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Sammanfattning
I uppsatsen beskrivs aktiebolaget som en koordination av kontrakt samt det
val företaget står inför när det gäller frågan om en ytterligare transaktion ska
genomföras via marknaden eller via vertikal integration. Detta val avgörs av
var marginalkostnaden är lägst enligt Coase.

Vidare redogör uppsatsen för fullmakter inom avtalsrätten. Motsvarigheten
inom aktiebolagsrätten till dessa fullmakter utgörs av ställföreträdarskap och
firmateckningsrätt. Inom både avtals- och aktiebolagsrätten förekommer
begreppen behörighet och befogenhet. För både fullmäktiga och
firmateckningsberättigade är frågor om behörighet och befogenhet bitvis
komplicerade. Därför kan man först ta reda på om det över huvud taget varit
en kompetent rättshandlande som företagit en rättshandling för
huvudmannens räkning innan frågor om begreppsparet behandlas. Inom
bolagsrätten utgör den legala funktionsfördelningen behörighetsomfånget
för styrelse och VD, medan omfattningen av fullmäktigens behörighet
utläses av fullmaktens gränser. För både fullmäktig och bolagsföreträdare
definieras befogenheten som ”den rätt att rättshandla för huvudmannens
räkning som på grund av det bakomliggande förhållandet tillkommer den
rättshandlande gentemot huvudmannen”. Detta bakomliggande förhållande
kallas vanligen uppdrag.

I uppsatsen ställs också frågan om firmateckningsreglerna kan kompletteras
av fullmaktsreglerna. Svaret på denna fråga är att normalt sett kan så ske,
men när det gäller frågan om ställningsfullmakten kan tillgripas då
formaliteterna för firmateckning inte iakttagits är svaret inte självklart.
Doktrinen tycks i allmänhet inte anse att så ska vara fallet eftersom detta
innebär en utökning av behörighetsomfånget som urgröper
firmateckningsreglernas funktion. Författaren är dock av den åsikten att så
kan ske och stödjer sig på ett nyligen avgjort rättsfall i HD. 

En jämförelse mellan de verkställande bolagsorganen och en
ställningsfullmäktig leder till slutsatsen att de inte kan jämställas. Detta
bland annat med hänsyn till att det är tillitsprincipen som ligger till grund för
fullmaktsläran, medan det är hänsynen till diverse intressekollisioner i
aktiebolaget som utformat reglerna om organhandlande. Vidare liknas en
särskild firmatecknare med en tillförordnad generalfullmäktig som har
registreringskrav.

Genom att bryta ned aktiebolagskonstruktionen i ett avtals- och
fullmaktsrättsligt perspektiv underlättas förståelsen av de inbördes relationer
som finns i ett aktiebolag. Med detta perspektiv torde styrelsen, i den
hierarkiska struktur som finns i ett aktiebolag, kunna grunda sin
organbehörighet på en kollektiv fullmakt från aktieägarna samfällt medan
den enskilde ledamoten har ett uppdragsavtal med bolagsstämman. VD:ns
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uppdrag liknar mer ett anställningsavtal med styrelsen. Under VD:n finns en
avtalsrättslig hierarki med chefer och anställda.
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Förord
Jag skulle först och främst vilja säga att ämnet har gett mig en god inblick i
fullmäktiges och firmatecknares förmåga att binda aktiebolag. Med tanke på
att ämnet inte är helt utrett har jag tvingats till ett kritiskt, men också kreativt
tänkande. 

Vad beträffar tacksamhetsbetygelser skulle jag vilja rikta dessa mot min
kurskamrat Mikael Håland för hans konstruktiva kritik och värdefulla
synpunkter på innehållet i arbetet. Även Matilda Hult förtjänar att
omnämnas för ett noggrant arbete i samband med den språkliga redigeringen
av examensarbetet. 
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Förkortningar
ABL                      Aktiebolagslagen (1975:1385)

AvtL                      Avtalslagen (1915:218)

HD                      Högsta domstolen

JT                      Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet

NJA                      Nytt juridiskt arkiv (avdelning I)

Prop                      Regeringens proposition

SOU                      Statens offentliga utredningar

SjöL                       Sjölagen (1994:1009)

SvJT                       Svensk juristtidning

VD                       Verkställande direktör
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1 Inledning
Den juridiska problematiken kring förmågan att binda aktiebolag präglas av
intressanta spörsmål. I aktiebolaget är det de två verkställande
bolagsorganen; styrelse och VD, jämte de särskilda firmatecknarna som har
förmågan att binda aktiebolaget i kraft av deras firmateckningsrätt och
ställföreträdarskap. Vidare har fullmäktige förmågan att binda aktiebolag.
Alltså omfattar rättsreglerna som omgärdas frågan om aktiebolags
bundenhet alltså av två rättsområden, dels behandlar vi aktiebolagsrätten och
dels förfar vi i mellanmansrättens fullmaktslära. Förutom det faktum att vi
rör oss i två rättsområden har vi minst tre parter att ta hänsyn till, vare sig vi
befinner oss i fullmaktsläran eller aktiebolagsrätten:

� Bolaget-bolagsföreträdarna-medkontrahent (aktiebolagsrätten)

� Fullmaktsgivare-fullmäktig-tredje man (fullmaktsläran)  

Med tanke på att vi i frågan om aktiebolags bundenhet alltså rör oss i två
rättsområden där det inom respektive område finns ett trepartsförhållande
med tidvis komplicerade inbördes relationer, kan det vara intressant att
efterforska likheter och skillnader mellan de bägge sätten att binda
aktiebolag på.

1.1  Syfte och avgränsning

Syftet med arbetet är att redogöra för ställföreträdarskap och firmateckning i
aktiebolagsrätten och fullmaktsläran i mellanmansrätten, samt beskriva hur
dessa förhåller sig till varandra. Som en del i detta kommer också
begreppsparet behörighet och befogenhet inom de båda rättsområdena att
utredas. 

Endast fullmakter i avtalsrätten kommer att behandlas i arbetet och övriga
associationsformer än aktiebolaget lämnas därhän, liksom
skadeståndsansvaret för de inblandade.
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1.2  Metod och material

I arbetet används inledningsvis en rättsekonomisk ansats som är av normativ
karaktär. I övriga delen av arbetet ges dels deskriptiva skildringar av syftet
med hjälp av förarbeten samt litteratur- och rättsfallsstudier. Dels
förekommer egna analyser som inte alltid utgör separata delar i arbetet utan
kan vara insprängda i den deskriptiva framställningen. De egna analyserna
är ibland rättspolitiska och stundom är de jämförande över rättsområdena
aktiebolags- och mellanmansrätt.  

