
 
 

LIU-IEI-FIL-G--15/01307--SE 

 

 

 

Har fullmaktslärans utveckling lett till en 

inskränkning av tredje mans skydd?  

 

Has the Development of the Theory of Apparent Authority led 

to a Restriction of the Protection of Third Parties? 

 

Författare 

Cassandra Karlsson 

Lina Landauf 

 

 

Vårterminen 2015  

Handledare: Anders Holm 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i Affärsrätt/Affärsjuridiska programmen 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling  



 
 

Förkortningar 

ABL  Aktiebolagslagen 

AvtL  Avtalslagen 

DCFR Draft Common Frame of Reference  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

För att underlätta såväl privata som affärsmässiga ärenden kan en fullmakt utfärdas, vilken 

ger en person möjlighet att företrädas av annan, 10 § 1 st. AvtL. Fullmakt kan även grundas 

på avtal som till exempel en arbetsgivare har ingått med sin anställde, enligt 10 § 2 st. AvtL. 

Denna typ av fullmakt följer av ställningen som den anställde har i förhållande till 

arbetsgivaren och benämns ställningsfullmakt, vilken ger den anställde rätt att företa 

rutinmässiga och vardagliga rättshandlingar, som arbetsgivaren blir bunden av gentemot 

tredje man.1 

 

Ställningsfullmakten har ansetts otillräcklig för näringslivets behov, vilket har gett upphov till 

två andra typer av fullmakt. Dessa två typer har utvecklats genom rättspraxis.2 Den ena är 

toleransfullmakten, vilken grundas på upprepade handlingar som viss person företar åt annan. 

Handlingarna ska någon gång ha godkänts av personen, för vilken handlingarna företas.3 Den 

andra fullmakten grundas på en kombination av omständigheter, vilka utåt sett ger uppfattning 

av att en fullmakt föreligger, och benämns kombinationsfullmakt.4 

 

Grönfors och Dotevall har i ”Avtalslagen - En kommentar” redogjort för ett schema över de 

rekvisit som följer av avtalslagens olika bestämmelser om ställningsfullmakten. Schemat är en 

sammanställning som författarna gjort genom att läsa ihop 10 §, 11 § 1 st. och 15 § AvtL. Av 

schemat framgår det att fullmaktsinnehavaren (mellanmannen), genom avtal med 

fullmaktsgivaren (huvudmannen), ska inta en ställning, vilken enligt lag eller sedvänja ska 

medföra en behörighet att företa rättshandlingar i huvudmannens namn. Behörigheten utgör 

fullmaktens gränser, inom vilka rättshandlingarna måste falla. Tredje man måste vara i god tro 

avseende eventuella inskränkande instruktioner huvudmannen gett mellanmannen angående 

fullmaktens gränser. God tro i den bemärkelsen att tredje man varken ska ha insett eller borde 

ha insett existensen av instruktionerna.5 

 

                                                           
1 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen, s 132. 
2 Grönfors JT Nr 3 1990/91 s 434 och s 437. 
3 Dotevall, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s 111. 
4 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen, s 143. 
5 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen, s 131. 
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I följande avgöranden från Högsta domstolen redogörs det för hur behörigheten för viss 

person att företa rättshandlingar för annans räkning kan anses föreligga, trots att rekvisiten för 

de tre fullmakterna, ställnings-, tolerans- och kombinationsfullmakt, inte är uppfyllda. 

 

I NJA 2014 s 684 fastslog HD att behörighet saknats för mellanman att, med bindande verkan, 

ingå ett förlikningsavtal. Eftersom mellanmannen inte kunde anses ha handlat enligt sedvänja, 

hade tredje man i avtalet en plikt att undersöka huruvida det förelåg en behörighet hos 

mellanmannen att handla å huvudmannens vägnar. HD ansåg att tredje man brustit i sin 

undersökningsplikt och avtalet förklarades ogiltigt.  

 

Ovanstående rättsfall är en vidareutveckling av NJA 2013 s 659 i vilket HD för första gången 

klargjorde att rekvisiten för att bli bunden till ett avtal, som ingåtts med mellanman, kan skilja 

sig från de rekvisit vilka föreligger för vanliga fullmaktstyper. I NJA 2013 s 659 var det 

mellanmannens agerande som gjort att tredje man gavs anledning att tro att mellanmannen var 

behörig. 

 

Med ledning av NJA 2013 s 659 konstaterar justitierådet Stefan Lindskog i ett särskilt tillägg i 

NJA 2014 s 684 att det kan urskiljas två huvudtyper av fullmakt. Den ena grundar sig på 

huvudmannens vilja, baserad på avtalslagen (1915:218), och den andra, som är baserad på 

rättspraxis, grundar sig på tredje mans befogade tillit. Dock fastställer Lindskog att befogad 

tillit enskilt inte utgör en tillräcklig grund för fullmakt, eftersom det ofta krävs att 

huvudmannen har orsakat en oriktig uppfattning hos tredje man och förstått möjligheten av 

uppfattningens uppkomst för att avtalet ska anses giltigt. 

 

1.2 Problemformulering 

Har rättsläget avseende fullmakter förändrats i och med HDs avgöranden i NJA 2013 s 659 

och NJA 2014 s 684? Om ja, har HD, genom dessa avgöranden, inskränkt tredje mans skydd? 

 

1.3 Syfte 

I nämnda avgöranden från HD, har två huvudtyper av fullmakt uppmärksammats av 

justitierådet Stefan Lindskog. Mot bakgrund av dessa avgöranden är syftet med denna uppsats 

att identifiera och analysera de omständigheter vilka, utifrån tredje mans uppfattning och 

huvudmannens vilja, kan ligga till grund för en fullmakt. Utifrån de två uppmärksammade 
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huvudtyperna är syftet dessutom att undersöka vilken betydelse tredje mans uppfattning av 

omständigheterna har fått i ifrågavarande rättsfall. Den läsekrets vi vänder oss till är 

juridikstuderande samt praktiskt yrkesverksamma jurister.  

 

1.4 Metod 

För att uppfylla syftet med denna uppsats samt besvara problemformuleringen har vi studerat 

befintliga definitioner av fullmakter, vilka vi bland annat funnit i lagmotiv, lagtext, 

kurslitteratur och artiklar. Därutöver har vi granskat rättsfall gällande ställningsfullmakter. Vi 

har även behandlat toleransfullmakter och kombinationsfullmakter i vår uppsats, eftersom de 

är närbesläktade med ställningsfullmakter.  

 

Av de rättsfall vi har granskat har vi bedömt att HDs domar varit av störst betydelse för 

utfallet av vår analys, och därmed valt att i huvudsak referera till dessa domar i vår uppsats. 

Vi har granskat rättsfall i vilka HD avfärdat sedvänja som grund för fullmakt och istället sett 

till andra omständigheter som kunnat bibringa tredje man en uppfattning om att behörighet 

förelegat. 

 

Särskild vikt har lagts vid NJA 2013 s 659 och NJA 2014 s 684, samt de två huvudtyperna av 

fullmakt som justitierådet Stefan Lindskog uppmärksammat i sitt tillägg i NJA 2014 s 684. Vi 

har även beaktat kritik avseende justitierådens tillägg. Jan Hellner, som var professor i 

civilrätt, skrev bland annat en artikel i Svensk Juristtidning år 1994, i vilken han framförde 

kritik avseende rättsfallsöversikter skrivna av justitieråd. I samma artikel skrev Hellner att 

särskilda yttranden av justitieråd i anslutning till HDs domar blivit vanligare, varför 

rättsfallsöversikter inte längre skrivs i samma utsträckning.6 Med anledning av Hellners 

artikel, rättspraxis prejudikatvärde och justitierådens auktoritära ställning som domare i HD, 

finner vi det nödvändigt att undersöka den rättsliga betydelsen av justitierådens yttranden som 

sker i samband med HDs avgöranden.  

 

Utfallet i NJA 2013 s 659 har medfört att fullmaktslärans utveckling redan har behandlats i 

viss mån. I Juridisk Publikation finns det bland annat en särskrift skriven av en 

juridikstuderande, som behandlar begreppet beaktansvärd osäkerhet.7 Det finns dessutom en 

uppsats om huruvida det är ändamålsenligt att ställningsfullmakten tar utgångspunkt i 

                                                           
6 Hellner SvJT 1994 s 539 f. 
7 Ashton Juridisk Publikation 2/2013. 
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sedvänjan.8 I vår uppsats har vi valt att utveckla begreppet beaktansvärd osäkerhet ytterligare 

med NJA 2014 s 684 som grund. Sedvänjan behandlas även i denna uppsats, men inte i 

samma utsträckning som ovannämnda uppsats.  

 

1.5 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel har vi valt att behandla begreppet fullmakt. Inledningsvis beskrivs 

fullmakten generellt samt anges vilka omständigheter som ska råda för att en fullmakt ska 

anses föreligga. Vi återger därefter en beskrivning av vilka kategorier av fullmakter det finns, 

och förklarar vilken rättsverkan respektive kategori har. I kapitlet finns även beskrivningar av 

fullmakterna ställnings-, tolerans-, och kombinationsfullmakt, i vilka det framgår exempel på 

vilka typer av omständigheter som föranleder respektive fullmakt.  

 

I det tredje kapitlet har vi genom rättsfallsreferat redogjort huvudsakligen för HDs domar i 

NJA 2013 s 659 och 2014 s 684, eftersom dessa domar utgör grunden för vår 

problemformulering. I anslutning till NJA 2013 s 659 har vi återgett Christina Rambergs åsikt 

angående HDs dom. Vidare har vi, efter rättsfallsreferatet till NJA 2014 s 684, redogjort för 

justitierådet Stefan Lindskogs tillägg i HDs dom. 

 

Det fjärde kapitlet beskriver vad ett tillägg är, och behandlar vilken rättslig betydelse ett 

justitieråds tillägg har i det svenska rättssystemet. I kapitlet finns även justitierådens egen 

uppfattning om vilken betydelse ett tillägg kan ha, vilket vi anser vara av betydelse för 

diskussionen i analysen.   

 

I uppsatsens femte kapitel återfinns analysen. I analysen behandlar vi bland annat svårigheten 

att identifiera sedvänja som en grund för ställningsfullmakt. Vi har även redogjort för hur HD 

resonerat avseende mellanmannens behörighet i tidigare domar, för att kunna urskilja 

huruvida tredje mans skydd har förändrats genom NJA 2013 s 659 och NJA 2014 s 684. I 

analysen har vi genomgående fört ett resonemang avseende tredje mans befogade tillit, och 

vad som krävs för att detta ska anses vara en giltig grund för fullmakt, vilket slutligen har lett 

till en sammanställning av våra iakttagelser.  

  

                                                           
8 Bogren, Sedvänja som förutsättning för ställningsfullmakt – ett ändamålsenligt rekvisit?, Lunds universitet, 

2013. 
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2 Allmänt om fullmakt 

2.1 Vad är en fullmakt?  

I motiven till avtalslagens bestämmelser om fullmakt går det att utläsa syftet med institutet 

fullmakt. I och med att det under vissa omständigheter kunde vara svårt att personligen företa 

nödvändiga rättshandlingar, ansågs det finnas ett behov av en rättighet att å annans vägnar 

ingå avtal.9  

 

En fullmakt grundas på en till tredje man riktad viljeförklaring (se 2.1.3) från en huvudman. 

