet, s. 153 och s. 163 noten 20.	
68 Detta framgår åtminstone a fortiori av alla nedan analyserade rättsfall, se kapitel 3. 
69 Jfr även avsnitt 5.2.2 beträffande dansk och norsk rätt. 
70  Det är dock viktigt att det villkor som tredje man utgått från är av den beskaffenheten att det täcks av 
behörigheten; om betydelsen av detta tillägg, se NJA 1968 s. 303 nedan, där fullmäktigen förvisso kan sägas haft 
behörighet att sluta avtal men dock endast på de i avtalsutkastet angivna villkoren. 
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2.3 Rättsliga utgångspunkter när behörighet saknas 
2.3.1 Allmänt 
När ett företag sänder ut personer, som inte givits fullmakt att sluta avtal, att sköta 

avtalsförhandlingarna uppstår en grundläggande intressemotsättning mellan 

huvudmannen och tredje man. Huvudmannen vill inte bli bunden i högre grad än vad 

han gett fullmäktigen behörighet till – sin vilja – medan tredje man helst ser att 

fullmäktigens agerande tillmäts samma betydelse som om huvudmannen själv 

rättshandlat.71  

Om vi återgår till mitt exempel i avsnitt 1.2.1 ovan, var problemet att 

företrädarna för bolaget X underrättades om att bolaget Y utgick från ett pris exklusive 

kostnaden för råmaterial, men underlät att förmedla detta till huvudmannen X. 

Kontraktsvillkor som en tredje man förknippar med sin rättshandling och som en 

obehörig fullmäktig inser men inte förmedlar kommer hädanefter kallas sidolöpare.72 

																																																								
71  Traditionellt har fullmakten beskrivits som en till tredje man riktad viljeförklaring av huvudmannen, en 
uppfattning som bygger på avtalslagens motiv och som grundar sig på ett viljeteoretiskt resonemang. Viljeteorin har 
dock på detta område liksom inom avtalsrätten i allmänhet fått stå tillbaka till förmån för tillitsteorin (se särskilt 
rättsfallen NJA 2013 s. 659 och NJA 2014 s. 684; beskrivningen stämmer för övrigt även dåligt överens med 
uppdragsfullmakten jml 18 § avtalslagen). Alltjämt krävs dock någon typ av viljeyttring från huvudmannen för att 
tredje man ska anses ha befogad tillit om en fullmäktigs behörighet, och de nya rättsfallen visar dessutom att 
huvudmannen i princip måste ha insett att tredje man, med hänsyn till olika omständigheter som kan härledas till 
huvudmannen, haft befogade skäl att hysa tillit till att fullmäktigen varit behörig att binda honom. I de fall som här 
diskuteras synes det därför alltjämt vara befogat att tala om huvudmannens vilja, eftersom tredje man sällan kan anses 
ha befogad tillit till att förhandlaren har behörighet att sluta avtalet. Detta innebär dock inte att tillräknande inte kan 
ske utom behörigheten. Tillräknandefrågan måste nämligen anses vara delvis självständig i förhållande till 
fullmaktsläran. Detta får stöd av HD:s rättspraxis i framförallt de senare rättsfallen på området; se särskilt nedan om 
NJA 1986 s. 596 och NJA 2004 s. 363; jfr AD 2013 nr 79.	
72 Dessa villkor kan sålunda gå utöver, vid sidan av, eller vara av betydelse för att tolka de villkor som finns 
inskrivna i ett skriftligt avtal. Det spelar ingen större roll om tredje man och fullmäktigen uttryckligen kommer 
överens om dessa villkor vid sidan av det skriftliga kontraktet; det väsentliga är att fullmäktigen är på det klara med 
att tredje man utgår från dem. Av denna anledning torde det inte heller vara av betydelse om det är tredje man som 
meddelar, eller på annat sätt gör bekant, att han förknippar sin rättshandling med vissa villkor som fullmäktigen inser 
men inte förmedlar (jfr t.ex. NJA 1986 s. 596), mot det fallet att fullmäktigen på egen hand utfäster villkor som tredje 
man sedan utgår från och som ligger utom fullmäktigens behörighet (jfr t.ex. NJA 1968 s. 303). I båda fallen är det 
fråga om en situation där fullmäktigen inser att tredje man svävar i villfarelse om avtalets innehåll. En annan sak är 
att denna uppsats enbart behandlar betydelsen av fullmäktigens insikter och att positivt lämnade uppgifter kan få 
självständig betydelse i vissa sammanhang – så t.ex. enligt den lagreglerade behörighetsutvidgningen gällande 
säljarens uppgiftsansvar som finns i 18 § köplagen (det s.k. marknadsföringsansvaret; jfr 19 § konsumentköplagen 
(1990:932)). Det är emellertid inte säkert att identifikations- och tillräknandespörsmål ens rent generellt bör 
behandlas lika för uppgifter å ena sidan och kunskaper å den andra; i sammanhanget kan särskilt hänvisas till NJA 
2016 s. 237. Här var bl.a. en av frågorna huruvida en köpare av en bostadsrätt kunde göra gällande fel på grund av att 
köpeobjektets area (1195 m²) avvek från vad som angivits i en objektsbeskrivning (1297 m²). Objektsbeskrivningen 
hade som brukligt upprättats av mäklaren men själva uppgiften om arean hade lämnats av bostadsrättsföreningen. 
Arean hade inte särskilt berörts mellan parterna under avtalsslutet och köpekontraktet innehöll en bestämmelse med 
den mycket oklara formuleringen att köparen som en övrig handling mottagit objektsbeskrivningen. HD uttalade (p. 
19-20) att ”[V]id bedömningen av säljarens åtaganden enligt avtalet kan det inte ges någon avgörande betydelse att 
uppgiften om arean enligt objektsbeskrivningen har lämnats av bostadsrättsföreningen. Uppgiften härrör från 
säljarsidan och mellan parterna i köpeavtalet bör ansvaret för uppgiften därför läggas på säljaren. Slutsatsen blir 
därmed att uppgiften om lokalens area utgör en avtalad egenskap.”. Mycket viktigt att observera är att säljaren inte 
tillskrevs ansvar för uppgiften på grundval av en tillämpning av 18 § köplagen, utan HD fann att uppgiften om 
lokalens area fick anses ingå i avtalet och därmed utgöra avtalsinnehåll (jfr hur HD rent allmänt beskriver skillnaden 
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Hade sidolöparen framförts till X (eller rättare sagt till X:s styrelse eller annan person 

som hade behörighet att ingå det ifrågavarande avtalet på det ifrågavarande villkoret) 

står det klart att den hade ingått i avtalet och blivit avtalsinnehåll.73 Nu blev emellertid 

det aktuella villkoret överenskommet mellan Y å ena sidan samt företrädare för X vilka 

saknat behörighet att ingå en sådan överenskommelse å andra sidan.  

 

2.3.2 Olika lösningsmodeller 
Det finns, åtminstone i teorin, olika sätt att bedöma fall där tredje man och 

huvudmannen har olika uppfattningar om vad som avtalats, samtidigt som fullmäktigen 

är i ond tro om att tredje man lägger en innebörd i sin viljeförklaring som faller utom 

fullmäktigens behörighet.74 

För tillkomsten av ett avtal krävs i princip konsensus, d.v.s. överensstämmande 

viljeförklaringar. Avtal kan emellertid under vissa förutsättningar komma till stånd även 

utan konsensus, d.v.s. vid dissens – här kan särskilt hänvisas till 6 § andra stycket och 

32 § första stycket avtalslagen.  

Det är inte ovanligt att det först på ett framskridet stadium, då parterna sedan 

länge räknat med att ett avtal ingåtts och den ena avtalsparten redan fullgjort sin 

prestation, uppmärksammas att parterna har olika uppfattning om vad som avtalats. I 

sådana fall kan det vara otillfredsställande (och kanske omöjligt) att förklara att något 

avtal aldrig lagligen kommit till stånd eller existerat (obundenhet på grund av 

ursprunglig dissens). Har emellertid den ena parten insett eller bort inse att motparten 

begått ett förklaringsmisstag eller på annat sätt haft en oriktig föreställning om en 

rättshandlings innehåll, finns inga formella hinder mot att avtalet ogiltigförklaras, även 

																																																																																																																																																																		
mellan 17 § köplagen, där den avgörande standarden är vad parterna kan anses ha avtalat, och 18 § köplagen, som 
tillskriver säljaren ansvar för uppgifter lämnade av andra före köpet, i p. 8 – 16 i domskälen). Det stod naturligtvis 
klart att föreningen inte hade behörighet att lämna för säljaren bindande löften, och jag har svårt att se att utgången 
skulle ha blivit densamma om köparen enbart skulle ha gjort gällande att säljaren skulle ansvara för den rätta arean 
därför att bostadsrättsföreningen, som någon sorts representant för säljaren, känt till den. Rättsfallet tyder enligt min 
mening på att det inte råder någon fullständig symmetri mellan vad som gäller ifråga om tillräknande av en 
representants uppgifter och tillräknande av insikter. Däremot finns det mellan dessa två områden en koppling 
såtillvida att i den mån man anser att avtalsparten ska tillräknas representantens onda tro måste avtalsparten även 
ansvara för representantens uppgifter. I annat fall uppkommer den mycket besynnerliga situationen att tredje man får 
bära ansvaret för en representants direkt felaktiga uppgifter, medan huvudmannen hålls ansvarig om representanten 
hemlighållit sådana betydelsefulla förhållanden som han känt till. Däremot finns inte nödvändigtvis en omvänd 
koppling, där vad representanten känt till måste tillräknas avtalsparten under samma förutsättningar som om 
representanten hade lämnat direkt felaktiga upplysningar. Möjligen är det inte lika betydelsefullt för tredje man att 
kunna åberopa representantens onda tro som att kunna lita på dennes konkreta uppgifter. | Slutligen ska framhållas att 
min användning av begreppet sidolöpare skiljer sig något från den gängse; se t.ex. Christensen, 1974 s. 737. 
73 Naturligtvis under förutsättning att X inte hade reklamerat mot villkoret.	
74 Den följande diskussionen har beträffande de rent avtalsrättsliga aspekterna hämtat näring från Adlercreutz & 
Gorton, Avtalsrätt II, s. 125 ff. 
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om komplicerade frågor kan uppkomma om avvecklingen när en prestation redan 

utförts. Det är i en sådan situation endast fråga om en negativ lösning, ogiltighet. Av 

intresse är emellertid även de regler som positivt tillägger avtalet innehåll enligt ena 

partens uppfattning (tolkningsversion). Det kan vara så att båda parter utgår från att 

avtalet gäller och endast tvistar om dess innehåll. Ingendera part yrkar ogiltighet. I 

sådana fall kan omständigheter som normalt enbart medför ogiltighet (t.ex. att den ena 

parten inser eller borde ha insett den andres misstag, jfr 32  § avtalslagen) leda till att 

den som är i ond tro blir bunden av motpartens uppfattning. Det får således stor 

betydelse hur tvisten formuleras och vad parterna gör gällande. När avtalet ingås genom 

en fullmäktig måste dessutom ett fullmaktsrättsligt raster läggas ovanpå det 

avtalsrättsliga, eftersom den relevanta insikten antas finnas hos fullmäktigen och inte 

huvudmannen (avtalsparten). Det är här tillräknandefrågan kommer in i bilden. 

I det följande kommer jag att laborera med tre olika lösningsmodeller som skulle 

kunna appliceras i fall där tredje mans och huvudmannens viljeförklaringar till synes är 

överensstämmande men där parterna i realiteten lägger olika innebörd i avtalet, varvid 

huvudmannens fullmäktig är medveten om tredje mans uppfattning. Det är detta som är 

utmärkande för mitt exempel och för de situationer som varit föremål för bedömning i 

rättspraxis. I detta kapitel kommer jag att använda mitt eget exempel som illustration. 

Vilken lösningsmodell som HD har valt att tillämpa kommer jag att analysera i kapitel 

3. 

 

2.3.3 Förhindrar en sidolöpare avtals uppkomst 

(”obundenhetsfallet”)? 
I vilken utsträckning ett tillräknande kan ske i ett konkret fall är som nämnts i första 

hand avhängigt vad respektive part i behörig ordning yrkar. Om vi emellertid för en kort 

stund lämnar detta förhållande åt sidan och koncentrerar oss på den principiellt sett 

riktiga lösningen utifrån ett rättsligt perspektiv, bör det vara att inget avtal ska anses ha 

kommit till stånd på grund av grundläggande dissens i huvudmannens och tredje mans 

viljeförklaringar. Utgångspunkten bör sålunda vara att såväl huvudmannen som tredje 

man går fria från bundenhet när fullmäktigen är i ond tro om att tredje man lägger en 

innebörd i sin viljeförklaring som faller utom fullmäktigens behörighet. Vid en första 

anblick framstår denna slutsats måhända inte som självklar, och detta bör därför 

utvecklas inför den fortsatta framställningen. Vi återvänder till mitt exempel. 
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 Y har som bekant för sin del erbjudit ett pris som enbart omfattar 

tillverkningskostnaden och har inte accepterat att köpa in råmaterial för tillverkningen 

utan extra ersättning. X:s företrädare har saknat behörighet att ingå avtal med ett sådant 

innehåll och har underlåtit att förmedla Y:s uppfattning, vilket innebär att X har utgått 

ifrån att priset utgjort ett pris i ett för allt. 

Utgångspunkten måste till en början anses vara att huvudmannen X inte blir 

bunden av Y:s uppfattning, eftersom bolagets företrädare inte haft behörighet att ingå 

avtal på de villkor som blivit muntligen överenskomna och som Y förutsatt gälla.75 X:s 

godkännande av avtalet omfattar bara avtalsinnehållet så som det inberättats till X. 

Villkor som inte bragts till X:s (eller till behörig företrädares för X) kännedom är inte 

bindande för X.         

 Resultatet blir tydligare om vi jämför med det fallet att det istället varit X:s 

företrädare som fört priset på tal och lovat Y extra ersättning utöver de 100 miljoner 

kronorna. För att huvudmannen X ska bindas av ett sådant löfte krävs enligt 10 § första 

stycket avtalslagen att företrädarna hade behörighet att ingå avtal på det utfästa 

villkoret. Någon sådan fullmakt har dock inte getts till X:s företrädare. Om X:s 

företrädare saknade behörighet att ingå avtal enligt det aktuella villkoret, kan bundenhet 

för X knappast följa av att företrädarna insåg att Y trodde att villkoret gällde. En 

fullmaktsgivares skydd mot osanktionerade åtaganden blir då ofullständigt.76 För att nå 

ett annat resultat krävs att avtalslagens behörighetsregler upphävs och att huvudmannen 

åläggs ett generellt principalansvar för fullmäktigens behörighetsöverskridande in 

contrahendo, i likhet med vad som gäller i skadeståndssammanhang och vid handlande 

in contractu.77 Detta kräver mer djupgående överväganden eftersom det skulle innebära 

en omdaning i grunden av elementära fullmaktsrättsliga principer.78 Att gå så långt för 

att skydda tredje mans intressen synes vara väl långtgående, åtminstone i 

näringsidkarsammanhang.79  

																																																								
75 Jfr Karlgren, Passivitet, s. 153 och s. 163 med noten 20, samt Håstad, Avtalslagen 90 år, s. 247. Se även 
Christensen, SvJT 1974 s. 737. 
76 Jfr Håstad, Avtalslagen 90 år, s. 247. 
77 Se nedan avsnitt 4.2. 
78 Det är främst i de nu diskuterade avseendena som Dotevalls oreserverade ståndpunkt om tillräknande träffar fel (se 
not 21 ovan in fine); detsamma gäller Rambergs generella kodifikationsregel som nämnts under avsnitt 1.2.3. 
79 Förslag har dock framförts om att införa en sådan ordning i konsumentsammanhang, se Christensen, SvJT 1974 s. 
760 ff. I kölvattnet av NJA 1968 s. 303 infördes även i 1971 års hemförsäljningslag en bestämmelse vilken gav 
ombud för näringsidkare ställningsfullmakt att utfästa förmåner m.m. i strid med färdiga avtalsutkast och 
sidolöparförbudsklausuler; jfr numera 1 kap. 3 § distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), DAL. En 
grundläggande brist i nämnda reglering är emellertid att 1:3 DAL bara träffar omfattningen av ett ombuds behörighet 
– hans eller hennes befogenhet synes alltså fortfarande kunna inskränkas med bindande verkan gentemot tredje man 
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Lika självklart torde emellertid vara att X å sin sida inte kan göra gällande 

avtalet så som det förmedlats till detta bolag mot Y (d.v.s. pris som inkluderar 

råmaterialet). Det beror på att tredje man, Y, inte kan bli bunden av annat eller mera än 

vad detta bolag erbjudit X:s företrädare. 80 Innehållet i Y:s viljeförklaring, eller närmare 

bestämt Y:s förpliktelser, kan inte ändras eller utökas bara därför att X:s företrädare 

saknat behörighet att ingå avtalet. Från frågan om en fullmäktigs behörighet att binda 

huvudmannen till ett av fullmäktigen avgivet löfte måste alltså skiljas frågan vad tredje 

man för sin del har lovat och blivit bunden av.81 Något annat än vad som följer av Y:s 

viljeförklaring, så som den förmedlats till X:s företrädare, kan således inte göras 

gällande mot Y. Slutsatsen måste därför bli att om ingendera part godtar den andres 

inställning så har inget avtal kommit till stånd; avtalsslut går om intet på grund av 

grundläggande dissens i huvudmannens och tredje mans viljeförklaringar (jfr 6 § första 

stycket avtalslagen).82 

Exemplet är i själva principfrågan jämförbart med det fallet att två personer 

direkt utväxlar viljeförklaringar, där den ena erbjuder priset 40 kr och den andre 

”accepterar” priset 20 kr. Den dissens som sålunda uppkommer förhindrar giltigt avtals 

uppkomst, såvida ingen av parterna frånfaller sin ståndpunkt. 83  Lägger vi in en 

mellanman mellan parterna, ändras inte anbudet 40 kr av att det inte förmedlas korrekt 

till huvudmannen, och accepten 20 kr förblir oren trots att mellanmannen vid 

förmedlandet gav intryck av att anbudet låg på 20 kr. 

