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1    Inledning 

1.1  Bakgrund 
  

 Fullmakt gör det möjligt för en person att genom en 
särskild rättshandling grundlägga en behörighet för en annan person 
att rättshandla och/eller motta rättshandlingar med verkan till honom 
själv. En fullmakt är ofta nödvändig för den som bedriver en 
omfattande rörelse.1  

 En praktiskt viktig fullmaktstyp är ställningsfullmakt 
enligt 10 § 2 st. AvtL. Bestämmelsen lyder: 

 Där någon såsom anställd i annans tjänst eller eljest i 
följd av avtal med annan intager en ställning, varmed enligt lag eller 
annan sedvänja följer viss behörighet att handla å dennes vägnar, 
anses han hava fullmakt att företa rättshandlingar, som falla inom 
gränserna för denna behörighet.2 
 Kravet i 10 § 2 st. AvtL att behörighet grundas genom 
lag eller sedvänja skapar dock en svårtillämpad regel. Det finns 
nämligen en risk att domstolarna tänjer på begreppet sedvänja för att 
motivera att huvudmannen ska bli bunden då detta är motiverat av 
förhållandena i det enskilda fallet.3 I de fall man inte kan tala om en 
sedvänja i lagtextens mening har denna brist i ett rekvisit ansetts 
kunna botas genom förekomsten av upprepade representations-
handlingar från den föregivna fullmäktigens sida utan ingripande från 
huvudmannen. Detta har kallats toleransfullmakt.4  

 De fall där bundenhet kan motiveras enbart genom 
huvudmannens passivitet är dock sällsynta. I de allra flesta fall är det 
fråga om en kombination av omständigheter som motiverar 
bundenhet, d.v.s. en kombinationsfullmakt. 5  Distinktionen mellan 
kombinations- och toleransfullmakt är hämtad från tysk rätt och de 
motsvarande fullmaktsformerna Anscheins- och Duldungsvollmacht. I 
dansk och norsk rätt anses istället att den stora likheten mellan de båda 
fullmaktstyperna motiverar att man bör ha en sammanfattande 
beteckning och därför används uttrycket adfӕrdsfuldmagt för båda.6  
 Vid kombinationsfullmakt kan huvudmannens passivitet 
                                                             
1 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och    

Affärsjuridik AB, Stockholm, 2006, s. 155. 
2 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, 12 u., Juristförlaget i Lund, Lund, 2002., s. 182. 
3 Dotevall, Rolf, Fullmakt och immateriella tjänster, 1 u., Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2013. s. 54-55. 
4 Grönfors, Kurt, Dotevall, Rolf, Avtalslagen En kommentar, 4 u., Nordstedts juridik 

AB, Stockholm, 2010, s. 142, NJA 1990 s. 591, s. 601. 
5 Grönfors, Kurt, Dotevall, Rolf, i not 4 a.a., s. 143. 
6 Grönfors, Kurt, Dotevall, Rolf, i not 4 a.a., s. 141. 
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vara ett moment av varierande styrka.7 Kombinationsfullmakten har i 
doktrinen beskrivits så att sedvanerekvisitet i 10 § 2 st. AvtL ersätts av 
vissa andra fakta i särskild kombination med varandra. Ofta utgör 
toleransmomentet ett framträdande sådant faktum. I doktrinen har bl.a. 
pekats på rättsfallet NJA 1985 s. 717 som har ansetts utvisa att om 
huvudmannen beter sig på ett sådant sätt att tredje man får intrycket 
att företrädaren har behörighet så ansvarar huvudmannen på grund av 
detta.8 

 Bakom kombinationsfullmakten ligger tanken att 
huvudmannen borde ha ingripit och undanröjt tredje mans intryck av 
att behörighet föreligger. Synpunkten förekommer redan i rättsfallet 
NJA 1928 s. 57. Endast i undantagsfall skall det krävas av tredje man 
att förvissa sig om att fullmakt finns. I rättsfallet NJA 2002 s. 244 
anges att om det finns anledning för tredje man att känna beaktansvärd 
osäkerhet i fråga om företrädarens behörighet har tredje man en plikt 
att närmare undersöka om fullmakt finns. 9 Den utvidgning av 
ställningsfullmakten i form av kombinationsfullmakten som i an-
slutning till AvtL:s regler om ställningsfullmakt, har företagits av 
domstolarna har dock sina givna gränser. Om utvidgningen går allt för 
långt skulle institutet ställningsfullmakt förlora sin innebörd och til-
lämpningen bli vag. Inte minst kunde den undergräva firmatecknings-
reglernas viktiga funktion i handelslivet att skydda företagets 
intressenter och borgenärer. Ställningsfullmakten är ju särskilt an-
passad till schablonartade ofta upprepade och sinsemellan likartade 
transaktioner.10 

  I svensk rätt är det accepterat att bundenhet kan 
uppkomma i de fall ett antal omständigheter tillsammans pekar på att 
tredje man har fått en befogad tillit att mellanmannen varit behörig att 
företa rättshandlingar för huvudmannens räkning.11 Man kan därmed 
anse att kombinationsfullmakten medför att skyddet för tredje man 
utökas i förhållande till ställningsfullmakten men att den även sam-
tidigt nyanseras.12 I de senaste rättsfallen NJA 2013 s. 659 och HD:s 
mål nr DT 1310-12 redogör Högsta domstolen för kombinations-
fullmaktens räckvidd vilket gör det högst aktuellt att analysera och 
precisera vad som krävs för att en kombinationsfullmakt ska föreligga. 

 

                                                             
7 Grönfors, Kurt, Dotevall, Rolf, i not 4 a.a., s. 143. 
8 NJA 1990 s. 591, på s. 601. 
9 Grönfors, Kurt, Dotevall, Rolf, i not 4 a.a., s. 144-146. 
10 Grönfors, Kurt, Dotevall, Rolf, i not 4 a.a., s. 144-145. 
11 Dotevall, Rolf, i not 3 a.a., s. 55. 
12 Dotevall, Rolf, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, 1 u., 

Norstedts juridik AB, Stockholm, 1998, s. 106. 
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1.2  Syfte och frågeställningar  
  

 Uppsatsens syfte är att analysera hur kombinations-
fullmakten har utvecklats och hur man bör gå till väga för att fastställa 
om kombinationsfullmakt föreligger. Analysen tar sin utgångspunkt i 
NJA 2013 s. 659 och HD:s mål nr DT 1310-12. För att möjliga 
förändringar ska kunna upptäckas diskuteras även äldre rättsfall där 
kombinationsfullmakt behandlas. Avslutningsvis diskuteras hur 
kombinationsfullmakten numera ska uppfattas och om ett nytt mönster 
kan skönjas i sättet att fastställa om kombinationsfullmakt föreligger.      
 Frågeställningarna som jag avser att besvara med 
utgångspunkt i NJA 2014 s. 659 och HD:s Mål nr DT 1310-12 är:  

• Hur fastställer man om kombinationsfullmakt föreligger 
och har sättet för detta ändrat karaktär? 

 

 

1.3  Avgränsningar 
 

 Uppsatsen behandlar främst kombinationsfullmakt och 
dess utveckling. Eftersom kombinationsfullmakten har utvecklats ur 
ställningsfullmakten enligt 10 § 2 st. AvtL kommer allmänna 
fullmaktsregler och ställningsfullmakten att behandlas i den mån det 
behövs för framställningen. Även toleransfullmakten kommer till viss 
del att beröras då den utvecklats vid sidan om och i takt med 
kombinationsfullmakten. Utanför uppsatsen faller sådana situationer 
där mellanmannen handlat utanför sin befogenhet i strid med 
huvudmannens instruktioner. Rättsfall som inte berör huvudsakligen 
kombinationsfullmakt och dess omfång behandlas inte i examens-
arbetet. För att uppnå ett bredare perspektiv på kombinations-
fullmakten kommer en jämförelse att göras mellan denna fullmakstyp 
och Principles of European Contract Law (PECL), UNIDROIT 
Principles of Commercial Contracts (PICC) samt Draft Common 
Frame of Reference (DCFR). 
 

 

1.4  Metod och material 
 

För att analysera kombinationsfullmakten och besvara 
uppsatsens frågeställningar har en klassisk rättsdogmatisk metod de 
lege lata använts. Rättsdogmatiken är en tolkningslära som tar sin 
utgångspunkt i de befintliga rättskällorna, d.v.s. lagtext, förarbeten, 
praxis och doktrin och går ut på att fastställa vilka rättsregler som 
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finns (de lege lata) eller bör tillskapas av lagstiftaren (de lege ferenda) 
och precisera rättsreglernas innehåll. Det är frågan om att genom en 
praktiskt syftande verksamhet tolka gällande rätt där resultaten ges i 
form av rekommendationer om hur rätten bör tillämpas. Slutresultatet 
får antas spegla innehållet i gällande rätt eller hur rättsregler ska 
uppfattas i ett visst konkret sammanhang. Rättsdogmatiken kan även 
användas för att framställa kritik av rättsläget och föreslå förändringar. 
Väl utförda rättsdogmatiska undersökningar ökar därmed rätts-
säkerheten och förutsebarheten i rättslivet.13 

Utmärkande för den rättsdogmatiska metoden är även att 
man studerar rättskällorna utifrån det faktum att lagstiftningen och 
prejudikaten har en given auktoritet vartill man fogar uttalanden i 
lagförarbeten och den juridiska litteraturen. HD kan exempelvis i sina 
domskäl citera s.k. soft-law regler14, såsom Draft Common Frame of 
Refrence (DCFR), och därmed ge dessa regler betydande värde som 
rättskälla.15 Eftersom kombinationsfullmakten inte är lagfäst och har 
utvecklats genom HD:s avgöranden är den viktigaste rättskällan i 
uppsatsen rättspraxis. Ett flertal rättsfall från HD analyseras därför och 
särskild vikt läggs på de två senaste rättsfallen NJA 2013 s. 659 och 
HD:s mål nr DT 1310-12.  

PECL, PICC och DCFR används som rättskälla när 
kombinationsfullmakten jämförs med europeisk rätt. Här används en 
form av rättsdogmatik som kallas för komparativ metod och som 
innebär att man söker utländskt erfarenhetsmaterial när sådant saknas i 
den egna rättsordningen eller där man importerar lösningar som visat 
sig effektiva i främmande rättssystem. Rättsdogmatiken tar sig i detta 
fall an uppgiften att fastställa gällande rätt både i det egna rätts-
systemet och i flera andra.16  
 Två viktiga verk för uppsatsen är Kurt Grönfors 
Ställningsfullmakt och bulvanskap från 1961 samt Rolf Dotevalls 
Fullmakt och immateriella tjänster från 2013 men även annan relevant 
doktrin har använts.  

 

1.5  Disposition 
 

 Uppsatsens inledande kapitel behandlar fullmaktsläran. 
Fullmakten som begrepp och fullmäktigens behörighet enligt 10 § 1 
st. AvtL presenteras och distinktionen mellan självständiga och 
                                                             
13 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, Korling, Fredric, Zamboni, Mauro (red.),             
    Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 21-27. 
14 Soft-law är regler som tillkommit på andra sätt än genom formell lagstiftning,  
    men som ändå anses ha betydande värde och inte sällan citeras av t.ex. HD. 
15 Kleineman, i not 13 a.a., s. 31-32. 
16 Kleineman, i not 13 a.a., s. 40. 
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osjälvständiga fullmakter görs. I kapitlet presenteras även ställnings-
fullmakten enligt 10 § 2 st. AvtL och indelning i allmän och speciell 
ställningsfullmakt, såsom tolerans- och kombinationsfullmakt. Tredje 
kapitlet handlar om hur kombinationsfullmakten utvecklats i HD:s 
praxis och i fjärde och femte kapitlet analyseras de två senaste 
avgörandena från HD, NJA 2013 s. 659 och HD:s mål nr DT 1310-12. 
Dessa rättsfall introduceras och analyseras i egna kapitel eftersom de 
är högst relevanta för uppsatsen. I det sjätte kapitlet jämförs 
kombinationsfullmakten med vissa internationella motsvarigheter för 
att öka förståelsen för hur kombinationsfullmakten är uppbyggd och 
vad som är unikt för denna typ av fullmakt. I det sjunde och 
avslutande kapitlet besvaras uppsatsen frågeställningar genom en 
analys av kombinationsfullmakten och de senaste prejudikaten NJA 
2013. 659 och HD:s Mål nr DT 1310-12. 
 

2   Fullmaktsrätten 

2.1 Allmänt 
 

 Fullmakt innebär att en person uppträder för en 
huvudmans räkning så att rättsverkningarna direkt drabbar 
huvudmannen, medan den rättshandlande fullmäktigen står utanför 
rättsförhållandet. Fullmakten kan betecknas som aktiv då fullmäktigen 
utför en rättshandling i huvudmannen namn och passiv då full-
mäktigen endast mottar en rättshandling som riktas mot huvud-
mannen.17  
 Traditionellt definieras fullmakt som en viljeförklaring, 
vilken huvudmannen, som vill låta sig företrädas av en fullmäktig, 
riktat till en tredje man med vilken han vill rättshandla. 18 
Kännetecknande för fullmakten är att mellanmannen åstadkommer en 
partsbindning mellan två andra personer och att fullmäktigen själv inte 
blir avtalspart så länge som han ingår avtalet i annans namn. Fullmakt 
kan sägas ge upphov till tre relationer: den mellan fullmäktigen och 
huvudmannen, den mellan huvudmannen och tredje man och den 
mellan fullmäktigen och tredje man.19 
 

 

                                                             
17 Dotevall, Rolf, i not 3 a.a, s. 29. 
18 Lehrberg, Bert, i not 1 a.a., s. 155.  
19 Ramberg, Jan, Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 8 u., Norstedts juridik,            
     Stockholm, 2010, s. 52-53. 
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2.2 10 § 1 st. AvtL 
  

 Avtalslagen är tillämplig på avtal och andra 
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Begreppet 
rättshandling har inte definierats i lagen. I 10 § 1 st. AvtL stadgas att 
en person som befullmäktigar annan ”att sluta avtal eller eljest 
företaga rättshandlingar” därigenom blir omedelbart förpliktad 
gentemot tredje man för ”rättshandling, som fullmäktigen inom full-
maktens gränser företager i fullmaktsgivarens namn”. En förklaring 
till att uttrycket ”sluta avtal eller eljest företaga rättshandlingar” 
används i 10 § 1 st. AvtL är att avtalslagen bygger på löftesteorin som 
innebär att ett anbud är bindande för givaren redan när mottagaren 
tagit del av anbudet. Rättshandlingar är inte enbart anbud och accept 
utan även t.ex. utfärdande av fullmakt. Begreppet rättshandling kan 
användas synonymt med viljeförklaring. Uttrycket rättshandling får en 
så vidsträckt betydelse att det omfattar alla viljeförklaringar som 
syftar till att skapa, förändra eller upphäva ett rättsförhållande. De 
viljeförklaringar som avtalslagen berör brukar i nordisk rätt indelas i 
fyra grupper: löfte, påbud, reklamation och fullmakt. Fullmakten 
utmärks av att den i sig inte skapar några förpliktelser för givaren och 
är därför varken löfte eller påbud. Fullmaktsgivaren är ju inte heller 
bunden av sin fullmaktsförklaring som han är av ett löfte, eftersom 
han oftast när som helst kan återkalla den.20  
 Att fullmäktigen ska handla i fullmaktsgivarens namn är 
ett krav som utgör ett uttryck för öppenhetsprincipen, som medför att 
fullmäktigen bör vara öppen om sin ställning som mellanman och bär 
risken för att han eller hon inte tillräckligt tydligt har klargjort för 
medkontrahenten sin avsikt att handla i huvudmannens namn.21 Att 
rättshandlingen företas i fullmaktsgivarens namn anger även 
behörighetens omfattning och hur behörigheten bestäms varierar med 
hänsyn till fullmaktens beskaffenhet. Huvudregeln är att huvud-
mannen blir bunden om rekvisiten i 10 § 1 st. AvtL är uppfyllda 
oberoende av om fullmäktigen fått interna instruktioner som utgjort en 
inskränkt befogenhet såvida inte tredje man är i ond tro.22  

 Begreppet behörighet hänför sig till fullmaktens yttre 
sida och begreppet befogenhet till det inre förhållandet. Distinktionen 
innebär inte en gränsdragning med ledning av synbarheten som 
kriterium utan endast med ledning av fullmaktens omfattning 
gentemot medkontrahent i god tro. Behörigheten innebär samma som 
”inom fullmaktens gränser” som detta uttrycks i 10 § 1 st. AvtL. 