Fullmakten är en rättshandling, vilken innefattar en behörighet för en person att binda annan 

person gentemot tredje man.10  

 

2.1.1  Behörighet 

I 10 § 1 st. AvtL beskrivs behörighet som en gräns, inom vilken mellanmannen kan företa 

rättshandlingar i huvudmannens namn. Behörigheten kan inskränkas genom att huvudmannen 

ger detaljerade instruktioner gällande vad mellanmannen får göra, vilket utgör mellanmannens 

befogenhet.11  

 

2.1.2  Befogenhet 

11 § 1 st. AvtL stadgar ett godtrosrekvisit hos tredje man som förutsättning för att binda 

huvudmannen. Motsatsvis blir en huvudman inte bunden av ett avtal gentemot tredje man i de 

fall mellanmannen överskrider befogenheten vid ingåendet av avtalet och tredje man inser 

detta. Det blir emellertid svårbedömt att avgöra huruvida ett avtal ska vara bindande för 

huvudmannen, i de fall tredje man ingått avtalet i tron om att mellanmannen handlat inom sin 

befogenhet. Huvudmannen blir i dessa fall bunden, endast om mellanmannens handling 

omfattas av behörigheten.12 

 

2.1.3  Huvudmannens vilja 

Den som har för avsikt att åstadkomma rättsverkan genom en handling, kan uttrycka avsikten 

genom en viljeförklaring. Förklaringen innebär ett offentliggörande av viljan, vilket medför 

                                                           
9 Försl. s 62. 
10 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s 164 f. 
11 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s 167 f. 
12 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s 171. 
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att andra kan uppfatta viljan. För att en huvudman ska kunna bindas till en rättshandling 

utifrån sin viljeförklarings innehåll, måste den för tredje man vara uppfattbar.13 

 

2.1.4  Tillitsprincipen 

I 32 § 1 st. AvtL går det att utläsa att ”[d]en, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av 

felskrivning eller annat misstag å hans sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare icke 

bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller 

bort inse misstaget”. Paragrafen går att tolka motsatsvis och utgör tillitsprincipen, vilket 

medför att den motpart som är i god tro avseende misstaget, kan åberopa att avtalet ska anses 

giltigt.14  

 

Ett avtal kan således bli bindande för en huvudman, trots att en mellanman saknat behörighet 

att ingå avtalet, under förutsättning att tredje man har uppfattat att det förelegat 

omständigheter vilka indikerat att mellanmannen haft behörighet att företa rättshandlingen å 

huvudmannens vägnar.15 Det åligger huvudmannen att det på ett tydligt sätt framgår vilken 

behörighet dennes befattningshavare innehar, för att tredje man inte ska få ett felaktigt intryck 

och ingå avtal med en befattningshavare som saknar behörighet att företräda huvudmannen.16 

Om tredje man känner en ”beaktansvärd osäkerhet” gällande mellanmannens behörighet eller 

befogenhet, uppkommer en plikt för tredje man att försäkra sig om att en fullmakt verkligen 

finns,17 detta förklarades i HDs dom i NJA 2002 s 244 mot bakgrund av Bankföreningens 

yttrande i NJA 2001 s 191 I och II (se 2.2.3.2). Vidare anförde HD att bankföreningens 

yttrande inte ”i samma utsträckning gör sig gällande när en banktjänsteman gör ett åtagande 

till förmån för en beneficient som inte i egenskap av bankkund står i förbindelse med banken. 

I målet är inte heller visat att vare sig on demand-garantier eller ordinära bankgarantier var 

vanligt förekommande förbindelser på bankkontor av det slag där [aktuell banktjänsteman] 

var anställd”.18 Kravet på att tredje man ska undersöka mellanmannens behörighet kan dock 

endast ställas i undantagsfall.19  

 

                                                           
13 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s 24. 
14 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s 42. 
15 Dotevall, Fullmakt och immateriella tjänster, s 55. 
16 Dotevall, Fullmakt och immateriella tjänster, s 31. 
17 Dotevall, Fullmakt och immateriella tjänster, s 58. 
18 NJA 2002 s 244, s 8. 
19 Dotevall SvJT 2003 s 640. 
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2.2  Olika fullmakter enligt avtalslagen och rättspraxis 

En fullmakt kan delas in i två olika kategorier: självständiga respektive osjälvständiga 

fullmakter. Självständiga fullmakter grundas på existerande, och för tredje man uppfattbara, 

yttre omständigheter vilka härrör från huvudmannen. De fullmakter som följer av ett av 

huvudmannen riktat uppdrag mot mellanmannen anses vara osjälvständiga.20  

 

2.2.1  Självständig fullmakt  

Självständiga fullmakter kan tolkas som en direkt viljeförklaring från huvudmannen till tredje 

man. Viljeförklaringen kan exempelvis visas genom ställningsfullmakt (10 § 2 st. AvtL), 

prokura (Prokuralagen), kungörelsefullmakt (14 § AvtL),21 meddelande från huvudmannen till 

tredje man (13 § AvtL) eller skriftlig fullmakt (16 § AvtL).   

 

Tredje man har en skyddad rätt i de fall huvudmannen har gett interna instruktioner till 

mellanmannen och mellanmannen åsidosätter dessa. Den skyddade rätten innebär att ett avtal 

blir bindande för huvudmannen, trots att mellanmannen överskrider sin befogenhet, förutsatt 

att tredje man är i god tro. Tredje man är dock inte skyddad i de fall en fullmakt inte härrör 

från huvudmannen, exempelvis en förfalskad fullmakt.22 

 

2.2.2  Osjälvständig fullmakt 

Den osjälvständiga fullmakten, eller den så kallade § 18-fullmakten, alternativt 

uppdragsfullmakten, ”grundar sig allenast å fullmaktsgivarens meddelande till fullmäktigen”, 

enligt 18 § AvtL. En sådan fullmakt kan antas vara mer osäker än en självständig, eftersom 

tredje man inte kan förlita sig på annat än mellanmannens uppgifter och ingår därmed avtalet 

på egen risk. I de fall en mellanman har en osjälvständig fullmakt, och företar en rättshandling 

genom att överskrida sin befogenhet, anses denna rättshandling inte bindande gentemot 

huvudmannen, trots att mellanmannen handlat inom sin behörighet. Det innebär att 

behörigheten inte sträcker sig längre än befogenheten, för osjälvständiga fullmakter. Detta 

fastslås i 11 § 2 st. AvtL och medför att tredje man inte är skyddad om en mellanman med en 

osjälvständig fullmakt handlar utanför sin befogenhet.23  

 

                                                           
20 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s 172. 
21 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s 178. 
22 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s 172 f. 
23 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s 173 f. 
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2.2.3  Ställningsfullmakt enligt lag och sedvänja 

En ställningsfullmakt är en självständig fullmakt och grundar sig således på huvudmannens 

uttryckta viljeförklaring. Den uttryckta viljeförklaringen blir synlig för tredje man genom 

mellanmannens ställning i förhållande till huvudmannen. Ställningen följer av ett avtal med 

huvudmannen. Genom avtalet uppkommer en yttre omständighet, på vilken behörigheten 

grundas. För att en ställningsfullmakt ska anses giltig i ett anställningsförhållande, måste den 

härröra från arbetsgivaren, som agerar huvudman.  

 

Trots att ställningsfullmakten grundas på ett internt avtal mellan huvudman och mellanman, 

räknas den till kategorin självständiga fullmakter, vilket innebär att tredje man är skyddad, 

förutsatt att denne är i god tro. En huvudman kan därmed endast åberopa eventuella 

inskränkningar i mellanmannens behörighet gentemot tredje man i ond tro.24  

 

Ställningsfullmaktens huvudsakliga betydelse finns angiven i motiven till avtalslagen, 

nämligen ”att tredje man icke behöver efterforska, huruvida huvudmannen i det särskilda 

fallet inskränkt fullmäktigens befogenhet, utan allenast har att hålla sig till det yttre 

förhållandet, att denne intager en ställning, som enligt gängse uppfattning förlänar makt att 

sluta avtal eller företaga rättshandlingar av det slag, varom fråga är”.25  

 

Enligt 10 § 2 st. AvtL, bestäms behörigheten av ställningens art och måste dessutom följa av 

sedvänja eller lag. Sedvänjan syftar bland annat till den allmänna vanan eller traditionen i en 

bransch, det vill säga det som anses normalt.26  

 

I NJA 1990 s 591 frångick HD den lagstadgade definitionen av ställningsfullmakt. Efter att ha 

konstaterat att behörighet inte förelegat enligt sedvänja, bedömde HD behörighetsfrågan 

utifrån att se närmre på andra omständigheter än sedvänja, som ju annars ska föreligga för 

avtalsbundenhet vid ställningsfullmakter, om inte behörighet följer enligt lag. HD gick 

närmare in på huruvida tolerans- eller kombinationsfullmakt kunde anses föreligga,27 men 

konstaterade att varken tolerans- eller kombinationsfullmakt kunnat föreligga, och tredje man 

ansågs ha ingått avtalet på egen risk.28 Två år senare, i NJA 1992 s 168, gick HD på samma 

                                                           
24 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s 192 f. 
25 Försl. s 73 f. 
26 Bernitz, Finna rätt, s 160. 
27 Dotevall, Fullmakt och immateriella tjänster, s 57. 
28 NJA 1990 s 591, s 8. 
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spår och gjorde sin bedömning utifrån huruvida det funnits ”’andra särskilda omständigheter 

som - var för sig eller i förening med varandra - var ägnade att bibringa’ tredje man 

uppfattningen att fullmakt fanns”.29 I fallet bedömde HD att en anställds ställning som 

platschef för ett finansbolag, inte kunde anses ha varit av sådan art att den, enligt sedvänja i 

branschen, medfört behörighet för honom att självständigt ingå leasingavtal för bolagets 

räkning. Av sedvänja följde inte heller behörighet att lämna bindande utfästelser om ingående 

av leasingavtal. I målet åberopades en annons som, enligt tredje man, gett anledning att bilda 

en uppfattning om vilka personer inom bolaget som varit behöriga att fatta bindande beslut 

om leasingavtal. HD ansåg dock att annonsen inte medgett att några säkra slutsatser kunnat 

dras angående vem som ansetts inneha behörighet, samt att det inte förelåg några andra 

särskilda omständigheter som, varken enskilt eller i kombination med varandra, varit ägnade 

att bibringa uppfattningen att platschefens utfästelse om leasingavtal skulle vara bindande för 

finansbolaget.30 

 

10 § 2 st. AvtL hänvisar, som ovan nämnts, till ”lag och sedvänja”, där lag syftar till 

specialstadganden om ställningsfullmakt. Ett exempel på ett sådant specialstadgande går att 

finna i SjöL, vars 6 kap 8 § ger befälhavaren på ett fartyg rätt ”att på redarens vägnar” företa 

vissa, i paragrafen angivna, åtgärder.31 Andra lagar som stadgar huruvida det för viss person 

kan föreligga behörighet är aktiebolagslagen i 8 kap 29 § (se 2.2.3.1) samt distansavtalslagen, 

1 kap 3 §, där det stadgas att behörighet kan ges för näringsidkares ombud.  