1.3  Disposition av uppsatsen

Arbetet inleds med att beskriva aktiebolaget som ett nätverk av kontrakt
(kapitel 2). Detta görs för att redan från början uppmärksamma läsaren på att
inte bara aktiebolagslagen utan även avtalslagens regler i allra högsta grad är
med i konstruktionen av ett aktiebolag. Därefter redogörs för olika former av
fullmakt i kapitel 3, följt av en beskrivning om ställföreträdarskap och
firmateckning i aktiebolag (kapitel 4). Därpå följer en redogörelse för
behörighet och befogenhet inom de båda rättsområdena, varpå en
jämförande analys av begreppsparet tar vid (kapitel 5). I nästkommande
kapitel behandlas frågan om i vilken utsträckning fullmaktsreglerna kan
komplettera reglerna om firmateckning i ett aktiebolag. I kapitel 7 kommer
ett fullmaktsrättsligt synsätt att appliceras på de verkställande bolagsorganen
och de särskilda firmatecknarna. Slutligen ges de avslutande kommentarerna
där aktiebolagskonstruktionen på ett illustrativt sätt benas upp i ett
kopplingsbegrepp bestående av avtal och fullmakter (kapitel 8).   
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2 En rättsekonomisk analys av
aktiebolaget

2.1  Aktiebolaget som en koordination av kontrakt
(nexus of contracts)1

Om en grupp människor skulle mötas på en marknad och inleda ett
samarbete av den typen som finns i ett aktiebolag skulle detta bli
problematiskt. Antalet kontrakt som skulle behöva slutas skulle bli
svåröverskådligt och kostsamt. Detta på grund av att varje finansiär, för att
garantera sin rätt till vinst, skulle behöva sluta kontrakt med var och en i
samarbetet. Istället för att agera på detta sätt genom marknaden så finns
aktiebolaget som alternativ. I aktiebolaget behöver varje aktieägare endast
ett aktiekontrakt där aktiebolagslagen enligt ett kontraktsteoretiskt
perspektiv kan ses som det grundläggande avtalsdokumentet. Exempel på
avtalsvillkor i detta avtalsdokument är personlig avtalsfrihet, begränsat
ansvar och rätt till andel i överskottet, residualen, det vill säga det som
återstår när alla övriga kontraktsparter fått sitt.

Vidare kan aktiebolaget enligt kontraktsteorin ses som en sammanfogning
av olika insatser i form av kapital, arbete och tjänster som syftar till
produktion av varor och tjänster. Sammanfogningen innebär enligt detta
synsätt att företaget utgör en koordination av kontrakt som bland annat
gäller anställning, uppdrag, aktier, lån och leveranser.2 I detta nätverk av
kontrakt är företagsledningen (styrelse och VD) den sammanhållande
länken.

                                                
1 Som instuderingsmaterial till detta avsnitt har anteckningar från Ingemar Ståhls
föreläsningar i rättsekonomi vid Lunds universitet, HT-1999, använts.
2 Bergström & Samuelsson, s. 38.
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Nedanstående figur illustrerar hur aktiebolaget kan ses som en ovan
beskriven koordination av kontrakt samt det vägval som företaget står inför
när det gäller att genomföra transaktioner inom företaget eller via
marknaden.

Figur 1. Nexus of contract

Finansiering av företaget

         

 Primär uppgift:

Hålla samman alla avtal         anställda, uppdragsavtal

Koordinator av alla avtal  

         hyra, äga

Källa: egen källa

2.2  Hierarki eller marknad för aktiebolaget?

Ronald Coase ställde den till synes oskyldiga frågan: varför finns det
företag? I den traditionella mikroteorin var det då egentligen bara
produktionsenheter med sina kostnadsfunktioner som hade studerats. Coase
svar på frågan varför det finns företag, var transaktionskostnader. I vissa fall
är nämligen kostnaderna för transaktioner inom företaget eller hierarkin
lägre än om de skulle genomföras på marknaden, eller då snarare mellan
hierarkier eller företag.3 

Således får storleken på företagets omfattning, frågan om maskiner och
fastigheter ska hyras eller ägas och om arbetskraften ska vara anställd eller

                                                
3 Ståhl, s. 22f.

    aktie     lån

 råvaror
  företagsledning Produkter

Arbetskraften

Byggnader,
maskiner
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hyras in genom uppdragsavtal, ett svar i termer av transaktionskostnader.
Om det är kostsammare med marknadsrelationer än med hierarkisk
ordergivning och integration väljs den senare formen.4 Med andra ord ska
frågan ställas om marginalkostnaden av att genomföra ytterligare
transaktioner i hierarkin är lika stor som motsvarande kostnad på
marknaden.5  Denna fråga ställer sig många företag idag. Exempelvis valde
Ericsson att inte satsa på egen mobiltelefontillverkning (inom hierarkin)
utan de använde sig av så kallad outsourcing och gav uppdraget till en
extern tillverkare istället (marknaden). Sådana bedömningar hänger ihop
med om företaget endast ska ägna sig åt sin kärnverksamhet eller inte.
Nämnas kan att Tetra Pak som är en av världens största köpare av
pappersmassa inte har en enda fabrik som tillverkar pappersmassa. Kanske
bedömer bolagsledningen att företaget bara ska tillverka det man gör bäst,
nämligen förpackningar (som då anses utgöra kärnverksamheten). 

Utgångspunkten i Coase analys av hierarki kontra marknad är alltså att det
är förenat med transaktionskostnader att operera i marknaden. I många fall
kan dessa transaktionskostnader sänkas genom att operera i en hierarkisk
organisation med tilldelningar, rekvisitioner och ordergivning istället för
marknadens frivilliga byten. Med detta i åtanke kan företaget ses som en ö
av planhushållning i marknadsoceanen. Exempel på kontraktsparter i
marknadsoceanen utgör leverantörer av råvaror respektive köpare av
produkter som i flertalet fall har kontrakt som regleras av avtalslagen och
köplagen. Exempel på kontraktsparter inom hierarkin är de anställda. De har
kontrakt som regleras via arbetsrätten. Dessa anställningskontrakt är normalt
ganska långsiktiga till sin karaktär. I många fall gäller nämligen regler med
så kallad tillsvidareanställning. Detta ger det normala anställningskontraktet
en speciell karaktär genom att det fungerar som ett ramavtal inom vilket mer
kortsiktiga överenskommelser kan träffas. I vissa fall kan dessa ensidigt
bestämmas av den ena kontraktsparten, exempelvis genom arbetsgivarens
rätt att leda och fördela arbetet. I andra fall ska den arbetande ses som
uppdragstagare som levererar en bestämd tjänst och kanske närmare ska
jämföras med leverantörer av råvaror, som står utanför hierarkin. Avtal med
uppdragstagare regleras genom köplag och avtalslag.6 

                                                
4 Ståhl, s.23.
5 Bergström & Samuelsson, s. 21.
6 Ståhl, s. 20ff.
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3 Olika former av fullmakt
Förutom att avtal kan ingås direkt mellan två parter, kan avtal även slutas
indirekt via en fullmäktig. Detta är i många situationer en praktisk utväg
eftersom det under mera utvecklade ekonomiska förhållanden är svårt eller
till och med omöjligt för många människor att personligen sluta alla avtal
själva. Vid rättshandlande genom fullmäktig är minst tre personer
inblandade. Den företrädde kallas fullmaktsgivaren, den rättshandlande
kallas fullmäktig och motparten kallas tredje man (10 § 1st AvtL). Termen,
tredje man, är något inadekvat eftersom det inte är fråga om någon
utomstående utan just motparten. I nyssnämnda trepartskonstellation, som
kallas direkt representation, finns det tre olika rättliga relationer:

� fullmaktsgivaren – tredje man

� fullmaktsgivaren – fullmäktigen

� fullmäktigen – tredje man

Den rättsliga relationen mellan fullmaktsgivaren och tredje man
kännetecknas som det yttre rättsförhållandet. Mellan fullmaktsgivaren och
fullmäktigen finns ett bakomliggande eller internt rättsförhållande som
vanligen har formen av ett sysslomannaavtal. Slutligen är fullmäktigen och
tredje man de som agerar vid rättshandlingens företagande.7 

Genom fullmäktigens rättshandling binds endast fullmaktsgivaren (och
eventuellt tredje man). Det faktum att fullmäktigen inte binds beror på att
handlandet skett i fullmaktsgivarens namn.8 