                                                             
20 Dotevall, i not 12 a.a, s. 71-73. 
21 Dotevall, i not 3 a.a, s. 35. 
22 Adlercreutz, i not 2 a.a, s. 160. 
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Behörighet kan alltså ange enbart omfånget av fullmakt, men ibland 
får begreppet därutöver innefatta en erinran om fullmäktigens makt att 
med bindande verkan för fullmaktsgivaren företaga rättshandlingar.23  

  
 

2.3  Självständig och osjälvständig fullmakt 
  

 Fullmakt förekommer i många olika former. Den gängse 
indelningen av fullmakten utgår från det sätt som fullmakten 
kommuniceras på. Utöver de olika fullmakter som finns i 2 kap. AvtL 
har ytterligare fullmaktsformer skapats genom utvecklingen i rätts-
praxis och doktrin, såsom tolerans- och kombinationsfullmakt.24 En 
grundläggande skiljelinje dras mellan självständig och osjälvständig 
fullmakt. Kännetecknande för de självständiga fullmakterna är att de 
grundas på ett yttre från huvudmannen härrörande för motparten 
uppfattbart faktum, det vill säga en direkt till tredje man riktad 
viljeförklaring. Exempel på självständig fullmakt är meddelande till 
tredje man enligt 13 § AvtL, kungörelsefullmakt enligt 14 § AvtL, 
skriftlig fullmakt enligt 16 § AvtL och ställnings-fullmakt enligt 10 § 
2 st. AvtL. Även om fullmäktigen handlar i strid mot huvudmannens 
instruktioner, d.v.s. utanför sin befogenhet, är tredje mans rätt skyddad 
enligt 11 § 1 st. AvtL förutsatt att denne inte var i ond tro.25  

 Det väsentliga kännetecknet för en osjälvständig 
fullmakt är, vilket framgår av 18 § AvtL, att fullmakten enbart 
grundar sig på fullmaktsgivarens meddelande till fullmäktigen. 26 
Tredje man har då inget annat att hålla sig till än fullmäktigens egna 
uppgifter och om han vill lita på dessa, så gör han det på egen risk. 
Visar det sig att uppgifterna är felaktiga och att fullmäktigen inte ägt 
företa den ifrågavarande rättshandlingen kan tredje man med fram-
gång inte framställa anspråk mot fullmaktsgivaren, eftersom han inte 
har en omedelbart till honom riktad fullmaktsförklaring att bygga sitt 
anspråk på.27 Vid osjälvständig fullmakt sammanfaller enligt 11 § 2 st. 
AvtL fullmäktigens behörighet med dennes befogenhet.28  
 

 
 

                                                             
23 Grönfors, Dotevall, i not 4 a.a, s 114-118. 
24 Lehrberg, i not 1 a.a, s. 157. 
25 Adlercreutz, i not 2 a.a., s. 162-163. 
26 Adlercreutz, i not 2 a.a., s. 162-163. 
27 Förslag, s. 77 ff. 
28 Adlercreutz, i not 2 a.a., s.163, jfr 11 § 2 st. AvtL. 
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2.4  Allmän ställningsfullmakt 
 

 Före avtalslagens införande 1915 fanns det inte något 
stadgande om ställningsfullmakt som ett allmänt fullmaktsrättsligt 
institut. Förutom vissa specialbestämmelser fanns endast regeln i 
handelsbalken 1 kap. 8 § att tillgå, enligt vilken ingen skulle få köpa 
av annan mans hustru, barn eller tjänstehjon, utan att dessa hade lov 
att sälja eller var satta till köpslagan. Ett erkännande av institutet 
ställningsmakt inom ett så snävt begränsat område och på ett så oklart 
sätt överensstämde dock inte med det praktiska livets behov. Liksom i 
utländsk rätt tillgrep man därför konstruktionen tyst viljeförklaring 
och tillskapade genom praxis en allmän ställningsfullmakt. 1915 
ändrades dock det rättsliga läget på ett avgörande sätt när avtalslagen 
och den i 10 § 2 st. AvtL stadgade ställningsfullmakten infördes.29  
 En ställningsfullmakt kan uppkomma som en ganska 
perifer följd av ett anställningsavtal eller annat avtal, utan att parterna 
ägnat fullmaktsfrågan någon som helst begrundan. Ställnings-
fullmakten inskränks dock inte till anställningsförhållanden, utan kan 
även ha sin grund i andra avtal.30  

 Enligt 10 § 2 st. AvtL krävs att det föreligger ett avtal 
mellan fullmaktsgivaren och fullmäktigen, men inte att avtalet är känt 
för tredje man. Någon uttrycklig viljeförklaring från huvudmannen till 
tredje man krävs alltså inte för att ställningsfullmakt ska uppkomma. 
En viktig begränsning i fullmaktstypens omfång ligger dock i ordet 
ställning i 10 § 2 st. AvtL. Ställningen ska vara av den karaktären att 
mellanmannen ska kunna avlägsnas ifrån denna. Denna slutsats följer 
av att 10 § 2 st. och 15 § AvtL, som innebär återkallelse av ställnings-
fullmakten genom avlägsnande från tjänst eller ställning, måste ses i 
ett sammanhang.31  

 Ställningsfullmakten avser i de flesta fall de 
schablonartade och i det dagliga livet ofta upprepade rättshand-
lingarna, inte mer omfattande transaktioner vilka kräver mer 
nyanserade bedömningar i det enskilda fallet.32  

 När behörigheten för en ställningsfullmakt framgår av 
lag uppkommer sällan några svårare gränsdragningsproblem. Exempel 
på lagstadgad ställningsfullmakt finns bl.a. i 6 kap. 8 § SjöL, 23 § 
HaL och 8 kap. 27 och 29 §§ ABL.33 I de fall behörigheten inte 
framgår av lag ska den bestämmas av sedvänja. För att sedvänjan ska 
                                                             
29 Grönfors, Kurt, Ställningsfullmakt och bulvanskap, 1 u., P.A. Nordstedt &    
       Söners förlag, Stockholm, 1961, s. 136 och 140. 
30 Dotevall, Rolf, Något om ställningsfullmaktens utveckling, SvJT 2003, s. 637. 
31 Dotevall, i not 12 a.a, s. 78-79. 
32 Grönfors, Kurt, Ställningsfullmaktens yttergränser, JT 1990/91, s. 437 och NJA 

1992 s. 782. 
33 Dotevall, i not 12 a.a, s. 78-79. 
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upphöjas till rättslig norm krävs att det är fråga om ett handlande som 
är accepterat i en vidare krets inom en bransch i ett större geografiskt 
område. Med uttrycket sedvänja menas både ”gängse skick och bruk”, 
”rådande rättsuppfattning” och ”gängse uppfattning”. Det måste alltså 
röra sig om handlingsvanor som är utbredda och som under en lång tid 
uppfattats som en lämplig ordning som personer i affärslivet bör följa. 
Kravet på vilket beteende som ska uppfattas som sedvänja ställs 
därmed högt.34  
 Ett handlingsmönster måste, för att uppfylla kravet på 
sedvänja, vara allmänt accepterat och ha en viss geografisk spridning i 
den bransch som är ifråga. För att understryka detta skiljer 1 § AvtL 
mellan handelsbruk eller annan sedvänja. Uttrycket sedvänja i 10 § 2 
st. AvtL omfattar alltså inte handlingsmönster som utvecklats i en 
alltför snäv krets. Inom affärslivet har den form av sedvänja som 
kallas handelsbruk eller partsbruk ofta stor betydelse och betecknas 
handlingsmönster som utvecklats då båda parter är näringsidkare och 
verksamma i samma bransch. Uppgiften att bestämma sedvanan vid 
tillämpning av 10 § 2 st. AvtL är till sin natur kasuistisk, vilket kan 
förklara att det finns många refererade rättsfall som rör den frågan. Ett 
vanligt förfarande i rättspraxis för att bestämma sedvänja för en viss 
kategori har varit att inhämta yttranden från intresseorganisationer.35  

 Rättsläget vad gäller ställningsfullmakt kan samman-
fattas i att behörighet baserad på sedvänja utvecklas lättare för 
rutinmässiga angelägenheter vilka i ett företag utförs av personer i 
underordnad ställning än för åtgärder som mer sällan förekommer och 
utförs av personer högre upp i hierarkin.36 HD anser numera att det är 
tredje man som har bevisbördan för att det föreligger en sedvana som 
ger fullmäktigen behörighet.37 
 I rättspraxis finns även fall där en fullmakt på grund av 
en viss ställning har ansetts föreligga utan att behörigheten har kunnat 
förankras i lag eller sedvänja men där en behörighet har betraktats 
som ändamålsenlig.38 I NJA 1998 s. 304, som gällde en dödsbo-
delägares behörighet att företräda ett dödsbo och där varken lag eller 
sedvänja förelåg för att bestämma behörigheten, använde HD rätts-
handlingens beskaffenhet för att genom ändamålsövervägande avgöra 
om behörighet förelåg.39  
 

 
                                                             
34 Dotevall, i not 3 a.a, s. 50-51 och Dotevall, Rolf, Två rättsfall som rör   

ställningsfullmakt, JT 2001/02, s. 106. 
35 Dotevall, i not 3 a.a, s. 50-51, NJA 1985 s. 717, NJA 1990 s. 591, NJA 1992 s.  

168, NJA 1992 s. 712/792, NJA 2001 s. 191 I och II och NJA 2002 s. 244. 
36 Dotevall, i not 27 a.a, s. 639. 
37 NJA 2013 s. 659 och HD:s mål nr DT 1310-12. 
38 NJA 1956 s. 656, NJA 2001 s. 191 I och II, jfr NJA 2002 s. 244. 
39 NJA 1998 s. 304. 
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2.5  Speciell ställningsfullmakt 
  

 Rättspraxis vad gäller fullmakt uppvisar ett antal 
avgöranden, som inte låter sig inordnas direkt under 10 § 2 st. AvtL 
men ändå uppenbarligen tar sin utgångspunkt i detta stadgande. 
Domstolarna håller i stort sett fast vid de i avtalslagen uppställda 
rekvisiten och det där angivna tankeschemat. Ett undantag är att någon 
med ställning förknippad sedvänja inte kan anses föreligga men att 
fullmakt trots detta anses föreligga vilket har lett till att bristen på 
sedvänja har ansetts tillfredsställande uppvägd av vissa andra 
omständigheter.40  

 Domstolarna har inte stött sig på analogislut från 10 § 2 
st. AvtL utan utvecklingen har ägt rum inom ramen för stadgandet om 
ställningsfullmakt genom att vissa omständigheter har ansetts full-
maktsgrundande. Ur rättspraxis kan urskiljas två olika grupper av 
speciell ställningsfullmakt, tolerans- och kombinationsfullmakt.41  
 Tolerans- och kombinationsfullmakten aktualiserar frå-
gan om grunden för fullmakten alltid ska utgöras av en viljeförklaring 
eller om den i vissa fall kan ha ett inslag av sanktion. För dessa 
fullmakter kan det knappast sägas föreligga någon viljeförklaring som 
grund för bundenheten. Fullmakt kan istället uppkomma genom 
passivitet från huvudmannen och denna passivitet kan resultera i en 
bundenhet som har prägel av en sanktion. Huvudmannen har varit 
passiv på ett sätt som inte är godtagbart och passiviteten har medfört 
att fullmäktigen uppträtt aktivt på ett sätt som fått tredje man att 
uppfatta att det förelegat fullmakt. Bundenheten uppkommer 
därigenom för huvudmannen som om han lämnat fullmakt.42  
 

 

2.5.1 Toleransfullmakt 
  

 I de fall där man inte kan tala om sedvänja i lagtextens 
mening har denna brist i ett rekvisit ansetts kunna botas genom 
förekomsten av upprepade representationshandlingar från full-
mäktigens sida utan ingripande från huvudmannen. Denna nybildning 
kallas toleransfullmakt och grundtanken är att huvudmannen borde 
ingripa aktivt i fullmäktigens handlande för att hindra bundenhet.43 

 Toleransfullmakt uppkommer genom att huvudmannen 

                                                             
40 Grönfors, i not 26 a.a., s. 242. 
41 Grönfors, i not 26 a.a, s. 242-244. 
42 Tiberg, Hugo, Dotevall, Rolf, Mellanmansrätt, 9 u., Norstedts juridik  AB,                        
      Stockholm, 2009, s. 52-53. 
43 Grönfors, Dotevall, i not 4 a.a, s. 142. 
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under en avsevärd tid eller upprepade gånger tolererar att någon 
avtalar för hans räkning och att huvudmannen uppfyller de ingångna 
avtalen så att tredje man får uppfattningen att den rättshandlande hade 
fullmakt. Ett i praktiken vanligt fall är där ett barn handlar i en affär 
för sina föräldrars räkning.44  

 Grunden för fullmaktsverkan är intresset av att skydda 
medkontrahentens befogade tillit, inte som det ibland hävdas, intresset 
av att straffa huvudmannen för hans underlåtenhet att ingripa.45 
 För att toleransfullmakt ska föreligga bör det vara frågan 
om 1) upprepade rättshandlingar eller rättshandlingar som pågått 
under en avsevärd tid, 2) av samma person, 3) rättshandlingar av 
samma art, 4) belopp i samma storleksordning och 5) rättshandlingar 
som huvudmannen känt till (eller bort känna till) utan att göra 
invändningar.46 
 Enligt Rolf Dotevall är toleransfullmakten en dogmatisk 
konstruktion som är verklighetsfrämmande och han anser att det vore 
bättre att bara använda beteckningen kombinationsfullmakt för alla de 
fall då behörighet inte föreligger enligt lag eller sedvänja. Dotevall 
anser att huvudmannens passivitet lätt överdrivs för att knyta an till 
viljeteorin.47 I denna uppsats kommer dock skillnad att göras mellan 
tolerans- och kombinationsfullmakt. 
 

 

2.5.2  Kombinationsfullmakt 
  

 Avtalslagens allmänna stadgande om ställningsfullmakt i 
10 § 2 st. är inte alltid tillräcklig för att motsvara det praktiska 
handelslivets behov. Även i fall där en ställning i och för sig inte 
enligt sedvana anses medföra behörighet att handla med för huvud-
mannen bindande verkan hävdas ibland att huvudmannen ändå ska 
vara bunden genom att förekomsten av vissa fakta i särskild kombi-
nation med varandra skapar ett grundat intryck av behörighet hos 
medkontrahenten.48  

 Kombinationsfullmakt är ett begrepp som brukar 
användas i sammanhang där det inte finns en fullmakt enligt avtals-
lagens ställningsfullmakt men där det ändå är rimligt att huvudmannen 
blir bunden. Ibland ingår tolerans som en av de omständigheter som 
skapar bundenheten. De situationer där kombinationsfullmakt kan 

                                                             
44 Tiberg, Dotevall, i not 37 a.a, s. 50, Jfr NJA 1990 s. 590, s. 606. 
45 Lehrberg, i not 1 a.a, s. 162. 
46 NJA 1990 s. 590, på s. 601 och NJA 2013 s. 659. 
47 Dotevall, i not 27 a.a, s. 642. 
48 Grönfors, i not 29 a.a, s. 434. 
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uppkomma är av mycket skiftande slag. Eftersom kombinations-
fullmakt bygger på ställningsfullmakt bör den omfattas av samma 
begränsningar som denna. Detta innebär att kombinationsfullmakt 
främst uppkommer när det gäller rättshandlingar som är vardagliga 
och mer frekventa.49 

 Ett typexempel när bundenhet genom en kombination av 
omständigheter som sammantaget får tredje man att skapa sig en 
uppfattning att behörighet föreligger är att en anställd som inte har 
ställningsfullmakt har fått ordersedlar, brevpapper med firman an-
given, stämplar, broschyrer, haft tillträde till affärslokal eller haft 
möjlighet att använda telefon som tillhör huvudmannen.50 

 Det är svårt att dra några generella slutsatser om 
behörighetsomfånget, eftersom denna fullmakt bygger på att det 
enskilda fallets unika kombination av omständigheter ibland kan anses 
tillräckliga för fullmäktigens behörighet. 51  En förutsättning för 
bundenhet är dock att huvudmannen genom en förklaring eller på 
annat sätt givit tredje man intrycket av att mellanmannen har be-
hörighet.52 
 Bundenheten uppkommer alltså som en effekt av att 
huvudmannen t.ex. organiserat sin verksamhet på ett sådant sätt att 
tredje man får ett befogat intryck av att fullmakt finns. Det är för 
bundenheten vid kombinationsfullmakt tillräckligt att huvudmannen 
bort inse att mellanmannen uppträtt på ett sådant sätt att tredje man 
haft anledning att räkna med att fullmakt finns.53 
 Kombinationsfullmakt har en svagare anknytning till 
huvudmannen än övriga fullmaktstyper. Det är därför ingen 
tillfällighet att institutet kombinationsfullmakt utvecklats i komm-
ersiella sammanhang. Tredje man ska inte närmare behöva utforska 
om de personer han kommer i kontakt med har behörighet att före-
träda företaget bl.a. med hänsyn till svårigheten att få en inblick i 
företagets organisation.54 Endast då det finns anledning för tredje man 
att känna beaktansvärd osäkerhet behöver han närmare undersöka om 
den som har tror har fullmakt är behörig att binda huvudmannen.55  

 För att en ställningsfullmakt ska återkallas krävs enligt 
15 § AvtL att fullmäktigen effektivt avlägsnas från sin ställning. Om 
huvudmannen underlåter att göra detta drabbar bundenhet honom som 

                                                             
49 Dotevall, i not 12 a.a, s. 110 ff. 
50 Dotevall, i not 27 a.a, s. 642. 
51 Millqvist,Göran, Ställningsfullmakt,toleransfullmakt och kombinationsfullmakt i 

högsta domstolens praxis under senare år,  Festskrift till Ulf Bernitz, JT, 
Stockholm, 2001, s. 80. 

52 Dotevall, i not 12 a.a., s. 110 ff. 
53 Dotevall, i not 27 a.a., s. 642-643. 
54 Dotevall, i not 12 a.a., s. 110 ff. 
55 Dotevall, i not 27 a.a., s. 637.  
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en påföljd.56  

 Grunden för bundenhet vid kombinationsfullmakt utgörs 
av att huvudmannen kan lastas för att ha skött sina egna angelägen-
heter utan den omsorg som kan krävas av honom. Huvudmannens 
verksamhet har varit bristfälligt organiserad, vilket gör att man kan 
tala om huvudmannens organisationsrisk. För bundenhet krävs 
emellertid att huvudmannen haft praktiska möjligheter att förhindra att 
de förtroendegrundande omständigheterna uppkommit. Tredje mans 
förtroende för att fullmakt finns måste vara berättigat och grundat på 
huvudmannens beteende. Detta är naturligtvis inte fallet om tredje 
man känner till de verkliga förhållandena. Den lösningsmodell som 
innebär att huvudmannen får bära risken för de personer som är 
medhjälpare i hans verksamhet är förenad med nackdelar. En fördel 
som uppnås är att prövningen av vad huvudmannen insett eller bort 
inse blir överflödig. Det är tillräckligt att konstatera att mellanmannen 
befunnit sig inom huvudmannen organisation.57  
  Kombinationsfullmakten bör ses tillsammans med 25 § 
AvtL om ansvar för falsus procurator och den möjligheten som där 
ges för tredje man att få skadestånd om fullmäktigen handlat utanför 
sin behörighet eller utan sådan. Det blir här en fråga om att göra 
avvägning om medkontrahenten ska skyddas med ersättning för det 
positiva kontraktsintresset enligt 25 § AvtL eller om han skall kräva 
att avtalet fullgörs genom att huvudmannen blir bunden. Kombi-
nationsfullmakt innebär att det är huvudmannen som i större ut-
sträckning får bära risken för mellanmannens handlande. Ytterst är det 
dock fråga om en skälighetsbedömning.58  
 

 

2.5.2.1 Andra situationer där den befogade tilliten får 
rättsverkan 
 

Förutom kombinationsfullmakt finns det även andra 
rättsliga företeelser där huvudmannens agerande och tredje mans 
intryck och uppfattning är i fokus. En av dessa företeelser är avtal 
genom konkludent handlande som även kallas för tyst accept eller 
accept genom realhandlande. Det är frågan om transaktioner där 
parterna inte kommunicerar med varandra i tal eller skrift, t.ex. när 
någon stiger på en buss, parkerar en bil59, köper en vara i ett snabbköp 
eller gör ett bankomatuttag. En konkludent handling innebär att någon 
aktivt företar något som tyst kommuniceras till motparten att denne 

                                                             
56 Dotevall, i not 12 a.a., s. 110 ff. 
57 Dotevall, i not 12 a.a., s. 110 ff. 
58 Dotevall, i not 12 a.a., s. 110 ff. 
59 NJA 1981 s. 323. 