 

2.2.3.1 Chefsställning 

Enligt 8 kap 36 § ABL har en verkställande direktör en behörighet att ”alltid företräda bolaget 

och teckna dess firma beträffande uppgifter som han skall sköta enligt 29 §”. 8 kap 36 § ABL 

syftar till organbehörighet, men har i vissa fall ansetts vara en specialregel om 

ställningsfullmakt. Lagändringar i ABL har emellertid gjorts, vilket kan ha medfört att 8 kap 

36 § ABL inte längre innefattar verkställande direktör som person med ställningsfullmakt. Av 

8 kap 29 § ABL framgår att den verkställande direktören i ett bolag, utöver att sköta den 

löpande verksamheten, får vidta åtgärder för styrelsens räkning, under förutsättning att 

åtgärderna är av ovanligt slag eller av stor betydelse och måste vidtas för att bolaget inte ska 

                                                           
29 Dotevall, Fullmakt och immateriella tjänster, s 57. 
30 NJA 1992 s 168, s 12. 
31 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen, s 134.  
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försättas i väsentlig olägenhet. Styrelsen måste dock underrättas om åtgärderna så snart som 

möjligt i dessa fall.32 

 

2.2.3.2 NJA 2001 s 191 I och II 

I NJA 2001 s 191 I och II var det fråga om huruvida en chefstjänsteman i en bank haft 

behörighet att ingå avtal angående villkoren för en borgensförbindelse, samt avseende avtal 

där låntagares betalningsskyldighet begränsats till vad som kunnat erhållas ur fastighet. I 

domen anförde HD att det ofta finns anledning att anse att den banktjänsteman som, genom 

sin ställning i banken, gör åtaganden gentemot kund, har den behörighet som krävs för att 

göra dessa åtaganden, oavsett vilka interna regler som gäller. En anledning till att 

banktjänstemannens behörighet får anses vara vidsträckt är att det förefaller svårt för 

bankkunder att skaffa sig insikt i vilken beslutsbefogenhet respektive banktjänsteman har. 

 

I detta mål har Svenska Bankföreningen, genom ett yttrande, understrukit att det är vanligt att 

en anställd inom bankväsendet, genom sin ställning, ingår överenskommelser för bankens 

räkning. Enligt sedvänja kan den anställda självständigt sluta avtal, vilka för banken blir 

bindande, och verksamheten får anses vara beroende av att anställda med sådan ställning kan 

ingå överenskommelser på detta vis. 

 

2.2.4  Toleransfullmakt  

En enstaka handling som, för annans räkning, utförs av person utan egenskap av mellanman, 

kan inte ses som en giltig rättshandling för den andre, såvida handlingen inte ratihaberas. I 

motiven framgår det att det uppkommer ett fullmaktsförhållande om den förstnämnde 

personen utför samma typ av handling upprepade gånger för den andres räkning, och den 

andre handlar i linje med den förstnämndes rättshandlingar. Fullmaktsförhållandet 

uppkommer oavsett om godkännandet sker uttryckligen eller genom konkludent handlande.33 

Denna typ av fullmakt benämns toleransfullmakt, och är en av två fullmakter som utvecklats 

genom rättspraxis.34 

 

Toleransfullmakten skiljer sig från de i avtalslagen reglerade fullmakterna, i det avseendet att 

huvudmannen inte uttryckt någon viljeförklaring vid en toleransfullmakt. Tredje man ska 

dock kunna utläsa huvudmannens vilja av yttre omständigheter, vilka kan härledas till 
                                                           
32 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s 202 f. 
33 Försl, s 71. 
34 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s 212. 
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huvudmannen. Toleransfullmakten är formlös och ett avtal kan bli bindande för huvudmannen 

trots att denne är passiv. Detta förutsätter emellertid att mellanmannens handlande vid 

upprepade tillfällen godkänts av huvudmannen. Skälet till att huvudmannen blir bunden 

genom passivitet är att skydda tredje man. Om tredje man är i god tro, ska denne kunna förlita 

sig på att behörighet för mellanmannen föreligger.35  

 

2.2.5  Kombinationsfullmakt  

Den andra av de två fullmakterna utvecklade genom rättspraxis, benämns 

kombinationsfullmakt.36 Det som föranleder en sådan fullmakt är en kombination av 

omständigheter, som tillsammans ger tredje man ett intryck av att en mellanman har 

behörighet att företa en rättshandling å huvudmannens vägnar. Dessa omständigheter kan 

ersätta kravet på sedvänja i 10 § 2 st. AvtL, och skiljer i det avseendet 

kombinationsfullmakten från ställningsfullmakten.37 Ytterligare en skillnad mellan dessa två 

fullmakter är att det föreligger en svagare anknytning mellan huvudmannen och 

kombinationsfullmakten.38 

 

2.2.5.1 Brist på viljeförklaring  

En mellanman kan binda en huvudman till en rättshandling, trots att huvudmannen inte 

uttryckligen lämnat någon viljeförklaring. Huvudmannen kan exempelvis utfärda en fullmakt 

och meddela mellanmannen att vidare instruktioner ska komma mellanmannen tillhanda för 

att fullmakten ska vara giltig. Bortser mellanmannen från detta meddelande och företar en 

rättshandling för huvudmannens räkning, utan att ha tagit del av de vidare instruktionerna, kan 

huvudmannen ändock bli bunden.39  

 

Bristen på uttryckt viljeförklaring från huvudmannen bidrar till att det, för tredje man i god 

tro, inte föreligger någon undersökningsplikt avseende mellanmannens befogenhet.40 Dock 

ställer detta ett högre krav på det förtroende tredje man bygger sin uppfattning på. Förtroendet 

måste vara av både subjektiv och objektiv art. Subjektiv i den bemärkelsen att tredje man 

varken har eller borde ha insett att en fullmakt inte förelegat – förtroendet ska ha föranlett 

                                                           
35 Dotevall, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s 111. 
36 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s 212. 
37 Dotevall, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s 115 f.  
38 Dotevall, Fullmakt och immateriella tjänster, s 61. 
39 Dotevall, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s 115 f.  
40 Dotevall, Fullmakt och immateriella tjänster, s 57. 
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ingåendet av avtalet. Förtroendet av objektiv art innebär att omständigheterna pekar på ett 

välgrundat antagande om fullmaktens existens.41  

 

En typisk situation som kan föranleda att tredje man ges intryck av att behörighet finns för 

mellanman, är i det fall en arbetsgivare gett en anställd exempelvis stämplar, broschyrer, 

brevpapper med företagets firma, och den anställde sedan använt dessa i syfte att binda 

arbetsgivaren gentemot tredje man.42 Den anställde ska även ha haft en sådan ställning som 

utåt sett gett uppfattningen att behörighet förelegat.43 Tredje man har dock bevisbördan om 

denne gör gällande att mellanmannen haft en kombinationsfullmakt, eftersom det som regel 

gäller att den som anför ett påstående, är den som har bevisbördan för detta påstående.44  

 

2.2.5.2 Tredje mans bevisbörda  

Tredje mans bevisbörda belystes av HD i NJA 1985 s 717, där tredje man inte kunnat visa ”att 

något beteende från bolagets sida har gett honom tillräckligt fog att räkna med att […] 

[försäljaren] hade behörighet att ingå leveransavtal för bolagets vägnar”.45 I fallet var det 

fråga om en i förväg tryckt avtalsblankett med utrymme för endast köpares och säljares 

underskrift, som en försäljare i ett bolag använt för att ingå ett leveransavtal å bolagets 

vägnar. Försäljaren agerade såsom säljarens ombud och överlämnade avtalsblanketten till 

köparen för underskrift, vilket köparen ansåg vara ett bindande anbud. Enligt köparen 

träffades avtal från och med dennes underskrift. HD konstaterade att det på avtalsblanketten 

inte funnits utrymme för underskrift av säljarens ombud, vilket innebar att det borde ha stått 

klart för köparen att det, för avtalsbundenhet, krävdes en underskrift av en behörig företrädare 

för bolaget. Utöver det faktum att det saknats en underskrift, kunde avtalet inte anses 

bindande för bolaget vid åberopad tidpunkt, eftersom behörighet för försäljaren att ingå 

avtalet varken följt av sedvänja eller andra omständigheter. 

 

I AD 1994:11 behandlades emellertid huruvida huvudmannen måste vara medveten om 

omständigheterna, vilka utåt sett kunnat anses behörighetsgrundande, eller om det är 

tillräckligt att huvudmannen borde ha insett omständigheterna. I fallet var det fråga om en 

mellanman som använt brevpapper från organisationen för att sluta ett anställningsavtal och 

                                                           
41 Dotevall, Fullmakt och immateriella tjänster, s 62. 
42 I NJA 2000 s 380 behandlades huruvida en biträdande jurist ansetts binda advokatbyrån han arbetade för, 

 till ett lån som han upptagit genom att använda förfalskad fullmakt utställd på byråns firmapapper.  
43 Dotevall SvJT 2003 s 642. 
44 Nordh SvJT 2012 s 792 f. 
45 Dotevall SvJT 2003 s 642. 



13 

 

dessutom utgett sig för att vara chef för ifrågavarande verksamhet, vilket föranlett tredje man 

att anta att mellanmannen haft behörighet att ingå avtalet. Mellanmannen ansågs dock inte ha 

bundit huvudmannen eftersom behörighet hade gått att utläsa utifrån en av huvudmannen 

åberopad författning.46  

                                                           
46 Dotevall SvJT 2003 s 643. 
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3 Rättsfallsreferat 

3.1  NJA 2013 s 659 - Agentavtalsfallet 

3.1.1  Bakgrund 

År 1996 ingick Asistan Turistik Ltd (Asistan) avtal med Apollo Resor AB (Apollo). Apollo 

anlitade Asistan med anledning av att Apollo arrangerade resor till Turkiet, där Asistan var 

verksamt. Avtalet gick ut på att Asistan skulle representera Apollo på plats i Turkiet, genom 

att ordna med busstransporter till och från hotell och flygplatser samt utflykter för turister. 

Asistan skulle även hjälpa Apollo vid förhandlingar av hotellavtal. Avtalet mellan Apollo och 

Asistan reviderades och ersattes genom att parterna förlängde avtalet med ett nytt avtal år 

2000 (ettårsavtalet), vilket årligen skulle förlängas till och med uppsägning. Ettårsavtalet 

ingicks med B.Ö., som fram till år 1998 var VD i Apollos dotterbolag FreeTime Holidays AB 

(Holidays) och hösten 2001 övergick till att vara anställd hos Apollo. B.Ö. ingick ytterligare 

ett avtal (treårsavtalet) med Asistan i mars 2001 för Apollos räkning. Samma år övergick 

Apollo till att tillhöra Kuoni-koncernen (Kuoni). 

 

Efter ingåendet av treårsavtalet 2001 kom Asistan aldrig att få leverera några tjänster åt 

Apollo enligt avtalet och väckte därmed talan mot Apollo 2009. Tvisten gällde huruvida B.Ö. 

haft behörighet att ingå treårsavtalet med Asistan för Apollos räkning.  

 

3.1.2  Sakomständigheter 

Asistan anförde i sin talan att Asistan bildades för att fungera som Apollos agent, vilket 

fastslogs i ett avtal år 1996. Avtalet var ett tillsvidareavtal som reglerade parternas förhållande 

tills ett nytt agentavtal ingicks 19 juli 2000, vilken undertecknades av B.Ö., VD i Apollos 

dotterbolag Holidays. Avtalet skulle gälla från 21 januari 2001 tillsvidare. 

 

Vidare anförde Asistan att bolaget och Apollo i mars 2001 ingått ett treårsavtal som B.Ö. 

skrivit under för Apollos räkning. Avtalet slöts under en kongress i Berlin, där parterna möttes 

efter att tidigare ha varit i kontakt med varandra angående treårsavtalet. Genom avtalet gavs 

Asistan en ensamrätt från den 1 april 2002 till och med den 31 oktober 2004, att för Apollos 

räkning utföra tjänster avseende charterturism i Turkiet. Apollo har dock, i strid mot detta 

avtal, självt eller via annan underleverantör utfört tjänsterna. Utöver treårsavtalet har tidigare 

avtal (från 1996 och 2000) fastslagit att Asistan haft exklusivitet i hela Turkiet som agent för 

Apollo. Förutom att avtalet varit till fördel för Asistan har det även varit till fördel för Apollo, 
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genom att en större trygghet i avtalsrelationen uppstod med en fast avtalsperiod och genom att 

priserna frystes under tre år till de priser som föreskrevs i ettårsavtalet. Treårsavtalet 

upprättades i två exemplar, varav B.Ö. tog det ena och Z.Ö. (Asistans ägare) tog det andra. 

