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Summary 
The contractual process is inevitably linked with certain transaction costs. 
These costs are particularly evident between parties that are characterized by 
joint ownership. The appointment of a limited group of especially qualified 
people to represent the entity, which for example may comprise of a 
corporation with limited liability, is therefore intended to result in a more 
effective administration. Transaction costs are nevertheless a reality even 
among physical individuals. Otherwise beneficial agreements run the risk of 
not being made due to, for example, geographical obstacles or lack of 
information. Rules regarding the authority of representatives are in this case 
meant to fill this need for efficiency. 
 
The Swedish institute of ställningsfullmakt and the Swedish rules regarding 
the authority of a VD (executive director) in ABL (the swedish act regarding 
corporations with limited liability) are clear examples of regulations with 
the purpose of lowering the transaction costs that are described above. The 
authority of a managing director according to ABL is sometimes regarded as 
a special kind of ställningsfullmakt and it is clear that the rules in ABL have 
developed from this Swedish contractual institute of authority. This 
warrants, in my view, a more integrate perspective on these two bodies of 
law, especially due to the common purpose that they share. 
 
The overall evaluation, regarding the authority, in a specific case, of a 
corporate representative, that I encourage, should, in line with basic theories 
on institutional economics, be based upon an analysis of the joint purpose of 
maximizing prosperity that the regulation derives from. 
 
According to the rules on ställningsfullmakt, the authority of a corporate 
representative are to be sought after in established customs within the 
appropriate marketplace, as well as in circumstances supplied by the 
principal that are likely to cause the other party to legitimately rely on an 
impression of authority.  
 
The rules regulating the authority of a VD in ABL focuses on the type and 
scope of the corporation’s activities. According to my earlier stance on the 
evaluation of rules regarding representatives in general, this, in my view, 
indicates that the assessment of authority, in a specific case, must take the 
legitimate impression of the other party into account. 
 
My discussion regarding institutional economics also points to a perspective 
regarding the rules on representation as a dynamic instrument that you 
always need to put into context with the general development within the 
business world. 
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Sammanfattning 
Den kontraktuella processen är oundvikligen förbunden med vissa 
transaktionskostnader. Dessa kostnader gör sig särskilt påminda mellan 
aktörer som präglas av ett mer spritt ägande. I syfte att effektivisera 
förvaltningen av exempelvis ett aktiebolag framstår det därför som 
ändamålsenligt att avgränsa möjligheterna att företräda aktiebolaget utåt till 
en begränsad krets av särskilt väl skickade individer. Även mellan fysiska 
personer är dock transaktionskostnader en realitet. Ofta kan det exempelvis 
finnas geografiska barriärer, alternativt informationsrelaterade hinder, som 
hindrar välståndsgynnande avtal från att ingås. Representationsrätten är i 
detta syfte ägnad att fylla ett effektivitetsbehov hos de relevanta aktörerna, 
genom att exempelvis centralisera makten att ingå avtal till ett antal som är 
hanterbart eller möjliggöra tillförandet av kompetens som kan bidra till en 
effektivare process. 
 
De svenska reglerna om ställningsfullmakt, samt regleringen av VD:s 
behörighet och befogenhet i ABL, framstår som tydliga exempel på 
regleringar som har till syfte att minska de transaktionskostnader som jag 
har beskrivit ovan. VD:s behörighet och befogenhet enligt ABL brukar 
stundtals kallas för en särskild ställningsfullmakt och det är tydligt att den 
aktiebolagsrättsliga regleringen ursprungligen har utvecklats ur de 
avtalsrättsliga reglerna om ställningsfullmakt. Enligt min mening bör man 
anlägga ett mer integrerat perspektiv på dessa båda regelkomplex, mot 
bakgrund av framförallt det gemensamma ändamålet. 
 
Den helhetsbedömning rörande en specifik bolagsföreträdares behörighet 
och befogenhet som jag förespråkar skall i linje med grundläggande 
rättsekonomiska teorier sökas i en analys av de välståndsmaximerande 
ändamålsöverväganden som föranlett den aktuella regleringen. 
 
En bolagsföreträdares behörighet till följd av ställningsfullmakt får sökas i 
relevant sedvänja såväl som omständigheter förmedlade av huvudmannen, 
vilka är ägnade att ge motparten ett befogat intryck av att behörighet 
föreligger. Reglerna i ABL om VD:s behörighet med anledning av den 
löpande förvaltningen skall enligt lagtexten sökas i arten och omfattningen 
av aktiebolagets verksamhet. Enligt min mening innebär mitt tidigare 
ställningstagande att även bedömningen enligt de aktiebolagsrättsliga 
reglerna bör göras med hänsyn till omständigheter som är ägnade att ge 
motparten ett befogat intryck inom ramen för en helhetsbedömning. 
 
Det rättsekonomiska resonemang som jag här har anfört visar även vidare 
mot ett perspektiv på reglerna om rättshandlande genom representant som 
hela tiden får sättas i samband med utvecklingen inom näringslivet. 
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Förkortningar 
ABL   aktiebolagslagen 
AvtL    avtalslagen 
HB   Handelsbalken 
HD   Högsta domstolen 
JT Juridisk tidskrift vid Stockholms 

universitet 
NJA Nytt juridiskt arkiv 
Prop   Regeringens proposition 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
VD:n i ett aktiebolag framstår för det mesta som frontfiguren i detsamma. I 
många avseenden är det ofta lätt att, kanske lite förhastat, identifiera 
företagets ledning och verksamhet med denna person. Trots det kan det ofta 
vara problematiskt att avgöra gränserna för den makt att binda bolaget som 
denna bolagsrättsliga galjonsfigur besitter. Denna uppsats kommer ta sikte 
på VD:s behörighet och befogenhet i förhållande till avtal av större dignitet, 
då det framstår som ett området som präglas av relativ oklarhet. Avtal om 
företagsförvärv kommer genomgående fungera som exempel då de 
traditionellt bedömts vara en process av oerhört stor strategisk dignitet. 
Vidare har det ofta setts som ett tillväxtalternativ som reserverats för 
marknadens stora aktörer. 
 
För många aktörer är naturligtvis företagsförvärvet, alternativt 
utförsäljningen av den egna verksamheten, fortfarande den viktigaste 
transaktionen i verksamhetens historia. Dock har vi under de senaste 
decennierna fått bevittna framväxten av en allt större flora av olika typer av 
investmentbolag, vars huvudsakliga verksamhet karaktäriseras av handel 
med företag. Detta innebär i sin tur att företagsförvärv i vissa bolag kan vara 
svåra att skilja från mer traditionellt verksamhetsnära typer av kommersiella 
avtal. Det är vidare inte längre sant att förvärv av företag är reserverat för de 
stora aktörerna inom näringslivet. Istället ses företagsförvärv som en 
expansionsmöjlighet som är tillgänglig även för mindre företag.1 Mindre 
företag präglas vidare ofta av en organisationsstruktur som inte stämmer 
överens med den uppdelade ordning som föreskrivs i aktiebolagslagen. 
 
Den utveckling som jag beskrivit ovan bör i sin tur svara mot en 
problematisering av rollfördelningen mellan bolagsorganen avseende den 
aktuella typen av avtal. Av denna anledning är exemplet särskilt relevant vid 
en utredning av VD:s generella behörighet och befogenhet i dessa 
avseenden, och jag finner följaktligen ett intresse av en fördjupad analys 
kring hur en utveckling av det ovan beskrivna slaget påverkar, alternativt 
kan komma att påverka, normerna kring den generella behörigheten och 
befogenheten för VD. 

1.2 Syfte 
Denna uppsats har som syfte att behandla frågor om behörighet och 
befogenhet för en VD. Mot bakgrund av att rollen som verkställande 
direktör ofta sammanfaller med rollen som särskild firmatecknare kommer 
även den senare formen av representation ägnas visst utrymme. Uppsatsen 

                                                 
1 Sevenius, 2003, s.28f. 
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har som huvudsyfte att analysera och jämföra olika regler rörande 
behörighet och befogenhet för VD. Ändamålsenligheten bakom utformning 
samt tolkning och tillämpning av dessa regler kommer i detta avseende att 
stå i fokus. De slutsatser som blir resultatet av denna undersökning kommer 
sedan relateras till en diskussion rörande representationshandlande som 
samhällsfenomen samt i vilken utsträckning förändringar inom exempelvis 
näringslivet påverkar avgränsningen av reglerna om behörighet och 
befogenhet. Bör exempelvis ett förvärvsintensivare näringsliv i detta 
avseende anses utvidga den generella behörigheten för en VD att sluta avtal 
om företagsförvärv. 
 
Reglerna om VD:s behörighet och befogenhet i egenskap av bolagsorgan 
enligt ABL har sitt ursprung i reglerna om ställningsfullmakt enligt 
avtalslagen. Jag finner samspelet mellan dessa regler vara intressant, 
samtidigt som jag konstaterar att vissa företrädare för rättsvetenskapen allt 
mer tenderar att vilja skilja de båda regelkomplexen från varandra.2 Jag 
ställer mig tveksam till denna utveckling varför jag valt att behandla VD:s 
behörighet och befogenhet utifrån såväl ABL:s regler om bolagsorgan som 
traditionella regler om ställningsfullmakt. Denna tvådelade struktur är 
avsedd att utgöra den huvudsakliga utgångspunkten inom ramen för det 
huvudsyfte som presenterats ovan. 
 

1.3 Frågeställningar 

• Vilken behörighet har en verkställande direktör i ett aktiebolag att 
sluta avtal av större dignitet: 

o Inom ramen för reglerna om ställningsfullmakt? 
o Inom ramen för aktiebolagsrätten?  

• Vilken befogenhet har en verkställande direktör i ett aktiebolag att 
sluta avtal av större dignitet: 

o Inom ramen för reglerna om ställningsfullmakt?  
o Inom ramen för aktiebolagsrätten? 

• Är de aktuella reglerna, såsom de uttrycks i lag och tolkas inom 
rättstillämpningen och rättsvetenskapen, ändamålsenligt utformade 
mot bakgrund av de lämplighetsavgöranden som presenterats i 
samband med lagstiftningen? 

• I vilken utsträckning bör reglerna om rättshandlande genom 
representant anses påverkade av utvecklingen inom näringslivet, på 
så vis att utvecklingen mot ett mer förvärvsintensivt näringsliv 
exempelvis skulle föranleda en utsträckt behörighet respektive 
befogenhet för VD att sluta avtal om företagsförvärv? 

                                                 
2 NJA 1968 s.375, där HD uttryckligen talar om VD:s ställningsfullmakt enligt dåvarande 
ABL. Se även Åhman, 1997, s.313ff, Neerep, Samuelsson, 2007, s.618f och Grönfors, 
1961, s.227f. 
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1.4 Avgränsningar 
Föremålet för uppsatsen begränsas till VD:s behörighet och befogenhet i 
samband med slutandet av avtal. Den exemplifiering som kopplas till avtal 
om företagsförvärv nyttjas mot bakgrund av den utveckling som skett inom 
näringslivet avseende förvärv. Det är således ett intressant område att 
utforska avseende den hypotetiska föreställningen att omfattningen av VD:s 
behörighet och befogenhet förändras i förhållande till utvecklingen av det 
svenska näringslivet. Denna utveckling kommer att beskrivas närmare 
nedan. Företagsförvärv definieras i detta sammanhang som slutande av avtal 
om förvärv eller avyttring av dotterbolag.  
 
Undersökningen av utformningen av reglerna om behörighet och befogenhet 
samt samspelet mellan dessa riktar in sig på VD:s generella behörighet 
respektive befogenhet. Jag avstår exempelvis från att redogöra för reglerna 
om VD:s utökade behörighet till följd av brådskande ärenden av större vikt 
enligt 8:29§ 2st ABL. Jag anser att denna avgränsning tjänar mitt 
huvudsyfte, som mer inriktas mot att analysera de generella 
ändamålsavgöranden som legat bakom olika former av mellanmansrättsliga 
konstruktioner för rättshandlande. Man skulle kunna hävda att föremålet för 
uppsatsen snarare är rättshandlande genom representant som 
samhällsfenomen än VD:s behörighet respektive befogenhet i det enskilda 
fallet. Slutsatser av det senare slaget är i min mening beroende av en 
generell analys av det slag jag beskrivit, vilket är anledningen till att den 
materialrättsliga bedömningen av VD:s förmåga att binda bolaget i det 
enskilda fallet främst får utgöra ett bakomliggande motiv i förhållande till 
den analys som jag genomför. Med andra ord gör analysen anspråk på att 
vara relativt generell och brett tillämpbar och fokuserar därmed mindre på 
slutsatser i de enskilda fallen. Detta innebär dock inte att sådana slutsatser 
inte kan göras med utgångspunkt i den diskussion som jag för inom ramen 
för mitt huvudsyfte. 
 
Analysens generella inriktning gör även att jag inte finner det nödvändigt att 
ta upp resonemang av bevisfrågekaraktär. 

1.5 Metod och material 
För att besvara de ovan definierade frågeställningarna kommer jag 
företrädesvis använda mig av traditionella rättskällor som lag, förarbeten, 
HD:s praxis samt doktrin. I brist på mer aktuella rättskällor med samma 
fokus som den aktuella uppsatsen kommer jag ofta att relatera de 
överväganden om lämplighet och effektivitet som de refererade rättskällorna 
ger uttryck för till omständigheter som råder inom dagens näringsliv, 
exempelvis graden av förvärvsintensitet. 
 
Inom ramen för den exemplifiering jag sökt i marknaden för företagsförvärv 
kommer jag arbeta utifrån påståendet att dagens näringsliv präglas av en 
större förvärvsintensitet än tidigare. För den aktuella uppgiften väljer jag att 
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förutsätta att de senaste årens starka förvärvsintensitet är tecken på en trend i 
det svenska näringslivet. En närmare redogörelse för detta antagande 
presenteras nedan. 
 
Praxis är varken omfattanden eller entydig på området för behörighet och 
befogenhet för VD, varför en stor del av undersökningen baseras på 
uttalanden i doktrin. I många fall har dessa uttalanden till syfte att förklara 
den praxis som trots allt finns och som är relevant. Av denna anledning är 
det även viktigt att noga undersöka dessa rättsfall för att kunna bedöma 
tyngden i de argument som framställs i doktrinen. Den praxis som finns 
tillgänglig är sällan direkt tillämplig på den specifika förvärvssituationen 
utan har snarare analogisk relevans. På grund av detta kommer flertalet av 
de rättsfall som presenteras behandla rättshandlingar av olika former av 
mellanmän. Samtliga rättsfall kan dock anses ha relevans för den generella 
gränsdragningen i förhållande till VD:s behörighet och befogenhet. 
 
Mot bakgrund av mitt syfte att analysera de ändamålsöverväganden som 
legat bakom utformningen av olika regler om behörighet och befogenhet för 
VD präglas den metod som jag har beskrivit ovan även av en hel del 
komparativa element. Genom att klargöra eventuella likheter och skillnader, 
i utformning och ändamål, mellan dessa regler hoppas jag till viss del kunna 
bidra i debatten om deras tolkning och tillämpning. 
 
Som komplement till den rättsdogmatiska utredningen av gällande rätt 
framför jag även ett resonemang lex-ferenda som bottnar i en 
rättsekonomisk bedömning av ekonomisk effektivitet. Den teoribildning 
som ligger bakom denna bedömning presenteras nedan under kapitel 2.3. 
 
Som ytterligare ett komplement till min utredning av de aktuella 
regelkomplexen har jag valt att göra en komparativ utblick mot 
angloamerikansk rätt. Amerikanska rättskällor i form av rättsfall och 
rättsvetenskaplig litteratur kommer av denna anledning användas i den mån 
jag finner dem relevanta för en jämförelse med svenska rättsregler. Motiven 
bakom valet av rättsområde presenteras närmare nedan. 

1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med en kort redogörelse för vissa begrepp och företeelser 
som är centrala för mitt arbete. I denna del beskriver jag även grunderna för 
teorin bakom det rättsekonomiska perspektiv som min analys delvis grundar 
sig på. 
 
Tredje kapitlet ägnas åt ett studium av de rättsregler som existerar avseende 
olika former av behörighet och befogenhet till följd av viss ställning. Jag 
använder mig här av en tvådelad disposition. Första delen är mer tematiskt 
indelad, vilket motiveras av att reglerna om ställningsfullmakt bär en starkt 
allmänjuridisk prägel. Praxis så väl som det rättsvetenskapliga materialet är 
relativt omfattande i förhållande till de olika momenten varför en 
uppdelning efter dessa moment föreföll mer pedagogisk.  
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Uppsatsens andra del rör ett område som väl får anses mer präglat av 
specialreglering i form av lagstiftning. De regler som målar upp gränserna 
för VD:s behörighet och befogenhet inom ramen för ABL får i detta 
avseende bedömas vara mer avgränsade än reglerna om ställningsfullmakt i 
AvtL. Av denna anledning har jag valt att dela in denna andra del av mitt 
tredje kapitel med hjälp av det rättskällemönster som aktualiseras vid en 
rättsdogmatisk undersökning av de relevanta reglerna i ABL. 
 
Detta kapitel, som har som grundläggande syfte att belysa gällande rätt, är 
dock inte helt deskriptivt. Jag tycker det är viktigt att hela tiden reflektera 
över de rättskällor man studerar, varför jag tagit för vana att presentera mina 
eventuella ställningstaganden löpande. Det tydliggörs dock alltid av texten 
och sammanhanget om det är jag själv eller någon annan som är bärare av 
den aktuella åsikten. 
 
Jag finner det dock även viktigt att föra en mer sammanfattande diskussion 
mot slutet av uppsatsen. Det är nämligen i det sammanhanget som de 
ställningstaganden som presenterats innan kan få utrymme att samspela och 
därigenom understödja mina eventuella lex ferenda-resonemang. Uppsatsen 
avslutas därför med den del av analysen som jag valt att kalla avslutande 
diskussion. Detta sista kapitel kommer ha som främsta syfte att besvara 
mina två sista frågeställningar. 
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2 Bakgrund 

2.1 Ett mer förvärvsintensivt näringsliv 
Att det svenska näringslivet präglas av en betydligt större förvärvsintensitet 
idag, än som var fallet för något eller några decennier sedan, torde inte vara 
ett alldeles kontroversiellt påstående. Det stöds till viss del av statistik, som 
dock är begränsad när det gäller mer långtgående trender bakåt i tiden. 
Robert Sevenius har delvis belyst denna mer generella trend. Sevenius pekar 
på en trend som sträcker sig mellan 1994 och 2001 och vill visa att 
förvärven, under denna åttaårsperiod, drygt har fördubblats. Boken i fråga 
trycktes 2003, varför det, mot bakgrund av rådande kris inom it-sektorn, 
faller sig naturligt att Sevenius ser en minskning av förvärven under 2001 
men framförallt 2002.3

 
Corporate Transaction Trends är en publikation som ges ut kvartalsvis av 
Ernst & Young, sedan 2004. Enligt den statistik som förts kontinuerligt, sen 
publikationen började utges, har företagsförvärven fortsatt att öka, även om 
det naturligtvis förekommer svängningar från år till år. Enligt rapporten från 
tredje kvartalet 2007 kan man ana en viss avmattning vad avser de riktigt 
stora förvärven, vilken förmodligen har sin grund i 
lånefinansieringsproblem i bakvattnet av de stora amerikanska 
kreditförlusterna. Den aktuella publikationen uttrycker trots denna 
avmattning en fortsatt optimism rörande den svenska marknaden för 
företagsförvärv inom de kommande sex månaderna.4

 
Rapporten från kvartal ett 2008 ligger i linje med den tidigare rapporten och 
konstaterar en fortsatt minskning avseende de riktigt stora förvärven mot 
bakgrund av den globala kreditoron och begynnande lågkonjunktur. 
Rapporten framhåller dock den relativa styrkan hos de medelstora och små 
transaktionsmarknaderna som ett skäl att vara fortsatt optimistisk avseende 
förvärvsaktiviteten under den kommande perioden. Förvärv kan i detta 
avseende förväntas fortsätta utgöra ett av de främsta medlen för stora 
svenska företag att förverkliga avgörande verksamhetsmål.5

2.2 Terminologisk översikt rörande 
behörighet och befogenhet 

Begreppen behörighet och befogenhet har en central plats i avtalsrätten. 
Genom att ge uttryck för gränserna runt en representants rättshandlande, för 
ett annat rättsubjekts räkning, bildar terminologin ramen för en stor del av 
den moderna avtalsprocessen. Begreppen är starkt knutna till det 

                                                 
3 Sevenius, 2003, s.28ff. 
4 Corporate Transaction Trends, Quarter 3 2007. 
5 Corporate Transaction Trends, Quarter 1 2008. 