 18 

anser sig bunden. Det finns exempel i juridisk litteratur och rättspraxis 
där man försöker pressa in parternas konkludenta handlanden i anbud-
acceptmodellen. Det är emellertid inte lämpligt att försöka definiera 
existensen av en parkeringsplats som ett anbud i avtalslagens mening 
eller påstigande på en buss som en accept eller att tillhandahållandet 
av en vara i en butik skulle vara en uppfordran att avge anbud. För 
transaktioner genom konkludent handlande bör istället för anbud-
acceptmodellen användas det som i UNIDROIT Principles of Inter-
national Commercial Contracts (PICC) art 2.1 kallas för ”conduct of 
the parties that is sufficient to show agreement”. Problemet med avtal 
som slutits genom konkludent handlande är i första hand inte att 
avgöra om avtal föreligger, däremot kan det vara problematiskt att 
avgöra avtalets innehåll.60  

Ett exempel på konkludent handlande är NJA 1961 s. 
658 där ett bolag levererat spisar och kylskåp till en kommun. Avtal 
ansågs inte ha träffats före leveransen. Bolaget hade emellertid utgått 
från att avtal förelåg, vilket kommunen måste inse med hänsyn till att 
varorna adresserats till och fakturerats på kommunen. Eftersom 
kommunen utkvitterat varorna och på så vis handlat konkludent och 
accepterat leveransen så kunde den inte undgå betalningsskyldighet.61 
Ett annat exempel på konkludent handlande är NJA 1992 s. 243 där en 
ägare av ett aktiebolag inför försäljningen av bolaget hade haft flera 
kontakter med en auktoriserad revisor. Ägaren uppfattade revisorn 
som sin ekonomiske rådgivare eftersom denne i cirka 20 år engagerat 
sig i företagets skattefrågor och hjälpt ägarens familj i deklarations-
frågor. Eftersom revisorn måste ha insett ägarens inställning, men inte 
tillkännagett någon annan mening, uppstod ett uppdragsförhållande 
mellan parterna genom revisorns konkludenta handlande. Angående 
de negativa skattekonsekvenserna av företagets försäljning brast 
revisorn i sin skyldighet som ekonomisk rådgivare och blev skade-
ståndsskyldig åt ägaren.62 
 Förutom konkludent handlande finns det även en annan 
princip som har likheter med kombinationsfullmakt. Det gäller att en 
säljares rätt att invända att köparen reklamerat för sent kan gå 
förlorad, om säljaren inlåter sig i förhandlingar med köparen, utan att 
anmärka att reklamationen skett för sent. I litteraturen har framhållits, 
att denna ståndpunkt förefaller anmärkningsvärt sträng mot säljaren 
och att principen bör tillämpas med viss försiktighet. Avgörande 
betydelse för principens tillämpning är, huruvida säljaren genom sitt 
uppträdande har gett köparen särskild anledning att tro att han avstått 
från att göra invändning om för sen reklamation. Om säljaren ger sig 
in i en diskussion med köparen om det påstådda felet och t.ex. föreslår 
en uppgörelse av ett eller annat slag, eller åtminstone håller frågan 

                                                             
60 Ramberg, i not 19 anfört arbete, s. 100-101. 
61 Ramberg, i not 19 anfört arbete, s. 101. 
62 NJA 1992 s. 243. 
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huruvida fel föreligger öppen, bör köparen ha rätt att utgå från, att 
säljaren inte senare kommer att avvisa köparens anspråk med en 
formell invändning om för sen reklamation.63  

I äldre rättspraxis har säljaren förlorat sin invändningsrätt 
beträffande för sen reklamation där han efter reklamationen förhandlat 
med köparen angående återtagande eller utbyte av egendomen eller 
angående prisnedsättning eller reglerande av saken på annat sätt 
liksom då han vidtagit eller erbjudit sig att vidta åtgärder för att 
avhjälpa felet eller där han i mer allmänna ordalag erkänt att varan 
varit felaktig. Om säljaren däremot från början intar en avvisande 
hållning och inskränker sig till att bemöta köparens anmärkningar kan 
det inte anses oskäligt att han behåller sin rätt att senare göra 
invändning om att reklamation skett för sent.64  

Ett exempel på förlust av invändning av för sen reklama-
tion utgör NJA 1993 s. 436 där ett företag A svarade på en reklama-
tion från ett annat företag V utan att påpeka att reklamationen var för 
sen. I sitt svar på reklamationen skrev A att V:s krav var grundlösa 
och tillbakavisade kraven. Den omständigheten att A till-bakavisat 
och bemött de anmärkningar som V framställt utgjorde inte till-
räckliga skäl att anse att A skulle ha förlorat sin möjlighet att in-vända 
att reklamation skett för sent.65  

Både avtals ingående genom konkludent handlande och 
förlust av invändning av för sen reklamation är rättsliga företeelser 
som är jämförliga med kombinationsfullmakt. I alla dessa fall är det 
frågan om avtalsrätt som inte är lagfäst och där parternas ageranden 
blir avgörande då tvist om avtalet uppstår.  
 

3 Kombinationsfullmakt i rättspraxis  

3.1 HD:s rättspraxis från 1900-talets början till 
1950-talet 
 
 Kombinationsfullmakt finns möjligen antydd redan i ett 
rättsfall före avtalslagens ikraftträdande. I NJA 1917 s. 176 hade en 
disponent för ett tegelbruksbolag i bolagets namn köpt egendom värd 
1 500 kr. Disponenten hade som uppgift att leda och ansvara för 
driften vid bruket. I målet verkar HD inte ha inriktat sig på att utreda 
eventuell sedvänja utan uppmärksammade istället omständigheterna 
                                                             
63 NJA 1993 s. 436. 
64 NJA 1993 s. 436. 
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kring disponentens anställningsförhållanden. HD uttalade att det till 
disponentens arbetsuppgifter hörde att göra beställningar för 
komplettering av brukets maskiner och verktyg vilket gjorde att bruket 
var bundet av köpet. Att HD ansåg att disponentens inköp bundit 
bolaget kan ha haft att göra med att HD antog att en disponent är 
firmateckningsberättigad när han företräder en organisation.66 

 Efter avtalslagens tillkomst 1915 finns det ett flertal 
rättsfall där HD prövat om kombinationsfullmakt förelegat. Ett sådant 
fall är NJA 1921 s. 434 där en verkstadschef som var anställd i ett 
aktiebolag ansågs med för företaget bindande verkan kunna beställa 
konstruktions- och arbetsritningar för något över 4 800 kr. Det verkar 
inte ha förelegat någon sedvänja i fallet och inte heller var det frågan 
om något upprepat handlande hos mellanmannen. Däremot tog HD 
fasta på de särskilda omständigheterna angående verkstadschefens 
anställningsförhållande vilket möjligen kan tyda på att HD ansåg att 
en slags kombinationsfullmakt förelåg.67 
 I NJA 1929 s. 124 hade en i ett trävarubolag anställd 
skogsfaktor på auktion inropat en pråm för 3 500 kr. Enligt 
arbetsgivaren hade skogsfaktorn i uppdrag att ropa på pråmen men 
inte för mer än 3 000 kr. Bolaget hävdade därmed att överskridande av 
befogenheten hade skett men HD ansåg att en kombination av 
omständigheter gjorde att köpet var bindande för trävarubolaget. Av-
görande för utgången var varken sedvänja eller att en tolerans-
fullmakt skulle ha förelegat utan en kombination av olika faktorer som 
för omgivningen gav ett starkt totalintryck av att skogsfaktorn hade 
behörighet genom sin ställning och sitt uppträdande att göra affärer av 
mindre dignitet. Säljaren hade här fog att uppfatta att köparen hade 
behörighet att ingå avtalet.68 
 I NJA 1932 s. 686 hade en kvinna som drev handel köpt 
skrot och annat avfallsgods och erlagt betalning för detta till bolagets 
materialförvaltare som inte redovisat pengarna till bolaget. Frågan var 
om materialförvaltaren varit behörig att uppbära likviden, någon 
befogenhet fanns inte. HD ansåg att kvinnan haft skälig anledning att 
anta att materialförvaltaren varit bemyndigad av bolaget att uppbära 
likvid för sålt avfallsgods. Omständigheterna som gav sådan skälig 
anledning var att materialförvaltaren utfärdat kvitto med ett av honom 
innehavd stämpel med bolagets firmanamn, att materialförvaltaren 
tidigare uppburit pengar av kvinnan och att företaget i vissa fall tagit 
emot denna betalning av materialförvaltaren utan att meddela kvinnan. 
HD tillade även att betalning för gods som bolaget sålt till kvinnan i 
regel hos henne avhämtats av någon hos bolaget anställd person, som 
lämnat ett kvitto med bolagets firmanamn. Även i detta fall var det 

                                                             
66 Grönfors, i not 26 a.a., s. 259-260. 
67 Grönfors, i not 26 a.a., s. 260. 
68 Adlercreutz, i not 2 a.a., s. 203, Grönfors, i not 26 a.a., s. 260-261. 
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avgörande att tredje man hade fått ett befogat intryck av att behörighet 
förelåg.69 
 Ett flertal omständigheter som var ägnade att ge ett starkt 
totalintryck av behörighet såsom fullmäktig var även avgörande i NJA 
1938 s. 299. En leverantör av sten för husbyggen överlämnade åt en 
man att utföra vissa med stenleveranserna förenade arbeten och att i 
samband med arbetet anställa personal som kunde utföra arbetet. Efter 
att arbetet slutförts hävdade leverantören att mannen ensam var skyl-
dig att betala lön åt arbetstagarna eftersom han anlitat dessa. HD ansåg 
dock att det ofta är en arbetsförman som anställer arbetstagarna och att 
mannen i fråga var att betrakta som en sådan. Leverantören hade dess-
utom tidigare betalat lön åt arbetstagarna utan att anföra att det skedde 
för arbetsförmannens räkning. En av omständigheterna som skapade 
helhetsintrycket av kombinationsfullmakt var i detta fall tolerans.70 
 I NJA 1940 s. 109 ansågs behörighet att överlåta och 
uppbära likvid för checkar inte tillkomma en vid ett oljebolag anställd 
person. HD uttalade att ”oljebolaget ej heller eljest givit banken fog 
för att anse M äga att å oljebolagets vägnar förfoga över checkarna”. I 
fallet fanns inget toleransmoment.71 

 NJA 1950 s. 86 brukar anses vara det ledande rättsfallet 
vad gäller kombinationsfullmakt. En fullmäktig ville för en annan 
persons räkning köpa en personbil och ingick därför avtal om köp 
genom att teckna en ordersedel hos ett bilbolag. Bilförsäljaren begärde 
i samband med tecknandet av ordersedeln att få 3 000 kr i 
förskottsbetalning. Fullmäktigen betalade beloppet. Försäljaren kvit-
terade på ordersedeln att beloppet hade betalats. Senare framkom att 
ordersedeln inte hade blivit noterad hos bolaget och att försäljaren 
själv hade behållit förskottsbetalningen. Personen som ville köpa bilen 
krävde att få tillbaka de 3 000 kronor han erlagt till bolaget. Detta 
invände att försäljaren inte haft i uppdrag att uppbära beloppet och 
gick inte med på att betala pengarna till personen. HD ansåg att 
innehållet i ordersedeln var otydlig och att detta i kombination med 
andra omständigheter gjorde att bilförsäljarens behörighet vidgades 
och att köparen hade rätt att få tillbaka sina pengar.72 
 I de nu behandlade rättsfallen framträder en fullmaktstyp 
där HD givit avkall på kravet att behörigheten ska följa av lag eller 
sedvänja. Istället anses frånvaron av dess rekvisit uppvägd av andra 
omständigheter som i kombination med varandra ansetts ägnade att 
bibringa motparten ett intryck av behörighet för mellanmannen. På 
huvudmannen ställs ett aktivitetskrav som gör att för att undvika 
bundenhet så bör han vara verksam att undanröja sådana moment i 
                                                             
69 Adlercreutz, i not 2 a.a., s. 203-204, Grönfors, s. 262. 
70 Grönfors, i not 26 a.a., s. 261. 
71 Adlercreutz, i not 2 a.a., s. 204. 
72 Adlercreutz, i not 2 a.a., s. 204, Grönfors i not 26 a.a., s. 262-264. 
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den yttre situationen som tillsammans med fog kan ge intrycket av 
behörighet för fullmäktigen i förhållande till tredje man.73  
 HD låter alltså i sig otillräckliga fakta i förening med 
varandra utgöra tillräckligt rättsfaktum. Det relevanta är att de utgör 
moment i den yttre för tredje man synbara situationen. Det finns alltså 
ett krav på synbarhet och om detta krav är enkelt att fastslå så är det 
desto svårare att närmare karakterisera de relevanta kombinationer av 
yttre moment som tas i betraktande. Ur rättsfallen kan man utläsa att 
en av huvudmannen utfärdad fullmakt att företa en representations-
handling i samband med anställningens art ska kunna grunda 
behörighet. Betydelse tillmäts också ett starkt allmänt intryck av 
behörighet som ger tredje man befogad anledning anta att en fullmakt 
finns. Av exempelvis NJA 1950 s. 86 framgår tydligt att det finns två 
komplex att ta hänsyn till, dels avtalet, i detta fall en ordersedel, och 
dels den yttre situationen.74  

 
 

3.2 HD:s rättspraxis från mitten av 1900-talet till 
nutid 
 

 I NJA 1985 s. 717 diskuterade HD kombinations-
fullmakt och uttalade att om huvudmannen betett sig på ett sådant sätt 
att tredje man fått intrycket av att företrädaren hade behörighet så 
ansvarar huvudmannen på grund av det. I rättsfallet ansåg HD att 
behörighet inte förelåg.75 
 I NJA 1990 s. 591 konstaterade HD att behörigheten för 
en föreståndare för ett bolags inköps- och försäljningsavdelning på 
grund av reglerna om allmän ställningsfullmakt inte omfattar en 
uppgörelse i anledning av att en kund hade hävt ett avtal om 
maskinköp. Efter att ha prövat om ställningsfullmakt förelåg prövade 
HD om behörighet kunde föreligga på grund av tolerans- eller 
kombinationsfullmakt. HD fann inget som kunde stödja någon sådan 
fullmakt. Det förelåg inte någon fast kundrelation. Huvudmannen 
hade inte genom någon åtgärd eller genom underlåtenhet låtit kunden 
få den uppfattningen att föreståndaren hade behörighet att ingå en 
uppgörelse av ifrågavarande slag utan att diskutera det med företaget. 
Kunden hade alltså tagit en risk genom att sluta ett avtal med 
föreståndaren utan att förvissa sig om att denne hade behörig att 
företräda bolaget.76 HD angav att kombinationsfullmakten i doktrinen 

                                                             
73 Grönfors i not 26 a.a., s. 265-268. 
74 Grönfors i not 26 a.a., s. 265-268. 
75 NJA 1985 s. 717. 
76 Adlercreutz, i not 2 a.a., s. 205. 
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har beskrivits så att sedvanerekvisitet i 10 § 2 st. AvtL ersätts av vissa 
andra fakta i särskild kombination med varandra. Ofta utgör 
toleransmomentet ett framträdande sådant faktum. HD hänvisade även 
till NJA 1985 s. 717 där det anges att om huvudmannen beter sig på 
ett sådant sätt att tredje man får intrycket att företrädaren har be-
hörighet så ansvarar huvudmannen på grund av det.77 
 Inte heller i NJA 1992 s. 168 fann HD att det förelåg 
”några andra särskilda omständigheter som – var för sig eller i för-
ening med varandra – var ägnade att bibringa” motparten upp-
fattningen om att en platschefs muntliga utfästelse om leasing skulle 
vara bindande för leasingbolaget.78  

 I NJA 1998 s. 304 prövade HD bl.a. om en dödsbo-
delägare hade tolerans- eller kombinationsfullmakt som gav honom 
behörighet att upplåta dödsboets mark för ett garage åt två grannar. 
Dödsbodelägaren hade tidigare upplåtit mark för vinterförvaring av en 
båt och för potatisodling vilket HD ansåg falla under den allmänna 
ställningsfullmakten. Dödsbodelägaren hade tidigare upplåtit mark för 
ett infiltrationsdike och detta skulle enligt HD ha kunna gett tredje 
man intrycket av att dödsbodelägaren hade en vidare behörighet att 
disponera över fastigheten. HD kom dock fram till att denna ”enda 
och för länge sedan företagna rättshandling” inte kunde ges så stor 
vikt att den i förening med en ställningsfullmakt skulle kunna anses 
konstituera en speciell ställningsfullmakt som skulle ha gett dödsbo-
delägaren behörighet att upplåta mark för ett garage på dödsboets 
fastighet. Kombinationsfullmakt att upplåta mark för ett garage åt 
grannarna förelåg inte.79 
 NJA 2002 s. 244 handlar främst om ställningsfullmakt, 
men berör även kombinationsfullmakt. En banktjänsteman som hade 
utfärdat två bankgarantier betalbara på första skriftliga anmodan 
ansågs inte ha ställningsfullmakt att utfärda dessa förbindelser. HD 
konstaterade att tolerans- eller kombinationsfullmakt inte heller före-
låg men gav sig inte in på något resonemang om varför dessa 
fullmakter inte kunde anses föreligga.80  

 I NJA 2004 s. 363 hade en fotograf fått i uppdrag att ta 
fotografier som var avsedda att användas i Röda Korsets 
studiematerial. Fotografen ingick ett skriftligt avtal med Röda Korset 
om användningen av fotografierna. Han sade sig även ha ingått ett 
muntligt avtal med en av Röda Korsets företrädare om att foto-
grafierna endast fick användas i studiematerialets första upplagor. När 
Röda Korset använt fotografierna i nya upplagor och översättningar av 
studiematerialet samt lagrat fotografierna digitalt ansåg fotografen att 
                                                             
77 NJA 1990 s. 591. 
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79 NJA 1998 s. 304. 
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intrång gjorts i hans rätt till fotografierna. Fotografen hävdade att 
företrädaren han ingått det muntliga avtalet med hade haft 
ställningsfullmakt eller kombinationsfullmakt och därmed behörighet 
att ingå bindande avtal på Röda Korsets vägnar. HD ansåg dock inte 
att kombinationsfullmakt förelåg och framhöll att fotografen i ett för-
hör sagt att han uppfattat företrädaren mer som ett bud i avtals-
förhandlingarna än någon som hade fullmakt att ingå avtal för Röda 
Korsets räkning.81 
 Ur dessa rättsfall kan utläsas att om huvudmannen betett 
sig på ett sådant sätt att tredje man får intrycket av att fullmäktigen 
hade behörighet så ansvarar huvudmannen på grund av det. Tredje 
man tar därmed en risk genom att sluta ett avtal med fullmäktigen utan 
att förvissa sig om att denne har behörig att företräda huvudmannen. 
HD hänvisar till doktrin där kombinationsfullmakten beskrivits så att 
sedvanerekvisitet i 10 § 2 st. AvtL ersätts av vissa andra fakta i 
särskild kombination med varandra. HD anser att kombinations-
fullmakt föreligger om särskilda omständigheter som – var för sig 
eller i förening med varandra – gett motparten uppfattningen om att 
fullmäktigen är behörig att företa rättshandlingen i huvudmannens 
namn. Den restriktiva synen på kombinationsfullmakt tar sig uttryck i 
att HD anser att en enda och länge sedan företagen rättshandling inte 
kan ge anledning för tredje man att tro att fullmäktigen skulle vara 
behörig att företa en rättshandling.  