Den 4 september 2001 mottog Asistan ett fax från Apollo, där det framgick att ”det befintliga 

avtalet”47 (Apollo syftade till ettårsavtalet) skulle upphöra om Asistan lämnade anbud om att 

fortsätta agentverksamheten. Asistan svarade att de förväntade sig att avtalet (syftade till 

treårsavtalet) skulle respekteras. Den 21 januari 2002 mottog Z.Ö. ett fax från P.W. (Apollos 

VD år 2001). Asistan uppfattade faxet som en av Apollo utfärdad återkallelse av B.Ö.s 

fullmakt. Den 14 maj 2002 fick Asistan del av en uppsägning av treårsavtalet från Apollo, och 

advokat kopplades därefter in.   

 

Apollo vitsordade att B.Ö. skrivit under treårsavtalet men att parterna inte ingått avtalet, 

varken på angivet sätt eller angiven tidpunkt. B.Ö. har heller inte tilldelats något uppdrag som 

medfört behörighet att ingå avtal med Asistan. Apollo anförde vidare att Asistan och B.Ö. 

försökt undanhålla information angående treårsavtalet för Apollo, och menar att B.Ö. haft 

andra avsikter än att tillgodose Apollos intressen. B.Ö. har agerat i strid med Apollos 

instruktioner och åsidosatte därigenom sin lojalitetsplikt. B.Ö. har tidigare brustit i sin lojalitet 

gentemot Apollo, eftersom han utgett sig för att vara firmatecknare i Apollo och förmått en 

agent att ställa säkerhet för B.Ö.s privata kredit. Dessutom har han förbisett instruktioner om 

firmaändring och försäljning av Holidays genom att endast sälja Holidays till ett bolag, över 

vilket han själv hade kontroll, utan att ändra firman. Enligt Apollo har B.Ö. inte varit 

främmande för att agera illojalt om det gynnat hans intressen, han har även vårdslöst hänvisat 

till Apollo. På grund av ovanstående varslades han i januari 2002, och avskedades i februari 

samma år. 

 

3.1.3  Rättsgrunder 

Asistan anförde i sin talan att det genom underskriften av ettårsavtalet bekräftades att B.Ö. 

haft behörighet att ingå avtal för Apollos räkning, eftersom Apollo aldrig invänt mot detta 

avtal. Asistan har därför haft all anledning att utgå från att B.Ö. haft behörighet och 

befogenhet att även ingå treårsavtalet. Ingen ändring gjordes genom treårsavtalet angående 

Asistans exklusivitet i hela Turkiet och avtalet var till fördel för såväl Asistan som Apollo. 

B.Ö. förhandlade och ingick avtal med turkiska samarbetspartners för både Apollos och 

Holidays räkning i Turkiet, därav torde det ha ansetts föreligga en ställningsfullmakt även vid 

                                                           
47 NJA 2013 s 659, s 4. 
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ingåendet av treårsavtalet, enligt Asistan. Asistan anförde dessutom att Apollo brutit mot 

avtalet genom uppsägningen av det, samt anlitandet av en ny agent, vilket gjort att Asistan, på 

grund av avtalsbrottet, lidit skada. Asistan yrkade därför skadestånd enligt det positiva 

kontraktsintresset, varigenom Asistan skulle försättas i samma situation som om Apollo 

fullföljt treårsavtalet. Asistan har begränsat sin skada genom att försöka hitta en alternativ 

uppdragsgivare för säsongerna 2003 och 2004, vilket dessvärre visade sig vara omöjligt. För 

att undvika kostnader som inte kunde täckas av intäkter, begränsade Asistan sin skada genom 

att upphöra med verksamheten inför år 2003. För det fall oaktsamhet skulle krävas för 

skadestånd, ansåg Asistan att Apollo förfarit oaktsamt. 

 

Apollo anförde att avtalet inte var giltigt med anledning av att B.Ö. inte varit behörig att ingå 

avtalet. Apollo anförde vidare att B.Ö. inte kunnat inneha en ställningsfullmakt, vare sig 

genom lag, sedvänja eller anställning. I det fall domstolen skulle finna att avtalet ingåtts, har 

B.Ö. i vart fall saknat befogenhet att ingå avtalet. Apollo hävdade att bolaget inte förfarit 

oaktsamt. Apollo har bestridit att Asistan lidit skada. Asistan har dessutom underlåtit att 

begränsa sin skada, varför eventuell skadeståndsskyldighet skulle jämkas till noll. 

 

3.1.4  Tingsrättens dom 

Enligt TR kunde behörighet inte följa av ställningsfullmakt. Däremot ansåg TR att det, på 

grund av att B.Ö. varit ansvarig för att ingå hotellavtalen i Turkiet, förelegat en 

toleransfullmakt som gett B.Ö. behörighet att ingå även treårsavtalet med Asistan. Vidare 

resonerade TR huruvida B.Ö. överskridit sin befogenhet genom avtalsingåendet, men 

konstaterade att Apollos åberopade bevisning angående B.Ö.s överskridande av befogenheten 

inte varit tillräckligt precis och konkret för att kunna läggas till grund för att konstatera en 

befogenhetsinskränkning. Slutligen fann TR att Apollo inte kunnat bevisa att B.Ö. saknat 

befogenhet, och förklarade därmed treårsavtalet giltigt. 

 

3.1.5  Hovrättens dom 

I likhet med TR fann HovR att B.Ö. inte haft ställningsfullmakt att ingå treårsavtalet. Även 

om en toleransfullmakt kunde anses ha uppkommit genom B.Ö.s upprepade rätt att ingå 

hotellavtalen, ansåg HovR att Asistan inte med fog kunnat anta att detsamma gällde för 

treårsavtalet. Enligt HovR kunde det inte ha ålegat Apollo att klargöra för Asistan att B.Ö. 

saknat behörighet att ingå treårsavtalet. HovR ansåg att Asistan tagit en risk genom att inte 



17 

 

försäkra sig om B.Ö.s behörighet vid avtalsingåendet, och upphävde därmed TRs dom. 

Treårsavtalet förklarades ogiltigt.  

 

3.1.6  HDs domskäl 

I HDs domskäl konstaterades att Apollo anlitat Asistan som samarbetspart i egenskap av 

agent för åren 1996-2002. Samarbetet innebar för Asistan en ensamrätt att utföra olika tjänster 

åt Apollo i Turkiet.48 Apollo hade genom särskild personal hos Apollo, så kallade 

kontraktörer, ingått avtal med ett antal hotell på sina resmål. Det tidigare nämnda ettårsavtalet 

undertecknades av B.Ö., som vid tiden för undertecknandet var ansvarig för Apollos 

verksamhet i Turkiet samt VD i Apollos dotterbolag, Holidays.49 Apollo blev ett helägt 

dotterbolag till Kuoni i januari 2001.50 I mars 2001 undertecknades treårsavtalet, vilket skulle 

ersätta ettårsavtalet. Treårsavtalet var, med enstaka förändringar, till stor del identiskt med 

ettårsavtalet. Det som var nytt i treårsavtalet var dels att det skulle gälla för tre säsonger, dels 

att det omfattade en klausul om att Apollo skulle ersätta Asistan för förluster vid en förtida 

uppsägning.51 B.Ö. var den som undertecknade avtalet för Apollo och benämndes i avtalet 

med samma titel som i ettårsavtalet, ”Product Manager”. Vid avtalsslut var B.Ö. fortfarande 

anställd i Holidays. Hans anställning övergick dock från Holidays till Apollo hösten 2001, och 

upphörde 2002.52 

 

Vid ingåendet av treårsavtalet hade B.Ö. ingen firmateckningsrätt, och det fanns inget 

uppdrag av vilket behörighet följde. Asistan påstod dock att B.Ö. varit behörig att ingå 

treårsavtalet genom antingen en ställningsfullmakt, toleransfullmakt eller 

kombinationsfullmakt.53 

 

I domskälen återger HD en princip som gäller i andra rättssystem,54 befogad tillit, där ”[d]en 

som skapar befogad tillit hos någon annan, om att han företräds av en behörig person i en viss 

avtalssituation, kan [...] bli bunden av personens handlande”.55 Enligt HD är de yttre 

omständigheterna, som härrör från huvudmannen och som kunnat iakttas av tredje man, 

avgörande. I fråga om tredje man kunnat hysa befogad tillit gällande behörigheten får, enligt 

                                                           
48 Stycke 1, NJA 2013 s 659. 
49 Stycke 2, NJA 2013 s 659. 
50 Stycke 3, NJA 2013 s 659. 
51 Stycke 4, NJA 2013 s 659. 
52 Stycke 5, NJA 2013 s 659. 
53 Stycke 9, NJA 2013 s 659. 
54 Art.-II.-6:103 (3) DCFR. 
55 Stycke 12, NJA 2013 s 659. 
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HD, hänsyn tas till ”vilket slags avtal det rör sig om, vilken verksamhet det gäller, hur vanligt 

förekommande avtalstypen är och vilka åtaganden avtalet innebär”.56  

 

3.1.6.1 Bedömningen i målet 

HD gjorde, i likhet med övriga instanser, bedömningen att Asistan inte kunnat visa att 

sedvänja i resebranschen förelegat, vilken enligt 10 § 2 st. AvtL hade kunnat grunda en 

ställningsfullmakt för B.Ö. att ingå avtalet i fråga.57 Det fanns heller inte något skriftligt avtal 

som förenade B.Ö. med Apollo. B.Ö. arbetade dock direkt under Apollos VD.  