 9



civilrättsliga fullmaktsinstitutet men intar i stort samma position inom 
exempelvis associationsrättens regler om företrädare. Trots begreppens 
centrala betydelse råder ingen klar enighet om hur de ska definieras.6

 
Definitionen av ett rättsligt begrepp, som fungerar som rekvisit, har 
betydelse för vilka rättsfakta som aktualiseras vid bedömningen av om 
rekvisitet är uppfyllt eller inte. Den ovan beskrivna oklarheten är därför 
beklaglig och har föranlett flera försök inom doktrinen att definiera vad som 
skall anses innefattas av begreppen behörighet och befogenhet.  
 
Knut Rodhe grupperar behörighets- respektive befogenhetsregler utifrån de  
rättsföljder som knyts till de aktuella reglernas funktion som rekvisit i 
rättsregler. Han uttrycker detta genom att hänföra en representants 
behörighet till regler rörande vad denne kan göra, medan befogenhet 
identifieras med regler rörande vad denne får göra.7

 
Även Jan Hellner väljer att definiera begreppen genom att identifiera deras 
rättsföljder. Regler som har till följd att en representants rättshandlande 
drabbas av ogiltighet, trots motpartens eventuella goda tro, grupperas av 
Hellner som regler rörande representantens behörighet. De regler vars 
rättsföljd istället beror av motpartens goda tro identifieras istället som 
rörande befogenheten. Hellner gör vidare ingen skillnad i 
definitionshänseende mellan begreppen behörighet och befogenhet i 
fullmaktsrättslig kontext kontra deras betydelse inom aktiebolagsrätten.8  
 
Rodhes och Hellners definitioner av behörighet och befogenhet har 
kritiserats av Ola Åhman. Han menar att definitioner av begrepp som 
grundar sig i rättsföljdsresonemang blir innehållslösa och direkt olämpliga, 
när de begrepp som definieras ytterst utgör rekvisit i rättsregler. 9 Åhman 
väljer att definierar behörighet och befogenhet som kopplingsbegrepp 
mellan vissa rättsfakta och relevanta rättsföljder. Vilka rättsfakta respektive 
rättsföljder som knyts till begreppen beror delvis av vilket regelkomplex 
som aktualiseras. Åhman anser i linje med detta att begreppen kan ha, och 
delvis har, annorlunda betydelse när de används inom ramen för ett 
fullmaktsförhållande jämfört med deras betydelse enligt reglerna för ett 
aktiebolags representanter.10 För Åhman är det av denna anledning 
exempelvis naturligt att VD:s behörighet inom ramen för den löpande 
förvaltningen kan göras beroende av motpartens goda tro (8:42 1st 2men 
ABL). För den som definierar behörighet utifrån rättsföljden blir detta dock 
problematiskt.11

 
Enligt Åhman definieras behörighet inom ramen för en avtalsrättslig 
fullmakt utifrån huvudmannens meddelande till tredje man i form av 

                                                 
6 Åhman, 1997, s.114f. 
7 Rodhe, 2002, s.187f. 
8 Hellner, 2007, s.55f. 
9 Åhman, 1997, s.116ff. 
10 Åhman, 1997, s.150. 
11 Åhman, 1997, s.148f. 
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fullmakten. Befogenheten definieras istället utifrån huvudmannens 
instruktioner till fullmäktigen. Behörighet inom aktiebolagsrätten utgör, 
enligt Åhman, den rätt att rättshandla för bolagets räkning som en 
bolagsrepresentant åtnjuter gentemot tredje man med stöd av legala 
funktionsfördelningsregler inom aktiebolagsrätten. Befogenhet skall i detta 
avseende definieras som samme representants rätt gentemot bolaget att 
företa åtgärder för bolagets räkning med stöd av det bakomliggande 
förhållandet i bolaget.12  
 
Uppsatsen är inte tänkt att utgöra en utmaning av den ovan refererade 
diskussionen kring begreppens närmare definition. Jag anser att Ola 
Åhmans kritik mot den rättsföljdsdefinition av begreppen som beskrivits 
ovan delvis är motiverad. Jag anser dock inte att rättsföljdsdefinitionen i det 
specifika fallet nödvändigtvis ger en beskrivning som är felaktig. Vidare är 
jag tveksam till om Jan Hellners och Knut Rodhes försök till definitioner 
har varit avsedda att tjäna samma syfte som Ola Åhmans.13 
Rättsföljdsdefinitioner har dock generellt en förmåga att locka till slutsatser 
som vid närmare studier inte ger uttryck för logiskt hållbara deduktioner. 
Detta anser jag framträder som kärnan i Ola Åhmans kritik mot Hellners och 
Rodhes definitioner, då deras definitioner kan locka till slutsatsen att alla 
rättsregler med en viss rättsföljd går att hänföra till regler rörande 
behörighet och befogenhet.14  
 
Bert Lehrberg framför liknande betänkligheter som Ola Åhman rörande 
rättsföljdsdefinitioner.15 Enligt Lehrberg skall, vid en teleologisk analys av 
en rättsregels ändamål, rättsfakta (sakomständigheter) som oproblematiskt 
faller under regeln analyseras utifrån de effekter som rättsregeln är ägnad att 
resultera i. De effekter som därmed väntas uppstå skall i sin tur relateras till 
vedertagna värderingar inom rättssystemet. Utifrån denna bedömning kan 
man komma fram till de eftersträvade effekter som kan anses utgöra 
rättsregelns ändamål.16  
 
Då rättsföljdsdefinitioner inte ger något besked om relevanta rättsfakta 
finner jag det nödvändigt att, vid en jämförande analys av rättsregler som 
kan antas fylla ett liknande ändamål, undvika en definition som endast 
fokuserar på rättsföljder. Definitionen som kopplingsbegrepp framstår 
istället som mer ändamålsenlig. Genom den problematisering av 
begreppsdefinitionen som nu har presenterats anser jag att de värsta fällorna 

                                                 
12 Åhman, 1997, s.158. 
13 Åhmans kritik går i min mening hand i hand med hans försök att inom ramen för sin 
definition ge uttryck för relevanta rättsfakta. Hellner och Rodhe verkar snarast ha haft för 
avsikt att på ett beskrivande och särskiljande vis försöka gruppera de regler som rör 
behörighet och befogenhet. Detta märks inte minst genom att Hellner och Rodhe också har 
beskrivit relevanta rättsfakta, men utan att direkt relatera dessa till begreppens definition, se 
Rodhe, 2002, s.188ff och Hellner, 2007, s.56ff. 
14 Att sådana felaktiga slutsatser har uppnåtts visar Ola Åhman genom sin kritik av Håkan 
Nials behörighets- respektive befogenhetsdefinition, se Åhman, 1997, s.139f. 
15 Lehrberg, 2006, s.170f. 
16 Lehrberg, 2006, s.55ff. 
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med rättsföljdsresonemanget inom ramen för den här uppsatsen bör kunna 
undvikas. 

2.3 Ekonomisk effektivitet 
Den rättsekonomiska innebörden av begreppet ekonomisk effektivitet 
hämtar mycket av sitt innehåll från den brittiske ekonomen Ronald Coases 
idé om transaktionskostnader. Transaktionskostnadsbegreppet såväl som det 
rättsekonomiska begreppet om ekonomisk effektivitet förklaras därmed 
enklast genom en närmare redogörelse för det teorem som Coase utformade. 
 
Coaseteoremet hävdar att en värld utan transaktionskostnader automatiskt 
resulterar i en fördelning av nyttigheter som är Paretooptimal. Detta innebär 
i sin tur ett tillstånd där inga fler rättshandlingar kan utföras som innebär att 
någon får det bättre utan att någon annan samtidigt får det sämre. 
Paretooptimalitet fungerar i detta sammanhang som ett mått på ekonomiskt 
effektiv resursallokering.17  
 
Ett annat mått är det som brukar kallas Kaldor-Hicks-kriteriet. Enligt detta 
kriterium är även en resursallokering som innebär att någon får det sämre 
ekonomiskt effektiv, så länge en hypotetisk omfördelning till den som får 
det sämre, från den som får det bättre, kan ske utan att hela välståndsvinsten 
för den senare tas i anspråk. Med andra ord skall, med en hypotetisk 
omfördelning, ett paretoeffektivt tillstånd kunna uppnås som är att föredra 
framför ursprungstillståndet.18

 
När det gäller att mäta ekonomisk effektivitet finns det således två kriterier 
att förhålla sig till. Det paretooptimala kriteriet får anses representera en 
grundläggande förutsättning i de flesta kapitalistiska ekonomier med mer 
eller mindre starka inslag av laissez-faire.19 Det är dock uppenbart att 
många av dessa ekonomier även använder sig av Kaldor-Hicks-kriteriet för 
att på ett, ur effektivitetssynpunkt, ekonomiskt hållbart sätt kunna motivera 
fördelningspolitiska program som inte kunnat motiveras utifrån 
Paretooptimalitet. Av denna anledning kan man säga att ett argument om 
ekonomisk effektivitet som tar sin utgångspunkt i Kaldor-Hicks-kriteriet 
dels kan bemötas genom att ifrågasätta möjligheten av den beräknade 
hypotetiska omfördelningen, dels genom att ifrågasätta de rättspolitiska skäl 
som från början motiverade avsteget från den Paretooptimala fördelningen. 
 
Genom sitt teorem definierade Coase negativt begreppet 
transanktionskostnader. Transaktionskostnader är därmed alla de fenomen 
som hindrar den annars automatiska resursallokering som oundvikligen 
skulle sluta i ett tillstånd av Paretooptimalitet. Kostnader för kontakt, 
kontrakt och kontroll är ofta så stora att de förhindrar en annars 
välståndshöjande transaktion från att genomföras varför den verkliga 

                                                 
17 Dahlman, Glader, Reidhav, 2004, s.103. 
18 Dahlman, Glader, Reidhav, 2004, s.54ff. 
19 Dahlman, Glader, Reidhav, 2004, s.72. 
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världen aldrig uppnår den avsaknad av transaktionskostnader som 
Coaseteoremet målar upp. Lagstiftaren kan försöka reducera dessa 
transaktionskostnader på olika sätt alternativt försöka imitera en värld utan 
transaktionskostnader i syfte att lindra de negativa effekterna. Det senare 
uppnås genom att fördela resurser till de personer som hade varit beredda att 
betala mest för dem i en värld utan transaktionskostnader.20 Effektiviteten 
av dessa omfördelningar får följaktligen ofta bedömas utifrån Kaldor-Hicks-
kriteriet. 
 
Imitationen av en värld utan transaktionskostnader är central i förhållande 
till det som brukar benämnas externa kostnader. Externa kostnader utgörs av 
kostnader som drabbar andra än den som bedriver den verksamhet som 
förorsakar de externa kostnaderna. Om de externa kostnaderna inte 
internaliseras i verksamheten kommer verksamhetens organisation inte 
spegla den verkliga kostnaden för samhället vilket leder till 
välståndsförluster för den senare. I en värld utan transaktionskostnader 
skulle alla externa kostnader automatiskt internaliseras i verksamheten till 
följd av frivilliga paretooptimala överenskommelser mellan 
verksamhetsutövaren och de som får bära de externa kostnaderna. Eftersom 
verkligheten är full av transaktionskostnader får internalisering istället ofta 
ske genom att rättsordningen utformas på ett sätt som leder till 
internalisering och förebygger uppkomsten av nya kostnader som inte bärs 
av den verksamhet som förorsakar dem. En väl fungerande konkurrensrätt 
och skadeståndsrätt är exempel på medel som syftar till att komma tillrätta 
med dylika marknadsimperfektioner. 21

 
Som vi tidigare har konstaterat är verkliga avtalsförhandlingar oundvikligen 
förbundna med vissa transaktionskostnader. Transaktionskostnadernas 
fördelning mellan parterna är egentligen inte relevant för bedömningen av 
den samhällsekonomiska effektiviteten av resursallokeringen, då 
samhällsnyttan består av kontrahenternas sammanlagda nytta.22 Enligt min 
mening bör transaktionskostnaderna i detta avseende kunna ta formen av 
externa kostnader då medkontrahenten förorsakas kostnader i form av 
kontrakts- och kontrollkostnader som egentligen har sin grund i 
huvudmannens ineffektiva organisation.  
 
Transaktionskostnader som externa kostnader bör i min mening vara särskilt 
framträdande i transaktioner som sluts med hjälp av en mellanman, då 
huvudmannens bidrag till kontraktssituationen redan är utfört i och med 
konstruktionen av mellanmansfunktionen. Den gemensamma risk som 
naturligt följer med en uppgörelse om utbyte av prestationer riskerar därmed 
att placeras exklusivt hos medkontrahenten. Därigenom erhåller 
huvudmannen en möjlighet att agera opportunistiskt genom att avsiktligt 
låta frågan om avtalsbundenhet till följd av fullmäktigens rättshandlande 
hänga löst. Utöver att man kan ha instinktiva synpunkter av rättvisekaraktär 
på förhållandet att någon ådras kostnader som han inte orsakat innebär den 
                                                 
20 Dahlman, Glader, Reidhav, 2004, s.100ff. 
21 Dahlman, Glader, Reidhav, 2004, s.113ff. 
22 Dahlman, Glader, Reidhav, 2004, s.77. 
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aktuella situationen att nya transaktionskostnader uppkommer. Man bör 
kunna sluta sig till att huvudmannen generellt har bättre inblick i sin interna 
organisation än tredje man. Om tredje man förmås stå risken för denna 
organisation uppkommer med all sannolikhet större transaktionskostnader 
totalt, till följd av tredje mans försök att minimera sitt risktagande, än om 
huvudmannen hade fått stå risken. Det är även tydligt att tredje man bör stå 
de transaktionskostnader som emanerar från den egna 
organisationsstrukturen. För att komma till rätta med denna avvägning kan 
lagstiftaren exempelvis förskriva skadeståndsskyldighet vid opportunistiskt 
agerande i förhållande till den egna organisationen. Enklare ändå vore dock 
att reglera risken mellan parterna genom att instifta normer för hur en 
medkontrahent med fog kan antas ha ordnat sin organisation. Risken för att 
avvikelser inte förmedlas till motparten läggs på den som avvikit och 
sanktionen kopplas till avtalsbundenheten.23 Reglerna om ställningsfullmakt 
och VD:s behörighet och befogenhet är tydliga exempel på en sådan 
lösning. För att bedöma den ekonomiska effektiviteten av dessa regler bör 
man således analysera de avvägningar som gjorts mellan huvudmannens och 
tredje mans, intressen i syfte att avgöra om de motverkar uppkomsten av 
onödiga transaktionskostnader samt imiterar en värld utan sådana. 

                                                 
23 Hänvisning till en sådan organisationsrisk, eller organisationsansvar, görs i Dotevall, 
2003, s.639f samt Johansson, 2005, s.150. 
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3 Materiella regler om 
behörighet och befogenhet 
för VD 

Efter att ha försökt definiera de begrepp som utgör utgångspunkt för denna 
rättsutredning skall jag nu redogöra för de rättsregler som reglerar de 
aktuella frågorna. Kapitlet kommer delas upp efter regelområden och 
rättskällor i syfte att ge en så lättöverskådlig bild som möjligt. Viktigt att 
komma ihåg är dock att uppdelningen i mångt och mycket endast är 
pedagogisk. Rättskällorna samspelar naturligtvis med varandra. Det är av 
denna anledning knappast tillrådligt, om ens möjligt, att studera vad som 
sägs om ett juridiskt problem inom doktrinen, utan att samtidigt ta hänsyn 
till den praxis och de lagstadganden som den aktuella doktrinen har som 
utgångspunkt. På samma vis finns det ofta direkta samband mellan de 
lämplighetsavgöranden som gör sig gällande inom olika regelområden. Med 
risk att föregripa min analys kan det av denna anledning finnas anledning att 
problematisera en dylik uppdelning. De pedagogiska syften som 
uppdelningen kan anses tjäna är enligt min mening främst av traditionell 
natur. Merparten av de som kommit i kontakt med området tidigare har vant 
sig vid den aktuella uppdelningen. Genom att delvis använda mig av denna 
uppdelning identifieras även de element som jag kommer att ifrågasätta, 
vilket kan tjäna framställningen av min problematisering. 

3.1 Avtalsrättslig ställningsfullmakt 
Den grundläggande fullmaktsrätten hämtar sitt ursprung i avtalsrätten. Att 
rättshandla via en mellanman med hjälp av fullmakt är således en 
avtalsrättslig figur. Med avtalsrättsliga regler avses utöver den 
avtalsrättsliga lagstiftningen även allmänna rättsgrundsatser varför jag väljer 
att sortera tolerans- och kombinationsfullmakten under det rubricerade 
begreppet. Tolerans- och kombinationsfullmakten brukar anses som 
utvecklade ur den avtalsrättsliga ställningsfullmakten även om de inte alltid 
har konstaterats falla direkt under ordalydelsen av 10§ 2st AvtL.24 Det 
senare innebär ett pedagogiskt behov av att särskilja redogörelserna för 
ställningsfullmakt som direkt härleds ur 10§ 2st AvtL och 
ställningsfullmakter som påstås ha annan avtalsrättslig grund. I materiellt 
hänseende anser jag dock, som jag tidigare antytt, att man inte bör överdriva 
skillnaderna mellan dessa rättsfigurer vilket jag kommer motivera mer 
utförligt nedan. 

                                                 
24 Adlercreutz, 2002, s.201 och Lehrberg, 2006, s.161. 
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3.1.1 Ställningsfullmakt enligt AvtL 
Den lagfästa grunden för ställningsfullmakten finns, som nämnts ovan, i 10§ 
2st AvtL. Avtalslagen härrör från 1915 varför många av dess bestämmelser 
kan tyckas ålderdomliga och illa anpassade efter dagens situation inom 
näringslivet. Det är dock viktigt att framhåll att avtalslagen på många sätt 
var nyskapande när den kom. Institutet ställningsfullmakt lyste med sin 
frånvaro i 1734 års lag och framstår därför som en nymodighet härrörande 
från 1900-talet. Det finns visst stöd för den grundläggande teorin bakom 
rättsfiguren från en inte alltför klargörande hänvisning i 1kap 8§ HB till den 
som var satt ”till köpslagan” samt tidigare rättstillämpning, men annars 
framstår den lagstiftningsmässigt som en ganska betydande nyhet. Enligt 
Grönfors var motiven bakom regleringen uttryckligen att skapa en grund för 
rättshandlande via mellanman som tog avstamp i yttre, för medkontrahenten 
synbara, omständigheter. Dessa omständigheter skulle vidare kunna 
konstateras genom den ställning som mellanmannen intagit. Regleringen 
hade i detta avseende ett uttryckligt omsättningsorienterat syfte. Meningen 
var att medkontrahenten inte skulle behöva efterforska eventuella 
inskränkande föreskrifter mellan huvudmannen och mellanmannen så länge 
den aktuella rättshandlingen omfattades av för mellanmannens ställning 
lagstadgad eller sedvanlig behörighet. Samtidigt står det, enligt Grönfors, 
klart att lagstiftaren avsåg att ställningsfullmakten representerade en 
viljeförklaring från huvudmannens sida.25  
 
Ställningsfullmaktens närmare rekvisit skall presenteras nedan. I samband 
med detta har jag även för avsikt att redogöra för den vidare diskussion 
kring vissa av dessa rekvisit som förts inom doktrin och rättstillämpning. 

3.1.1.1 Ställningsfullmaktens grundläggande rekvisit 
Enligt 10§ 2st AvtL skall ”där någon såsom anställd i annans tjänst eller 
eljest i följd av avtal med annan intager en ställning, varmed enligt lag eller 
sedvänja följer viss behörighet att företaga rättshandlingar å dennes vägnar, 
anses han hava fullmakt att företaga rättshandlingar, som falla inom 
gränserna för denna behörighet”.  
 