 
 

3.3 Kombinationsfullmakt i AD:s praxis 
 
 En genomgång av AD:s praxis vad gäller kombinations-
fullmakt ger ett tydligt intryck av både överensstämmelse och 
avvikelse i jämförelse med den allmänna civilrättens och HD:s 
uppfattning. Vad gäller avvikelse verkar det finnas en tendens att 
godta fullmaktsbindning på lindrigare villkor än vad som krävs av de 
allmänna domstolarna. Det förefaller som att AD inte tar lika hårt på 
omständigheter som att uppdrag kanske inte lämnats eller att 
fullmakten inte har bibringats till medkontrahentens kännedom.82  

 AD 1939 nr 121 gällde behörighet att teckna kollektiv-
avtal. En person var anställd av en fastighetsförening mot fast lön som 
arbetsledare för ombyggnadsarbeten på föreningens fastighet och hade 
därvid att anställa och avskeda arbetare. Arbetsledaren hade inte be-
hörighet att anta entreprenadanbud eller träffa avtal om inköp av mera 
betydande kvantiteter byggnadsmaterial. Med hänsyn härtill kunde 
han inte enligt AD ha varit behörig att teckna ett kollektivavtal på 
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fastighetsföreningens vägnar. AD ansåg inte att det i övrigt hade 
förekommit någon omständighet som kunde ge medkontrahenten an-
ledning att anta, att arbetsledaren äge för fastighetsägarens räkning 
träffa den omtvistade överenskommelsen. Här erkänns alltså en full-
makt som är grundad på yttre synbara omständigheter vilka är ägnade 
att ge tredje man intrycket av behörighet.83  
 AD 1941 nr 20 behandlade huruvida en uppgörelse om 
vissa genomsnittsgrunder för ett ackordsarbetes uppmätning hade 
kommit till stånd med för arbetsgivaren bindande verkan. Vid upp-
mätningen närvarade en verkmästare för arbetsgivarens räkning. En 
ackordprislista var fogad till kollektivavtalet mellan arbetsgivaren och 
den fackliga organisationen. AD ansåg att prislistan var tillämplig 
även på detta arbete. Det hade därför ankommit på arbetsgivaren att 
vid den begärda uppmätningen av arbetet tillvarata sina intressen. Med 
hänsyn därtill och då verkmästaren för bolaget erhållit uppdrag att 
närvara vid uppmätningen, hade denne varit behörig att träffa de upp-
görelser, som med hänsyn till arbetsgivarsidans intressen syntes 
honom påkallade. Även i detta fall har den yttre situationen ansetts 
avgörande, varvid arbetsgivarsidans underlåtenhet att undanröja den 
fackliga organisationens intryck av behörighet för vaktmästaren skju-
tits i förgrunden.84 

 AD 1943 nr 107 gällde om en make hade behörighet att 
underteckna ett kollektivavtal för den andra maken vilken drev en 
bussrörelse. AD ansåg att parterna rimligen inte kunde ha ansett annat 
än att avtalet skulle bli gällande för innehavaren av bussrörelsen på så 
sätt att när hustrun ensam drev rörelsen hade mannen avsett att teckna 
avtalet på hustruns vägnar. På grund härav och det faktum att mannen 
i vidsträckt mening företrädde rörelsen utåt ansågs att han haft 
behörighet att med bindande verkan träffa kollektivavtal för rörelsen. 
Fullmaktsverkningarna anknöts till det allmänna intrycket att vid-
sträckt behörighet, till vilket kombinationen av fakta i avtals-
situationen gav anledning.85  
 AD 1949 nr 41 gällde en ingenjör som tjänstgjorde som 
chef för ett bolags maskinverkstad och som muntligen hade 
överenskommit om måltidsersättning vid arbete utanför verkstaden. 
Detta avtal hade senare ersatts av en ny överenskommelse som 
ingenjören hade ingått. Bolaget bestred bundenhet. AD ansåg att 
bolaget var bundet eftersom ingenjören i tillräcklig omfattning 
företrätt bolaget utåt mot arbetstagarna. Överenskommelsen mellan 
ingenjören och arbetstagarna var även bindande för bolaget eftersom 
den inte innehöll några osedvanliga löne- eller andra arbetsvillkor. 
Fullmakten grundades enligt AD på vad som var brukliga represen-
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tationshandlingar för ingenjören och hur dessa handlingar hade 
framkallat intrycket av behörighet. Någon utredning om sedvänja 
förekom inte i målet.86 

 AD 1977 nr 62 gällde en överenskommelse om 
tidsstämpling som undertecknats av en ombudsman för en facklig 
organisation. Den lokala fackliga organisationen bestred att ombudet 
hade varit behörigt att ingå överenskommelsen i fråga om tids-
stämpling. Efter en sammanvägning av omständigheterna ansåg AD 
att behörighet förelåg på grund av det befogade intrycket av be-
hörighet som ombudsmannens beteende väckt hos arbetsgivaren och 
på grund av att den lokala fackliga organisationen inte vidtagit några 
åtgärder för att undanröja detta intryck hos bolaget.87 
 AD 1994 nr 11 gällde om en handelssekreterare sta-
tionerad i London haft behörighet att binda Sveriges Exportråd vid ett 
arbetsavtal på grund av kombinationsfullmakt. AD uttalade att även 
om handelssekreteraren använt Sveriges Exportråds brevpapper när 
han faxat arbetsavtalet till den arbetssökande och att det handelskontor 
där han arbetade var försett med Sveriges Exportråds skylt inte 
medförde behörighet för handelssekreteraren att binda Sveriges 
Exportråd vid arbetsavtalet. AD hänvisade i målet till NJA 1985 s. 
717 och till det faktum att om huvudmannen beter sig på ett sådant 
sätt att tredje mannen får intrycket att företrädaren har behörighet så 
ansvarar huvudmannen på grund av detta. I det aktuella fallet ansågs 
brevpapperet och skylten dock inte tillräckliga omständigheter för att 
ge medkontrahenten intrycket av behörighet. Kombinationsfullmakt 
förelåg därför inte.88 

Gemensamt för dessa rättsfall är att toleransfullmakt, det 
vill säga upprepat handlande av samma eller liknande slag inte 
åberopats. Man kan därför hävda att den fullmakt som förekommer i 
de ovan nämnda rättsfallen utgör en motsvarighet till kombinations-
fullmakt, fast den inte benämns som en sådan. Sammanfattningsvis 
ger AD:s praxis intrycket av en ännu större beredvillighet än de 
allmänna domstolarnas rättstillämpning att vidga de i avtalslagen 
angivna gränserna för ställningsfullmakt. AD har därvid i huvudsak 
tillämpat kombinationsfullmakten, inte toleransfullmakten. Som ut-
gångspunkt gäller att huvudmannen för att undgå bundenhet måste 
vara aktiv för att undanröja de omständigheter, vilka hos den god-
troende medkontrahenten anses kunna frammana intrycket av be-
hörighet.89 AD har i de flesta fall träffat avgörandet på grundval av 
omständigheterna i det enskilda fallet och använt konstruktionen 
speciell ställningsfullmakt. AD:s teknik vid domsmotiveringen ger 
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uttryck för en praktisk syn på behörighetsproblematiken, sannolikt 
betingad av att domstolen inte på detta område bör ställa samma krav i 
fråga om uppmärksamhet på uppgifter i handelsregistret och det som 
kan krävas i handelsrättsliga relationer. AD fäster ofta avgörande vikt 
vid det befogade intrycket av behörighet som huvudmannens beteende 
väckt hos medkontrahenten. Bland övriga fakta som kan vara ägnade 
att medföra behörighet, eventuellt som komponenter i en speciell 
ställningsfullmakt, är innehavet och utnyttjandet av namn- eller 
firmastämpel. Denna omständighet nämns ibland i domskälen och 
ingår sannolikt bland inte specificerade övriga omständigheter, som 
åberopas för behörighet. Även omständigheter som skyltar och upp-
gifter i telefonkatalog torde kunna på motsvarande sätt, d.v.s. om de 
härrör från huvudmannen, få betydelse, men i mindre utsträckning.90  

 

4 NJA 2013 s. 659 

4.1 Bakgrund 
 
 Ett svenskt charterbolag som arrangerade resor till 
Turkiet, anlitade mellan 1996-2002 ett turkiskt konsultföretag som sin 
agent. Parterna ingick i mars 1996 ett kortfattat tillsvidareavtal som 
innebar att det turkiska företaget hade ensamrätt att i Turkiet utföra 
busstransporter och utflykter för charterbolagets räkning. Konsult-
företaget hjälpte även charterföretaget med kontakter när detta varje år 
skulle förhandla hotellavtal i Turkiet. Sommaren 2000 ingick parterna 
ett nytt avtal med samma innehåll som tidigare men med ett års löptid 
och automatisk förlängning ett år i taget om inte uppsägning skedde. 
Detta avtal kallades för ettårsavtalet och gällde från den 1 januari 
2001. Ettårsavtalet undertecknades för charterbolagets del av en kon-
traktör, som formellt var vd för charterbolagets dotterbolag men vars 
arbetsuppgifter till stor del avsåg charterbolagets verksamhet.91  

 I januari 2001 blev charterbolaget uppköpt av ett annat 
större reseföretag och blev ett helägt dotterbolag till detta företag. I 
samband med förvärvet samordnades vissa funktioner i charterbolaget 
bl.a. sättet att anlita underleverantörer. Moderbolaget ville endast ha 
en underleverantör på varje turistort. I mars 2001 undertecknades ett 
nytt avtal mellan de ursprungliga parterna, benämnt treårsavtalet, som 
skulle ersätta ettårsavtalet. Treårsavtalet överensstämde till stor del 
                                                             
90 Adlercreutz, i not 2 a.a., s. 205-206. 
91 NJA 2013 s. 659. 



 28 

med ettårsavtalet, men med den skillnaden att den skulle gälla i tre år 
istället för ett år. Avtalet innehöll också en hänvisning till att det 
turkiska konsultföretaget skulle ersättas för förluster om charter-
bolaget sade upp avtalet i förtid, då det turkiska företaget skulle utöka 
sin verksamhet för att kunna utföra de tjänster som charterbolaget 
begärde.92  
 Kontraktören undertecknade treårsavtalet med samma 
titel, product manager, som han gjort när han undertecknade 
ettårsavtalet. Kontraktören var vid denna tidpunkt anställd av charter-
bolagets dotterbolag, på hösten 2001 överfördes anställningen till 
charterbolaget. I januari 2002 upphörde kontraktörens anställning och 
under våren 2002 beslöt kontraktören som nu tillhörde moderbolaget 
att säga upp treårsavtalet. I samband med uppsägningen uppkom tvist 
om treårsavtalets giltighet. Moderbolaget hävdade att det inte kände 
till treårsavtalet och att kontraktören saknat såväl behörighet som 
befogenhet att ingå i avtalet. Senare anlitade moderbolaget ett nytt 
konsultföretag. Det turkiska företaget ansåg sig därmed vara berättigat 
till skadestånd för förluster uppkomna på grund av den förtida upp-
sägningen av treårsavtalet. Tvisten gällde treårsavtalet giltighet och 
om kontraktören haft behörighet att ingå detta avtal.93 
 

 

4.2 Tingsrättens bedömning 
 
                     Tingsrätten ansåg att det var visat att ett treårsavtal 
undertecknats den 4 mars 2001. Tingsrätten prövade därefter om 
kontraktören haft behörighet att ingå avtalet för charterbolagets 
räkning. Tingsrätten konstaterade att det i och för sig bör vara möjligt 
att en ställningsfullmakt uppstår i de fall där fullmäktigen genom ett 
konkludent avtal har fått anställning hos fullmaktsgivaren. Det fram-
stod enligt tingsrätten ändå som långsökt att kontraktören som var 
anställd av ett dotterbolag till charterbolaget skulle ha haft ställnings-
fullmakt. Tingsrätten fann att så inte var fallet eftersom det turkiska 
företaget inte visat att ställningsfullmakt förelegat. Tingsrätten ansåg 
också att ingen branchsedvänja påvisats.94  

                     Som ett nästa led prövade tingsrätten om tolerans-
fullmakt förelegat och kom fram till att så var fallet. Kontraktören 
hade tidigare tecknat ett tiotal skriftliga hotellavtal samt ettårsavtalet 
för charterbolaget som hade tolererat detta. Kontraktören uppgav att 
han blev ombedd av charterbolaget att hjälpa till med hotellkontrakt 

                                                             
92 NJA 2013 s. 659. 
93 NJA 2013 s. 659. 
94 NJA 2013 s. 659. 
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och agentavtal i Turkiet från och med våren 1999 till januari 2002. 
Han hävdade att hans uppdrag av charterbolaget i Turkiet var: ”gör 
vad du vill, boka vilka hotell du vill, bara det blir någonting” och att 
hans chefer litade på hans förmåga att sluta avtal och att de därför inte 
utförde några kontroller av avtalen. Enligt kontraktören var det vik-
tiga för charterbolaget att leverera bra avtal till låga priser.95  
                    Successivt började kontraktören även att avtala om andra 
kontrakt för charterbolaget i Marocko, Mexico, Dominikanska repu-
bliken, Bulgarien och Tunisien. Det kunde handla om 60-70 hotell-
kontrakt per destination och år och under de aktuella åren blev det 
över 1 000 avtal. Även om agentavtal, såsom treårsavtalet, var mer 
sällsynta än hotellavtalen, så förekom agentavtal också. Hotell-
kontrakten innebar stora åtaganden eftersom charterbolaget erlade 
förskottsbetalning för dessa, medan agenten först behövde betalas när 
det kom några resenärer till orten. Kontraktören hade vid ett tidigare 
tillfälle tecknat ett treårsavtal med en egyptisk agent, vilket charter-
bolaget tolererat. Ostridigt var även att det inte fanns någon annan 
kontraktör i Turkiet och att det inte krävdes godkännanden av che-
ferna varken före eller efter avtalssluten.96  

                     På grund av alla dessa faktorer och då charterbolaget 
levt upp till ettårsavtalet samt de hotellavtal som kontraktören hade 
tecknat, ansåg tingsrätten att toleransfullmakt förelåg. Kontraktören 
var alltså charterbolagets man i Turkiet och hade behörighet att ingå 
avtal för företagets räkning. Tingsrätten prövade därefter om 
kontraktören överskridit de interna instruktionerna, d.v.s. sin be-
fogenhet. Moderbolaget hade bevisbördan för bristande befogenhet 
eftersom det haft lättast att säkra bevisning om vilka interna 
instruktioner som gällde inom företaget. Eftersom varken moder-
bolaget eller charterbolaget åberopade någon som helst bevisning om 
att treåriga agentavtal alltid måste godkännas av cheferna ansåg 
tingsrätten att kontraktören inte kunde anses ha överskridit sin be-
fogenhet.97 
                     Sammantaget fann tingsrätten att charterbolaget hade 
begått avtalsbrott gentemot det turkiska företaget när det sagt upp 
treårsavtalet.98 

 
 

 

 
                                                             
95 NJA 2013 s. 659. 
96 NJA 2013 s. 659. 
97 NJA 2013 s. 659. 
98 NJA 2013 s. 659. 



 30 

4.3 Hovrättens bedömning 
 
                     Vad gäller behörigheten ansåg hovrätten att den måste 
ses mot bakgrund av firmateckningsreglernas viktiga funktion i 
handelslivet som är att skydda företagens intressenter och borgenärer. 
En allt för vidsträckt behörighet talar häremot. Hovrätten ansåg därför 
att charterbolaget hade bevisbördan för att kontraktören inte haft be-
hörighet att ingå treårsavtalet. Hovrätten kom till samma slutsats som 
tingsrätten att kontraktören inte haft en renodlad ställningsmakt att 
sluta agentavtal med det turkiska konsultföretaget. Någon branch-
sedvänja förelåg inte.99  

                     Vad gäller toleransfullmakt kom hovrätten dock till en 
annan slutsats än tingsrätten. Hovrätten ansåg att kontraktören hade 
toleransfullmakt att ingå standardiserade hotellavtal som kunde sägas 
upp men inte att ingå individuellt utformade agentavtal. Kontrakören 
hade tidigare undertecknat ettårsavtalet, men i själva verket så för-
längde han enbart avtalet som slutits redan 1996 och som då 
undertecknats av den dåvarande tidigare kontraktören och underställts 
och godkänts av en chef inom företaget. Hovrätten fäste vikt vid att 
det vid förhören med ett flertal chefer framkommit att det vid 
tidpunkten då det större reseföretaget köpte charterbolaget inte var 
tillåtet att sluta fleråriga agentkontrakt förrän en viss samordning 
skett och det bestämts vilken agent man skulle anlita på respektive 
resmål. Vintern/våren 2001 var det extra känsligt att ingå långvariga 
och strategiskt viktiga agentavtal med tanke på de affärsmässiga 
omstruktureringarna. Enligt hovrätten så framstår det som an-
märkningsvärt att kontraktören bestred att han känt till att fleråriga 
agentavtal inte fick ingås med tanke på att han tillhörde lednings-
gruppen på charterbolaget.100  

                     Hovrätten konstaterade att det turkiska konsultföretagets 
ställföreträdare som var närvarande när treårsavtalet undertecknades 
visste att charterbolaget nyligen blivit uppköpt av ett annat bolag. 
Ställföreträdarna för det turkiska företaget ville enligt egen uppgift få 
till stånd prishöjningar och ett flerårigt agentavtal och hade därför 
redan när ettårsavtalet börjat tillämpas per telefon diskuterat om ett 
nytt agentavtal med kontraktören. Turkiska företagets advokat hade i 
januari 2001 faxat ett förslag på en skadeståndsklausul som skulle 
skydda företaget för förluster till följd av onyttiga investeringar. 
Enligt hovrätten kunde det inte ha ålegat charterbolaget för att undgå 
bundenhet att fästa det turkiska företagets uppmärksamhet på att 
kontraktören saknade behörighet. Det var istället det turkiska före-
taget som tog en risk genom att sluta ett agentavtal utan att förvissa 
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sig om att kontraktören var behörig att för charterbolagets räkning 
ingå ett strategiskt och långtgående avtal som indirekt också kunde få 
effekt för dess moderbolag. Hovrätten ogillade käromålet.101 

 
 