När det gäller reglerna om fullmakter på förmögenhetsrättens område
återfinns dessa i andra kapitlet i avtalslagen. Begreppet fullmakt
karakteriserades i lagmotiven som ”en till tredje man riktad förklaring av
huvudmannen, varigenom denne påtager sig följderna av den rättshandling
ställföreträdaren å hans vägnar företager”.9 Fullmakten avser alltså ett
yttre förhållande som är helt skilt från det uppdrag som fullmaktsgivaren ger
till fullmäktigen. Viljeförklaringen kan yttra sig i form av ett skriftligt
dokument, en muntlig förklaring eller en konkludent handling.10 Vidare är

                                                
7 Adlercreutz, s. 147ff.
8 Adlercreutz, s. 150.
9 Betänkande 1914, s. 62.
10 Dotevall & Tiberg, s. 42f.
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viljeförklaringen (fullmakten) normalt återkallelig. Den är ingen bindande
rättshandling av samma typ som anbud.11 

I litteraturen skiljer man på självständiga och osjälvständiga fullmakter.
Avsnitt 3.1 redogör för de självständiga fullmakterna medan avsnitt 3.2
behandlar den osjälvständiga fullmakten som brukar benämnas
uppdragsfullmakten. I avsnitt 3.3 redogörs för generalfullmakten som på
grund av sin särart behandlas i ett eget avsnitt.

3.1  De självständiga fullmakterna

Fullmakten kan enligt avtalslagens motiv bringas till tredje mans kännedom
genom att fullmakten anknyts vid ett eller flera fakta av vilka tredje man kan
hämta upplysning om fullmaktens existens.12 Fullmakt som bekantgjorts
tredje man på detta sätt kallas vanligen för självständig fullmakt. Det är
alltså synbarheten för tredje man som är ett utmärkande kriterium för
självständiga fullmakter.13 I det följande kommer alla sorters självständiga
fullmakter i avtalslagen att beskrivas var för sig.

 

3.1.1  Fullmakter med uttrycklig fullmaktsförklaring

Bland fullmaktsfakta intar fullmaktsförklaringen en särställning som
huvudmönstret för vad som är eller grundar en fullmakt, en sådan som utan
att det verkar konstlat kan karakteriseras som en till tredje man riktad
viljeförklaring. Det rör sig om den skriftliga fullmakten i 16 § AvtL som ges
till fullmäktigen för att av honom innehas och uppvisas för tredje man.
Vidare gäller det den direktmeddelade fullmakten i 13 § AvtL som bragts till
tredje mans kännedom genom ett till honom särskilt riktat meddelande från
fullmaktsgivaren. Slutligen finns kungörelsefullmakten i 14 § AvtL som
fullmaktsgivaren genom tidning eller på annat sätt kungjort för allmänheten.
De följande underavsnitten kommer att redogöra för var och en av de tre
nyssnämnda fullmakterna.14

                                                
11 Adlercreutz, s. 213.
12 Åhman, s. 317.
13 Grönfors (1961), s. 85.
14 Adlercreutz s. 165.
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3.1.1.1  Den skriftliga fullmakten

En fullmakt som uttryckts i en skriftlig handling genom att ge en viss nämnd
person rätt att företräda samt ingå en viss rättshandling för utfärdaren brukar
karakteriseras som en skriftlig fullmakt. Detta under förutsättning att
handlingen legitimerar företrädaren när denna uppvisas. En skriftlig
fullmakt behöver dock inte nödvändigtvis bara avse en enda rättshandling
utan den kan vara mer generell till sin karaktär. Det är inte heller någonting
som hindrar att den ställs till innehavaren, eller att den fullmäktiges namn är
utelämnat för att senare kunna sättas in. Vid sådana fullmakter anses den
som först fått handlingen ha rätt att sätta in en annan person i sitt ställe
genom att överlämna fullmakten eller fylla i hans eller hennes namn. I andra
fall anses utbyte i regel otillåtligt såvida det inte kan förväntas likgiltigt vem
som företar rättshandlingen. Exempelvis kan så antas vara fallet när
fullmakten avser enkla rättshandlingar såsom att sätta in pengar på banken
för någon.15 

Den skriftliga fullmakten återkallas genom att fullmaktshandlingen förstörs
eller återställs till fullmaktsgivaren enligt 16 § 1st AvtL. Ett meddelande till
fullmäktigen om att fullmakten ska upphöra kan endast åberopas mot tredje
man i ond tro enligt 20 § AvtL.  Gäller fullmakten endast rättshandlande
med viss eller vissa personer, är återkallelse genom meddelande direkt till
dessa lika godtagbart enligt 12 § 2st AvtL. Är fullmakten tidsbegränsad,
upphör dess legitimerande verkan automatiskt efter den angivna tidens
förlopp.16 

3.1.1.2  Den direktmeddelade fullmakten

En fullmakt som skriftligen eller muntligen riktas direkt till viss eller vissa
tredje män kallas direktmeddelad fullmakt. Sådan fullmakt i skriftlig form
kan överlämnas till tredje man av fullmäktigen som bud. Detta sätt att
använda en fullmakt kan fullmaktsgivaren använda sig av när han vet med
vilken eller vilka personer som fullmäktigen ska avtala med.17 Den
direktmeddelade fullmakten återkallas enligt 13 § AvtL genom ett särskilt
meddelande från fullmaktsgivaren att fullmakten inte längre ska gälla.
Återkallelsemeddelandet går på fullmaktsgivarens risk och behöver in casu
inte vara känt för tredje man. Om ett muntligt sådant meddelande till
exempelvis någon person på tredje mans kontor inte blir effektivt framfört
eller annars inte leder till att rättshandlandet på grundval av fullmakten

                                                
15 Dotevall & Tiberg, s. 45f.
16 Adlercreutz, s. 169ff.
17 Almén, s. 85.
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upphör torde det bero på den mottagande personens organisatoriska ställning
och hans ställningsfullmakt i passivt hänseende, huruvida återkallelse med
laga verkan får anses ha ägt rum hos tredje man eller ej. Fullmaktsgivaren
torde i detta fall stå risken för att meddelandet inte framförts till behörig
företrädare för tredje man.18 

3.1.1.3  Kungörelsefullmakten

En kungörelsefullmakt riktar sig till en obestämd krets av tredje män.
Kungörelsens syfte är ofta endast att bringa en förut given fullmakt till
allmänhetens kännedom. Därför är kungörelsefullmakten ofta kombinerad
med en ställningsfullmakt. Återkallelse av kungörelsefullmakt ska ske
genom tillkännagivande som kungörs i enahanda ordning enligt 14 § 1st
AvtL. I enahanda ordning betyder att återkallelsen ska ske på samma sätt
som fullmakten blev kungjord på. Exempelvis ska både annons och cirkulär
användas för att återkalla fullmakten om den blev kungjord med hjälp av
dessa båda former. Om hinder möter mot att återkalla fullmakten i enahanda
ordning, ska återkallelsen tillkännages på annat lika verksamt sätt enligt 14 §
2st AvtL.19

För verkan av återkallelse uppställs alltså inget krav på att tredje man ska ha
erhållit kännedom därom. Inte heller krävs att varje person som erhållit ett
cirkulär om fullmakten, också får ett cirkulär om återkallelsen. Detta
eftersom frågan handlar om en distribution som inte avser en individuellt
bestämd personkrets. Tredje man står alltså risken i detta avseende.20 