Av detta lagrum kan först och främst utläsas att den rättshandlande till följd 
av avtal med huvudmannen skall intaga en ställning i förhållande till den 
senare. Vidare skall det i förhållande till denna ställning kunna kopplas en 
behörighet enligt lag eller sedvänja som omfattar den aktuella 
rättshandlingen. Dessa två grundläggande rekvisit är de som får anses direkt 
särpräglade för ställningsfullmakten.26  
 
Övriga rekvisit är av mer allmän fullmaktsrättslig karaktär även om deras 
koppling till de två tidigare rekvisiten naturligtvis ger en särprägel i sig. Jag 
kommer av denna anledning först redogöra för innebörden av de mer 
allmänt fullmaktsrättsliga rekvisiten och vilken specifik roll de spelar i 

                                                 
25 Grönfors, 1990, s.182ff och Grönfors, 1961, s.136ff. 
26 Grönfors, 1961, s.140f. 

 16



förhållande till den aktuella rättsfiguren. I nästföljande kapitel kommer jag 
att mer i detalj koncentrera mig på de för ställningsfullmakten mer 
särpräglade rekvisiten. 
 
Av det ovan redovisade stadgandet följer att fullmakten skall avse 
rättshandlande för annans räkning. Rekvisitet kan ses mot bakgrund av den 
presumtion som råder för att en rättshandlande person normalt uppträder i 
eget namn. Med andra ord måste mellanmannens egenskap av just 
mellanman klargöras för att dennes rättshandlande inte skall anses ha utförts 
i eget namn. Mellanmannen bär på detta sätt risken för att förhållandet inte 
framgått med tillräcklig tydlighet. Det senare sanktioneras följaktligen 
genom avtalsbundenhet för mellanmannen i förhållande till tredje man.27

 
Nedan kommer som sagt en mer utförlig redogörelse för rekvisitet rörande 
ställning till följd av avtal redovisas. Denna redogörelse kommer bland 
annat koppla detta rekvisit till de grundläggande avtalsrättsliga principerna 
om viljeförklaringar. Som jag redogjort för ovan anser vissa inom doktrinen 
att det av motivuttalanden i samband med tillkomsten av AvtL följer att 
ställningsfullmakten bör tolkas som ett uttryck för en fullmaktsförklaring i 
enlighet med en avtalsrättslig viljeförklaring.28 Detta skulle i sin tur 
innebära att fullmaktsförklaringen är föremål för avtalsrättsliga regler och 
principer. Utan att förekomma redogörelsen under nästa avsnitt kan det i 
detta sammanhang vara motiverat att hänvisa till 32§ 1st AvtL. Regeln 
anses ge uttryck för en princip om befogad tillit vid rättshandlande som 
innebär att rättshandlingens vidare rättsverkningar görs beroende av 
medkontrahentens eventuellt befogade tillit.29  
 
Om medkontrahenten i det specifika fallet bort inse att mellanmannen 
rättshandlat i annans namn är dennes intryck om motsatsen knappast 
befogat. När det gäller ställningsfullmakten sammankopplas denna 
bedömning rimligtvis med hur mellanmannens ställning kan anses framstå 
för medkontrahenten. Således borde det ligga i sakens natur att en 
mellanman, som bedömts ha viss ställning enligt reglerna om 
ställningsfullmakt, även rättshandlar i annans namn. Någon annan slutsats 
bör inte vara befogad från medkontrahentens sida.30

 
Nästa rekvisit av mer allmän karaktär innebär att rättshandlingen skall falla 
inom den behörighet som ställningsfullmakten innebär. Rekvisitet framstår 
närmast som en självklarhet och markerar snarast den formella yttersta 
gränsen för mellanmannens rättshandlande. Denna gräns modifieras dock av 
ställningsfullmaktens sista rekvisit. Rekvisitet framgår närmast av 11§ 1st 
AvtL och innebär att inskränkande föreskrifter, som inte synliggörs i 
fullmaktsförklaringen till medkontrahenten, inte påverkar en rättshandling 
som befinner sig inom fullmaktens behörighet, såvida inte medkontrahenten 
är i ond tro om föreskrifterna. Området som här åsyftas brukar benämnas 
                                                 
27 Grönfors, 1961, s.164ff. 
28 Grönfors, 1990, s.182ff. 
29 Lehrberg, 2006, s.88ff. 
30 Grönfors, 1961, s.174. 
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fullmäktigens befogenhet. Således utgör motpartens eventuellt onda tro den 
reella yttergränsen för mellanmannens rättshandlande och framstår därför 
som ställningsfullmaktens sista rekvisitet.31

 
Båda dessa sista rekvisit är dock, i förening och var för sig, i stor 
utsträckning centrala i förhållande till diskussionen kring mellanmannens 
ställning samt sedvanerekvisitet. Grundläggande avtalsrättsliga principer om 
viljeförklaringar är vidare central för denna koppling varför jag i varierande 
omfattning kommer att återkomma till dessa spörsmål i mina följande två 
kapitel. 

3.1.1.2 Ställning till följd av avtal 
Det relevanta fullmaktsmomentet avseende ställningsfullmakten utgörs av 
att mellanmannen intar viss ställning till följd av avtal med huvudmannen. 
Hur begreppet ställning närmare skall avgränsas är inte helt klart, och har 
inte varit föremål för några egentliga avgöranden i praxis. Enligt Grönfors 
skall begreppet i detta avseende tolkas i sin egenskap av ett bland flera 
rekvisit som följaktligen måste läsas tillsammans. Av detta följer att endast 
sådan ställning som är ägnad att medföra viss representationsmakt kan 
utgöra fullmaktsmoment i detta hänseende.32  
 
För att inte riskera att hamna i cirkelresonemang bör Grönfors tankegång 
enligt min mening kopplas till ställningens närmare funktion som 
fullmaktsmoment. Även i detta sammanhang aktualiseras synen på det 
aktuella fullmaktsmomentet såsom en viljeförklaring. Jag har tidigare 
redogjort för inställningen i aktuella förarbeten, vilka tycks öppna dörren för 
denna typ av resonemang.33 Inom doktrinen har det dock uttalats motstånd 
mot dessa tankegångar. Axel Adlercreutz är tveksam till att 
ställningsfullmakten skall bedömas som en verklig fullmakt. Bristen på 
uttrycklig viljeförklaring från huvudmannen samt att fullmäktigen enligt 
lagtextens ordalydelse skall ”…anses hava fullmakt”34 medför enligt 
Adlercreutz att rättsfiguren i vissa hänseenden skiljer sig från den verkliga 
fullmakten. Fullmaktsgivaren skulle i detta sammanhang inte ha möjlighet 
att närmare påverka omfattningen av fullmäktigens behörighet. 
Behörigheten bestäms istället till sin omfattning av yttre omständigheter 
utanför fullmaktsgivarens kontroll när denne väl placerat fullmäktigen i viss 
ställning. Placerandet av fullmäktigen i viss ställning utgör inte en 
viljeförklaring enligt Adlercreutz utan skall bedömas som en egen form av 
fullmaktsmoment. Resultatet är enligt Adlercreutz en rättsfigur som givits 
karaktären av en självständig fullmakt.35

 
Bert Lehrberg har reagerat mot detta kategoriska underkännande av det 
aktuella fullmaktsmomentet som utryck för en viljeförklaring. Lehrberg 
menar att åtgärden, att placera någon i viss ställning, såväl som övriga 

                                                 
31 Grönfors 1961 s.187ff. 
32 Grönfors, 1961, s.147. 
33 Kap 3.1.1.1 och närmare i Grönfors, 1990, s.182f. 
34 10§ 2st AvtL. 
35 Adlercreutz, 2002, s.182ff. 
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kommunicerade omständigheter runt uppdragsförhållandet mer än väl 
uppfyller förutsättningarna för en viljeförklaring, om än i vid bemärkelse. 
Att fullmäktigens behörighet kommer att påverkas av omständigheter 
utanför fullmaktsgivarens kontroll är i detta sammanhang inte mer 
anmärkningsvärt än att någon genom en viljeförklaring kan åta sig att 
prestera i enlighet med exempelvis reglerna i ett av motparten upprättat 
standardavtal. Anbudet förlorar i detta avseende inte sin ställning som 
viljeförklaring varför det inte bör råda någon tvekan om den rättsliga 
funktionen av ställningsfullmaktens fullmaktsmoment.36

 
Synen på placerandet av fullmäktigen i en, med viss behörighet följande, 
ställning som viljeförklaring medför logisk reda i Grönfors resonemang 
kring de samverkande rekvisiten i 10§ 2st AvtL. Viljeförklaringen utgör i 
detta sammanhang ett knippe omständigheter som samverkar för att 
åstadkomma avtalsbundenhet för huvudmannen. Inom ramen för 
viljeförklaringen blir därför åtskillnaden mellan rekvisiten behörighet och 
ställning suddig. Ställningen är behörigheten och vice versa. 
 
I ljuset av denna koppling blir frågan om medkontrahentens goda tro även 
relevant i förhållande till ställningsrekvisitet som del av en viljeförklaring. 
Medkontrahentens befogade intryck av fullmäktigens förmedlade ställning 
måste beaktas redan på detta plan och syftar därför till att påverka den 
aktuella fullmaktens yttergränser.37 Denna diskussion kommer dock att 
belysas mer omfattande under nedanstående kapitel. 

3.1.1.3 Behörighet enligt sedvänja och 
synbarhetskravet 

Det rekvisit som fått mest plats i den pågående diskussionen om 
ställningsfullmakt är det som rör behörighetens begränsning. Enligt 
ordalydelsen i 10§ 2st AvtL skall fullmäktigen anses ha den behörighet som 
enligt lag eller sedvänja följer av den ställning denne intagit genom avtal 
med huvudmannen. I och med att ställningsfullmakten kategoriseras som en 
självständig fullmakt ingår ett synbarhetsrekvisit i förhållande till 
behörighetsavgränsningen. Detta rekvisit har av Tiberg och Dotevall 
kopplats till ställningsrekvisitet. Utifrån den synbara ställning som 
fullmäktigen intagit får behörigheten sedan bedömas med utgångspunkt i lag 
och sedvänja.38 Liksom Grönfors och Lehrberg anser jag dock att de 
aktuella rekvisiten är svåra att avgränsa.39 Det innebär att synbarheten likväl 
bör kopplas till omfattningen av behörigheten, och därmed även relateras till 
kravet på lag och sedvänja. Detta innebär i sin tur att även 
behörighetsrekvisitet blir en del av den övergripande ram som kan härledas 
till en viljeförklaring. 
 
I denna del bör det påpekas att hänvisningen till lag i 10§ 2st AvtL har fått 
ringa betydelse. Det är få lagbud som träffas av hänvisningen och fenomenet 
                                                 
36 Lehrberg, 2006, s.160f. 
37 Lehrberg, 2006, s.88f och 160f. 
38 Tiberg, Dotevall, 1997, s.49. 
39 Grönfors, 1961, s.142 och Lehrberg, 2006, s.160f. 
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lyser med sin frånvaro inom praxis på området. Detta är anledningen till att 
detta avsnitt, rörande behörighetens närmare avgränsning enligt 10§ 2st 
AvtL, har fokus på sedvanerekvisitet. Som jag har beskrivit ovan kommer 
dock sedvanerekvisitet kopplas till fullmaktsmomentets generella egenskap 
av viljeförklaring. 
 
Som en utgångspunkt har rättstillämparen i praxis, samt representanter för 
rättsvetenskapen inom doktrinen, konstaterat att ställningsfullmaktens 
huvudsakliga tillämpningsområde bör begränsas till schablonartade 
rutinärenden av mindre betydelse. Anledningen har redovisats som att det 
för dessa ärenden lättare utbildar sig en sedvänja. Frekvensen av relevanta 
rättshandlingar är följaktligen mycket högre än för ärenden av mer 
extraordinär natur. Vidare kan behoven av behörighet som inte behöver 
förmedlas via mer utryckliga former av fullmaktsmoment anses göra sig 
mest gällande i förhållande till mer ordinära, och därmed ofta 
förekommande, rättshandlingar.40

 
Enligt Grönfors finns det dock fog för att betrakta rekvisitet, behörighet 
enligt sedvänja, närmast som ett för rättstillämpningen behändigt verktyg 
för att kunna komma fram till ändamålsenliga och lämpliga lösningar.  
Grönfors menar i detta avseende att sedvänja inte är ett klart avgränsat 
begrepp. Det finns således stora möjligheter för rättstillämparen att omtolka 
avgränsningen av begreppets tillämpningsområde och på det sättet omforma 
ställningsfullmakten efter tidens behov.41 Tecken på ett förhållningssätt 
liknande det som beskrivits av Grönfors kan observeras i viss 
domstolspraxis på området. Från domstolarnas sida är det är det nämligen 
förhållandevis ovanligt att man uttryckligen hänvisar till undersökningar av 
sedvänja vid fastställandet av den behörighet som följer med en åberopad 
ställning. Om sådan utredning trots allt har förekommit i dessa fall, har den 
åtminstone inte ansetts vara av tillräcklig betydelse för att omnämnas 
uttryckligen i de aktuella domskälen. 
 
I NJA 1928 s.57 undersöktes omständigheterna runt den aktuelle 
mellanmannens ställning och behörighet, utan att någon uttrycklig 
hänvisning till sedvänja eller 10§ 2st AvtL gjordes. Det råder dock, utifrån 
domskälens ordalydelse, ingen tvekan om att ställningsfullmakt var den 
rättsfigur som åsyftats. Genom att bedöma rutinerna för rättshandlande inom 
företaget, exempelvis varuinköp och bankkontakter, slöt HD sig till att den 
aktuella rättshandlingen föll inom fullmäktigens behörighet.42

 
Även i NJA 1943 s.316 saknas en hänvisning till utredning av gällande 
sedvänja. Fallet rörde behörigheten för en kassör i bostadsrättsförening att 
för föreningens räkning ta emot den fastighetsinteckning, som stått som 
säkerhet för ett lån till bostadsrättsföreningen och nu skulle återlämnas till 
föreningen. Rättshandlingen ansågs ligga i linje med kassörens övriga 
uppgifter, särskilt i förhållande till innehavaren av inteckningen tillika lånets 
                                                 
40 NJA 1998 s.304, s.309, Grönfors, 1961, s.133 och Adlercreutz, 2002, s.185. 
41 Grönfors, 1961, s.150ff. 
42 NJA 1928 s.57, s.59. 
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borgenär. Dessa specifika omständigheter innebar att behörighet för den 
aktuella rättshandlingen, enligt HD, fick anses följa av den ställning 
kassören intagit i föreningen.43 HD hänvisar således tveklöst till reglerna 
om ställningsfullmakt, dock utan att uttryckligen företa någon undersökning 
av sedvänja eller hänvisa till ordalydelsen i 10§ 2st AvtL. 
 
Nästa rättsfall av relevans är NJA 1950 s.86. Fallet rör en bilförsäljares 
behörighet att mottaga betalning av handpenning. Precis som i de tidigare 
rättsfallen fokuserar domstolen på de för fallet särskilda omständigheter som 
varit ägnade att ge medkontrahenten ett befogat intryck av att behörighet 
förelåg. Med andra ord företogs ingen utrycklig undersökning av 
sedvänja.44

 
I NJA 1956 s.663 hade en kund till ett parkeringsbolag, som ägnade sig åt 
parkeringsservice, till en parkeringsvakt hos detta bolag deponerat en 
kamera för förvaring, snarare än att lämna den i bilen alternativt ta den med 
sig. HD uttalade utan någon riktigt uttrycklig motivering att det följde 
naturligt av parkeringsservice att parkeringsbolaget, representerat av 
parkeringsvakten, kunde åta sig att förvara även andra lösa föremål som en 
extra service till kunder med dessa behov. Detta, tillsammans med det 
faktum att sådan tilläggsservice förekommit vid ett antal tidigare tillfällen 
inom företaget, innebar att det från medkontrahentens sida med fog kunnat 
antas att behörighet i det aktuella fallet förelåg för parkeringsvakten.45 
Ställningsfullmakt motiveras således återigen av omständigheter hänförliga 
till den specifika situationen snarare än genom utredning av någon 
behörighetsgrundande sedvänja. 
 
NJA 1974 s.706 kretsar i sin tur kring behörigheten för ett företags postbud 
att ta emot betalning hos posten för checkar som ställts ut till förmån för 
företaget. Det var ostridigt att checkrättsliga regler inte medgav någon sådan 
behörighet för mellanmannen i det aktuella fallet. Trots detta ansågs 
rättshandlingarnas stora antal samt utsträckning i tiden ha grundat en 
uppfattning hos postpersonalen att behörighet förelåg. Företagets passivitet i 
förhållande till dessa upprepade rättshandlingar ansågs, av HD, bottna i 
brister i den interna kontrollen. Företaget fick stå risken för dessa brister, 
vilket hade till följd att postpersonalens intryck ansågs ha fog för sig. 
Omständigheter att hänföra till fullmaktsmomentet i det enskilda fallet blev 
således avgörande snarare än en undersökning av sedvänja.46 Grönfors har i 
det aktuella fallet tolkat bundenheten som följde av ställningsfullmakten 
som en sanktion för bristerna i den interna kontrollen.47 Den närmare 
innebörden av detta, samt dess betydelse för synen på fullmaktsmomentet i 
10§ 2st AvtL, kommer diskuteras mer ingående nedan.48

 

                                                 
43 NJA 1943 s.316, s.317f. 
44 NJA 1950 s.86, s.88. 
45 NJA 1956 s.656, s.661f 
46 NJA 1974 s.706, s.716ff. 
47 Grönfors, 1990, s.188f. 
48 Kap 3.1.1.5. 
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Ytterligare ett rättsfall, som belyser den, åtminstone tidigare, ofta 
frånvarande utredningen av gällande sedvänja rörande en 
ställningsfullmäktigs behörighet, är NJA 1998 s.304. Fallet gällde 
ställningsfullmakt för en dödsbodelägare att medge utomståendes åtgärder 
på dödsboets egendom. Ingen sedvänja verkar ha kunnat konstateras till 
ledning för frågan om ställningsfullmakt och inte heller redovisas någon 
utredning med syfte att klargöra detta förhållande. Domstolen avgör istället 
behörighetsfrågan utifrån en bedömning av rättshandlingens omfattning och 
betydelse i förhållande till den behörighet som kunde anses förmedlad 
genom omständigheterna i det specifika fallet. I detta sammanhang var 
resterande dödsbodelägares tidigare godkännande av mindre omfattande 
rättshandlingar inte tillräckligt för att grunda behörighet i det aktuella 
fallet.49

 
Det existerar dock rättsfall, av främst senare datum, som på ett mer eller 
mindre uttryckligt vis har hänvisat till undersökningar om sedvänja. 
Exempel på detta visas i de rättsfallsreferat som följer på detta stycke. I de 
fall där sedvänja, i dessa fall, ej har kunnat konstateras, alternativt givit ett 
negativt utslag avseende behörigheten, går domstolen för det mesta vidare 
för att avgöra om behörighet kan konstateras utifrån omständigheterna i det 
specifika fallet. Denna så kallade tvåstegsmodell har i stort sett använts i de 
rättsfall som refereras nedan varför dess funktion och syfte skall beröras 
ytterligare.50

 
I NJA 1985 s.717 hade domstolen att avgöra behörigheten för en försäljare 
att, för det företag i vilket han verkade, sluta avtal om försäljning och 
leverans av monteringsfärdigt trähus. HD begärde i detta avseende in 
uttalande från branschförening i syfte att utröna om sedvänja kunde 
konstateras till stöd för den åberopade behörigheten. Yttrandet gav uttryck 
för en utbildad sedvänja, som dock närmast talade mot en behörighet för 
dylika försäljare att ingå den aktuella typen av avtal. Relevanta 
omständigheter i övrigt utgjordes exempelvis av att fullmäktigen disponerat 
förtryckta avtalsblanketter. Dessa omständigheter ansågs dock inte 
tillräckliga för att medkontrahenten med fog skulle kunna anta att 
behörighet förelegat.51

 
NJA 1990 s.591 tar upp frågan om en föreståndare för en inköps- och 
försäljningsavdelning, med behörighet att sluta avtal om köp och försäljning 
av maskiner, även varit behörig att träffa slutlig uppgörelse till följd av 
hävning och krav på skadestånd från en maskinköpare. Efter yttrande från 
Stockholms Handelskammare sluter HD sig till att innehavare av den 
aktuella ställningen, enligt rådande sedvänja, normalt inte har behörighet att 
ingå den aktuella typen av överenskommelse. I målet framgick det att 
huvudmannen varit medveten om det möte som sedan resulterade i den 
ifrågasatta överenskommelsen. Det kunde dock inte visas att huvudmannen 
varit medveten om möjligheten av att fullmäktigen, utan föregående 
                                                 
49 NJA 1998 s.304, s.308f. 
50 Dotevall, 2003, s.639. 
51 NJA 1985 s.717, s.720. 

 22



diskussion, skulle ingå en överenskommelse av det aktuella slaget. 
Omständigheterna var således inte tillräckliga för att göra medkontrahentens 
intryck av behörighet i det specifika fallet befogat.52

 
I NJA 1992 s.168 presenterades utlåtanden om sedvänja från 
branschförening rörande formerna för ingående av leasingavtal. Dessa 
uppgifter talade i sig mot att en platschef på finansbolag, av den typ som var 
aktuell i rättsfallet, hade behörighet att sluta det aktuella avtalet om leasing. 
Inte heller var övriga omständigheter tillräckliga för att grunda sådan 
behörighet.53

 
Under 2001 och 2002 behandlades en serie rättsfall av HD som rörde 
ställningsfullmakt för olika representanter inom bank. Samtliga tre rättsfall 
innehåller utredningar om behörighet enligt sedvänja i bankvärlden varför 
HD:s bedömning blir särskilt intressant för framtida bankmål. I detta 
sammanhang bör man dock hålla i minnet att avgöranden rörande 
ställningsfullmakt enligt sedvänja är särskilt starkt präglade av in casu-
bedömningar.54 Det innebär att variationer i den ställning som kunnat 
tillräknas den aktuelle mellanmannen, såväl som rörande 
partskonstellationen och omständigheterna i övrigt, gör det svårt att dra 
några generella slutsatser om gränserna för en banktjänstemans behörighet. 
De överväganden som legat till grund för bedömningen av sedvänjan är 
dock av intresse då de i mångt och mycket framstår som grundläggande 
avgöranden om lämplighet och ändamålsenlighet. 
 