 

B.Ö. hade rätt att ingå hotellavtal å Apollos vägnar.58 Treårsavtalet, som var ett agentavtal, 

var emellertid ett annat slags avtal än hotellavtalen. Genom ett agentavtal intog nämligen 

agenten en förtroendeställning i samband med att denne, i flera hänseenden, agerade som 

researrangörens samarbetspartner. Innan ettårsavtalet ingicks, hade parterna samarbetat med 

varandra i fem år. Asistan var dessutom Apollos enda agent i Turkiet.59  

 

Två väsentliga förändringar gjordes i samband med treårsavtalet. Den första gällde tiden för 

avtalet, vilken nu kom att vara tre år istället för ett år. Den andra förändringen avsåg Apollos 

ersättningsskyldighet gentemot Asistan. Båda förändringarna var till Asistans fördel, dock har 

det inte visats att de var till fördel för Apollo. HD ansåg istället att avtalet medförde en 

försämring av Apollos avtalssituation.60 

 

Enligt B.Ö.s vittnesmål hyste Asistan oro inför framtiden i och med Apollos ägarbyte i januari 

2001, och föreslog därför treårsavtalet. Utöver detta hade ett danskt bolag inom Kuoni-

koncernen anlitat en annan agent i Turkiet, vilket borde ha föranlett att Asistan måste ha insett 

att förutsättningarna för Apollos verksamhet hade förändrats, och att agentfrågan i koncernen 

förmodligen skulle ses över. Med detta som grund, angav HD att det torde ”funnits anledning 

för Asistan att känna beaktansvärd osäkerhet om B.Ö. hade rätt att ingå treårsavtalet”.61 

 

                                                           
56 Stycke 12, NJA 2013 s 659. 
57 Stycke 13, NJA 2013 s 659. 
58 Stycke 14, NJA 2013 s 659. 
59 Stycke 15, NJA 2013 s 659. 
60 Stycke 16, NJA 2013 s 659. 
61 Stycke 17, NJA 2013 s 659. 
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HD dömde att Asistan inte kunnat hysa befogad tillit i fråga om B.Ö.s behörighet att ingå 

treårsavtalet.62 Apollo blev därför inte bundet av avtalet och Asistans talan ogillades.63 

 

3.1.7  Kommentar till HDs dom 

Christina Ramberg, professor i civilrätt, har i Juridisk Tidskrift uttryckt sin mening angående 

HDs dom i Agentavtalsfallet. Hennes slutsats är att HD, genom domen, moderniserat 

fullmaktsläran.64  

 

”HD:s moderna fullmaktslära innebär att man tar hänsyn till vad tredje man borde känna till 

om huvudmannens intentioner redan vid bedömningen av om fullmäktigen har behörighet.”65 

 

I tidigare domar har HD klargjort att en mellanman med ställningsfullmakt har ett begränsat 

utrymme, eftersom rättshandlingarna handlar om rutinåtgärder. Ett avtal av större betydelse 

kan undantagsvis binda huvudmannen om det ingåtts av en mellanman med 

ställningsfullmakt.66 

 

I Agentavtalsfallet avvisar HD att en ställningsfullmakt skulle vara aktuell, och visar att 

ställningsfullmaktens omfång inte ska utvidgas. Ramberg skriver att rättsreglerna rörande 

ställningsfullmakt infördes för ett sekel sedan, och avsåg standardiserade småtransaktioner, 

vilka var vanliga då. Affärslivet ser annorlunda ut idag, vilket gör att det blir opraktiskt att 

grunda en ställningsfullmakt på en svåridentifierad sedvänja.67 Hon finner anledning att 

argumentera huruvida sedvänjan fyller en självständig funktion inom svensk rätt, med 

anledning av att fullmaktstyperna tolerans- och kombinationsfullmakt har utvecklats genom 

rättspraxis.68 

 

  

                                                           
62 Stycke 18, NJA 2013 s 659. 
63 Stycke 19, NJA 2013 s 659. 
64 Ramberg JT Nr 2 2013/14 s 406. 
65 Ramberg JT Nr 2 2013/14 s 411. 
66 Ramberg JT Nr 2 2013/14 s 407. 
67 Ramberg JT Nr 2 2013/14 s 407. 
68 Ramberg JT Nr 2 2013/14 s 408. 
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Enligt Ramberg styrker HD genom sin dom att institutet kombinationsfullmakt föreligger, 

samt klargör för vilka omständigheter som är av betydelse för att behörighet ska kunna 

grundas på en sådan fullmakt. Hon anser att en tydlig rättsregel går att utläsa genom stycke 12 

i domskälen: 

 

”Den som skapar en befogad tillit hos någon annan, om att han företräds av en behörig person 

i en viss avtalssituation, kan… bli bunden av personens handlande… Avgörande är de yttre 

förhållanden som härrör från huvudmannen och som tredje man har kunnat iaktta… Vid 

bedömningen av om tredje man har kunnat hysa en befogad tillit om att det fanns en 

behörighet, får hänsyn tas till bl.a. vilket slags avtal det rör sig om, vilken verksamhet det 

gäller, hur vanligt förekommande avtalstypen är och vilka åtaganden avtalet innebär.”69   

 

3.2 NJA 2014 s 684 - Förlikningsfallet 

3.2.1  Bakgrund 

Skanska Byggsystem AB (Skanska) köpte vattenkoppel av Alvesta VVS Material AB 

(Alvestabolaget) till sin tillverkning av hus. Vattenkopplen var tillverkade av VSH Fitting AB 

(VSH), och Broen Raufoss AB (Broen) var generalagent för vattenkopplen. Skanska uppförde 

bostadshus och 2007 brast ett vattenkoppel i ett av Skanskas byggnadsprojekt i Enköping. 

Därefter brast fler koppel av samma sort i Skanskas olika projekt, vilket orsakade omfattande 

vattenskador. På grund av detta yrkade Skanska, den 18 mars 2008, skadestånd av 

Alvestabolaget genom ett skriftligt skadeståndskrav. All kontakt angående skadeståndsansvar 

hölls med Alvestabolagets VD L.H. 

 

30 april 2008 uppgick Alvestabolaget, genom en fusion, i Solar Sverige AB (Solar). I och 

med detta överfördes Alvestabolagets verksamhet till en division inom Solar 

(Alvestadivisionen), för vilken L.H. blev chef. L.H. ingick även i Solars styrelse. Fusionen 

innebar dessutom att Alvestabolagets rättigheter och skyldigheter övergick på Solar.  

 

Skanska höll ett antal möten avseende skadorna och vattenkopplen, och L.H. företrädde 

Alvestadivisionen vid dessa möten. Ett av mötena hölls 18 september 2008. I slutet av samma 

månad skickades ett brev från Skanska till Solar, i vilket det framgick att L.H. för Solars 

räkning ingått ett förlikningsavtal som innebar att Solar, till Skanska, skulle betala  

                                                           
69 Ramberg JT Nr 2 2013/14 s 409.  
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3 040 000 kr. I brevet fanns en handling bifogad, vilket var en bekräftelse på 

förlikningsavtalet. Solars VD K.S. meddelade, när han tog del av brevet 1 oktober 2010, att 

Solar skulle undersöka saken närmare. Solar bestred dock betalningsskyldighet.  

 

3.2.2  Sakomständigheter 

Skanska anförde i sin talan att parterna ingått ett förlikningsavtal den 18 september 2008. 

Avtalet innebar en skyldighet för Solar att till Skanska betala 3 040 000 kr. Beloppet förföll 

till betalning den 17 oktober 2008 utan att någon betalning erlades. 

 

Solar anförde att avtal inte ingåtts den 18 september 2008. Skanska ska ensidigt vid denna 

tidpunkt ha lämnat en viljeförklaring, vilken inte accepterats av Solar.  

 

3.2.3  Rättsgrunder 

Skanska anförde att behörighet borde ha ansetts föreligga för L.H. att ingå förlikningsavtalet 

för Solars räkning, på grund av L.H.s ställning som chef för Alvestadivisionen. Vad gäller 

L.H.s befogenhet var bolaget i god tro. Solar ratihaberade avtalet genom att inte bestrida 

L.H.s behörighet inom skälig tid efter att bolaget fått kännedom om avtalet den 29 september 

2008. Sammantaget ansåg Skanska att detta borde ha resulterat i bundenhet för Solar, vad 

gäller förlikningsavtalet. 

 

Solar anförde att om avtal ansågs vara slutet, skulle det för Solar inte vara bindande, eftersom 

L.H. varken haft behörighet eller befogenhet att ingå ett förlikningsavtal, på grund av att L.H. 

varken var firmatecknare eller hade behörighet genom ställningsfullmakt att ingå ett 

förlikningsavtal för Solars räkning. 

 

Solar bestred att Skanska varit i god tro avseende L.H.s befogenhet att ingå avtalet. Solar har 

inte ratihaberat, och inte heller blivit bunden till, förlikningsavtalet genom konkludent 

handlande. Solar anförde att Skanska redan den 25 september 2008 visste att avtalet inte 

skulle godkännas. Ytterligare förutsättningar som skulle vara uppfyllda för att 

förlikningsavtalet ansetts slutet, var att VSH och Broen skulle bistå uppgörelsen ekonomiskt. 

Förutsättningarna var enligt Solar kända för Skanska, och eftersom de inte var uppfyllda 

kunde inget förlikningsavtal ha ingåtts. 
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3.2.4  Tingsrättens dom 

TR fann att L.H. inte haft rätt att, genom ställningsfullmakt, ingå förlikningsavtalet. En 

toleransfullmakt har inte heller varit aktuell eftersom upprepade handlingar, vilka skulle 

kunna föranleda en sådan fullmakt, inte har anförts. TR bedömde att L.H. haft en 

kombinationsfullmakt och att Skanska således haft anledning att uppfatta att L.H. handlat 

inom sin befogenhet. TR ansåg att förlikningsavtalet var giltigt och därmed bindande för 

huvudmannen. 

 

3.2.5 Hovrättens dom 

HovR instämde i TRs bedömning att en ställningsfullmakt, med sedvänja som grund, inte 

kunde följa av L.H.s ställning. HovR gjorde även samma bedömning som TR avseende 

toleransfullmakt, eftersom det inte fanns något åberopat exempel på upprepade handlingar. 

Enligt HovR har Skanska emellertid inte haft anledning att tolka omständigheterna såsom att 

L.H. haft behörighet att ingå förlikningsavtalet. Förlikningsavtalet ansågs därmed inte ingått. 

 

3.2.6  HDs domskäl 

HD konstaterade att den bekräftande kontraktshandling som Skanska översände till L.H. för 

underskrift aldrig blev undertecknad.70 I enlighet med övriga instanser bedömde HD att det 

inte fanns någon visad sedvänja angående L.H.s behörighet att ingå avtalet, vilket betyder att 

L.H. inte kunde anses inneha en ställningsfullmakt enligt 10 § 2 st. AvtL.71  

 

3.2.6.1 Allmänt om tillitsgrundad fullmakt 

Angående huvudmannens riktade viljeförklaring till tredje man, har HD refererat till ”NJA II 

1915 s. 184; jfr s. 193, där det uttalas att skälet till avtalskravet i 10 § andra stycket är att 

lagstiftningen om fullmakt tar sikte på endast sådana fall där huvudmannens vilja ligger till 

grund för mellanmannens behörighet”.72 HD tog vidare upp möjligheten till uppkomst av 

fullmakt genom konkludent handlande, eftersom allmänna principer om viljeförklaringar var 

tillämpliga i fallet. Som exempel angav HD att det ”nämns i förarbetena att [...] om 

huvudmannen upprepade gånger godtagit avtal som ingåtts i hans namn kan i detta ligga en 

fullmakt för framtiden”.73 Fastän någon uttrycklig viljeförklaring inte föreligger, har HD 

konstaterat att huvudmannen kan bli bunden även i andra fall än när det föreligger 

                                                           
70 Stycke 2, NJA 2014 s 684. 
71 Stycke 8, NJA 2014 s 684. 
72 Stycke 9, NJA 2014 s 684. 
73 Stycke 9, NJA 2014 s 684. 
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ställningsfullmakt respektive fullmakt grundad på huvudmannens konkludenta handlande. 

Dock endast under förutsättning att omständigheterna i det enskilda fallet motiverar det.74  

 

HD hänvisade till HDs dom i NJA 2002 s 244, där domstolen uttalat att om en behörighet 

betraktas som ändamålsenlig, kan en fullmakt på grund av en viss ställning föreligga, trots att 

behörigheten inte kan förankras i lag eller sedvänja.75 Vad gäller den befogade tilliten har HD 

hämtat vägledning ur Agentavtalsfallet, där Högsta domstolen klargjorde ”att den som skapar 

en befogad tillit hos någon annan, om att han företräds av en behörig person i en viss 

avtalssituation, kan bli bunden av personens handlande. Avgörande är de yttre förhållanden 

som härrör från huvudmannen och som den tredje mannen har kunnat iaktta”.76  

 

HD redogjorde i sina domskäl för två betydelsefulla krav som ställs för att det ska anses 

föreligga en befogad tillit hos tredje man, se 3.2.6.2 och 3.2.6.3. 