3.1.2  Ställningsfullmakten

En fullmaktstyp av mycket stor praktisk betydelse är ställningsfullmakten
som regleras i 10 § 2st AvtL. Ställningen ska den fullmäktige inta till följd
av avtal med annan, närmare bestämt fullmaktsgivaren. Det kan vara fråga
om ett anställningsavtal, vilket också kan utläsas explicit i lagtexten. I så fall
är det alltid ett avtal inom hierarkin. Avtal i annan form kan vara ett
uppdragsavtal, som tecknas inom hierarkin eller utanför denna, på den så
kallade marknaden.21 Avtalsrekvisitet i 10 § 2st AvtL har den betydelsen att
                                                
18 Adlercreutz, s. 173.
19 Adlercreutz, s. 174.
20 Adlercreutz, s. 174.
21 Se ovan under 2.2 om hierarki kontra marknad.
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ställningen måste härröra från fullmaktsgivaren. Med andra ord måste
ställningen ha tillkommit genom hans medverkan. Ställning på grund av lag
eller myndighets förordnande faller därmed utanför den definition som
ställningsfullmakten har enligt avtalslagen.22 

För att ställningsfullmakt ska föreligga måste emellertid vidare viss
behörighet enligt lag eller sedvänja följa av ställningen. Fullmaktsgivaren
får alltså finna sig i att svara för de rättshandlingar som företas av
ställningsfullmäktigen inom gränserna som följer av lag eller sedvänja.
Fullmaktsgivaren kan alltså inte variera behörigheten utan denna bestämmes
av faktorer som ligger utanför hans kontroll när han väl låtit någon inta
ifrågavarande ställning. Visserligen kan fullmaktsgivaren inskränka
fullmäktigens befogenheter genom instruktioner och dylikt men han kan
endast göra dessa inskränkningar gällande mot ondtroende motpart enligt 11
§ 1st AvtL. Adlercreutz menade att tämligen höga krav måste ställas på ond
tro i detta hänseende med hänsyn till motivuttalande samt den praktiska
funktion som ställningsfullmakten fyller. Undersökningsplikt för tredje man
kunde därmed inte komma ifråga enligt honom.23 

När det gäller ställningsfullmakten som en viljeförklaring från
fullmaktsgivaren till tredje man har kritik framförts mot detta synsätt av
bland annat Hellner. Han påpekade att det måste vara en fiktion att
exempelvis den som anställer en försäljare genom denna handling förklarar
för alla dem med vilka försäljaren kan komma att ingå avtal med att han är
villig att bli bunden av alla de avtal som försäljaren ingår.24 

Man brukar allmänt hänföra även ställningsfullmakten till de självständiga
fullmakterna. Därvid har man tydligen som avgörande kriterium på
självständighet betraktat det förhållandet att det finns utåt synbara tecken på
behörighet, vilka ger tredje man särskild anledning att räkna med att
fullmaktsgivaren ska bli bunden. I enlighet med detta bör
ställningsfullmakten bara bestå om det finns sådana utåt synbara tecken på
behörighet. Saknas denna synbarhet har ju tredje man handlat på egen risk,
och det finns då inte anledning att betrakta fullmäktigen som annat än en
uppdragsfullmäktig, vars behörighet, som vi ska se under 3.2, sammanfaller
med befogenheten.25 

Med utåt synbara tecken på behörighet avses i första hand själva ställningen.
Dennas synbarhet är uppenbar i sådana fall som affärsbiträdets ställning
bakom disken. Affärsbiträdet har enligt motiven behörighet att sälja de varor
som finns i butiken, men inte att företa inköp av lager och inventarier. Ofta
                                                
22 Adlercreutz, s. 179.
23 Adlercreutz, s. 180.
24 Hellner i SvJT 1984, s. 759.
25 Dotevall & Tiberg, s. 48f.
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ges emellertid inga som helst kriterier på ställningen vilket kan vara fallet
när någon i en affär uppger sig vara hembiträde i en viss familj och vill göra
kreditinköp för familjen. Hembiträdet anses enligt motiven ha behörighet att
göra smärre inköp för hushållet men inte att köpa möbler för arbetsgivarens
räkning. Saknas in casu yttre tecken på att den uppgivna ställningen
verkligen intas, synes det inte finnas skäl att tredje man ska ställas bättre än
han skulle göra enligt reglerna om uppdragsfullmakt; hade hembiträdet
förbjudits att göra inköp bör dennes arbetsgivare sålunda inte bli bunden.26 

Om behörigheten stadgas som nämnts att den ska följa av lag eller sedvana.
En vidsträckt behörighet enligt lag har till exempel, sedan gammalt,
befälhavaren på ett fartyg (se 6 kap 8 § SjöL). Eftersom behörigheten är
fastställd i lag krävs här inget ytterligare beträffande synbarheten, och lagen
behöver som bekant inte vara känd in casu. Där behörigheten följer av
sedvänja är frågan om synbarheten mer komplicerad. För att sedvana ska
kunna sägas avse behörigheten måste den ha skapats genom att tredje man
brukat godta mellanmannen som fullmäktig. Om det inom en begränsad
krets har blivit allmänt att man låter anställda utföra vissa uppgifter, så är
därför den uppkomna sedvanan inte omedelbart behörighetsskapande
utanför kretsen, med mindre den sedvanliga uppfattningen spritt sig utåt, till
allmänheten. Enligt Tiberg och Dotevall torde det emellertid inte krävas att
sedvanan ska vara känd av alla, utan endast att den typiskt sett är synbar.
Sedvänja är ett rekvisit som är tänjbart. Rekvisitet har en mer vidsträckt
betydelse än begreppet handelsbruk27. Begreppet sedvänja anses innebära att
ett handlingssätt har en viss geografisk spridning, medan begreppet
handelsbruk avser ett handlingssätt på ett mer begränsat geografiskt
område.28 

Återkallelse av ställningsfullmakt sker enligt 15 § AvtL ”därigenom att
fullmäktigen avlägsnas från tjänst eller annan ställning, i kraft varav han
varit befullmäktigad”. Det framhålls i motiven att vad som krävs för
avlägsnande måste avgöras efter omständigheterna i varje särskilt fall. Att
den anställde uppsägs till avflyttning är inte tillräckligt. Han måste effektivt
avstängas från den verksamhet som givit honom hans ställning. Sätter han
sig till exempel trots förbud i en butikskassa och uppbär betalning, blir
denna gällande mot huvudmannen, om betalaren (tredje man) är i god tro.
Om däremot någon själv, utan tidigare avtal eller medgivande av
fullmaktsgivaren intagit en ställning, till exempel satt sig i en butikskassa,
medför inte detta att vederbörande får en ställningsfullmakt.29 

                                                
26 Dotevall & Tiberg, s. 49.
27 Grönfors (1961), s. 155.
28 Dotevall & Tiberg s. 49f.
29 Adlercreutz, s. 180.
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3.1.3  Speciella ställningsfullmakter framväxta genom praxis 

Avtalslagens allmänna stadgande om ställningsfullmakt i 10 § 2st AvtL har
visat sig vara otillräckligt för att motsvara det praktiska handelslivets behov.
I rättsfall där en ställning i och för sig inte sedvanligen ansetts medföra
behörighet har det ändå ofta yrkats att personen ifråga handlat med bindande
verkan för fullmaktsgivaren. Sådana fall har inte sällan lett till att
fullmaktsgivaren bundits. Till en början doldes den utbyggnad av
bundenhetsfallen, som faktiskt ägde rum, bakom en hänvisning till
rättsfiguren tyst fullmaktsförklaring.30 Stödet för en sådan tyst
fullmaktsförklaring saknas i avtalslagen men finner stöd i motiven där man
uttalade följande om befullmäktigande genom huvudmannens passivitet31:

”Om t ex någon upprepade gånger uppträtt såsom fullmäktig för en annan
utan att denne haft något att anmärka däremot, kan i en sådan passivitet
under vissa förhållanden ligga en fullmakt att även för framtiden företaga
rättshandlingar av ifrågavarande slag.” 32

Dock blev spänningen så småningom stor i praxis mellan bundenhetsfall,
där en tyst viljeförklaring (passivitet) kunde framstå som trovärdig, och
sådana fall där man i själva verket kunde iaktta att fullmaktsgivaren alls inte
ville bli bunden men tredje man ändå hade fått ett grundat intryck av att
behörighet förelåg med hänsyn till omständigheterna (synbarhet). En
undersökning av materialet föranledde Grönfors att ställa upp två typer av
nybildningar i anslutning till avtalslagens bestämmelse om
ställningsfullmakt. Dessa var tolerans- och kombinationsfullmakten och kan
sägas utgöra en utbyggnad av ställningsfullmakten.33 

3.1.3.1  Toleransfullmakten

Sådana fall där bristen på sedvänja ansetts kunna botas genom förekomsten
av upprepade representationshandlingar från den föregivna fullmäktigens
sida utan ingripande av fullmaktsgivaren benämnde Grönfors som
toleransfullmakter.34 Dessa uppstår alltså genom att huvudmannen en tid
tolererar att någon avtalar för hans räkning och att huvudmannen uppfyller

                                                
30 Grönfors i JT 1990/91, s. 434.
31 Adlercreutz, s. 198.
32 Betänkande 1914, s. 71.
33 Grönfors i  JT 1990/91, s. 434.
34 Grönfors i JT 1990/91, s. 434.
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de slutna avtalen så att tredje man får uppfattningen att den rättshandlande
hade fullmakt.35 

Tanken bakom toleransfullmakten är enligt Grönfors att huvudmannen
borde ha ingripit, men när han nu inte gjort detta, drabbar bundenheten
honom närmast som en sanktion.36 Ett i praktiken vanligt fall är när ett barn
handlar i en affär för sina föräldrars räkning. Genom att betala utan
invändning kan föräldrarna sägas meddela tredje man, att barnet får
företräda dem vid vanliga inköp. I NJA 1974 s. 706 har HD även godtagit att
fullmakten kunnat uppstå utan medveten tolerans från fullmaktsgivarens
sida, där fullmaktsgivaren varit vårdslös.37 

NJA 1974 s. 706. En förman på ett företags postavdelning hade under lång tid obehörigen
lyft kontantbelopp på det lokala postkontoret, mot checker som han ifyllt på bolagets
blanketter. Uttagen kunde döljas på grund av mycket bristfällig internkontroll hos företaget,
och posttjänstemannen hade fått uppfattningen att förmannen handlat enligt instruktioner.
Företaget fick självt svara för betalningarna.

3.1.3.2  Kombinationsfullmakten

Sedvanerekvisitet i 10 § 2st AvtL kan enligt praxis också ersättas genom
förekomsten av vissa fakta, av vilka tolerans kan vara en av flera
omständigheter. Om dessa fakta, i särskild kombination med varandra,
skapar ett grundat intryck av behörighet utgör de en kombinationsfullmakt.
Ett exempel på kombinationsfullmakt ger NJA 1950 s. 186.38 

NJA 1950 s. 186. En bilförsäljare som klart saknade behörighet att motta betalning enligt
föreskrift i ordersedel och alltså inte skulle kunna ingå bindande avtal för bilfirman, fick
ändå kvittera ut handpenningen på grund av förekomsten av tre yttre omständigheter som
tillsammans ansågs grunda ett intryck av behörighet. 

Säljaren borde alltså ha ingripit för att undanröja detta välgrundade intryck
och därför drabbade fullmakten säljaren som en sanktion.39 På liknande sätt
uttryckte sig både majoriteten och minoriteten i NJA 1985 s. 717. Om man
läser deras uttalanden tillsammans, menar Hellner att följande regel kan
uppställas: 

                                                
35 Dotevall & Tiberg, s. 50.
36 Grönfors i JT 1990/91, s. 434.
37 Dotevall & Tiberg, s. 50.
38 Karnov, kommentar till 2:10 2st AvtL.
39 Grönfors i JT 1990/91, s. 434.
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”Om huvudmannen beter sig på sådant sätt, att tredje man får intrycket att
företrädaren har behörighet, så ansvarar huvudmannen på grund av det,
medan eljest behörigheten inte sträcker sig längre än som följer av styrkt
sedvana vilket ger ställningsfullmakt.”40 

3.2  Den osjälvständiga fullmakten:
Uppdragsfullmakten

En fullmakt kan enligt motiven till avtalslagen bringas till tredje mans
kännedom genom att fullmäktigen själv meddelar fullmaktens innehåll. I så
fall har fullmaktsgivaren nöjt sig med att ge fullmäktigen besked om vilka
rättshandlingar denne får lov att företa och överlämna åt denne själv att
meddela tredje man fullmaktens innehåll. En fullmakt av detta slag kallas
osjälvständig och sådan finns det bara en av och det är uppdragsfullmakten.
Uppdragsfullmakten grundar sig alltså enbart på det inre förhållandet mellan
fullmaktsgivaren och fullmäktigen och är inte synbar för tredje man i god
tro. Återkallelsen blir därför gällande först när meddelandet om att
fullmakten inte längre ska gälla kommer fullmäktigen till handa enligt 18 §
AvtL.41 Kan det visas att fullmakt (uppdrag) givits och inte återkallats före
rättshandlingens företagande, undgår inte huvudmannen att bli bunden.42 

Med hänsyn till obligationsrättskommitténs uppfattning att även denna
fullmakt är en till tredje man riktad viljeförklaring måste, enligt Adlercreutz,
frågan ställas om det är motpartens eller fullmäktigens befogade uppfattning
om fullmaktens innehåll som ska vara avgörande vid bestämmandet av
fullmaktens gränser? Det torde enligt Adlercreutz inte stå i strid med
avtalslagens principer att hävda, att fullmaktens gränser bör bedömas enligt
principerna för tolkning av det avtal som föreligger mellan fullmaktsgivaren
och fullmäktigen. Det föreföll enligt honom konstlat och olämpligt att skilja
på principerna för fastställande av innehållet i å ena sidan uppdraget och å
andra sidan fullmakten. Det finns inget underlag för att isolera den yttre från
den inre sidan av rättsförhållandet. Befogenheten och behörigheten anses
nämligen i princip sammanfalla och därmed även gränserna mellan å ena
sidan huvudmannens ansvar och å andra sidan fullmäktigens ansvar för
bristande fullmakt (25 § AvtL) respektive hans kontraktsansvar gentemot
huvudmannen. Den gemensamma partsavsikten, i den mån den kan
fastställas, och ytterst vad fullmäktigen med fog uppfattat som innehållet i
sitt uppdrag torde enligt Adlercreutz bli avgörande. Har fullmäktigen
missuppfattat vad som gäller om hans befogenhet, blir alltså

                                                
40 Hellner (1993), s. 55.
41 Karnov, kommentar till 2:18 AvtL.
42 Adlercreutz, s. 161.
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fullmaktsgivaren inte bunden utöver uppdragets innehåll enligt gängse
tolkningsprinciper.43 

3.3  Generalfullmakten

Generalfullmakt är inte något juridiskt begrepp. Det används inte i någon lag
och att närmare precisera innebörden är inte helt lätt. Vad som i allmänhet
avses är en fullmakt som ger innehavaren en i det närmaste generell
behörighet att företräda fullmaktsgivaren gentemot alla tredje män44. I
praktiken finns dock exempel på att man använder begreppet även för mer
inskränkta fullmaktshandlingar45. En av svårigheterna i att precisera
innebörden av generalfullmakten ligger alltså i att avgöra hur stora
inskränkningar som kan göras utan att fullmakten upphör att kallas
generalfullmakt. 