I NJA 2001 s.191 I ifrågasattes behörigheten för en ställföreträdande 
regionchef, tillika vice vd, i bankaktiebolag att sluta överenskommelse om 
tidsbegränsning för ett åtagande om generell borgen. Den aktuelle 
representanten hade ingått borgensöverenskommelsen med den aktuelle 
borgensmannen och inom ramen för denna process kommit överens om 
tidsbegränsningen. Banken hävdade i sin tur att tidsbegränsningen varit 
ogiltig på grund av bristande behörighet hos fullmäktigen. Enligt banken 
skulle detta innebära att borgensåtagandet kunde göras gällande utan att 
hänsyn måste tas till någon tidsbegränsning.55  
 
För att utreda räckvidden av den aktuella ställningsfullmakten begärde HD 
in uttalande om sedvänja från Svenska Bankföreningen. Enligt föreningen är 
verksamheten i bank ofta beroende av att representanter inom banken kan 
sluta överenskommelser av det aktuella slaget för bankens räkning. En 
ställföreträdande regionchef, tillika vice VD, fick enligt Svenska 
Bankföreningen anses intaga en position inom banken vilken medförde 
behörighet i förhållande till den aktuella överenskommelsen. I sin 
bedömning uttalade HD vidare att det ofta är svårt för en bankkund att 
skaffa sig insikt i bankens interna beslutshierarki, vilket skulle tala för en 
vidsträckt behörighet. Mot denna bakgrund ansåg HD att den behörighet 
                                                 
52 NJA 1990 s.591, s.600f. 
53 NJA 1992 s.169, s.185. 
54 Herre, 2005, s.131. 
55 NJA 2001 s.191, s.192f. 
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som varit i fråga omfattade överenskommelsen om tidsbegränsning av 
borgensåtagandet.56

 
Rättsfallet väcker vidare en intressant rättsfråga av ännu mer grundläggande 
avtalsrättslig natur. Banken ville hävda att behörigheten för den 
ställföreträdande regionchefen hade omfattat slutandet av borgensavtalet 
men inte omfattat medgivandet av tidsbegränsningen av åtagandet. I den 
aktuella avtalskontexten framstår tidsbegränsningen dock som en del av det 
mellan medkontrahenten och representanten framförhandlade avtalet. För 
det fall representantens behörighet inte omfattade medkontrahentens 
motkrav på tidsbegränsning måste situationen, enligt mig, rimligtvis tolkas 
som ett fall av oren accept, konstituerande nytt anbud riktat till banken. 
Medkontrahenten kan på intet vis bli bunden av den överenskommelse 
denne tidigare avböjt genom den orena accepten då samstämmiga 
viljeförklaringar i förhållande till det avtalsinnehåll, som banken hävdade, 
aldrig har avgivits. Den aktuella problematiken fångas även upp av 
justitierådet Håstad i ett särskilt yttrande i samband med NJA 2002 s.244.57

 
Nästa rättsfall från 2001 är NJA 2001 s.191 II. Den aktuelle 
ställföreträdaren var kontorschef och hade i denna egenskap beviljat en 
inskränkning av en låntagares personliga betalningsansvar i utbyte mot 
säkerhet i en fastighet. Banken hävdade att behörighet till den aktuella 
överenskommelsen inte förelåg medan medkontrahenterna grundade sin 
talan i argument om ställningsfullmakt. I det uttalande som begärdes in av 
HD förtydligar Svenska Bankföreningen den hållning man intagit i det 
första fallet från 2001. Att bankverksamhetens behöriga gång är beroende av 
att överenskommelser rörande olika former av tjänster kan träffas även 
utanför ramen för firmateckningsinstitutet motiveras av att kundkontakten i 
stort sett handhas av banktjänstemännen på kontoren, vilket även är en 
situation som eftersträvas av bankerna. I detta sammanhang är det enligt 
Bankföreningen avgörande att en kund kan lita på det som förmedlas av den 
som för kunden framstår som ansvarig för det aktuella ärendet. 
Resonemanget liknar det som HD yttrade i samband med bankföreningens 
uttalande i det tidigare fallet från 2001 och aktualiserar snarast en 
presumtion för behörighet. Presumtionen skall enligt Bankföreningen 
begränsas av de situationer där kunden bort känna beaktansvärd osäkerhet 
rörande ställföreträdarens behörighet. HD valde att gå på denna linje och 
yttrade i sak att affären må ha fått ett annorlunda upplägg men knappast 
kunde anses vara av sådan ekonomisk eller principiell betydelse att den 
legat utanför kontorschefens behörighet enligt dennes ställningsfullmakt.58

 
Särskilt intressant i det senare fallet från 2001 är Svenska Bankföreningens 
uttalande avseende sedvänja. Förtydligandet av vad som tidigare avsetts 
med bankverksamhetens beroende av viss behörighet för sina 
ställföreträdare motiveras här med rena lämplighetshänsyn inklusive 
hänvisningar till vad medkontrahenten med fog kunnat förvänta sig. I detta 
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avseende suddas de tänkta gränserna mellan sedvänja och 
fullmaktsmomentet som viljeförklaring ut. Detta ger enligt min mening stöd 
för Grönfors tidigare refererade inställning, att rekvisiten ställning och 
behörighet enligt sedvänja samspelar inom ramen för ett synbarhetsrekvisit. 
Vidare är det ägnat att nyansera kravet på befäst sedvänja samt synen på 
skiljelinjen mellan allmän och särskild ställningsfullmakt. Denna diskussion 
kommer dock ges mer utrymme nedan. 59

 
Under 2002 avgjordes det senaste rättsfallet hos HD rörande 
ställningsfullmakt i bank. Rättsfallet benämns NJA 2002 s.244 och har 
enligt vissa uttalanden inom rättsvetenskapen bidragit med betydande 
oklarhet i det rättsläge som efter 2001 års fall enligt många hade börjat 
klarna.60 Bakgrunden till fallet är två så kallade on demand-garantier, 
utfärdade av vice kontorschefen, tillika föreståndaren för 
företagsavdelningen, vid det aktuella bankkontoret. Den aktuelle 
banktjänstemannen var inte, ens i förening med annan, behörig 
firmatecknare, varför frågan om banktjänstemannens behörighet enligt 
ställningsfullmakt aktualiserades. Bankföreningens uttalande koncentrerades 
i detta fall kring frågan om rutinerna kring utfärdandet av bankgarantier, då 
sådana rutiner skulle kunna tyda på att institutet med bankgarantier innebär 
överväganden av ekonomisk och principiell beskaffenhet som motiverar ett 
särskilt förfarande. Man skulle således kunna sluta sig till att den aktuella 
situationen faller utanför ramen för den behörighetspresumtion som tidigare 
fastställts av HD på grund av omständigheter av särskild betydelse. HD 
uttalar dock vidare att den aktuella situationen inte aktualiserar samma 
ändamålshänsyn som de tidigare två fallen då garantibeneficienten inte varit 
kund i banken. Mot bakgrund av den gjorda bedömningen ansågs 
garantierna varken enligt sedvänja eller övriga omständigheter falla inom 
banktjänstemannens behörighet.61

 
Kritiken inom doktrinen har delvis riktats mot HD:s uttalande rörande 
Bankföreningens förordade presumtion i förhållande till andra än 
bankkunder. Jag instämmer i detta avseende med den inställning som 
Johnny Herre presenterat avseende de ändamålshänsyn som bör ligga 
bakom en dylik presumtion. I förhållande till en kund framstår en tredje 
man, i egenskap av beneficient, knappast som bättre informerad om bankens 
interna beslutshierarki. Om inte annat bör en bankkund, med tidigare  
upprepade rättshandlingar i förhållande till banken, anses som bättre skickad 
att förstå de interna rutinerna. Relevansen av dessa påpekanden gör sig 
vidare gällande i förhållande till ett av HD:s uttalanden i målet. Enligt 
domstolen skulle de praktiska olägenheterna av en undersökningsplikt för 
medkontrahenterna vara liten då bankgarantier till sin natur är ovanligt 
förekommande. Grundläggande rättsekonomiska principer innebär dock att 
tredje part, som på grund av otillräcklig information har svårt att greppa 
betydelsen och vanligheten av den aktuella rättshandlingen, med 

                                                 
59 Kap 3.1.2.4. 
60 Gorton, 2002/03, s.313ff och Herre, 2005, s.136ff. 
61 NJA 2002 s.244, s.251ff. 
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nödvändighet tvingas undersöka behörigheten, även om det i det enskilda 
fallet varken skulle vara tvunget eller önskvärt.62

 
Mot bakgrund av detta kan man konstatera att rättsfallet bjuder på 
svårigheter när det gäller att hålla isär domstolens uttalanden in casu från 
mer generella ställningstaganden rörande ställningsfullmakt. En analys av 
de ändamålshänsyn som ligger bakom HD:s uttalanden på det vis som 
exempelvis Herre har presenterat bör dock kunna ge viss vägledning för 
framtiden. En ansats till ett sådant resonemang kommer att presenteras 
nedan i ett försök att ta fasta på en helhetsbild av behörighet till följd av viss 
ställning. 
 
Sammanfattningsvis kan behörighetsrekvisitet traditionellt, inom ramen för 
rättspraxis, knappast anses ha varit beroende av någon utpräglad 
formalistisk syn på begreppet sedvänja. I tidiga rättsfall är det mycket 
ovanligt att man hänvisar till sedvänja som någon form av 
vanlighetsrekvisit. Uttalanden från branschföreningar har först på senare tid 
börjat användas i betydande utsträckning. Inom ramen för dessa uttalanden 
går det dessutom stundtals att märka hänsynstaganden som knappast går att 
hänföra endast till vanligheten av den aktuella rättshandlingen. 
Bankföreningens uttalanden från 2001 visar i linje med detta på tydliga 
resonemang runt ändamålshänsyn. I detta sammanhang framstår 
behörighetsrekvisitet kopplat till sedvänjan i mångt och mycket som det 
flexibla redskap för rättstillämpningen som Grönfors har utpekat.63

3.1.1.4 Befogenhetsavgränsning och motpartens 
befogade tillit 

Distinktionen mellan begreppen behörighet och befogenhet har diskuterats i 
ett tidigare kapitel av denna uppsats. I linje med de ställningstaganden jag 
presenterade avseende behörighet och befogenhet som kopplingsbegrepp 
kommer befogenhetsavgränsningen i det aktuella sammanhanget göras 
utifrån relevanta rättsfakta. 
 
Ställningsfullmakten betraktas som en självständig fullmakt vilket innebär 
att fullmaktens yttergränser avgörs av omständigheter riktade till tredje man. 
I svensk rätt kontrasterar denna form av fullmakt mot uppdragsfullmakten, 
vars enda fullmaktsmoment konstitueras av det mellan huvudmannen och 
fullmäktigen överenskomna uppdraget. Behörigheten förmedlas angående 
de självständiga fullmakterna genom fullmaktsmomentet, i form av en 
viljeförklaring till tredje man, och påverkas inte av eventuella inskränkande 
föreskrifter från huvudmannen till fullmäktigen. Det befogade intryck tredje 
man får av fullmakten som viljeförklaring styr således vilken behörighet 
fullmäktigen har att rättshandla.64  
 
Befogenheten konstitueras av det mellan huvudmannen och fullmäktigen 
meddelade uppdraget. 11§ 1st AvtL föreskriver att inskränkande 
                                                 
62 Herre, 2005, s.136ff. 
63 Grönfors, 1961, s.150ff. 
64 Lehrberg, 2006, s.166ff. 
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föreskrifter, i förhållande till den behörighet som förmedlats genom 
fullmaktsmomentet, som förmedlas i form av avgränsning av fullmäktigens 
befogenhet, endast kan göras gällande mot tredje man som är i ond tro. Det 
innebär att behörighet och befogenhet inte bara konstitueras av olika 
rättsfakta utan även innebär rättsföljder som är oberoende av varandra.65 Det 
senare har inneburit en tendens att identifiera behörighetsregler och 
befogenhetsregler utifrån de rättsföljder de medför. De generella problem 
som sådana definitioner medför har jag redogjort för ovan. Avseende det 
specifika fallet med fullmakter kan rättsföljdsdefinitioner i min mening 
sägas dölja den grundläggande skillnaden i rättsfakta mellan viljeförklaring 
och uppdragsavtal, vilket i sig kan innebära en simplifierad syn på 
skillnaden mellan självständiga fullmakter och uppdragsfullmakter å ena 
sidan och behörighet och befogenhet å andra sidan. 
 
I detta avseende hävdar Grönfors att skillnaden mellan behörighet och 
befogenhet endast ligger i dess deskriptiva egenskap att identifiera rättsföljd. 
Vilka rättsfakta som är relevanta skall istället definieras genom skillnaden 
mellan självständig fullmakt och uppdragsfullmakt.66 Lehrberg menar 
istället att begreppet behörighet skall kopplas till rättsfakta som konstitueras 
av viljeförklaringen till tredje man medan befogenheten skall kopplas till 
rättsfakta som emanerar från uppdragsavtalet mellan huvudmannen och 
fullmäktigen.67 Enligt min mening måste, enligt denna tolkning, termerna 
självständig fullmakt och uppdragsfullmakt istället ses som deskriptiva 
termer, signalerande andelen rättsfakta som är att hänföra till behörighet 
respektive befogenhet. 
 
Inom ramen för en självständig fullmakt kan således de rättsfakta som 
kopplas till viljeförklaringen och styr behörigheten samt de som kopplas till 
uppdraget och styr befogenheten, sammanfalla i olika omfattning. På detta 
vis innebär inskränkande föreskrifter från huvudmannen till fullmäktigen 
inom ramen för en ställningsfullmakt att befogenheten görs snävare än 
behörigheten. Det faktum att befogenheten endast tillåts påverka den 
företagna rättshandlingen gentemot ondtroende tredje man följer dock av 
11§ 1st AvtL och är inget inneboende element i befogenhetsdefinitionen. 
Detta kan vidare illustreras av att de rättsfakta som konstituerar behörighet  
enligt 32§ AvtL är beroende av mottagarens (av viljeförklaringen) befogade 
intryck. Tredje mans goda tro tillåts således till viss del påverka även 
behörigheten.68

 
För att ytterligare illustrera detta kan man redogöra för uppdragsfullmaktens 
karaktäristika. En etablerad åsikt får anses vara att behörighet och 
befogenhet sammanfaller inom ramen för en uppdragsfullmakt. I 11§ 2st 
AvtL stadgas att inskränkande föreskrifter kan göras gällande av en 
huvudman för att ogiltigförklara en rättshandling, även då tredje man varit i 
god tro. Om man definierar befogenhet och behörighet enligt deras 
                                                 
65 Lehrberg, 2006, s.170f 
66 Grönfors, 1961, s.89f. 
67 Lehrberg, 2006, s.166ff. 
68 Lehrberg, 2006, s.164ff. 
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rättsföljder sluter man sig därför till att behörighet endast existerar inom 
ramen för den medgivna befogenheten.69  
 
Enligt Lehrberg är detta synsätt förfelat då det inte tar hänsyn till den 
grundläggande skillnaden mellan behörighet och befogenhet som 
kopplingsbegrepp. Fullmaktsmomentet inom ramen för uppdragsfullmakten 
är den viljeförklaring som fullmäktigen såsom bud avses att förmedla till 
tredje man. Befogenheten avgränsas av de instruktioner för utnyttjandet av 
behörigheten som ges av huvudmannen till fullmäktigen inom ramen för 
den senares uppdrag. Enligt detta synsätt kan det således i teorin mycket väl 
existera en behörighet som är vidare än befogenheten vid en 
uppdragsfullmakt. Uppdragsfullmakten bjuder dock stora praktiska 
svårigheter när det kommer till att göra distinktioner mellan 
viljeförklaringen och uppdraget, vilket har motiverat regeln i 11§ 2st AvtL. 
Den aktuella regeln ger i detta sammanhang befogenheten samma 
rättsverkan som behörigheten.70 Att befogenheten i detta fall får en annan 
rättsföljd än vad som är brukligt innebär dock inte, inom ramen för en 
rättsfaktumdefinition, att begreppet förlorar sin identitet. 
 
Inom ramen för denna uppsats är det således viktigt att identifiera 
befogenheten som de rättsfakta som är att hänföra till uppdragsavtalet 
mellan huvudmannen och den person som innehar ställningsfullmakt. Inom 
ramen för 11§ 1st AvtL ges dessa instruktioner inte någon verkan i 
förhållande till rättshandlingen, om inte tredje man kan visas ha varit i ond 
tro. 

3.1.1.5 Avslutande kommentar 
Inom doktrinen råder det ingen tvekan om att sedvanerekvisitet såsom 
behörighetsgrundande moment ägnas störst uppmärksamhet. Detta beror 
förmodligen på rekvisitets delvis svårtolkade innebörd och 
rättstillämpningens obenägenhet att ge klara besked därom. 
Sedvanerekvisitet bör dock, som jag redogjort för ovan, läsas tillsammans 
med de övriga rekvisiten. En alltför isolerad analys av behörighet utifrån 
sedvänja riskerar annars att missa de moment i fullmaktsförklaringen som i 
egentlig mening är ägnade att ge ställningsfullmakten karaktär av 
självständig fullmakt. 
 