Ovanstående situation tar sikte på fall där fullmäktigen underlåtit att förmedla 

betydelsefulla villkor eller förbehåll till tredje mans förmån. Det kan dock anmärkas att 

slutsatsen måste bli densamma ifall fullmäktigen, istället för att utelämna betydelsefulla 

villkor till tredje mans förmån, vid förmedlandet av avtalet lägger till avtalsvillkor till 

förmån för huvudmannen vilka inte dryftats med tredje man. Huvudmannen kan i detta 

fall, lika litet som tredje man i exemplet ovan, göra gällande avtalet så som det 

inberättats till honom mot tredje man. 84  Omvänt kan inte tredje man binda 

																																																																																																																																																																		
(konsumenten) enligt 11 § avtalslagen, exempelvis genom att huvudmannen inför en sidolöparförbudsklausul i avtalet 
varigenom konsumenten hamnar i ond tro om befogenheten. Möjligen kan dock ratio decendi i NJA 1986 s. 596 
åberopas i sådant fall, se nedan avsnitt 3.4. 
80 Jfr Karlgren, Passivitet, s. 154 och s. 166 f. samt Håstad, Avtalslagen 90 år, s. 249 och densammes tillägg i NJA 
2002 s. 244.		
81 Uttrycket är lånat från Håstad, tillägget i NJA 2002 s. 244.  
82 Slutsatsen kan bli en annan i de fall någon av parterna (varmed enbart likställs behöriga företrädare för tredje man 
eller huvudmannen) inser den andres uppfattning, jfr 6 § andra stycket avtalslagen. 
83 Illustrerande i detta avseende är det norska rättsfallet RT 1992 s. 1110, på s. 1114. 
84 Jfr Karlgren, Passivitet, s. 152 f.	
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huvudmannen vid ett avtal utan det kompletterande villkoret till huvudmannens förmån, 

eftersom ingen behörig företrädare för huvudmannen accepterat ett avtal med sådant 

innehåll. Även i detta fall strandar alltså avtalet på grund av dissens. 

 

2.3.4 Kan sidolöparen leda till avtals ogiltighet 

(”ogiltighetsfallet”)?  
Det har kunnat konstateras ovan att en tillämpning av allmänna fullmaktsrättsliga 

principer leder till att sidolöparen i vårt fall inte kan anses ingå i avtalet eftersom ingen 

behörig företrädare för X accepterat densamma (10 § första stycket avtalslagen). Vidare 

har frågan om tredje man kan bindas av avtalet utan sidolöparen besvarats nekande, 

såvitt obundenhet på grund av ursprunglig dissens framstår som ett praktiskt alternativ.  

Frågan om en sidolöpare, som inte ingår i avtalet, ska medföra att detta inte blir 

bindande för tredje man kan emellertid också uppfattas som en fråga om i vad mån 

huvudmannen vid tillämpningen av avtalslagens ogiltighetsregler ska tillräknas 

fullmäktigens onda tro om tredje mans uppfattning. 85  I de fall HD haft uppe till 

bedömning, och som berört betydelsen av att fullmäktigen är i ond tro om att tredje man 

lägger en innebörd i sin viljeförklaring som faller utom fullmäktigens behörighet, har 

tredje man inte utfört sin talan på så sätt att han skulle vara obunden på grund av 

ursprunglig dissens utan istället framställt ett ogiltighetsyrkande och därvid gjort 

gällande att han begått ett förklaringsmisstag eller liknande vilket huvudmannens 

representant måste ha insett. 86  Det beror förmodligen på att parterna upptäckt den 

oenighet som förelegat dem emellan angående avtalets innebörd först på ett senare 

stadium då avtalet delvis redan börjat fullgöras. I sådant fall är det tydligt att parterna 

handlat på ett sätt som befäster uppfattningen att de åtminstone under en tid varit eniga 

om att de ingått ett verksamt avtal. I strikt mening är obundenhet (att något bindande 

avtal aldrig existerat) något annat än ogiltighet, eftersom det senare förutsätter att det en 

gång funnits en bundenhet.87  

I mitt exempel skulle Y kunna tänkas föra följande argumentation i det nu 

diskuterade avseendet. Vid tiden för avtalets ingående trodde Y att sidolöparen ingick i 

avtalet. Om så inte ska anses vara fallet har Y begått ett förklaringsmisstag. Y avsåg att 

																																																								
85 Jfr Christensen, SvJT 1974 s. 739. 
86 Om vilka ogiltighetsregler som kan relevanta i ett sådant sammanhang, se strax nedan. 
87 Eljest finns det ju inget avtal att ogiltigförklara.	
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ge uttryck för ett pris exklusive kostnaden för råmaterial men råkade istället ge uttryck 

för ett totalpris, och detta misstag har X insett eller bort inse via dess företrädare. I vart 

fall har det varit en synbar och väsentlig förutsättning för Y att kostnaden för råmaterial 

skulle ersättas särskilt, och detta har X insett eller bort inse via dess företrädare. X står 

närmast att bära risken för Y:s bristande förutsättning eftersom X:s företrädare haft 

möjlighet och skyldighet att förmedla Y:s uppfattning men brustit härutinnan, 

alternativt hade X bort följa upp förhandlingsinnehållet med interna instruktioner och 

kontroll.88 I allt fall måste det anses strida mot tro och heder att med vetskap om att Y 

svävade i villfarelse åberopa avtalet. Bolaget har haft vetskap om nämnda förhållande, 

återigen via företrädarna.89 

Återgår man den till den principiella utgångspunkten att tredje mans 

viljeförklaring har det innehåll och ska tolkas med ledning av hur den framförts till 

fullmäktigen, och att tredje man inte åtagit sig vidsträcktare förpliktelser än så, 

förefaller det rimligt att huvudmannen tillräknas fullmäktigens onda tro. En oundviklig 

slutsats blir annars att tredje man binds av ett avtalsinnehåll som han inte medverkat till 

enligt avtalslagens regler bara därför att motpartens företrädare endast har behörighet att 

sluta avtal med sådant innehåll. Upptäcks dissensen tidigt bör ju utgångspunkten också 

vara att båda parter går fria från bundenhet och att ingen av dem tvingas bli bunden av 

den andres uppfattning.90 Inskränker tredje man sin talan till att avse ogiltighet (och 

sålunda inte bundenhet för huvudmannen vid sin uppfattning av avtalets innehöll) synes 

yrkandet därför böra bifallas. 

Om huvudmannen inte tillräknas fullmäktigens onda tro kan det också 

argumenteras för att det blir alltför enkelt för honom att skaffa sig en fördelaktig 

position; huvudmannen kan genom att skjuta in en person med begränsad behörighet 

mellan sig och tredje man lätt kringgå avtalslagens ogiltighetsregler och göra sig blind 

för villkor som tredje man förknippar med sin rättshandling.91 Fullmäktigen skulle ju 

																																																								
88 Att en fullmäktig har en rättslig skyldighet att informera huvudmannen om omständigheter av betydelse för 
uppdraget torde analogvis kunna anses följa 4 § kommisionslagen (2009:865) och 5 § andra stycket punkten 2 lagen 
(1991:351) om handelsagentur.  
89 Jämför beträffande alla invändningarna NJA 1949 s. 134 och NJA 1968 s. 303, vilka analyseras i avsnitt 3.2 
respektive 3.3. 
90 Jfr avsnitt 2.3.3. Notera att denna lösning inte kräver att man behöver gå omvägen och diskutera ett eventuellt 
tillräknande eftersom situationen kan lösas direkt av avtalsrättsliga (dissens)regler. 
91 Jfr Håstad, Avtalslagen 90 år, s. 249 och nedan i anslutning till diskussionen i avsnitt 4.2.3. 
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rentav kunna uppträda svikligt mot tredje man utan att detta drabbade huvudmannen, låt 

vara att X:s företrädare i detta fall inte synes ha handlat vilseledande med avsikt.92 

  

2.3.5 Kan tredje man binda huvudmannen vid sidolöparen 

(”bundenhetsfallet")? 
Huvudregeln är som bekant att huvudmannen inte kan bindas till innehållet i en 

sidolöpare. Vi kan emellertid tänka oss en situation där båda parter påstår att ett avtal 

föreligger och att de endast vill få avgjort hur avtalet ska tolkas.93 Så skulle kunna vara 

fallet om fullgörelsestadiet nått så långt att produkterna tillverkats, testats och levererats 

och ingen av parterna anser att ogiltighet är en praktisk lösning. Domstolen är bunden 

av parternas inställningar och yrkanden och måste därför avgöra tvisten så som den 

formulerats.94 Hur bör domstolen bedöma ett sådant fall, där den ”riktiga” lösningen 

inte längre står till buds? Antingen inkluderar priset råmaterial eller så gör det inte. 

 X kan tänkas föra följande argumentation i en sådan situation.95 Skulle Y nå 

framgång med sitt yrkande om fastställelse av att kostnader för råmaterial ska vara 

exkluderade från prisuppgiften, skulle det innebära att avtalet genom tolkning får ett 

innehåll som X:s företrädare inte varit behöriga att genom uttryckligt avtal binda X till. 

Den grundläggande huvudregeln att en fullmaktsgivare undgår bundenhet av ett avtal 

eller annan rättshandling när behörighet saknas, skulle undergrävas om avtalsinnehållet 

skulle få påverkas av uttalanden eller insikter hos personer som saknar behörighet att 

binda huvudmannen. Det följer direkt av 10 § första stycket avtalslagen e contrario att 

handlande utom behörigheten inte binder huvudmannen.  

X kan vidare tänkas föra följande principiella resonemang. Om tredje man 

medvetet förknippar sin rättshandling med vissa villkor vilka enbart avhandlats vid 

avtalsförhandlingar men inte tydligt framgår av det skriftliga kontraktet, bör risken för 

att sidolöparen inte blir gällande läggas på tredje man och inte på huvudmannen. För 

tredje man är det enkelt att se till, att uppgifter om de med fullmäktigen överenskomna 

modifieringarna av avtalets innehåll kommer med i avtalet genom en hänvisning eller 

omnämnande. 

																																																								
92 Jfr nedan vid analysen av NJA 1968 s. 303.	
93 X vill sålunda binda Y vid sin uppfattning av avtalets innehåll medan Y vill binda X vid sin uppfattning. Ingen av 
parterna gör gällande avtalets ogiltighet. 
94 Se 17 kap 3 § RB. 
95 De rättspolitiska skälen för tillräknande kommer att utvecklas och fördjupas i kapitel 4.	
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 Tredje man (tillverkaren Y) kan i sin tur tänkas invända att bolaget X inte 

genom att ge sina förhandlare begränsad behörighet kan binda Y till annat än vad Y 

erbjudit. De villkor som diskuterades under förhandlingarna ledde fram till ett av Y 

avlämnat anbud som förmedlades till X. Även om ett viktigt förbehåll gällande priset 

blev utelämnat när anbudet förmedlades, kan inte en tredje man bli bunden av ett 

avtalsinnehåll som han inte medverkat till enligt avtalslagens regler bara därför att 

motpartens företrädare inte har full behörighet att sluta avtal. Fullmaktsgivaren X står 

närmast att bära risken för att dess företrädare försummat att vidarebefordra viktiga 

uppgifter. Y:s viljeförklaring ska med andra ord tolkas med ledning av hur den 

framförts till X:s företrädare och något annat än vad denna viljeförklaring ger vid 

handen kan inte göras gällande mot Y.  

 Y kan tänkas utveckla sin talan genom att anföra att det av en näringsidkande 

förhandlingspart kan förväntas att det finns rutiner för att dokumentera och följa upp 

förhandlingsinnehållet. Med andra ord måste den som ingår ett avtal, på villkor som 

någon annan har framförhandlat, sätta sig in i villkorens innebörd före avtalsslutet. 

Vidare måste en tredje man i allmänhet anses ha anledning att räkna med att viktigare 

villkor som diskuterats under förhandlingarna framförs till huvudmannen. Brister 

fullmäktigen i detta avseende ligger det nära till hands att detta bör gå ut över 

huvudmannen och inte tredje man. I själva verket torde fullmäktigen ha en skyldighet 

att vidarebefordra viktiga uppgifter eller sidoöverenskommelser till sin huvudman enligt 

det underliggande uppdragsavtalet mellan dessa parter; fullgörs inte densamma bör 

huvudmannen ansvara gentemot tredje man på samma sätt som han ansvarar för andra 

medhjälpares handlande vid avtalsuppfyllelse in contractu.96 Huvudmannen får sedan i 

den mån lagen tillåter regressvis kräva sin uppdragstagare.  

 

2.4 Den fortsatta framställningen 
Det kan som visats uppstå komplicerade situationer när båda parter är eniga om att avtal 

ingåtts eller när parterna inte uppmärksammar den grundläggande 

meningsskiljaktigheten förrän avtalet börjat fullgöras och obundenhet på grund av 

ursprunglig dissens inte längre framstår som ett praktiskt alternativ.97 Det är dessa 

																																																								
96 Om uppgiftsskyldigheten, se noten 88 ovan. Om ansvaret in contractu, se avsnitt 4.2. nedan. 
97 Med det senare avses som framgått ovan (avsnitt 2.3.2) att något avtal aldrig ska anses ha kommit till stånd. I en 
sådan situation är lösningen oberoende av tillräknandefrågan och kan bedömas direkt utifrån avtalslagen (jfr not 90). 
Annorlunda förhåller det sig med ogiltighets- och bundenhetsfallet.	
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problemscenarion som konstituerar själva kärnan i problematiken kring tillräknande och 

det är dessa situationer som diskuteras i det följande.  

 Ogiltighetsfallet verkar skilja sig från bundenhetsfallet; om båda parter påstår att 

avtal föreligger, kan domstolen inte beakta att varken huvudmannen eller tredje man 

egentligen bör vara obundna på grund av dissens. Den rätta lösningen i en sådan 

situation lämnas öppen i avtalslagen. Det kan däremot argumenteras för att domstolen 

kan ta nämnda utgångspunkt i beaktning i en situation där tredje man framställer ett 

ogiltighetsyrkande. Når tredje man framgång med ett sådant yrkande blir ingendera part 

bunden av den andres uppfattning; avtalet blir overksamt och en avveckling sker. Det 

förefaller också vara svårare att hävda att avtalslagens behörighetsregler urholkas om 

rättsföljden endast blir ogiltighet. I detta fall blir X inte bunden utom fullmaktens 

gränser utan tvingas endast acceptera att avtalet upplöses på grund av tredje mans 

villfarelse om avtalets innehåll.  

Inte heller i ogiltighetsfallet är emellertid den rätta lösningen de lege lata 

fullständigt given, vilket kommer att framgå i nästa kapitel där rättspraxis analyseras. 

En mer djupgående diskussion om de rättspolitiska argumenten för och emot den ena 

eller andra lösningen förs i kapitel 4. 
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3. Tillräknande i praxis 
3.1 Upplägg 
Inledningsvis ska ett par ord sägas om hur rättsfallsanalysen kommer att läggas upp. Jag 

kommer att inleda med att redogöra för bakgrunden i varje mål samt för hur parterna 

utfört sin talan. Inte minst i det senare avseendet finns det anledning att emellanåt vara 

relativt utförlig eftersom en korrekt analys av HD:s domskäl kräver att processens ram 

är klarlagd.98 Härefter följer en beskrivning av hur domstolarna bedömt målet och sist 

lämnar jag ett par kommentarer till varje avgörande. Rättsfallsanalysen avslutas med ett 

avsnitt sammanfattande slutsatser. 

 

3.2 NJA 1949 s. 134 
3.2.1 Bakgrund, yrkanden och grunder 
I samband med att butiksföreståndaren Lindqvist skulle avsluta sin anställning slöts ett 

avtal mellan honom och arbetsgivaren, en konsumtionsförening. Föreningen åtog sig att 

betala viss månatlig ersättning till Lindqvist jämte viss summa till en pensionskassa mot 

att Lindqvist åtog sig att inte bedriva konkurrerande verksamhet. I avtalets fjärde stycke 

preciserades Lindqvists åtagande enligt följande: 

 

”Föreningens åtagande upphör, därest Lindqvist öppnar mot föreningen konkurrerande 

öppen affär inom föreningens verksamhetsområde.” 

 

Avtalet träffades efter förhandlingar. Närvarande från förenings sida var samtliga 

ledamöter för föreningens styrelse jämte ombudsmannen för föreningens 

förhandlingsorganisation. Närvarande från Lindqvists sida var Lindqvist själv samt 

ordföranden för en arbetstagarorganisation i vilken Lindqvist var medlem vid namn 

Helmer Nilsson. Lindqvist själv hade inte personligen tagit någon mera väsentlig del i 

överläggningarna med föreningens representanter. 

Efter att avtalet trätt i kraft öppnade Lindqvist en affär på en ort utanför 

föreningens verksamhetsområde. Från denna ort började han sedan sälja och leverera 

varor till kunder inom föreningens verksamhetsområde. Föreningen vägrade då att 
																																																								
98 Betydelsen av hur tvisten formuleras och hur detta kan påverka valet av lösningsmodell har även diskuterats 
ingående ovan i underavsnitten till avsnitt 2.3. 
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betala ut ersättning enligt avtalet, varpå Lindqvist efter ansökan erhöll ett 

lagsökningsutslag som förpliktigade föreningen att utge den avtalade ersättningen jämte 

viss ränta. Det skedde därefter en exekutiv förrättning hos föreningen. 

Föreningen väckte talan om återvinning av nämnda utslag och yrkade att 

domstolen skulle befria föreningen från den lagsökningsvis utdömda 

betalningsskyldigheten samt förplikta Lindqvist att till föreningen återbetala vad som på 

grund av lagsökningsutslaget genom exekutiv förrättning uttagits hos föreningen. Som 

grund för talan åberopade föreningen att Lindqvist ”måste anses hava brutit mot det i 

avtalets fjärde stycke – vilket av misstag å föreningens sida erhållit annat innehåll än 

föreningen åsyftat – stadgade villkoret för beståndet av föreningens i avtalet gjorda 

åtagande och följaktligen förverkat honom genom avtalet tillförsäkrade förmåner.”  

Lindqvist bestred föreningens yrkande. Till stöd för sin inställning anförde 

Lindqvist att föreningens påstående, att fjärde stycket i avtalet till följd av misstag på 

föreningens sida erhållit annat innehåll än föreningen åsyftat, samt att han därför brutit 

mot denna bestämmelse, inte var riktigt. 

 

3.2.2 Domstolarnas bedömning 
Häradsrätten (HR:n) fann det styrkt att föreningen vid tiden för avtalets ingående åsyftat 

ett generellt förbud för Lindqvist att bedriva konkurrerande affärsverksamhet inom 

föreningens verksamhetsområde (d.v.s. inte enbart begränsat till ”öppen” affär). Vidare 

fann HR:n det styrkt att bestämmelsen fått sitt innehåll till följd av misstag av de vid 

avtalets upprättande närvarande representanterna för föreningen samt att Lindqvist bort 

inse misstaget. Slutsatsen blev därmed att föreningens åtagande enligt avtalet upphört, 

då Lindqvist brutit mot förbudsbestämmelsen. Föreningens yrkande bifölls. 

