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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Fullmaktsinstitutet erbjuder en partbindningsmodell vid avtalsmässig representation där 

fullmaktsgivaren (huvudmannen) blir bunden genom fullmäktigens (mellanmannen) 

rättshandlande med tredje man. 1 I lagstadgad form återfinns fullmaktsreglerna i lag 

(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). 

Motiven till lagen definierar fullmakt som ”en till tredje man riktad viljeförklaring av 

huvudmannen, varigenom denne påtager sig följderna av den rättshandling ställföreträ-

daren å hans vägnar företar”.2 Fullmakt kan enligt 10 § 2 st. AvtL emellertid uppstå 

även genom att någon såsom anställd i annans tjänst eller till följd av avtal med annan 

intar en ställning, varmed enligt lag eller sedvänja följer viss behörighet att handla å 

dennes vägnar. För denna såkallade ställningsfullmakt är det således den lag eller sed-

vänja som följer av mellanmannens ställning som utgör det fullmaktsgrundade momen-

tet. Genom att mellanmannens behörighet avgörs av vad som anses vara sedvanligt kan 

behörighetens gränser anpassas till branschtyp och samhällsutveckling. Ställningsfull-

makten är därmed en flexibel fullmaktsform.3 

     Kravet i 10 § 2 st. AvtL att behörighet grundas genom lag eller sedvänja skapar trots 

sin flexibilitet en svårtillämpad regel genom att det inte alltid är helt enkelt att fastställa 

någon sedvänja för ett visst rättshandlande. Särskilt svårt är det när de rättshandlingar 

mellanmannen företar inte är av schablonartad karaktär och i det dagliga livet ofta upp-

repade. För rättshandlingar som företas av personer i ledande ställning hinner någon 

sedvänja sällan utvecklas på grund av handlingstypernas ringa frekvens.4 I de fall sed-

vänja saknats för ett visst rättshandlande har denna brist ansetts kunna botas genom fö-

rekomsten av andra omständigheter som motiverat bundenhet.5 Det primära skälet har 

varit då tredje man haft anledning att räkna med att fullmakt förelåg och därmed ansetts 

skyddsvärd. Därigenom har sedvanerekvisitet ibland ersatts av förekomsten av uppre-

pade representationshandlingar från den föregivna huvudmannens sida utan ingripande 

från huvudmannen.6 I dessa fall talar man i doktrinen och i praxis om toleransfullmakt. 

1 Adlercreutz, A & Gorton, L, Avtalsrätt I, s. 162 f. 
2 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 1914, s. 62. 
3 Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 136. 
4 Grönfors, K, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 190. 
5 Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 142. 
6 Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 142. 
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Andra gånger har det rört sig om en kombination av omständigheter som tillsammans 

gett tredje man intryck av att fullmakt finns. Denna fullmaktsform har i doktrinen och 

senare i praxis kommit att kallas kombinationsfullmakt. Bakom dessa fullmakter ligger 

tanken att huvudmannen borde ha ingripit och undanröjt tredje mans intryck av att be-

hörighet föreligger.7 Stegvis har således ställningsfullmakten utvecklats och behörighet-

en utvidgats. Toleransfullmakt och kombinationsfullmakt medför därmed att skyddet 

för tredje man utökas i förhållande till ställningsfullmakten och samtidigt nyanserar 

prövningen av mellanmannens behörighet. Domstolarna har således sett ett behov av en 

mer utvidgad ställningsfullmakt då tredje man inte ansetts tillräckligt skyddad genom 10 

§ 2 st AvtL. 

     Gällande rätt avseende dessa i praxis utvecklade speciella ställningsfullmakter har 

länge varit relativt spretig. Några tydliga riktlinjer för bestämmandet av mellanmannens 

behörighet genom att se till andra omständigheter än lag eller sedvänja har saknats. Hur 

långt utvidgningen kan ske till förmån för tredje man utan att skyddet för ett bolags in-

tressenter och borgenärer urholkas, har inte heller tydligt kunnat utläsas av fallen. Ge-

nom de två senaste avgörandena på området, NJA 2013 s. 659 och 2014 s. 684 verkar 

Högsta Domstolen (HD) emellertid presentera en tydlig metod för hur en fullmakt kan 

grundas på tredje mans befogade intryck av att behörighet finns. Därtill redogör HD för 

hur långt en sådan fullmakt sträcker sig och begreppet kombinationsfullmakt ersätts av 

den tillitsgrundade fullmakten. De senaste avgörandena innebär dessutom konsekvenser 

för fullmaktsläran och går inte ihop med viss äldre praxis. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att analysera de fall där kombinationsfullmakten aktuali-

serats för att se hur mellanmannens behörighet bestämts. Förhoppningen är att se hur 

fullmaktsformen förändrats under åren och ta reda på hur rättsläget idag ser ut. I fokus 

står de två senaste avgörandena på området, NJA 2013 s. 659 och NJA 2014 s. 684. 

Dessa verkar delvis skilja sig från tidigare praxis bland annat genom att begreppet kom-

binationsfullmakt ersatts av den tillitsgrundade fullmakten. Därtill uppställs en tydlig 

metod för hur fullmakt kan grundas på tredje mans befogade tillit. Förhoppningen är 

även att se hur HD:s avgöranden förhåller sig till de traditionella strukturerna inom 

fullmaktsläran. 

7 Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 144. 
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1.3 Avgränsningar 

Rättsfallsanalysen håller sig primärt till att undersöka avgöranden på kombinationsfull-

maktens område då denna fullmaktsform står i fokus för uppsatsen. Undersökningen 

inleds med avgöranden från 1950-talet och framåt. Den främsta anledningen till det är 

då de mest betydelsefulla avgörandena på området kommit under andra halvan av 1900-

talet. Någon redogörelse av NJA 2001 s. 191 II kommer inte att göras. Fallet skiljer sig 

inte nämnvärt från NJA 2001 s. 191 I (som behandlas) och då NJA 2013 s. 659 och NJA 

2014 s. 684 står i fokus för uppsatsen får det anses mer relevant att utreda dessa fall 

ingående. Då kombinationsfullmakten har sitt ursprung i ställningsfullmakten i 10 § 2 

st. AvtL behandlas allmänna fullmaktsregler och ställningsfullmakten i den mån det 

behövs för framställningen. Toleransfullmakt behandlas till viss del då denna utvecklats 

vid sidan av kombinationsfullmakten och kan sägas vara en variant av kombinations-

fullmakt vari toleransmomentet är särskilt framträdande.8 

1.4 Disposition 

Efter detta inledande avsnitt behandlar avsnitt 2 fullmaktsinstitutets uppbyggnad och 

grundläggande strukturer. Här redogörs bland annat för hur en fullmakt traditionellt sett 

anses uppstå och hur dess omfång bestäms. I avsnitt 3 följer en genomgång och analys 

av ställningsfullmakten – dels den allmänna som stadgas i 10 § 2 st. AvtL, dels de spe-

ciella som består av tolerans- och kombinationsfullmakt. Kombinationsfullmakten 

kommer naturligen ges störst utrymme då syftet med uppsatsen är att se hur denna full-

maktsform utvecklats i praxis och hur den kommer till uttryck i de senaste avgörandena 

NJA 2013 s. 659 och NJA 2014 s. 684. I avsnitt 4 sker en ingående analys av NJA 2013 

s. 659 och NJA 2014 s. 684. Fallen står i särskilt fokus då det bland annat tydligare än 

tidigare verkar fastställas en metod för hur fullmakt kan grundas på tredje mans befo-

gade tillit till mellanmannens behörighet. Avslutningsvis består avsnitt 5 av sammanfat-

tande slutsatser utifrån uppsatsens syfte. 

1.5 Material och metod 

Då syftet med detta arbete är att söka utröna och analysera gällande rätt avseende den 

tillitsgrundade grenen inom fullmaktsläran samt till viss del jämföra detta med grunder-

8 Adlercreutz, A & Gorton, L, Avtalsrätt I, s. 212. 
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na för fullmaktsinstitutet, har jag valt att tillämpa den rättsdogmatiska metoden. Denna 

metod utgår från de befintliga rättskällorna lagtext, förarbeten, praxis och doktrin och 

syftar bland annat till att fastställa gällande rätt.9 En stor del av framställningen kommer 

att utgöras av rättsfallsanalyser då kombinationsfullmakten utvecklats i praxis. AvtL är 

den primära lagen på fullmaktsområdet och studeras tillsammans med sina förarbeten 

löpande i förhållande till den rätt HD utvecklat i praxis. 

     Förutom en betydande mängd rättsfall består det material som använts i framställ-

ningen av grundläggande doktrin inom fullmaktsrätten och då särskilt på ställningsfull-

maktens (med nybildningar) område. Kurt Grönfors och Rolf Dotevall är de personer 

som främst intresserat sig för fullmaktsområdet varför jag till stor del använt mig av 

deras verk. NJA 2013 s. 659 och NJA 2014 s. 684 är mycket sparsamt kommenterade i 

den juridiska doktrinen. Därmed har det funnits färre framställningar att ta hjälp av i 

denna del av arbetet.  

2 Fullmaktsinstitutet 

2.1 Fullmaktsverkningar och fullmakt 

För att kunna resonera kring frågor som rör kombinationsfullmakten är det viktigt att 

vara bekant med de grundläggande strukturer som gäller för vad en fullmakt är, hur den 

uppkommer och hur dess innehåll bestäms. Av den anledningen behandlar förevarande 

inledande avsnitt dessa spörsmål utifrån AvtL:s bestämmelser och förarbeten. 

     Enligt 10 § 1 st. AvtL gäller att den som åt annan givit fullmakt att sluta avtal eller 

att företa rättshandlingar är omedelbart berättigad och förpliktad i förhållande till tredje 

man genom rättshandling, som mellanmannen inom fullmaktens gränser företar i hu-

vudmannens namn. Fullmaktsinstitutet erbjuder därmed en partbindningsmodell vid 

avtalsmässig representation där huvudmannen blir bunden av mellanmannens rättshand-

lande med tredje man.10 Av bestämmelsen framgår att en förutsättning för att mellan-

mannen ska kunna binda huvudmannen vid sitt rättshandlande är att denne agerar i hu-

vudmannens namn och för dennes räkning. Huvudmannen blir då direkt bunden som 

part och mellanmannen står helt utanför rättsförhållandet.  

9 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 203. 
10 Adlercreutz, A & Gorton, L, Avtalsrätt I, s. 162 f. 
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Med fullmakt menas dels den rättshandling eller ett därmed jämställt faktum varigenom 

huvudmannen ger mellanmannen rättslig kompetens att handla gentemot tredje man för 

sin räkning, dels kompetensen i sig – som även kallas behörighet.11 Huvudmannen har 

som utgångspunkt full bestämmanderätt avseende fullmaktens existens och gränser då 

institutet vilar på grundsatsen om privatautonomin.12 

2.2 Hur uppstår en fullmakt enligt AvtL? 

Förarbetena definierar fullmakt som ”en till tredje man riktad viljeförklaring av huvud-

mannen, varigenom denne påtager sig följderna av den rättshandling ställföreträdaren å 

hans vägnar företar”.13 I 10 § 1 st. AvtL stadgas i enlighet därmed att en fullmakt upp-

kommer genom att någon givit fullmakt till annan att sluta avtal för sin räkning. Hu-

vudmannens viljeförklaring skapar följaktligen för mellanmannen en kompetens att 

handla å hans vägnar.14 Uttalandet avslöjar att synen på fullmaktsläran vid AvtL:s till-

komst innebar att förpliktelser endast kunde uppstå genom huvudmannens vilja. Viljan 

ska ha kommit till uttryck i en viljeförklaring – fullmaktsförklaringen.15 Grunderna för 

fullmaktsrätten bygger således på viljedogmen och viljan, manifesterad i en viljeförkla-

ring, avgör hur en avtalspart blir förpliktad och bestämmer förpliktelsens innebörd och 

omfattning.16 

     Motiven stämmer emellertid inte helt överens med AvtL:s utformning då ställnings-

fullmakt enligt 10 § 2 st. AvtL inte grundar mellanmannens behörighet på en fullmakts-

förklaring utan istället på den lag eller sedvänja som följer av mellanmannens ställning i 

huvudmannens verksamhet. Viljemomentet finns dock representerat genom att det är 

huvudmannen som genom avtal placerat mellanmannen i den behörighetsgrundande 

positionen. Det finns även fullmakter som helt saknar yttre moment riktat till tredje 

man.17 

     Vid slutande av avtal mellan parter som inte företräds av mellanmän samt vid bedö-

mande av rättshandlingars ogiltighet, har inslag av tillitshänsyn tagits alltsedan AvtL:s 

11Adlercreutz, A & Gorton, L, Avtalsrätt I, s. 164 f.  
12Dotevall, R, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s. 20. 
13Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 1914, s. 62. 
14Adlercreutz, A & Gorton, L, Avtalsrätt I, s. 164 f. 
15Dotevall, R, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s. 20.  
16Dotevall, R, Fullmakt och immateriella tjänster, s. 65 och Lehrberg, B, Avtalsrättens grundelement, s. 
164. 
17De så kallade osjälvständiga fullmakterna, mer om detta under avsnitt 2.3.1. 
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tillkomst. 6 § 2 st. AvtL tar till exempel sikte på den orena accepten18 som trots det blir 

bindande om den som avgav svaret anser att det överensstämmer med anbudet och mot-

tagaren måste inse detta men underlåter att meddela motparten om det inom skälig tid. 

32 § 1 st. AvtL stadgar att den som avgivit en viljeförklaring som av misstag fått annat 

innehåll än vad som avsågs, inte blir bunden av viljeförklaringens innehåll om motpar-

ten insåg eller borde ha insett misstaget. E contrario stadgar bestämmelsen den så kal-

lade tillitsprincipen som innebär att en person kan bli bunden utanför sin vilja om mot-

parten inte borde ha insett misstaget i viljeförklaringen. För fullmaktsläran som präglats 

av ett strikt viljeteoretiskt synsätt har alltså en sådan tillitsprincip tidigare inte haft 

nämnvärd inverkan på huvudmannens bundenhet. Som det följande kommer att visa har 

synen på avtalsbundenhet dock kommit att förändras även på fullmaktsområdet genom 

utvecklingen i praxis. 