Millqvist har, efter en analys av svensk rättspraxis rörande 
ställningsfullmakt, kommit fram till att domstolarna generellt är obenägna 
att erkänna behörighet till följd av ställningsfullmakt. Rättspraxis skulle 
vidare, enligt Millqvist, ge stöd för att enbart objektivt verifierbar sedvänja 
skulle kunna grunda behörighet enligt 10§ 2st AvtL vid sidan om 
lagstiftning. Inga partsanknutna omständigheter, såsom motpartens 
befogade intryck, bör således erkännas som behörighetsgrundande. 
Inställningen går tvärt emot uppfattningen, som refererats tidigare, att 
sedvanerekvisitet snarast skulle kunna anses som ett flexibelt instrument för 
rättstillämpningen. Millqvist menar i detta avseende att rättsuppfattningen 
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skulle ha utvecklats mot ett mer renodlat sedvanerekvisit, och finner stöd för 
detta i det faktum att rättstillämpningens tvåstegsmodell sällan har gett 
utslag i sitt andra led.71

 
Millqvist verkar dock vara tämligen ensam om denna uppfattning. 
Tvåstegsmodellen har erkänts på många ställen inom doktrinen som ett sätt 
att ta hänsyn till andra omständigheter av relevans för det aktuella 
fullmaktsmomentet vid sidan om sedvänja i strikt mening.72 Millqvists 
tolkning av de anförda rättsfallen framstår för mig som felaktig. 
Rättsområdets kasuistiska natur medför uppenbara svårigheter att dra 
generella slutsatser73 Att så är fallet erkänns även av Millqvist i dennes 
artikel.74 De generella slutsatser som rimligtvis kan dras av sagda rättsfall 
verkar, enligt mig, snarast konfirmera domstolarnas erkännande av 
omständigheter som inte är att hänföra till sedvänja i strikt bemärkelse. Som 
jag tidigare redovisat är det relativt få rättsfall som hänvisar till sedvänja i 
denna bemärkelse. De rättsfall som innefattar en sådan bedömning måste 
vidare uppdelas mellan rättsfall där sedvänja ej kunnat konstateras och fall 
där sedvänja identifierats men funnits motsäga behörighet i det enskilda 
fallet. I detta sammanhang bör man vidare uppmärksamma att de 
utredningar om sedvänja, som begärts in av HD enligt refererade domskäl, 
ibland kan innehålla element som snarare kan kopplas till 
fullmaktsmomentet som viljeförklaring. Sedvaneutredningen som 
redovisades av Svenska Bankföreningen i NJA 2001 s.191 II, som refererats 
ovan, bär i detta avseende spår av en bedömning av motpartens befogade 
intryck. Det är sålunda inte särskilt uppseendeväckande att domstolen i sin 
bedömning av omständigheterna utanför ramen av denna utredning inte har 
mycket av relevans att tillägga. De överväganden som i detta avseende anses 
stå utanför sedvänjan i strikt bemärkelse, och som ofta betecknas ge uttryck 
för det som kallas speciell ställningsfullmakt kommer att diskuteras vidare 
nedan. I detta sammanhang finner jag det dock viktigt att poängtera att 
bedömningen av sedvänja kontra bedömningen av dessa moment, varken är 
helt enkel, eller helt ändamålsenlig, att separera. 
 
Att behörighetsbedömningen enligt 10§ 2st AvtL, som enligt sin ordalydelse 
hänvisar till lag och sedvänja, skulle utgöra en exklusiv bedömning enligt 
sedvänja i strikt mening motsägs även av Lehrberg. Fullmaktsmomentet 
som viljeförklaring måste, enligt Lehrberg, i sig innebära att hänvisningen 
skall tolkas som en dispositiv reglering varigenom tolkningen av 
viljeförklaringens innehåll är föremål för parternas avtalsfrihet.75 10§ 2st 
AvtL hänvisar till att fullmäktigen skall anses (min kursivering) ha den 
behörighet som sedvänja utpekar. Detta har inom doktrinen tolkats som att 
ställningsfullmakten inte egentligen uppfyller förutsättningarna för en 

                                                 
71 Millqvist, 2001, s.75ff. 
72 Dotevall, 2001, s.106f, Dotevall, 2003, s.639f och Johansson, 2005, s.150. 
73 Gorton, 2002/03, s.316f. 
74 Millqvist, 2001, s.83. 
75 Lehrberg, 2006, s.160f. 
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fullmakt, utan istället skulle utgöra någon form av kvasifullmakt.76 Med 
detta menas att bundenhet uppnås på annan grund än till följd av en 
viljeförklaring. I enlighet med det som tidigare refererats av Lehrberg 
avseende viljeförklaringar i vid bemärkelse anser jag att den aktuella 
passusen svarar mot det av Lehrberg anförda resonemanget. Passusen verkar 
i detta avseende snarast hänvisa till friheten för parterna att på andra sätt 
förmedla den aktuella behörigheten och kan på intet sätt ses som ägnat att 
förta fullmaktsmomentets egenskap av viljeförklaring. 
 
Även Grönfors har genomfört ett studium av den rättspraxis som jag delvis 
har refererat till ovan. Grönfors har i detta sammanhang tyckt sig kunna 
identifiera en förändring i HD:s sätt att resonera kring fastställandet av 
behörighet grundad på ställningsfullmakt. Enligt grönfors är det tydligt att 
HD under den tidigare delen av 1900-talet hade en syn på 
ställningsfullmakten som var starkt förankrad i teorin om viljeförklaring. 
Den skiftning han tycker sig se går dock från denna viljeförklaringsmodell 
mot en mer eller mindre uttalad sanktionstanke. Denna sanktionstanke 
uttrycks enligt Grönfors särskilt tydligt i NJA 1974 s.706 som jag refererat 
ovan.77 I det aktuella sammanhanget är jag inte helt övertygad rörande 
huruvida Grönfors menar att det han presenterar som en sanktionstanke 
skulle vara ägnat att förta fullmaktsmomentets egenskap av viljeförklaring. 
Ett sådant tankemönster skulle närmast likna ställningsfullmakten vid någon 
form av utomobligatoriskt skadestånd, alternativt culpa in contrahendo. 
Oavsett hur långtgående konsekvenser Grönfors har velat koppla till sina 
observationer finner jag att de sanktionsmoment som eventuellt går att 
konstatera, inom ramen för de rättsfall som studerats, mycket väl går att 
inordna under avtalsrättsliga regler om viljeförklaringar. Hänsynstaganden 
till motpartens befogade intryck och avtalstolkning i allmänhet bär ofta spår 
av sanktionsmoment och bör således inte vara ägnade att påverka 
fullmaktsmomentets status av viljeförklaring. Mot bakgrund av detta kan jag 
inte se att HD skulle ha frångått sin tidigare ställning, även om de mycket 
väl kan anses ha vidareutvecklat de verktyg som står till förfogande vid 
avgörandet av innehållet i, och resultatet av, viljeförklaringen. 
 
I ljuset av detta framstår lag och sedvänja, inom ramen för en bedömning av 
behörighet enligt 10§ 2st AvtL, snarast som medel att identifiera 
omständigheter som bär relevans för bedömningen i det enskilda fallet. 
Omständigheterna som avses i detta sammanhang är sådana som generellt är 
ägnade att ge motparten ett befogat intryck av att fullmäktigen innehar viss 
behörighet. För att upprepa ett ställningstagande som redan tidigare 
presenterats innebär detta att frågan om medkontrahentens goda tro i allra 
högsta grad är relevant även för fullmäktigens behörighet. 

                                                 
76 Adlercreutz, 2002, s.183, samt vidare mer kritiskt om denna inställning Grönfors, 1961, 
s.158f. 
77 Grönfors, 1990, s.188. 

 30



3.1.2 Former av speciell ställningsfullmakt 
Uppsatsens tidigare avsnitt har fokuserat på de uttryckliga rekvisit som kan 
utläsas av 10§ 2st AvtL. Hur sedvanerekvisitet skall tolkas, särskilt mot 
bakgrund av dess samspel med intagandet av viss ställning inom ramen för 
ett synbarhetsrekvisit, har ägnats extra stort utrymme. Jag har redogjort för 
en syn på ställningsfullmakten som resultatet av en viljeförklaring. Om man 
accepterar att ställningsfullmakten på detta vis kvalificerar sig som en 
verklig fullmakt öppnar sig helt andra möjligheter avseende vilka 
omständigheter som kan tillmätas betydelse inom ramen för det uttryckliga 
lagstadgandet.  
 
Jag har tidigare i uppsatsen uttryckt mitt stöd för en sådan syn på institutet 
ställningsfullmakt, vilket i sig innebär att jag materialrättsligt motsätter mig 
en strikt uppdelning mellan ställningsfullmakt enligt 10§ 2st AvtL (grundad 
på lag eller sedvänja) och speciell ställningsfullmakt (grundad på 
omständigheter i det enskilda fallet som är ägnade att ge motparten ett 
befogat intryck av att behörighet förelegat). Den aktuella diskussionen är 
dock mer lämpad att föra i slutet av detta kapitel varför jag av pedagogiska 
skäl ändå valt att ställa upp materialet enligt den uppdelade modell som får 
anses dominera inom det aktuella rättsområdet.  

3.1.2.1 Toleransfullmakt 
De för detta område aktuella begreppens ursprung har tillskrivits Grönfors 
och dennes omfattande arbete under mitten av förra seklet.78 Med begreppet 
toleransfullmakt avsåg Grönfors beteckna de situationer där 
ställningsfullmakt inte kan konstateras på grund av sedvänja i strikt mening, 
men där mellanmannen upprepade gånger tillåtits företa en viss typ av 
rättshandlingar. Det upprepade rättshandlandet kan i dessa situationer vara 
ägnat att ge medkontrahenten ett befogat intryck av att en viss rättshandling 
befinner sig inom ramen för mellanmannens behörighet. Om huvudmannen 
inte agerar för att bringa medkontrahenten ur denna villfarelse får han anses 
bunden enligt fullmaktsrättsliga regler.79

 
Grönfors terminologi har fått genomslag i övrig doktrin som nu, ganska 
okomplicerat, talar om toleransfullmakt som en fullmakt sidoordnad den 
allmänna ställningsfullmakten.80 Enligt Grönfors grundar sig HD:s 
utveckling av toleransfullmakten ursprungligen i motivuttalanden i samband 
med AvtL:s tillkomst. Denna förhållandevis enkla hänvisning av lagstiftaren 
verkar ta sikte på situationer av upprepat rättshandlande, vilket enligt 
samma motivuttalanden skulle kunna motivera fullmakt. Vidare menar 
Grönfors att motivuttalandet visar på lagstiftarens grundsyn rörande 
ställningsfullmakten som grundad i en viljeförklaring.81  
 

                                                 
78 Adlercreutz, 2002, s.201 
79 Grönfors, 1961, s.245ff. 
80 Adlercreutz, 2002, s.201f, Lehrberg, 2006, s.161f och Tiberg, Dotevall, 1997, s.50f. 
81 Grönfors, 1990, s.185. 
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Att toleransfullmakten som sådan skulle ge utryck för en viljeförklaring, om 
än en tyst sådan, borde väl knappast vara särskilt kontroversiellt. Det som är 
intressant i detta hänseende, och för denna uppsats, är i min mening 
lagstiftarens sätt att uttrycka sambandet mellan toleransfullmakten och 10§ 
2st AvtL. Att Grönfors tar fasta på detta samband och kopplingen till 
viljeförklaringsbegreppet, gör, i min mening, att man måste förhålla sig 
kritisk till tolkningar som vill placera Grönfors toleransfullmakt utanför 
ramen för 10§ 2st AvtL. För mig är det tydligt att Grönfors har tolkat 
toleransfullmakten som en del av det vidare institutet, men funnit det 
motiverat att närmare bryta ut de omständigheter som typiskt sett är, och i 
domstolspraxis har visat sig vara, ägnade att inom ramen för 
ställningsfullmaktsinstitutet, men utanför sedvanebegreppet, konstituera 
behörighet. 
 
Det rättsfall som av Grönfors har framhållits som ledande för 
toleransfullmakten är NJA 1943 s.316, som vidare även refererats under ett 
tidigare avsnitt. Rättsfallet belyser gränsdragningen för när det upprepade 
rättshandlandet har tillräckligt nära samband med den rättshandling som står 
under bedömning.82 I korthet kretsar rättsfallet kring behörigheten för 
kassör i bostadsrättsförening att mottaga återlämnad egendom som fungerat 
som säkerhet för penninglån till föreningen. Den aktuelle kassörens 
behörighet bedömdes i detta rättsfall utifrån de tidigare upprepade 
rättshandlingar som denne utfört i förhållande till borgenären. Det var 
ostridigt i målet att kassören tidigare hade ansvarat för amorteringar och 
räntebetalningar i förhållande till det aktuella penninglånet. Vidare fanns det 
ett villkor i låneavtalet som innebar en skyldighet för långivaren att, så snart 
lånet var återbetalat, lämna tillbaka säkerheten. I och med att kassören 
förskingrat den återlämnade säkerheten hävdade föreningen att långivaren 
inte lämnat tillbaka säkerheten med befriande verkan. Långivaren hävdade i 
sin tur att kassören haft fullmakt att ta emot säkerheten. Enligt domstolen 
rådde det ett starkt samband mellan de rättshandlingar som kassören tidigare 
utfört, i förhållande till det aktuella låneavtalet, och mottagandet av den 
återlämnade säkerheten. I ljuset av detta framstår, enligt HD, det faktum att 
kassören varit den som hade skött amorteringarna, tillsammans med det 
ovan återgivna lånevillkoret, som ägnat att inge långivaren ett befogat 
intryck av att kassören varit behörig mottagare av fastighetsinteckningen.83 
Kravet på samband innebär i detta avseende inte ett krav på likhet eller 
identitet. Sambandet måste dock vara så starkt att ett relevant moment av 
tolerans från huvudmannens sida kan konstateras.84

 
Ytterligare ett rättsfall, som jag tidigare har refererat och som Grönfors 
pekar ut som innehållandes toleransmoment, är det betydligt tidigare NJA 
1928 s.57.85 Fallet behandlar behörigheten, för föreståndare i 
handelsrörelse, att ta upp lån å handelsrörelsens vägnar, med syfte att täcka 
skulder som ådragits rörelsen inom ramen för den av föreståndaren 
                                                 
82 Grönfors, 1961, s.252f. 
83 NJA 1943 s.316, s.318. 
84 Grönfors, 1961, s.258. 
85 Grönfors, 1961, s.251f. 
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behörigen genomförda förvaltningen. Enligt Hovrätten står det klart att 
föreståndaren under en tid före den aktuella rättshandlingen haft behörighet 
att, utan inblandning från ägarna, handha den fullständiga driften av den i 
handelsrörelsen aktuella verksamheten. Av detta följer naturligt behörighet 
att göra alla för verksamheten erforderliga varuinköp. Varuinköpen hade i 
sig förutsatt finansiering genom exempelvis banklån. Det aktuella kreditivet, 
som inte i sig ansågs vara av sådan art att det föll utanför den aktuella 
handelsrörelsens verksamhet och som vidare tillfullo använts för att täcka de 
av den löpande verksamheten aktualiserade kostnaderna, kunde på grund av 
de anförda skälen samt övriga omständigheter inte anses falla utanför 
föreståndarens behörighet.86 Med andra ord skulle detta kunna uttryckas 
som att sambandet mellan den aktuella rättshandlingen och den 
affärsverksamhet som föreståndaren fått i uppgift att företräda var 
tillräckligt starkt för att toleransmomentet skulle anses vara relevant för 
bedömningen av föreståndarens behörighet att ingå det aktuella 
kreditavtalet. 
 
I NJA 1974 s.706, vilket även det refererats tidigare i denna uppsats, rörde 
saken vilken behörighet som kunde tillskrivas ett företags postförman i 
förhållande till uppbärandet av medel som genom checkar gjorts tillgängliga 
för bolaget. Det toleransmoment som här kan konstateras orsakas snarast av 
de brister i den interna kontrollen som HD konstaterar i fallet.87 Både 
Grönfors och Adlercreutz har tolkat detta som att toleransmomentet skulle 
vara förenat med någon form av sanktionsmoment.88 Att företaget får bära 
risken för motpartens berättigade intryck, då detta orsakats av brister i den 
förres interna kontroll, anser jag, till skillnad från Grönfors och Adlercreutz, 
snarare vara ett tecken på det övergripande sambandet mellan 
ställningsfullmakten, toleransfullmakten och de avtalsrättsliga reglerna om 
viljeförklaring. Enligt mig är resonemang kring culpa och riskplacering en 
naturlig del av avtalsrätten och inget väsensfrämmande från teorin om 
viljeförklaring. Detta är dock en diskussion som redan förts i denna uppsats, 
och som, till viss del, kommer beröras mer nedan, varför jag lämnar dessa 
resonemang för tillfället. 
 
Av det ovan anförda kan man konstatera att Grönfors definition av 
toleransfullmakten fortfarande står sig. Oavsett hur man ställer sig i frågan 
om kopplingen till 10§ 2st AvtL bör Grönfors resonemang kring 
bedömningen av toleransmomentets relevans vara mer eller mindre allmänt 
accepterat. En sak som slår en när man läser rättsfall som ägnar sig åt denna 
form av bedömningar är dock den relativt ofta förekommande ytterligare 
hänvisningen till övriga omständigheter. Detta väcker vidare frågan om 
toleransmomentet inte är ägnat att helt självständigt kunna konstituera 
behörighet. Denna fråga kommer att beröras närmre i nästa avsnitt om 
kombinationsfullmakt. 

                                                 
86 NJA 1928 s.57, s.59. 
87 NJA 1974 s.706, s.716ff.. 
88 Grönfors, 1990, s.188 och Adlercreutz, 2002, s.205. 
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3.1.2.2 Kombinationsfullmakt 
Av Grönfors, som väl även i fallet med kombinationsfullmakt får anses ha 
myntat den aktuella terminologin, definieras kombinationsfullmakten som 
konstituerad av en kombination av olika omständigheter. Omständigheterna 
skall vara ägnade att ge motparten ett befogat intryck av att representanten 
har behörighet i det specifika fallet men är sällan var och en för sig 
tillräckliga för att anses kunna manifestera ett fullmaktsmoment. I övrigt 
kan de omständigheter som här avses vara av skiftande art.89

 
Grönfors identifierar NJA 1950 s.86 såsom det, för sammanhanget, ledande 
rättsfallet.90 I korthet behandlar det bilförsäljares behörighet att mottaga 
förskottslikvid vid bilförsäljning, utan att avtalet skriftligen bekräftats av 
huvudmannen. Enligt en klausul i det, för målet, aktuella avtalet gjordes 
avtalets giltighet beroende av sådan bekräftelse, vilket enligt 
bilförsäljningsfirman skulle innebära att försäljaren inte haft behörighet att 
mottaga någon likvid. Bilförsäljningsfirman gavs i denna del rätt av HD. 
Som utgångspunkt hade försäljaren, till följd av avtalsvillkoret, inte 
behörighet att för firmans räkning mottaga betalning. Den skriftliga 
ordersedeln vars innehåll åberopats i denna del utgjordes dock av en 
förtryckt blankett. Denna blankett innehöll även en hänvisning till 
erläggande av förskott, samt utrymme att fylla i förskottets storlek. 
Blankettens innehåll i övrigt gav dock ingen information rörande vem som 
var behörig att mottaga förskottet. Anledningen verkar ha varit att bruket att 
kräva förskott sedan länge hade övergivits av bilförsäljningsfirman. 
Ordersedelns utformning var, med andra ord, delvis föråldrad.91

 
Enligt HD fick förskottsklausulens utformning, tillsammans med övriga 
omständigheter, exempelvis representantens funktion som jourhavande 
försäljare, anses innebära att motpartens intryck av att försäljaren varit 
behörig betalningsmottagare hade varit befogat. Den oklarhet som 
förmedlats av ordersedeln rörande identifieringen av behörig 
betalningsmottagare skulle vidare, enligt HD, anses förorsakad av 
bilförsäljningsfirman. Av denna anledning skulle den senare även bära 
riskerna av denna oklarhet. Av denna anledning ansåg HD att bilförsäljaren 
skulle bedömas som behörig att mottaga förskottslikviden.92

 
Grönfors har även funnit stöd för kombinationsfullmakten i NJA 1985 s.717 
som gällde behörighet för försäljare av monteringsfärdiga trähus att, med 
bindande verkan för bolaget, avge anbud om leverans. Behörighet kunde 
inte konstateras enligt majoriteten i HD men Grönfors har tolkat domskälen 
som ett erkännande av kombinationsfullmakten som sådan. 
Omständigheterna i det specifika fallet bedömdes helt enkelt inte vara 

                                                 
89 Grönfors, 1961, s.244. 
90 Grönfors, 1961, s.262. 
91 NJA 1950 s.86, s.87f. 
92 NJA 1950 s.86, s.87f. 
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tillräckliga för att tredje man med fog skulle kunna förlita sig på att 
försäljaren hade behörighet.93

 
I rättsfallet från 1985, som jag tidigare även refererat under kap 3.1.1.3, har 
domstolarna även inhämtat yttrande om för branschen relevant sedvänja. I 
det aktuella fallet talade sedvänja i branschen snarast emot den av motparten 
hävdade behörigheten. Fallet tjänar således även till att belysa diskussionen 
kring tvåstegsmodellen och dess praktiska ändamål. Utredningen om 
sedvänja bör i det aktuella fallet även bedömas kunna uttrycka en hel del 
som är av vikt för bedömningen av motpartens befogade intryck. I min 
mening är det naturligt att sedvänja påverkar utrymmet för vad motparten 
med fog kunnat förutsätta, vilket ligger i linje med en tolkning av 
sedvanebegreppet som en del av det vidare begreppet viljeförklaring. Denna 
diskussion, samt vad den bör innebära för synen på tvåstegsmodellen, 
kommer jag redogöra för mer nedan. 
 