 

3.2.6.2 Tillitskravet 

Enligt HD kan 11 § 1 st. AvtL sägas stå i linje med att det ska föreligga en faktisk befogad 

tillit för att en fullmakt ska kunna grundas på tredje mans uppfattning av mellanmannens 

behörighet.77 Angående tredje mans befogade tillit angav HD, i enlighet med HDs uttalande i 

Agentavtalsfallet, att hänsyn ska tas till bland annat vilket slags avtal det rör sig om, vilken 

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

gäller.78 Utöver dessa förhållanden, kan tredje mans kännedom om mellanmannens annars 

företagna rättshandlingar i förhållande till andra vara av betydelse, eller till exempel när 

förhandlingar har pågått under en längre tid, vilket har gett tredje man anledning att tro att 

huvudmannen kommer att godkänna en eventuell rättshandling företagen av mellanmannen. 

Den befogade tilliten hos tredje man kan alltså i vissa fall grundas på en huvudmans 

passivitet.79 

 

3.2.6.3 Härrörandekravet 

Yttre förhållanden, som grundar den befogade tilliten för tredje man, ska härröra från 

huvudmannen. HD uttalade att det inte räcker med att tredje man ”har haft fog för att tro att 

                                                           
74 Stycke 10, NJA 2014 s 684. 
75 Stycke 11, NJA 2014 s 684. 
76 Stycke 12, NJA 2014 s 684. 
77 Stycke 14, NJA 2014 s 684. 
78 Stycke 15, NJA 2014 s 684. 
79 Stycke 16, NJA 2014 s 684. 
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mellanmannen var behörig att företräda huvudmannen. De omständigheter som ligger till 

grund för bedömningen att en befogad tillit har förelegat ska på ett relevant sätt kunna knytas 

till huvudmannen”.80 Det ska i regel inte gå att göra en huvudman avtalsbunden i det fall en, i 

förhållande till huvudmannen, helt utomstående person, gett tredje man anledning att tro att 

han företräder huvudmannen.81 För att huvudmannen ska bli avtalsbunden i fall som detta, 

krävs det att han haft erforderlig insikt om att tredje man kunnat uppfatta omständigheterna 

som sådana att de kunnat leda till dennes befogade tillit i behörighetshänseende. HD har i 

samband med denna redogörelse belyst bestämmelsen i 19 §, som föreskriver att den som 

lämnat fullmakt i vissa fall är skyldig att ge tredje man ett meddelande om fullmakten blivit 

återkallad. Skyldigheten uppkommer när huvudmannen ”har särskild anledning att befara” att 

mellanmannen kommer att företa en rättshandling mot tredje man trots återkallad fullmakt. 

HD kommenterade denna bestämmelse som att ”den ger stöd för ett tämligen högt ställt krav 

på insikt hos huvudmannen”.82 

 

Det är i regel inte tillräckligt att beskylla huvudmannen för oaktsamhet för att göra honom 

avtalsbunden. I dessa fall blir det snarare fråga om skadeståndsansvarighet än 

avtalsbundenhet.83 Det skulle dock kunna tänkas att oaktsamhetsfrågan får betydelse i de fall 

huvudmannen exculperar sig för att undgå bundenhet. Huvudmannen kan till exempel i 

efterhand komma på att han föranlett omständigheter som kunnat ge, någon för honom okänd, 

tredje man anledning att hysa befogad tillit i behörighetshänseende. För att undgå bundenhet i 

oklara fall som dessa, ska huvudmannen kunna visa att han saknade möjligheter att förhindra 

att en missförståndssituation uppkom. HD uppmärksammade att utgångspunkten i 19 § AvtL 

är att tredje man är känd.84 

 

3.2.6.4 Befogad tillit när en person i chefsställning rättshandlar 

I målet behandlas frågan om vad som gäller i tillitshänseende i det fall mellanmannen haft en 

chefsposition hos huvudmannen.85 Om företagsledningen har tydliggjort chefspositionen utåt 

och verksamhetsdelen är självständig och väl avgränsad, torde tredje man ha grund att 

förutsätta att personen i chefspositionen har behörighet att företräda huvudmannen avseende 

sådana rättshandlingar som anses normala för den vardagliga verksamheten, vilket ligger i 

                                                           
80 Stycke 17, NJA 2014 s 684. 
81 Stycke 18, NJA 2014 s 684. 
82 Stycke 19, NJA 2014 s 684. 
83 Stycke 20, NJA 2014 s 684. 
84 Stycke 21, NJA 2014 s 684. 
85 Stycke 22, NJA 2014 s 684. 
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linje med 8 kap 29 § 1 st. ABL, som stadgar att en VD i ett bolag har rätt att företa 

rättshandlingar som är hänförliga till bolagets löpande förvaltning.86 Företaget, som 

tydliggjort chefspositionen utåt, borde likaså inse att tredje man kan hysa befogad tillit 

avseende mellanmannens behörighet.87 Sedvänja behöver således inte ligga till grund för 

verksamhetschefers behörighet i de fall tredje man haft befogad tillit. Befogad tillit kan dock 

inte åberopas i de fall en person i chefsställning företar rättshandlingar som ligger utanför 

förvaltningen av den vardagliga verksamheten.88  

 

3.2.6.5 Betydelsen av chefsställning i detta fall 

Verksamhetsgrenen, för vilken L.H. var divisionschef, var väl avgränsad och L.H.s 

chefsställning hade tydliggjorts utåt. Med det sagt, hade Skanska anledning att utgå från att 

L.H. haft behörighet att sluta avtal inom ramen för den vardagliga verksamheten i 

Alvestadivisionen. Detta måste Solar ha insett, eftersom det var Solar som utsett L.H. till 

divisionschef.89 

 

Avtalet i fråga var ett förlikningsavtal till ett förhållandevis högt belopp i jämförelse med 

verksamhetsgrenens resultat och omsättning. Överenskommelsen omfattade, utöver redan 

inträffade skador, delvis risken för framtida skador, samt en tvistlösningsklausul. 

Förlikningsavtal innefattar i regel överväganden, vilka inte är normala för den vardagliga 

verksamheten, bland annat huruvida rättslig grund för ansvar föreligger.90 

 

Ingåendet av förlikningsavtalet kunde inte anses tillhöra den löpande förvaltning som L.H. 

kunnat sköta ensam. Skanska utgick visserligen från att L.H. på grund av sin position haft 

behörighet att ingå förlikningsavtalet, dock kunde tilliten inte anses befogad.91  

 

3.2.6.6 Betydelsen av de sammantagna omständigheterna  

Tidsperioden för förhandlingarna ansågs vara av betydelse i en avtalssituation och likaså 

Skanskas uppfattning om Solars förvaltning av affärer. I och med att det rörde sig om ett 

viktigt avtal, ansåg HD att det för Skanska borde ha varit en självklarhet att undersöka 

huruvida behörighet förelåg för L.H. Förutom det faktum att avtalet var viktigt, hade det inte 

                                                           
86 Stycke 23, NJA 2014 s 684. 
87 Stycke 24, NJA 2014 s 684. 
88 Stycke 25, NJA 2014 s 684. 
89 Stycke 26, NJA 2014 s 684. 
90 Stycke 27, NJA 2014 s 684. 
91 Stycke 28, NJA 2014 s 684. 
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inträffat något som medförde att Skanska hade fått skäl att tro att L.H. hade behörighet att 

ingå avtalet.92 

 

Det ”[saknades] betydelse om den uppfattning som Skanska må ha haft om L.H.s behörighet 

härrörde från Solar eller inte” eftersom HDs ansåg att Skanska inte kunde ”anses ha haft 

befogad anledning att räkna med att L.H. var behörig att ingå det ifrågavarande avtalet för 

Solars räkning”.93 Solar ansågs därmed inte vara bundet till förlikningsavtalet.94 

 

3.2.7  Särskilt tillägg av justitierådet Stefan Lindskog 

Som framgår av uppsatsens andra kapitel finns det benämningar för olika typer av fullmakter i 

rättslitteraturen. Stefan Lindskogs åsikt är att dessa ”goda begrepp” inte ska underskattas. Han 

ifrågasätter dock om de förekommande benämningarna i viss mån kan undanskymma de 

grundläggande strukturerna avseende uppkomsten av en fullmakt. Först i Agentavtalsfallet har 

det tydligt utretts att det systematiskt sett finns två huvudtyper av fullmakter, varav den ena 

grundas på huvudmannens vilja enligt avtalslagen, och den andra grundas enligt rättspraxis på 

tredje mans befogade tillit. Enligt Lindskog åtskiljs dessa huvudtyper ”efter rekvisit som inte 

sammanfaller med den vanliga uppdelningen i ställningsfullmakt, toleransfullmakt och 

kombinationsfullmakt”.95  

 

En kombinationsfullmakt kan, enligt Lindskog, ibland härledas till huvudmannens vilja, dock 

är den oftast grundad på tredje mans befogade tillit. Vidare anger han att en ställningsfullmakt 

bygger på huvudmannens vilja enligt 10 § 2 st. AvtL. I Förlikningsfallet är dock den i fallet 

åberopade ställningsfullmakten tillitsgrundad.96  

 

Av avgörandet framgår att tredje mans befogade tillit inte är en tillräcklig grund för att 

fullmakt ska föreligga. Det måste även finnas omständigheter som medför att huvudmannen 

får ansvara för tredje mans tillit.97 Det bör krävas att huvudmannen orsakat en felaktig 

uppfattning hos tredje man och insett risken med denna, för att huvudmannen ska kunna bli 

                                                           
92 Stycke 29, NJA 2014 s 684. 
93 Stycke 30, NJA 2014 s 684. 
94 Stycke 30, NJA 2014 s 684. 
95 Stycke 1, Särskilt tillägg NJA 2014 s 684. 
96 Stycke 3, Särskilt tillägg NJA 2014 s 684. 
97 Stycke 5, Särskilt tillägg NJA 2014 s 684. 
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avtalsbunden. HD ansåg därmed att det för avtalsbundenhet inte är tillräckligt att 

huvudmannen oaktsamt orsakat tredje man en felaktig uppfattning.98  

 

  

                                                           
98 Stycke 6, Särskilt tillägg NJA 2014 s 684. 
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4 Tilläggens rättsliga betydelse  

Om ett justitieråd vill göra ett särskilt yttrande i HDs dom, genom att utveckla sin egen 

mening i den aktuella domen, kan denne göra ett tillägg.99 Tillägget kan vara ett yttrande som 

övriga justitieråd valt att inte ta med i domskälen.100 Emellanåt görs det tillägg för att 

justitieråden, utöver det aktuella målet, vill vidga perspektivet genom att göra allmänna 

uttalanden i ett visst ämne.101 

 

HDs ledamöter är enade om att det ska framgå om andra justitieråd delar samma mening som 

den som gjort tillägget, eller om tillägget endast gjorts för egen del.102 Ett tillägg har inte 

något prejudikatvärde, utan prejudikatet återfinns i HDs avgörande. Tillägget kan således inte 

ändra eller utveckla ett avgörande, vilket gäller oavsett om ledamöterna är överens om 

tilläggets innehåll.103 Om ett justitieråd däremot anser att ett visst problem inte lämpar sig för 

lösning genom prejudikat, kan denne göra tillägg för att uppmärksamma lagstiftaren om 

bristfällig lagreglering eller för att framställa önskemål om behandling av problemet.104  

  

                                                           
99 Knutsson, Festskrift till Bertil Bengtsson, s 271, Calissendorff m fl, SvJT 2012 s 313. 
100 Knutsson, Festskrift till Bertil Bengtsson, s 282. 
101 Knutsson, Festskrift till Bertil Bengtsson, s 274. 
102 Calissendorff m fl, SvJT 2012 s 313. 
103 Calissendorff m fl, SvJT 2012 s 317. 
104 Knutsson, Festskrift till Bertil Bengtsson, s 276. 
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5 Analys  

I år, 2015, har det passerat 100 år sedan institutet fullmakt stadgades. Såsom Ramberg skriver 

i sin artikel (se 3.1.7) är de vardagliga rättshandlingarna, som företogs av en mellanman för 

100 år sedan, inte desamma som de rättshandlingar en mellanman företar idag. I och med 

detta ter det sig naturligt att fullmaktens rättsområde ser annorlunda ut idag. Av 10 § 2 st. 