2.3 Fullmaktens omfång 

2.3.1 Självständiga och osjälvständiga fullmakter 

Hur en fullmakts innehåll bestäms varierar med hänsyn till fullmaktens beskaffenhet 

som skiljer sig åt mellan de olika fullmaktsformerna.19 AvtL:s fullmakter är uppdelade 

på två huvudgrupper; självständiga och osjälvständiga fullmakter. De självständiga 

fullmakterna karakteriseras av att de manifesteras genom någon yttre synbar omständig-

het från huvudmannen som inte har med mellanmannens egna uppgifter att göra, varpå 

tredje man kan stödja sin rätt gentemot huvudmannen.20 Ett exempel på en självständig 

fullmakt är den skriftliga fullmakten i 16 § AvtL vilken innefattar en skriftlig handling 

som utges till mellanmannen för att visas upp för tredje man. Den skriftliga handlingen 

utgör då det yttre förhållande som tredje man har att förhålla sig till. De osjälvständiga 

fullmakterna grundas enbart på huvudmannens meddelande till mellanmannen och nå-

got yttre synbart förhållande finns inte.21  

18 6 § 1 st. AvtL: ”Svar, som innehåller, att anbud antages, men som på grund av tillägg, inskränkning 
eller förbehåll icke överensstämmer med anbudet, skall gälla såsom avslag i förening med nytt anbud.” 
19Adlercreutz, A & Gorton, L, Avtalsrätt I, s. 170. 
20Adlercreutz, A & Gorton, L, Avtalsrätt I, s. 172. 
2118 § AvtL. 
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2.3.2 Befogenhet och behörighet 

Det görs en skarp skillnad mellan fullmaktens inre och yttre sida, där det bakomlig-

gande uppdraget från huvudmannen till mellanmannen utgör den inre sidan och den 

yttre sidan, som är avgörande för huvudmannens rätt i förhållande till tredje man, är 

själva fullmakten.22 Distinktionen innebär inte en gränsdragning med ledning av syn-

barheten som kriterium utan endast med ledning av fullmaktens omfattning gentemot 

medkontrahent i god tro.23 Termen befogenhet hänför sig till det inre uppdragsförhål-

landet och behörighet är fullmaktens yttre sida.24 

     Enligt 10 § 1 st. AvtL blir huvudmannen berättigad och förpliktad i förhållande till 

tredje man när mellanmannen företar rättshandling som faller inom fullmaktens gränser. 

Motsatsvis gäller att det som mellanmannen avtalar om utanför fullmaktens gränser inte 

blir bindande för huvudmannen. 25 För den självständiga fullmakten, som bygger på 

synbara omständigheter, får behörigheten avgörande betydelse såsom fullmaktsgräns.26 

Behörigheten blir då vad mellanmannen kan göra för sin huvudmans räkning. Eventu-

ella interna instruktioner påverkar vid den självständiga fullmakten endast mellanman-

nens befogenhet men någon betydelse i förhållande till tredje man i god tro finns inte.27 

Insåg eller borde tredje man ha insett att mellanmannen överskred sin befogenhet är 

emellertid rättshandlingen gällande mot huvudmannen. Vid rättshandlande med osjälv-

ständiga fullmakter sträcker sig behörigheten inte länge än befogenheten i och med att 

denna fullmakt grundar sig allenast på huvudmannens meddelande till mellanmannen. 

Detta följer av 11 § 2 st. AvtL. Fullmaktens omfång bestäms därmed av de interna in-

struktionerna. Behörighetsöverskridanden kan således enligt nämnda bestämmelser ald-

rig leda till bundenhet, varken för de självständigt eller osjälvständiga fullmakterna.  

     Bland de tvister som uppstår med anledning av rättshandlingar företagna av mellan-

män är de vanligaste om mellanmannen överskridit sin behörighet och där det därmed 

gäller att avgöra den föreliggande fullmaktens gränser.28 Hur behörighet bestäms inne-

håller AvtL dock inga regler om med undantag för ställningsfullmakten där behörighet-

en bestäms av den lag eller sedvänja som följer av den ställning mellanmannen intar i 

22Adlercreutz, A & Gorton, L, Avtalsrätt I, s. 165 och Lehrberg, B, Avtalsrättens grundelement, s. 157. 
23Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 116. 
24Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 1914, s. 64. 
25Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 1914, s. 68 f. 
26Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 117. 
2711 § 1 st. AvtL och Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 117. 
28 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 1914, s. 69. 
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huvudmannens verksamhet.29 Enligt motiven framgår emellertid att det (förutom genom 

lag eller sedvänja vid ställningsfullmakt) är huvudmannens viljeförklaring som ger ut-

tryck för mellanmannens behörighet. Som ledning för bestämmandet av behörighetens 

omfattning har hävdats att man ska utgå från uppdragsförhållandet mellan huvudman-

nen och mellanmannen.30 Vid uppdragsfullmakter är det naturligt att för tolkningen av 

mellanmannens behörighet se till det bakomliggande uppdraget då något yttre förhål-

lande saknas. Vid självständiga fullmakter gäller emellertid att tredje man har att för-

hålla sig till ett yttre synbart moment. Därmed har fullmaktsdokumentet eller en munt-

ligt meddelad fullmakt till tredje man ”både ett vittnesbörd om fullmaktens existens och 

ett gott rättesnöre för bedömande av gränserna för fullmaktens behörighet”.31 

     Om tredje man har misstagit sig om behörigheten kan han enligt avtalslagen inte 

med framgång hävda avtalsbundenhet.32 Istället gäller enligt 25 § AvtL den så kallade 

falsus procurator-regeln som innebär att mellanmannen kan tvingas ersätta tredje man 

till det positiva kontraktsintresset om denne lidit ekonomisk skada på grund av sitt miss-

tag beträffande mellanmannens behörighet.33 

 

3 Ställningsfullmakt 

3.1 Allmän ställningsfullmakt 

I 10 § 2 st. AvtL stadgas den praktiskt mycket viktiga och svårhanterliga ställningsfull-

makten.34 De nya fullmaktsformer som vuxit fram i praxis utgör diverse nybildningar i 

anslutning till denna, varför den är av central betydelse för framställningen. Ställnings-

fullmakten i AvtL kommer i det följande benämnas allmän ställningsfullmakt och ny-

bildningarna betecknas som de speciella ställningsfullmakterna. 

     10 § 2 st. AvtL har följande lydelse: ”Där någon såsom anställd i annans tjänst eller 

eljest i följd av avtal med annan intager en ställning, varmed enligt lag eller sedvänja 

följer viss behörighet att handla å dennes vägnar, anses han hava fullmakt att företaga 

rättshandlingar, som falla inom gränserna för denna behörighet.” Fullmaktsformen räk-

2910 § 2 st. AvtL.  
30Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 1914, s. 69. 
31Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 1914, s. 72. 
32Stridsberg, C, Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund, JT 2014/15, 
s. 621. 
33 25 § AvtL. 
34Adlercreutz, A & Gorton, L, Avtalsrätt I, s. 192. 
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nas till de självständiga fullmakterna men skiljer sig på så sätt att det inte krävs någon 

fullmaktsförklaring från huvudmannen riktad till tredje man. Det är istället ställningen i 

huvudmannens verksamhet som utgör det yttre synbara momentet och som skapar mel-

lanmannens behörighet.35 Kravet på att ställningen ska grundas på ett avtal med hu-

vudmannen gör att ett minimiskydd skapas för huvudmannen som inte blir bunden om 

en helt utomstående person rättshandlar för sin räkning.36 Att ställningen ska grundas på 

avtal är ett undantag från principen om synbarhet då avtalet inte är ett iakttagbart faktum 

för tredje man.37 

     Det yttre synbara momentet som grundar ställningsfullmaktens behörighet utgörs 

således av mellanmannens ställning i huvudmannens verksamhet och skapar fullmak-

tens yttre gräns. Behörigheten bestäms av den lag eller sedvänja som följer av ställning-

en som därmed utgör behörighetsgrundande rättsfaktum. Trots att det är huvudmannen 

som placerar mellanmannen i viss behörighetsgrundande ställning kan huvudmannen 

anses ha begränsad kontroll över mellanmannens behörighet då lag och sedvänja be-

stäms på objektiva grunder.38 Huvudmannen måste finna sig i att svara för de rättshand-

lingar som företas inom gränserna för den på ställningen följande lagen eller sedvänjan 

när mellanmannen väl tillåtits inta viss ställning.39 Synen på huvudmannens bestäm-

manderätt över fullmaktens gränser kan därmed till viss del ifrågasättas. 

     Precis som för andra självständiga fullmakter har huvudmannen möjlighet att in-

skränka mellanmannens befogenhet genom interna instruktioner.40 Detta är dock förenat 

med vissa svårigheter. För att befogenhetsinskränkningar ska kunna göras gällande mot 

tredje man krävs att denne är i ond tro om inskränkningen.41 Med hänsyn till att kretsen 

tredje män kan vara stor är det praktiskt svårt att upplysa samtliga om inskränkningen. 

Tämligen höga krav torde därtill ställas på ond tro då tredje man saknar skyldighet att 

efterforska huruvida huvudmannen i det enskilda fallet inskränkt mellanmannens befo-

genhet.42 Så länge den yttre situationen inte tyder på någonting annat, har han endast att 

förhålla sig till det yttre förhållandet att mellanmannen intar en ställning som enligt 

35Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 132. 
36Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 133. 
37 Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 134. 
38Stridsberg, C, Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund, JT 2014/15, 
s. 625. 
39Adlercreutz, A & Gorton, L, Avtalsrätt I, s. 193. Observera dock att genom 12-13 §§ AvtL om återkal-
lande av ställningsfullmakt torde huvudmannen kunna begränsa fullmaktens omfattning genom ett med-
delande till tredje man, även om uppenbara svårigheter är förenade med ett sådant direktmeddelande. 
40Se 11 § 1 st AvtL 
4111 § 2 st AvtL. 
42 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 1914, s. 73 f. 
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gängse uppfattning förläner makt att sluta avtal.43 Konsekvensen är att huvudmannen 

har begränsade möjligheter att påverka vad denne blir bunden av. Som gräns gäller 

emellertid kravet på att handlingarna ska ligga inom sedvänjan.  

     I motiven till AvtL framgår att med sedvänja menas ”gängse skick och bruk”, ”rå-

dande rättsuppfattning” och ”gängse uppfattning”. 44  Handlingstypen ska ha uppnått 

någorlunda geografisk spridning och innefattar inte, såsom vid handelsbruk, handlings-

mönster som uppstått i en alltför snäv krets.45 Det är således den vedertagna uppfatt-

ningen i en större krets av en viss typ av befattning som ger behörighet att rättshandla.46 

Därmed saknar bruket mellan parterna betydelse för behörigheten.  

     Den allmänna ställningsfullmakten är flexibel i den meningen att ”utvecklingen i det 

dagliga livets handelsförhållanden kan få rättsligt genomslag utan att stadgandets ly-

delse behöver ändras”.47 Samtidigt är fullmaktsformens användningsområde begränsat 

genom att det för ovanliga och mera omfattande rättshandlingar som ofta sker på högre 

hierarkisk nivå sällan hinner utvecklas någon sedvänja.48 För sådant rättshandlande pas-

sar därför fullmaktsdokumentet bättre.49 Ställningsfullmakten är därmed bäst lämpad 

vid upprepade och likartade transaktioner av mindre storlek som utförs av personer i 

underordnad ställning.50 Uppgiften att bestämma behörighet genom sedvänja är kasuist-

isk och ofta hörs branschorganisationer, myndigheter m.fl. i sökandet att fastställa den 

rådande rättsuppfattningen på det aktuella området.51 HD har emellertid vissa gånger 

tänjt på sedvanebegreppet så att det mest ändamålsenliga för kontraktstypen behandlats 

som det sedvanliga. Så utvidgades till exempel i NJA 1956 s. 656 en kontrollvakts be-

hörighet att motta bilar för garagering till att även innefatta mottagande av mindre vär-

deföremål för deposition. Här rör man sig på gränsen för vad som är möjligt enligt 

AvtL.52 

43Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 1914, s. 73 f. 
44Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 1914, s. 72 f. 
45Dotevall, R, Något om ställningsfullmaktens utveckling, SvJT 2003, s. 638 och Grönfors, K, Ställnings-
fullmakt och bulvanskap, s. 155. 
46Dotevall, R, Något om ställningsfullmaktens utveckling, SvJT 2003 s. 638.  
47Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 136. 
48Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 137. 
49Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 137. 
50Grönfors, K, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 133. 
51Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 135 f. 
52Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 135. 
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3.2 Speciell ställningsfullmakt  

3.2.1 Inledning 

Det finns i praktiken ganska få fall av ställningsfullmakt som avgjorts enbart på den på 

ställningen följande lagen eller sedvänjan. Trots AvtL:s flexibla bestämmelse om ställ-

ningsfullmakt har den inte lyckats motsvara det praktiska handelslivets behov fullt ut 

och utvecklingen har lett till nybildningar i praxis.53 Det är framförallt svårigheterna 

med att påvisa sedvänjans existens och att avgöra dess innehåll som gjort att ställnings-

fullmakten utvecklats i domstolarna. Det avgörande skälet har då varit att tredje man 

inte ansetts ges tillräckligt skydd av AvtL:s fullmaktsregler i de situationer den yttre 

situationen talar för att behörighet finns.54 Sedvanerekvisitet har i sådana situationer 

ibland ersatts av andra omständigheter som grundat mellanmannens behörighet. De nya 

fullmaktsformer som på så sätt vuxit fram har fått benämningarna tolerans- och kombi-

nationsfullmakt. 