Två rekvisit måste vara uppfyllda för att det ska kunna röra sig om en
generalfullmakt. För det första ska behörigheten vara generell, vilket innebär
att den ska vara så gott som oinskränkt. För det andra ska fullmakten ge
denna generella behörighet gentemot alla tredje män. En fullmakt utan
inskränkningar men som gäller endast gentemot viss tredje man är inte att
anse som generalfullmakt.46 Innehavaren av en generalfullmakt har
följaktligen en mycket vid behörighet. Vid tillkomsten av avtalslagen antogs
att den här typen av fullmakter skulle få begränsad användning i praktiken.47

Prokuran utgör en generalfullmakt att företa rättshandlingar i och för en viss
rörelse.48 I 1 § prokuralagen sägs att den som innehar fullmakt som
uttryckligen förklarats vara prokura får ”i allt som gäller huvudmannens
näringsverksamhet handla på hans vägnar och teckna hans firma”.
Undantag görs för försäljning och inteckning av fast egendom eller tomträtt.
Prokura kan registreras enligt handelsregisterlagen men detta är inte
obligatoriskt. Det anses allmänt att prokura inte kan förekomma i
aktiebolag. Detta skulle vara att åsidosätta reglerna om styrelsens och VD:ns
uppgifter och ansvar såsom organ för bolaget och även passa illa ihop med
reglerna om firmateckning.49

                                                
43 Adlercreutz, s. 163f.
44 Åhman, s. 449f.
45 SOU 1998:47, s. 74.
46 Åhman, s. 450, not 454.
47 Prop 1915 nr 83, s. 68.
48 Adlercreutz, s. 176.
49 Åhman, s. 456.
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I aktiebolagsrättsliga sammanhang händer det inte sällan att någon ges
generalfullmakt att handla för bolagets räkning. En situation där det är
vanligt är vid köp av simultanbildade paketbolag. En annan, liknande
situation, är vid andra aktiebolagsöverlåtelser. Innan den sittande styrelsen
avgår, utfärdar den en generalfullmakt för köparen. Denne använder sedan
fullmakten för att sköta bolaget fram till dess att han har utsett en ny
bolagsledning. Mer ovanligt är att en generalfullmakt utfärdas för att någon
ska kunna rättshandla för bolaget vid sidan av styrelsen eller VD:n. Det
förekommer dock. Till exempel kan en tilltänkt köpare inför en
aktiebolagsöverlåtelse ges generalfullmakt ”att agera som VD”50 för att han
eller hon ska kunna pröva på att sköta bolaget.51 

Utfärdande av generalfullmakter i aktiebolag har dock sina begränsningar på
grund av regler i aktiebolagslagen. En generalfullmakt måste tolkas i
enlighet med kompetensfördelningsreglerna i 8:35 ABL och en sådan kan
exempelvis inte omfatta åtgärder som går utöver den löpande förvaltningen
om det är VD:n som utfärdat den. En andra begränsning måste enligt Åhman
vara att en generalfullmäktig inte utan styrelsens (eller i förekommande fall
VD:ns) medgivande kan överlåta fullmakten på annan. Detta stöder han på
principen att en fullmakt in dubio inte är överlåtbar. En konsekvens av
resonemanget leder till att generalfullmäktigs utfärdande av generalfullmakt
också kräver styrelsens (eller i förekommande fall VD:ns) tillstånd.
Ytterligare begränsning följer av 8:31 3st ABL. Där stadgas att aktieägarna
kan se till att det i bolagsordningen införs ett förbud för styrelsen att utse
särskilda firmatecknare. Det skulle i så fall vara underligt om ett sådant
förbud kunde kringgås genom att styrelsen istället väljer att utfärda en
generalfullmakt.52  

Rätten för en generalfullmäktig att företräda och teckna aktiebolaget blir lika
stor som för de ordinarie bolagsföreträdarna. Åhman menar dock att reglerna
om firmateckning i 8:29-8:32 ABL är exklusiva i den meningen att
aktiebolag53 inte på avtalsrättslig grund kan ge någon annan samma
generella behörighet att rättshandla för bolaget som de ordinarie
bolagsföreträdarna. Därför är användandet av generalfullmakter i aktiebolag
otillåtligt enligt honom. Därmed skulle ovanstående diskussion om
begränsningar i utfärdandet av generalfullmakter vara utan betydelse.
Exklusiviteten grundar Åhman på det publicitetsförfarande som är
förknippat med bolagsföreträdare till skillnad

                                                
50 Se hovrättens för västra Sveriges dom 1975-12-10, T 54, T 74/75. En tilltänkt
aktiebolagsköpare hade av bolagsföreträdarna tilldelats mandat att sköta bolagets
verksamhet ”med behörighet som verkställande direktör”. Tanken var att denne skulle få
pröva på att sköta företaget under en tid.
51 Åhman, s. 450f.
52 Åhman, s. 449ff.
53 I förstone verkar termen aktiebolag åsyfta aktieägarna samfällt, det vill säga
bolagsstämman. Men med uttrycket torde Åhman åsyfta de som utser generalfullmäktiga,
nämligen de verkställande bolagsorganen styrelse och VD.
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från generalfullmäktiga. Vidare menar han att användandet av
generalfullmäktiga vid sidan av de ordinarie bolagsföreträdarna leder till
olägenheter i form av oöverskådlighet. Dessutom är generalfullmakter lätta
att missbruka enligt Åhman.54 

Observeras bör också att Bulvanutredningen ifrågasätter om inte Åhmans
synpunkter är väl kategoriska och anser att det mycket väl kan finnas
tillfällen där goda skäl finns för att använda generalfullmakter i aktiebolag.
Exemplet som ges är den situation där en köpare av ett bolag vill säkerställa
att inte säljaren omedelbart efter det att likvid erhållits plundrar bolaget eller
företar annan transaktion som minskar värdet av bolaget. Genom att en
generalfullmakt omedelbart utfärdas kan köparen enkelt styrka sin
behörighet att exempelvis spärra och avsluta konton hos banker, avhämta
försändelser till bolaget eller ordna med ändring av post med mera.55 

3.4  Kombinationer av fullmakter

Såsom framgått av avsnitt 2.1.3 om speciella ställningsfullmakter kan
fullmakt grundas på kombinationer av fakta. Det kan också förekomma att
behörigheten kan grundas på två eller eventuellt flera fullmakter av olika
typ, som ibland är alternativa och ibland kumulativa. Exempel på det senare
är när en tillfällig skriftlig fullmakt går utöver gränserna för en föreliggande
mera permanent fullmakt såsom en ställningsfullmakt eller en till tredje man
direktmeddelad fullmakt. En annan kombination är att en
ställningsfullmäktig erhåller särskilt uppdrag och därmed uppdragsfullmakt
att företa en rättshandling. I detta fall är en självständig fullmakt kombinerad
med en osjälvständig.56 