4.4 Högsta domstolens bedömning 
 
                     I HD gällde frågan om charterbolaget var bundet av 
treårsavtalet. HD konstaterar att kontraktören inte var firmatecknare 
och inte heller hade uppdrag från behörig företrädare att ingå 
treårsavtalet. Frågan är om kontraktören haft ställnings-, tolerans- 
eller kombinationsfullmakt. HD anger vad gäller kombinationsfull-
makt att den kännetecknas av att omständigheterna i det enskilda 
fallet motiverar att huvudmannen blir ansvarig för någon annans 
agerande i en avtalssituation, utan att det finns någon sedvänja eller 
något upprepat handlande. Den som skapar en befogad tillit hos 
någon om att han företräds av en behörig person i en viss avtals-
situation kan bli bunden av personens handlande. HD konstaterar att 
detta är en princip som gäller även i andra rättssystem och avspeglas i 
internationella rättssammanställningar såsom Draft Common Frame 
of Referens (DCFR). Avgörande är de yttre förhållanden som härrör 
från huvudmannen och som tredje man har kunnat iaktta. Vid bedöm-
ningen av tredje mans befogade tillit om behörigheten får hänsyn tas 
bl.a. till vilket slags avtal det rör sig om, vilken verksamhet det gäller, 
hur vanligt förekommande avtalstypen är och vilka åtaganden avtalet 
innebär.102  
                         HD finner att det turkiska konsultföretaget inte visat 
att sedvänja fanns i resebranschen att ställningsfullmakt enligt 10 § 2 
st. AvtL förelegat för konstruktören vad gäller treårsavtalet. HD 
diskuterar därefter om kombinationsfullmakt föreligger och anger att 
kontraktören hade behörighet att ingå hotellavtal för charterbolagets 
räkning. Han hade sedan 1999 ingått ett stort antal hotellavtal för 
charterbolaget enligt ett standardformulär som användes av företaget. 
Även om hotellavtalen kunde omfatta stora belopp så var den 
ekonomiska risken liten i och med att charterbolaget hade rätt att säga 
upp hotellavtalen utan ersättningsskyldighet. Agentavtalen däremot 
var av annat slag, bl.a. genom att agenten i flera hänseenden skulle 
agera som researrangörens samarbetspartner och därmed inta en 
förtroendeställning. I Turkiet var det turkiska företaget charter-
bolagets samarbetspartner med ensamrätt för detta. Före treårsavtalet 
hade parterna samarbetat i fem år, först genom det kortfattade avtalet 
från 1996 och därefter genom ettårsavtal. Treårsavtalet var, när det 
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gäller ersättningsnivåer för det turkiska företaget, liknande som 
ettårsavtalet. En väsentlig ändring i treårsavtalet var att avtalstiden 
blev avsevärt längre och att det fanns en klausul om ersättnings-
skyldighet. Dessa båda faktorer låg i det turkiska företagets intresse, 
de gynnade varken charterbolaget eller dess moderbolag.103  
                        Sammantaget ansåg HD att avtalet medförde en icke 
obetydlig försämring av charterbolagets avtalssituation. Det turkiska 
konsultföretaget kände till ägarbytet av charterbolaget och att 
företaget nu ingick i en större koncern. Det turkiska företaget hyste 
oro inför framtiden och väckte därför frågan om ett treårsavtal. 
Företaget måste således ha insett att det var sannolikt att man inom 
charterbolagets koncern skulle se över agentfrågan och att förutsätt-
ningarna för charterbolagets verksamhet i Turkiet förändrats. Mot 
denna bakgrund fanns det anledning för det turkiska företaget att 
känna beaktansvärd osäkerhet om kontraktören hade rätt att ingå 
treårsavtalet. Sammantaget kunde enligt HD det turkiska företaget 
inte hysa befogad tillit om att kontraktören hade rätt att ingå avtalet 
varför någon avtalsbundenhet inte uppkom för charterbolaget. HD 
ogillade det turkiska agentbolagets talan.104 
 
 

4.5 Vad innebär domen? 
 

 Av NJA 2013 s. 65 framgår att HD anser att frågan om 
fullmäktigen har behörighet ska behandlas genom att domstolen i tur 
och ordning frågar sig om fullmäktigen har firmateckningsrätt, ett 
särskilt uppdrag, ställningsfullmakt, toleransfullmakt eller kombi-
nationsfullmakt.105 
 Vad gäller kombinationsfullmakt förtydligar HD vilka 
omständigheter som är relevanta för att bedöma hur behörighet kan 
uppkomma. HD uttalar att den som skapar en befogad tillit hos annan, 
om att han företräds av en behörig person i en viss avtalssituation, kan 
bli bunden av personens handlande. Avgörande är de yttre för-
hållanden 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.106 
 Genom kombinationsfullmakt är det möjligt att ersätta 
sedvanerekvisitet i ställningsfullmakten med andra omständigheter, 
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104 NJA 2013 s. 659. 
105 Ramberg, i not 82 a.a., s. 406. 
106 Ramberg, i not 82 a.a., s. 409, NJA 2013 s 659. 
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som i kombination med varandra ger tredje man en befogad tillit i 
fråga om fullmäktigens behörighet att rättshandla för huvudmannens 
räkning. Tredje man behöver då inte påvisa sedvänjans förekomst och 
innehåll. Kombinationsfullmakt ger alltså domstolen möjlighet att 
göra en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet 
och att anse huvudmannen bunden där det bedöms lämpligt och 
ändamålsenligt. Sedvanerekvisitet behöver inte heller tänjas för att 
domstolen skall komma fram till det beslut som är önskvärt.107  
 NJA 2013 s. 659 är även en bekräftelse på vad HD 
tidigare uttalat om kombinationsfullmakt. I NJA 1985 s. 717 angav 
HD att om huvudmannen beter sig på sådant sätt, att tredje man får 
intrycket att företrädaren har behörighet, så ansvarar huvudmannen på 
grund av det.108 I NJA 1990 s. 591, uppställde HD kravet att huvud-
mannen måste vara medveten om mellanmannens agerande för att 
bundenhet ska uppkomma. Genom NJA 2013 s. 659 har HD klargjort 
att huvudmannen inte behöver vara medveten om att mellanmannen 
förhandlar med tredje man; huvudmannen kan ändå bli bunden om 
han gett tredje man ett befogat intryck av att mellanmannen har 
behörighet. NJA 1985 s. 717 och NJA 2013 s. 659 ställer därmed krav 
på att företag organiserar sig på ett sätt som tydligt kommunicerar till 
företagets kunder och leverantörer vilka personer som är behöriga att 
göra vad. Det förtroende som organisationen av verksamheten skapar 
hos tredje man skyddas alltså. Ett bolag bär med andra ord en 
organisationsrisk.109 
 Skyddet för tredje man kan dock inte utsträckas hur långt 
som helst. I kommersiella förhållanden och vid avtal som inte är av 
rutinmässig karaktär eller inte är av mindre betydelse, bör högre krav 
ställas på tredje man. En helhetsbedömning måste göras för att 
fastställa huruvida befogad tillit kunnat hysas av tredje man. Av NJA 
2013 s. 659 framgår att avtalets art, hur vanligt förekommande avtalet 
är och vilka åtaganden avtalet innebär är omständigheter som är 
relevanta. Att hänsyn tas till dessa omständigheter är naturligt då 
kombinationsfullmakten har sitt ursprung i ställningsfullmakten, 
vilken i de flesta fall omfattar de vardagliga och schablonmässigt före-
kommande rättshandlingarna.110 

 HD:s krav på befogad tillit har alltså har två sidor, dels 
vilket intryck huvudmannen förmedlat, d.v.s. organisationsrisken, dels 
förhållanden på tredje mans sida. I NJA 2013 s. 659 tar HD fasta på 
att tredje man borde ha anat att fullmäktigen inte hade rätt att sluta 
avtalet. HD anser att det funnits anledning för tredje man att känna 
beaktansvärd osäkerhet om fullmäktigen hade rätt att ingå treårs-
                                                             
107 Ashton, Emily, NJA 2013 s. 659 Bortom sedvänjan – en ställningsfullmakt 
 i förändring, Juridisk publikation, 2013, s. 331. 
108 Ramberg, i not 82 a.a., s. 409-410 och NJA 1990 s. 591. 
109 Ramberg, i not 82 a.a., s. 409-410. 
110 Ashton, i not 94 a.a, s. 331. 
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avtalet.111 

 Sammanfattningsvis kan det efter NJA 2013 s. 659 
konstateras att tredje man i kommersiella sammanhang bör känna en 
beaktansvärd osäkerhet och därför ha en skyldighet att undersöka om 
behörighet föreligger när avtalets art och omfattning väsentligt för-
ändras. Vidare medför förändringar i organisation och verksamhet på 
huvudmannens sida ännu en anledning för tredje man att förvissa sig 
om att fullmäktigen är behörig att ingå avtal. Att endast förlita sig på 
sitt intryck av att behörighet föreligger kan i dessa situationer ses som 
ett medvetet risktagande från tredje mans sida varför skyddet för 
tredje man blir mindre långtgående.112 

 Vad gäller helhetsbedömningen så intresserar sig HD i 
NJA 2013 s. 659 för vilken grad av ekonomisk riskexponering avtalet 
innebar för huvudmannen. Avtalet innebar stora fördelar för tredje 
man men medförde inte några beaktansvärda fördelar för huvud-
mannen. Dessutom var det aktuella avtalet ovanligt. Allt detta talade 
för att fullmäktigen saknade behörighet. Rättsfallet utvisar att det är 
lättare för tredje man att göra gällande att fullmäktigen var behörig om 
avtalet innebär en begränsad riskexponering för huvudmannen, om 
avtalet innebär fördelar för huvudmannen, om parterna tidigare slutit 
liknande avtal och om avtalet är vanligt förekommande i branschen.113 

 Intressant är att HD i NJA 2013 s. 659 hänvisar till Draft 
Common Frame of referens (DCFR) Art. II.-6:103 (3) och gör en 
utblick mot regleringen i andra rättssystem. Det är tydligt att HD 
fortsätter sin strävan att få den svenska rätten att stå i harmoni med 
andra rättsordningar i Europa. Genom hänvisningen närmar sig den 
svenska fullmaktsrätten, främst kombinationsfullmakten, utländska 
motsvarigheter, s.k. apparent authority. I den fortsatta utvecklingen 
bör därför vägledning hämtas från andra rättsordningar som tillämpar 
principen om befogad tillit.114 NJA 2013 s. 659 innebär alltså att 
domstolarna i hög grad ska ta hänsyn till hur tredje man har anledning 
att uppfatta mellanmannens behörighet, vilket är snarlikt det anglo-
amerikanska synsättet där man talar om apparent authority.115  
 

                                                             
111 Ramberg, i not 82 a.a., s. 410. 
112 Ashton, i not 94 a.a., s. 330. 
113 Ramberg, i not 82 a.a., s. 411. 
114 Ashton, i not 94 a.a, s. 329-331. 
115 Ramberg, i not 82 a.a., s. 409.  
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5. HD:s mål nr DT 1310-12 

5.1 Bakgrund 
 

 I oktober 2014 meddelade HD beslut i mål nr DT 1310-
12 som handlar om kombinationsfullmakt. Bakgrunden till tvisten var 
att ett stort byggbolag under flera år hade uppfört bostadsområden 
med hus av visst slag. För vissa av dessa hus hade byggbolaget köpt 
s.k. vattenkoppel av ett VVS-företag. Vattenkoppeln var av ett visst 
märke och tillverkade av ett holländskt bolag. Generalagenten för 
vattenkoppeln var en VVS-leverantör. I februari 2007 brast ett vatten-
koppel i ett bostadshus i ett av byggbolagets projekt. Koppel av 
samma typ brast därefter i ytterligare bostadshus i olika projekt som 
byggbolaget haft och orsakade omfattande vattenskador.116  

 Med anledning av det inträffade kontaktade byggbolaget 
under våren 2007 VVS-företaget. Från våren 2008 skedde alla 
kontakter angående ärendet med VVS-företagets vd. Den 19 mars 
2008 framställde byggbolaget ett skriftligt skadeståndskrav mot VVS-
företaget. Den 30 april 2008 uppgick VVS-bolaget genom fusion i en 
av norra Europas ledande teknikgrossister inom EL och VVS. Detta 
innebar bland annat att detta teknikgrossistföretag övertog alla VVS-
företagets rättigheter och skyldigheter. Den verksamhet som hade be-
drivits i VVS-företaget överfördes till en division inom det stora 
teknikgrossistföretaget. I samband med fusionen övergick VVS-före-
tagets vd till att vara chef för VVS-divisionen i teknikgrossist-
företaget.117 

 Efter fusionen höll byggbolaget ett antal möten med 
anledning av vattenkoppeln och skadorna. Vid dessa möten deltog 
VVS-divisionens chef. Ett sådant möte hölls den 18 september 2008. 
Den 29 september 2008 skickade byggbolaget ett brev till teknik-
grossistföretaget där det hävdades att chefen för VVS-divisionen vid 
sammanträdet den 18 september 2008 ingått ett muntligt förlikning-
savtal för teknikgrossistföretagets räkning med innebörden att 
företaget skulle betala 3 040 000 kr till byggbolaget.  Teknik-
grossistföretagets vd tog del av brevet först den 1 oktober 2010 och 
meddelade byggbolaget omgående att saken skulle undersökas. Han 
återkom senare med besked om att teknikgrossist-företaget bestred 
betalningsskyldighet.118 

 
 
                                                             
116 Stockholms tingsrätts avd. 4 dom 2010-10-26 nr DT 10812-09, på s. 2. 
117 Stockholms tingsrätts avd. 4 dom 2010-10-26 nr DT 10812-09, på s. 2. 
118 Stockholms tingsrätts avd. 4 dom 2010-10-26 nr DT 10812-09, på s. 2. 
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5.2 Tingsrättens bedömning 
 

 Tvisten i tingsrätten kom att handla om förliknings-
avtalets giltighet och om chefen för VVS-divisionen varit behörig att 
ingå avtalet. Tingsrätten ansåg att förlikningsavtalet varken var 
särpräglat till sin natur eller innehöll långtgående åtaganden för 
teknikgrossistföretaget. Tingsrätten ansåg att det vid mötet den 18 
september 2008 hade träffats ett muntligt förlikningsavtal med det 
innehåll som byggbolaget påstått samt att avtalet inte var att anse som 
ogiltigt på grund av bristande förutsättningar. Därefter prövade 
tingsrätten om VVS-divisionens chef haft någon slags fullmakt att 
ingå ett förlikningsavtal med byggbolaget och fann att vd:n varken 
haft ställningsfullmakt eller toleransfullmakt att göra detta. Därefter 
övergick tingsrätten till att pröva om kombinationsfullmakt före-
legat.119 
 Kombinationsfullmakt enligt NJA 1985 s. 717 föreligger 
enligt tingsrätten om huvudmannen handlat på ett sådant sätt att tredje 
man får intrycket av att företrädaren har behörighet. Det åligger 
huvudmannen för att undgå bundenhet, att vara verksam för att 
undanröja moment i den yttre situationen, vilka med fog kan ge tredje 
man intryck av behörighet. I enlighet med NJA 1990 s. 591 uppställs 
krav på att huvudmannen måste vara medveten om mellanmannens 
agerande för att bundenhet ska uppkomma. I doktrinen har det 
emellertid anförts att detta är ett alltför starkt krav för bundenhet och 
att det räcker att huvudmannen borde ha insett att mellanmannen 
uppträdde på ett sådant sätt att tredje man haft anledning att räkna med 
att fullmakt fanns.120 
 Tingsrätten konstaterade att byggbolagets jurist hade 
blivit hänvisad till VVS-företagets vd då hon i mars 2007 skrev och 
ringde om vattenkopplen och att fusionen inte påverkade vd:ns 
ställning inom det nya företaget, eftersom han förblev chef över VVS-
funktionen även om hans titel blev divisionschef. Den omständigheten 
att teknikgrossistföretagets ledning saknade kännedom om hän-
visningen till divisionschefen och om hans förhandlingar med bygg-
bolaget ansåg tingsrätten vara utan relevans. Divisionschefens ställ-
ning inom teknikgrossistföretaget hade sammantaget gett byggbolaget 
det befogade intrycket av att denne haft behörighet att för bygg-
bolagets räkning ingå ett förlikningsavtal. Tingsrätten ansåg att divi-
sionschefen haft kombinationsfullmakt att ingå förlikningsavtalet. 
Teknikgrossistföretagets invändningar att divisionschefen agerat ut-
över sin befogenhet vann heller inget gehör hos tingsrätten. Tings-
rätten biföll käromålet.121 
                                                             
119 Stockholms tingsrätts avd. 4 dom 2010-10-26 nr DT 10812-09, på s. 6-7. 
120 Stockholms tingsrätts avd. 4 dom 2010-10-26 nr DT 10812-09, på s. 7. 
121 Stockholms tingsrätts avd. 4 dom 2010-10-26 nr DT 10812-09 , s. 7-8. 
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5.3 Hovrättens bedömning 
 
 Frågan i hovrätten gällde om divisionschefen haft 
behörighet att ingå förlikningsavtalet för teknikgrossistföretagets 
räkning. Hovrätten ansåg i likhet med tingsrätten, att divisionschefen 
varken haft en allmän ställningsfullmakt eller toleransfullmakt.122 
 Vad gäller kombinationsfullmakt framhöll hovrätten att 
de omständigheter som skapar intrycket av att behörighet föreligger 
ska ha uppkommit genom huvudmannens beteende i enlighet med 
NJA 1985 s. 717 och NJA 1990 s. 591. Hovrätten konstaterade att det 
inte omedelbart med ställningen som divisionschef följde en be-
hörighet att sluta förlikningsavtal av det aktuella slaget. Utredningen 
talade heller inte för att chefen under sin tid som vd för VVS-företaget 
haft en ställning som medförde sådan behörighet. Det fanns heller 
ingen uttrycklig behörighet att sluta avtal av detta slag och det var inte 
visat att divisionschefen tidigare slutit förlikningsavtal av det aktuella 
slaget.123 
 Byggbolaget hävdade att det hänvisades till VVS-
företagets vd för den fortsatta hanteringen av skadeståndsanspråket. 
Denna allmänt hållna hänvisning, vilken gjordes av VVS-företagets 
filialchef, var enligt hovrätten inte tillräcklig för att byggbolaget med 
fog skulle ha kunnat uppfatta vd:n, vare sig i hans egenskap som vd i 
VVS-bolaget eller som divisionschef i teknikgrossistföretaget, som 
behörig att ingå ett förlikningsavtal. Byggbolaget hävdade vidare att 
divisionschefen under förhandlingarna agerade på ett sätt som gav 
byggbolaget intrycket av att han ägde sluta det aktuella avtalet för 
teknikgrossistföretagets räkning. Enligt hovrätten uppstår en kombi-
nationsfullmakt genom huvudmannens agerande, vilket gjorde att 
divisionschefens eget agerande ansågs vara utan betydelse för frågan 
om en fullmakt förelegat.124 
 Enligt hovrättens bedömning var det inte visat att 
teknikgrossistföretagets ledning haft kännedom om vare sig skade-
ståndskravet eller de diskussioner som divisionschefen förde med 
byggbolaget. Inte heller hade situationen varit sådan att teknikgrossist-
företaget borde ha insett att divisionschefen agerade på ett sätt som 
kunde ge byggbolaget intrycket av att han hade behörighet. Det kunde 
därmed inte anses ha ålegat teknikgrossistföretaget att informera 
byggbolaget om att divisionschefen saknade behörighet. Teknik-
grossistföretagets okunskap om skadeståndskravet och divisions-
chefens agerande ansågs heller inte utgöra en sådan försumlighet som 