3.2.2 Toleransfullmakt 

Toleransfullmakt kännetecknas av att huvudmannen under en längre period eller vid 

upprepade tillfällen låtit mellanmannen rättshandla för sin räkning utan att ingripa där-

emot. Underlåtenheten i kombination med det upprepade rättshandlandet har då lett till 

bundenhet.55 Toleransfullmakt framgår redan av AvtL:s motiv där det uttalas att ”om 

t.ex. någon upprepade gånger uppträtt såsom fullmäktig för en annan utan att denne haft 

något att anmärka däremot, kan i en sådan passivitet under vissa förhållanden ligga en 

fullmakt att även för framtiden företaga rättshandlingar av ifrågavarande slag”.56 Bruket 

mellan parterna i form av det upprepade handlandet kompenserar därmed avsaknaden 

av sedvänja och påverkar mellanmannens behörighet.57 

     I äldre praxis synes ett krav uppställas på att huvudmannen måste vara medveten om 

mellanmannens förehavanden för att det upprepade handlandet ska kunna leda till bun-

denhet. I NJA 1973 s. 725 uttalade HD exempelvis att ”verksamheten har inte mötts av 

någon invändning från kommunledningens sida utan har uppenbarligen fortgått med 

dess gillande.” Toleransmomentet sågs följaktligen som medveten passivitet med för-

53Grönfors, Ställningsfullmaktens yttergränser, JT 1990/91, s. 434. 
54Dotevall, R, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s. 106. 
55Adlercreutz, A & Gorton, L, Avtalsrätt I, s. 212.  
56Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 1914, s. 71. 
57Jfr Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 255. 
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ankring i huvudmannens vilja. Denna uppfattning ligger i linje med att AvtL:s full-

maktsregler bygger på viljeteorin.58 Genom NJA 1974 s. 706 torde det emellertid stå 

klart att huvudmannen inte måste ha vetskap om mellanmannens upprepade handlande 

för att bli bunden av dennes rättshandlingar som företas i huvudmannens namn. I fallet 

hade en förman på ett företags postavdelning under två års tid lyft kontantbelopp på det 

lokala postkontoret mot checkar som fyllts i på företagets blanketter. Företaget var 

omedvetet om förmannens handlande och det obehöriga förfarandet kunde fortgå på 

grund av bristfällig internkontroll samt uppfattningen hos postverket att förmannen hade 

erforderlig behörighet. I fallet ersattes således den medvetna passiviteten i förhållande 

till upprepat handlande med huvudmannens vårdslösa underlåtenhet att skaffa sig kän-

nedom om mellanmannens uppträdande.59 HD uttalade att genom det upprepade hand-

landet hade postverket med tiden fått ett befogat intryck av att mellanmannen hade be-

hörighet. Företaget hade därmed möjliggjort förmannens beteende med tredje mans be-

fogade intryck som följd.  Rättsfallet verkar fastslå att huvudmannens tolerans inte en-

bart ska ses som en variant av viljeförklaring. Det torde i stället kunna konstateras att ett 

element av sanktion slår ut elementet av viljeförklaring under förevarande omständig-

heter.60 Huvudmannens vårdslösa underlåtenhet att ingripa vid mellanmannens uppre-

pade rättshandlande kan alltså skapa bindande avtal för huvudmannen genom tredje 

mans befogade intryck av att fullmakt finns. Toleransfullmakt kan således enligt fallet 

sägas uppstå genom att huvudmannen förhåller sig passiv i en situation då han borde ha 

ingripit för att klargöra att fullmakt saknas och som en sanktion uppstår bundenhet.61 

Toleransfullmakten ersätter därmed sedvanerekvisitet med bruket mellan parterna som 

på grund av mellanmannens upprepade handlande gett tredje man intryck av att behö-

righet finns. Ur tredje mans perspektiv torde det vara lika naturligt att förlita sig på ett 

känt specifikt bruk som att förlita sig på en allmän sedvana. Toleransfullmakt är därmed 

ett första exempel på när AvtL:s viljebaserade synsätt och ställningsfullmaktens sedva-

nerekvisit fått ge vika för tredje mans tillit. 

3.2.3 Kombinationsfullmakt 

Det är relativt sällan huvudmannens passivitet jämte mellanmannens upprepade hand-

lande ensamt gett skäl för bundenhet. Många gånger har en kombination av omständig-

58Dotevall, R, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s. 64. 
59Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 142. 
60 Jfr Dotevall, R, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s. 112. 
61Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 142. 
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heter, där toleransmomentet ofta ingått, motiverat bundenhet. Avgörande har varit om 

omständigheterna tillsammans gett tredje man fog för uppfattningen att den han rätts-

handlar med har behörighet.62 Ibland synes även ändamålsskäl för att ett visst handlande 

ska ingå i behörigheten ha haft betydelse. Kombinationsfullmakt kännetecknas således 

av att sedvanerekvisitet i 10 § 2 st. AvtL ersätts av förekomsten av andra fakta i kombi-

nation med varandra.63 På så sätt kan toleransfullmakt sägas vara ett exempel på just en 

kombinationsfullmakt i vilken toleransmomentet är särskilt framträdande.64 Skälen för 

att ställningsfullmakten utvecklats i denna riktning är desamma som vid toleransfull-

makt, nämligen då det anses föreligga situationer då tredje man är skyddsvärd även i 

avsaknad av sedvänja. Vilka omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av 

tredje mans intryck är svårt att fastställa och varierar mellan fallen. 

3.2.3.1 NJA 1950 s. 86 
Kombinationsfullmakt har antytts i svensk praxis redan innan AvtL:s tillkomst men 

NJA 1950 s. 86 brukar betecknas som ett av de första ledande avgörandena på områ-

det.65 I fallet hade en kvinna genom sin man slutit ett köpeavtal av en personbil genom 

att mannen skrivit under en ordersedel i bilbolagets försäljningslokal. Bilbolagets jour-

havande försäljare som skötte affären upptog förskottsbetalning utan att redovisa varken 

beloppet eller affären för bilbolaget. Upptagande av förskottsbetalning låg utanför hans 

behörighet och enligt föreskrift i ordersedeln kunde han heller inte åstadkomma ett mot 

säljaren gällande avtal. Frågan i målet gällde huruvida bilbolaget ändå blivit bundet av 

försäljarens mellanhavande. Förutom föreskrift i avtalet om att bindande avtal först 

uppstod genom skriftlig bekräftelse från säljaren, fanns direkt efter platsen för anteck-

nande av priset en klausul med innebörden att förskottsbetalning skulle erläggas vid 

orderns underskrivande. Det var dock var inte reglerat till vem. HD kom fram till att 

omständigheterna gav visst stöd åt tredje mans uppfattning att den tjänstgörande jourha-

vande försäljaren som uppehöll sig i lokalen var behörig att motta förskottsbetalningen. 

I varje fall måste otydligheten i ordersedeln drabba bolaget som avfattat densamma.  

    I fallet synes alltså den yttre situationen genom försäljarens placering i lokalen samt 

ifrågavarande klausul tillsammans kunna verka behörighetsgrundande.66 Emellertid var 

dessa omständigheter möjligen inte tillräckliga då HD uttalade att följderna av den otyd-

62Adlercreutz, A & Gorton, L, Avtalsrätt I, s. 213. 
63Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 143. 
64Adlercreutz, A & Gorton, L, Avtalsrätt I, s. 212. 
65Grönfors, K, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 262. 
66Grönfors, K, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 267. 
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lighet som fanns i ordersedeln i varje fall måste drabba bolaget som avfattat densamma. 

HD verkar därmed slutligen avgöra fallet genom att tillämpa oklarhetsregeln. 67  Att 

domstolen över huvud taget nämner den yttre situationen torde dock tala för att för-

skottsklausulen och oklarhetsregeln inte ensamma kunde grunda behörighet. Möjligen 

ska därför domskälen förstås som att följden av den otydlighet som fanns i ordersedeln 

och som huvudmannen var ansvarig för, borde drabba bolaget eftersom köparen haft fog 

för uppfattningen att försäljaren som uppehöll sig i lokalen hade behörighet.68 Huvud-

mannen ålades ett aktivitetskrav vid äventyr av bundenhet om han inte klargjorde för 

tredje man att mellanmannen saknade behörighet.69 Bilbolaget borde ha ingripit och 

klargjort situationen och när detta inte gjordes drabbade bundenhet som sanktion.70 Sin 

begränsning fick kravet genom att de behörighetsgrundande momenten uppkommit på 

grund av huvudmannens positiva handlande.71 Huvudmannen synes ha orsakat tredje 

mans felaktiga uppfattning genom att ha förfarit vårdslöst, i vart fall vid utformandet av 

avtalet.72  

3.2.3.2 NJA 1985 s. 717 
I NJA 1985 s. 717 var frågan om en försäljares behörighet att för det bolag i vilket han 

var anställd avge anbud rörande leverans av ett monteringsfärdigt trähus. Säljaren arbe-

tade på ett av bolagets distriktskontor där hans uppgifter var att marknadsföra husen och 

till kunderna tillställa förtryckta leveransavtal försedda med allmänna leveransvillkor. 

En sådan blankett med rubriken ”leveransavtal” som kommit till användning i föreva-

rande fall, upptog bolaget till försäljare och det fanns plats för anteckning om ”försälj-

ningsdistrikt” och ”säljarens ombud”. Det saknades däremot utrymme för ombudets 

underskrift och istället menade HD att det tycktes förutsatt att underskriften på säljarens 

vägnar skulle göras vid företagets huvudkontor. Här hänvisade domstolen till HovR:ns 

domskäl där det framgår att mellanmannen tillsänt ett frankerat kuvert och leveransavta-

let till kunden som sedan efter underskrift skulle skicka vidare avtalet till huvudkon-

toret. Leveransavtalet var i detta skede inte undertecknat av någon företrädare för sälja-

ren. HD kom fram till att avtalet därmed inte gav stöd för uppfattningen att försäljaren 

som ombud hade bemyndigats att ingå avtalet för bolaget och att det inte heller i övrigt 

67Grönfors, K, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 267. 
68Jfr Dotevall, R, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s. 117. 
69 Grönfors, K, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 268. 
70Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s 143. 
71 Grönfors, K, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 268. 
72 Jfr dock Grönfors, K, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 268 som uttrycker den motsatta uppfatt-
ningen. 
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visats att något beteende från företagets sida hade gett kunden tillräckligt fog att räkna 

med att behörighet förelåg.  

     Situationen är lik den vid 1950 års fall och HD tar i behörighetsfrågan återigen hän-

syn till avtalets avfattning och den yttre situationen. I förevarande fall gav emellertid 

varken avtalets utformning eller den yttre situationen skäl för tredje man att anta att 

mellanmannen var behörig att ingå avtalet. Det torde vara ganska klart att avtalets ut-

formning i kombination med det förfarande som ägde rum tydligt pekade på att bin-

dande avtal uppstod först när huvudkontoret fattat ett sådant beslut. I vart fall ter det sig 

rimligare att tredje man får stå risken för missförståndet avseende mellanmannens behö-

righet då ingenting tydde på att mellanmannens behörighet sträckte sig längre än enligt 

ställningen. Köparen hade därmed inte fog för sin uppfattning och tog istället en risk 

som träffade det aktuella avtalet utan att förvissa sig om företrädarens behörighet. Det 

åvilade inte bolaget att särskilt klargöra mellanmannens behörighet i förevarande avse-

ende och han sanktionerades därför inte med bundenhet. I behörighetsfrågan synes dess-

sutom den omständigheten att avtalet gällde ett stort belopp och hade villkor som delvis 

var individuellt avpassade till köparens önskemål ha påverkat bedömningen. Detta då 

ställningsfullmakt gäller för frekventa handlingar av schablonartad karaktär och därmed 

borde individuellt avpassade villkor tala för att mellanmannen inte kan ingå avtalet på 

egen hand. 

     Avgörandet slår slutligen fast att huvudmannens beteende kan leda till bundenhet om 

tredje man får intrycket av att företrädaren har behörighet.73 Som utgångspunkt krävs 

alltså att de omständigheter som ger tredje man uppfattningen att mellanmannen har 

behörighet härrör från huvudmannen. Kombinationsfullmakten blir därmed tillämplig 

först när huvudmannen medverkat till att skapa intrycket hos tredje man att fullmakt 

finns; i andra fall sträcker sig behörigheten inte längre än vad som gäller enligt sed-

vana.74 

3.2.3.3 NJA 1990 s. 591 
I NJA 1990 s. 591 var frågan huruvida en avdelningsföreståndare för en inköps- och 

försäljningsavdelning av maskiner, med behörighet att sluta avtal om köp och försälj-

ning av maskiner, också kunde ingå en uppgörelse i en tvist sedan köparen av en maskin 

hävt köpet. HD tog först upp frågan om behörighet förelåg på grund av allmän ställ-

73Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 143 f. 
74Dotevall, R, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s. 116. 
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ningsfullmakt. Frågan besvarandes nekande då sedvänja som gav sådan behörighet inte 

kunde fastställas. I ett andra led frågade sig domstolen om någon av de speciella ställ-

ningsfullmakterna – toleransfullmakt eller kombinationsfullmakt – förelåg. Det är första 

gången HD använder sig av dessa begrepp och fallet innebär något av ett trendbrott i 

raden av rättsfall som rör ställningsfullmakt.75 Toleransfullmakt avfärdades då mellan-

mannen inte tidigare slutit avtal av ifrågavarande innebörd. Även kombinationsfullmakt, 

som definierades som en fullmakt där sedvanerekvisitet i 10 § 2 st. AvtL ersatts av 

andra fakta i särskild kombination med varandra, avvisades. Vid bedömningen upp-

märksammade HD vad som angetts utvisas av NJA 1985 s. 717 – att om huvudmannen 

beter sig på ett sådant sätt att tredje man får intrycket att företrädaren har behörighet så 

ansvarar huvudmannen på grund av det. Domstolen diskuterade dock aldrig denna slut-

sats i förhållande till förevarande fall och omständigheter. Istället konstaterades att hu-

vudmannen var omedveten om att mellanmannen diskuterade hävningen av köpet med 

tredje man och att det under sådana omständigheter inte kan anses ha ålegat honom att 

särskilt fästa tredje mans uppmärksamhet på att mellanmannen saknade behörighet att 

träffa avtalet. Därmed verkar den omständigheten att huvudmannen inte var införstådd i 

mellanmannens rättshandlande ensamt innebära att behörigheten inte kan utsträckas 

längre än den som följer av mellanmannens ställning enligt sedvänja. HD synes därmed 

uppställa en yttre gräns för kombinationsfullmakten. 

3.2.3.4 NJA 1992 s. 168 
I NJA 1992 s. 168 tillämpar HD samma tvåstegsmodell som i NJA 1990 s. 591. Efter att 

ha fastslagit att en tjänsteman i ett finansbolag inte enligt sedvänja hade behörighet att 

ingå leasingavtal för sin arbetsgivares räkning prövade HD om det istället förelåg några 

”andra särskilda omständigheter som – var för sig eller i förening med varandra – var 

ägnade att bibringa tredje man uppfattningen att fullmakt fanns”.76 Därmed går domsto-

len på samma linje som i 1990 års fall och befäster att kombinationsfullmakt kan uppstå 

även då sedvänja saknas, om andra omständigheter från huvudmannen bibringar tredje 

man uppfattningen att mellanmannen har behörighet. 