I slutet av det föregående avsnittet kopplade jag domstolarnas ofta 
förekommande hänvisning, i mål som avgjorts med grund i toleransmoment,  
även till övriga omständigheter, till samspelet mellan toleransfullmakten och 
kombinationsfullmakten. Det uppenbara släktskapet mellan dessa sätt att 
konstituera behörighet ligger i deras uttalade fokus på motpartens befogade 
intryck. I detta sammanhang har det inom rättsvetenskapen hävdats att 
toleransfullmakten i själva verket skulle utgöra en kombinationsfullmakt 
med ett särskilt starkt toleransmoment.94 Man kan även fråga sig om det 
existerar några helt renodlade fall av toleransfullmakt, då de flesta rättsfall 
som rör toleransfullmakt, mer eller mindre utförligt, hänvisar även till 
övriga omständigheter. I min mening är denna distinktion mindre viktig. 
Såväl toleransfullmakt som kombinationsfullmakt utgör deskriptiva begrepp 
med syfte att identifiera de viljeförklaringselement som kan åberopas inom 
ramen för en ställningsfullmakt. Den skiljelinje som dras mellan allmän och 
speciell ställningsfullmakt framstår i detta sammanhang som en pedagogisk 
uppdelning avsedd att tjäna rättstillämpningen genom att erbjuda den 
systematiska grund som tvåstegsmodellen har uppstått kring. 

3.1.2.3 Relevanta omständigheter måste härröra från 
huvudmannen 

En naturlig fullmaktsrättslig begränsning av den behörighet som anses 
kunna konstitueras av de ovan beskrivna omständigheterna är kravet på 
ursprung hos huvudmannen. De moment som åberopas till stöd för en 
toleransfullmakt, alternativt kombinationsfullmakt, skall med andra ord 
kunna kopplas till huvudmannens agerande (inklusive underlåtenhet att 
agera) på något sätt.95 Den aktuella förutsättningen innebär en balansering 
av motpartens intresse av att kunna lita till sitt intryck av 
behörighetssituationen och huvudmannens intresse av att kunna begränsa de 
situationer genom vilka han kan bli bunden. Man ska dock inte överdriva de 
eftergifter som gjorts till förmån för huvudmannens intressen. Enligt 
                                                 
93 Grönfors, 1990, s.193f och NJA 1985 s.717, s.721. 
94 Adlercreutz, 2002, s.201. 
95 Tiberg, Dotevall, 1997, 50f och Adlercreutz, 2002, s.206. 
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Grönfors bör rekvisitet inte kunna föras så långt som ett krav på culpa hos 
huvudmannen.96

 
Det aktuella rekvisitet spelar väl mot ställningsfullmaktens synbarhetskrav 
och är lätt att översätta i termer av huvudmannens placerande av 
mellanmannen i viss ställning, med vilken följer viss behörighet. 
Kopplingen mellan huvudmannens agerande och motpartens befogade 
intryck kan, enligt mig, anses vara ägnat att belysa samspelet mellan de 
olika rekvisiten i 10§ 2st AvtL. Inom ramen för en tolkning av 
ställningsfullmaktens fullmaktsmoment som en viljeförklaring går det med 
andra ord inte att se rekvisiten i 10§ 2st AvtL isolerat. Inte heller kan dessa 
rekvisit i min mening bedömas som något väsensskilt från de speciella 
ställningsfullmakternas krav på samband mellan motpartens intryck och 
huvudmannens agerande. Reglerna har samma ursprung och syftar till att 
begränsa behörigheten till det övergripande förhållandet mellan 
huvudmannen och tredje man, inom ramen för vad man brukar kalla den 
självständiga fullmaktsformen. 

3.1.2.4 Avlutande kommentar 
Jag har tidigare i detta kapitel kritiserat den tydliga skiljelinje mellan allmän 
och speciell ställningsfullmakt som verkar förespråkas inom vissa delar av 
doktrinen. Med anledning av det ovan refererade rättsfallet NJA 1974 s.706, 
som helt kort rör behörigheten för postförman hos ett aktiebolag att mottaga 
medel från checkar som ställts ut till förmån för bolaget, gör Adlercreutz 
bedömningen att toleransmomentet tillsammans med företagets culpöst 
bristande interna organisation i det här fallet var extra starkt framträdande. 
Enligt Adlercreutz skall HD i detta sammanhang klart ha markerat 
gränsdragningen mot den allmänna ställningsfullmakten enligt 10§ 2st 
AvtL.97 Enligt min mening är denna slutsats ogrundad, och motiveringen 
kan tjäna till att förtydliga min inställning rörande skiljelinjen mellan allmän 
och speciell ställningsfullmakt.  
 
Först och främst framgår det inte, på något sätt, uttryckligen av domskälens 
ordalydelse att de omständigheter utöver sedvänja som domstolen tagit 
under beaktande, skulle ha hämtats utanför ramen för 10§ 2st AvtL. Vidare 
bör det föra ganska långt att utifrån paragrafens ordalydelse, till synes i strid 
mot de motivuttalanden som presenterats av Grönfors enligt min 
redogörelse ovan, samt i min mening i strid mot övervägande praxis, 
förespråka en tolkning av 10§ 2st AvtL som innebär att kravet på lag eller 
sedvänja skall tolkas exklusivt. Institutet ställningsfullmakt är och förblir ett 
tänjbart instrument, dels genom att sedvänja förändras med 
samhällsutvecklingen, dels genom att de omständigheter av relevans som 
sedvänjan i min mening är tänkt att belysa och signalera skiftar i art och 
natur.  
 
Bedömningar av tolerans- och kombinationsmoment inom ramen för 
tvåstegsmodellen är således, enligt min mening, en central del av den vidare 
                                                 
96 Grönfors, 1961, s.268. 
97 Adlercreutz, 2002, s.205. 
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rättsfigur som betecknas ställningsfullmakt. Detta framstår även som helt 
naturligt när det relevanta fullmaktsmomentets egenskap av viljeförklaring 
förutsätts. Mot bakgrund av den tidiga praxis som jag har refererat till, där 
uttrycklig undersökning om sedvänja lyser med sin frånvaro och 
bedömningarna bär tydliga spår av skönsmässiga ändamålsbedömningar, 
framstår tvåstegsmodellen, enligt mig, snarare som en utveckling av 
bedömningsmetoderna än som en utveckling av nya rättsfigurer. Utredning 
om sedvänja synes i detta sammanhang snarast komplettera bedömningen av 
övriga omständigheter än tvärtom. Sedvänjan fungerar i detta sammanhang 
konkretiserande och förenklande. Vid fall där uttrycklig sedvänja kan 
konstateras bör, med andra ord, relevanta omständigheter till stöd för 
motpartens befogade intryck av behörighet kunna presumeras. 

3.1.3 Sammanfattande slutsatser 
För den aktuella uppsatsen skulle man kunna ponera att en VD tillika 
koncernchef, i ett visst bolag, intar en ställning som enligt fastställd 
sedvänja inom branschen medför viss behörighet att rättshandla. Enligt den 
redogörelse av framförallt rättspraxis som jag har presenterat ovan, har det 
inom många rättsområden dock visat sig vara svårt att konstatera någon 
entydig sedvänja. Detta har bland annat medfört att ställningsfullmakten, 
som jag tidigare nämnt, historiskt sett har ansetts mer lämpad för rutinartade 
ärenden inom ramen för anställningsförhållanden av mindre dignitet. Den 
stora massan av förhållandevis liknande rättshandlingar, utförda under 
liknande förhållanden, underlättar framväxten av sedvänja. De extraordinära 
förhållanden som ofta präglar överenskommelser av betydligt större 
individuell betydelse är snarast ägnade att bidra till domslut med betydande 
inslag av in casu-bedömningar.98 Av denna anledning är det väldigt svårt att 
uttala sig generellt rörande behörigheten för en VD. Det är dock viktigt att 
poängtera att omständigheter som organisationsstruktur, rättshandlingens art 
och omfattning och aktiebolagets omsättning, samt hur dessa 
omständigheter framgår för tredje man, kan få stor betydelse för 
bedömningen av behörigheten i det specifika fallet. En VD för ett stort 
holdingbolag, som fått i uppdrag att förhandla med en eventuell köpare av 
ett av holdingbolagets dotterbolag, och som i förhållande till motparten 
framstår som enda kontaktperson avseende affären, bör rimligtvis bedömas 
ha större behörighet och befogenhet än en VD hos en industriell aktör som 
tillsammans med styrelsen inträtt i förhandlingar om avyttring av en 
verksamhetsgren. Mellan dessa ytterligheter existerar det naturligtvis ett otal 
mer svårbedömda fall, varför jag finner mig nödsakad till att hänvisa till 
omständigheterna i det enskilda fallet. 
 
Ovan har jag diskuterat  samspelet mellan den allmänna 
ställningsfullmakten och det som brukar kallas speciella ställningsfullmakter 
inom ramen för en tvåstegsmodell. Sammanfattningsvis kan jag konstatera 
att uppdelningen i stort sett endast syftar till att systematisera de 
omständigheter som är relevanta för bedömningsprocessen i 

                                                 
98 Adlercreutz, 2002, s.182ff. 
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rättstillämpningen. Således innebär inte en hänvisning till omständigheter 
som är relevanta för motpartens befogade intryck att vi lämnar 10§ 2st 
AvtL. Hänvisningen bör istället ses som ett konstaterande av den 
komplicering av bedömningsprocessen som bristen på sedvänja innebär. 
Tvåstegsmodellens andra led aktualiserar med andra ord en bedömning av 
omständigheter som mot bakgrund av en fastställd sedvänja hade kunnat 
presumeras. 
 
Dessa komplicerande moment i bedömningsprocessen leder naturligt nog 
till ökade transaktionskostnader för avtalsparter som värdesätter 
förutsägbarhet i sina avtalsförhållanden. Inom ramen för en rättsekonomisk 
analys gäller det att väga parternas intressen mot varandra så att de totala 
transaktionskostnaderna minimeras. I ljuset av detta framstår regleringen av 
VD:s behörighet och befogenhet i ABL som en sådan avvägning.  
 
Den aktuella regleringen har inte sällan bedömts som en lagreglerad 
ställningsfullmakt för VD, och hämtar otvetydigt sina rötter från den 
avtalsrättsliga ställningsfullmakten. Nästa avsnitt har till syfte att undersöka 
utformningen av reglerna om VD:s behörighet och befogenhet i ABL och 
skapa utrymme för en analys av sambandet med den avtalsrättsliga 
ställningsfullmakten. 

3.2 Behörighet och befogenhet enligt ABL 

3.2.1 Lag och förarbeten 
ABL innehåller regler om såväl VD:s som särskild firmatecknares 
behörighet respektive befogenhet att ingå avtal för ett aktiebolags räkning. 
Liksom jag tidigare framhållit sammanfaller dessa roller inte sällan. 
Anledningen till detta ligger förmodligen i det gemensamma syfte som i min 
mening ligger bakom såväl tillsättandet av en VD som utnämningen av 
särskild firmatecknare. Genom att bemyndiga en person att rättshandla för 
bolaget, istället för att förlita sig på styrelsen kollegialt, effektiviseras 
avtalsprocessen vilket minskar kontraktskostnaderna. En person som visat 
sig lämplig för detta förtroende i det ena avseendet bör naturligt nog ofta 
anses vara lämplig även i det andra avseendet. Då den särskilde 
firmatecknarens behörighet samt eventuella befogenhet således ofta, i 
praktiken, får betydelse för gränserna för VD:s rättshandlande, kommer 
båda dessa rättsfigurer att behandlas under detta kapitel 

3.2.1.1 VD 
Enligt 8:27§ ABL får styrelsen utse en VD. Denna möjlighet kompletteras 
av en motsvarande skyldighet för publika aktiebolag, som alltså enligt 8:50§ 
ABL är tvungna att utse en VD. Dessa lagrum utgör endast den rättsliga 
grunden för VD och säger därmed ingenting om dennes behörighet och 
befogenhet. För att identifiera de regler som är avgörande i denna aspekt får 
man gå tillbaka till definitionen av behörighet och befogenhet i deras 
funktion som rekvisit i rättsregler. 
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Enligt Åhmans definition identifieras behörighetsregler, inom 
aktiebolagsrätten, utifrån deras funktion som legala 
funktionsfördelningsregler riktade mot tredje man. 8:36§ ABL ger VD en 
lagstadgad rätt att rättshandla för bolaget inom ramen för den löpande 
förvaltningen och framstår i detta sammanhang som en behörighetsregel. 
Regeln återkopplar till 8:29§ ABL som negativt definierar vad som skall 
anses falla inom den löpande förvaltningen. 8:29§ 2st ABL undantar, från 
området inom den löpande förvaltningen, alla rättshandlingar som med 
hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt 
slag eller stor betydelse. Samma stycke ger dock VD behörighet även 
rörande rättshandlingar utanför den löpande förvaltningen för det fall 
styrelsens beslut inte kan inväntas utan väsentlig olägenhet för bolagets 
verksamhet. 
 
Befogenhet definieras av Åhman som VD:s rätt gentemot bolaget att företa 
åtgärder för bolagets räkning med stöd av det bakomliggande förhållandet i 
bolaget. Även när det gäller befogenheten blir således 8:29§ ABL 
bestämmande, då detta lagrum reglerar VD:s uppgifter internt gentemot 
bolaget.99

 
Det centrala begreppet när det gäller VD:s behörighet och befogenhet är 
därmed vad som i lagen kallas löpande förvaltning. Definitionen av löpande 
förvaltning i 8:29§ ABL är dock knappast tillräcklig för att tillåta en direkt 
tillämpning. I doktrinen har uttalats att bedömningen skall göras utifrån det 
enskilda företagets förhållanden men utifrån objektiva kriterier. Det råder 
viss oenighet om huruvida den faktiska arbetsfördelningen inom bolaget 
skall beaktas eller om sedvanlighetsrekvisitet endast utgör ett 
vanlighetsrekvisit i förhållande till den aktuella rättshandlingen. Frågan är 
viktig då den verkar avgörande för gränsdragningen mot 
ställningsfullmakten, samt påverkar frågan om rättshandlingar vid 
företagsförvärv kan anses falla inom den löpande förvaltningen eller inte.100 
Hur man inom doktrinen har ställt sig till frågan om avgränsning kommer 
behandlas i ett senare kapitel.101

 
Naturligt nog återspeglar de teoretiska definitionsproblemen motsvarande 
praktiska problem för tredje man. Att det för tredje man kan vara väldigt 
svårt att identifiera vad som, i ett specifikt företag, skall anses utgöra den 
löpande förvaltningen riskerar att leda till omsättningsproblem i form av att 
presumtiva medkontrahenter undviker att rättshandla med VD, av rädsla för 
den osäkerhet som omger definitionen. För att balansera detta har 
lagstiftaren, genom 8:42§ 1st 2men ABL instiftat ett godtrosskydd för tredje 
man rörande omfattningen, i det specifika bolaget, av den löpande 
förvaltningen. På grund av denna utformning träffar godtrosskyddet såväl 
behörigheten som befogenheten för VD. Frågan om VD med bindande 
                                                 
99 Åhman, 1997, s.509.  
100 Prop. 1975:103, s.373ff, Andersson, Johansson, Skog, 2007, s.8:65f och Åhman, 1997, 
s.565ff. 
101 Kap 3.2.3. 
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verkan kan sluta avtal om företagsförvärv blir således beroende av hur den 
löpande förvaltningen avgränsas för det specifika företaget, men även hur 
denna med fog kan uppfattas av tredje man.102

 
Övriga befogenhetsöverskridanden, exempelvis i form av åsidosättande av 
särskilda föreskrifter eller ABL-regler om likabehandling, kommer inte 
behandlas här mot bakgrund av uppsatsens mer generella avgränsning. 

3.2.1.2 Särskild firmatecknare  
8:37§ ABL reglerar styrelsens möjlighet att utse en eller flera personer att 
rättshandla för bolaget gentemot tredje man. Bemyndigandet får verkan från 
registrering av beslutet enligt 8:38§ ABL. Detta innebär i sin tur att den 
särskilde firmatecknarens behörighet träffas av publicitetsverkan och 
således får anses ha kommit till tredje mans kännedom genom 
registreringen. 8:39§ ABL begränsar möjligheterna att registrera 
inskränkningar i firmatecknarens behörighet. Enligt denna regel är det 
endast möjligt att begränsa firmateckningsrätten till att ske i förening med 
annan, vilket brukar kallas gemensam firmateckning. Detta innebär 
motsatsvis att den särskilde firmatecknarens behörighet i övrigt är lika vid 
som styrelsens.103

 
Den särskilde firmatecknaren utgör dock inte bolagsorgan vilket signaleras 
av bristen på regler om dennes förvaltningsuppgifter inom bolaget. Den 
särskilde firmatecknarens rättshandlande är av denna anledning helt 
beroende av uppdrag från bolagsorgan för att kunna motsvaras av relevant 
befogenhet.104

3.2.2 Praxis 
Praxis som är relevant för det aktuella området är sällsynt. Avgöranden av 
högsta domstolen som specifikt behandlar VD:s behörighet och befogenhet i 
förhållande till avtal om företagsförvärv begränsar sig till det nedan 
refererade Merchant-fallet. Situationen innebär att analogier till rättsfall som 
i en något vidare bemärkelse behandlar frågor om bolagsföreträdares 
behörighet och befogenhet blir intressanta. 

3.2.2.1 NJA 1995 s.437 (Merchant-fallet) 
Den aktuella tvisten uppkom mellan Merchant Grundström & Partners 
Holding AB (Merchant) och Hans S om ett påstått avtal om förvärv av Hans 
S aktier i målbolaget Utvecklings AB Optimum (Optimum). Merchants 
huvudsakliga verksamhet betecknades som fondkommissionsverksamhet 
och bolaget hade innan tvisten ett innehav i Optimium motsvarande 49% av 
rösterna och 31% av kapitalet. Den tvistiga överenskommelsen skulle ha 
ingåtts mellan Merchants VD, Gunnar Grundsström, och Hans S, som vid 
den aktuella tidpunkten innehade posten som VD i Optimum. Omfattningen 
av det tvistiga förvärvet skulle uppgå till ett värde om 22,5 miljoner svenska 
                                                 
102 Andersson, Johansson, Skog, 2007, s.8:91f. 
103 Andersson, Johansson, Skog, 2007, s.8:77ff. 
104 Åhman, 1997, s.304f. 
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kronor, och utöka Merchants innehav i målbolaget till 54% av rösterna 
respektive 38% av kapitalet.105

 
Utöver sin position som VD i Merchant innehade Gunnar Grundström 
vidare bemyndigande från Merchants styrelse om särskild 
firmateckningsrätt. I HD begränsades tvisten till frågan om Gunnar 
Grundström haft behörighet respektive befogenhet att ingå den aktuella 
överenskommelsen med Hans S. HD ansåg inte att den aktuella affären 
kunde anses falla inom den löpande förvaltningen av Merchant, samt att 
Hans S borde ha insett detta. Domstolen går inte, i domskälen, djupare in på 
den bedömning som föranleder deras ställningstagande. Man begränsar sig 
till att hänvisa till förvärvets storlek och den strategiska betydelse som 
ligger i att ägarandelen efter förvärvet skulle omfatta mer än 50% av 
rösterna, och därmed medföra en omklassificering av Merchants innehav 
från intresseinnehav till medförande dotterbolagsstatus. När det gäller att 
avgöra vilka omständigheter som får beaktas vid avgränsningen av den 
löpande förvaltningen är rättsfallet således av relativt begränsad betydelse. 
 