                                                             
122 Svea hovrätts avd. 3 dom 2012-02-17 nr DT 9489-10, på s. 5. 
123 Svea hovrätts avd. 3 dom 2012-02-17 nr DT 9489-10, på s. 5. 
124 Svea hovrätts avd. 3 dom 2012-02-17 nr DT 9489-10, på s. 5. 
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gjort företaget bundet till avtalet.125 
 Omständigheterna var varken var för sig eller 
sammantagna sådana att teknikgrossistföretaget genom sitt beteende 
gett byggbolaget det befogade intrycket av att divisionschefen var 
behörig att sluta förlikningsavtalet. Det var enligt hovrätten bygg-
bolaget som tog en risk genom att sluta avtalet utan att först förvissa 
sig om de riktiga förhållandena. Inte heller i övrigt var det visat att 
divisionschefen hade behörighet att ingå avtalet och därmed förelåg 
ingen kombinationsfullmakt. Byggbolaget hävdade att teknikgrossist-
företaget genom sitt agerande ratihaberat divisionschefens agerande. 
Hovrätten fann dock inte att så var fallet. Sammanfattningsvis fann 
hovrätten att det inte var styrkt att teknikgrossistföretaget var bundet 
av avtalet.126 
 
 

5.4 Högsta domstolens bedömning 
 
 HD prövade inledningsvis om ställningsfullmakt enligt 
avtalslagen förelåg och kom fram till att så inte var fallet eftersom 
sedvänja att ingå ett förlikningsavtal av förevarande slag inte var 
visad.127 Därefter följde ett allmänt resonemang om tillitsgrundande 
fullmakt. HD uttalade att fullmaktsinstitutet som kommer till uttryck i 
avtalslagen kännetecknas av att fullmakten ses som en av huvud-
mannen till tredje man riktad viljeförklaring genom vilken huvud-
mannen tar på sig följderna av fullmäktigens rättshandlande i hans 
namn och för hans räkning. Allmänna principer om viljeförklaringar 
är tillämpliga. En fullmakt kan därför tillkomma genom bl.a. ett 
konkludent handlande. Som ett exempel på detta nämner HD 
förarbetena till avtalslagen där en hänvisning görs till NJA 1875 s. 
325, att om huvudmannen upprepade gånger har godtagit avtal som 
har ingåtts i hans namn kan i detta ligga en fullmakt för framtiden.128 
 Tanken att en fullmakt måste vara grundad i 
huvudmannens viljeförklaring har enligt HD med tiden blivit 
ifrågasatt. Även i andra fall än genom ställningsfullmakt och konklu-
dent handlande kan huvudmannen alltså bli ansvarig för någon annans 
handlande i en avtalssituation, trots att någon uttrycklig fullmakts-
förklaring inte föreligger. Enligt NJA 2002 s. 244 finns det i 
rättspraxis fall där en fullmakt på grund av en viss ställning har ansetts 
föreligga utan att behörigheten har kunnat förankras i lag eller 
sedvänja men där en behörighet har betraktats som ändamålsenlig.129 
 HD refererade därefter till NJA 2013 s. 659 som ett 
                                                             
125 Svea hovrätts avd. 3 dom 2012-02-17 nr DT 9489-10, på s. 5-6. 
126 Svea hovrätts avd. 3 dom 2012-02-17 nr DT 9489-10, på s. 6. 
127 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, på s. 4-5, p. 7-8. 
128 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, på s. 5, p. 9. 
129 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, på s. 5-6, p 10-11. 
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exempel på det aktuella rättsläget och angav att HD i detta mål 
klargjort att en fullmakt även kan ha sin grund i den tredje mannens 
befogade tillit. Den som skapar en befogad tillit hos 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.130 
 
 

5.4.1 Principen om befogad tillit 
 
 Som ett första steg i prövningen om kombinations-
fullmakt förelåg, förde HD ett resonemang om det s.k. tillitskravet, 
d.v.s. krav hänförliga till tredje man. En given utgångspunkt för att en 
fullmakt ska kunna grundas på tredje mans uppfattning av mellan-
mannens behörighet är att det ska föreligga en faktisk tillit i det 
hänseendet. Tilliten måste också vara befogad. Detta ligger i linje med 
11 § 1 st. AvtL. Enligt den bestämmelsen gäller att huvudmannen inte 
blir bunden om tredje man insåg eller bort inse att fullmäktigen 
överskred sin befogenhet. Enligt HD:s uttalande i NJA 2013 s. 659 får 
vid bedömningen av om tredje mans tillit är befogad 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 
gäller. Även andra förhållanden än de uppräknade kan få betydelse för 
huvudmannens befogade tillit. Ett exempel är att tredje mannen 
känner till att mellanmannen brukar företa ett visst slags rätts-
handlingar i förhållande till andra. Ett annat exempel är att för-
handlingar har pågått under en längre tid och att tredje man på grund 
av särskilda omständigheter har fått skäl att tro att huvudmannen 
kommer att acceptera en överenskommelse som mellanmannen ingår. 
Även huvudmannens passivitet kan få betydelse för vad som är att 
anse som en befogad tillit hos tredje man.131 
 Som ett andra steg i prövningen om kombinations-
fullmakt förelåg behandlade HD hur kraven hänförliga till 
huvudmannen, d.v.s. det s.k. härrörandekravet bör uppfattas och fast-
ställas. HD ansåg att det inte räcker med att tredje man haft fog för att 
tro att mellanmannen varit 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 huvud-
mannen såsom anförs i NJA 2013 s. 569.132 
 Härrörandekravet innebär att omständigheterna i fråga 
ska ha en tydlig koppling till huvudmannen. Om någon utomstående 
har gett tredje man anledning att tro att han företräder huvudmannen, 
                                                             
130 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, på s. 6, p. 12-13. 
131 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, på s. 6-7, p. 14-16. 
132 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, på s.7, p. 17. 
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så kan detta i regel inte föranleda att huvudmannen blir 
avtalsbunden. 133  Ett ytterligare krav i detta sammanhang är att 
huvudmannen har haft erforderlig insikt om att omständigheterna 
skulle kunna föranleda tredje man att hysa befogad tillit. Det finns 
anledning att uppmärksamma bestämmelsen i 19 § AvtL där det före-
skrivs att den som har lämnat en fullmakt i vissa fall är skyldig att ge 
tredje man ett meddelande om att fullmakten inte längre gäller. En 
sådan skyldighet uppkommer om fullmaktsgivaren har särskild an-
ledning att befara att fullmäktigen kommer att företa en rättshandling 
mot en viss man trots att fullmakten är återkallad eller har förklarats 
kraftlös. Bestämmelsen tar sikte på en speciell misstagsrisk på tredje 
mans sida, men den ger stöd för ett tämligen högt ställt krav på insikt 
hos huvudmannen.134  
 Att huvudmannen kan beskyllas för oaktsamhet i för-
hållande till tredje man om behörighet finns är enligt HD inte till-
räckligt för att huvudmannen ska bli bunden. Det typiska fallet är att 
huvudmannen oaktsamt har orsakat att tredje man felaktigt har utgått 
från att en uppgiven fullmäktig är behörig, men han måste inte inse att 
det förelåg en risk för missförstånd. Det ligger då i allmänhet närmare 
till hands att huvudmannen blir skadeståndsansvarig istället för avtals-
bunden.135 
 Däremot bör det kunna tänkas att frågan om oaktsamhet 
får betydelse i vissa fall på så sätt att huvudmannen kan undgå bun-
denhet genom att exculpera sig. Ett möjligt exempel är att huvud-
mannen inser att han har föranlett omständigheter som skulle kunna ge 
någon för honom okänd tredje man anledning att hysa befogad tillit 
angående behörigheten. Om huvudmannen då förmår visa att han sak-
nade möjligheter att förhindra att en missförståndssituation upp-kom, 
så bör han i regel undgå att bli avtalsbunden.136 
 Efter en prövning av om tillits- och härrörandekravet är 
uppfyllt, bör även de sammantagna omständigheterna beaktas när 
domstolen avgör om en befogad tillit kan ha uppstått. I det aktuella 
fallet var en sådan omständighet att förhandlingarna hade pågått under 
relativt lång tid. En annan omständighet var att det för byggbolaget 
kan ha tett sig naturligt att teknikgrossistföretagets ledning skulle 
informera sig om förhandlingar av det aktuella slaget och lämna nöd-
vändiga instruktioner. Byggbolaget hade dock enligt HD en anledning 
att överväga hur långt divisionschefens behörighet sträckte sig. Vid 
sidan om divisionschefens eget agerande hade det inte inträffat något 
som medförde att byggbolaget hade fått skäl att tro att han hade 
erforderlig behörighet. Trots detta, och trots att det rörde sig om ett 
betydelsefullt avtal, vidtog byggbolaget inte någon åtgärd för att 

                                                             
133 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, på s. 7, p 17-18. 
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kontrollera behörigheten.137 Byggbolaget kunde enligt HD inte anses 
ha haft befogad anledning att räkna med att divisionschefen var 
behörig att ingå förlikningsavtalet för teknikgrossistföretagets räkning. 
Det saknade därmed betydelse om den uppfattning som byggbolaget 
haft om divisionschefens behörighet härrörde från teknikgrossist-
företaget eller inte. Inte heller vad byggbolaget i övrigt anförde föran-
ledde enligt HD någon annan bedömning. Divisionschefen var inte 
behörig att ingå förlikningsavtalet med bindande verkan för teknik-
grossistföretaget.138 
 
 

5.4.2 Befogad tillit för chefer 
 
 Efter en noggrann genomgång av kombinations-
fullmaktens tillits- och härrörandekrav utvecklade HD vad som gäller 
angående befogad tillit när en person i chefsställning rättshandlar. Om 
det rör sig om en väl avgränsad och självständig verksamhetsdel och 
chefspositionen har tydliggjorts utåt, har tredje man anledning att utgå 
från att chefspersonen är behörig att företa sådana rättshandlingar som 
normalt vidtas i och för verksamhetsgrenens vardagliga fortgång. 
Detta ligger i linje med att en verkställande direktör i ett aktiebolag är 
behörig att företa rättshandlingar som hör till den löpande förvalt-
ningen av bolaget, enligt 8 kap. 29 § 1 st. aktiebolagslagen (ABL). 
Den behörighet som typiskt sett kan antas tillkomma chefen för en 
verksamhetsgren får dock antas vara något mindre långtgående än den 
som en verkställande direktör skulle haft, om bolaget hade bedrivit 
endast denna verksamhet.139 
 På motsvarande sätt bör det företag som utser en person 
till chef för en väl avgränsad verksamhetsdel och tydliggör detta utåt 
inse, att tredje man har anledning att utgå från att mellanmannen är 
behörig att företa rättshandlingar som normalt vidtas i och för 
verksamhetsgrenens vardagliga fortgång. Vad gäller verksamhets-
chefers behörighet kan i vissa fall, när sedvänja inte föreligger, be-
hörighet ändå anses föreligga på grund av tredje mans befogade tillit. 
Denna på chefsställningen grundade befogade tilliten sträcker sig dock 
inte längre än till den löpande förvaltningen i mening av verksam-
hetens vardagliga fortgång. Omständigheterna i övrigt kan emellertid 
föranleda att tredje man har fog för att utgå från att behörigheten 
sträcker sig längre än så.140 
 I det nu aktuella fallet var den möjlige fullmäktigen chef 
för en division som inte så långt tidigare hade varit ett eget företag och 
där inga stora förändringar av verksamhetsdriften hade gjorts. 
                                                             
137 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, på s. 11, p. 29. 
138 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, på s. 11, p. 30-32. 
139 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, på s. 9, p. 22-23. 
140 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, på s. 9-10, p. 24-25. 
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Verksamhetsgrenen hade således en distinkt identitet och divisions-
chefens chefsställning var tydlig utåt. Detta medförde att det fanns 
anledning för Byggbolaget att räkna med att divisionschefen hade 
behörighet att träffa avtal inom ramen för den löpande förvaltningen i 
VVS-divisionen och det måste också teknikgrossist-företaget ha 
insett.141 
 HD konstaterade att avtalet var ett förlikningsavtal till ett 
relativt högt belopp i förhållande till verksamhetsgrenens omsättning 
och resultat. Den muntliga överenskommelsen innefattade inte bara 
redan inträffade skador utan också risken för framtida skador och 
själva avtalet innefattade även en tvistlösningsklausul. En uppgörelse 
av detta slag innefattar typiskt sett överväganden som inte är av 
vardaglig natur. Det fanns även anledning att notera att divisions-
chefen uppträdde ensam vid förhandlingarna till skillnad från Bygg-
bolaget som biträddes av en erfaren jurist.142 Mot bakgrund av det 
anförda kunde förlikningsavtalet inte anses vara en del av den löpande 
förvaltningen inom divisionen vilket gjorde att kombinationsfullmakt 
inte kunde anses föreligga.143 
 
 

5.4.3 Tillägget i domen 
 
 I målet finns ett tillägg av justitierådet Stefan Lindskog. 
Lindskog uttalar att det i rättslitteraturen har etablerats benämningar 
för olika slags fullmaktstyper och att betydelsen av goda begrepp inte 
ska underskattas, men att det kan ifrågasättas om de förekommande 
fullmaktsbegreppen inte i viss mån fördunklat synen på de grund-
läggande strukturerna när det gäller uppkomsten av en fullmakt. Enligt 
Lindskog är det först genom NJA 2013 s. 659 som det tydligt 
klargjorts att det systematiskt sett finns två huvudtyper av fullmakter, 
d.v.s. sådana som är grundade på huvudmannens vilja och sådana som 
är grundade på tredje mans eller mellanmannens befogade tillit. Dessa 
huvudtyper åtskiljs enligt Lindskog efter rekvisit som inte samman-
faller med den vanliga uppdelningen i ställningsfullmakt, tolerans-
fullmakt och kombinationsfullmakt.144 
 Lindskog framhåller att avtalslagens fullmaktsinstitut 
baseras på huvudmannens vilja men att det i praxis successivt utveck-
lats en alternativ grund för fullmakten, nämligen tredje mans befogade 
tillit. Grunderna är inte varandra uteslutande; vad som ofta kallas 
toleransfullmakt kan i vissa fall grundas på huvudmannens vilja, men 
att en sådan fullmakt i andra fall kan grundas även på tredje mans 
befogade tillit, och att fullmakten ibland kan grundas på såväl huvud-
                                                             
141 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, på s. 10, p. 26. 
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143 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, på s. 10-11, p. 28. 
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mannens vilja som tredje mans befogade tillit. 145  Kombinations-
fullmakten kan enligt Lindskog ibland vara att hänföra till den 
viljegrundade fullmaktstypen men oftast på tredje mans befogade 
tillit. Ställningsfullmakten enligt 10 § 2 st. AvtL bygger på huvud-
mannens vilja, men den vidare ställningsfullmakt som förelegat i 
målet är tillitsgrundad.146  

 När det gäller den befogade tilliten som grund för en 
fullmakt ställs främst tredje man i fokus men även mellanmannens 
befogade tillit kan få betydelse. I den i förarbetena beskrivna situa-
tionen att huvudmannen upprepade gånger har godtagit avtal som har 
ingåtts i hans namn, så kan situationen vara den att det rör sig om 
olika tredje män. Om detta inte har varit synbart utåt finns det inte 
utrymme för att grunda en fullmakt för framtiden på den berörde 
tredje mannens befogade tillit. I stället är det förhållandet mellan 
huvudmannen och mellanmannen som är behörighetsgrundande för 
den senare. Lindskog uttalar att lagstiftaren säkerligen tänkt sig att det 
avgörande är huvudmannens i förhållande till mellanmannen konklu-
dent uttryckta vilja, men att det i vissa fall kan ligga närmare till hands 
att i stället ta fasta på mellanmannens befogade tillit. Att huvud-
mannen och tredje man då blir berättigade respektive förpliktade av ett 
avtal, som mellanmannen i huvudmannens namn och för hans räkning 
ingår med tredje man, får närmast förklaras med att mellanmannen har 
ett berättigat intresse av att stå utanför avtalet. Enligt Lindskog kan 
man se en fullmakt grundad på mellanmannens befogade tillit som en 
självständig tredje fullmaktstyp, men man kan också se det som att det 
finns två varianter av fullmakt grundad på befogad tillit.147 
 Efter redogörelsen för mellanmannens befogade tillit 
övergår Lindskog till att diskutera tredje mannens befogade tillit och 
att den inte ensam är tillräcklig för att grunda en fullmakt. Det måste 
även finnas andra omständigheter som gör att huvudmannen får 
ansvara för den befogade tilliten och att ett sådant ansvar kan vara 
negativt eller positivt. Det negativa ansvaret innebär enligt Lindskog 
att tredje man genom skadestånd ska ställas i samma läge som om han 
inte hade varit i villfarelse (tillitsansvar) och det positiva ansvaret 
innebär att huvudmannen blir avtalsbunden (avtalsansvar). 148  För 
avtalsbundenhet bör det alltså i regel krävas att huvudmannen har 
orsakat villfarelsen och insett möjligheten av denna. Oaktsamt or-
sakande är alltså i allmänhet inte tillräckligt. Vad som ligger i kraven 
på orsakande och insikt kan enligt Lindskog i någon mån bero på 
avtalssituationen. Det gäller också i fråga om bevisskyldigheten.149 
 När det gäller tillitsansvaret aktualiseras enligt Lindskog 
betydelsen av att det typiskt sett rör sig om ren förmögenhetsskada. 
                                                             
145 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, i Bilaga 1 på s. 1, p. 2. 
146 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, i Bilaga 1 på s. 2, p. 3. 
147 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, i Bilaga 1 på s. 2, p. 4. 
148 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, i Bilaga 1 på s. 3, p. 5. 
149 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, i Bilaga 1 på s. 3, p. 6. 
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För en sådan skada är det för ansvar i regel inte tillräckligt att skadan 
är att hänföra till ett rättshandlande, som tredje man vidtagit på grund 
av befogad tillit utan något mer måste till. Lindskog preciserar att det 
inte oftast är möjligt att hänföra huvudmannens orsakande till ett 
åsidosättande av en specifik norm vars ändamål motiverar ett skade-
ståndsansvar. Man får i stället ta fasta på närheten mellan huvud-
mannen och tredje man och huvudmannens skyldighet att lojalt verka 
för att undvika missförstånd på tredje mans sida. Grundas tredje mans 
befogade tillit på förhållanden som härrör från en direktkontakt med 
huvudmannen ligger det enligt Lindskog närmare till hands med ett 
tillitsansvar, än när någon sådan kontakt inte funnits. Det handlar 
enligt Lindskog om frågor som rör culpa in contrahendo.150 
 
 

5.5 Vad innebär domen? 
 
 I mål nr DT 1310-12 preciserar HD institutet 
kombinationsfullmakt och klargör hur domstolarna bör gå till väga för 
att fastställa denna fullmakt. HD hänvisar återkommande till NJA 
2013 s. 659 och anger att den domen är ett exempel på det aktuella 
rättsläget vilket medför att domarna med fördel kan läsa tillsammans. 
 Den som skapar en befogad tillit hos någon annan kan 
därmed 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.151 Principen om befogad tillit gäller alltså både enligt NJA 
2013 s. 659 och mål nr DT 1310-12 och är lika i båda rättsfallen. Det 
nya i mål nr DT 1310-12 är att rekvisiten för hur man avgör tilliten 
varit befogad är namngivna som ett tillits- och ett härrörandekrav och 
att det är första gången som dessa rekvisit namnges. Man kan säga att 
principen om befogad tillit efter mål nr DT 1310-12 får tydligare 
konturer och blir lättare att tillämpa vilket möjligen skulle kunna 
underlätta prövningen av om kombinationsfullmakt föreligger. 
 Mål nr DT 1310-12 och NJA 2013 s. 659 är därutöver en 
bekräftelse på vad HD tidigare ansett om kombinationsfullmakt. 
Redan i NJA 1985 s. 717 angav domstolen att om huvudmannen beter 
sig på sådant sätt, att tredje man får intrycket att fullmäktigen har 
behörighet, så ansvarar huvudmannen på grund av det.152 Prövningen 
som leder fram till om denna fullmaktstyp föreligger har alltså inte 
nämnvärt ändrat karaktär under årens lopp utan det är bara begreppen 
                                                             
150 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, i Bilaga 1på s. 3-4, p. 7. 
151 Ramberg, i not 82 a.a., s. 409, NJA 2013 s 659. 
152 Ramberg, i not 82 a.a., s. 409-410. 
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som namngetts och förtydligats.   