3.2.3.5 NJA 2001 s. 191 I 
NJA 2001 s. 191 I gällde en borgensförbindelse mellan en bank och en kund. Kunden 

var delägare i ett fastighetsbolag som var helkund hos banken och som vid tiden för 

75 Dotevall, R, Något om ställningsfullmaktens utveckling, SvJT 2003, s. 639. 
76 Dotevall, R, Något om ställningsfullmaktens utveckling, SvJT 2003, s. 639. 
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förbindelsen hade ansträngd likviditet. Borgensåtagandet upptogs som säkerhet för bo-

lagets förpliktelser mot banken. Vid tillfället för förbindelsens ingående hade en munt-

lig överenskommelse träffats som innebar att borgensåtagandet var begränsat att gälla 

till dess banken fått viss annan säkerhet. Tvisten i målet gällde huruvida banken var 

bunden av denna tilläggsöverenskommelse som resulterade i att kunden befriades från 

sitt borgensansvar. Bankens inställning var att den representant, bankens ställföreträ-

dande regionchef tillika vice VD som ingått överenskommelsen, saknade sådan behö-

righet att binda banken och att ett bindande avtal därför inte hade kommit till stånd. HD 

kom emellertid fram till att behörighet enligt allmän ställningsfullmakt förelåg. 

     Hur resonerade HD? Till att börja med fastslogs att det ofta finns anledning att anse 

att en banktjänsteman i chefsställning har en långtgående behörighet att binda banken 

vid avtal med kunder, detta oavsett interna regler. Ett särskilt skäl för att anse behörig-

heten vara ”förhållandevis vidsträckt” nämndes, nämligen svårigheten för en kund att 

skaffa sig kännedom om hur beslutsbefogenheter är fördelade mellan bankens tjänste-

män. HD framhöll också vad Svenska Bankföreningen yttrat i målet, att det ”inom 

bankväsendet är vanligt att överenskommelser ingås för bankens räkning av anställda 

som genom sin ställning inom banken enligt sedvänja anses ha rätt att självständigt 

träffa för banken bindande överenskommelser och att verksamhetens behöriga gång 

inom bankväsendet får anses vara beroende av att överenskommelser kan träffas på 

detta sätt”.  

     Inledningsvis verkar HD genom hänvisningen till kunders svårigheter med att få 

kännedom om bankens interna beslutsbefogenheter, ange ändamålsskäl för att anse att 

en banktjänsteman i chefsställning har en långtgående behörighet. Det är oklart om HD 

genom hänvisningen till Svenska Bankföreningen fastslår någon sedvänja eller endast 

ytterligare anger ändamålsskäl för att anse att behörigheten är ”förhållandevis vid-

sträckt”. HD bedömer att allmän ställningsfullmakt föreligger och avgörandet har be-

handlats som ett fall av allmän ställningsfullmakt både på flera håll i doktrinen och i 

senare avgöranden.77 Det kan emellertid tyckas överflödigt att motivera en långtgående 

behörighet med ändamålsskäl om sedvänja som innefattar handlandet redan anses före-

ligga. Vidare används aldrig begreppet sedvänja i domskälen. Bankföreningen verkar 

enligt min mening därför snarare återge överväganden av ändamålskaraktär för att en 

vidsträckt behörighet anses föreligga, än att beskriva en etablerad sedvänja beträffande 

77Se t.ex. Dotevall, R, Två rättsfall som rör ställningsfullmakt, JT 2001/02 och NJA 2013 s. 659 punkt 10. 
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denna sorts rättshandlande. Det skulle inte heller vara första gången HD använder sig av 

ändamålsskäl för en utvidgad behörighet. Så ingick till exempel i mellanmannens behö-

righet i NJA 1956 s. 656 allt rättshandlande som ansågs nödvändigt eller åtminstone 

lämpligt med hänsyn till avtalstypen och dess funktion i rättslivet.78 

    Oavsett om det rör sig om ändamålsskäl för en långtgående behörighet eller om en 

utpräglad sedvänja stadgas så tycks HD säga att interna regler inte har någon betydelse 

för behörigheten när en banktjänsteman i chefsställning gör åtaganden gentemot en 

kund för bankens räkning. Ett skäl att anse behörigheten vara förhållandevis vidsträckt 

är svårigheterna för en bankkund att ta reda på de interna beslutsbefogenheterna vilket 

gör att dessa inte ska påverka behörigheten i nämnvärd omfattning. Enligt grunderna för 

den självständiga fullmakten gäller att behörigheten har avgörande betydelse såsom 

fullmaktsgräns. Eventuella interna instruktioner påverkar vid den självständiga fullmak-

ten endast mellanmannens befogenhet men någon betydelse i förhållande till tredje man 

i god tro finns inte.79 Tredje man har ingen skyldighet att efterforska några eventuella 

befogenhetsinskränkningar.80 Därmed kan HD:s resonemang i fallet tyckas något onö-

digt då det inte synes skilja sig nämnvärt från vad som redan gäller för den allmänna 

ställningsfullmakten. Möjligen menar HD att extra hårda krav ska ställas på ond tro un-

der förevarande omständigheter; att skyddet för tredje man är mer stärkt när huvudman-

nen är en storbank. Det kan emellertid vara så att HD med beslutsbefogenheter syftar på 

både behörighet och befogenhet och helt enkelt säger att oavsett vad behörigheten och 

befogenheten egentligen är så kan fullmakten sträcka sig utöver det. Anledningen skulle 

då vara att verksamhetens behöriga gång är beroende av det och då det är svårt för tredje 

man att ta reda på vad varje enskild banktjänsteman får göra. 

     För att slutligen avgöra mellanmannens behörighet tog HD hänsyn till kundens upp-

fattning om företrädarens behörighet. Domstolen yttrade att företrädaren hade en hög 

position i banken och att han hade till uppgift att föreslå att kunden undertecknade en 

borgensförbindelse. Därmed måste han antas ha haft behörighet att diskutera eventuella 

invändningar mot förslaget och ingenting utvisade att hans behörighet var begränsad på 

sådant sätt att han inte kunde acceptera begränsningar i borgensåtagandets räckvidd. 

Omständigheterna i fallet ansågs därför vara sådana att överenskommelsen ingåtts med 

78Grönfors, K, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 208. 
7911 § 1 st. AvtL och Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 117. 
80Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 1914, s. 73f. 

23 
 

                                                      



stöd av allmän ställningsfullmakt och i den mån handlandet stred mot interna instrukt-

ioner ansågs kunden ha varit i god tro avseende det förhållandet.  

     Som jag tolkar det grundar HD företrädarens behörighet på hans höga position i ban-

ken och på uppdraget att föreslå för kunden att underteckna borgensförbindelsen, som 

gjorde att kunden fick intryck av att även accepterande av begränsningar i borgensåta-

gandet ingick i företrädarens behörighet. På grund av de ändamålsskäl som angavs för 

en vidsträckt behörighet hade tredje man att utgå från den bild som verksamheten gav 

och därmed från mellanmannens rätt att ingå avtalet. När ingenting utvisade att behö-

righeten var inskränkt så hade han att utgå från den bilden. Fallet tycks således innebära 

att en banktjänsteman i chefsställning har en långtgående behörighet att binda banken. 

Skälen för detta är dels då det är förenat med betydande svårigheter för en bankkund att 

skaffa sig kännedom om banktjänstemännens interna beslutsbefogenheter, dels på grund 

av att verksamhetens behöriga gång är beroende av att överenskommelser kan träffas 

med bankens anställda. Genom att interna inskränkningar i mellanmannens rätt att 

handla endast görs gällande om de är tydligt synbara, har tredje man i stort sett endast 

att förhålla sig till det yttre förhållandet. Det är det yttre synbara som skapar behörighet-

en. Fullmaktens inner- och ytterförhållande sammanfaller på så vis då tredje man inte 

har någon undersökningsplikt för de begränsningar som kan finnas för fullmakten 

såsom den yttre situationen fastställer den.81 Det är därmed den bild som verksamheten 

ger och det förtroende som därigenom skapas som avgör vad banken blir bunden av.82 

Man talar i dessa sammanhang om att huvudmannen bär en organisationsrisk.83 Kunden 

hade en välgrundad uppfattning av mellanmannens behörighet då överenskommelsen 

träffats av en person i chefsställning.84 

     Avgörandet synes inte uppställa något tydligt härrörandekrav mellan huvudmannen 

och de omständigheter som orsakat tredje mans befogade intryck. Det verkar ha räckt 

med att tredje man fått sitt befogade intryck genom att huvudmannen organiserat verk-

samheten på ett visst sätt. 2001 års avgörande torde därför innebära att tredje man får ett 

mer långtgående skydd än i de övriga fallen. 

 

 

81Dotevall, R, Fullmakt och immateriella tjänster, s. 57 f och Ashton, E, NJA 2013 s. 659 Bortom sedvän-
jan – en ställningsfullmakt i förändring, JP 2013, s. 329. 
82Dotevall, R, Fullmakt och immateriella tjänster, s. 57. 
83Dotevall, R, Fullmakt och immateriella tjänster, s. 58. 
84Dotevall, R, Två rättsfall som rör ställningsfullmakt, JT 2001/02, s. 107. 
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3.2.4 Sammanfattning 

Av redovisad praxis följer att andra omständigheter jämte den lag eller sedvänja som 

följer av en viss ställning kan bli avgörande för huvudmannens bundenhet vid mellan-

mannens rättshandlande. Bundenheten bygger då istället på ett befogat intryck hos 

tredje man. Det behörighetsgrundande sedvanerekvisitet i 10 § 2 st. AvtL har således 

ersatts av förekomsten av andra omständigheter som i kombination med varandra skapat 

ett sådant intryck.85 Därtill krävs att huvudmannen bör ansvara för det befogade in-

trycket. Några klara riktlinjer avseende vilka omständigheter som kan motivera behö-

righet är däremot svårare att fastställa. Fallen har emellertid i olika utsträckning ställt 

krav på att omständigheterna ska härröra från huvudmannen. I NJA 1950 s. 86 var det 

huvudmannens otydligt utformade avtal och placerandet av mellanmannen i försälj-

ningslokalen som gjorde att en koppling fanns mellan huvudmannen och de omständig-

heter som skapat tredje mans intryck av att mellanmannen hade behörighet. I NJA 1985 

s. 717 synes härrörandekravet vara ännu tydligare då HD uttalade att ”om huvudmannen 

beter sig på sådant sätt, att tredje man får intrycket av att företrädaren har behörighet, så 

ansvarar huvudmannen på grund av det”86. Även av NJA 1990 s. 591 och NJA 1992 s. 

168 framgår det tydligt att det ska röra sig om omständigheter från huvudmannen. En-

ligt dessa fall finns det situationer då huvudmannen anses böra ingripa för att klargöra 

situationen och undanröja tredje mans uppfattning av mellanmannens behörighet. När 

tillräckliga skäl talar för tredje mans uppfattning och dessa tillräckligt tydligt kan knytas 

till huvudmannen kan huvudmannen därför sanktioneras med bundenhet. 87 Huvudman-

nen har medverkat till tredje mans felaktiga uppfattning och får därför finna sig i att bli 

bunden. Bakom kombinationsfullmakten ligger således tanken att huvudmannen borde 

ha ingripit för att klargöra att mellanmannen saknade behörighet.88 Huvudmannen synes 

klandras för tredje mans intryck och därmed framstår det som att en sanktionstanke lig-

ger bakom bundenheten.  

     I NJA 2001 s. 191 I verkar koppling mellan huvudmannen och de omständigheter 

som orsakat tredje mans befogade intryck vara svagare än enligt de övriga fallen, då det 

var den bild som verksamheten gav och det förtroende som därigenom skapades som 

tredje man kunde förlita sig på. Det verkar ha räckt med att tredje man fått sitt befogade 

85Dessa ”omständigheter” är vid toleransfullmakt huvudmannens passivitet. 
86Hellner, J, Kommersiell avtalsrätt, s 55. 
87Jmf Grönförs, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 143. Observera dock att det endast var i 
NJA 1950 s. 86 som bundenhet uppstod.  
88Grönfors, K & Dotevall, R, Avtalslagen, en kommentar, s. 144. 
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intryck genom att huvudmannen organiserat verksamheten på ett visst sätt. Sanktions-

tanken synes därmed inte heller vara lika framträdande som i övriga fall. Samtliga andra 

avgöranden tycks på något sätt ställa krav på att huvudmannen genom partsbruket orsa-

kat tredje mans uppfattning och därför sanktionerats. I NJA 2001 s. 191 I gällde istället 

att mellanmannens ställning tillsammans med generella ändamålsskäl utan tydlig kopp-

ling till huvudmannen låg bakom tredje mans befogade intryck av behörighet. Därför 

torde 2001 års avgörande innebära att tredje man får ett mer långtgående skydd än i 

övriga fall där bundenhet uppstått.  

     I förhållande till toleransfullmaktsfallet NJA 1974 s. 709 finns vissa likheter och 

skillnader med kombinationsfullmaktsfallen. Även i 1974 års fall fick huvudmannen 

svara för mellanmannens ställning som synes ha gett honom viss behörighet. Härröran-

dekravet förefaller dock inte vara lika framträdande i fallet som i övriga avgöranden. 

Där bestod kopplingen mellan huvudmannen och de omständigheter som orsakat tredje 

mans uppfattning av möjliggörandet av mellanmannens handlande genom huvudman-

nens passivitet. Ett starkt toleransmoment kan därför möjligen väga upp avsaknaden av 

en tydlig koppling till huvudmannen när tredje man fått intrycket av att mellanmannen 

har behörighet. 

     Enligt NJA 1990 s. 591 verkar den omständigheten att huvudmannen inte är med-

veten om mellanmannens agerande kunna leda till att huvudmannen inte blir bunden vid 

dennes rättshandlande. Om toleransmomentet är framträdande och mellanmannens 

handlande möjliggjorts på grund av huvudmannens försummelse, torde emellertid bun-

denhet kunna uppstå även utan huvudmannens vetskap.89 

4 NJA 2013 s. 659 och NJA 2014 s. 684 

4.1 Inledning 

Som ovan visar har ställningsfullmakten utvecklats i praxis och lett till att bundenhet 

kan uppstå även i avsaknad av lag eller sedvänja. Behovet av att beakta tredje mans in-

tryck av att fullmakt finns har varit det grundläggande skälet. Någon form av krav på att 

omständigheterna ska härröra från huvudmannen har uppställts till skydd för huvud-

mannen. Det kan visserligen ifrågasättas hur strikt detta rekvisit upprätthållits då HD i 

NJA 2001 s. 191 I ansåg det tillräckligt att huvudmannen organiserat sig på sådant sätt 

89 NJA 1974 s. 706. 
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att tredje man fått intrycket av att viss person hade särskild behörighet. Viljeteorin som 

ligger till grund för AvtL:s fullmakter har hamnat i bakgrunden och tillitsprincipen fått 

en allt större betydelse. I det följande undersöks mer ingående hur fullmaktsinstitutet 

under senare år utvecklats i och med NJA 2013 s. 659 och NJA 2014 s. 684. Skälen för 

detta är för att se hur HD hanterat fullmaktsfrågan och jämföra med hur man gjort i de 

tidigare rättsfallen på kombinationsfullmaktens område samt för att se vilken betydelse 

utvecklingen haft för fullmaktsinstitutets grundläggande strukturer.  