                                                
54 Åhman, s. 449ff.
55 SOU 1998:47, s. 75f.
56 Adlercreutz, s. 206.
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4 Ställföreträdarskap och
firmateckning i aktiebolaget
8:29-8:32 i ABL upptar bestämmelser om ställföreträdarskap och
firmateckningsrätt. Regler om ställlföreträdarskap och firmateckningsrätt är
bestämmelser om vilka som är att anse som bolagsföreträdare samt om
formerna för utövande av ställföreträdarskapet och firmateckningsrätten.
Reglerna om behörighet och befogenhet i 8:35 ABL kan lämnas åt sidan vid
ställföreträdarskap och firmateckningsrätt därför att om de sistnämnda
åsidosätts behöver man inte fundera över om det är behörigheten eller
befogenheten som har överskridits och därmed om 8:35 ABL ska
tillämpas.57 

Företagsledningen och de särskilda firmatecknarna är, enligt 8:29-8:31 ABL,
ställföreträdare för associationen, det vill säga de företräder själva eller
genom fullmäktige associationen vid avtal och andra rättshandlingar med
utomstående samt inför domstolar och andra myndigheter.58

4.1  Styrelsen som ställföreträdare och
firmatecknare

8:29 1st ABL innehåller aktiebolagslagens huvudregel ifråga om
ställföreträdarskap och firmateckningsrätt. Där sägs att styrelsen företräder
bolaget och tecknar dess firma. Rätten att företräda bolaget och teckna dess
firma är avhängig de enskilda ledamöternas styrelseuppdrag. Den
uppkommer vid tillsättningen och upphör vid entledigande eller avgång.59

Eftersom styrelsens behörighet att företa rättshandlingar är begränsad av den
legala funktionsfördelningen mellan bolagsorganen (se nedan under 5.2.1),
är styrelsens behörighet snävare än dess firmateckningsrätt. Styrelsen har
inte med stöd av aktiebolagslagen behörighet att företräda bolaget
beträffande legala stämmoåtgärder. Detta följer av 8:35 1st ABL jämfört
med 8:25 1st ABL. Rätten att teckna bolagets firma ligger dock enligt 8:29
1st ABL hos styrelsen även i dessa angelägenheter.60 

                                                
57 Åhman, s. 296.
58 Nial & Johansson, s. 115.
59 Åhman, s. 298ff.
60 Åhman, s. 302. 
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4.2  VD som ställföreträdare och firmatecknare

När det finns en verkställande direktör i bolaget, har denne alltid rätt att
företräda bolaget och teckna firman i fråga om åtgärder inom området för
den löpande förvaltningen (se 8:30 och 8:25 ABL). Begreppet löpande
förvaltning behandlas närmare under avsnitt 5.2.

4.3  Särskild firmatecknare

Firmateckning genom styrelsen kan många gånger upplevas som betungande
och opraktiskt, särskilt när styrelsen består av fler än två personer. Styrelsen
har därför givits möjlighet att utse en eller flera enskilda styrelseledamöter,
verkställande direktören eller någon annan till särskild firmatecknare med
rätt att ensam företräda bolaget och teckna dess firma, enligt 8:31 1st 1p
ABL. Bemyndiganden av detta slag är mycket vanliga i aktiebolag. En
förutsättning för att ett dylikt bemyndigande ska få lämnas är dock, enligt
stadgandet, att aktieägarna inte har förbjudit styrelsen att utse särskild
firmatecknare genom att uppta en regel därom i bolagsordningen.61 
Enligt 8:32 ABL kan styrelsen förena ett bemyndigande om särskild
firmateckningsrätt med en föreskrift om att firmateckningsrätten endast får
utövas gemensamt med annan. Föreskrifter om sådan kollektiv
firmateckningsrätt är mycket vanliga. Därmed tillgodoses bolagets intresse
av säkerhet och kontroll genom att flera personer deltar vid firmateckningen.
Därigenom har de möjlighet att utöva ömsesidig kontroll över varandra. Ett
annat skäl till att ett bemyndigande förenas med en sådan föreskrift är att
styrelsen vill minska riskerna för missbruk och misstag från de särskilda
firmatecknarnas sida. Enligt 8:32 ABL, läst motsatsvis, kan en föreskrift om
kollektiv firmateckning registreras. Enligt 18:3 ABL får denna registrering
verkan mot tredje man såtillvida att han anses känna till inskränkningen
(positiv publicitetsverkan). En förutsättning är att uppgifterna har
publicerats i Post- och Inrikes Tidningar. Andra inskränkningar som kan
finnas i bemyndigandet går inte att få registrerade och publicerade.
Samtidigt kan tredje man förlita sig på att registeruppgiften är riktig, se
18:3a (negativ publicitetsverkan).62

                                                
61 Åhman, s. 304.
62 Åhman, s. 306f.
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5 Behörighet och befogenhet
Som ”begreppspar” började uttrycken behörighet och befogenhet att
användas i och med avtalslagens tillkomst 1915. Från avtalslagen spred sig
begreppsbildningen till bland annat aktiebolagsrätten vid tillkomsten av
1944 års aktiebolagslag.63 

En närmare studie av den aktiebolags- och avtalsrättsliga litteraturen visar
att terminologierna innehåller betydande oklarheter. Särskilt i
aktiebolagsrätten går uppfattningarna starkt isär rörande vad som avses med
uttrycken behörighet och befogenhet. Följande tre underavsnitt syftar till att
försöka bena upp problemet och hitta användbara definitioner för
begreppsparet inom respektive rättsområde.

5.1  Terminologin i avtalslagen

Innan man över huvud taget börjar fundera i banor av behörighets- och
befogenhetsöverskridande kan man ha portalbestämmelsen om fullmakt i 10
§ 1st AvtL som utgångspunkt och först ta reda på om det varit fråga om en
”kompetent fullmäktig som företagit en rättshandling i fullmaktsgivarens
namn”.

Förutsättningarna för att tredje man ska bli bunden är alltså först och främst
att det rör sig om en ”kompetent fullmäktig” vilket han blir om han har
rättskapacitet64 och fullmakten är giltig. Fullmakten blir alltid ogiltig när
fullmaktsgivaren på grund av omyndighet saknar förmåga att själv
rättshandla. Vidare blir fullmakten alltid ogiltig när den framkallats genom
grovt tvång enligt 28 § AvtL. Är fullmakten behäftad med sådan ogiltighet
som för sin verkan är beroende av tredje mans onda tro enligt 29-34 §§ AvtL
uppkommer frågan om det är fullmäktigens eller tredje mans onda tro som
är avgörande. Klart är till en början att tredje man aldrig kan stödja sig på en
rättshandling om han varit i ond tro vid dess företagande, även om
fullmakten skulle ha självständig giltighet. Tredje mans onda tro är alltså
alltid relevant. Vid de självständiga fullmakterna är det endast tredje mans
onda tro som har betydelse. Var bara tredje man i god tro blir alltså
fullmakten verksam även om den framkallats exempelvis genom
fullmäktigens svek mot huvudmannen (30 § AvtL). Vid uppdragsfullmakten
förhåller det sig däremot på ett annat sätt. Normgivande för fullmaktens
omfattning är ju här uppdraget och om uppdraget är behäftat med ogiltighet
blir även själva fullmakten ogiltig.65 