 Genom NJA 2013 s. 659 klargör HD att huvudmannen 
inte behöver vara medveten om att fullmäktigen förhandlar med tredje 
man. Detta var även fallet i NJA 1985 s. 717. Det förtroende som 
organisationen av verksamheten skapar hos tredje man skyddas alltså 
och ett bolag bär med andra ord en organisationsrisk. I praxis upp-
ställer HD däremot ett krav på att huvudmannen måste vara medveten 
om fullmäktigens agerande för att bundenhet skulle uppkomma.153 Det 
är således ingen nyhet att mål nr DT 1310-12 liksom NJA 2013 s. 659 
ställer krav på företaget att organisera sig tydligt gentemot omvärlden. 
Däremot är det inte lätt för tredje man att bevisa att ett företag inte 
varit tillräckligt tydlig vad gäller sina anställdas behörighet eftersom 
HD inte i något mål sedan år 1950 kommit fram till att kombinations-
fullmakt förelegat.  
 I mål nr DT 1310-12 redogör HD under en egen rubrik i 
domskälen för hur befogad tillit uppkommer för chefer. Detta är nytt 
eftersom flera rättsfall angående kombinationsfullmakt från senare år 
enbart rör frågan om försäljare i olika branscher haft fullmakt.154 HD 
anser att om det rör sig om en väl avgränsad och självständig verk-
samhetsdel och chefspositionen har tydliggjorts utåt, så har tredje man 
anledning att utgå från att chefspersonen är behörig att företa rätts-
handlingar som normalt vidtas i och för verksamhetsgrenens var-
dagliga fortgång. Ledning kan därvid hämtas från hur en vd:s be-
hörighet beskrivs i ABL. Den på chefsställningen grundade befogade 
tilliten sträcker sig alltså inte längre än till den löpande förvaltningen 
som hör till verksamhetens vardagliga fortgång. Omständigheterna i 
övrigt kan emellertid föranleda att behörigheten sträcker sig längre än 
så.155  
 I mål nr DT 1310-12 finns ett tillägg av justitierådet 
Stefan Lindskog där han uttalar att det första gången genom rättsfallet 
NJA 2013 s. 659 tydligt klargjorts att det systematiskt sett finns två 
huvudtyper av fullmakter, sådana som är grundade på huvudmannens 
vilja och sådana som är grundade på tredje mans befogade tillit. 
Lindskog framhåller att även mellanmannens befogade tillit kan få 
betydelse och inte enbart tredje mans befogade tillit. Enligt Lindskog 
kan man se en fullmakt grundad på mellanmannens befogade tillit som 
en självständig tredje fullmaktstyp, men man kan också se det som att 
det finns två varianter av fullmakt grundad på befogad tillit.  För 
avtalsbundenhet bör enligt Lindskog krävas att huvudmannen har 
orsakat villfarelsen och insett möjligheten av denna. Oaktsamt or-
sakande är alltså inte tillräckligt.156 

                                                             
153 Ramberg, i not 82 a.a., s. 409-410. 
154 Dotevall, i not 3 a.a., s. 57. 
155 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, på s. 9-10, p. 22-25. 
156 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, i Bilaga 1 på s. 3, p. 6. 
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 Anmärkningsvärt är att HD i mål nr DT 1310-12 inte 
uttalar något om att kombinationsfullmakten ska vara i överens-
stämmelse med internationell rätt, såsom domstolen gör i NJA 2013 s. 
659. Trots detta kan konstateras att principen om befogad tillit, såsom 
den presenteras i mål nr DT 1310-12, är snarlik den kombinations-
fullmakt som i internationell rätt kallas för ”apparent authority”. HD 
uttalar i mål nr DT 1310-12 att NJA 2013 s. 659 utgör ett uttryck för 
det aktuella rättsläget och i den domen uttalar HD att kombinations-
fullmakten ska vara i överensstämmelse med sina europeiska mot-
svarigheter. Därmed kan det hävdas att det även i mål nr DT 1310-12 
finns en tydlig strävan till en europeisk harmonisering av rättsläget 
vad gäller kombinationsfullmakten. 
 

6 Kombinationsfullmakt ur ett europeiskt 
perspektiv 

 2009 publicerades ett utkast till europeisk lag inom 
civilrätten, Draft Common Frame of Referens (DCFR) och inom EU 
har Lando-kommisionen tagit fram Principles of European Contract 
Law (PECL), där första delen publicerades 1995, andra delen 
publicerades 1999 och tredje delen publicerades 2002. UNIDROIT, 
som är ett privaträttsligt institut med säte i Rom, har 1994 utarbetat 
sitt eget regelverk: UNIDROIT Principles of International Com-
mercial Contracts (PICC). Dessa modellagar som utgör s.k. soft law 
påverkar domstolarna och kan användas som förebild vid lagstiftning. 
Samtidigt besitter de en auktoritet som förvärvats genom att de vunnit 
allmänt erkännande som gemensamma riktlinjer. De hämtar sin 
legitimitet från sin egen kvalitet och inte från andra rättssystem.157 Ur 
ett europeiskt perspektiv har fullmaktsrätten och därigenom kombi-
nationsfullmakten harmoniserats genom DCFR, PECL och PICC.  
 I Högsta domstolens mål nr DT 1310-12 sägs att NJA 
2013 s. 659 är ett uttryck för det aktuella rättsläget. I NJA 2013 s. 659 
hänvisar HD till DCFR och anger att den svenska kombinations-
fullmakten ska stå i överensstämmelse med sina internationella 
motsvarigheter.158 Det är därför relevant att redovisa kombinations-
fullmakten i de nämnda internationella rättssamlingarna. De relevanta 
artiklarna finns även som en bilaga till uppsatsen, bilaga 1. 
 

                                                             
157 Grönfors, Kurt, Almén om handelsbruk, Håstad, Torgny, Knutsson, Anders &  
       Unger, Sven (red.), Rättsvetenskaplig studier till minnet av Tore Almén, Iustus 
       Förlag AB, Uppsala, 1999, s. 139. 
158 Ashton, i not 94 a.a., s. 331. 
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6.1  Principles of European Contract Law (PECL) 
 
 PECL anses vara ett banbrytande regelverk som 
utformats av kommissionen för europeisk avtalsrätt som bestod av 
professorer i rättsvetenskap från hela Europeiska unionen. Arbetet 
leddes av den danska professorn Ole Lando och från Sverige deltog 
professor Jan Ramberg. Avsikten med PECL var att utforma gemen-
samma regler för harmoniseringen av avtalsrätten inom Europa.159  

 Kapitel 3 behandlar fullmäktigens behörighet (authority 
of agents) och är indelad i tre sektioner. I den första delen behandlas 
allmänna förutsättningar, medan den andra och tredje delen är in-
delade i direkt och indirekt representation. Den direkta represen-
tationen innebär att fullmäktigen agerar i huvudmannens namn, såsom 
är fallet då kombinationsfullmakt föreligger.160   

Artikel 3:201 i PECL har rubriken ”express, implied and 
apparent authority” och skulle kunna översättas till direkt, 
underförstådd och uppenbar fullmakt. Implied authority är det som i 
svensk rätt kallas för ställningsfullmakt och apparent authority, den 
uppenbara fullmakten, påminner om tolerans- och kombinations-
fullmakten. Artikel 3:201 paragraf (1) anger att fullmaktsförklaringen 
från huvudmannen till fullmäktigen kan vara uttrycklig eller 
underförstådd där fullmäktigen enligt artikel 3:201 (2) har rätt att 
företa alla nödvändiga rättshandlingar för att uppfylla ändamålen som 
fullmakten utgivits för. I artikel 3:201 (3) som handlar om kombi-
nationsfullmakt, apparent authority, anges att huvudmannen anses ha 
gett fullmakt till en mellanman om tredje man som är i god tro får det 
befogade intrycket av att mellanmannen är behörig att företa rätts-
handlingen.161  

 I kommentaren till artikel 3:201 förklaras vad apparent 
authority, kombinationsfullmakt, är. Det anges att en mellanmans 
behörighet inte nödvändigtvis grundas på uttryckliga uttalanden eller 
handlingar med vilka huvudmannen avsåg att ge fullmäktigen 
fullmakt. Även utan en direkt eller underförstådd fullmakt kan full-
mäktigen ha behörighet att företa en rättshandling om huvudmannen 
gett tredje man ett befogat intryck av att mellanmannen har be-
hörighet. Om mellanmannen har denna fullmakt, apparent authority, 
blir huvudmannen bunden av rättshandlingen. Regeln finns för att 
skydda tredje man om denne hade fog för att lita på att mellanmannen 
hade behörighet att företa rättshandlingen. Å andra sidan bör även 
huvudmannens intresse av att inte bli bunden av mellanmannens 
                                                             
159 PECL, s. XXI introduction 
160 PECL, s. VI-VII contents och Herre Johnny, Den ställningsfullmäktiges  

behörighet, Avtalslagen 90 år, u. 1:1, Norstedts Juridik AB, Uppsala, 2005, s.  
139-140. 

161 PECL, s. 202 och Herre, i not 150 a.a., s. 140. 
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åtaganden tas i beaktande. För att skyddet för tredje man och skyddet 
för huvudmannen ska vara i balans bör (a) fullmakten härröra från 
huvudmannen och (2) ha gett det befogade intrycket av att tredje man 
var behörig att företa rättshandlingen samt (3) ge fog för tredje man att 
anta att huvudmannen gett mellanmannen en fullmakt att företa just 
den ifrågavarande rättshandlingen. Detta illustreras i PECL genom ett 
exempel där en juvelaffärs ägare instruerat sin arbetstagare att inte 
acceptera personliga checkar från kunderna. Ignorerar arbetstagaren 
instruktionen och tar emot en check blir juvelaffärens ägare ändå 
bunden av rättshandlingen eftersom det enligt PECL är allmänt 
vedertaget att man får betala med checkar i juvelaffärer.162  
 
 
 

6.2 UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contracts (PICC) 
 
  UNIDROIT, som är ett internationellt institut för harmoni-
sering av privaträtten har tagit fram egna avtalsrättsliga principer. 
Första gången utkom PICC 1994. Dessa har därefter ändrats två 
gånger, 2004 och 2010. Den andra sektionen i kapitel två handlar om 
fullmakt, authority of agents, och i artikel 2.2.2 (1) anges att en 
mellanmans fullmakt kan vara uttrycklig eller underförstådd. I artikel 
2.2.2. (2) anges att mellanmannen har rätt att företa alla nödvändiga 
rättshandlingar för att uppfylla ändamålen som fullmakten utgivits för. 
Artikel 2.2.5. handlar om att tredje man handlar utanför sin behörighet 
(agency acting without or exceeding its authority). Enligt paragrafens 
punkt 1 blir inte rättshandlingen gällande mellan tredje man och 
huvudmannen om fullmäktigen agerar utanför sin behörighet. I punkt 
2 behandlas kombinationsfullmakt. Den föreligger när huvudmannen 
ger tredje man det befogade intrycket av att mellanmannen har be-
hörighet att företa en rättshandling i huvudmannens namn. Huvud-
mannen får då inte gentemot tredje man åberopa att fullmakt inte 
existerar.163 
  Artikel 2.2.5 innehåller även en kommentar och i dess 
andra punkt med rubriken apparent authority ges ett exempel på en 
fullmakt som baseras på principen om befogad tillit, d.v.s. ett exempel 
på det som i svensk rätt kallas kombinationsfullmakt. Det anges att det 
finns två sätt när en obehörig mellanman kan binda huvudmannen vid 
en rättshandling som han eller hon företar och att det första sättet är 
om huvudmannen i efterhand godkänner rättshandlingen. Det andra 
sättet är genom principen om befogad tillit vilket innebär att om tredje 
man hyser en befogade tillit till att tredje man har behörighet att företa 

                                                             
162 PECL, s. 203 och Herre, i not 150 a.a., s. 140. 
163 PICC, s. 82 och Herre, i not 150 a.a., s. 140-141. 
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en rättshandling i huvudmannens namn och denna tillit härrör från 
huvudmannen så kan huvudmannen inte i efterhand säga att tredje 
man inte var behörig. Huvudmannen blir då bunden av tredje mans 
rättshandling.164  
  Enligt PICC är principen om befogad tillit ett uttryck för 
principen om god tro samt förbudet mot inkonsekvent beteende vilket 
är särskilt viktig i kommersiella förhållanden när huvudmannen är ett 
företag. I kommersiella sammanhang kan tredje man anse att det är 
svårt att fastställa om en person som företar en rättshandling verkligen 
agerar i organisationens namn och bör därför kunna hysa tillit till att 
en kombinationsfullmakt, apparent authority, finns. Tredje man be-
höver därför bara bevisa att han eller hon hade fog för att lita på att 
mellanmannen var behörig att företa rättshandlingen. Denna befogade 
tillit ska enligt PICC härröra från huvudmannen, exempelvis från 
företagets styrelse, beslutsfattare eller delägare. Om tredje mans tillit 
var befogad beror alltså på omständigheterna i det enskilda fallet, så-
som vilken ställning i organisationen mellanmannen hade, vad 
transaktion avsåg, vilka åtaganden organisationens representanter tidi-
gare har accepterat i efterhand och liknande.165  
  Ovanstående illustreras i PICC med två exempel. I det 
första exemplet anges att en företagsledare i ett av företag B:s 
filialkontor av byggföretag C beställer att inreda filialkontoret på nytt. 
Eftersom en företagsledare normalt kan anses ha behörighet att företa 
en sådan rättshandling blir företag B bundet av kontraktet med C 
eftersom C bör kunna hysa tillit till att A hade fullmakt att ingå 
avtalet. Det andra exemplet handlar om en ekonomichef i företag B 
som utan fullmakt men med samtycke av styrelsen upprepade gånger 
har ingått finansiella transaktioner med bank C i B:s namn. Om det 
därigenom uppstår en ofördelaktig transaktion för företag B, kanske 
B:s styrelse meddelar bank C att A inte hade behörighet att ingå 
avtalet. C kan då vederlägga detta påstående genom att hävda att A 
hade kombinationsfullmakt, apparent authority, att ingå den 
finansiella transaktionen för B.166 
 
 

6.3 Draft Common Frame of Reference (DCFR) 
 
  DCFR utgör ett förslag om en gemensam europeisk 
civilrätt och är ett omfattande regelverk som är tänkt att fungera som 
ett modellregelverk för länder som vill skapa eller arbeta om sin 
civilrätt. I arbetet har PECL använts som förebild. HD har valt att 
hänvisa till DCFR i ett antal domar såsom exmpelvis NJA 2009 s. 
672, NJA 2010 s. 629 och NJA 2011 s. 600. Det är intressant att 
                                                             
164 PICC, s. 83 och Herre, i not 150 a.a., s. 141. 
165 PICC, 2010, s. 83-84 och Herre, i not 150 a.a., s. 141. 
166 PICC, 2010, s. 84 och Herre, i not 150 a.a., s. 141. 
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notera att de justitieråd och tidigare professorer som varit referenter i 
dessa mål i HD är personer som aktivt deltagit som svenska 
representanter i arbetet med DCFR, nämligen Torgny Håstad och 
Johnny Herre. Dessa är båda väl insatta i DCFR och blev på så sätt i 
den dömande verksamheten ett slags ”solfångare” som överförde 
DCFR till den svenska avtalsrätten. HD:s referenser till DCFR i de här 
angivna målen har orsakat en livlig diskussion om avtalsrättens källor 
bland svenska rättsvetenskapsmän.167 Detta stämmer dock inte för 
NJA 2013 s. 659 där referenten inte tagit aktivt del i arbetet med 
DCFR:s utarbetande.  
  Från början var DCFR ett akademiskt projekt, men sedan 
reglerna i DCFR blev allmänt tillgängliga 2009 har de fått mycket 
uppmärksamhet. Kommissionen har även i en grönbok från juni 2010 
gjort klart att DCFR är första steget mot en ”europeisk civilrätts-
akt”.168  
  Kapitel 6 i DCFR handlar om representation. I artikel II. -
6:101 anges kapitlets räckvidd och i artikel II. - 6:102 finns defini-
tioner av representation, fullmakt och tredje man. Artikel II. -6:103 
har rubriken authorisation och handlar om fullmakt. I II. -6:103 (1) 
stadgas att fullmakt kan ges genom lag eller genom en huvudman. I 
artikel II. - 6:103 (2) anges att en fullmakt kan vara uttrycklig eller 
underförstådd, express or implied. Artikel II. -6:103 handlar om det 
som i svensk rätt kallas för kombinationsfullmakt, apparent authority. 
I artikeln anges att om en person får en godtroende tredje man att hysa 
en befogad tillit till att han eller hon gett fullmakt åt en representant 
att utföra vissa rättshandlingar så ska denna person behandlas som en 
huvudman som gett en fullmakt åt sin uppenbara, ”apparent”, 
representant.169 Artikeln innefattar därmed kombinationsfullmakt och 
principen om befogad tillit vilket betyder att om tredje man har rätt att 
hysa en befogad tillit till huvudmannen ska tredje man skyddas om 
tilliten härrör från huvudmannen. 
  