4.2 NJA 2013 s. 659  

4.2.1 Bakgrund 

I NJA 2013 s. 659 hade en researrangör under en period av ca sex år haft ett samarbete 

med en agent på ett av sina resmål. Samarbetet innebar att agenten hade ensamrätt att 

tillhandahålla transporttjänster för researrangörens gäster samt att anordna utflykter. 

Inledningsvis reglerades samarbetet i ett tillsvidareavtal som senare ersattes av ett nytt 

avtal, ettårsavtalet. Detta skedde under samma tidsperiod som en betydande minoritets-

post i resebolaget förvärvades av en större schweizisk koncern. Ettårsavtalet gällde för 

ett år i taget om uppsägning inte skedde. Detta undertecknades av en representant hos 

researrangören som hade sin formella anställning som VD i resebolagets dotterbolag 

men som också hade en del arbetsuppgifter hos researrangören. Denne fungerade i öv-

rigt som kontraktör för researrangören och ingick en hel del hotellavtal på olika resmål. 

En kort period efter ettårsavtalets ingående uppgick researrangören som ett helägt dot-

terbolag i den schweiziska koncernen som också ägde andra resebolag. Samordning av 

resebolagens verksamheter inleddes, som bland annat innebar att antalet samarbetsparter 

på de olika resemålen skulle minskas. Strax efter ägarbytet undertecknades ett nytt sam-

arbetsavtal, treårsavtalet, mellan researrangörens representant och agenten. Avtalet in-

nebar att avtalstiden blev avsevärt längre och en ersättningsklausul tillkom i agentens 

intresse som innebar att researrangören förpliktades att ersätta agenten vid förtida upp-

sägning av avtalet. Samtidigt innebar avtalet att ersättningsnivåerna för utförda tjänster 

förblev oförändrade. Tvist angående treårsavtalets giltighet uppstod då researrangören 

efter ägarbytet sade upp ettårsavtalet. Researrangören hävdade att bolaget aldrig blivit 

bundet av treårsavtalet då representanten saknat såväl befogenhet som behörighet att 

ingå avtalet och frågan i målet kom att handla om huruvida researrangören blivit bundet 

av nyssnämnda avtal. HD besvarade frågan nekande.  
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4.2.2 Generellt uttalande om fullmaktsförhållanden 

För att avgöra om researrangören blivit bundet av treårsavtalet inledde HD i behörig-

hetsfrågan med att uttala sig generellt om fullmaktsförhållanden. Det konstaterades in-

ledningsvis att representanten i fallet varken haft behörighet på grund av firmateck-

ningsrätt eller genom uppdrag från behörig företrädare. Därefter nämndes förutsättning-

arna för ställningsfullmakt, toleransfullmakt och kombinationsfullmakt. När ställnings-

fullmakt berördes hänvisade HD specifikt till NJA 2001 s. 191 I och II,90 och tolerans- 

och kombinationsfullmakt beskrevs i enlighet med vad som uttrycks i doktrinen. I punkt 

12, och därmed i direkt anslutning till genomgången av de speciella fullmakterna, kon-

staterades att ”den som skapar en befogad tillit hos någon annan om att han företräds 

av en behörig person i en viss avtalssituation, kan alltså bli bunden av personens hand-

lande”. Det är de yttre förhållanden som härrör från huvudmannen och som tredje man 

har kunnat iaktta som är avgörande. Vid bedömningen av om tredje man har kunnat 

hysa en befogad tillit ska enligt domstolen avtalets karaktär beaktas, vilken verksamhet 

det gäller, hur vanligt förekommande avtalstypen är samt vilka åtaganden avtalet inne-

bär.  

4.2.3 Bedömningen i fallet 

HD inledde bedömningen i det konkreta fallet med att konstatera att någon sedvänja i 

resebranschen som kunnat grunda allmän ställningsfullmakt inte förelåg. Med tillämp-

ning av ”regeln” i punkt 12 gick HD därefter vidare och undersökte om agenten istället 

hade haft en befogad tillit till att företrädaren hade nödvändig behörighet. Begreppen 

tolerans- och kombinationsfullmakt nämns således över huvud taget inte i den konkreta 

prövningen. Det konstaterades att företrädaren saknade skriftligt avtal som knöt honom 

till researrangören men att han var inordnad i bolagets organisation och direkt under-

ställd dess VD. HD nämnde därefter de tidigare hotellavtalen som representanten med 

erforderlig behörighet ingått för researrangörens räkning. Dessa var dock av annan art 

än agentavtalet, bland annat med avseende på att resebolaget skulle agera som samar-

betspart och därmed inta en företroendeställning. Därefter jämförde domstolen det tidi-

gare ettårsavtalet med det förevarande treårsavtalet och konstaterade att de förändringar 

som skett i det senare tydligt låg i samarbetspartens intresse och innebar ökad riskexpo-

nering för resebolaget – avtalstiden blev väsentligt längre och en klausul om ersätt-

90Som jag alltså menar inte är ett fall av allmän ställningsfullmakt enligt 10 § 2 st AvtL. 
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ningsskyldighet tillkom i agentens intresse samtidigt som ersättningsnivåerna förblev 

oförändrade. På det hela taget ansåg HD att avtalet medförde icke obetydliga försäm-

ringar för researrangören. Förutom avtalets påtagliga försämring och ökade riskexpone-

ring för researrangören ansåg HD att de omstruktureringar som skedde inom resekon-

cernen och den oro agenten hyste inför framtiden på grund av det, givit agenten anled-

ning att känna beaktansvärd osäkerhet om att företrädaren hade rätt att ingå treårsavta-

let. Därmed var omständigheterna sammantaget sådana att agenten inte kunnat hysa 

befogad tillit till företrädarens rätt att ingå treårsavtalet och någon avtalsbundenhet hade 

därför inte uppkommit. 

4.2.4 Vad säger domen och hur förhåller den sig till tidigare fall? 

4.2.4.1 Principen om befogad tillit 
HD synes närmast framföra en rättsregel för när behörighet kan grundas på tredje mans 

befogade tillit; då någon skapar en befogad tillit hos någon annan om att han företräds 

av en behörig person i en viss avtalssituation kan han bli bunden av personens hand-

lande.91 Principen liknar vad HD uttalade i NJA 1985 s. 171 att ”om huvudmannen be-

ter sig på sådant sätt, att tredje man får intrycket att företrädaren har behörighet, så an-

svarar huvudmannen på grund av det”92. Uttalandet ligger således i linje med vad som 

tidigare framkommit i praxis på kombinationsfullmaktens område och denna princip 

verkar därmed bekräfta institutet kombinationsfullmakt.93 Det bekräftas samtidigt att 

tillitsprincipen är tillämplig även inom fullmaktsläran. Dessutom tydliggör HD vilka 

omständigheter som är relevanta vid bedömningen av om tredje man har fått ett befogat 

intryck av att mellanmannen har behörighet. Det kan uppmärksammas att HD till skill-

nad från tidigare inte behandlar fullmaktsfrågan i målet i termer om kombinationsfull-

makt. I stället konstaterade domstolen att omständigheterna sammantaget varit sådana 

att tredje man inte kunnat hysa befogad tillit i frågan om mellanmannens behörighet. I 

praktiken verkar bedömningen emellertid följa den utvecklade metod som gäller för 

kombinationsfullmakt i doktrinen och vars principer även kommit till uttryck i praxis.94 

I jämförelse med NJA 2001 s. 191 I sker dock inga överväganden av ändamålskaraktär 

för en långtgående behörighet. 

91Ramberg, C, HD:s moderna fullmaktslära, JT 2013/14, s. 409. 
92 Hellner, J, Kommersiell avtalsrätt, s. 55. 
93Ramberg, C, HD:s moderna fullmaktslära, JT 2013/14, s. 409. 
94 Stridsberg, C, Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund, JT 2014/15, 
s.627. 
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Att HD specifikt hänvisar till NJA 2001 s. 191 I (och II) som exempel på ställnings-

fullmakt enligt 10 § 2 st är enligt min mening missvisande. Min uppfattning är att det 

snarare är med ändamålsskäl för en vidsträckt behörighet i kombination med tredje 

mans uppfattning att behörighet finns som grundade behörigheten i det fallet. Avgöran-

det är därmed snarare ett exempel på en kombinationsfullmakt än ett fall av ställnings-

fullmakt enligt 10 § 2 st. AvtL. Att HD väljer att hänvisa till fallet talar onekligen för att 

domstolen anser att avgörandet är ett fall av allmän ställningsfullmakt. HD har tidigare, 

bland annat i NJA 1956 s. 656 tänjt på sedvanebegreppet så att det mest ändamålsenliga 

för kontraktstypen behandlats som det sedvanliga och samtidigt stadgat ställningsfull-

makt enligt 10 § 2 st. AvtL. Det verkar som att HD resonerade på liknande sätt i 2001 

års fall och i och med det använder sig av samma tänjande av sedvanerekvisitet. Rekvi-

sitet upprätthålls därmed inte och HD borde därför inte ha hänvisat till avgörandet som 

ett fall av allmän ställningsfullmakt. 

4.2.4.2 Kopplingen till huvudmannen 
Domen innebär att HD:s krav på befogad tillit som grund för en fullmakts uppkomst har 

två sidor, dels vilket intryck huvudmannen förmedlat, dels förhållanden på tredje mans 

sida.95 Kravet på att omständigheterna ska ha en koppling till huvudmannen framgår av 

att HD säger att om någon (huvudmannen) skapar en befogad tillit till företrädrens be-

hörighet så kan denne bli bunden på grund av det. Det är de yttre förhållanden som här-

rör från huvudmannen och som tredje man har kunnat iaktta som är avgörande för om 

befogad tillit föreligger.  

     Till skillnad från NJA 2001 s. 191 I och i linje med övrig äldre praxis, tycks HD i 

förevarande fall hänvisa till konkreta handlanden från huvudmannens sida som skapat 

tredje mans intryck. Företrädaren var inordnad i researrangörens organisation och direkt 

underställd bolagets VD, även om en formell anställning inte fanns vid tidpunkten för 

avtalets ingående.96 Detta ansågs vara en sådan omständighet som kan bidra till tredje 

mans befogade intryck av mellanmannens behörighet. Vidare intresserade sig domsto-

len för avtalets art och omfattning och kommenterade att avtalet inneburit en hög grad 

av ekonomisk riskexponering för huvudmannen. Därtill hade företrädaren ingått ett stort 

antal hotellavtal för researrangörens räkning samt det ettårsavtal som föregick treårsav-

95Ramberg, C, HD:s moderna fullmaktslära, JT, 2013/14, s. 410. 
96Att någon formell anställning inte krävdes innebär visserligen att avtalskravet som gäller för den all-
männa ställningsfullmakten inte upprätthålls. Det förelåg emellertid samtycke till att han arbetade för 
bolaget varför han inte är en helt utomstående person. 
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talet. Resonemanget kretsar därför till stor del kring hur de tidigare avtalen företrädaren 

ingått förhåller sig till det omtvistade avtalet. Jämförelsen påminner om de resonemang 

som förekommer i samband med den typiska toleransfullmakten och ingår alltså som en 

omständighet i en helhetsbedömning av om tredje man fäst befogad tillit till företräda-

rens behörighet.97 Vidare beaktade HD att det skett ett ägarbyte inom koncernen som 

uppenbarligen medfört att agenten hyste oro inför framtiden och som var anledningen 

till att agenten lyfte frågan om treårsavtalet. Partsbruket och konkreta omständigheter 

från huvudmannens sida verkar således ha legat till grund för behörighetsfrågan. Att 

hävda att fallet ger uttryck för den organisationsrisk som HD stadgar i NJA 2001 s. 191 

I vore därmed enligt min uppfattning att tolka in för mycket.98 Fallet grundar sig inte på 

den bild som verksamheten ger utan kopplingen till huvudmannen är tydligare än så. I 

linje därmed ligger att det inte förekommer några generella ändamålsskäl för att anse 

behörigheten vara mer vidsträckt. Bedömningen är mer inriktad på den konkreta situat-

ionen och uttalanden som att verksamhetens behöriga gång är beroende av att behörig-

heten är vidsträckt görs inte. Skyddet för tredje man torde därför vara mer begränsat i 

NJA 2013 s. 659 än i NJA 2001 s. 191 I på grund av att härrörandekravet får anses vara 

stärkt. 

     Om huvudmannens vetskap om mellanmannens förehavanden har Dotevall uttalat att 

det torde räcka att huvudmannen borde ha insett att mellanmannen uppträtt på sådant 

sätt att tredje man haft anledning att räkna med att fullmakt fanns för att bundenhet ska 

inträda.99 I NJA 1990 s. 591 uppställde HD ett krav på att huvudmannen måste ha kän-

nedom om mellanmannens rättshandlade för att kunna bli bunden. Då resebolaget i fö-

revarande fall inte var medveten om att representanten ingick treårsavtalet med agenten 

klargörs att huvudmannen inte behöver vara medveten om mellanmannens rätthand-

lande för att bundenhet ska kunna uppstå.100 

4.2.4.3 Förhållanden på tredje mans sida – beaktansvärd osäkerhet 

Den generella princip HD inleder med innebär att den tredje man som har befogad tillit 

till en mellanmans behörighet kan få till ett giltigt avtal trots att huvudmannen aldrig 

avsett att ge mellanmannen sådan behörighet. Precis som i NJA 2001 s. 191 I verkar HD 

ha utgått från att tredje man saknar skyldighet att efterforska mellanmannens behörighet 

97Ramberg, HD:s moderna fullmaktslära, JT 2013/14, s 411. 
98Jfr dock Ramberg, C, HD:s moderna fullmaktslära, JT 2013/14, s. 409-410. 
99Dotevall, R, Något om ställningsfullmaktens utveckling, SvJT 2003, s. 643. 
100Ramberg, C, HD:s moderna fullmaktslära, JT 2013/14, s. 410. 
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och befogenhet när de yttre förhållandena från huvudmannen med tillräckliga skäl talar 

för att erforderlig behörighet föreligger. Tyder inget i det yttre förhållandet på att mel-

lanmannen överskrider sin behörighet eller befogenhet har tredje man enbart att hålla 

sig till det synbara, som då stadgar behörigheten. När det finns anledning för tredje man 

att känna beaktansvärd osäkerhet om mellanmannens behörighet kan han emellertid inte 

förlita sig på det yttre förhållandet från huvudmannen utan en skyldighet uppstår att 

undersöka det bakomliggande förhållandet.  