 Hovrätten (HovR) anförde till en början att Lindqvists agerande inte täcktes av 

det omtvistade villkorets ordalydelse. I likhet med HR:n fann HovR vidare att 

föreningen vid tiden för avtalets ingående verkligen åsyftat ett generellt förbud för 

Lindqvist att bedriva konkurrerande affärsverksamhet inom föreningens 

verksamhetsområde samt att bestämmelsen fått sitt innehöll till följd av misstag från 

föreningens sida. Till skillnad från HR:n ansåg dock inte HovR att det var visat att 

Lindqvist bort inse föreningens inställning, särskilt som Lindqvist själv endast tagit 

ringa del i avtalsförhandlingarna med föreningen. Som HovR får uppfattas skulle avtalet 

därmed tolkas i enlighet med vad dess ordalydelse gav vid handen, vilket inte utlöste 
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någon tillämpning av förbudsbestämmelsen. I enlighet härmed ansågs Lindqvist inte ha 

förverkat sin rätt enligt avtalet.  Föreningen överklagade till HD. 

 HD fann till en början i likhet med HovR att Lindqvists agerande inte täcktes av 

bestämmelsens ordalydelse. Däremot ansåg inte HD, till skillnad från såväl HR:n som 

HovR, att det kunde anses styrkt att villkoret vid tiden för avtalets ingående fått ett 

annat innehåll än föreningen åsyftat. Enligt HD fanns det nämligen omständigheter som 

tydde på att föreningen överhuvudtaget inte tänkt sig någon annan konkurrensmöjlighet 

än öppen affär inom föreningens område. Överenskommelsen skulle i sådant fall ha haft 

just det innehåll som föreningsrepresentanterna åsyftat, varför det inte kunde röra sig 

om ett sådant förklaringsmisstag som avses i 32 § avtalslagen (utan snarare om en 

motivvillfarelse).99  

Efter att ha konstaterat att föreningen haft en felaktig föreställning om 

konkurrensförbudets omfattning uttalade HD att det kunde antas att föreningen inte 

skulle ha ingått avtalet om de räknat med ett sådant förfarande av Lindqvist som det var 

fråga om i målet. HD ansåg vidare att om denna inställning insetts eller borde ha insetts 

av Lindqvist, var nämnda rubbning av förutsättningarna å föreningens sida för 

överenskommelsen av rättsligt beaktansvärd art och borde föranleda densammas 

ogiltighet. Till stöd för den senare slutsatsen åberopades särskilt att konkurrensförbudet 

utgjorde det egentliga vederlaget för föreningens åtagande samt att ett konkurrensförbud 

som endast förbjöd öppen affär inom föreningens verksamhetsområde var föga 

värdefullt eller i allt fall inte innefattat en rimlig motprestation till föreningens åtagande.

 Vid prövningen av frågan om Lindqvist insett eller bort inse föreningens 

förutsättning konstaterade HD att i vilket fall som helst hade Helmer Nilsson, som 

representerade Lindqvists intressen, bort inse föreningens förutsättning. Denne var 

visserligen inte behörig att på Lindqvists vägnar sluta själva avtalet, ”och någon allmän 

rättsregel om att en förhandlares goda eller onda tro skall bedömas som likvärdig med 

den avtalsslutande huvudmannens” ansågs inte kunna uppställas, särskilt inte då avtalets 

ordalydelse som sådan var tvetydig. Förhållandena i målet ansågs emellertid speciella 

och HD anförde:  

 

”Med hänsyn till den ställning som Helmer Nilsson intog såsom representant för en 

organisation, utan vars inskridande och biträde Lindqvist uppenbarligen -- i synnerhet 
																																																								
99 Om skillnaden mellan förklaringsmisstag och motivvillfarelser samt om hur man bör tolka HD:s uttalanden i 
denna del, se kommentaren nedan under 3.2.3., särskilt noten 103. 
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med tanke på̊ de förhållanden som voro anledning till hans skiljande från anställningen 

hos föreningen -- haft ringa möjlighet att gentemot föreningen genomdriva sina 

ekonomiska intressen, måste det anses, att den insikt som härvidlag fanns hos Helmer 

Nilsson bör tillräknas Lindqvist själv." (Förf. understrykning). 

 

Resultatet blev att avtalet förklarades ogiltigt med stöd av den allmänna 

förutsättningsläran och att föreningen nådde full framgång med sitt yrkande. HR:ns dom 

fastställdes.100  

 

3.2.3 Kommentar 
Helmer Nilsson saknade helt och hållet behörighet att sluta avtal på Lindqvists vägnar; 

hans uppdrag omfattade enbart en begränsad förhandlingsfullmakt. Frågan kan ställas 

om Helmer Nilsson överhuvudtaget var fullmäktig för Lindqvist eftersom det inte 

framgår om Helmer Nilsson fått sitt uppdrag att förhandla från 

arbetstagarorganisationen eller Lindqvist själv. 101  Det bör dock framhållas att 

behörigheten kan ha olika grader och att ett fullmaktsförhållandes existens inte utesluts 

av att behörigheten är begränsad, exempelvis till att enbart förhandla. 102  Eftersom 

Lindqvist åtminstone konkludent får anses ha godtagit att Helmer Nilsson biträdde 

honom vid förhandlingarna bör Helmer Nilsson anses ha varit fullmäktig för Lindqvist. 

Frågan om huvudmannen (Lindqvist) kunde bindas av tredje mans (föreningens) 

uppfattning om avtalets innehåll på den grunden att huvudmannens obehöriga 

företrädare (Helmer Nilsson) insett föreningens uppfattning besvarades inte av HD.103 

																																																								
100 Vad Adlercreutz & Gorton framför i Avtalsrätt II på s. 148 är således felaktigt. HD befriade inte endast 
föreningen från att i framtiden utge vederlag, utan förklarade avtalet ogiltigt från dag ett och beslutade därför om en 
återgång av föreningens prestation från den dagen, vilket resulterade i ett återbetalningsansvar för Lindqvist. En 
felaktig beskrivning av domen finns även hos Munnukka, Lexinokommentaren till 2 kap 10 § avtalslagen, avsnitt 
3.7.2. Munnukka anför att avtalet enligt HD skulle ”tolkas innebära även förbud mot försäljning riktad mot området.” 
HD avgjorde dock inte målet som ett tolkningsdissensfall (bundenhetsfall) utan som ett ogiltighetsfall, jfr min 
kommentar nedan under avsnitt 3.2.3. Beträffande frågan hur HD kunde nå samma slut som HR:n genom att 
behandla målet som ett ogiltighetsfall och inte som ett bundenhetsfall i förening med en kontraktsbrottspåföljd, se 
nedan noten 104. 
101 Utifrån HD:s ovan citerade uttalande synes det som om HD betraktade Nilsson – åtminstone i första hand – som 
en representant för organisationen och inte Lindqvist personligen. 
102 Jfr Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 168.  
103 HD godtog inte att bestämmelsen fått sitt innehåll till följd av misstag från föreningens sida, eftersom det inte 
förelåg någon oöverensstämmelse mellan föreningens vilja och dess viljeförklaring. Det förhöll sig snarare så att 
rättshandlingen givits det åsyftade innehållet, men föreningen hade påverkats av misstag i fråga om omständigheter 
som utgjort motivet för rättshandlingen (om den vanskliga gränsdragningen mellan förklaringsmisstag och 
motivvillfarelser, jfr Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 272 ff. samt s. 286 ff. med hänvisningar). Målet ansågs 
därför inte kunna avgöras som ett tolkningsdissensfall. Hänvisningen som HD gör till 32 § avtalslagen i 
sammanhanget kan möjligen tas till intäkt för att rena motivvillvarelser inte kan få betydelse vid själva 
avtalstolkningen utan endast i ogiltighetshänseende. 32 § avtalslagen anses ge uttryck för den s.k. tillitsteorin och 
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Enligt vad som kunnat konstateras ovan (avsnitt 2.3.3–2.3.5) torde för sådan bundenhet 

krävas att företrädaren har behörighet att ingå avtalet, såvida inte konsensus föreligger 

om avtalets giltighet i sig och tvist endast råder om dess innehåll. Om HD hade funnit 

att det fanns förutsättningar för att bedöma målet som ett s.k. bundenhetsfall hade det 

varit intressant att veta om HD hade nått samma resultat såvitt gäller tillräknandet av 

Helmer Nilssons kunskap. Detta är inte uteslutet men någon helt säker slutsats kan inte 

dras.104 

Viktigt att slå fast är alltså att HD:s majoritet inte tolkade avtalet till tredje mans 

fördel utan ogiltigförklarade avtalet genom att tillämpa den allmänna 

förutsättningsläran; föreningens förutsättning hade varit väsentlig och synbar 

åtminstone för Lindqvists företrädare, vilket enligt HD var tillräckligt.105 Rättsfallet 

visar därför att omfattningen av en fullmäktigs behörighet kan vara utan betydelse för 

frågan om fullmäktigens vetskap kan tillräknas huvudmannen, såvitt tredje man gör 

gällande ogiltighet.106 Detta gäller åtminstone i speciella fall. HD stödde utgången i 

målet på att Lindqvist var beroende av Helmer Nilsson för att kunna genomdriva sina 

ekonomiska intressen mot föreningen, i synnerhet med tanke på de förhållanden som låg 

till grund för anställningens upphörande. Det framgår tyvärr inte av rättsfallet vilka 

dessa förhållanden var.  

Enligt vad som anförts ovan (avsnitt 2.3.4) borde det dock inte vara en 

förutsättning att ett ombud haft en så pass central betydelse under förhandlingarna som 

den HD ger uttryck för i detta mål, för att huvudmannen ska tillräknas ombudets 

																																																																																																																																																																		
nämnda ogiltighetsregel skiljer från de övriga ogiltighetsreglerna genom att rättsföljden faktiskt inte blir ogiltighet; 
bestämmelsen stadgar att bindande avtal enligt förklaringens innehåll inte kommer till stånd om motparten inser att 
viljeförklaringen fått ett annat innehåll än vad som åsyftats. Formuleringen utesluter således inte att avgivaren av 
viljeförklaringen kan vara bunden av något annat, nämligen vad han egentligen åsyftat. Detta visar hur nära 32 § 
avtalslagen hänger samman med dolusregeln vid avtalstolkning (låt vara att dolusregeln traditionellt brukar grundas 
på regeln i 6 § andra stycket avtalslagen med den skärpta formuleringen ”måste inse” – se om dessa frågor noten 52 
ovan). 
104 Intressant att notera är att omständigheterna i fallet var mycket säregna såtillvida att rättsföljden av att målet 
behandlas som ett bundenhetsfall, i förening med en kontraktsbrottspåföljd, blir densamma som om målet behandlas 
som ett ogiltighetsfall. Enligt det omtvistade villkoret skulle föreningens åtagande upphöra om Lindqvist startade 
konkurrerande affärsverksamhet. En tolkning i enlighet med föreningens uppfattning av avtalets innebörd skulle leda 
till villkorets tillämpning och sålunda till upphörande av föreningens förpliktelser enligt avtalet. Det var på detta sätt 
HR:n bedömde fallet. Eftersom Lindqvist begick kontraktsbrott redan från dag ett inträdde aldrig föreningens 
förpliktelse att betala Lindqvist. Vad Lindqvist uppburit var han därför skyldig att återbetala. HD:s majoritet nådde 
samma slut genom att tillämpa förutsättningsläran och därmed döma till återgång av föreningens prestation.		
105 En intressant fråga är dock hur det kommer sig att HD, efter att ha konstaterat att det saknades förutsättningar för 
att bedöma målet som ett bundenhetsfall, helt plötsligt började tillämpa ogiltighetsregler på föreningens talan. Såvitt 
jag förstår hade föreningen som grund för dess talan uttryckligen angett att Lindqvist brutit mot det omtvistade 
villkoret, låt vara att villkoret i sig skulle anses ha det innehåll som föreningen gjorde gällande. Föreningen tycks inte 
ens i andra hand ha lagt omständigheter till grund för sin talan som hade kunnat föranleda att dess åtagande bort 
upphöra p.g.a. ogiltighet (jfr hur HD beskriver förenings grund för dess talan i stycke 6 i domskälen och jfr 
Lindqvists bestridandegrund i HR:n). 
106 Notera dock vad som sagts i föregående not om att föreningen inte verkar ha utformat sin talan på detta sätt. 
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kunskap i ogiltighetshänseende. Det borde räcka med att huvudmannen låter någon 

annan sköta förhandlingarna för hans räkning på ett självständigt sätt. Avtalslagens 

ogiltighetsregler torde åtminstone till viss del syfta till att påverka beteenden vid 

förhandlingar och uppdrar huvudmannen åt fullmäktigen att sköta dessa bör reglerna 

kunna tillämpas direkt på fullmäktigen; i annat fall riskerar ogiltighetsreglerna att göras 

illusoriska när avtal ingås genom en fullmäktig som enbart har förhandlingsfullmakt. 

Huvudmannen bör således inte komma i en mer gynnsam position genom att skjuta in 

en person med begränsad behörighet mellan sig och tredje man.107  

 

3.3 NJA 1968 s. 303108 
3.3.1 Bakgrund, yrkanden och grunder 
En försäljare, vid namn Fernestam, hade för ett amerikanskt bokförlags räkning sålt ett 

antal bokverk till studenten Lundgren till ett pris om 1 716 kr, enligt vad som framgick 

av ett avtal (slutsedelsblankett) som Lundgren skrivit på. Av beloppet skulle 65 kr 

betalas kontant medan återstoden skulle erläggas med 65 kr i månaden under 23 på 

varandra följande månader med en slutbetalning på 156 kr. För leverans av bokverken 

skulle utgå särskild avgift med 5.95 dollar per år under 10 år. Lundgren erlade vid 

undertecknandet 65 kr, men underlät därefter att erlägga betalning trots att bokverken 

levererats. Dessa omständigheter åberopades av bolaget som grund för dess 

betalningsyrkande i rubricerat mål. Vidare åberopades att avtalet innehöll följande 

villkor (i översättning): 

 

"Detta kontrakt (avtal) kan icke ändras eller annuleras, ej heller påverkas det av någon 

muntlig överenskommelse, som icke är angiven i detsamma.” 

 

Studenten Lundgren vitsordade riktigheten av ovannämnda omständigheter men bestred 

bolagets talan under hänvisning till att han av bolagets företrädare Fernestam blivit 

svikligen förledd att underteckna avtalet samt att de av Fernestam vid avtalsingåendet 

lämnade uppgifterna måste anses bindande för bolaget. Till utveckling av sin talan 

anförde Lundgren bl.a. följande.  

																																																								
107 Jfr avsnitt 4.2.3 nedan. 
108 Fallet har kommenterats utförligt av Håstad, Avtalslagen 90 år, s. 243 ff.	
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Han hade blivit uppringd av en man som frågade om han fick komma och visa 

ett amerikanskt uppslagsverk för att erhålla Lundgrens omdöme, huruvida verket gick 

att marknadsföra i Sverige. Tid för möte bestämdes och vid mötet dök Fernestam upp 

tillsammans med en kvinna. Fernestam förklarade inledningsvis att mötet inte handlade 

om försäljning och visade sedan upp uppslagsverket. Enligt Fernestam skulle Lundgren 

få detta gratis mot att han skrev ett omdöme, varpå Fernestam visade upp en pärm med 

omdömen som tidigare personer skrivit.       

Efter ca tre kvarts diskussion förde Fernestam ytterligare ett bokverk på tal, en 

årsbok, och förklarade att den skulle kosta 65 kr i månaden under 2 år. Lundgren 

svarade att han inte ville ha denna bok samt att han inte ville betala något. Fernestam 

tillade då att om Lundgren inte ville ha årsboken var det bara att låta bli att betala och 

han betonade att det var Lundgrens omdöme om böckerna som bolaget ville ha och att 

bolaget aldrig skulle bråka om några pengar. Därefter företeddes avtalet. Lindqvist 

begärde betänketid varpå Fernestam svarade att han måste bestämma sig nu och att 

bolaget inte gav erbjudanden till vem som helst. Lindqvist skrev då sin signatur på 

avtalet. Oaktat att han var tveksam, var Lindqvist övertygad om att gratiserbjudandet 

"var en chans", och han trodde, att han inte skulle behöva betala något. Han uppfattade 

avtalet som en formsak; bolaget behövde ett namn för att veta vart böckerna skulle 

sändas. Vid undertecknandet betalade han 65 kr i ersättning för fraktkostnader. Före 

undertecknandet läste han igenom hela avtalet. 

 Bolaget vitsordade i sin tur hela Lundgrens berättelse med bestred avseende 

invändningarna under framhållande av att Fernestams muntliga utfästelser – enligt 

bestämmelsen i avtalet – inte kunde göras gällande mot bolaget. 

 

3.3.2 Domstolarnas bedömning 
RR:ns majoritet slog kort fast att Lundgren beställt bokverken enligt avtalet samt att det 

i detta föreskrevs att muntliga överenskommelser med bolagets försäljningsombud inte 

var bindande för bolaget. Lundgren ålades således att betala. 

 En rådman var skiljaktig. Denne framhöll bl.a. att bolaget godtagit att Lundgren 

tecknade sin signatur på avtalet – inte som bevis för att han köpte bokverken – utan för 

att bolaget i reklamsyfte skulle sända honom bokverken. Lundgren var således i 

villfarelse vid undertecknandet, vilket Fernestam måste ha insett. Omfattningen av 

Fernestams behörighet framgick förvisso av avtalet, enligt vilken inga avvikelser från 
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avtalets villkor tilläts.109 Med hänsyn till att de av Fernestam lämnade uppgifterna ingått 

som ett led i Fernestams verksamhet för bolaget, fick bolaget emellertid likväl anses 

bundet av dem, särskilt som bolaget i detta fall i strid mot sin praxis underlåtit att 

kontrollera att Lundgren ville hålla fast vid beställningen, sedan den inkommit till 

bolaget.110 Rådmannen uttalade sedan att omständigheterna vid avtalets tillkomst var 

sådana att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dem åberopa avtalet 

(33 § avtalslagen). Bolaget fick anses ha ägt sådan vetskap genom sin fullmäktig 

Fernestam. Avtalet förklarades därmed ogiltigt och rådmannen ogillade käromålet.  

 Fernestam överklagade till HovR och tillade som ny alternativ grund att det 

skulle strida mot tro och heder att åberopa avtalet. Eftersom sådana omständigheter som 

hade kunnat föranleda en tillämpning av 33 § avtalslagen uppenbarligen redan var 

åberopade måste dock tillägget betraktas som överflödigt.111 I vilket fall som helst 

fastställde HovR RR:ns domslut på de av RR:n anförda skälen, med tillägget att ingen 

omständighet, på grund varav det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om 

den åberopa avtalet, förebragts. 