HD gick sedan vidare för att utreda huruvida Gunnar Grundström kunde 
anses ha fått uppdrag att, inom ramen för sin behörighet som särskild 
firmatecknare, sluta det aktuella avtalet. HD uttalar i detta avseende att 
Gunnar Grundströms position som VD i Merchant inte kan innebära en 
vidare befogenhet i förhållande till dennes behörighet som särskild 
firmatecknare än vad som följer av den löpande förvaltningen.106  
 
Inte heller ansågs Gunnar Grundström ha innehaft något uppdrag med det 
aktuella innehållet. Det återstod då att avgöra om Hans S varit i ond tro om 
denna brist på befogenhet. Enligt HD ligger bevisbördan för detta på 
Merchant, vilket anses ge uttryck för en presumtion innebärandes att en 
medkontrahent som utgångspunkt skall kunna lita på att en särskild 
firmatecknare har vederbörligt uppdrag. Trots presumtionen sluter sig HD 
till att Hans S får anses ha bort inse den bristande befogenheten. 
Bedömningen verkar till stor del ha påverkats av Hans S position inom 
målbolaget och relativa närhet till Merchant.107 Justitierådet Westlander var 
skiljaktig och påpekade att denna närhet dock kunde tolkas till Hans S 
fördel, då han till följd av den nära relationen kommit att uppfatta Gunnar 
Grundström som den verkliga kraften inom bolaget.108 Mot bakgrund av 
dessa invändningar kan man fråga sig hur den presumtion som HD förde 
fram i det aktuella avgörandet skall värderas.109

3.2.2.2 Rättsfall av analogisk betydelse 
En liknande bedömning som i Merchant-fallet, rörande avgränsningen av 
den löpande förvaltningen, gjordes i NJA 1958 s.186. HD fokuserade, utan 
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att gå in närmare på omständigheterna, mycket på avtalets storlek och ansåg 
det falla utanför den löpande förvaltningen av bolaget i fråga. 
 
En i omfattning liknande bedömning av den löpande förvaltningen gjordes i 
NJA 1968 s.375. Ett problem med de aktuella rättsfallen, inklusive 
Merchant-fallet, är att redogörelsen för vilka speciella omständigheter som 
bedömts vid avgränsningen av den löpande verksamheten, i det enskilda 
fallet, brister. Domstolarnas bedömningar av dessa fall framstår som 
grundade på rena skönsbedömningar, som visserligen hämtat terminologi 
från lagtexten, men inte på något vis tjänar till att klargöra vilka 
sakomständigheter som varit avgörande. 

3.2.3 Doktrin 

3.2.3.1 Löpande förvaltning 
Lag och praxis, som den refererats ovan, lämnar stora luckor när det gäller 
den relevanta avgränsningen av den löpande förvaltningen inom ett bolag. 
Storleksrekvisitet i 8:29§ ABL framstår i denna del som mindre 
problematiskt än osedvanlighetsrekvisitet, även om gränsdragningsproblem 
naturligtvis kan aktualiseras även gällande det förra. Grönfors framför 
uppfattningen att osedvanlighetsrekvisitet, likt sedvanerekvisitet i 10§ AvtL, 
till viss del får hämta utrymme från sedvänja. Han reserverar sig dock för att 
sedvänjan skall sökas i förhållande till det aktuella bolaget, alternativt den 
aktuella typen av bolag, snarare än gällande branschpraxis.110

 
Lydelsen i 8:29§ ABL föranleder, enligt Ola Åhman, att Kurt Grönfors 
inställning rörande sedvänjans betydelse, numera måste anses felaktig. 
Enligt Åhman skall omfattningen och arten av bolagets verksamhet tolkas 
snävt och bedömningen av vad som faller inom begreppet löpande 
förvaltning begränsar sig endast till den aktuella rättshandlingens vanlighet 
inom bolaget.111 Enligt Åhman rör det sig om en individuell bedömning 
utifrån objektiva kriterier, vilket enligt min mening ändå förutsätter något 
slags generellt sedvanlighetsrekvisit. Det aktuella bolaget får jämföras med 
andra företag som bedriver liknande verksamhet av jämförbar omfattning 
för att bedömningen inte skall begränsas till rättshandlingar som rent 
faktiskt har utförts tidigare i bolaget. Enligt Nerep och Samuelsson ligger en 
sådan tolkning av osedvanlighetsrekvisitet väl i linje med bestämmelsens 
bakgrund i avtalslagens ställningsfullmakt.112 Relationen mellan 
rättsfigurerna ställningsfullmakt och organhandlande med grund i den 
löpande förvaltningen betonas även av Grönfors och utgör förmodligen den 
reella skiljelinjen mellan Nereps & Samuelssons och Grönfors inställning å 
ena sidan och Åhmans å den andra sidan. 
 
Oavsett om den löpande förvaltningen skall avgränsas genom ett rent 
vanlighetsrekvisit, eller om osedvanlighetsrekvisitet kan baseras på en mer 
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generell bedömning av sedvana inom företaget eller liknande företag, verkar 
få aktörer inom rättsvetenskapen vilja passa in företagsförvärv under den 
löpande förvaltningen. Samtidigt är det inte ovanligt att man reserverar sig 
för att det inom vissa bolag, alternativt bolagstyper, bedrivs verksamhet som 
innebär att dylika transaktioner kan anses falla inom den löpande 
förvaltningen.113

3.2.3.2 Särskild firmatecknare 
Inom doktrinen är det främst den särskilde firmatecknarens brist på 
självständig befogenhet som har behandlats, samt den betydelse som detta 
har för godtrosskyddet. Både Sandström om Andersson har i detta 
sammanhang betonat vikten av ett starkt omsättningsskydd för tredje man 
vid rättshandlande med särskild firmatecknare.114  
 
Skälen bakom den särskilde firmatecknarens särställning inom 
aktiebolagsrätten har klassiskt förklarats genom dennes likheter med 
fullmäktigen. Den särskilde firmatecknarens befogenhet grundar sig på 
styrelsens uppdrag vilket skulle kunna liknas vid en fullmaktsgivares 
särskilda instruktioner. Enligt lagstiftaren har detta motiverat att den 
särskilde firmatecknaren behandlas annorlunda än bolagsorganen när det 
gäller befogenhetsöverskridanden som består av åsidosättande av överordnat 
organs instruktioner eller bolagsordning. 8:42§ 2st 2men ABL erbjuder 
annars tredje man ett absolut omsättningsskydd rörande sådana 
befogenhetsöverskridanden av styrelse eller VD.  
 
Andersson menar dock att den särskilde firmatecknaren skiljer sig från 
fullmäktigen genom att dennes behörighet uppstår genom bemyndigande 
som kan registreras. Detta motiverar enligt honom ett starkare 
omsättningsskydd för tredje man, som kan ha svårt att skilja den särskilde 
firmatecknaren från övriga bolagsföreträdare. Han föreslår därför att 
undantaget från undantaget i 8:42§ 2st 2men ABL skall tas bort, så att ond 
tro hos medkontrahenten, inte heller i förhållande till den särskilde 
firmatecknarens befogenhetsöverskridanden, skall få någon verkan då 
överskridandet består i åsidosättande av bolagsordning eller instruktioner 
från överordnat organ.115

 
Sandström diskuterar en liknande lösning, men finner att den särskilde 
firmatecknarens befogenhet istället borde regleras i ABL. Han vill på detta 
vis ge den särskilde firmatecknaren en rätt att sköta förvaltningen som han 
saknar idag. Viktigt att påpeka är att Sandström avser en form av 
spetsbefogenhet på området för affärsuppgörelser, vilken begränsas av att 
den särskilde firmatecknaren skulle vara tvungen att följa styrelsens 
instruktioner.116
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Både Andersson och Sandström har som utgångspunkt att aktiebolag i en 
större utsträckning än idag borde tvingas till bundenhet vid rättshandlingar 
som företagits av deras representanter. Inställningen tycks spegla tanken 
bakom den presumtion som traditionellt hävdas föreligga i förhållande till 
den särskilde firmatecknarens uppdrag och som beskrevs i samband med 
refereringen av Merchant-fallet. Grönfors framförde i förhållande till denna 
presumtion kritik mot domstolens ställningstaganden och menade att man 
inte tagit tillräcklig hänsyn till presumtionen och dess bakomliggande 
omsättningsskydd.117 Anderssons och Sandströms lösningar framstår till 
stor del som reaktioner i linje med denna kritik. 

3.2.4 Sammanfattande slutsatser 
Oavsett om bedömningen gäller avgränsningen av den löpande 
förvaltningen eller olika former av godtrosbedömningar kommer 
utgångspunkten för denna bedömning placeras i det aktuella bolaget. Den 
stora frågan rörande den löpande förvaltningen gäller i stort sett vilka 
omständigheter i förhållande till det aktuella bolaget som skall ges 
betydelse. Att behörigheten respektive befogenheten skall relateras till 
bolagets specifika situation öppnar för möjligheten att bedömningen kan 
förändras utifrån trender inom näringslivet. 

3.3 Angloamerikansk rätt 
Det bör inte framstå som kontroversiellt att hävda att det angloamerikanska 
rättsområdet präglas av ett betydligt mer förvärvsintensivt näringsliv än det 
svenska. Vår utveckling mot större förvärvsintensitet kan till stor del anses 
spegla en anpassning till den praxis och de traditioner som präglar den 
juridik som inriktas på förvärv och andra stora transaktioner i dessa länder. 
Av denna anledning kan det vara av värde att titta närmare på de regler som 
reglerar rättshandlande genom representant inom det anglosaxiska 
rättsområdet. Syftet är närmast att bidra med ett jämförelsematerial till 
analysen av de svenska reglerna och deras ändamål. Mot bakgrund av detta 
syfte är redogörelsen relativt grundläggande och bär inga anspråk på att ge 
en fullständig bild av de angloamerikanska reglerna om rättshandlande 
genom representant. 

3.3.1 Agency-begreppet 
Motsvarigheten till våra fullmaktsregler brukar sökas i de angloamerikanska 
reglerna om agency. Agencybegreppet är dock betydligt vidare än så i den 
bemärkelsen att rättsförhållandet som styr en agents funktion, beroende på 
sammanhanget, även kan överensstämma med de svenska reglerna om 
handelsagenter, kommissionärer samt olika typer av bulvanförhållanden. De 
regler som specifikt rör agentens möjligheter att rättshandla, och som 
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således närmast motsvarar våra regler om fullmakt brukar samlas under 
begreppet authority.118

3.3.1.1 Actual och real authority 
Reglerna om authority är i materialrättsligt hänseende snarlika våra svenska 
regler om ställningsfullmakt i vid bemärkelse. De angloamerikanska 
reglerna är dock i formellt hänseende uppbyggda på ett annorlunda vis. 
Utgångspunkten för representantens förmåga att rättshandla för 
huvudmannens räkning är den actual eller real authority som blivit 
förmedlad i det interna förhållandet mellan huvudmannen och 
representanten. Denna förmedling behöver inte ske uttryckligen utan kan 
vara underförstådd i avtalsförhållandet mellan huvudmannen och 
representanten. I de senare fallen brukar man använda termen implied 
authority, vilket kan verka förvirrande då implied authority stundtals även 
används för att beteckna omständigheter mellan huvudman och tredje 
man.119 Gemensamt för de två första formerna av authority, samt den senare 
i förhållandet mellan huvudman och representant, är att de verkar svara mot 
det svenska befogenhetsbegreppet.120 Till skillnad från i Sverige bedöms 
således det mot befogenheten svarande interna förhållande utgöra det 
grundläggande representationsrättsliga momentet. 

3.3.1.2 Usual och ostensible authority 
För det fall actual, real eller implied authority inte anses ha förelegat för en 
rättshandling som representanten företagit, varmed denne alltså har agerat 
utanför den befogenhet som meddelats av huvudmannen, alternativt har 
agerat utan att någon befogenhet över huvud har meddelats, går man vidare 
för att avgöra om authority kan konstateras utifrån relationen mellan 
huvudmannen och tredje man. Det finns för detta syfte en uppsjö begrepp 
som syftar till att medföra fullmaktsverkningar trots brister i befogenheten. 
Dessa har gemensamt att de riktar sig till tredje man på ett eller annat sätt 
och skulle, i materialrättsligt hänseende, kunna anses motsvara de svenska 
reglerna om självständiga fullmakter. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
de angloamerikanska reglerna syftar till att binda huvudmannen trots bristen 
på actual authority, som återigen framstår som den representationsrättsliga 
utgångspunkten.121

 
Usual, customary, apparent och ostensible authority framstår som de 
begrepp som har mest gemensamt med det svenska behörighetsbegreppet. 
Samspelet mellan dessa begrepp är inte helt avgjort. Vissa röster inom 
angloamerikansk rättsvetenskap anser att samtliga begrepp skulle kunna 
samlas under begreppet ostensible authority, medan andra hävdar att 
skillnaderna mellan usual och customary authority å ena sidan och apparent 
och ostensible authority å andra sidan motiverar en särskild behandling.122 
För att förenkla den följande redogörelsen har jag valt att benämna usual 
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och customary authority som endast usual authority, medan apparent och 
ostensible authority får gå under beteckningen ostensible authority. 
 
Usual authority brukar kopplas till den behörighet som normalt följer med 
representantens aktuella ställning medan ostensible authority kopplas till 
huvudmannens till tredje man riktade förmedling av viss behörighet. Den 
senare förmedlingen är ofta mer underförstådd än uttrycklig och utgörs 
följaktligen av hur huvudmannen har framhållit representantens ställning 
utåt.123 Den gemensamma grundbulten för både usual och ostensible 
authority verkar i min mening dock bestå av att tredje man på något vis ges 
ett befogat intryck av viss behörighet, vilket känns igen från min tidigare 
redogörelse för den svenska ställningsfullmakten.  
 
De som förespråkar att ostensible authority skall anses omfatta även usual 
authority brukar argumentera för att redan placerandet av en person i viss 
ställning skulle utgöra den för ostensible authority så avgörande 
representationshandlingen från huvudmannen till tredje man. Denna senare 
tolkning tycks naturlig i de allra flesta fall då viss behörighet verkligen 
följer av den aktuella ställningen. I vissa fall kan dock definitionen råka på 
patrull i förhållande till den inom angloamerikansk rätt vedertagna 
rättsprincipen att representationshandlingen måste härröra från 
huvudmannen.124

3.3.2 The Ocean Frost 
Den aktuella rättsprincipen överensstämmer, i enlighet med min redogörelse 
ovan, med svensk rätt. Inom det angloamerikanska rättsområdet uttalas den 
kanske bäst i Armagas ltd. v. Mundogas S.A. även kallat ”The Ocean 
Frost”.125 Rättsfallet behandlar ett ganska raffinerat försök av två 
bolagsrepresentanter att, på deras respektive bolags bekostnad, tillgodogöra 
sig övervärdet i ett dolt sale and lease-back-upplägg. Mundogas ägde i det 
förevarande fallet ett fartyg (”The Ocean Frost”), i förhållande till vilket 
Mundogas representant, Mr Magelsen, hade fått i uppdrag att förhandla fram 
en försäljning. Mr Magelsen förhandlade i detta syfte med Armagas 
representant, Mr Johansen, om en försäljning varvid parterna enades om 
villkoren för denna försäljning.126  
 
I ett försök att spekulera på marknaden för fartygsleasing lade Mr Magelsen 
och Mr Johansen upp ett treårigt leasingavtal, vilket uttryckligen skulle 
hållas konfidentiellt även i förhållande till Mundogas. Syftet var att löpande 
sluta överenskommelser med Mundogas om leasing över 
tolvmånadersperioder, samtidigt som Mundogas skulle hållas ovetande om 
det treåriga leasingavtalet. Man hoppades i detta avseende att marknaden 
skulle fortsätta utvecklas gynnsamt i den bemärkelsen att priserna för 
fartygsleasing skulle fortsätta stiga. På det viset skulle Mundogas kunna 
                                                 
123 Stone, 1993, s.26f. 
124 Ibid. 
125 Stone, 1993, s.31. 
126 Armagas ltd. V. Mundogas S.A., House of Lords, 1986, s.111. 
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bringas att sluta nya leasingavtal till ett pris som översteg det som 
framförhandlats enligt det treåriga avtalet med Armagas. Om upplägget 
initierats av representanterna exklusivt, eller om Armagas varit med på ett 
hörn, framgår inte helt av fallet men är heller inte av någon avgörande 
betydelse för den, i detta sammanhang, aktuella rättsprincipen.127

 
I motsats till vad Mr Magelsen och Mr Johansen hade hoppats gick 
marknaden för fartygsleasing kraftigt nedåt under den första 
tolvmånadersperioden. Detta omöjliggjorde för Mr Johansen att förhandla 
fram ytterligare en tolvmånadersperiod med Mundogas på villkor som 
skulle täcka priserna i det treåriga avtalet. När Mundogas valde att lämna 
tillbaka fartyget till Armagas vägrade de senare att ta emot fartyget med 
hänvisning till det treåriga leasingavtalet, som Mundogas å sin sida varit 
ovetande om. Inför domstolen hävdade Armagas att Mundogas varit bundna 
av det treåriga avtal som Mr Magelsen ingått för deras räkning, trots att 
någon actual authority för Mr Magelsen inte har förelegat avseende de 
aktuella villkoren. Armagas grundade sin talan på Mr Magelsens uttryckliga 
försäkran att tillstånd från Mundogas inhämtats i förening med Mr 
Magelsens betydande ställning i bolaget. Domarna fann dock inte att det 
förelåg någon usual authority grundad på exempelvis sedvänja som medgav 
en representant med Mr Magelsens ställning att, utan Mundogas samtycke, 
ingå den aktuella typen av affärer. I förhållande till Armagas andra grund 
uttalar domstolen den avgörande principen att samtliga omständigheter som 
är ägnade att grunda ostensible authority för en representant, mot bakgrund 
av tredje mans befogade intryck, måste härröra från huvudmannen. Mr 
Magelsens beteende är i detta sammanhang irrelevant då det inte kan 
kopplas till huvudmannen. Till följd av detta ansågs inte Mundogas bundna 
av det treåriga leasingavtalet.128

3.3.3 Alternativ lösning 
Enligt Richard Stone får principen till följd att fall där särskild behörighet 
normalt följer med viss ställning endast under vissa givna faktiska 
förutsättningar, exempelvis att visst bakomliggande rättförhållande 
existerar, ej kan passas in under ostensible authority när dessa närmare 
faktiska omständigheter endast förmedlats falskeligen av representanten. Å 
andra sidan kan behovet av ett skydd för tredje man i dessa situationer ofta 
anses vara lika stort som vid mer renodlade fall av ostensible authority. 
Stone hänvisar i detta sammanhang till en alternativ lösning som han tycker 
sig se i viss senare rättspraxis på området.129 Lösningen går ut på en 
uppdelning av problemet på tre typsituationer som han kallar för a), b) och 
c). I typfallet a) intar representanten en ställning som naturligen innebär 
authority i förhållande till en viss rättshandling. Typfallet är med andra ord 
ett exempel på usual authority, men går även att passa in under ostensible 
authority om huvudmannens placerande av representanten i viss ställning 
bedöms kvalificera sig som en representation riktad mot tredje man. I 
                                                 
127 Armagas ltd. V. Mundogas S.A., House of Lords, 1986, s.111. 
128 Armagas ltd. V. Mundogas S.A., House of Lords, 1986, s.116. 
129 Stone, 1993, s.327ff. 
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typfallet b) följer med representantens ställning visserligen authority som är 
relevant för rättshandlingen. Denna authority är dock villkorad av att vissa 
omständigheter är för handen varför typfallet kan sägas falla under usual 
authority. För det fall förekomsten av dessa särskilda omständigheter 
falskeligen förmedlas av representanten menar Stone att praxis verkar luta 
mot att man skall hålla huvudmannen bunden av representantens 
rättshandlande. Av denna anledning bör man inte i samtliga fall kunna passa 
in typfallet även under termen ostensible authority. I typfallet c) saknar 
representantens ställning någon naturlig koppling till viss authority varför 
bundenhet för huvudmannen förutsätter ostensible authority i bemärkelsen 
representation från huvudmannen.130

 
Enligt Stone existerar det med andra ord situationer som präglas av usual 
authority utan att samtidigt falla under begreppet ostensible authority.131 
Den dispens som i typfallet b) ges från en strikt tillämpning av den ovan 
beskrivna rättsprincipen framstår enligt mig som en slags presumtion till 
förmån för motparten, inte helt olik den presumtion till stöd för tredje mans 
uppfattning av den särskilde firmatecknarens befogenhet som uttrycks i NJA 
1995 s.437 (refererat ovan under kap 3.2.2.1).  