     I förevarande fall ansåg HD att tredje man borde ha anat att mellanmannen inte hade 

erforderlig rätt att sluta treårsavtalet. Det fanns anledning för agenten att känna beak-

tansvärd osäkerhet om vad mellanmannen fick göra och han borde därför ha säkerställt 

att mellanmannen verkligen hade behörighet. Att endast förlita sig på sitt intryck av att 

behörighet föreligger sågs under förevarande omständigheter som ett medvetet riskta-

gande från tredje mans sida varför skyddet för tredje man blir mindre långtgående.101 

De omständigheter som enligt fallet leder till en sådan undersökningsplikt verkar alltså 

vara då avtalets art och åtaganden väsentligen förändrats - särskilt till nackdel för hu-

vudmannen. Avtalen var av så skild art att de tidigare inte ansågs kunna skapa ett befo-

gat intryck av att även det senare innefattades av behörigheten. Tvärtom var det de stora 

skillnaderna mellan avtalen, framförallt i fråga om riskexponering och ekonomisk vin-

ning för agenten, som talade för att tredje man inte kunde förlita sig på tredje mans be-

hörighet. Även ägarbytet som skett på huvudmannens sida och att agentsituationen 

skulle ses över talade för att tredje man borde ha känt beaktansvärd osäkerhet om repre-

sentantens behörighet att ingå avtalet. Fallet gällde till skillnad från NJA 2001 s. 191 I 

ett kommersiellt partsförhållande där avtalet ingicks som ett led i affärsverksamheten. 

Detta påverkade sannolikt bedömningen av vad tredje man borde ha anat och därmed 

undersökt.102 Fallet visar därmed att skyddet för tredje man inte kan utsträckas hur långt 

som helst. Efter en helhetsbedömning av avtalets art, hur vanligt förekommande det är 

och vilka åtaganden det innebär kan tredje man anses haft anledning att känna beak-

tansvärd osäkerhet om företrädarens behörighet och därmed inte kunnat förlita sig på 

dennes rättshandlande.103  

101Ashton, E, NJA 2013 s. 659 Bortom sedvänja – en ställningsfullmakt i förändring, JP 2013, s. 329. 
102Ashton, E, NJA 2013 s. 659 Bortom sedvänjan – en ställningsfullmakt i förändring, JP 2013, s. 330. 
103Ashton, E, NJA 2013 s. 659 Bortom sedvänja – en ställningsfullmakt i förändring, JP 2013, s. 331. 
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4.3 NJA 2014 s. 684 

4.3.1 Bakgrund 

I NJA 2014 s. 684 hade ett byggbolag (byggbolaget) under flera år uppfört bostadsom-

råden med hus av ett visst koncept runt om i Sverige. Efter inköp från en särskild leve-

rantör av vattenkoppel hade det i ett par av bostäderna installerats vattenkoppel. I flera 

av husen hade vattenkopplen brustit och orsakat vattenskador på byggnaderna. Med 

anledning av de inträffade skadorna ville byggbolaget ha ersättning från leverantören 

och förhandlingar inleddes mellan parterna. Alla kontakter skedde med vattenkoppelle-

verantörens VD som företrädare för bolaget. Innan slutligt avtal om ersättning nåddes 

uppgick vattenkoppelleverantören genom fusion i ett annat bolag (VVS-bolaget) vilket 

innebar att samtliga skyldigheter och rättigheter övertogs av VVS-bolaget. Den verk-

samhet som hade bedrivits hos vattenkoppelleverantören överfördes till en division 

inom VVS-bolaget och VD:n övergick till en chefanställning över den särskilda divis-

ionen i det nya företaget. Efter fusionen fortsatte förhandlingarna om ersättning med 

företrädaren, numera i hans egenskap av divisionschef. Vid ett tillfälle ingicks ett skrift-

ligt förlikningsavtal med innebörden att VVS-bolaget skulle utge drygt tre miljoner kr 

till byggbolaget. När VVS-bolagets VD blev varse om förlikningsavtalet bestreds betal-

ningsskyldighet med hänvisning till att företrädaren inte haft behörighet att ingå avtalet. 

Byggbolaget hävdade å sin sida att behörighet förelåg och yrkade i tingsrätten förplik-

tande för VVS-bolaget att utge det enligt förlikningsavtalet överenskomna beloppet 

jämte ränta. Byggbolaget hävdade i första hand att företrädaren haft behörighet genom 

allmän ställningsfullmakt och i andra hand genom att man haft befogad tillit till dennes 

behörighet att ingå förlikningsavtalet. Frågan i målet gällde således huruvida företräda-

ren haft behörighet att ingå förlikningsavtalet för VVS-bolagets räkning. HD besvarade 

frågan nekande. 

4.3.2 Hur hanterade HD fullmaktsfrågan? 

HD prövade frågan om företrädarens behörighet efter de grunder byggbolaget angivit, 

det vill säga genom att först se om fullmakt fanns på grund av allmän ställningsfullmakt 

och därefter genom byggbolagets befogade tillit. Det konstaterades att ställningsfull-

makt enligt 10 § 2 st. AvtL inte förelåg då sedvänja som gjort att företrädaren hade rätt 
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att ingå förlikningsavtalet inte gick att styrka.104 Därefter resonerade domstolen allmänt 

om fullmaktsinstitutet och hänvisade inledningsvis till den klassiska fullmaktsläran så 

som den kommer till uttryck i AvtL. Där framgår det, som ovan konstaterats, att full-

makt ses som en viljeförklaring från huvudmannen riktad till tredje man genom vilken 

huvudmannen tar på sig följderna av mellanmannens rättshandlande. Det konstaterades 

att denna syn bland annat ligger bakom avtalskravet i 10 § 2 st. AvtL. Då allmänna 

principer om viljeförklaringar är tillämpliga kan en fullmakt uppstå till exempel då hu-

vudmannen upprepade gånger godtagit avtal som ingåtts i hans namn. Efter denna redo-

görelse fastslogs att detta viljegrundade synsätt med tiden blivit ifrågasatt och att det 

numera står klart att fullmakt kan uppkomma även i andra fall då behörigheten betraktas 

som ändamålsenlig. Domstolen uttalade att det rättsläge som kommer till uttryck i 2013 

års fall innebär att utöver att en fullmakt kan grundas på huvudmannens viljeförklaring, 

kan den också uppstå i den tredje mannens befogade tillit. 

     HD tolkade 10 § 2 st. AvtL strikt då det fastslogs att sedvänja saknades för mellan-

mannens rättshandlande och då varken ändamålsskäl eller tredje mans intryck av om 

fullmakt fanns beaktades vid bedömningen. I förhållande till NJA 2001 s. 191 I tycks 

HD därmed göra klart att det inte är nödvändigt att tänja på sedvanerekvisitet för den 

allmänna ställningsfullmakten för att motivera att behörighet föreligger. 105 Samtidigt 

bekräftar HD genom hänvisningen till NJA 2013 s. 659 vad som där fastslogs om att en 

fullmakt kan ha sin grund i tredje mans befogade tillit och därmed återigen att 

tillitsprincipen numera är relevant även vid fullmakt.106 Det fastslås därmed att svensk 

rätt bygger på två olika typer av fullmakter: de viljegrundade och de tillitsgrundade. 

4.3.3 Den tillitsgrundade fullmakten – metoden 

4.3.3.1 Tillitskravet 

HD utvecklade grunderna för den tillitsgrundade fullmakten och inledde med att utreda 

omständigheterna på tredje mans sida. För att en fullmakt ska kunna grundas på tredje 

mans uppfattning om mellanmannens behörighet måste det i det hänseendet föreligga 

faktisk tillit. Tilliten ska dessutom vara befogad. Detta ansågs ligga i linje med 11 § 1 st. 

AvtL som stadgar att huvudmannen inte är bunden om tredje man insåg eller hade bort 

104 Någon utvidgad ställningsfullakt diskuteras således inte.  
105Stridsberg, C, Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund, JT 2014/15, 
s. 625. 
106Stridsberg, C, Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund, JT 2014/15, 
s. 619 och 621. 
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inse att mellanmannen överskred sin befogenhet. De omständigheter som får beaktas 

vid bedömningen av om tredje mans tillit är befogad uppgavs vara de omständigheter 

som räknades upp i 2013 års fall.107 Dessutom la domstolen till ytterligare två relevanta 

omständigheter för bedömningen av om tilliten är befogad, nämligen om tredje man 

känner till att mellanmannen brukar företa ett visst slags rättshandlingar i förhållande 

till andra samt om förhandlingar pågått under en längre tid och tredje man på grund av 

särskilda omständigheter fått skäl att tro att huvudmannen kommer att acceptera ett av-

tal som mellanmannen ingår. I sådana lägen kan huvudmannens passivitet få betydelse. 

     Det kan inledningsvis uppmärksammas att HD hänvisar till 11 § 1 st. AvtL (som 

gäller befogenhetsinskränkningar) som motivering till varför det krävs befogad tillit för 

att tredje mans uppfattning om mellanmannens behörighet ska kunna ligga till grund för 

fullmaktens omfång. HD verkar därmed säga att när det gäller tillitsfullmakter så ska 

tredje mans uppfattning om det inre uppdragsförhållandet, mellanmannens befogenhet, 

vägas in redan vid bestämmandet av behörighet.108 Detta är nytt då mellanmannens be-

fogenhet och tredje mans vetskap om eventuella inskränkningar i denna enligt AvtL får 

betydelse först efter det att behörigheten fastställts. Vidare anger domstolen liksom i 

2013 års fall vilka omständigheter som är relevanta vid bedömningen av om tredje man 

kunnat hysa befogad tillit, vilket är helt nytt från tidigare praxis. 

4.3.3.2 Härrörandekravet 

HD konstaterade vidare att det emellertid inte är tillräckligt att tredje man har befogad 

tillit till att mellanmannen är behörig för att bundenhet ska kunna uppstå. De omstän-

digheter som ligger till grund för bedömningen av tredje mans tillit ska dessutom på ett 

relevant sätt kunna knytas till huvudmannen.109 Detta innebär att det ska finnas en tydlig 

koppling mellan huvudmannen och de omständigheter som tredje man grundar sin be-

fogade tillit på. Som en konsekvens därav kan en helt utomstående person i regel aldrig 

föranleda att huvudmannen blir avtalsbunden. Vidare uttalade domstolen att huvudman-

nen måste ha haft erforderlig insikt om att omständigheterna skulle kunna föranleda att 

en tredje man i behörighetshänseende hyser befogad tillit. Här hänvisades till 19 § AvtL 

enligt vilken huvudmannen i vissa fall är skyldig att meddela tredje man att en fullmakt 

107Se ovan under avsnitt 4.2.2. 
108Stridsberg, C, Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund, JT 2014/15, 
s. 622. 
109I NJA 2013 s. 659 uttrycks det så att de yttre förhållanden som ligger till grund för den tredje mannens 
befogade tillit ska härröra från huvudmannen. 
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är återkallad. I enlighet med bestämmelsen ansåg HD att ett ”tämligen högt” krav på 

insikt hos huvudmannen krävs; bundenhet uppstår först om huvudmannen måst inse att 

det förelåg en risk för missförstånd. Om huvudmannen genom oaktsamhet orsakat att 

tredje man felaktigt utgått från att en viss mellanman är behörig utan att huvudmannen 

måst inse missförståndet, ligger det enligt domstolen närmare till hands att göra huvud-

mannen skadeståndsskyldig. Avslutningsvis konstaterade HD att om huvudmannen in-

ser att han föranlett omständigheter som skulle kunna ge en okänd tredje man anledning 

att hysa befogad tillit i behörighetsanseende, så kan bundenhet undgås om han visar att 

det saknats möjlighet att förhindra att missförståndssituationen uppstod. 

     Att det ska finnas en tydlig koppling mellan huvudmannen och de omständigheter 

tredje man grundar sin befogade tillit på ligger i linje med tidigare praxis.110 Mellan-

mannens eget agerande är därmed inte avgörande för bundenhet. HD uppställer därutö-

ver ett krav på att huvudmannen ska ha haft erforderlig insikt om att omständigheter 

hörrörande från honom skulle kunna föranleda att tredje man hyser befogad tillit i behö-

righetshänseende. Huvudmannen får då stå risken att bli bunden om han inte tar tredje 

man ur villfarelsen.111 Kravet på insikt är tämligen högt ställt då huvudmannen måst 

inse att det förelåg en risk för missförstånd. Huvudmannens insikt om att de omständig-

heter som härrör från honom kan leda till missförstånd hos tredje man, verkar aldrig 

tidigare ha haft betydelse för bundenheten. I förhållande till tidigare praxis synes såle-

des ett sådant insiktskrav vara nytt. 