 Inför HD tillade bolaget bl.a. följande. Lundgren hade inte före undertecknandet 

bestämt uttalat att han inte ville ha årsboken. Det var vidare bolagets idé att dess 

försäljare, då de sökte förbindelse med olika personer, inledde samtalet genom att tala 

om att bolaget i reklamsyfte skänkte bort bokverk samt att bolaget var intresserade av 

att få dessa personers omdömen. Avsikten därmed var endast att göra vederbörande 

intresserade och få samtal igång. Tanken var aldrig att det skulle göras någon åtskillnad 

mellan de olika bokverken och de såldes aldrig separat utan tillsammans. Bolagets 

avsikt var att kunden då han läste igenom avtalets text, antingen vid underskrivandet 

eller senare innan bolaget begärde bekräftelse av beställningen, skulle få avtalets 

verkliga innebörd klar för sig. 

 HD:s domskäl kan delas upp i tre delar. Den första handlade om att ta ställning 

till om bolaget skulle anses vara bunden av de uppgifter som Fernestam lämnat, eller 

med andra ord om sidolöparen ingick i avtalet. Härom anförde HD att Lundgren inte 

hade visat att Fernestam varit behörig att träffa för bolaget bindande avtal på de villkor 

som innefattades i sidolöparen, eller att bolaget godtagit sådana villkor. Lundgrens 

																																																								
109 Jfr 16 § avtalslagen. 
110 Bolaget hade inför huvudförhandlingen uppgett att en anställd vanligtvis brukade ringa upp kunderna i efterhand 
för att verifiera beställningen, vilket alltså inte skett i detta fall. 
111 RB 17 kap. 3 § och principen jura novit curia. Se för en liknande inställning Håstad, Avtalslagen 90 år, s. 245.	
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bestridande av bolagets krav på den grunden att avtalet med bolaget haft innebörden att 

Lundgren utan ytterligare kostnad skulle erhålla de böcker han mottagit kunde alltså 

inte vinna bifall.112 

 I den andra delen gällde det att ta ställning till frågorna om avtalet var ogiltigt på 

grund av förklaringsmisstag eller svek. I detta avseende uttalade HD att Lundgren 

varken för Fernestam eller för annan behörig företrädare för bolaget hade klargjort sin 

uppfattning om villkoren för överenskommelsen, varför bolaget, när det mottog 

slutsedeln, varit berättigat att utgå från att avtal träffats på de villkor slutsedeln upptog. 

HD:s uttalanden i denna del bör förmodligen läsas så att domstolen indirekt tog 

ställning till frågan om det gick att tillämpa regeln om förklaringsmisstag. Beträffande 

svekinvändningen anförde HD på motsvarande sätt att, även om det visserligen av 

utredningen framgick att Lundgren vilseletts av bolagets försäljare beträffande avtalets 

innebörd, det emellertid inte var visat att behörig företrädare för bolaget insett eller bort 

inse att Lundgren blivit svikligen förledd i detta hänseende.  

 I den tredje och sista delen av domskälen framhöll HD att bolaget vitsordat att 

det kände till den försäljningsmetod som Fernestam använt sig av. Bolaget måste därför 

ha insett att avtalet kommit till stånd först sedan det för Lundgren framhållits att han 

skulle erhålla uppslagsverken och årsboken på andra, mer fördelaktiga villkor än vad 

som framgick av det skriftliga avtalet. HD ansåg att det skulle strida mot tro och heder 

att under sådana omständigheter åberopa avtalet, och avtalet förklarades därför jämlikt 

33 § avtalslagen inte gällande mot Lundgren. 

 

3.3.3 Kommentar 
Fernestams fullmakt kan bedömas på två olika sätt. Antingen kan han anses ha utrustats 

med en avtalsfullmakt, till synes begränsad till att sluta avtal på de villkor som framgick 

av slutsedeln, eller så kan hans uppdrag beskrivas som att förhandla och förmedla 

bolagets anbud (bestående i det färdiga avtalsutkastet). Av HD:s domskäl går det inte att 

utläsa om den begränsade behörigheten berodde på själva klausulen i avtalet om förbud 

mot sidolöpare eller om Fernestams behörighet oaktat denna klausul hade varit 

begränsad till att ingå avtal på de i avtalsutkastet upptagna bestämmelserna. Det 

																																																								
112 Lundgren hade inte framställt ett yrkande om att få behålla böckerna utan endast invändningsvis gjort gällande att 
bolaget skulle vara bunden av Fernestams uppgifter. Av vad HD framför i denna del kan dock utläsas att Lundgren 
inte skulle ha nått framgång med ett sådant yrkande.  
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anfördes endast att Lundgren inte visat att Fernestam varit behörig att sluta avtal på de 

omtvistade villkoren. 

Lundgren bestred betalningsskyldighet bl.a. på den grunden att de av Fernestam 

lämnade uppgifterna ”måste anses bindande för bolaget”. Sidolöparen skulle således 

enligt Lundgren utgöra en del av avtalsinnehållet. HD uttalade härom att Lundgren inte 

kunde grunda sitt bestridande av kravet på att avtalet med bolaget haft innebörden att 

denne utan ytterligare kostnad skulle erhålla de böcker han mottagit, eftersom en sådan 

överenskommelse inte träffats med någon som var behörig för bolagets räkning. HD:s 

argumentation ligger i linje med vad som anförts ovan om att en huvudman i princip 

inte kan bindas av en sidolöpare som endast en obehörig fullmäktig accepterat eller 

insett. Fullmäktigen Fernestams vetskap om tredje man Lundgrens uppfattning kunde 

således inte leda till bundenhet för huvudmannen bokförlaget. 

Vid besvarandet av frågan om Lundgren var obunden av avtalet på grund av 

svek eller eventuellt förklaringsmisstag, framhöll HD att eftersom ingen behörig 

företrädare för bolaget insett någon ogiltighetsgrund på Lundgrens sida kunde 

ogiltighetsreglerna i avtalslagen inte tillämpas. Nu klarade sig Lundgren i slutändan 

ändå undan avtalet, men som framgår av HD:s domskäl var bolagets kännedom om 

Fernestams försäljningsmetod en nödvändig förutsättning för ogiltigförklaring av 

avtalet. Det räckte inte att en obehörig fullmäktig känt till sådana förhållanden som hade 

kunnat göra avtalet ogiltig. Av detta rättsfall synes därför följa att en tredje man kan bli 

bunden av ett avtal vars innehåll denne tagit miste på eller som han rentav svikligen 

förletts att ingå, även om motpartens företrädare kände till misstaget eller t.o.m. var den 

som uppträtt svikligt, om företrädaren saknat behörighet att ingå avtal på det omtvistade 

villkoret.113 

Vid en jämförelse med NJA 1949 s. 134 kan noteras att HD som bekant inte 

ville uppställa en generell regel om att en förhandlares goda eller onda tro ska bedömas 

som likvärdig med den avtalsslutande huvudmannens. Orsaken till att förhandlarens 

onda tro tillräknades huvudmannen i 1949 års fall trots att förhandlaren saknade 

behörighet att ingå avtal såväl i allmänhet som de på villkor denne insett att föreningen 

uppfattade, var att det förelåg ”speciella förhållanden”. Som visats ovan bestod dessa 

förhållanden i att huvudmannen var beroende av förhandlarens inskridande och biträde 

för att kunna genomdriva sina ekonomiska intressen gentemot motparten. Rättsfallen 

																																																								
113 Jfr Håstad, Avtalslagen 90 år, s. 248. 
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går därför att förena såtillvida att några sådana speciella förhållanden som nyss nämnts 

inte förelåg i 1968 års fall.114 

Sammanfattnings kan konstateras att HD i 1968 års fall inte var beredd att 

tillräkna huvudmannen fullmäktigens vetskap vare sig vid avtalstolkningen eller i 

ogiltighetshänseende. Den inledningsvis ställda frågan, huruvida en tredje man kan bli 

bunden av ett avtalsinnehåll som han inte medverkat till enligt avtalslagens regler bara 

därför att motpartens företrädare endast har behörighet att sluta avtal med sådant 

innehåll, besvarades alltså jakande av HD. Tredje man ansågs stå närmast att bära risken 

för fullmäktigens oförmedlade insikter.  

Rättsläget efter 1968 års avgörande får betraktas som i viss mån 

otillfredsställande. Det blir alldeles för lätt för en avtalspart att tillskansa sig 

fördelaktiga villkor på motpartens bekostnad om det enda som krävs för att kringgå de 

avtalsrättsliga godtrosreglerna är att huvudmannen skjuter in en person med begränsad 

behörighet mellan sig och tredje man, och det lär vara sällan huvudmannen erkänner sig 

känna till att företrädaren agerat på ett sätt som påverkat utformningen av tredje mans 

viljeförklaring. Avgörandet har också fått utstå hård kritik i litteraturen.115 Rättsläget har 

dock sedermera förändrats genom NJA 1986 s. 596, åtminstone för konsumenter. 

 

3.4 NJA 1986 s. 596 
3.4.1 Bakgrund, yrkanden och grunder 
I detta mål hade konsumenten Bertil P ingått ett leveransavtal med företaget Begus-Hus 

avseende försäljningen av ett monteringsfärdigt hus. Köpet förmedlades av Dan-Ola 

Larsson, som drev eget företag som försäljare åt Begus-Hus. Tvist uppkom om hur 

avtalet skulle tolkas, närmare bestämt om det i leveransavtalet överenskomna priset 320 

367 kr avsåg – förutom det monteringsfärdiga huset med tillägg – även kostnaden för 

monteringen av huset jämte hyran för en kran. Enligt Begus-Hus som var käranden i 

målet ingick inte kostnaderna för de nämnda arbetena i det i leveransavtalet angivna 

totalpriset och bolaget yrkade därför ersättning om ytterligare 35 363 kr. Bertil P 

bestred betalningsskyldighet på den grunden att han uppfattat prisuppgiften i avtalet 

såsom ett pris i ett för allt, inklusive monteringen av huset. 
																																																								
114 Det går naturligtvis alltid att hävda att en huvudman har varit beroende av en representant för att ingå ett avtal, 
om nu avtalet ingåtts indirekt genom representation, men som visats ovan under avsnitt 3.2.2 var huvudmannens 
beroende av fullmäktigen av särskild art i 1949 års fall.	
115 Se not 5. 
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 Utredningen i målet rörande vad som förekommit under förhandlingarna mellan 

Bertil P och Larsson innan avtalet slöts var bristfällig och deras uppgifter stod delvis i 

strid mot varandra. Vad som var ostridigt respektive tvistigt framgår inte med tydlighet. 

Följande förhållanden tycks dock ha varit antingen ostridiga eller ansetts styrkta av 

domstolarna.  

 Bertil P och Larsson träffades ett par gånger innan leveransavtalet slöts. Vid ett 

sammanträde hade Larsson med sig en preliminär kalkyl, där kostnaden för huset med 

sidobyggnad uppgick till 305 029 kr och där kostnaden för monteringen uppgick till 28 

194 kr, eller tillhopa 333 223 kr. Vid detta tillfälle gick man också igenom en del 

ändringar och tillval. Bertil P förklarade att han ville ha ett fast pris i ett för allt för huset 

och monteringen.116 Larsson lovade att söka pruta priset.117  

Begus-Hus upprättade sedan på grundval av en ny kalkyl ett leveransavtal som 

översändes till Bertil P. Samtidigt översändes en handling om husleverans och 

sidobyggnad, samt tillval och utbyten, en checkningslista upptagande i detalj de tillval 

som Bertil P beställt, samt Allmänna leveransbestämmelser 1974. Därefter 

sammanträffade Bertil P och Larsson och Bertil P undertecknade avtalet, varvid avtalet 

skickades tillbaka till Begus-Hus som också undertecknande avtalet. Senare tillställdes 

Bertil P en orderbekräftelse. Varken leveransavtalet eller orderbekräftelsen innehöll 

någonting om monteringen av huset. De allmänna bestämmelserna innehöll följande 

villkor: 

 

”Åtaganden utöver vad som anges i leveransavtal, som köparen undertecknat på 

säljarens försäljningskontor, skall för att gälla vara skriftligen avfattade.” 

 

Såvitt gällde omfattningen av Larssons behörighet anförde bolaget att Larsson var 

egenföretagare som sålde hus för Begus-Hus mot provision. Han var inte anställd hos 

Begus-Hus och bolaget svarade inte för vad Larsson utlovat eller avtalat. Bertil P 

genmälde att Larsson synbarligen enligt Begus-Hus hade rätt att träffa muntligt avtal 

om monteringen men inte om att låta denna ingå i ett pris ett för allt. 

 

																																																								
116 TR:n fann det utrett att Bertil P frågat Larsson efter ett totalpris för huset, inkluderande monteringen, och att 
Bertil P uppfattat priset i leveransavtalet som innefattande monteringen. HD fann inte anledning att frångå TR:ns 
bedömning i denna del (se s. 603). 
117 TR:ns dom, s. 600.	
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3.4.2 Domstolarnas bedömning 
Tingsrätten (TR:n) tog först upp frågan om Larsson ägt företräda Begus-Hus med 

bindande verkan för bolaget. TR:n framhöll bl.a. att Begus-Hus hade måst förstå att en 

köpare kunnat uppfatta Larsson som representant för bolaget men bolaget hade trots 

detta inte vidtagit åtgärder för att hindra en sådan uppfattning. Det ansågs därför att 

bolaget skulle svara för vad Larsson åtgjort ”som om han representerat bolaget direkt”. 

Exakt vad TR:n avsåg med denna formulering är något oklart. TR:n gick därefter vidare 

i sin bedömning och fann att Bertil P:s uppfattning om att priset i avtalet inkluderat 

även monteringen vann stöd av utredningen. Bl.a. hänvisades till att Bertil P efterfrågat 

ett totalpris samt att Larson lovat att pruta ned det pris, 333 223 kr, som angavs i den 

preliminära kalkylen, vilket innefattande såväl huset som monteringen. Som TR:n får 

förstås var det därmed troligt att totalpriset ”prutats ner” till 320 367 kr. TR:ns slutsats 

blev att Bertil P haft sådant stöd för sin uppfattning att monteringen ingått i det avtalade 

priset, att han inte var skyldig att betala det av bolaget i målet fordrade beloppet för 

monteringen. Käromålet ogillades. TR:n synes överhuvudtaget inte ha reflekterat kring 

frågan om Bertil P:s uppfattning insetts av bolaget, eventuellt via Larsson.118 

 HovR anförde att Bertil P inte hade gjort gällande att Begus-Hus uttryckligen 

åtagit sig att utan särskild ersättning utföra monteringen. Däremot hade han invänt att 

han när avtalet träffades utgått från att priset var det pris för huset i ett för allt som han 

efterfrågat. Även om Bertil P utgått från att monteringen ingått i det avtalade priset, 

ansåg inte HovR att det var visat att Begus-Hus insett eller bort inse detta. På grund 

härav befanns Bertil P betalningsskyldig och käromålet bifölls. Det framgår inte om 

HovR övervägt betydelsen av Larssons eventuella insikter om Bertil P:s uppfattning. 

 HD lämnade inledningsvis ett par kommentarer beträffande partsställningen i 

målet och uttalade att affärer av det slag som det nu var fråga om normalt är en 

engångsföreteelse av stor ekonomisk betydelse för en konsument. Följaktligen måste det 

ställas ganska stränga krav på näringsidkaren att denne bidrar till att avtalet utformas så 

att dess innebörd står klar för konsumenten, och detta gäller särskilt när näringsidkaren 

tillhandahåller kontraktshandlingarna och frågan rör en så viktig sak som priset. 

Därefter noterades det något säregna förhållandet att bägge parter var ense om att avtal 

om montering kommit till stånd trots att ingen av kontraktshandlingarna innehöll något 

																																																								
118 Såvida inte TR:ns genom formuleringen att bolaget skulle svara för vad Larsson åtgjort som om han representerat 
bolaget direkt ansåg denna fråga överflödig, men det är som nämnts ovan oklart vad TR:ns närmare avsåg med den 
formuleringen och om den överhuvudtaget tar sikte på omfattningen av Larssons behörighet. 



	 47 

om montering av huset. HD drog därför slutsatsen att avtalet om monteringen fick anses 

vara ingånget mellan Begus-Hus och Bertil P i anslutning till leveransavtalet och som 

en komplettering till detta. De skriftliga kontraktshandlingarna redovisade således inte 

uttömmande avtalsförhållandet mellan parterna och det framstod enligt HD som oklart 

om prisuppgiften i leveransavtalet även omfattade monteringskostnaderna. Härefter 

anförde HD följande: 

 

”Larsson har inte varit ombud för Begus-Hus och har inte haft behörighet att för 

Begus-Hus räkning träffa avtal med Bertil P (jfr NJA 1985 s 717). Begus-Hus har 

emellertid tillagt Larsson behörighet att motta anbud för Begus-Hus räkning. Om en 

näringsidkare organiserar sin verksamhet så att försäljare tar upp anbud från 

konsumenter för näringsidkarens räkning med uppgift att vidarebefordra anbuden till 

näringsidkaren, bör vid tolkningen av träffat avtal utgångspunkten vara, att vad 

försäljaren har insett eller bort inse om konsumentens uppfattning rörande avtalets 

innehåll tillräknas näringsidkaren. Larssons insikter och åtgärder under 

förhandlingarna med Bertil P får alltså betydelse när det gäller att bestämma 

omfattningen och innebörden av avtalet mellan Begus-Hus och Bertil P.” 

 

HD instämde sedan i TR:ns bevisbedömning att det fick anses utrett att Bertil P begärde 

ett totalpris för huset, inkluderande monteringen, och att Larsson därför borde ha insett 

risken för att Bertil P kunde uppfatta det skriftliga leveransavtal som senare tillställdes 

honom såsom ett avtal innefattande både husleveransen och monteringen. Det hade 

därför ålegat Larsson att för Bertil P klargöra att det av Larsson tillhandahållna utkastet 

till leveransavtal endast behandlade husleveransen och att det angivna priset inte 

omfattade monteringen. Såvitt visats hade Larsson inte gjort detta. HD drog därför 

slutsatsen att man från Begus-Hus sida inte fullgjort den ovan redovisade principiella 

skyldigheten att bidra till att göra klart för Bertil P vad avtalet enligt Begus-Hus 

ståndpunkt omfattade. Under sådana omständigheter måste företräde ges åt den av 

Bertil P hävdade tolkningen av avtalet. Bolagets talan lämnades således utan bifall. 