3.3.4 Rättsekonomiska argument för 
presumtion 

Uttryckt i rättsekonomiska termer handlar det om att allokera de 
kontrollkostnader som uppstår, i förhållande till representantens 
rättshandlande, till den part som är bäst lämpad att bära dem. Enligt min 
mening framstår det som naturligt att den som placerar en person i en viss 
ställning har bättre möjligheter att kostnadseffektivt utöva kontroll än tredje 
man. Det faller sig således naturligt att uttrycka detta samband mellan en 
representants ställning och det uppdrag som får anses följa därav som en 
presumtion till förmån för motparten. Avsaknaden av en dylik presumtion 
får anses innebära att tredje man ofta tvingas dubbelkolla representantens 
rättshandlingar med huvudmannen, vilket strider mot ändamålet med 
representationssystemet. Presumtionen ger vidare huvudmannen incitament 
att organisera sin verksamhet på ett sätt som minimerar kostnaderna för 
kontroll. Detta kan ske genom noggrannare rekrytering och stärkta rutiner 
för intern kontroll och har till följd att de totala kostnaderna för kontroll blir 
mindre än innan. 

3.3.5 Generell behörighet för VD i det 
angloamerikanska rättsområdet 

I sammanhanget är det även intressant att konstatera att de amerikanska och 
engelska associationssrättsliga motsvarigheterna till vår svenska VD 
generellt sätt får anses ha större behörighet och befogenhet än den senare. 
Enligt Ola Åhman är det inte ovanligt att de förra betraktas som en form av 
                                                 
130 Stone, 1993, s.335f. 
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enmansstyrelse med authority att binda bolaget till överenskommelser som 
omfattas av bolagets normala verksamhet men annars inte begränsas till sin 
betydelse.132 Denna omständighet kan vara beaktansvärd vid en analys 
rörande huruvida skiftningar inom näringslivet är ägnade att påverka 
ramarna för rättshandlande genom representant. För att sammanfatta denna 
iakttagelse präglas det angloamerikanska rättsområdet dels av en mer 
påtaglig transaktionsintensitet (se kap 2.1), dels en mer omfattande 
behörighet och befogenhet för sina bolagsföreträdare. 

                                                 
132 Åhman, 1997, s.566. 
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4 Avslutande diskussion 

4.1 Ändamålsenligheten av utformning 
och tillämpning av gällande regler om 
behörighet och befogenhet för VD 

Såväl den rent fullmaktsrättsliga ställningsfullmakten som den särskilda, för 
VD lagreglerade, ställningsfullmakten, alternativt dennes ställning som 
särskild firmatecknare, syftar till att balansera ett omsättningsskydd för 
tredje man med en ekonomiskt effektiv förvaltning av våra företag. En 
alltför vid behörighet respektive befogenhet för bolagsföreträdare leder till 
ineffektivitet inom bolagen då dessa tvingas till säkerhetsåtgärder för att inte 
bindas vid rättshandlingar av företrädare som inte lämpligen bör handha de 
aktuella besluten. En för snäv behörighet respektive befogenhet leder dock 
till att tilltron hos tredje man sjunker i förhållande till bolagens 
representanter. Till följd av detta hämmas omsättningen av stora kontrakts- 
och kontrollkostnader för tredje man i förhållande till förhållandevis 
rutinartade ärenden. 
 
När det gäller att avgöra VD:s behörighet och befogenhet efterlyser jag, mot 
bakgrund av det ändamål jag beskrivit ovan, en bedömning som är mindre 
beroende av den teoretiska uppdelningen mellan olika rättsfigurer såsom 
bolagsorgan och ställningsfullmakt, då detta försvårar en enhetlig och 
ändamålsenlig bedömning av VD:s möjligheter att rättshandla. Åhmans 
stränga uppdelning mellan fullmaktsrättsliga regler och associationsrättsliga 
representationsregler finner jag följaktligen inte vara ändamålsenlig. Att 
domstolarna argumenterar så tveksamt vid avgränsningen av den löpande 
förvaltningen, medan bedömningen vid avgöranden av mer generell 
fullmaktskaraktär är relativt mer omfattande, ser jag som en negativ effekt 
av en alltför kategorisk uppdelning. De verktyg som rättstillämpningen har 
utvecklat i förhållande till frågor om ställningsfullmakt bör få tillåtas 
komplettera bedömningen av den löpande förvaltningen och tredje mans 
befogade intryck av denna. Även frågan om god tro i förhållande till 
uppdragsbedömningen för särskild firmatecknare bör i detta sammanhang 
kunna relateras till reglerna om ställningsfullmakt. De verktyg som avses är 
de som tidigare har beskrivits inom ramen för den tvåstegsmodell som till 
stor del har blivit mönsterbildande för bedömningen av mål som rör 
påståenden om ställningsfullmakt. 
 
Jag har svårt att godta de argument som anförs för att skilja bedömningen av 
en VD:s berörighet enligt ABL från institutet ställningsfullmakt. 
Adlercreutz menar att utvecklingen av reglerna om VD:s behörighet och 
befogenhet enligt ABL skulle ha inneburit ett fjärmande från deras ursprung 
i reglerna om ställningsfullmakt i avtalslagen. Enligt Adlercreutz motiverar 
det en åtskillnad av dessa båda regelsystem. Adlercreutz menar att 
irrelevansen av motpartens onda tro vid befogenhetsöverträdelser enligt 8:42 
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2st 2men ABL, skulle bryta med den fullmaktsrättsliga definitionen av 
behörighet och befogenhet. Således skulle den aktiebolagsrättsliga 
regleringen ha gått för långt utanför den fullmaktsrättsliga ramen för att 
kunna kategoriseras som en ställningsfullmakt.133  
 
Enligt min mening grundar sig detta resonemang i ett rättsföljdsresonemang 
som felaktigt har använts för att begränsa vilka rättsfakta som bär relevans 
för avgränsningen av behörighet och befogenhet. Enligt den 
rättsfaktumdefinition som presenterats i början av denna uppsats skall 
behörighetsregler och befogenhetsregler definieras utifrån vilka rättsfakta 
som aktualiseras vid bedömningen av den relevanta rättshandlingen och inte 
tvärt om. Att behörighetsregler påverkas av motpartens befogade intryck 
(goda tro), samt att befogenhetsregler stundtals kan avgöras utan hänsyn till 
motpartens goda alternativt onda tro, är, enligt min mening, inte ägnat att 
avgränsa de aktuella reglerna från det fullmaktsrättsliga området.  
 
Behörighet avgörs i detta sammanhang av ett fullmaktsmoment som tar 
formen av en viljeförklaring till tredje man. I detta sammanhang tillmäts, i 
högsta grad, tredje mans befogade intryck relevans. Befogenhetsregler inom 
fullmaktsrätten definieras vidare utifrån de rättsfakta som härrör ur 
huvudmannens interna föreskrifter gentemot fullmäktigen. Det innebär i sin 
tur att regler som hämtar rättsfakta från det interna förhållandet mellan 
huvudman och mellanman, inte diskvalificeras som befogenhetsregler, i 
fullmaktsrättslig mening, på grund av att tredje mans goda respektive onda 
tro inte tillmäts någon betydelse. Att VD:s befogenhet enligt 8:42 2st 2men 
ej tillåts begränsa dennes behörighet trots motpartens onda tro framstår, 
enligt min mening, i detta sammanhang som ett på förhand gjort 
ställningstagande avseende hur motparter generellt kan förväntas uppfatta 
den aktuella befogenhetens inverkan på behörigheten. Med andra ord har 
lagstiftaren ansett det finnas generella svårigheter för en motpart som 
rättshandlat med VD:n för ett aktiebolag, inom ramen för den senares 
behörighet enligt den löpande förvaltningen, att till fullo greppa de 
inverkningar som exempelvis eventuella inskränkande föreskrifter i 
bolagsordningen kan ha för behörigheten, trots att motparten varit medveten 
om föreskrifternas existens.  
 
Ett dylikt resonemang skulle i min mening lika gärna ha kunnat användas av 
rättstillämparen inom ramen för en bedömning enligt 10§ 2st AvtL, vilket i 
så fall skulle innebära att man skiljer på innehållet i 
befogenhetsinskränkningen samt hur denna rimligen kan uppfattas inverka 
på behörigheten. Befogenhetsinskränkningen skulle i detta avseende kunna 
omfattas av motpartens vetskap samtidigt som dess inverkan på 
behörigheten generellt skulle kunna framstå som besvärlig för motparten att 
inse. Mot bakgrund av en sådan bedömning hade rättstillämparen kunnat 
sluta sig till att motpartens onda tro varit irrelevant i förhållande till 
befogenhetsinskränkningens innehåll. 
 

                                                 
133 Adlercreutz 2002 s.192. 
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Ola Åhman har vidare framfört argument för åtskillnaden mellan regler om 
ställningsfullmakt och löpande förvaltning som grundar sig i den 
associationsrättsliga lagtexten. I samband med att ABL genomgick 
förändringar år 1975 fick det, för avgränsningen av den löpande 
förvaltningen, relevanta lagrummet en ny lydelse. 81§ 2st i aktiebolagslagen 
från 1944 hänvisar till bolagets förhållanden (min kursivering) som den 
relevanta avgränsningen av den löpande förvaltningen. Lydelsen i 8:6§ 
aktiebolagslagen från 1975 hänvisar istället till omfattningen och arten av 
bolagets verksamhet (min kursivering). Enligt Ola Åhman skulle detta 
innebära att många av de omständigheter som tidigare kunnat passas in 
under bolagets förhållanden får anses falla utanför den nu rådande lydelsen. 
Som exemepel på sådant som numera skulle falla utanför lydelsen nämner 
Ola Åhman intern bolagspraxis rörande den faktiska uppgiftsfördelningen 
mellan bolagsorganen. I Åhmans mening finns det i detta sammanhang inte 
utrymme för något utöver det vanlighetsrekvisit som jag tidigare 
refererat.134  
 
Åhman erkänner visserligen att lagstiftaren, enligt motiven till 
aktiebolagslagen från 1975, ej hade avsett några materiella skillnader i och 
med den nya lydelsen.135 Enligt min mening försvagar detta Åhmans 
argumentation för det strikta vanlighetsrekvisitet. Vidare framstår 
argumenten för att begränsa intern bolagspraxis från att påverka 
avgränsningen av den löpande förvaltningen snarast som ett erkännande av 
behovet av att värna omsättningsskyddet. Enligt min mening är Åhmans 
argumentation med grund i uppstramningen av lydelsen i ABL således 
missriktad. Min tolkning är snarare att lagstiftaren möjligtvis har velat 
förhindra opportunistiskt lagda huvudmän från att konstruera intern 
bolagspraxis med syfte att komma undan bundenhet till avtal som de finner 
vara ogynnsamma. Det förhindrar inte i sin tur att intern bolagspraxis bör 
verka bindande i förhållande till en motpart som med fog förlitat sig på 
denna. I detta avseende framstår den nya lydelsen snarast som en 
avgränsning i syfte att stärka omsättningsintresset genom att skydda tredje 
män från godtyckligt agerande från huvudmännens sida. Den ligger således i 
linje med den utveckling som representationsrätten i förhållande till VD har 
tagit och där regeln om irrelevansen av motpartens onda tro, som beskrivits 
ovan, samt presumtionen till stöd för förekomsten av en särskild 
firmatecknares uppdrag (refererat under kap 3.2.2.1), framstår som viktiga 
senare tillkomna element. 
 
Enligt Ola Åhman skall särregleringen av VD:s behörighet respektive 
befogenhet i ABL inte utesluta fullmaktskonstruktioner utanför ABL. Den 
kategoriska uppdelningen föranleder dock i min mening risk för 
motvillighet att konstruera ställningsfullmakter utanför den särreglerande 
ram som lagstiftaren har infört i ABL. En alltför stark betoning av, samt 
distinktion mellan, strikta kategorier som ställningsfullmakt enligt sedvänja 
(i strikt bemärkelse) och behörighet enligt löpande förvaltning (utifrån ett 
vanlighetsrekvisit) kan mycket väl medföra en syn på kategorierna såsom 
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135 Åhman, 1998, s.567. 
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materiellt avgörande för bedömningen av representantens behörighet. 
Omständigheter av relevans för en ekonomiskt effektiv fördelning av 
behörighet och befogenhet, men som inte passar in i de rådande 
kategorierna, riskerar att falla mellan kategorier vars egentliga ändamål är 
att tjäna samma effektivitetshänsyn. Enligt min mening skall de 
effektivitetshänsyn som ligger bakom regleringen i stort istället träda i 
förgrunden inom ramen för en helhetsbedömning med syfte att avgöra på 
vilken organisationsnivå det aktuella ärendet lämpligen skall behandlas i ett 
särskilt fallet. 
 
Bedömningen som jag efterfrågar skall således göras av rättstillämparen 
under relativt fria omständigheter. Samtidigt skall det ställas högre krav på 
redovisning av de bakomliggande lämplighetsavgöranden som legat bakom 
domstolens avgörande. Det omsättningsskydd samt de trygghetsaspekter 
som redovisades i inledningen till detta kapitel utgör erkända 
ändamålsprinciper bakom det grundläggande avtalsrättsliga 
regelkomplexet.136 De utgör enligt mig således en bra utgångspunkt för en 
sådan bedömning.  
 
Situationen är relativt enkel att översätta i rättsekonomiska termer om 
ekonomisk effektivitet. Reglerna om ett aktiebolags organisation inklusive 
avgränsningen av dess representanters behörighet och befogenhet fyller med 
andra ord ändamålet att minimera de transaktionskostnader som är förenade 
med rättshandlande inom ramen för en juridisk person. Att centrera 
behörighet och befogenhet till VD innebär effektivitetsvinster i form av 
minskade kontakts- och kontraktskostnader. En VD kan arbeta betydligt 
intensivare än en bolagsstyrelse som ofta inte sammanträder mer än något 
dussin tillfällen om året. En utvidgad behörighet och befogenhet för VD 
innebär samtidigt effektivitetsvinster för medkontrahenten som kan minska 
sina kontrollkostnader i förhållande till den aktuella avtalssituationen. Om 
osäkerhetsmomenten kring bolagets bundenhet vid VD:s rättshandlande 
minskar behöver inte tredje man ägna tid åt att säkerställa avtalet genom att 
exempelvis begära ut protokoll från styrelsesammanträde.  
 
Dessa effektivitetsvinster speglas dock av effektivitetsförluster för bolaget. 
Beslut som, till följd av omfattning, riskmoment eller osedvanlighet, är så 
pass avgörande för bolaget att de bör behandlas på styrelsenivå riskerar att 
falla inom VD:s behörighet och befogenhet. Kontraktskostnader i form av 
kostnader för ändamålsenlig beredning kan väntas öka samtidigt som bolag 
med ambitioner att åstadkomma en effektiv beredning även ådras 
kontrollkostnader. Exempel på åtgärder som kan bli nödvändiga är att till 
tredje man meddela inskränkningar av VD:s behörighet och befogenhet för 
att säkerställa styrelsens delaktighet innan bundenhet uppstår.  
 
Som jag tidigare nämnt måste en reglering av det aktuella rättsområdet, för 
att vara ekonomiskt effektiv, syfta till att balansera dessa 
transaktionskostnader mot varandra för att på så vis uppnå lägsta möjliga 
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välståndsförlust. Jag har redan förespråkat att det, ur ett rättsekonomiskt 
perspektiv, finns fördelar med att, till övervägande del, placera 
transaktionskostnader som kan kopplas till representationshandlande på 
huvudmannen. Det är dock även viktigt att regleringen motverkar 
tillkomsten av ytterligare transaktionskostnader till följd av 
osäkerhetsaspekter inom rättsområdet. En reglering som framstår som oklar 
eller ambivalent riskerar med andra ord att ge upphov till just de kontrakts- 
och kontrollkostnader som den varit ägnad att motverka. Mot bakgrund av 
detta kan det vara frestande att sträva efter en reglering som till sin bokstav 
är tydlig och detaljreglerande, alternativt att tolka befintlig lagstiftning 
restriktivt och kategoriskt, med syfte att främja förutsebarhet. Riskerna med 
ett sådant förhållningssätt är att det lätt kan gå över i begreppsjurisprudens, 
vilket i sig medför osäkerhetsmoment då regleringen kan tillåtas distansera 
sig från det grundläggande ändamålet. Riskerna är, enligt mig, särskilt stora 
i förhållande till lagstiftning som har ett tydligt samhällsekonomiskt 
ändamål, inom ramen för vilket balanserandet av transaktionskostnader står 
i fokus. Förutsättningarna inom näringslivet förändras i takt med samhället, 
vilket förutsätter en reglering som tar hänsyn till dessa förändringar. Detta är 
anledningen till att jag anser att en reglering som snarare tar hänsyn till det 
ekonomiska ändamålet (i dynamisk bemärkelse) än en kategorisk 
uppdelning är överlägsen ur ett rättsekonomiskt perspektiv. 

4.2 Bör förändringar inom exempelvis 
näringslivet leda till utökad behörighet 
och befogenhet för VD? 

För att besvara denna frågeställning ligger det numera nära till hands att 
nyttja exemplet med avtalet om företagsförvärv som har återkommit på 
olika ställen i denna uppsats. Frågeställningen ovan skulle med andra ord 
kunna skrivas om till att gälla huruvida ett mer förvärvsintensivt näringsliv 
är ägnat att påverka VD:s generella behörighet och befogenhet i 
utsträckande riktning. 
 
För att sammanfatta några av de slutsatser jag dragit tidigare i denna uppsats 
kan man säga att en VD:s behörighet respektive befogenhet vid 
företagsförvärv begränsas mot bakgrund av förhållandena i det enskilda 
företaget. Mot bakgrund av den analys av samspelet mellan olika 
regelkomplex, som styr omfattningen av VD:s behörighet och befogenhet, 
som jag har presenterat tidigare under denna uppsats anser jag att de 
aspekter som måste undersökas i detta sammanhang bör ha sin utgångspunkt 
i ett utvidgat viljeförklaringsbegrepp där motpartens befogade intryck 
tillmäts betydelse. Det räcker med andra ord inte att hävda att VD:s 
behörighet och befogenhet styrs av vad som kan passas in under Ola 
Åhmans vanlighetsrekvisit inom ramen för dennes tolkning av begreppet 
löpande förvaltning, utan avgränsningen måste sökas i ett vidare 
sammanhang där aspekter som den interna organisationsstrukturen och 
eventuella toleransmoment eller kombinationsmoment tillmäts betydelse.  
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VD:s speciella ställningsfullmakt enligt ABL får med andra ord inte helt 
frikopplas från sitt avtalsrättsliga ursprung. I min mening finns det en risk 
för att en strikt uppdelning leder till begreppsjurisprudens. Än så länge 
verkar de flesta inom doktrinen vara ense om att det endast inom speciella 
företagsstrukturer med ganska särpräglad verksamhet, exempelvis vissa 
investmentbolag, kan finnas fog att räkna avyttringar och förvärv av 
dotterbolag till VD:s behörighet respektive befogenhet.  Min slutsats är att 
denna utgångspunkt hela tiden måste relateras till det ekonomiska livets 
förutsättningar. En generell ökning av förvärven bör i detta sammanhang på 
lång sikt bidra till en förskjutning av förutsättningarna för de ekonomiska 
överväganden som nämnts tidigare. Även om man fortfarande måste titta på 
omständigheterna i det enskilda fallet, såtillvida att ett förvärv av en 
industriell köpare av en konkurrent med syfte att uppnå betydande synergier 
fortfaranden i den beskrivna kontexten bör ses som strategiskt avgörande, 
bör utgångspunkten för vem inom bolaget som skall rättshandla rörande 
företagsförvärv förändras i takt med att allt fler företag av olika storlek och 
verksamhet ägnar sig åt företagsförvärv. 
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