     Om huvudmannen genom oaktsamhet orsakat tredje mans felaktiga uppfattning om 

tredje mans behörighet utan att måst inse missförståndet, ligger det enligt domstolen 

närmare till hands att göra huvudmannen skadeståndsskyldig. Oaktsamheten leder då till 

skadeståndsskyldighet på grund av culpa in contrahendo.112 Skadeståndet ersätter tredje 

mans negativa kontraktsintresse vilket innebär att han försätts i samma ekonomiska si-

tuation som om avtalsförhandlingar aldrig skett.113 Culpa in contrahendo förekommer 

på andra områden inom avtalsrätten och min uppfattning är att det är rimligt att en sådan 

regel ska gälla även på fullmaktsinstitutets område. Det innebär en kompromiss mellan 

parternas intressen vilket torde vara önskvärt då alternativet tidigare varit strikt bunden-

110Huruvida det är tillräckligt att ha organiserat sin verksamhet på ett visst sätt visar sig nedan då HD går 
in på bedömningen av divisionschefens behörighet i fallet. 
111 Stridsberg, C, Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund, JT 2013/14, 
s. 622. 
112 Se Stefan Lindskogs tillägg till domen som ytterligare inbjuder till en sådan slutsats. 
113 Stridsberg, C, Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund, JT 2013/14, 
s. 623. 
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het eller inga konsekvenser alls för huvudmannen. Tredje man har i och för sig även 

tidigare haft möjlighet till skadestånd från mellanmannen enligt 25 § AvtL då han upp-

trätt utan fullmakt. Ur tredje mans perspektiv torde den nya regeln om culpa in contra-

hendo framförallt innebära att han nu kan välja vem av huvudmannen och mellanman-

nen han vill försöka få ut ersättning från i de fall huvudmannen bidragit till det felaktiga 

intrycket (men inte måst inse missförståndsrisken). I förhållande till äldre praxis verkar 

huvudmännen tidigare ha kunnat bli bundna redan vid oaktsamt orsakande utan krav på 

insikt hos huvudmannen. Till exempel klandrades huvudmannen i NJA 1950 s. 86 för 

den otydlighet som fanns i försäljningsavtalet. Det är dock tänkbart att HD ansåg att 

huvudmannen hade måst inse att tredje man skulle kunna hysa tillit i behörighetshänse-

ende utan att det specifikt uttalas i domskälen. 

4.3.4 Befogad tillit till en person i chefsställning 

I fråga om betydelsen av chefsställningen för behörigheten uttalade HD att ”om det rör 

sig om en väl avgränsad och självständig verksamhetsdel och chefspositionen av före-

tagsledningen har tydliggjorts utåt, så har i regel en tredje man anledning att utgå från 

att chefspersonen är behörig att företa sådana rättshandlingar som normalt vidtas i och 

för verksamhetsgrenens vardagliga fortgång”. HD jämförde med en VD:s behörighet att 

företa rättshandlingar inom den löpande förvaltningen (8 kap. 29 § ABL114) och ansåg 

att den behörighet som typiskt sett tillkommer en chef är något mindre vidsträckt. 

Tredje mans befogade tillit till en person i chefsställning sträcker sig således i stort sett 

till den löpande förvaltningen i mening av verksamhetens vardagliga fortgång. Ett före-

tag som utser en kontorschef och tydliggör det utåt, bör i regel inse att tredje man har 

anledning att utgå från att mellanmannen har sådan behörighet. Domstolen konstaterade 

vidare att behörigheten kan vara mer vidsträckt än vad som normalt inryms i den lö-

pande förvaltningen om ytterligare omständigheter utöver chefsställningen ger tredje 

man det intrycket. HD kom fram till att slutandet av förlikningsavtalet inte ingick i di-

visionschefens behörighet. Avtalet rörde ett relativt högt belopp i förhållande till verk-

samhetens omsättning och resultat, var av ovanlig avtalstyp och innehöll överväganden 

som typiskt sett inte är av vardaglig natur varför rättshandlandet inte ansågs ha vidtagits 

inom den löpande förvaltningen. Även den omständigheten att byggbolagets företrädare 

biträddes av en erfaren jurist synes ha haft betydelse. HD tänkte förmodligen att bygg-

114 Aktiebolagslag (2005:551). 
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bolaget genom att delta vid förhandlingarna med en jurist borde ha misstänkt att förlik-

ningsuppgörelsen innefattade överväganden av icke vardaglig natur som krävde god-

kännande av högre auktoritet.115 Det fanns heller ingenting förutom företrädarens eget 

agerande som hade gett skäl att tro att en mer vidsträckt behörighet fanns. Sammantaget 

hade därför tredje man inte haft befogad anledning att räkna med att företrädaren var 

behörig att ingå förlikningsvalet. 

     HD fastställde inte någon sedvänja som gav chefen viss behörighet. I stället fastslogs 

att behörigheten för en person i chefsställning i regel innefattar rättshandlingar som 

normalt vidtas i och för verksamhetsgrenens vardagliga fortgång. Att detta inte ger ut-

tryck för vad en sådan person har rätt att göra enligt den gängse uppfattningen beror på 

att sedvänja bestäms på objektiva grunder. Vad som ryms inom den löpande förvalt-

ningen varierar däremot mellan företag.116 HD uppställde därför snarare en objektiv 

generell utgångspunkt för vad en person i chefsställning för en avgränsad och självstän-

dig verksamhetsgren får göra och därmed vad tredje man i regel kan förvänta sig.  

     Resonemanget påminner om hur domstolen i NJA 2001 s. 191 I motiverade bank-

chefens vidsträckta behörighet. Båda fallen verkar ge riktlinjer baserade på objektiva 

generella grunder för vad en mellanman kan utgå från avseende chefernas behörighet. 

Bedömningen begränsades således inte enbart till det enskilda partsförhållandet såsom i 

NJA 2013 s. 659. I NJA 2014 s. 684 fastställdes vad tredje man i regel har att utgå från 

avseende vad en person i chefsställning för en väl avgränsad och självständig verksam-

hetsdel får göra. Behörigheten ansågs innefatta handlingar som faller inom den löpande 

förvaltningen. På grund av ABL:s regler om VD:ns behörighet torde en huvudman i 

regel inte ha några större svårigheter med att inse att tredje man också har anledning att 

uppfatta högt uppsatta chefers ställning som innefattande denna typ av rättshandlande. I 

NJA 2001 s. 191 I fastställdes dock inga sådana generella riktlinjer för vad en tredje 

man kan förvänta sig att en bankchef får göra. I det fallet konstaterades att den behörig-

het tredje man kan utgå från att en banktjänsteman i chefsposition har, får anses vara 

förhållandevis vidsträckt – vad som ingår i behörigheten eller hur vidsträckt den är fast-

slogs inte. De skäl som angavs för den vidsträckta behörigheten synes vara av delvis 

ändamålsinriktad karaktär med tydligt avstamp i hur bankverksamheten fungerar. Så 

ansågs till exempel svårigheterna för en bankkund att skaffa sig kännedom om bankens 

115Stridsberg, C, Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund, JT 2014/15, 
s. 625. 
116Stridsberg, C, Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund, JT 2014/15, 
s. 625. 
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interna beslutsfördelning vara skäl för en vidsträckt behörighet samt då verksamhetens 

behöriga gång vad beroende av att avtal kunde ingås av bankens tjänstemän. Dessa an-

ledningar för en vidsträckt behörighet får visserligen anses vara rimliga när tredje man 

är en konsument och huvudmannen en storbank. Samtidigt torde det innebära större 

svårigheter för huvudmannen att förutse hur långt mellanmannens behörighet sträcker 

sig. Därmed verkar NJA 2014 s. 684 erbjuda huvudmannen ett starkare skydd genom att 

tredje mans uppfattning av mellanmannens behörighet begränsar sig till handlingar som 

ligger inom den löpande förvaltningen. Det är dessutom lättare för tredje man att förutse 

att behörigheten innefattar handlingar som faller inom den löpande förvaltningen, än då 

behörigheten utvidgats på ändamålsskäl såsom i 2001 års fall. Därtill uppställdes i NJA 

20014 s. 684 kravet på huvudmannens insikt om att de omständigheter som härrör från 

honom kan föranleda att en tredje man får uppfattningen att tredje man har behörighet. 

Något sådant krav synes inte ha uppställts i NJA 2001 s. 191 I vilket ytterligare stärker 

huvudmannens position i 2014 års fall. 

4.3.5 Organisationsrisk 

NJA 2014 s. 684 verkar skilja sig från NJA 2013 s. 659 genom att HD i 2013 års fall 

inte konstaterade någon objektiv utgångspunkt för vad en mellanman i den ställningen i 

regel får göra och som tredje man därmed har att förlita sig på. Istället skedde bedöm-

ningen med utgångspunkt i det enskilda förhållandet mellan parterna. Därmed anser jag 

att NJA 2013 s. 659 inte heller kan sägas ge uttryck för huvudmannens organisations-

risk såsom den kom till uttryck i NJA 2001 s. 191 I. NJA 2014 s. 684 tycks emellertid 

på samma sätt som 2001 års fall innebära att huvudmannen bär en organisationsrisk. 

Om mellanmannen i 2014 års fall hade handlat inom den löpande förvaltningen hade 

huvudmannen inte kunnat undgå bundenhet då tredje man i så fall hade ansetts ha befo-

gad tillit till mellanmannens handlande. Ställningen hade således räckt för tredje mans 

befogade tillit och det hade därmed varit tillräckligt att den bild verksamheten förmedlat 

talat för mellanmannens behörighet. Jämfört med NJA 2001 s. 191 I är organisationsris-

ken dock inte lika farlig för huvudmannen. Genom att HD i fallet uppställer ett krav på 

insikt hos huvudmannen skapas viss säkerhet för den aktsamme huvudmannen. Denna 

inskränkning av organisationsrisken torde vara önskvärd. Rolf Dotevall har uttalat att 

”ett synsätt som innebär att det är tillräckligt att konstatera att mellanmannen verkat i 

huvudmannens organisation och att tredje man därigenom fått intryck av att fullmakt 

fanns, skulle, om det appliceras på rättshandlingar som inte är av rutin- eller schablon-
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karaktär, medföra en alltför långtgående urholkning av skyddet för ett bolags intressen-

ter och borgenärer och ett alltför starkt skydd av tredje mans intresse för att kunna god-

tas i kommersiella avtalsförhållanden…”.117 I och med att HD i NJA 2014 s. 684 inte 

angav endast ändamålsskäl för mellanmannens utvidgade behörighet samt uppställde ett 

insiktskrav hos huvudmannen, är det min uppfattning att Dotevalls oro bör vara stillad. 

Man skulle kunna säga att kravet på att huvudmannen måst inse att de omständigheter 

som härrör från honom kan ge upphov till tredje mans befogade tillit till mellanmannens 

behörighet, balanserar upp organisationsrisken. 

4.3.6 Begreppen kombinationsfullmakt och tillitsfullmakt  

Det är tydligt att HD vill komma ifrån begreppet kombinationsfullmakt när man i NJA 

2014 s. 684 istället talar om fullmakt grundad på tillit – tillitsfullmakt. Denna svängning 

från begreppet kombinationsfullmakt till den tillitsgrundade fullmakten märktes redan i 

NJA 2013 s. 659 där bedömningen höll sig till att undersöka om agenten haft befogad 

tillit till kontraktörens behörighet. Justitieråd Stefan Lindskog anser i ett tillägg till 2014 

års fall att det finns två fullmaktstyper i svensk rätt: sådana som är grundade på huvud-

mannens vilja och sådana som är grundade på tredje mans befogade tillit. Han menar att 

dessa skiljer sig åt efter rekvisit som inte sammanfaller med den traditionella uppdel-

ningen i ställningsfullmakt, toleransfullmakt och kombinationsfullmakt. Därmed ifråga-

sätter han om dessa ställningsfullmakter inte har fördunklat synen på de grundläggande 

strukturerna när det gäller uppkomsten av en fullmakt. 

    Jag instämmer i Lindskogs resonemang avseende förekomsten av de två olika grun-

derna för fullmakt – vilja och befogad tillit. HD verkar med början av NJA 2013 s. 659 

klargöra att fullmakt kan grundas på tredje mans befogade tillit. Detta bekräftas av NJA 

2014 s. 684 samtidigt som ställningstagandena i 2013 års fall utvecklas.118 Frågan är 

emellertid om skiftningen i begreppshanteringen inneburit att rättsfiguren som kombi-

nationsfullmakt bygger på förändrats eller om det helt enkelt bara är begreppet som er-

satts? I både NJA 2013 s. 659 och i NJA 2014 s. 684 hänvisar HD till olika relevanta 

omständigheter för bedömningen av tredje mans befogade tillit och metoden för att be-

stämma behörigheten påminner därmed om hur kombinationsfullmakt beskrivits. 119 

117Sakkunnigutlåtande i NJA 2013 s. 659, Aktbilaga nr 8, s. 6. 
118 Stridsberg, C, Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund, JT 2014/15, 
s. 619. 
119 Jfr Stridsberg, C, Tillitsfullmakter – nytt avgörande om befogad tillit som behörighetsgrund, JT 
2014/15, s. 626. 
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Även äldre praxis tycks följa en sådan metod och särskilt tydligt ger NJA 1985 s. 717 

uttryck för att tredje mans befogade tillit på grund av huvudmannens beteende kan 

grunda fullmakt. Rättsfiguren tycks därmed vara densamma vilket även synes vara den 

rådande uppfattningen i doktrinen.120 Det bör emellertid uppmärksammas att HD i NJA 

2013 s. 659 för ett resonemang kring de tidigare avtal företrädaren ingått för huvud-

mannens räkning och lägger dessa till grund för bedömningen av tredje mans befogade 

tillit.121 Genom att se till de avtal mellanmannen tidigare slutit med tredje man ser vi 

således tankegångar som förekommer i samband med toleransfullmakten. I NJA 2014 

s.684 uttalade HD dessutom att en omständighet att ta hänsyn till vid tillitsfullmakt är 

om tredje man känner till att mellanmannen brukar företa ett visst slags rättshandlingar i 

förhållande till andra. Jag tror i och med dessa resonemang och uttalanden samt genom 

HD:s tydliga avståndstagande från begreppen kombinationsfullmakt och toleransfull-

makt, att båda dessa fullmaktsformer numera ingår i den tillitsgrundade fullmakten. 

Toleransfullmakten stödjer sig också på tredje mans befogade tillit precis som kombi-

nationsfullmakten och som jag tidigare varit inne på kan toleransfullmakt ses som en 

kombinationsfullmakt vari toleransmomentet är särskilt framträdande. Om HD:s avsikt 

är att sammanföra dessa fullmakter i en enda – den tillitsgrundande fullmakten, skulle 

begreppshanteringen underlättas ytterligare. Så länge kopplingen till tredje man är tyd-

lig torde därför toleransmoment också kunna ingå som omständigheter i den tillitsgrun-

dade fullmakten.122    

5 Sammanfattande slutsatser 

5.1 Tillitsfullmakt  

5.1.1 Så bestäms mellanmannens behörighet 

I NJA 2013 s. 659 klargör HD att fullmakt kan grundas på tredje mans befogade tillit.123 

Detta framgår tydligt av punkt 12 i domskälen som säger att den som skapar en befogad 

tillit hos någon annan, om att han företräds av en behörig person i en viss avtalssituat-

120 Ramberg, C, HD:s moderna fullmaktslära, JT 2013/14, s.619-629 och Stridsberg, C, Tillitsfullmakter – 
nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund, JT 2014/15, s. 406-413. 
121 Se ovan under avsnitt 4.2.4.2. 
122 Se även Stridsberg, C, Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund, JT 
2014/15, s. 619-629. 
123 Stridsberg, C, Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund, JT 2014/15, 
s. 619. 
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ion, kan bli bunden av personens handlande. Avgörande är det yttre förhållandet från 

huvudmannen som tredje man har kunnat iaktta. Domstolen tydliggör samtidigt vilka 

omständigheter som är relevanta vid en sådan bedömning. Hänsyn får vid bedömningen 

tas till bland annat avtalstypen, vilka åtaganden avtalet innebär, hur vanligt förekom-

mande avtalstypen är och verksamhetens inriktning. Den prövning som skedde i fallet 

höll sig till att bedöma om omständigheterna härrörande från huvudmannen i det en-

skilda fallet gett tredje man skäl för sin uppfattning att mellanmannen hade erforderlig 

behörighet. Även om behörighet inte ansågs föreligga i fallet innebär detta att koppling-

en mellan huvudmannen och de omständigheter som har relevans därmed får anses vara 

stark. 