AvtL framgår det att antingen lag eller sedvänja ska föreligga för att en ställningsfullmakt ska 

vara giltig. Sedvänjan som grund för ställningsfullmakt har dock genom rättspraxis fått en 

smärre betydelse, eftersom den kan vara svår att urskilja på grund av att nya branscher och 

tjänster tillkommit på arbetsmarknaden sedan begreppet stiftades i lag.  

 

I det fall varken sedvänja eller lag legat till grund för en fullmakt, kan det finnas anledning att 

se till yttre omständigheter, vilka utåt sett gett intryck av att en fullmakt förelegat. Sedvänja 

kan, med anledning av arbetsmarknadens fortlöpande utveckling, vara svårare att påvisa än de 

yttre omständigheterna som råder i en avtalssituation. I Agentavtalsfallet och Förlikningsfallet 

resonerade HD huruvida yttre omständigheter härrörande från huvudmannen gett upphov till 

tredje mans befogade tillit (se 3.2.6.3). Därmed kan det diskuteras huruvida de yttre 

omständigheterna kan komma att väga tyngre än sedvänjan i framtida domar. 

 

5.1  Behörighet eller inte? 

5.1.1  Tredje mans försiktighet 

För att undersöka om rättsläget har förändrats avseende fullmakter, i och med HDs 

avgöranden i Agentavtalsfallet och Förlikningsfallet, anser vi att en redogörelse för hur HD 

har resonerat kring behörighetsfrågan i tidigare domar är av betydelse. Tredje man har inte 

alltid varit skyddad i de fall det har funnits omständigheter som, på ett eller annat sätt, 

bibringat uppfattningen att behörighet förelegat för viss person att ingå rättshandlingar för 

annans räkning. I varken NJA 1985 s 717, NJA 1990 s 591 eller NJA 1992 s 168 har HD 

ansett att tredje man haft anledning att uppfatta mellanmannen som behörig. Till att börja med 

har HD, i NJA 1985 s 717 (se 2.2.5.2), lagt större vikt vid behörighetsfrågan än vid tredje 

mans uppfattning av avtalets innehåll, vilket två justitieråd beaktade i en skiljaktig mening. I 

detta fall var tredje man en konsument. Vi anser därmed, i likhet med de skiljaktiga 

justitieråden, att HD borde ha lagt mer vikt vid avtalets innehåll och hur avtalet uppfattats av 

konsumenten, eftersom det för denne kan vara svårt att avgöra vilken behörighet en försäljare 
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har vid ingående av avtal, samt att veta i vilka situationer en konsument borde undersöka en 

försäljares behörighet närmre.  

 

Vidare i NJA 1990 s 591 (se 2.2.3) hade tredje man dragit slutsatsen att behörighet förelegat 

baserat på omständigheten att mellanmannen tidigare hade ingått avtal för huvudmannens 

räkning. Eftersom tidigare avtal inte varit av samma slag som det särskilda avtalet tredje man 

ingått fastslog HD att tredje man, genom att inte undersöka om mellanmannen var behörig att 

företräda huvudmannen, ingått avtalet på egen risk. Av utfallet i NJA 1990 s 591 drar vi en 

parallell till Agentavtalsfallet, i vilket det också var fråga om ett avtal som inte varit av det 

slag mellanmannen tidigare haft behörighet att ingå. Tredje man har inte i något av dessa 

rättsfall kunnat grunda sin uppfattning på omständigheten att mellanmannen tidigare haft 

behörighet att ingå avtal eftersom avtalen inte varit av samma slag.  

 

I det fall tredje man har åberopat sedvänja som grund för sin uppfattning om mellanmannens 

behörighet, utan att ha kunnat bevisa att sedvänja förelegat (se 2.2.3, NJA 1992 s 168), har 

HD gjort bedömningen att det föreligger en undersökningsplikt för tredje man avseende 

mellanmannens behörighet. I Förlikningsfallet (se 3.2) kunde tredje man inte bevisa att 

sedvänja förelegat för mellanmannen att ingå rättshandling å huvudmannens vägnar. Detta var 

en av anledningarna till att HD bedömde att avtalsbundenhet inte uppkommit för 

huvudmannen, trots det faktum att mellanmannens ställning hade bibringat tredje man 

uppfattningen om att en ställningsfullmakt förelegat. Som vi konstaterade inledningsvis i detta 

kapitel, kan sedvänjan vara svår att identifiera, därmed har HD, enligt vår uppfattning, 

bekräftat betydelsen av tredje mans försiktighet vid ingående av avtal, i det fall en anställds 

behörighet att företräda huvudmannen inte går att härleda ur sedvänja. 

 

5.1.2 Tredje mans position i förhållande till huvudmannen 

Ovannämnda rättsfall har behandlat situationer i vilka tredje man borde ha undersökt huruvida 

mellanmannen haft behörighet att företräda huvudmannen. I följande rättsfall, har HD 

redogjort för ett starkare skydd för tredje man. I NJA 2001 s 191 I och II (se 2.2.3.2) gjorde 

HD bedömningen att tredje man, i egenskap av bankkund, ska kunna förlita sig på intrycket 

att en banktjänsteman har behörighet att ingå avtal av det slag det var fråga om. Således gav 

HD, genom dessa domar, tredje man ett vidsträckt skydd. Det vidsträckta skyddet berodde på 

att tredje man, på grund av insynssvårigheter i organisationen, inte kunnat avgöra huruvida 

mellanmannen haft behörighet att ingå avtalet.  



31 

 

Med hänsyn till ovanstående, framgår det tydligt att tredje man varit i en position som ansetts 

svag i förhållande till huvudmannen. Utfallen ger oss därmed anledning att förmoda att HD 

hade gjort en annorlunda bedömning i det fall tredje man haft en starkare position. Vår 

förmodan får stöd i NJA 2002 s 244 (se 2.1.4), där HD anförde att Bankföreningens yttrande 

om bankkunders skydd i NJA 2001 s 191 I och II inte ”i samma utsträckning gör sig gällande 

när en banktjänsteman gör ett åtagande till förmån för en beneficient som inte i egenskap av 

bankkund står i förbindelse med banken”.105 I fallet borde tredje man ha känt beaktansvärd 

osäkerhet avseende banktjänstemannens behörighet, bland annat eftersom den företagna 

handlingen inte varit av sådan karaktär som kunde ha ansetts vanligt förekommande på det 

aktuella bankkontoret. 

 

Enligt Dotevall kan kravet på att tredje man ska undersöka mellanmannens behörighet endast 

ställas i undantagsfall (se 2.1.4). Av NJA s 2001 s 191 I och II och NJA 2002 s 244, drar vi 

slutsatsen att undantagsfallen kan bero på vilken position tredje man har, vilket sorts avtal det 

är fråga om, samt vilket förtroende mellanmannens ställning inger. 

 

Det är sålunda av betydelse vilken position tredje man kan anses ha i förhållande till 

huvudmannen, vilket enligt oss även framgår av HDs bedömning i Agentavtalsfallet (se 3.1). I 

detta fall hade tredje man, liksom tredje man i nyssnämnda bankfall, uppfattat mellanmannen 

som behörig på grund av mellanmannens ställning. Utöver mellanmannens ställning, var 

följande omständigheter av betydelse för tredje mans uppfattning: att tredje man tidigare 

samarbetat med huvudmannen, samt att mellanmannen haft behörighet att ingå andra avtal å 

huvudmannens vägnar. Mellanmannen arbetade förvisso direkt under bolagets VD, dock 

anser vi att den omständigheten, isolerad, inte kunnat skapa uppfattningen hos tredje man att 

mellanmannen varit behörig att ingå det aktuella avtalet. Detta grundar vi på det faktum att 

tredje man i Agentavtalsfallet hade samarbetat med huvudmannen under en lång period, och 

var därmed i en position där han borde ha varit medveten om att mellanmannens ställning inte 

i sig kunde medföra behörighet att ingå avtalet. Däremot är det rimligt att anta att 

mellanmannens ställning i kombination med ovannämnda omständigheter föranlett tredje man 

att uppfatta mellanmannen som behörig att företräda huvudmannen.  

 

                                                           
105 NJA 2002 s 244, s 8. 
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Mot bakgrund av ovanstående, konstaterar vi att tredje mans uppfattning om mellanmannens 

behörighet är av betydelse vid HDs bedömning av huruvida en fullmakt ska anses föreligga. 

Exempelvis behöver tredje man inte undersöka behörighetsfrågan närmre såvida denne inte 

känner beaktansvärd osäkerhet avseende mellanmannens behörighet (se 2.1.4) eller i det fall 

det inte finns någon uttryckt viljeförklaring från huvudmannen (se 2.2.5.1). Tredje man ska 

dock, enligt vår mening, inte kunna missbruka skyddet som begreppet beaktansvärd osäkerhet 

ger, för att undslippa sin undersökningsplikt.  

 

Tredje mans beaktansvärda osäkerhet behandlades även i Agentavtalsfallet. Genom följande 

argument fastslog HD att tredje man inte kunnat hävda att denne inte känt beaktansvärd 

osäkerhet avseende mellanmannens behörighet. Mellanmannen hade varken 

firmateckningsrätt eller uppdrag att ingå avtalet (se 3.1.6). Behörighet gick heller inte att 

härleda ur lag eller sedvänja, en ställningsfullmakt kunde därmed inte anses föreligga. 

Dessutom var förändringarna i det aktuella avtalet endast förbättrande för tredje man. 

Sammantaget borde tredje man ha undersökt mellanmannens behörighet för att säkerställa att 

huvudmannen blivit bunden av avtalet.   