 

6.4 Kombinationsfullmaktens förenlighet med 
PECL, PICC och DCFR 
 
  Vid en tillämpning av de ovan angivna regelverken kan en 
arbetstagares ställning inom organisationen antingen ge personen 
”implied” eller ”apparent authority”. I fråga om apparent authority, 
gäller bedömningen om tredje man har skälig anledning att anta att 
fullmäktigen har en viss behörighet som härrör från huvudmannen och 
som ger denne en rätt att agera med bindande verkan för huvud-
                                                             
167 Flodgren, Boel, Den svenska avtalsalgen snart 100 år, JT 2012/13, s. 19,22. 
168 Ingvarsson, Torbjörn, Borgen och självständiga garantier, SvJT 2012, s. 1035   
     och NJA 2013 s. 659. 
169 DCFR, s. 206. 
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mannen.170 Apparent authority är den fullmaktsform som motsvarar 
kombinationsfullmakten och fullmaktsgrundande rättsfakta som är 
relevant för apparent authority kan inte alltid klart hänföras till en 
viljeförklaring från huvudmannens sida men måste kunna härledas till 
huvudmannen.171  

  Den flexibla normen apparent authority måste dock 
närmare preciseras för att man ska kunna bestämma var gränserna går 
för vad som kan anses utgöra en apparent authority och här spelar 
kommentarer och illustrationer i modellagarna en stor roll. Exemplen i 
PECL och PICC bygger på antaganden om hur verkligheten är be-
skaffad. I PECL antas exempelvis att anställda i julvelbutiker har rätt 
att ta emot checkar och i PICC anges att en chef för en filial har rätt att 
anlita personer för att renovera lokalerna. Detta behöver naturligtvis 
inte alltid vara fallet. Det viktiga i exemplen är att det anges att tredje 
mans befogade uppfattning har en betydande roll och att detta kan 
anses medföra en behörighet för mellanmannen.172 
  I de tre regelverken anges att en fullmakt kan uppkomma 
genom att tredje man hyser en befogad tillit till att mellanmannen har 
behörighet att rättshandla på huvudmannens vägnar och att denna tillit 
härrör från huvudmannen. Tredje mans befogade tillit skyddas alltså i 
internationella sammanhang liksom i svensk rätt i enlighet med NJA 
2013 s. 659 och HD:s mål nr DT 1310-12. 
 Alltsedan medeltiden har handelsmän utvecklat sina 
egna principer för internationell handel, även beträffande avtal, och 
dessa principer genomsyrar idag mycket av det som utgör de olika 
europeiska ländernas nationella rätt, t.ex. AvtL. Dessa regler som 
genom århundradena har vuxit fram ur det praktiska handelslivets 
behov, Lex Mercatoria, överensstämmer i stort med regelverk såsom 
PICC och PECL och har på senare tid fått uppmärksamhet i strä-
vandena att försöka skapa en europeisk enhetlig avtalsrätt för den 
internationella handeln. Om avtalsrätten avviker alltför mycket mellan 
olika länder inverkar detta negativt på handeln eftersom det skapar 
osäkerhet och därmed ökade transaktionskostnader.173  
 Den internationella influensen är kanske den mest 
svårfångade men kanske den viktigaste delen av den svenska avtals-
rätten. Det är symtomatiskt att de mest kända svenska läroböckerna i 
grundläggande avtalsrätt numera ofta innehåller information om 
internationella regler i PICC, PECL och DCFR. HD hänvisar även till 
dessa texter i sin argumentation. Dessa regelverks rättskällevärde kan 
dock sägas vara oklart och kommer att behöva en fortsatt analys.174 
 Christina Ramberg förespråkar en helt ny avtalslag i 
stället för den som gällt sedan år 1915 och har utarbetat en kodifika-
                                                             
170 Herre, i not 150 a.a., s. 141. 
171 Dotevall, i not 3 a.a., s. 99-100. 
172 Herre, i not 150 a.a., s. 141-142. 
173 Flodgren, i not 158 a.a., s. 19. 
174 Flodgren, i not 158 a.a., s. 19. 
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tion av den svenska avtalsrätten. Christina Ramberg kallar denna 
sammanställning för Avtalslagen 2010 och föreslår i denna ett fjärde 
kapitel som behandlar fullmakt. Artikel 4.2 har rubriken ”Fullmaktens 
form och omfång” och punkt (1) lyder: ”En huvudman kan ge full-
mäktigen behörighet uttryckligen eller underförstått”. Artikelns punkt 
(2) lyder: ”Behörigheten och dess omfattning bestäms med utgångs-
punkt i uppdragsförhållandet mellan huvudmannen och fullmäktigen. 
Om huvudmannen har gett tredje man befogad anledning att tro att 
behörighet finns trots att det inte följer av uppdragsförhållandet, har 
fullmäktigen ändå behörighet”.175 Denna formulering i artikel 4.2 (2), 
som baseras på praxis, liknar i hög grad det som i PECL, PICC och 
DCFR kallas för apparent authority. 
 

7. Sammanfattande slutsatser 

Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i NJA 2013 s. 
659 och HD:s mål nr DT 1310-12 besvara frågorna 1) hur man 
nuförtiden fastställer om kombinationsfullmakt föreligger och 2) om 
sättet att fastställa om kombinationsfullmakt föreligger ändrat karak-
tär under årens lopp. Dessa två frågor besvaras var för sig under en 
egen rubrik och därefter dras slutsatser om hur kombinations-
fullmakten numera bör uppfattas. 
 
 

7.1 Hur fastställer man om kombinationsfullmakt 
föreligger? 
 
 För att besvara frågan hur man ska fastställa om 
kombinationsfullmakt föreligger måste man studera HD:s domskäl i 
både NJA 2013 s. 659 och mål nr DT 1310-12 eftersom dessa rättsfall 
tillsammans återger det aktuella rättsläget.176 
 I  NJA 2013 s. 659 uttalar HD att omständigheterna i det 
enskilda fallet kan motivera att huvudmannen blir ansvarig för 
fullmäktigens agerande i en avtalssituation, utan att det finns sedvänja 
eller upprepat handlande. Om huvudmannen nämligen skapar en 
befogad tillit hos tredje man att han företräds av en behörig person kan 
huvudmannen bli bunden av tredje mans rättshandling. Avgörande för 
om befogad tillit föreligger är de yttre förhållandena som tredje man 
kan iaktta och som härrör från huvudmannen. Vid denna bedömning 

                                                             
175 Ramberg, Christina, En ny avtalslag, SvJT 2011, s. 36 och 42. 
176 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12 på s. 6, p. 12-13 och NJA 2013 s. 659. 
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får hänsyn tas bl.a. till vilket slags avtal det rör sig om, vilken 
verksamhet det gäller, hur vanligt förekommande avtalstypen är och 
vilka åtaganden avtalet innebär. Tredje man bör dock känna en be-
aktansvärd osäkerhet i fråga om fullmäktigens behörighet om ett avtal 
är ogynnsamt för huvudmannen och innebär en icke obetydlig för-
ändring för denne och om tredje man vet om detta. En beaktansvärd 
osäkerhet i fråga om fullmäktigens behörighet leder därför till att 
tredje man inte kan anses hysa befogad tillit angående behörigheten.177 
 I mål nr DT 1310-12 upprepar HD det som sägs i NJA 
2013 s. 659 men går därutöver mer noggrant igenom rekvisiten för hur 
man fastställer om kombinationsfullmakt föreligger. Som ett första led 
prövas om ett tillitskrav uppfylls. Tilliten som tredje man har till att 
avtalet är giltigt måste vara befogad, vilket innebär ett krav på att 
tredje man bör vara i god tro angående att fullmakt finns. Vid be-
dömningen av om tilliten är befogad får hänsyn tas till de faktorer som 
uppräknats i NJA 2013 s. 659 men även till om tredje man känner till 
att fullmäktigen brukar företa ett visst slags rättshandlingar i 
förhållande till andra, att avtalsförhandlingar har pågått under en 
längre tid eller att tredje man på grund av särskilda omständigheter har 
fått skäl att tro att huvudmannen kommer att acceptera en överens-
kommelse som fullmäktigen ingår eller att huvudmannen varit 
passiv.178 Om det rör sig om ett betydelsefullt avtal eller om andra 
omständigheter pekar mot att fullmakt inte finns bör tredje man känna 
en beaktansvärd osäkerhet ifråga om behörigheten och kontrollera om 
fullmakt finns.179 

 Som ett andra led i prövningen om kombinations-
fullmakt föreligger ska omständigheterna som ligger till grund för 
bedömningen av om en befogad tillit har förelegat kunna knytas an till 
huvudmannen.180 Detta härrörandekrav innebär att omständigheterna i 
det enskilda fallet ska ha en tydlig koppling till huvudmannen. Om 
någon utomstående har gett tredje man anledning att tro att han 
företräder huvudmannen, så blir huvudmannen inte bunden.181 Ett 
ytterligare krav är att huvudmannen har haft tillräcklig insikt om att 
omständigheterna skulle kunna föranleda tredje man att hysa en 
befogad tillit. Enligt HD finns det här anledning att uppmärksamma 
bestämmelsen i 19 § AvtL där det föreskrivs att den som har lämnat 
en fullmakt i vissa fall är skyldig att ge tredje man ett meddelande om 
att fullmakten inte längre gäller. En sådan skyldighet uppkommer om 
fullmaktsgivaren har särskild anledning att befara att fullmäktigen 
kommer att företa en rättshandling mot en viss man trots att full-
makten är återkallad eller har förklarats kraftlös.182 
                                                             
177 NJA 2013 s. 659. 
178 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, på s. 6-7, p. 14-16. 
179 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, på s. 11, p. 29. 
180 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, på s.7, p. 17. 
181 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, på s. 7, p 17-18. 
182 HD:s dom 2014-10-10 nr DT 1310-12, på s. 7-8, p. 19. 
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Den utförliga förklaringen i HD:s mål nr DT 1310-12 av 
hur en prövning av kombinationsfullmakt ska utföras är en precisering 
och bekräftelse på det som sägs om kombinationsfullmakten i NJA 
2013 s 659. Sammantaget kan man ur NJA 2013 s 659 och HD:s mål 
nr DT 1310-12 utläsa att tredje man bör hysa en befogad tillit till att 
fullmäktigen är behörig att företa en rättshandling. Den befogade til-
liten bör härröra från huvudmannen och tredje man bör känna en 
beaktansvärd osäkerhet i fråga om tilliten om det finns omständigheter 
som gör att behörigheten kan ifrågasättas. Detta sätt att pröva om 
kombinationsfullmakt föreligger överensstämmer med de internatio-
nella modellagarna DCFR, PICC och PECL.   

 
 

7.2 Har sättet att fastställa om kombinations-
fullmakt föreligger ändrat karaktär under årens 
lopp? 
 

Redan i rättsfall från 1900-talets början till 1950-talet 
låter HD otillräckliga fakta i förening med varandra utgöra tillräckligt 
rättsfaktum för att grunda en behörighet för fullmäktigen att företa en 
rättshandling. En av huvudmannen utfärdad fullmakt att företa en 
representationshandling i samband med anställningens art kan alltså 
grunda behörighet. Betydelse tillmäts också ett starkt allmänt intryck 
av behörighet som ger tredje man befogad anledning att anta att en 
fullmakt finns.183 Ur rättsfall från mitten av 1900-talet till nutid kan 
utläsas att om huvudmannen betett sig på ett sådant sätt att tredje man 
får intrycket av att fullmäktigen hade behörighet så ansvarar huvud-
mannen på grund av det. Tredje man tar därmed en risk genom att 
sluta ett avtal med fullmäktigen utan att förvissa sig om att denne har 
behörig att företräda huvudmannen. Efter mitten av 1950-talet hän-
visar HD till doktrin där kombinationsfullmakten beskrivits så att 
sedvanerekvisitet i 10 § 2 st. AvtL ersätts av vissa andra fakta isär-
skild kombination med varandra. Även här anges att kombinations-
fullmakt föreligger om särskilda omständigheter som – var för sig 
eller i förening med varandra – ger motparten uppfattningen om att 
fullmäktigen är behörig att företa rättshandlingen i huvudmannens 
namn. Även i AD:s praxis har utgångspunkten varit att huvudmannen 
för att undgå bundenhet måste vara aktiv för att undanröja de om-
ständigheter, vilka hos den godtroende medkontrahenten anses kunna 
frammana intrycket av behörighet. 184  AD fäster, liksom HD, av-
görande vikt vid det befogade intrycket av behörighet som huvud-

                                                             
183 Grönfors i not 26 a.a., s. 265-268. 
184 Grönfors, i not 26 a.a., s. 274-275. 
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mannens beteende väckt hos medkontrahenten.185 

Även om NJA 2013 s. 659 och HD:s mål nr DT 1310-12 
fortsätter på samma linje som tidigare rättsfall om kombinations-
fullmakt så innehåller den även vissa nyheter. I NJA 2013 s. 659 
hänvisar HD exempelvis till DCFR och uttalar att kombinations-
fullmakten bör stå i harmoni med sin internationella motsvarighet 
”apparent autohrity”.186 I och med NJA 2013 s. 659 och HD:s mål nr 
DT1310-12 bör tredje man även i kommersiella sammanhang ha en 
skyldighet att undersöka om behörighet föreligger när avtalets art och 
omfattning väsentligt förändras eller när huvudmannens organisations-
struktur förändras. Att endast förlita sig på sitt intryck av att full-
mäktigen är behörig kan ses som ett medvetet risktagande från tredje 
mans sida och leder till att en befogad tillit inte kan anses föreligga.187  
  
 

7.3 Slutsats 
 
  Samhällsutvecklingen måste återspeglas i hur avtals- och 
fullmaktsrätten utformats. Avtal betyder numera inte enbart frivilliga 
handlingar genom vilka parter som är ense utför transaktioner, utan 
innefattar även att part tvingas ta hänsyn till medkontrahentens 
intresse. Avgörande för bundenhet blir vad en part utifrån med-
kontrahentens uppträdande i den aktuella situationen haft anledning att 
räkna med samtidigt som resultatets skälighet och eventuell sedvana 
kan få betydelse. Denna utveckling förklarar att det i rättspraxis ut-
vecklats fullmaktsformer utanför avtalslagens ramar såsom exempel-
vis kombinationsfullmakt.188 
  I samtliga rättsfall sedan avtalslagens införande år 1915 
har kombinationsfullmakten fastställts på i princip samma sätt. Om-
ständigheterna i det enskilda fallet beaktas och kan grunda en 
behörighet för fullmäktigen. I äldre rättsfall talar HD dock inte om 
”principen om befogad tillit”, såsom i mål nr DT 1310-12, utan 
använder uttryck såsom ”befogat intryck” eller ”fog för att anta” då 
HD beskriver hur tredje man uppfattat fullmäktigens behörighet. I 
grund och botten är det fråga om samma rättsfigur som principen om 
befogad tillit. Kombinationsfullmakt ska alltså baseras på principen 
om befogad tillit där både ett tillits- och ett härrörandekrav ska vara 
uppfyllt. I NJA 2013 s. 659 anger HD även att strävan bör vara att 
kombinationsfullmakten ska uppfattas på samma sätt som i andra 
europeiska modellagar där man använder begreppet ”apparent 
authority”. Genom NJA 2013 s. 659 och mål nr DT1310-12 försöker 

                                                             
185 Adlercreutz, i not 2 a.a., s. 205-206. 
186 Ashton, i not 94 a.a, s. 329-331. 
187 Ashton, i not 94 a.a., s. 330. 
188 Dotevall, immateriella tjänster, s. 59. 
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HD i allt högre grad ta hänsyn till vad tredje man uppfattat men 
samtidigt beakta huvudmannens intressen och om tredje man haft 
anledning att hysa beaktansvärd osäkerhet om fullmäktigens be-
hörighet. Det HD numera strävar efter är en slags balanserad och 
internationell syn på kombinationsfullmakten där alla inblandade 
parters intressen beaktas på ett rimligt sätt. Detta i sin tur kan sägas 
bidra till en ökad rättssäkerhet där affärslivets praktiska behov beaktas 
i allt högre grad. 
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Bilaga 1 

Principles of European Contract Law (PECL) 
 
Section 2 : Direct Representation 
Article 3:201: Express, Implied and Apparent Authority 
(1) The principal's grant of authority to an agent to act in its name may 
be express or may be implied from the circumstances. 
(2) The agent has authority to perform all acts necessary in the 
circumstances to achieve the purposes for which the authority was 
granted. 
(3)A person is to be treated as having granted authority to an apparent 
agent if the person’s statements or conduct induce the third party 
reasonably and in good faith to believe that the apparent agent has 
been granted authority for the act performed by it. 
 
 
UNIDROIT Principles of International Commercial 
Contracts (PICC) 
 
ARTICLE 2.2.2 
(Establishment and scope of the authority of the agent) 
(1) The principal’s grant of authority to an agent may be express or 
implied. 
(2) The agent has authority to perform all acts necessary in the 
circumstances to achieve the purposes for which the authority was 
granted. 
 
ARTICLE 2.2.5 
(Agent acting without or exceeding its authority) 
(1) Where an agent acts without authority or exceeds its authority, its 
acts do not affect the legal relations between the principal and the 
third party. 
(2) However, where the principal causes the third party reasonably to 
believe that the agent has authority to act on behalf of the principal 
and that the agent is acting within the scope of that authority, the 
principal may not invoke against the third party the lack of authority 
of the agent. 
 
 
Draft Common Frame of referens (DCFR) 
 
II. – 6:103: Authorisation 
(1) The authority of a representative may be granted by the principal 
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or by the law.  
(2) The principal’s authorisation may be express or implied. 
(3) If a person causes a third party reasonably and in good faith to 
believe that the person has authorised a representative to perform 
certain acts, the person is treated as a principal who has so authorised 
the apparent representative. 
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