     I NJA 2014 s. 684 bekräftar HD de ställningstaganden som gjordes i 2013 års fall 

och går därutöver mer ingående igenom rekvisiten för hur en tillitsgrundad fullmakt 

fastställs.124 2014 års fall kan därmed sägas ha utvecklat en tydlig metod för den tillits-

grundande fullmakten. HD tydliggör vad som framkommit genom 2013 års fall om att 

det krävs både ett tillitskrav och ett härrörandekrav för att en tillitsgrundad fullmakt ska 

kunna föreligga. Avseende tillitskravet gäller att tredje mans tillit ska vara befogad. 

Förutom de omständigheter som angavs i NJA 2013 s. 659 tillade HD att relevanta om-

ständigheter att ta hänsyn till vid en sådan bedömning är om tredje man känt till att mel-

lanmannen brukar företa ett visst slags rättshandlingar i förhållande till andra och om 

förhandlingar pågått under en längre tid och tredje man på grund av särskilda omstän-

digheter fått skäl att tro att huvudmannen kommer att acceptera en överenskommelse 

som mellanmannen ingår. Tillitskravet verkar inte skilja sig från hur det uppställs i NJA 

2013 s. 659. I härrörandeavseende tillkommer dock en förutsättning för bundenhet se-

dan 2013 års fall. HD uppställer nämligen ett krav på att huvudmannen måst inse att de 

omständigheter som härrör från honom kan leda till att tredje man får ett befogat intryck 

av mellanmannens behörighet. Detta insiktskrav synes innebära ett större skydd för hu-

vudmannen. Prövningen i fallet av divisionschefens behörighet att ingå förlikningsavta-

let verkar emellertid innebära att den organisationsrisk som uppställdes i NJA 2001 s. 

191 I återigen aktualiseras. HD uttalade angående divisionschefens behörighet att om 

det rör sig om en väl avgränsad och självständig verksamhetsdel och chefspositionen 

tydliggjorts utåt så har i regel en tredje man anledning att utgå från att personen är behö-

rig att ingå avtal inom den löpande förvaltningen. Därigenom är chefsställningen i sig 

124 Stridsberg, C, Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund, JT 2014/15, 
s. 619. 
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tillräcklig för att grunda behörighet att handla inom den löpande förvaltningen och 

några övriga omständigheter behöver inte beaktas, trots avsaknaden av sedvänja. I och 

med insiktskravet torde dock organisationsrisken inte kunna leda till oförutsebara nack-

delar för huvudmannen.  

5.1.2 Tillitsfullmaktens yttre gräns 

När tredje man har anledning att känna beaktansvärd osäkerhet om mellanmannens be-

hörighet eller befogenhet kan han inte längre förlita sig på den yttre situationen utan 

måste undersöka det bakomliggande förhållandet. I NJA 2013 s. 659 hade agenten haft 

anledning att känna beaktansvärd osäkerhet om företrädarens rätt att ingå agentavtalet 

då avtalet inneburit stora nackdelar för huvudmannen, framförallt i form av ökad risk-

exponering utan motsvarande kompensationsökning samt då det skett ett ägarbyte på 

huvudmannens sida. I NJA 2014 s. 684 verkar den omständigheten att det rörde sig om 

ett betydelsefullt avtal ha ställt krav på tredje man att vidta åtgärder för att kontrollera 

behörigheten då det i övrigt endast var mellanmannens eget agerande som talade för att 

behörighet förelåg.125 Tredje man var i båda fallen näringsidkare och det ställs därför 

möjligen högre krav i kommersiella sammanhang på tredje man att skaffa sig kunskap 

om motpartens organisation och företrädarens ställning.126 Fallen torde därmed innebära 

att tredje man i kommersiella sammanhang bör undersöka om behörighet föreligger när 

avtalets art och omfattning väsentligt förändras till nackdel för huvudmannen eller när 

dennes organisationsstruktur förändras. Detsamma gäller om en divisionschef ingår en 

uppgörelse som innefattar överväganden som inte är av vardaglig natur. Att enbart 

trygga sig till sitt intryck av företrädarens behörighet kan ses som ett medvetet riskta-

gande från tredje mans sida och leder till att en befogad tillit inte kan anses föreligga.127 

Tredje mans skyldighet att förvissa sig om vad mellanmannen får göra då anledning 

finns att känna beaktansvärd osäkerhet kring detta samt insiktskravet, torde innebära en 

önskvärd begräsning av kombinationsfullmakten för att upprätthålla firmateckningsin-

stitutet och skyddet för huvudmannens intressenter och borgenärer.  

125 Punk 29 i domskälen. 
126 Ashton, E, NJA 2013 s. 659 Bortom sedvänjan – en ställningsfullmakt i förändring, JP 2013, s. 330. 
127 Ashton, E, NJA 2013 s. 659 Bortom sedvänjan – en ställningsfullmakt i förändring, JP 2013, s. 330.   
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5.2 Hur skiljer sig fallen från äldre praxis? 

I NJA 1950 s. 86 ålades huvudmannen ett aktivitetskrav vid äventyr av bundenhet om 

han inte klargjorde för tredje man att mellanmannen saknade behörighet. Sin begräns-

ning fick kravet genom att de behörighetsgrundande momenten uppkommit på grund av 

huvudmannens positiva handlande.128 NJA 1985 s. 717 befäster en sådan ordning ge-

nom att huvudmannens beteende ansågs kunna ge upphov till bundenhet om tredje man 

får intrycket av att behörighet finns. I NJA 1990 s. 591 hänvisar HD till vad 1985 års 

fall har angetts utvisa och benämner därtill denna variant att bli bunden, kombinations-

fullmakt. Även i NJA 1992 s. 168 prövades om ”andra särskilda omständigheter – var 

för sig eller i förening med varandra – var ägnade att bibringa” tredje man uppfattningen 

att fullmakt fanns. I samtliga dessa fall ersätts således sedvanerekvisitet i 10 § 2 st. 

AvtL av omständigheter som i samverkan skapar ett visst intryck av att behörighet finns 

hos tredje man.129 I NJA 2001 s. 191 I bar huvudmannen en organisationsrisk då den 

bild verksamheten gav var tillräcklig för tredje mans befogade intryck. 

    NJA 2013 s. 659 och NJA 2014 s. 684 fortsätter på samma linje som i äldre praxis 

och bekräftar på så sätt den rättsfigur institutet kombinationsfullmakt bygger på.130 Den 

rättsfigur som HD använt sig av och som kommer till uttryck i framförallt 1985 år fall, 

1990 års fall och 1992 års fall är således densamma. Tillitsfullmakten är möjligen ut-

vidgad på så sätt att även resonemang som traditionellt sätt tillhört toleransfullmakten 

numera ingår som en omständighet i bedömningen. De nya avgörandena tydliggör vi-

dare vilka omständigheter som är relevanta vid bedömningen av mellanmannens behö-

righet när den är grundad på tredje mans befogade tillit. Därtill uppställer HD i 2014 års 

fall en tydlig metod för hur behörighet grundas på den befogade tilliten. Någon sådan 

tydlig modell har tidigare lyst med sin frånvaro i svensk fullmaktsrätt. Metoden för fast-

ställandet av mellanmannens behörighet innebär att både ett hörrörandekrav och ett 

tillitskrav uppställs. Härrörandekravet synes i NJA 2014 s. 684 vara jämförbart med den 

organisationsrisk huvudmannen bär i NJA 2001 s. 191 I. En väsentlig skillnad från 2001 

års fall är emellertid att det numera krävs att huvudmannen ska ha haft erforderlig insikt 

om att de omständigheter som härrör från honom skulle kunna föranleda tredje man att 

sätta befogad tillit till mellanmannens behörighet. Något sådant insiktskrav synes inte 

tidigare ha uppställts och särskilt tydligt blir detta vid en jämförelse med NJA 2001 s. 

128 Grönfors, K, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 268. 
129 Dotevall, R, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s. 116. 
130 Jfr Ramberg, C, HD:s moderna fullmaktslära, JT 2013/14, s. 409. 
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191 I. Detta gör att skyddet för huvudmannen stärks i förhållande till 2001 års fall. Yt-

terligare stärkt är huvudmannens ställning genom att både NJA 2013 s. 659 och NJA 

2014 s. 684 gör det tydligt att om det finns anledning för tredje man att känna beaktans-

värd osäkerhet om mellanmannens behörighet så måste han undersöka det bakomlig-

gande förhållandet. HD:s senaste avgöranden synes därmed innebära ett mindre långt-

gående skydd för tredje man än i tidigare praxis. Fallen klargör vidare att det inte är 

nödvändigt att tänja på sedvanerekvisitet för den allmänna ställningsfullmakten för att 

motivera att behörighet föreligger, något som kan sägas ha gjorts i NJA 2001 s. 1991 I. I 

NJA 1990 s. 591 uppställde HD kravet att huvudmannen måste vara medveten om mel-

lanmannens handlande för att bundenhet ska uppstå. Genom de två senaste avgörandena 

har HD klargjort att något sådant krav inte längre uppställs då bundenhet kan uppstå 

även i avsaknad av huvudmannens vetskap om mellanmannens handlande.  

5.3 Betydelse för fullmaktsläran? 

5.3.1 Tillitsprincipen  

NJA 2013 s. 659 och NJA 2014 s. 684 innebär att hänsyn måste tas till hur huvudman-

nens vilja att bemyndiga en viss mellanman framstår för tredje man vid bestämmandet 

av fullmaktens omfång. De senaste avgörandena innebär därmed att det är nödvändigt 

att genom en objektiv bedömning se hur behörigheten framstår för tredje man. Fallen 

följer därmed den allmänna avtalsrättsliga linje som innebär att allt större utrymme ges 

åt tillitsprincipen och lojalitetshänsyn.131 En sådan ordning är välkommen då den all-

männa ställningsfullmakten inte är tillräcklig för att ta tillvara tredje mans intresse vid 

mer omfattande rätthandlingar som är sällan förekommande.  

5.3.2 Begreppsparet behörighet och befogenhet 

Utvecklingen i praxis som inneburit ett alltmer tredjemansvänligt fullmaktsklimat har 

fått konsekvenser för det grundläggande begreppsparet behörighet och befogenhet. En-

ligt AvtL gäller att huvudmannens bundenhet avgörs genom en trestegsprocess där mel-

lanmannens behörighet (fullmakt) först bestäms (genom sedvänja eller viljeförklaring), 

därefter om inskränkningar i befogenheten (uppdraget) finns och slutligen om tredje 

man kände till befogenhetsinskränkningarna. Finns befogenhetsinskränkningar som 

131 Stridsberg, C, Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund, 629. 
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tredje man borde känna till begränsas fullmakten av dessa, annars inte. Med resone-

manget om befogad tillit sammanbakar HD denna trestegsmodell som AvtL anvisar.132 

Genom att en fullmakt uppkommer genom tredje mans befogade tillit till att mellan-

mannen har viss behörighet, tas hänsyn till vad tredje man borde känna till om huvud-

mannens intentioner redan vid bedömningen av behörigheten.133 Avgörande för behö-

righeten är därmed vad tredje man borde känna till om det bakomliggande förhållan-

det.134 Konsekvensen av detta är att det inte är relevant att göra en uppdelning mellan 

behörighet och befogenhet för tillitsfullmakter.135 

5.4 Avslutande rader   

Utvecklingen i praxis visar att ställningsfullmakten i 10 § 2 st. AvtL inte fullt ut kunnat 

tillvarata tredje mans intresse på ett önskvärt sätt. Bestämmelsen har framförallt visat 

sig vara otillräcklig i de fall rättshandlingar företagits på högre hierarkisk nivå genom 

att det sällan hinner utvecklas någon sedvänja för sådant rättshandlande. Andra omstän-

digheter i kombination med varandra har då ansetts kunna ersätta sedvanerekvisitet i 10 

§ 2 st. AvtL. Avgörande har varit om tredje man genom dessa omständigheter fått ett 

befogat intryck av mellanmannens behörighet. Rättsfiguren som kommit att kallas kom-

binationsfullmakt har präglat praxis enda fram till idag. I och med NJA 2013 s. 659 och 

NJA 2014 s. 684 har rättsfiguren dock fått en klarare struktur med en tydlig metod för 

hur prövningen av tredje mans befogade tillit ska ske. Metoden uppställer ett tydligt 

härrörandekrav och tillitskrav. Därtill uppställer HD i 2014 års fall ett krav på insikt hos 

huvudmannen, som innebär att han inte blir bunden om han inte måst inse att de om-

ständigheter som härrör från honom kan ge tredje man det befogade intrycket av behö-

righet. Samtidigt har begreppet kombinationsfullmakt ersatts av tillitsfullmakten. Över-

gången till tillitsfullmakten torde inte innebära att den rättsfigur kombinationsfullmak-

ten bygger på ändras nämnvärt. Dock synes det nya begreppet innefatta även övervä-

ganden som normalt sett faller inom toleransfullmakten.   

  

132Ramberg, C, HD:s moderna fullmaktslära, JT 2013/14, s. 411. 
133Ramberg, C, HD:s moderna fullmaktslära, JT 2013/14, s. 411. 
134 Finns det anledning att känna beaktansvärd osäkerhet gällande vad mellanmannen får göra kan tredje 
man inte förlita sig på vad behörigheten verkar vara p.g.a. den yttre situationen 
135 Stridsberg, Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund, JT 2014/15, s. 
622. 
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