 

5.2 Uppmärksammade huvudtyper av fullmakt  

5.2.1 Huvudmannens vilja 

Enligt tillitsprincipen (se 2.1.4) bör en huvudman vara medveten om hur tredje man uppfattar 

de yttre omständigheter som härrör från huvudmannen. Tredje man ska utifrån dessa 

omständigheter således kunna utläsa huvudmannens vilja, vilket vi anser bidrar till en 

problematik i situationer där huvudmannen inte medvetet bidragit till omständigheter som 

kunnat bibringa tredje man befogad tillit. I AD 1994:11 (se 2.2.5.2) bedömde domstolen att 

huvudmannen inte varit medveten om hur tredje man kunnat uppfatta de omständigheter som 

härrört från huvudmannen. Resonemanget som fördes i domstolen kunde ha föranlett 

avtalsbundenhet för huvudmannen, om det inte varit för en av huvudmannen åberopad 

författning, där behörighet för mellanmannen framgått. Det fanns således en möjlighet för 

tredje man att få reda på om mellanmannen varit behörig. Ur avgörandet härleder vi att 

huvudmannens vilja ska stämma överens med de yttre omständigheter, vilka ger tredje man 

uppfattning om att det föreligger behörighet för mellanmannen att företräda huvudmannen, 

samt att tredje man inte har något skydd i de fall huvudmannens vilja går att få bekräftad. 
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5.2.2 Befogad tillit 

”Den som skapar befogad tillit hos någon annan, om att han företräds av en behörig person i 

en viss avtalssituation, kan [...] bli bunden av personens handlande.”106  

 

Av ovanstående citat, ur HDs dom i Agentavtalsfallet (se 3.1.6), konstaterar vi att en 

huvudman som har bidragit till att tredje man, utifrån aktuella omständigheter, har uppfattat 

att en fullmakt förelegat, kan bli bunden av mellanmannens rättshandling. Enligt HD, ska 

hänsyn dessutom tas till vad det är för slags avtal som ska ingås, och hur ofta den typen av 

avtal ingås. Av ovanstående citat framgår inte om huvudmannen ska ha insett att 

omständigheterna kunnat bibringa tredje man befogad tillit, eller om det är tillräckligt att 

huvudmannen borde ha insett detta för att bli bunden till en rättshandling. HD använder orden 

”[d]en som skapar”, vilket vi tolkar som att huvudmannen genom oaktsamhet kan bibringa 

tredje man befogad tillit. I Förlikningsfallet fastslog HD dock att det för bundenhet krävs att 

huvudmannen haft erforderlig insikt om att tredje man kunnat uppfatta omständigheterna som 

sådana att de kunnat leda till dennes befogade tillit i behörighetshänseende. För bundenhet 

räcker det således inte att huvudmannen borde ha insett att omständigheterna kunnat bibringa 

tredje man befogad tillit.  

 

5.3 Kommentarer till rättsfallen 

Christina Ramberg drar slutsatsen att HD har moderniserat fullmaktsläran genom domen i 

Agentavtalsfallet (se 3.1.7). Rambergs uppfattning är att HD har tidigarelagt bedömningen av 

huruvida tredje man borde ha känt till huvudmannens vilja och anser att en rättsregel för 

kombinationsfullmakten skulle kunna utformas, i vilken det tydligt framgår vilka 

omständigheter som ska anses ligga till grund för tredje mans uppfattning av mellanmannens 

behörighet.  

 

Justitierådet Stefan Lindskog konstaterar att HD genom Agentavtalsfallet klargjort att det 

finns två huvudtyper av fullmakter: en grundad på huvudmannens vilja, och en grundad på 

befogad tillit hos tredje man (se 3.2.7). Vidare uppger Lindskog, precis som HD, att tredje 

mans befogade tillit inte är en tillräcklig grund för fullmakt. Utöver tredje mans befogade 

tillit, ska det finnas omständigheter som medför att huvudmannen står ansvar för tredje mans 

befogade tillit. 

                                                           
106 Stycke 12, NJA 2013 s 659. 
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Enligt Jan Hellner, kan texter skrivna av justitieråd uppfattas som en utläggning av HDs 

domar. Uppfattningen grundas på justitierådets auktoritet som domare, vilket föranleder en 

risk att ett justitieråds tillägg i anslutning till HDs dom, kan uppfattas som HDs slutsats, trots 

att ett tillägg, till skillnad från HDs dom, inte har ett prejudikatvärde. Hellner menar att ett 

justitieråd endast har auktoritet när denne agerar domare, inte annars, vilket innebär att ett 

tillägg inte ska läsas som om det är skrivet av en domare (se 1.4). Justitieråden är emellertid 

medvetna om att deras tillägg inte har prejudikatverkan och är tydliga med att ange om 

tillägget är skrivet för egen del, eller om justitierådet fått medhåll av en eller flera domare (se 

kap 4). 

 

Lindskogs tillägg kan förvisso tänkas vara avsett att, i framtiden, tas i beaktande av 

lagstiftaren, i och med den bristfälliga lagregleringen vad gäller befogad tillit. Dock anser vi, i 

linje med Hellners resonemang, att Lindskogs val att i tillägget blanda egna slutsatser med 

HDs slutsatser, föranleder en risk för missuppfattning av tilläggets rättsliga verkan.  

 

5.4 Tredje mans skydd vid en kombinationsfullmakt 

Som framgår av avsnitt 2.2, kan en fullmakt vara självständig eller osjälvständig. Tredje man 

är endast skyddad i det fall det föreligger en självständig fullmakt, vilken grundas på ett från 

huvudmannen direkt riktat meddelande till tredje man. Den osjälvständiga fullmakten grundas 

emellertid på ett från huvudmannen indirekt riktat meddelande till tredje man, eftersom 

huvudmannen i detta fall endast meddelar mellanmannen, som sedan förmedlar meddelandet 

till tredje man.  

 

Vår uppfattning är att det förefaller tydligt att tredje mans skydd vid en självständig fullmakt 

beror på att tredje man måste kunna lita på att en huvudmans direkta meddelande motsvarar 

dennes vilja, samt att bristen på skydd vid en osjälvständig fullmakt beror på osäkerheten som 

råder vid indirekta meddelanden. Tredje man är dock skyddad i de fall mellanmannen företar 

rättshandlingar i strid med huvudmannens meddelande till mellanmannen, förutsatt att det kan 

anses föreligga en kombinationsfullmakt (se 2.2.5). Kombinationsfullmakten borde därmed, 

på grund av det föreliggande skyddet, anses höra till kategorin självständiga fullmakter. Dock 

finner vi anledning att ställa oss frågan huruvida kombinationsfullmakten ska anses vara en 

osjälvständig fullmakt på grund av HDs domar i Agentavtalsfallet och Förlikningsfallet. HD 

har i dessa rättsfall ansett att tredje man har ingått de aktuella avtalen på egen risk, trots att 
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det, som vi konstaterat ovan under avsnitt 5.1.2, har funnits omständigheter som i 

kombination med varandra gett tredje man intryck av att behörighet har förelegat för 

mellanman att ingå avtal. 

 

5.5 Slutsats 

Av utfallen i Agentavtals- och Förlikningsfallet att döma, var huvudmannens otillräckliga 

kännedom om mellanmannens rättshandlingar en av grunderna till att kombinationsfullmakt 

inte kunnat anses föreligga. Huvudmannen var inte heller medveten om hur tredje man 

uppfattat de yttre omständigheterna, vilket bidrog till att dessa inte kunde ligga till grund för 

tredje mans befogade tillit. Andra för utfallen avgörande omständigheter var att avtalen som 

ingåtts i respektive fall varken varit vanligt förekommande eller av samma art som de avtal 

mellanmannen tidigare haft behörighet att ingå. Hänsyn har även tagits till huruvida tredje 

man haft anledning att känna beaktansvärd osäkerhet avseende mellanmannens behörighet.  

 

I nyssnämnda fall framgår det av HDs avgöranden att tredje man borde ha känt beaktansvärd 

osäkerhet och därmed undersökt mellanmannens behörighet. Vi har dock inte funnit någon 

tydlig gräns för när tredje man har undersökningsplikt eller några bestämda riktlinjer för när 

tredje man borde känna beaktansvärd osäkerhet. Begreppet beaktansvärd osäkerhet förefaller 

därmed, enligt oss, som subjektivt och svårbedömt. 

 

HD har å ena sidan fastställt att bevisbördan gällande behörighetsfrågan åligger tredje man, 

och å andra sidan fastställt att tredje man som känner befogad tillit bör kunna förlita sig på att 

mellanmannen har behörighet att företräda huvudmannen. Vi anser att detta resulterar i ett 

osäkert rättsläge för tredje man. Hur ska tredje man veta att det borde ha funnits anledning att 

känna beaktansvärd osäkerhet, i det fall denne har känt befogad tillit?  

 

Enligt vår mening har HD genom Agentavtals- och Förlikningsfallet utökat tredje mans 

undersökningsplikt avseende mellanmannens behörighet till att gälla även om tredje man inte 

känner beaktansvärd osäkerhet. Vi anser därmed att HD har inskränkt tredje mans skydd 

genom att en plikt för tredje man att försäkra sig om att en fullmakt verkligen finns, inträffar 

redan i samband med att tredje man borde känna osäkerhet avseende mellanmannens 

behörighet att företräda huvudmannen. 
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Christina Rambergs uppfattning om en tidigareläggning av bedömningen av huruvida tredje 

man borde ha känt till huvudmannens vilja medför att det ställs högre krav på tredje mans 

undersökningsplikt. Detta anser vi gå i linje med vår tanke avseende att tredje man inte ska 

kunna missbruka skyddet som begreppet beaktansvärd osäkerhet ger (se 5.1.2).  

 

Efter att ha granskat Agentavtalsfallet och Förlikningsfallet, med Lindskogs tillägg i åtanke, 

är vi av uppfattningen att tredje mans skydd inskränkts och att det i avtalslagen saknas 

reglering, ur vilken tredje man kan få vägledning avseende sin undersökningsplikt. Således 

skulle förutsebarheten för tredje man öka genom ett införande av en rättsregel, vilken anger 

under vilka omständigheter tredje man borde undersöka mellanmannens behörighet.  
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Källor 

Offentligt tryck 

Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område: lag 

om avbetalningsköp m.m., avgivna den 31 jan. 1914 av därtill utsedda kommitterade 

 

Litteratur  

Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt. 1, 13., [omarb.] uppl., Juristförlaget., Lund, 2011 

Ashton, Emily, NJA 2013 s. 658 bortom sedvänjan – en ställningsfullmakt i 

förändring, Juridisk Publikation nr 2/2013 Rättsfallskommentar 

Bar, Christian von & Clive, Eric M. (red.), Principles, Definitions and Model Rules of 

European Private Law: Draft Common Frame of Reference (Dcfr). Full Edition. Vol. 1 

\, Sellier European Law Publishers, München, 2009 

Bernitz, Ulf, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 11., aktualiserade 

och kompletterade uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010 

Calissendorff, K, Lambertz, G, Lindskog, S, Tillägg till Högsta 

domstolens avgöranden, samt något om skiljaktigheter, SvJT 2012 s 313-318 

Dotevall, Rolf, Fullmakt och immateriella tjänster, Norstedts juridik, Stockholm, 2013 

Dotevall, Rolf, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, 1. uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 1998 

Dotevall, Rolf, Något om ställningsfullmaktens utveckling, SvJT 2003 s 637-644 

Grönfors, Kurt & Dotevall, Rolf, Avtalslagen: en kommentar, 4., [rev.] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2010 

Grönfors, Kurt, Ställningsfullmaktens yttergränser, JT Nr 3 1990/91 Rättsfall s 434 

Hellner, Jan, Rättsfallsöversikter i SvJT, SvJT 1994 s 536-545 

Knutsson, A, Om särskilda yttranden i HD. I: Festskrift till Bertil Bengtsson, Nerenius 

& Santérus, s 271-283 

Nordh, Robert, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, SvJT 2012 s 781-799 

Ramberg, Christina, HD:s moderna fullmaktslära, JT Nr 2 2013/14 Rättsfall s 406 

http://www.juridisktidskrift.se/author.asp?uid=765


38 

 

Studentuppsats 

Bogren, Emilie, Sedvänja som förutsättning för ställningsfullmakt – ett ändamålsenligt 

rekvisit?, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, 2013.  

 

Rättsfallsförteckning 

Högsta domstolen 

NJA 1985 s 717 

NJA 1990 s 591 

NJA 1992 s 168 

NJA 2000 s 380 

NJA 2001 s 191 I och II 

NJA 2002 s 244 

NJA 2013 s 659 

NJA 2014 s 684 

Arbetsdomstolen 

AD 1994:11 