 

3.4.3 Kommentar 
Företrädaren Larssons insikt om tredje mans (Bertil P:s) uppfattning, d.v.s. att 

montering ingick i priset, ledde till att avtalet genom tolkning fick ett innehåll som 
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företrädaren inte var behörig att genom uttryckligt avtal binda huvudmannen Begus-Hus 

till (enligt HD hade Larsson överhuvudtaget ingen behörig att ingå avtal utan endast att 

uppta anbud). Bedömningen kan särskilt jämföras med bedömningen i 1968 års fall, där 

HD till och med frånkände en fullmäktigs onda tro betydelse i ogiltighetshänseende då 

fullmäktigen inte var behörig att binda huvudmannen till de villkor som tredje man 

uppfattade som avtalsinnehåll (ändå var det i det fallet faktiskt fråga om en företrädare 

som kunde träffa bindande avtal, låt vara på de villkor som framgick av det färdiga 

avtalsutkastet).  

 Enligt vad som anförts ovan i avsnitt 2.3.2–2.3.5 borde husbolaget egentligen 

inte ha blivit bunden av tredje mans uppfattning men däremot i ogiltighetshänseende 

stått risken för vad Larsson insett ifråga om Bertil P:s uppfattning. Ingendera part hade 

emellertid gjort gällande avtalets ogiltighet; valet stod därför mellan pris inklusive 

montage och pris exklusive montage, två lika principiellt felaktiga lösningar. 

HD:s dom innebär att när ingendera part yrkar avtalets ogiltighet ska tredje mans 

viljeförklaring tolkas med utgångspunkt i dess skick vid framförandet till fullmäktigen, 

och att huvudmannen endast kan göra förklaringen gällande mot tredje man i det av 

fullmäktigen mottagna skicket. Annorlunda uttryckt ska huvudmannen stå risken för 

fullmäktigens oförmedlade kunskaper om tredje mans uppfattning i tolkningshänseende, 

åtminstone ifall tredje man är konsument. 

 Avgörandet framstår som mycket överraskande mot bakgrund av tidigare 

rättspraxis. HD betonade konsumentskyddsaspekterna i 1986 års fall, men dessa torde 

ha varit minst lika framträdande i 1968 års fall. Förvisso avsåg avtalsobjektet något 

mycket mer värdefullt i 1986 års fall, men de hemförsäljningsmetoder som användes i 

1968 års fall framstår som särskilt betänkliga och väl värda samma konsumentskydd.119 

Det kan vidare noteras att ratio decidendi i 1986 års fall måste vara den princip som 

uttrycks mot slutet i domskälen och som inleds med ”Om en näringsidkare organiserar 

sin verksamhet så att försäljare tar upp anbud från konsumenter för näringsidkarens 

räkning […] bör vid tolkningen av träffat avtal […]” och den principen måste a priori 

anses tillämplig även på förhållandena i 1968 års mål. I själva verket torde den träffa 

studenten Lundgrens första invändningsgrund om att bokförlaget var bundet av 

Fernestams uppgifter. Varför 1986 års fall inte gick till plenum är mot denna bakgrund 

																																																								
119 Till saken hör dock att konsumentskyddet på 60-talet var ett föga uppmärksammat ämne och nästan helt 
oreglerat, vilket skulle kunna förklara de olika utgångarna i målen. Se även not 79 ovan om den skyddslagstiftning 
för konsumenter som infördes i kölvattnet av 1968 års fall i 1971 års distans- och hemförsäljningslag. 
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högst oklart. Det kan också uppmärksammas att HD i detta mål uppställde en generell 

rättsregel om när en förhandlares goda eller onda tro skall bedömas som likvärdig med 

den avtalsslutande huvudmannens (förvisso inskränkt till konsumentförhållanden), 

vilket HD inte var beredd att göra i 1949 års fall. Även av den anledningen hade man 

möjligen kunnat förvänta sig ett avgörande in plenum. 

 

3.5 NJA 2004 s. 363120 
3.5.1 Bakgrund, yrkande och grunder 
Våren 1994 fick fotografen P.B i uppdrag av Röda Korset att ta fotografier avsedda att 

användas i visst studiematerial. Våren 1995 fick han ytterligare två liknande uppdrag.121 

I målet yrkade nu P.B. ersättning om 1 226 824 kr jämte ränta. Som grund för talan 

gjorde P.B gällande att Röda Korsets rätt att använda de fotografier som togs vid 

utförandet av uppdragen genom avtal varit begränsad till de första upplagorna av varje 

studiematerial och att Röda Korset därför gjort intrång i hans rätt till fotografierna 

genom att utan tillstånd publicera dels nya upplagor av studiematerialen och dels i två 

fall översättningar av dessa samt dessutom genom att låta lagra fotografierna digitalt. 

Till utveckling av sin talan anförde P.B bl.a. följande. 

 P.B:s sambo M.-B.P. arbetade vid den aktuella tiden på Röda Korset och var 

ansvarig för framtagande av det nya studiematerialet. För detta behövdes medverkan av 

fotograf och efter samråd med vederbörande enhetschef på Röda Korset, J.-E.B., kom 

P.B. och M.-B.P. överens om att P.B. skulle utföra fotograferingsuppdraget. P.B. 

begärde timarvode samt förbehöll sig fotorätten; han förklarade att rätten att använda 

fotografierna var begränsad till användning i 1994 års upplaga, vilket M.-B.P. 

accepterade. Uppdragen under våren 1995 lämnades av M.-B.P. på samma villkor som 

uppdraget föregående vår, dvs. med användningsrätt för Röda Korset begränsad till 

första upplagan av respektive handbok.  

 Röda Korset bestred käromålet och anförde bl.a. följande. J.-E.B. var under den 

tid då avtalen ingicks chef för aktuell enhet på Röda Korset. M.-B.P:s uppgift inom 

Röda Korset var att ta fram studiematerial, ombesörja layout av materialet, inköpa 

fotografier och anlita olika leverantörer m.m. Hennes behörighet att sluta avtal var 
																																																								
120  Fallet har kommenterats H. Bengtsson, Ny Juridik 4:05 s. 47 ff., dock utan att behandla här diskuterad 
problemställning.	
121 Sålunda hade tre separata avtal ingåtts; för enkelhetsskull kommer jag dock i det följande att enbart referera till 
”avtalet” i singular, om inte omständigheterna föranleder annat. 
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begränsad och hon hade inte behörighet att sluta fotograferingsavtal innefattande sådana 

begränsningar som P.B. gjort gällande såsom avtalade. Viktigare avtal godkändes i 

förväg av J.-E.B. När M.-B.P. föreslog att Röda Korset skulle anlita P.B. för 

fotografering sammanträffade J.-E.B. och P.B. och förutsättningarna för uppdraget 

bestämdes då. Parterna var ense om ett fast timpris och att ersättning skulle utgå för 

P.B:s utlägg. Röda Korset erhöll fullständig rätt att i sin utbildningsverksamhet använda 

de bilder som P.B. skulle komma att framta; rätten var inte begränsad till visst antal 

exemplar eller till viss upplaga. P.B. svarade på direkt fråga av J.-E.B. att Röda Korset 

fritt kunde utnyttja bilderna i sin verksamhet. Det var inte tal om någon begränsning. 

Röda Korset hade för sed att sluta avtal om obegränsad användningsrätt.  

 

3.5.2 Domstolarnas bedömning 
TR:n tog först ställning till frågan om M.-B.P. haft ställningsfullmakt att med bindande 

verkan för Röda Korset avtala om sådana inskränkningar att använda fotografierna som 

P.B. gjort gällande. Avgörande i det avseendet ansågs vara vad P.B. med fog kunnat 

utgå ifrån.122 Då den inskränkning i Röda Korsets rätt att använda fotografierna som 

P.B. gjort gällande enligt TR:n måste anses ha varit av mycket stor betydelse för Röda 

Korset, ansågs dock P.B. ha saknat fog för sin uppfattning att M.-B.P. haft behörighet 

att sluta avtal med sådant innehåll. TR:n uttalade sedan att med hänsyn till att 

fotografiuppdragen lämnats till P.B. av en ideell organisation utan vinstsyfte, hade det 

ålegat P.B. att göra klart för behörig företrädare för Röda Korset att Röda Korset inte 

erhöll rätt att använda fotografierna annat än i de första upplagorna av studiematerialen. 

Då P.B. underlåtit detta valde TR:n att lämna käromålet utan bifall. Det är svårt att följa 

med i TR:ns resonemang i den sista delen; om Röda Korset istället varit ett aktiebolag 

får man intrycket av att P.B. inte hade behövt klargöra sin uppfattning för behöriga 

företrädare. Enligt TR:n skulle alltså svaret på frågan i vad mån tillräknande kan ske 

delvis vara avhängigt vem som är huvudman. Det är oklart vilket rättsligt stöd TR:n 

grundar detta på.  

																																																								
122 Rent parentetiskt kan nämnas att detta är helt felaktig. Avgörande vid bedömningen av behörighetens gränser vid 
ställningsmakt är enbart vad lag eller sedvänja kan anses ge vid handen (10 § andra stycket avtalslagen). I annat fall 
är det inte fråga om ställningsfullmakt utan om vad som i doktrinen brukar kallas kombinations- eller 
toleransfullmakt (numera borde dock även dessa begrepp slopas och hädanefter bör endast tillitsgrundande fullmakt 
användas, se NJA 2014 s. 684). Även i sådant fall hade det emellertid varit otillräckligt att enbart utgå från vad tredje 
man med fog uppfattat; de omständigheter som tredje man förlitar sig på måste dessutom härröra från huvudmannen 
(som dessutom ska ha haft åtminstone culpös ovetskap om dessa, men förmodligen krävs näst intill fullgod insikt, jfr 
noten 71 ovan).  
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 HovR anförde inledningsvis att utredningen gav stöd för att innehållet i 

avtalet(n) inte avhandlats på något möte mellan J.-E.B., och P.B., som Röda Korset 

påstått, utan enligt vad som förevarit mellan P.B. och M.-B.P. HovR gick sedan vidare 

för att bedöma omfattningen av M.-B.P:s behörighet och instämde därvidlag i TR:ns 

bedömning att hon inte hade behörighet att träffa fotografiavtal med påstådd begränsad 

användningsrätt. De överenskommelser som träffades mellan P.B. och M.-B.P. kunde 

därför inte, även om deras mellanhavanden innebar att de avtalat om en begränsning, ha 

medfört någon begränsning i Röda Korsets rätt att använda fotografierna. Käromålet 

ogillades. Det kan noteras att HovR fann att avtalet ingåtts mellan P.B. och M.-B.P. 

samtidigt som vad parterna kommit överens om inte till alla delar var bindande för Röda 

Korset. Enligt HovR hade M.-B.P. alltså rätt att ingå ett avtal om fotografering men inte 

om att låta avtalet omfatta några begränsningar i användningsrätten, vilket förefaller 

något inkonsekvent utan närmare motivering. 

 HD var noga med att inledningsvis understryka att parterna var överens om att 

avtal som innefattat viss rätt att använda fotografierna ingåtts; tvisten gällde endast om 

Röda Korset till följd av avtalen haft en längre gående rätt att använda fotografierna än 

den som P.B. gjort gällande i målet. Härefter övergick HD till att pröva omfattningen av 

M.-B.P:s behörighet. Utredningen i målet ansågs inte ge stöd för varken att M.-B.P. 

skulle ha intagit en sådan ställning inom Röda Korset som enligt lag eller sedvänja gett 

henne behörighet att för Röda Korset ingå avtal av det slag som var föremål för 

bedömning i målet eller för att det i övrigt hade förelegat några sådana omständigheter 

som kunde anses ha medfört sådan behörighet.123 Det tillades att inte heller P.B. syntes 

ha uppfattat M.-B.P:s roll på detta sätt eftersom han i förhör uppgett att M.-B.P. gått 

fram och tillbaka och frågat J.-E.B. som en ”budbärerska”. Mot denna bakgrund fann 

HD vidare att avtalen för Röda Korsets räkning skulle anses ingångna av J.-E.B.124 

 Därnäst noterade HD att vid tiden för det första uppdragsavtalets ingående, d.v.s. 

våren 1994, gällde fortfarande lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild. Enligt 14 § 

i den lagen hade beställaren rätten till fotografiska bilder som utförts på beställning om 

inte annat uttryckligen avtalats. I detta krav ansågs ligga att eventuella begränsningar i 

användarrätten uttryckligen skulle ha godtagits av beställaren vid tiden för avtalets 

ingående samt att bevisbördan för att visa att så skett låg på den som gjorde 

begränsningarna gällande. Då det stod klart att de begränsningar av användarrätten som 
																																																								
123 Jfr föregående not.  
124 HD undvek därmed att hamna i den något märkliga situation som hovrätten landade i, beskriven strax ovan. 
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P.B. gjorde gällande inte framförts till behörig företrädare för Röda Korset utan endast 

till M.-B.P., som saknat behörighet att sluta avtal för Röda Korsets räkning, uppstod 

frågan i vad mån det som förekommit mellan P.B. och M.-B.P. ändå hade betydelse för 

vad som kunde anses avtalat angående användarrättens omfattning (varvid HD 

omnämnde 1949 och 1986 års fall).125 Härom anfördes: 

 

”Oberoende av om M.-B.P. uppfattas som fullmäktig för Röda Korset utan behörighet 

att ingå avtal (jfr 26 § avtalslagen) eller som bud (32 § andra stycket avtalslagen) får 

den ovannämnda s.k. beställarregelns krav på att begränsningarna skall ha kommit till 

tydligt uttryck anses gälla även i förhållande till M.-B.P.” 

 

HD ansåg emellertid att det av utredningen inte endast framgick att M.-P.B. inte 

vidarebefordrat någon sådan begränsning av användarrätten till J.-E.B. som P.B. påstått, 

utan dessutom att hon själv, utan att underrätta P.B., föranstaltat om flera av de påstådda 

intrången.126 P.B. kunde mot den bakgrunden inte ansetts ha visat att han för M.-B.P. 

gett ett sådant tydligt uttryck för begränsningarnas innebörd och betydelse som krävdes 

enligt beställarregeln. ”Redan med hänsyn härtill” kunde P.B. inte heller i förhållande 

till M.-B.P. anses ha gjort något sådant förbehåll, som kunde tillräknas Röda Korset, 

angående användarrättens begränsning som förhindrat Röda Korset att använda 

fotografierna på det sätt som varit föremål för bedömning i målet.  

 Vid tidpunkten för det andra och det tredje avtalet hade lagen om fotografisk 

bild upphävts och regleringen av fotografirätten förts över till upphovsrättslagen. I 

samband därmed upphävdes också beställarregeln och frågan om innehållet i ett avtal 

om fotografering blev därmed underkastad sedvanlig avtalstolkning. Av utredningen 

framgick att parterna förutsatte att samma villkor skulle gälla som vid det första avtalet. 

Frågan om innehållet i avtalen behandlades mycket kortfattat och enligt HD framstod 

det som om användarrättens omfattning inte alls hade berörts. Mot bakgrund av den 

bedömning som HD gjorde såvitt avsåg det första avtalets innehåll kunde under sådana 

																																																								
125 Att HD inte nämnde även 1968 års avgörande ska möjligen tolkas som att HD medvetet valde att ignorera detta 
rättsfall.		
126 HD:s skrivning i denna del med tillhörande dubbla negationer är inte helt lätt att ta till sig, men förmodligen bör 
man läsa domskälen så, att M.-P.B. dels hade underlåtit att förmedla P.B.s uppfattning till behörig företrädare för 
Röda Korset och dels själv tagit initiativ till (föranstaltat om) de åtgärder inom Röda Korset som enligt P.B. utgjorde 
intrång. Detta skulle då tyda på att P.B. inte på ett tillräckligt tydligt sätt klargjort användarrättens omfattning och 
betydelse för M.-P.B., särskilt som det var på M.-P.B.s initiativ (föranstaltning) som intrångsåtgärderna skett. 
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förhållanden inte heller de senare avtalen anses ha innefattat någon sådan begränsning 

av användarrätten som P.B. påstått. HD ogillade därför käromålet i dess helhet. 

 

3.5.3 Kommentar 
Frågan om huvudmannen (Röda Korset) kunde bindas av tredje mans (P.B.s) 

uppfattning av avtalets innehåll på den grunden att huvudmannens obehöriga 

företrädare (M.-P.B.) insett tredje mans uppfattning besvarades inte direkt av HD, 

eftersom domstolen aldrig behövde ta slutgiltig ställning i denna del. Det var möjligt att 

ogilla talan redan med hänsyn till att inte ens fullmäktigen bort inse tredje mans 

uppfattning om avtalets innebörd. Vad utfallet hade blivit i annat fall är oklart. Redan 

den omständigheten att HD faktiskt prövade vad den obehörige fullmäktigen insett 

måste dock enligt min uppfattning tas till intäkt för att HD inte skulle ha ställt sig 

främmande inför att låta huvudmannen stå risken för fullmäktigens oförmedlade 

kunskap i tolkningshänseende. 

Avgörandet är, liksom 1986 års avgörande, principiellt intressant av flera 

anledningar. Inledningsvis märks partsställningen i målet; såväl Röda Korset som 

fotografen P.B. får anses ha agerat i egenskap av näringsidkare. HD öppnade sålunda 

dörren för att även med en sådan partsställning tillräkna huvudmannen fullmäktigens 

onda tro om tredje mans uppfattning av avtalets innebörd, så att ett avtal genom 

tolkning kan få ett innehåll som fullmäktigen inte varit behörig att binda huvudmannen 

till.  Emellertid var avtalsbundenheten i detta fall, i likhet med 1986 års avgörande, 

ostridig, vilket HD var noga med att påpeka. Att förklara att inget avtal kommit till 

stånd på grund av dissens skulle således ha varit omöjligt av såväl praktiska som 

processuella skäl. Återigen kan sägas att valet stod mellan två lika principiellt felaktiga 

lösningar.  

 

3.6 AD 2013 nr 79 
3.6.1 Bakgrund, yrkanden och grunder 
Mellan arbetsgivaren Rederi AB Wermdö (bolaget) och fyra arbetstagare uppkom 

oenighet om storleken på den lön som bolaget skulle betala till arbetstagarna enligt ett 

kollektivavtal, omfattande perioden oktober 2011 t.o.m. 30 juni 2012. Arbetsgivarens 

arbetsgivareförbund Sjöfarten och arbetstagarnas arbetstagarorganisation SEKO 
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kallades till slut in, vilket resulterade i en överenskommelse mellan SEKO och bolaget 

som nedtecknades i ett protokoll daterat den 21 juni 2012. Avtalet föregicks av 

förhandlingar. Från bolagets sida deltog representanten H.A., från Sjöfartens sida 

representanten F.H. och från SEKO:s sida representanten M.E. 

 I protokollet angavs bl.a. att parterna överenskommit att bolaget som en i allt-

för-ett-lösning skulle utbetala totalt 360 000 kr till arbetstagarna för den aktuella 

perioden. En av tvistefrågorna i målet rörde om denna summa omfattade arbetstagarnas 

lön för juni 2012. SEKO gjorde gällande att överenskommelsen avsåg skillnaden mellan 

den lön som skulle utgå enligt kollektivavtalet och den felaktiga lön som bolaget betalat 

från och med oktober 2011 till och med den 30 juni 2012. Enligt SEKO utgick parterna 

från att bolaget skulle fortsätta sin felaktiga tillämpning av kollektivavtalet även under 

juni månad 2012, och överenskommelsen innebar således att bolaget skulle betala 360 

000 kr utöver den felaktiga lön som bolaget skulle komma att betala för juni 2012. 

Bolaget anförde att överenskommelsen tvärtom reglerade samtliga ersättningar under 

den aktuella tiden (”allt-för-ett-lösning”) och att arbetstagarnas lön för juni månad 

därmed var inkluderade i det överenskomna totalbeloppet om 360 000 kr. 

 

3.6.2 Arbetsdomstolens bedömning 
Enligt Arbetsdomstolen (AD) framgick det av utredningen att förhandlingarna i 

praktiken till största delen förts mellan företrädarna för Sjöfarten och SEKO. SEKO:s 

representant M.E. och Sjöfartens representant F.H. var båda av uppfattningen att juni 

månads lön inte omfattades av överenskommelsen, utan skulle betalas utöver de 360 

000 kronorna. Bolagets representant H.A hade däremot inte varit närvarande under hela 

förhandlingen och han deltog inte när frågan om juni månads lön diskuterades. H.A. 

fick endast förslaget till överenskommelse presenterat för sig och denne utgick från att 

överenskommelsen utgjorde en totallösning som även innefattade juni månads lön och 

rörliga tillägg. H.A. hade sålunda inte insett att juni månads ersättningar enligt SEKO 

inte ingick i överenskommelsen. Efter dessa konstateranden gör AD följande uttalande: 

 

”Parterna synes vara överens om att F.H., från bolagets arbetsgivarorganisation, inte 

var behörig att ingå en för bolaget bindande överenskommelse av aktuellt slag, utan att 

den skulle godkännas av H.A. för att bli bindande för bolaget. Arbetsdomstolen utgår 

därför från att F.H:s uppdrag, såvitt avser överenskommelsen, var begränsat till att 
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förhandla de närmare villkoren för och ta emot förslag till överenskommelse. Som 

framgått ovan var F.H. och SEKO:s företrädare ense om överenskommelsens innebörd 

i berört avseende. Enligt Arbetsdomstolens mening ska bolaget, vid tolkning av avtalet, 

tillräknas vad F.H. insett om SEKO:s uppfattning (se NJA 1986 s. 596. Se även 

justitierådet Håstads särskilda yttrande i NJA 2002 s. 244 och Draft Common Frame of 

Reference II.-1:105). Arbetsdomstolen finner därför att SEKO:s tolkning av avtalet ska 

ges företräde.” 

 

3.6.3 Kommentar 
AD:s dom innebär ännu ett avgörande där ett avtal har tolkats i enlighet med en 

representants insikt om tredje mans uppfattning, trots att avtalsinnehållet legat utom 

behörigheten, så att representanten inte hade kunnat åstadkomma samma resultat genom 

uttryckligt avtal. Domen måste därför anses utgöra ytterligare ett steg i den riktning som 

HD valt att gå i 1986 och 2004 års rättsfall. Viktigt att återigen påpeka är dock att 

avtalsbundenheten var ostridig även i detta mål. I övrigt kan anmärkas att parterna i 

likhet med 2004 års fall närmast får betraktas som näringsidkare.127 

1986 års ratio decidendi är som nämnts begränsad till konsumentfall och utifrån 

2004 års avgörande kan man inte med säkerhet säga om HD skulle ha tillräknat 

huvudmannen fullmäktigens insikt (även om detta förefaller mycket troligt) och i så fall 

under vilka närmare förutsättningar. Enligt min mening föreligger därför en viss 

nyansskillnad och AD:s avgörande kan betraktas som det första ”renodlade” rättsfallet 

där huvudmannen klart och tydligt tillräknats den obehörige fullmäktigens insikter i 

tolkningshänseende även i näringsidkarsammanhang. Enligt AD tycks de enda 

förutsättningarna vara att avtalsbundenheten är ostridig och att fullmäktigen åtminstone 

haft behörighet att förhandla de närmare villkoren för, och ta emot förslag till, avtalet.128  

Frågan kan ställas i vilken grad avtalsrättsliga domar med en arbetsrättslig 

bakgrund kan tillmätas betydelse i ett allmänt avtalsrättsligt perspektiv. Intet tyder 

emellertid på att AD, när domstolen tillräknade arbetsgivaren vetskapen hos 

arbetsgivareförbundets företrädare, särskilt beaktade det arbetsrättsliga sammanhanget. 

Tvärtom får det citerade uttalandet anses tala för att AD själv ansåg sig tillämpa en 

																																																								
127 Låt vara att avtalet närmast får klassificeras som ett tredjemansavtal till arbetstagarnas förmån; detta förhållande 
synes emellertid inte ha haft någon inverkan på AD:s bedömning. 
128 Eftersom AD använder just ordet förslag och inte anbud bör inte behörigheten nödvändigtvis omfatta behörighet 
att motta förslag som konstituerar anbud i rättslig mening.	
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etablerad allmän avtalsrättslig princip om tillräknande, som inte behövde modifieras på 

grund av den arbetsrättsliga kontexten. Sedan är det en annan sak att avgöranden från 

AD inte kan ges samma principiella tyngd på centrala civilrättsliga områden som 

motsvarande avgöranden från HD. 

 

3.7 Sammanfattande slutsatser 
Först ut i denna rättsfallsanalys var NJA 1949 s. 134. Rättsfallet visar att vetskap hos en 

företrädare om en ogiltighetsgrund på tredje mans sida kan tillräknas huvudmannen 

oavsett vilken behörighet företrädaren har, om det föreligger speciella omständigheter 

såsom att företrädaren haft en mycket central betydelse vid avtalsförhandlingarna. 

Därefter analyserades NJA 1968 s. 303, som i och för sig skulle kunna anses tala för att 

det krävs just mycket speciella omständigheter för ett sådant tillräknande. I detta fall 

blev tredje man svikligen förledd av huvudmannens företrädare. Eftersom företrädaren 

inte gjorts behörig att sluta avtal på de villkor som tredje man lurats på, tillräknades 

emellertid inte huvudmannen företrädarens agerande och kunskap.  

 Tredje ut i ordningen finner vi NJA 1986 s. 586, ett rättsfall som markerar en 

tydlig brytpunkt i fråga om förutsättningarna för tillräknande. I målet hade företrädaren 

Larsson ingen behörighet att ingå avtal utan endast att uppta anbud. Sålunda hade han 

ingen behörighet att sluta avtal gällande huruvida montering skulle ingå i totalpriset. 

Rimligen borde då inte heller huvudmannen kunnat bli bunden av att Larsson insåg att 

tredje man trodde att montering ingick i totalpriset (särskilt som HD tidigare inte ens 

velat tillräkna huvudmannen fullmäktigens onda tro i ogiltighetshänseende). Just så blev 

emellertid utfallet. Som nämnts ovan bör dock 1986 års mål läsas mot bakgrund av att 

det gällde ett ostridigt giltigt avtal. HD hade mot denna bakgrund att avgöra om 

prisuppgiften omfattade montering eller inte. Dessutom betonades 

konsumentskyddsaspekterna. 

I 2004 års mål ställdes HD inför samma principiella dilemma som i 1986 års 

mål, fast utan några konsumentskyddsaspekter att ta hänsyn till. Eftersom det redan med 

hänsyn till att inte ens fullmäktigen bort inse tredje mans uppfattning var möjligt att 

ogilla talan behövde HD dock inte sätta ned foten i 2004 års mål. Vad utfallet hade 

blivit i annat fall är något oklart, men redan den omständigheten att HD faktiskt prövade 

vad den obehörige fullmäktigen insett bör kunna tas till intäkt för slutsatsen att HD 
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skulle ha tillräknat huvudmannen företrädarens insikt om tredje mans uppfattning om 

insikten hos fullmäktigen kunnat styrkas. 

I AD 2013 nr 79 tillräknades en arbetsgivare den kunskap som en representant 

för dennes arbetsgivareförening insett, med följden att en arbetstagarorganisation fick 

framgång med ett yrkande om att ett träffat avtal skulle anses ha den innebörd som 

framgått vid förhandlingar mellan organisationen och nämnda representant. 

Representanten hade endast behörighet att förhandla fram villkor och förslag för att 

vidarebefordra till arbetsgivarbolaget. Domen, som av naturliga skäl inte kan ges 

samma rättskällestatus som om den hade meddelats av HD, förstärker intrycket av att en 

part kan tillräknas en företrädares kunskap i tolkningshänseende, när företrädaren fått i 

uppdrag att medverka vid avtalsförhandlingarna och ta emot förslag till 

överenskommelse.  
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4. En rättspolitisk utvärdering  
4.1 Inledning 
Ställer man sig frågan varför en parts goda eller onda tro är rättsligt relevant, torde 

svaret bli att en avtalspart saknar grund för att inrätta sig efter förhållanden såsom de 

utåt framstår när han eller hon har vetskap om hur det egentligen ligger till. Annorlunda 

uttryckt finns det inget intresse av att skydda ond tro. Såväl dolusregeln vid 

avtalstolkning som de ogiltighetsregler som för sin tillämpning förutsätter ond tro är 

således främst avsedda att motverka spekulation på motpartens bekostnad och att 

allmänt ge incitament till lojalt partshandlande.129  

När en avtalspart ”smittas” av en obehörig fullmäktigs insikter, kan frågan 

ställas om det inte bortses från dessa underliggande syften; avtalsparten har ju inrättat 

sig i god tro, men denna goda tro måste likväl ge vika för ond tro hos en företrädare som 

saknat fullmakt att ingå avtalet för avtalspartens räkning. Eftersom utvecklingen i 

rättspraxis går mot att tillräkna huvudmannen fullmäktigens onda tro i allt större 

utsträckning finns det anledning att i detta kapitel ta ställning till om 

tillräknandereglerna är rättspolitiskt motiverade. 130  Ändamålsöverväganden och 

systematiska jämförelser med näraliggande rättsområden inom civilrätten kommer här 

att stå i fokus. Till viss del kommer diskussionen i detta kapitel att återanknyta till X:s 

och Y:s hypotetiska argumentation från kapitel 2, med syftet att utreda i vad mån 

argumentationen håller rättsligt vid en närmare bedömning. 

 

4.2 Vilka rättspolitiska (reella) skäl talar för 

tillräknande? 
4.2.1 Huvudmannens val – huvudmannens ansvar? 
4.2.1.1 Inledning 
I de fall som diskuterats i denna uppsats har utgångspunkten varit att det är 

huvudmannen själv som väljer vem som ska företräda honom. Sitter fullmäktigen inne 

																																																								
129 Jfr Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, s. 132. 
130 Det råder ingen fullständig enighet om vad som i detalj avses med rättspolitiskt inriktad argumentation, men hit 
torde bl.a. höra argumentation där avsikten med rättsreglerna, samhälleliga behov eller konsekvenserna av en viss 
regel framförallt tillmäts betydelse för tolkningen eller utvärderingen av regeln ifråga (jfr Olsen, SvJT 2004 s. 106 
noten 11). Rättspolitiskt skrivande är sålunda inte detsamma som att resonera de lege ferenda (jfr metodavsnittet 
ovan, särskilt noten 37).		
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på viktig information rörande tredje mans inställning utan att förmedla den vidare, 

skulle det kunna argumenteras för att huvudmannen gjort ett dåligt val. Det talar i sin 

tur för att det är huvudmannen som bör klandras och i förlängningen stå risken för 

fullmäktigens oförmedlade kunskaper.131 Även om fullmäktigen inte anses ha agerat 

försumligt kan det tyckas att huvudmannen i vart fall borde ha följt upp med 

instruktioner och kontroll.132 Huvudmannen har trots allt ingått avtal på villkor som 

någon annan framförhandlat för hans räkning och han kan därmed anses ha en plikt att 

sätta sig in i villkorens närmare innebörd före avtalsslutet. 

 Till saken hör också att huvudmannen väljer hur pass stor självständighet 

fullmäktigen ska ha. En förhandlingsfullmakt medför förvisso en begränsad behörighet 

men får likväl anses innebära en ganska hög grad av självständighet, eftersom en 

fullmäktig som anförtrotts att sköta förhandlingarna kan antas påverka avtalsinnehållet 

lika mycket som en person utrustad med fullmakt att ingå avtal. Väljer huvudmannen att 

ge fullmäktigen ett så pass omfattande uppdrag, ökar risken för att viktiga upplysningar 

tillfaller fullmäktigen istället för huvudmannen själv. En sådan risk bör bäras av 

huvudmannen; han har genom valet av arbetsfördelning själv skapat risken och bör själv 

ansvara för att begränsa och kontrollera den.  

Den här typen av mer utpräglade riskfördelningsresonemang, kopplade till 

huvudmannens organisationsförhållanden, för onekligen tankarna till en avtalsparts 

ansvar för medhjälpare på andra näraliggande rättsområden. Det finns därför skäl att 

undersöka om reglerna kring tillräknande bör utgöra en del av den mer övergripande 

organisationsrisk, som företag i allmänhet tvingas bära i andra sammanhang. 

 

4.2.1.2 Ansvar för medhjälpare på näraliggande rättsområden 
I utomobligatoriska skadeståndssammanhang ansvarar ett företag för alla sina anställda. 

Det s.k. principalansvaret omfattar fel eller försummelse som de anställda vållar ”i 

tjänsten”.133 Viktigt att notera är att det inte sätts ett likhetstecken mellan ”handlande i 

tjänsten” å ena sidan och behörigheten och befogenheten å den andra. En handling som 

																																																								
131 Jfr Falkanger, God tro, s. 368, som emellertid inte anser att detta argument väger särskilt tungt. 
132 Jfr de välkända grundsatserna culpa in eligendo, vel instruendo och vel inspiciendo som bl.a. används i den 
utomobligatoriska skadeståndsrätten, ofta i samband med arbetsledningens ansvar för vållande vid valet, 
instruktionen och övervakningen av anställda; termerna brukas dock även ibland när man diskuterar ansvaret för 
självständiga medhjälpare in contractu. Se bl.a. Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 135 samt Hellner m.fl., 
Speciell Avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 2 häftet, (6 uppl.) s. 129. Se vidare avsnitt 4.2.1.2 nedan. 
133 3 kap. 1 § första stycket första punkten skadeståndslagen (1972:207).  
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en anställd vidtar kan sålunda innebära ett överskridande av såväl behörigheten som 

befogenheten men ändå föranleda ansvar för principalen.134  

Samtidigt utmärks de utomobligatoriska skadeståndsfallen av att tredje man 

ofrivilligt drabbas av en skada, medan tredje man i fullmaktsfallet frivilligt trätt i 

förbindelse med huvudmannens företrädare och på så sätt medvetet tagit en risk. Detta 

skulle kunna motivera att tredje man skyddas i större utsträckning i det förra fallet än i 

det senare. Det finns mot den bakgrunden anledning att även omnämna det ansvar ett 

företag har för sina medhjälpares handlande vid avtalsuppfyllelsen (in contractu). En 

avtalsparts ansvar för andra vid fullgörandet av ett avtal är nämligen också tämligen 

vidsträckt.135  

Det står utan tvekan klart att en part som utför sina prestationer enligt ett avtal 

genom anställda ansvarar på samma sätt som för sig själv, oavsett den anställdes högre 

eller lägre ställning.136 Enligt huvudregeln ansvarar en avtalspart också för anlitade 

företagare. 137  Den grundläggande idén bakom dessa regler torde vara att 

organisationsförhållandena på den kontrakterande partens sida strängt taget inte angår 

den andra parten. 138  Reglerna bör dock också kunna motiveras av att det är den 

kontrakterande parten som drar nytta av en arbetsfördelning och det är därför lämpligt 

att detta företag även får bära nackdelen av och riskerna för sina medhjälpares 

handlande. Inte heller här förutsätter företagets ansvar att den anställde eller det anlitade 

företaget har handlat inom ramen för den tilldelade behörigheten; det räcker med att 

handlingen vidtagits i samband med uppdraget. 139 

Mot bakgrund av att ett företag ansvarar för en mycket vid krets av personer i 

utomobligatoriska skadeståndssammanhang och vid handlande in contractu enligt 

allmänna principer, kan det anses ligga nära till hands att ett företag (huvudmannen) ska 

																																																								
134 Här räcker det med att hänvisa till rättsfall som NJA 1960 s. 644 (stöld under tjänsten). 
135 Det finns dock anledning att skilja mellan ansvaret för kontraktsbrottspåföljder i allmänhet, såsom prisavdrag och 
hävning, och skadeståndsansvaret, jfr Hellner m.fl., Speciell Avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 2 häftet, (6 uppl.) s. 124. 
Som ett exempel kan nämnas att vid köp är skadeståndsansvaret för vad som beror av tredje man specialreglerat, se 
t.ex. 27 § andra stycket köplagen. Det står dock inte alldeles klart huruvida denna bestämmelse ska anses ge uttryck 
för en allmän princip.  
136 Hellner m.fl., Speciell Avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 2 häftet, (6 uppl.) s. 124 f. 
137 Ibid s. 125 och s. 128 (jfr motsvarande regel i DCFR, som bl.a. berörs i not 140 nedan). 
138 Ibid s. 125.		
139 Låt vara att det är vanskligt att göra någon strikt åtskillnad mellan handlande inom behörigheten respektive 
uppdraget i dessa fall. Ett exempel skulle kunna vara att en entreprenör uppdrar åt en underentreprenör att grusa ett 
område med en viss stentyp, varvid underentreprenören använder en annan stentyp. Om den rätta stentypen har 
preciserats i parternas avtal står det klart att underentreprenören har handlat utom sin ”behörighet”, men det är ingen 
tvekan om att entreprenören kommer ansvara gentemot beställaren i sådant fall. Notera dock vad som ovan sagts (not 
135) om att det finns anledning att göra åtskillnad mellan olika påföljder. 
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kunna tillräknas ageranden eller insikter också vid ingåendet av ett avtal i vidare 

utsträckning än vad behörigheten att sluta avtal utvisar.140 Alla berörda situationer har 

gemensamt att problemet gäller på vem av huvudmannen eller tredje man som 

konsekvenserna av en medhjälpares uppträdande ska övervältras. Om huvudmannen i 

fullmaktsfallet varken binds av vad som avhandlats mellan företrädaren och tredje man, 

eller tillräknas företrädarens insikt vid tillämpningen av ogiltighetsreglerna, blir det 

tredje man som får ta konsekvenserna genom att han blir bunden av ett avtal med andra, 

ofta sämre villkor än han utgått från. Systematiska skäl talar dock för att det istället bör 

vara huvudmannen som ska bära ansvaret för fullmäktigens oförmedlade kunskaper.  En 

skillnad mellan handlande in contrahendo och handlande in contractu är förvisso, att 

vid handlande in contractu har avtalsparten, typiskt sett, behörigen accepterat att ingå 

och fullgöra avtalet. Väljer han eller hon sedan att fullgöra avtalet genom mellanhänder 

ska det inte drabba motparten. Själva problemet vid tillräknande är emellertid, att ingen 

behörig företrädare för avtalsparten insett motpartens uppfattning eller accepterat att 

ingå avtal enligt de villkor som finns i en sidolöpare. Sedan är det en annan sak att det 

rättspolitiska motivet till att låta huvudmannen ansvara för medhjälpares insikter in 

contrahendo kan vara detsamma som vid ansvaret för medhjälpares handlande vid 

avtalsuppfyllelse in contractu, nämligen att en avtalspart inte ska ges några fördelar av 

att anlita medhjälpare istället för att själv rättshandla. 

I detta sammanhang kan det slutligen finnas skäl att framhålla att det är ett 

egenvärde i sig att uppnå och upprätthålla ett visst mått av konsekvens och systematik 

inom civilrätten. 141  Att slå fast en princip på ett rättsområde och en annan på ett 

näraliggande kan vålla stora svårigheter i rättstillämpningen, särskilt när mellanfall 

dyker upp. 142 

																																																								
140 Jfr a priori Almén, Lagen om avtal, 11 § not 12, som uttalar att han inte ser något avgörande skäl till ”varför den, 
som vid ingående av avtal betjänar sig av mellanhänder, ej skulle hava samma ansvarighet för dessas dolus eller 
culpa in contrahendo som för dolus eller culpa in contractu, när mellanhänder anlitas för fullgörandet av ett avtal.” 
Inflikas kan även att det inom ramen för DCFR görs en tydlig koppling mellan ett företags ansvar för medhjälpare in 
contractu och in contrahendo – regeln om tillräknande (”imputability”) betraktas i själva verket som ett komplement 
till ansvaret för medhjälpare vid fullgörandet av ett avtal, jfr von Bar m.fl., Principles, Definitions and Model Rules 
of European Private Law; DCFR, s. 189: ”[A] later Article (III.–2:106 (Performance entrusted to another)) provides 
that a party cannot escape from an obligation by delegating it to another; if the obligation is not performed, the party 
will remain responsible. The present Article is complementary to that Article. It deals with other aspects of this 
modern division of labour, namely the imputation to the contracting party of actual or constructive knowledge of 
persons assisting in the making of a contract […]”. Om regeln i DCFR, se nedan under avsnitt 5.1.	
141 Ett viktigt bidrag i denna riktning utgörs av Bengtsson, Festskrift till Grönfors, s. 169 ff.  
142 Som ett exempel på konflikt mellan fullmaktsregler och regler om ansvar för medhjälpares handlande kan särskilt 
nämnas rättsfallet NJA 1949 s. 46. En person L hade bokat ett hotellrum och garageplats. Vid ankomsten till hotellet 
meddelade hotellpersonalen att garage inte kunde tillhandahållas. Hotellets nattvaktmästare M åtog sig dock att, då 
sträng kyla rådde, under natten med jämna mellanrum köra i gång bilen. Då M under natten skulle starta bilen, lät han 
motorn gå upp i så högt varvtal att motorn förstördes. L begärde i målet ersättning av hotellet för 
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4.2.2 Tillräknande kan verka handlingsdirigerande 
Förhållandet mellan huvudmannen och fullmäktigen kan skapa incitament för 

fullmäktigen att vara förtegen i sin överföring av information till huvudmannen, när 

fullmäktigen tror att huvudmannen kan föredra att inte känna till informationen. Det kan 

därför argumenteras för att tillräknande i vissa fall kan verka handlingsdirigerande och 

preventivt. Skulle regeln vara att ond tro hos en förhandlare inte tillräknas 

huvudmannen, finns det en risk för att förhandlaren ser till att tiga om sina kunskaper. 

Detta gäller särskilt när ett fördelaktigt avtal för huvudmannen även medför nytta för 

förhandlaren, t.ex. på så sätt att denne kan räkna med viss provision eller extra 

ersättning.143 Omvänt kan det tänkas att viktiga insikter om tredje mans uppfattning, 

eller om hans förutsättningar kring avtalet och dess innehåll, kommer att förmedlas i 

större utsträckning om det slås fast en tydlig regel om att ond tro hos förhandlare ska 

bedömas som likvärdig med den avtalsslutande huvudmannens. Möjligen ska man dock 

inte fästa alltför stor tilltro till den eventuella preventiva effekt som ett tillräknande 

skulle kunna föra med sig, eftersom kommersiella parter sällan låter sig styras av 

invecklade avtalsregler, särskilt inte när de endast är fastställda praxisvägen.144 

 

4.2.3 Ändamålen bakom avtalsrättsliga godtrosregler kan gå 

förlorade om tillräknande inte sker 
Jag har tidigare konstaterat att kraven på god tro inom avtalsrätten riskerar att göras 

illusoriska om det enda som krävs för att undgå dem är att rättshandla via en fullmäktig 

med begränsad behörighet.145 Till utvecklandet av denna ståndpunkt kan anföras att det 

inte bör vara möjligt att agera genom en huvudman med åberopande av dennes goda tro, 

när den som de facto utfört rättshandlingen på huvudmannens vägnar är i ond tro. Då 

skapas en fiktion av god tro till tredje mans nackdel som stämmer dåligt överens med 

den praktiska avtalssituationen. 

																																																																																																																																																																		
reparationskostnaden och gjorde i första hand gällande att M intog sådan ställning att han var behörig att handla å 
hotellets vägnar (fullmaktsgrund) och i andra hand att hotellet var ansvarigt för M:s vårdslöshet med motorn 
(principalsansvarsgrund). TR:n avgjorde målet på förstahandsgrunden och fann att M varit behörig att ingå avtal med 
ifrågavarande innehåll för hotellets räkning. HovR ansåg inte att dylik behörighet var styrkt och ansåg inte heller att 
reglerna om principalansvar kunde tillämpas (dessa var dock striktare gentemot tredje man vid denna tid). HD 
lämnade inte prövningstillstånd. 	
143 Jfr	det	sagda	till	Falkanger,	God	tro,	s.	369.	
144 Det måste dock framhållas att det, av uppenbara skäl, är angeläget att undvika total misstro till rättsreglernas 
handlingsdirigerande funktioner, oavsett om de uppkommit i lag eller i rättspraxis. 
145 Se bl.a. avsnitt 2.3.4. in fine.  
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4.2.4 Rimligt att tillräkna insikter som uppnåtts under 

uppdragets gång 
Som jag angett ovan begränsar sig denna uppsats till att behandla de situationer där 

fullmäktigen uppnått den relevanta kunskapen inom ramen för sitt uppdrag, eller med 

andra ord under förhandlingarna.146 Det är då att märka att om avtalsparten själv hade 

utfört uppdraget, hade han eller hon också hamnat i ond tro om motpartens uppfattning. 

Genom att ta hänsyn till ond tro hos den som för huvudmannens räkning deltar vid 

utformningen av avtalet ställs avtalsparten därmed i precis samma ställning som om han 

hade hanterat saken själv, vilket överensstämmer med principen att en part inte bör 

hamna i en bättre ställning genom att låta någon annan utföra en rättshandling istället 

för att göra det själv.147 

 

4.3 Sammanfattning 
Dessa försök att rättspolitiskt utvärdera tillräknandereglerna gör inte anspråk på att vara 

uttömmande, men de tyder på att det finns goda skäl för en ordning där huvudmannen 

tillräknas fullmäktigens onda tro även utom behörigheten. Ytterst blir det en fråga om 

vem som står närmast att bära risken för fullmäktigens oförmedlade kunskaper, och det 

är framförallt syftena bakom de regler inom avtalsrätten som uppställer krav på god tro 

samt rättssystematiska överväganden som talar för att huvudmannen står närmast att 

bära denna risk.  

 

	  

																																																								
146 Jfr avsnitt 1.4. 
147 Omvänt blir det svårare att hävda att huvudmannen kommer i en bättre ställning om fullmäktigen erhåller sin 
kunskap privat. I sådant fall förhåller det sig snarare tvärtom; huvudmannen hade, om tillräknande sker, hamnat i en 
sämre ställning jämfört med fallet att han skulle utfört uppdraget själv. Jfr Falkanger, God tro, s. 380 f.	
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5. Internationell utblick 
5.1 DCFR 
5.1.1 Allmänt – en generell regel om tillräknande 
I DCFR rekommenderas följande i fråga om tillräknande av vetskap (imputability): 

  

”II.–1:105: Imputed knowledge etc. 

If a person who with a party’s assent was involved in making a contract or other 

juridical act or in exercising a right or performing an obligation under it: 

(a) knew or foresaw a fact, or is treated as having knowledge or foresight of a fact; or 

(b) acted intentionally or with any other relevant state of mind 

this knowledge, foresight or state of mind is imputed to the party.” 

 

5.1.2 Syftet med bestämmelsen 
I kommentaren anges att syftet med bestämmelsen är att neutralisera de legala riskerna 

som är förknippade med den moderna arbetsfördelningen inom handel och industri.148 

Detta sägs kunna uppnås genom att tillräkna en huvudman faktisk eller presumtiv 

vetskap hos en person som med sin huvudmans samtycke är involverad i avtalsslutet. 

Det anges vidare att de frågor som denna bestämmelse behandlar inte alltid är tydligt 

reglerade i medlemsstaternas lagstiftning, men att bestämmelsen tros representera de 

principer som ligger till grund för varje medlemsstats reglering. 

 Det är inte helt klart vilka legala risker som åsyftas och som sägs vara 

förknippade med ”den moderna arbetsfördelningen”. Förmodligen har man här haft 

tredje mans perspektiv i åtanke och de problem som riskerar att uppstå för honom om 

endast den egentliga motpartens insikter får tillmätas betydelse. Det skulle stämma 

dåligt överens med hur avtalsförhandlingarna i praktiken genomförs, eftersom 

huvudmannen (avtalsparten) normalt närvarar och uppträder genom ombud.149  

 

																																																								
148 Se för det följande i detta stycke von Bar m.fl., Principles, Definitions and Model Rules of European Private 
Law; DCFR, s. 189.  
149 Jfr uttalandet på ibid s. 189; ”Under modern conditions, most contracts are not concluded by the contracting 
parties personally. Rather, at least one and often each party makes the contract through the agency of employees or 
other persons […]”. 



	 65 

5.1.3 Tillämpningsområde 
Bestämmelsen omfattar både företrädare som deltar vid avtalsförhandlingar och sådana 

som utövar rättigheter eller utför skyldigheter enligt avtalet. Med tanke på uppsatsens 

inriktning kommer jag dock enbart att intressera mig för under vilka förutsättningar 

tillräknande kan ske i den förstnämnda situationen.150 

 Inledningsvis märks att det räcker med att företrädaren ”deltagit” i 

avtalsförhandlingarna. Det verkar inte finnas någon gräns för hur begränsad 

förhandlingsfullmakten kan vara; inom bestämmelsens ordalydelse tycks även falla 

personer som t.ex. enbart haft i uppgift att föra anteckningar.151 Detta kan jämföras med 

de svenska rättsfallen ovan, där fullmäktigen åtminstone haft behörighet att 

självständigt föra avtalsförhandlingarna för huvudmannens räkning och i vissa fall 

förmedla förslag till avtal. De rättsfall som detta bygger på är dock måhända inte 

tillräckliga för att låta några säkra slutsatser dras när det gäller frågan om vad som ska 

anses utgöra en tillräcklig förhandlingsfullmakt för att huvudmannen ska tillräknas 

mellanmannens insikt.  

Vidare gäller att inte bara vetskap (eller culpös ovetskap) tillräknas utan även 

ont uppsåt.152 I kommentaren anges att ont uppsåt ofta kan skapa eller utöka ansvar, 

varvid man förmodligen haft kontraktsbrottsansvar i åtanke.153 Det senare gäller även i 

svensk rätt och uppsåt kan särskilt ha betydelse för omfattningen av en parts 

skadeståndsskyldighet. Som ett exempel kan nämnas att en säljare, som vet om att en 

vara är behäftad med fel men ändå väljer att leverera, anses ha agerat uppsåtligt 

alternativt grovt vårdslöst, vilket kan resultera i att en avtalad ansvarsbegränsning sätts 

åt sidan.154 Regeln i DCFR tycks alltså kunna tillämpas i en situation där en obehörig 

fullmäktig vet om att vara är felaktig; även säljaren kommer här anses ha haft vetskap 

om felet och skulle därför kunna anses ha agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst. Säker 

																																																								
150 Vad gäller den andra situationen kan noteras att huvudregeln i svensk rätt är att en avtalspart ansvarar även för 
andras handlande om han anlitat dem för fullgörandet av sina prestationer enligt avtalet (se avsitt 4.2) och detsamma 
gäller enligt DCFR (III.–2:106). Förevarande regeln i DCFR tycks alltså gå ett steg längre och vill även tillräkna 
vetskap och ont uppsåt hos sådana kontraktsmedhjälpare. Det är högst oklart om detta gäller även i Sverige.  
151 Enligt kommentaren kan det t.o.m. räcka om personen ”appeared to be involved in the negotiation”, von Bar 
m.fl., Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law; DCFR, s. 190. 
152 Detta följer av strecksatsen b.  
153 von Bar m.fl., Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law; DCFR, s. 190.	
154 Se om grov vårdslöshet och ansvarsfriskrivningar i allmänhet Johansson, JT 2015/16 s. 50 ff. 
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på denna tolkning kan man dock inte vara eftersom det saknas en diskussion om regelns 

förhållande till de allmänna påföljdsreglerna.155 

Än viktigare att observera är att det även saknas en diskussion om regelns 

förhållande till fullmaktsreglerna, som återfinns i DCFR:s bok II kapitel 6. DCFR:s 

fullmaktsregler företer många likheter med de svenska och utgångspunkten är att medan 

fullmaktshandlande inom behörigheten binder fullmaktsgivaren, blir resultatet det 

motsatta vid fullmaktshandlande utom behörigheten.156 Det är därför inte alldeles klart 

om regeln om imputability kan tillämpas tillsammans med t.ex. dolusregeln i II. – 8:101 

(2), som anger att vetskap om motpartens uppfattning angående avtalets innebörd ska 

medföra att den dolöse blir bunden av denna uppfattning. Ska en obehörig fullmäktigs 

insikt om motpartens uppfattning leda till samma resultat? 157  Detta är inte säkert, 

särskilt inte vid beaktande av att det finns en speciell regel just för ogiltighetsfallen; i 

bok II kapitel 7 stadgas uttryckligen att om en part ger en person i uppdrag att förhandla 

och personen ifråga blir medveten om en ogiltighetsgrund på tredje mans sida, blir 

rättsföljden densamma som om huvudmannen själv haft denna vetskap.158  Det kan 

sättas ifråga om frånvaron av en liknande uttrycklig regel för tokningsdissensfallen ska 

uppfattas som ett medvetet ställningstagande eller om man istället bör utgå ifrån att 

upphovsmännen överhuvudtaget inte reflekterat över denna fråga.159  

 

5.2 Norden 
5.2.1 Allmänt 
Det övergripande intrycket är att den för uppsatsen aktuella problemställningen 

generellt synes vara föga uppmärksammad eller otillräckligt behandlad även i doktrinen 

i våra nordiska grannländer. Det är endast i ett fåtal böcker jag kunnat finna uttalanden 

om det aktuella rättsläget gällande förutsättningarna för tillräknande, och det är inte 

alltid som det med tydlighet har framgått varken vilken betydelse omfattningen av 

																																																								
155 Vad som gäller i svensk rätt i detta speciella avseende är oklart och vägledande rättsfall saknas. Som framgår av 
avsnitt 1.4 ovan faller denna fråga utom ramen för uppsatsens syfte. 
156 II. – 6:105. 
157 Jfr Håstad, NJM 2002 s 341 ff., på s. 350. Kommentaren avser den nära nog identiska regeln i Principles of 
European Contract Law (PECL). 
158 II. – 7:208 (1).  
159 AD hade mot denna bakgrund bort överväga den oreserverade hänvisningen till imputability-regeln i DCFR i AD 
2013 nr 79. Det kan även nämnas att Unidroit Principles of International Commercial Contracts (UPICC) enbart 
reglerar tillräknandet i anslutning till frågan om ogiltighet (art. 3.2.8; regeln överensstämmer med DCFR II. – 7:208 
(1).	
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fullmäktigens behörighet har eller om det görs någon åtskillnad mellan fall där tredje 

man yrkar bundenhet respektive ogiltighet.160   

En relativt utförlig behandling av tillräknandesspörsmål finns i Falkangers 

avhandling God Tro.161 Här ägnas ett särskilt kapitel åt frågan i vad mån en godtroende 

avtalspart kan smittas av en mellanmans onda tro och det förekommer en hel del 

hänvisningar till nordiska rättsfall och nordisk rättslitteratur i ämnet.162 Det bör dock 

framhållas att avhandlingen primärt inriktar sig på betydelsen av god tro som ett 

”absolut” villkor för förvärv eller upprätthållande av privaträttsliga rättigheter.163 Enligt 

Falkangers begreppsanvändning faller därmed god tro som betydelsefaktor vid 

avtalstolkningen utom kärnan för framställningen, t.ex. tolkningsregeln att en parts onda 

tro om motpartens uppfattning ska tillmätas betydelse vid fastställandet av 

avtalsinnehållet. Orsaken är enligt Falkanger att god tro ”i disse tilfellene ikke [er] 

absolut avgjorande, men bare et moment blant flere i en kjonsmessig vurdering”.164 

Detta ska således jämföras med betydelsen av god tro vid tillämpningen av avtalslagens 

ogiltighetsregler; för att ett avtal behäftat med en svag ogiltighetsgrund ska stå sig är det 

ett absolut krav att motparten är i god tro.165  

Som en konsekvens av att avhandlingen är avgränsad till att enbart gälla 

”absoluta” godtroskrav, blir inriktningen på kapitlet om identifikationsfrågor 

huvudsakligen begränsat till att avse under vilka förutsättningar huvudmannen kan 

tillräknas ond tro hos en mellanman i ogiltighetshänseende.166  

 

																																																								
160 Se t.ex. för norsk rätts del Giertsen, Avtaler, s. 286 och Hov & Høgberg, Alminnelig Avtalerett, s. 197 f. I dessa 
böcker uttalar sig författarna endast om ogiltighetsfallen och det är oklart om författarna enbart har behöriga 
fullmäktiga i åtanke. Se för dansk rätts del t.ex. Andersen & Madsen, Aftaler og mellemænd, s. 389 och Gomard 
m.fl., Almindelig kontraksret, s. 261. Dessa författare tycks endast uttala sig om fullmäktiga som har full behörighet 
att sluta avtal och lämnar öppet för vad som gäller i övriga fall. 
161 Falkanger använder begreppet identifikation istället för tillräknande för att beteckna situationer där ond eller god 
tro hos personer som är anknutna till avtalsparten tillmäts betydelse (s. 363). 
162 Falkanger, God Tro, s. 361 ff.  
163 Ibid s. 26 f. 
164 Ibid s. 26.  
165 Riktigheten i denna åtskillnad kan dock betvivlas. Om den ena avtalsparten vet om att motparten har en 
uppfattning av avtalets innebörd som avviker från såväl hans egen uppfattning som från avtalstextens objektiva	
innehåll torde avtalet alltid tolkas i motpartens favör (om tvisten formulerats som ett tolkningsdissensfall); jfr t.ex. 
NJA 1999 s. 35 där HD placerar denna s.k. klargörandeplikt eller dolusregel direkt efter gemensam partsavsikt i 
tolkningsregelhierarkin. Någon skönsmässig bedömning är det således inte fråga om, och jag har svårt att se vilka 
omständigheter som skulle kunna medföra ett annat resultat när det är styrkt att den ena avtalsparten utnyttjat den 
andres villfarelse eller okunskap. 
166 Se dock Falkanger, God tro, s. 435 ff.  
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5.2.2 Behörigheten som utgångspunkt  
Utgångspunkten i norsk och dansk rätt är densamma som i svensk rätt; om avtal ingås 

genom fullmäktig, får fullmäktigens insikt om tredje mans uppfattning betydelse såväl 

när ett avtal ska tolkas som när det är fråga om huruvida ett avtal ska ogiltigförklaras, 

förutsatt att fullmäktigen har behörighet att sluta avtal i enlighet med tredje mans 

uppfattning.167  

 

5.2.3 Tillräknande utom behörigheten  
Rättsläget när det gäller tillräknande utom behörigheten tycks upplevas som osäkert. 

Såvitt avser betydelsen av fullmäktigens onda tro i ogiltighetshänseende, när 

fullmäktigen inte har behörighet att binda huvudmannen till det avtalsinnehåll som 

tredje man utgått från, verkar uppfattningen vara att fullmäktigens onda tro ändå 

drabbar huvudmannen. Vet fullmäktigen om en ogiltighetsgrund på tredje mans sida 

vinner sålunda huvudmannen ingen rätt, oavsett omfattningen av fullmäktigens 

behörighet.168    

När det gäller bundenhetsfallen saknas veterligen helt och hållet vägledande 

rättspraxis i norsk och dansk rätt. Stundom hänvisas i detta avseende till svensk 

rättspraxis, närmare bestämt till rättsfallet NJA 1986 s. 596.169 Det lämnas dock öppet 

om det är tillräckligt med en förhandlingsfullmakt för att huvudmannen ska stå risken 

för fullmäktigens oförmedlade insikter om motpartens uppfattning i 

tolkningshänseende, och den eventuella betydelsen av att avtalsbundenheten är ostridig i 

																																																								
167 Liksom i svensk litteratur brukar man ibland något oreflekterat hävda att fullmäktigens insikter får betydelse om 
denne har ”behörighet att sluta avtal” – som visats ovan kan emellertid en fullmäktig ha behörighet att sluta avtal men 
endast på vissa i förhand uppställda villkor (NJA 1968 s. 303). Det avgörande måste vara att behörigheten omfattar 
sidolöparen – alternativt kan man som jag emellanåt använda sig av uttryckssättet ”full behörighet”. Se Andersen & 
Madsen, Aftaler og mellemænd s. 389, Gomard m.fl., Almindelig kontraksret, s. 261 samt Falkanger, God tro, s. 405 
ff. Det måste dock anmärkas att Falkangers begreppsanvändning inte är helt lätt att ta till sig; denne skriver bl.a. att 
fullmakten måste omfatta den aktuella transaktionen. Det är oklart om ”omfattas” ska läsas i en trängre mening, i 
betydelsen att den aktuella transaktionen ska falla inom ramen för uppdraget/ansvarsområdet, eller om det ska läsas i 
en vidsträcktare betydelse på så sätt fullmakten ska omfatta behörighet att sluta avtal om den aktuella transaktionen. 
Möjligen ska företräde ges åt den förra tolkningen, och nämnas bör även att Falkanger som ett separat problemfall tar 
upp bl.a. situationer där fullmäktigen ”hjelper godtrosubjektet med å forhandle” avtalet, se s. 435 ff. Det är under 
denna rubrik som Falkanger inordnar de ovan refererade svenska rättsfallen. 
168 Se i huvudsak Falkanger, God tro, s. 407 ff., bl.a. med noten 687, som innehåller hänvisningar till nordisk 
litteratur (flera författare jämställer ogiltighetsfallen med vad som gäller ifråga om tillräknande vid exstinktiva 
godtrosförvärv; jfr här även SOU 1965:14 s. 104 ff. och uttalandet i prop. 1985/86:123 s. 20, refererat ovan i noten 
21) samt rättsfallen UfR 1973 s. 417 och Rt 1960 s. 458. Jfr även Ussing, Aftaler, under § 33 III samt Lando m.fl., 
Restatement of Nordic Contract Law, s. 126 f.	
169 Andersen & Madsen, Aftaler og mellemænd, s. 389 noten 35 (det kan dock nämnas att Andersen i ett annat arbete 
synes ha missuppfattat utgången i NJA 1986 s. 596; denne anför i Grundlæggende aftaleret, s. 227 att HD i detta mål, 
liksom i NJA 1968 s. 303, frånkände sidolöparen betydelse) samt Falkanger, God tro s. 435 ff. Se även Lando m.fl., 
Restatement of nordic contract law, s. 126 ff.  
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sådant fall verkar inte ha uppmärksammats. Detsamma gäller frågan om det har någon 

betydelse huruvida tredje man är näringsidkare eller konsument. 

 

5.3 Sammanfattande kommentarer 
Undersökningen av rättsläget i Norden och DCFR har lett fram till följande, något 

osäkra, resultat. Utgångspunkten är densamma som i svensk rätt; huvudmannen 

tillräknas fullmäktigens insikt inom ramen för fullmakten. När det gäller tillämpningen 

av ogiltighetsregler är omfattningen av fullmäktigens behörighet utan betydelse. 

Detsamma kan dock inte med säkerhet sägas gälla i tolkningsdissensfallen (d.v.s. de fall 

då den av tredje man hävdade tolkningen ligger utanför fullmäktigens behörighet). I det 

senare avseendet saknas helt prejudicerande domar och vägledande uttalanden. Jag 

skulle dock inte vilja påstå att utredningen i denna del inte burit någon som helst frukt 

bara därför att en tydlig slutsats inte kunnat dras. Det kan vara ett viktigt konstaterande i 

sig att rättsläget i näraliggande rättsordningar är osäkert. Det tyder bland annat på att det 

saknas självklara lösningar och på att problematiken är svår.  
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6. Slutsatser om det svenska rättsläget gällande 

tillräknande av kunskap 
6.1 Allmänt om behörighetens betydelse 
Har det avgörande betydelse för tillräknandet om fullmäktigen haft behörighet att sluta 

avtal i enlighet med tredje mans uppfattning? Svaret måste bli nekande. 

Utgångspunkten är förvisso att en fullmäktigs onda tro tillräknas huvudmannen bara 

inom ramen för behörigheten, men det är inte av avgörande betydelse om företrädaren 

med stöd av fullmakt hade kunnat sluta avtal; härom vittnar NJA 1949 s. 134, NJA 

1986 s. 596, NJA 2004 s. 363 samt AD 2013 nr 79. Det enda rättsfall som inte stämmer 

överens med denna ståndpunkt är NJA 1968 s. 303, men det rättsfallet får numera anses 

överspelat. Slutsatsen är alltså att huvudmannen kan tillräknas vad fullmäktigen vet 

rörande tredje mans inställning, trots att fullmäktigens behörighet är mycket inskränkt 

och till exempel endast omfattar behörighet att förhandla för huvudmannens räkning.  

 

6.2 Utgångspunkten när behörighet saknas är att 

avtalet strandar p.g.a. dissens 
När tredje mans och huvudmannens viljeförklaringar inte överensstämmer är den 

principiella utgångspunkten att inget avtal ska anses ha kommit till stånd, såvida inte 

oöverensstämmelsen avser något bagatellartat. Vad tredje man avhandlat med den 

obehöriga fullmäktigen binder inte huvudmannen, och om huvudmannen godkänner 

avtalet omfattar godkännandet endast de villkor som inberättats till honom. Omvänt blir 

inte tredje man bunden av annat eller mera än vad som följer av förhandlingarna med 

fullmäktigen – innehållet i tredje mans viljeförklaring ska fastställas med ledning av 

dessa förhandlingar och påverkas inte av ett inkorrekt eller ofullständigt förmedlande 

till huvudmannen. Sammantaget innebär den dissens som sålunda uppkommer att giltigt 

avtals uppkomst förhindras. 170 

 Denna teoretiska utgångspunkt är viktig för den rätta förståelsen av 

tillräknandeproblematiken, vilket har visats i avsnitt 2.3.2 ovan. Att huvudregeln är att 

både huvudmannen och tredje man går fria från bundenhet när fullmäktigen vet om att 

																																																								
170 Det bör dock framhållas att jag inte har kunnat finna något direkt belägg för denna teoretiska utgångspunkt i 
HD:s praxis, men den får som framgått ovan stöd i doktrinen. 
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tredje man lägger en innebörd i sin rättshandling som faller utom fullmäktigens 

behörighet får betydelse när de s.k. problemfallen diskuteras. I situationer där bägge 

parter är eniga om att avtal ingåtts, eller där fullgörelsestadiet inträtt och obundenhet 

inte längre är ett praktiskt alternativ, återstår endast att beroende på vad parterna yrkar 

antingen ogiltigförklara avtalet eller välja att tolka detsamma till antingen 

huvudmannens eller tredje mans fördel. 

 

6.3 Bundenhetsfallen  
HD har onekligen visat sig beredvillig att låta huvudmannen stå risken för fullmäktigens 

oförmedlade insikter om tredje mans uppfattning vid tolkningen av ett avtal, när 

ingendera part gjort gällande avtalets ogiltighet. Detta gäller utan reservationer i 

konsumentfall, så länge fullmäktigens förhandlingsfullmakt åtminstone sträckt sig så 

långt att han haft behörighet att förhandla och förmedla anbud.171 Utifrån vad som kan 

utläsas av NJA 2004 s. 363 bör tolkningsprincipen vid behov kunna tillämpas även i 

näringsidkarsammanhang, men detta rättsfall är måhända inte tillräckligt för att låta 

några säkra slutsatser dras. AD 2013 nr 79 talar dock ytterligare för att huvudmannen 

kan tillräknas fullmäktigens insikter i tolkningshänseende även då tredje man och 

huvudmannen är näringsidkande parter. Det kan vidare nämnas att det finns 

underrättspraxis som stödjer denna uppfattning. 172 Vad som gäller enligt DCFR och 

nordisk rätt i berört avseende är oklart, och dessa rättskällor tillför därför inte någonting 

vid analysen av det svenska rättsläget. 

 I doktrinen verkar de flesta anse att tillräknande ska kunna ske utom 

behörigheten i tolkningsdissensfall även när tredje man är näringsidkare, men denna 

uppfattning bygger på en analog och utsträckt tillämpning av rättsfallet NJA 1986 s. 596 

																																																								
171 Det kan dock anmärkas att det i realiteten är svårt att tänka sig en förhandlingsfullmakt utan behörighet att 
förmedla anbud, eftersom en fullmakt som innefattar det förra men inte det senare får betraktas som tämligen 
meningslös. 
172 Jfr Göta hovrätt mål nr T 1909-12, meddelad 2013-06-24. Tvisten gällde ett aktieägaravtal. Köparna, två makar, 
ville häva avtalet och krävde återbetalning av köpesumman p.g.a. avtalsbrott på säljarens sida. Avtalsbrottet påstods 
bestå i brister i vissa avtalade garantier. Enligt ett kontraktsvillkor, vars innehåll för övrigt överensstämmer med 
dispositiv rätt, hade köparna inte rätt att påtala brister som de kände eller borde ha känt till vid avtalsingåendet. Enligt 
hovrätten hade åtminstone den ena maken, som haft den mest framträdande förhandlingsrollen, varit i ond tro om 
bristerna vid avtalsingåendet. Skulle detta drabba även den andra maken? Hovrätten gör härvidlag följande uttalande; 
”Vad gäller insikten hos makarna Pilhagen konstaterar hovrätten att enligt uttalande i litteraturen gäller som allmän 
huvudregel att en förhandlares insikter ska bedömas likvärdiga med den avtalsslutande huvudmannens insikter (se 
Rolf Dotevall, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, 1998, s. 283, jfr även rättsfallet NJA 1986 s. 
596). Utredningen ger vid handen att Thomas Pilhagen är den av de båda köparna (Thomas Pilhagen och Marie 
Pilhagen Krutrök) som har förhandlat fram avtalet och att han haft en helt avgörande roll för tillkomsten av avtalet. 
Detta innebär att den vetskap som Thomas Pilhagen hade vid avtalsslutet ska tillräknas även Marie Pilhagen 
Krutrök.”  
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och inte på rättsfallen NJA 2004 s. 363 eller AD 2013 nr 79. 173 Märkligt nog verkar de 

två sistnämnda rättsfallen ha gått obemärkta förbi i rättslitteraturen. 

Sammanfattningsvis är det mycket som talar för att huvudmannen ska tillräknas 

vad fullmäktigen vet rörande tredje mans inställning när det är fråga om tolkningen av 

ett avtal, oavsett om tredje man är en näringsidkare eller konsument. Alltjämt är en 

väsentlig förutsättning att avtalsbundenheten som sådan är ostridig; det handlar således 

inte om något definitivt avsteg från den allmänna principen att fullmäktigen inte kan 

binda fullmaktsgivaren utom behörigheten. 

 

6.4 Ogiltighetsfallen 
Det finns bara ett rättsfall där HD tillskrivit en fullmäktigs onda tro betydelse i 

ogiltighetshänseende när fullmäktigen inte varit behörig att binda huvudmannen till det 

avtalsinnehåll som tredje man trott förelegat, NJA 1949 s. 134. Tillräknandet berodde 

på särskilda förhållanden i målet, och i rättsfallet NJA 1968 s. 303 är det tydligt att HD 

inte tillerkände fullmäktigens onda tro angående vad tredje man avsåg betydelse i 

ogiltighetshänseende just på grund av att fullmäktigen inte var behörig att binda 

huvudmannen i enlighet med tredje mans uppfattning.  

Det innebär ett mindre principiellt avsteg från avtalslagens fullmaktsregler om 

huvudmannen, istället för att bli bunden av tredje mans uppfattning, endast tvingas 

acceptera att avtalet ogiltigförklaras. Det förefaller också inkonsekvent att förvägra 

tredje man framgång med ett yrkande om ogiltigförklaring av avtalet med åberopande 

av fullmäktigens onda tro, när rättspraxis visar att tillräknande kan ske i 

bundenhetsfallen. Annars skulle den märkliga situationen kunna uppkomma att tredje 

mans förstahandsyrkande om ogiltigförklaring ogillas medan han når framgång med ett 

andrahandsyrkande om tolkning av avtalet till hans favör.174  

I nordisk rätt och DCFR gäller att huvudmannen alltid ska tillräknas ond tro hos 

en företrädare i ogiltighetshänseende, oavsett omfattningen av företrädarens behörighet 

																																																								
173 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 270 (jfr 14:e uppl. 2016 s. 288 f.) Dotevall, Mellanmannens kunskap och 
huvudmannens bundenhet s. 281, C. Ramberg, Avtalslagen 2010, § 1.8 (kommentaren) samt Malmberg, SvJT 1993 s. 
872 ff. Jfr även Herre, SvJT 2005 s. 574 f. Det är dock oklart om dessa författare uppmärksammat betydelsen av att 
tolkningen ska gälla ett ostridigt giltigt avtal. Håstad, som behandlat ämnet utförligast, lämnar öppet huruvida 1986 
års fall bör kunna tillmätas betydelse även utanför konsumentförhållanden, se Avtalslagen 90 år, s. 250 och s. 256 ff. 
(jfr dock densamme i Restatement of Nordic Contract Law s. 127, där en negativ inställning kan skönjas).	
174 Det senare förutsätter som framgått ovan att även huvudmannen utgår från att avtalet är giltigt (vilket ofta lär 
vara fallet när fullgörelsestadiet inträtt och obundenhet inte framstår som en praktisk lösning, jfr t.ex. NJA 1986 s. 
596 och 2004 s. 363).  
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och oavsett om tredje man är näringsidkare eller konsument. 175  Även svensk 

rättslitteratur intar denna ståndpunkt och det kan särskilt framhållas att doktrinen verkar 

vara enig om att rättsfallet NJA 1968 s. 303 helt bör bortses från.176  

Den omständigheten att det är en obehörig fullmäktig som förstår en 

ogiltighetsgrund på tredje mans sida bör alltså inte hindra att den onda tron tillmäts 

rättslig betydelse. Min slutsats om det gällande rättsläget leder sammanfattningsvis till 

att en fullmäktigs onda tro alltid ska tillräknas huvudmannen när fråga är om 

tillämpning av ogiltighetsregler till tredje mans förmån. 

 

	  

																																																								
175 Se ovan kapitel 5. 
176 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I s. 269, Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 67 not 10 och densamme i 
Avtalslagen 90 år s. 248 ff. samt tillägget i NJA 2002 s. 244, Christensen, SvJT 1974 s. 740 f, Rodhe, SvJT 1979 s. 
592.		
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