                                                
63 SOU 1941:9, s. 52f.
64 Rättskapacitet har varje fysisk och juridisk person.
65 Dotevall & Tiberg, s. 44ff. 
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Rekvisitet ”företagit” betyder bokstavligen att fullmäktigen aktivt
representerar fullmaktsgivaren. Därför är fullmaktens funktion som
partsbindningsmedel påtänkt i främsta rummet. Det finns dock även
kompletterande passiva funktioner. Exempel på detta är att den fullmäktige
med bindande verkan för sin huvudman kan motta betalning, realprestation
samt mottagandehandlingar. Han kan också förfoga över fullmaktsgivarens
tillgångar, med andra ord förfogandehandlingar.66 

Eftersom avtalslagens fullständiga namn är ”Lagen om avtal och andra
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område” kan man sluta sig till att
”rättshandlingen” som fullmäktigen företar ska vara förmögenhetsrättslig.
Dock var det enligt Almén67 öppet huruvida rättshandlingar på
familjerättens område borde vara underkastade avtalslagens rättsregler eller
andra rättsregler.68 Se exempelvis de båda familjerättsliga fallen; NJA 1961
s. 124 och 1965 s. 345 där analogier gjordes till avtalslagens
ogiltighetsregler. Man kan även tänka sig att en domstol vid en tvist skulle
bedöma fullmaktsreglerna som analogt tillämpliga på
förvaltningsrättshandlingar, exempelvis när någon skriver under
deklarationen för annan.

Huruvida en fullmäktig handlat ”i fullmaktsgivarens namn” eller i eget
namn kan ibland vara osäkert. Enligt motiven till 10 § AvtL sägs en
fullmäktig handla i fullmaktsgivarens namn, ”när han uppträder på sådant
sätt, att den, gentemot vilken rättshandlingen företages, får klart för sig, att
rättshandlingen skall grunda ett rättsförhållande mellan honom och den
person, för vars räkning den handlande är verksam, så att det är till denne
han har att hålla sig, när han vill göra sina rättigheter på grund av
rättshandlingen gällande”69 

Obligationsrättskommittén yttrade sig även om bedömningen i osäkra fall,
då ”den handlande icke genom sitt uppträdande ådagalagt, huruvida det
varit hans mening att handla i eget eller i annans namn”. Han måste då ”i
allmänhet anses hava handlat i eget namn”.70 Med denna presumtion för
handlande i eget namn måste det ligga i fullmäktiges intresse att klargöra, att
han handlat såsom fullmäktig för annan. Att risken för oklarhet i sådant
hänseende i princip vilar på honom synes vara en ganska allmän uppfattning
i litteraturen.71 

Denna bevisbörderegel gäller alltså det fall, då tredje man vill kräva
prestation av fullmäktigen och denne vill hänvisa honom till
fullmaktsgivaren. Presumtionen blir inte densamma om tredje man vill

                                                
66 Karnov, kommentar till 2:10 1 st AvtL. 
67 Tore Almén var en av männen i obligationsrättkommittén som sedan tillsammans med
Rudolf Eklund kommenterade avtalslagen.
68 Almén, s. 3.
69 Betänkande 1914, s. 70.
70 Betänkande 1914, s. 70.
71 Adlercreutz, s. 208.
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kräva fullmaktsgivaren och denne gör gällande att fullmäktigen handlat i
eget och inte i hans namn. Tvärtom kan fullmaktsgivaren, om han tillägnat
sig tredje mans prestation, bli betalningsskyldig om han inte visar att
fullmäktigen handlat i eget namn, och i vissa fall eventuellt även om så
skett.72 Dessa fall, främst bulvanfall, lämnas här åt sidan. 

Sett utifrån frågan om en kompetent fullmäktig företagit en rättshandling i
fullmaktsgivarens namn tar man reda på om fullmäktigen hållit sig inom
behörigheten som är en vidare förutsättning för att fullmaktsgivaren ska bli
bunden, bortsett från ratihabition och passivitet (se nedan under 5.1.2).

5.1.1  Fullmäktiges behörighet

Obligationsrättskommittén gjorde en grundläggande definition av begreppet
behörighet i avtalslagens förarbeten. Med begreppet behörighet avsåg
kommittén ”den rätt att handla för fullmaktsgivarens räkning, som på
grund av fullmakten tillkommer fullmäktigen i förhållande till tredje man”.
Beskrivningen klargör att behörigheten har sin grund i fullmakten. För att
helt kunna tillgodogöra sig denna beskrivning måste man ha kommitténs
definition om fullmakten som en viljeförklaring från fullmaktsgivaren till
tredje man klart för sig. Innebörden av denna viljeförklaring är att
fullmaktsgivaren påtar sig konsekvenserna av fullmäktigens åtgärder i den
mån som de faller inom fullmaktens gränser, enligt 10 § 1st AvtL. Handlar
fullmäktigen utanför fullmaktens gränser har han således handlat utanför sin
behörighet (se 10 § 2st AvtL).73 

Av avtalslagen kan utläsas att fullmaktens gränser, omfattningen av
fullmäktigens behörighet om man så vill, fastställs på i princip fyra olika sätt
allt efter vilken typ av fullmakt det är fråga om. Vid direktmeddelad
fullmakt (13 § AvtL) liksom vid skriftlig fullmakt (16 § AvtL) och
kungörelsefullmakt (14 § AvtL) bestäms fullmaktens gränser genom
tolkning av den rättshandling som ligger till grund för fullmakten. Vid
ställningsfullmakt bestäms istället fullmaktens gränser av lag eller sedvänja
(10 § 2st AvtL), av tolerans (praxis) eller kombinationer av fakta (praxis). I
praxis finns ett rättsfall som på ett mycket bra sätt markerar
ställningsfullmaktens yttergränser. 

NJA 1990 s. 591. Ett mindre företag var uppdelat i två avdelningar, av vilka en drev handel
med maskiner. Denna avdelning förestods av K. I målet var ostridigt att K på grund av sin
ställning var behörig att med för företaget bindande verkan ingå avtal om köp och
försäljning av maskiner. Fråga var om K också var behörig att ingå ett avtal om
slutreglering av en tvist som uppkommit i förhållande till en köpare av en maskin, där köpet
ansågs vara hävt och köparen fick rätt att mot återlämnande av maskinen få tillbaka
pengarna, 140 000 DM, jämte skadestånd. Först prövade HD om det allmänna stadgandet i
10 § 2st AvtL medförde behörighet. HD menade, efter att ha hört Stockholms

                                                
72 Adlercreutz, s. 208.
73 Åhman, s. 119.
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handelskammare, att det inte förelåg någon sedvänja av innebörd att personer i K:s ställning
fick träffa förlikningsavtal av aktuellt slag. Därför kunde inte K på avtalslagens
bestämmelse grunda någon behörighet. HD fortsatte därefter sin analys och konstaterade att
K inte tidigare för säljaren slutit avtal om hävning av köp av större ekonomisk betydelse.
Någon slags tolerans från säljarens sida förelåg alltså inte. 

När det gällde kombinationsfullmakten som grund för behörighet menade HD att köparen
inte hade något fog för att enbart utifrån det förhållandet att K var behörig att för säljaren
träffa avtal om köp och försäljning av maskiner dra den slutsatsen att K också var behörig
att ingå ett avtal om hävning. Inte heller det faktum att säljaren hade klart för sig att K
skulle diskutera hävningen med köparen kunde binda säljaren eftersom K utan någon
föregående diskussion med säljaren ingick avtalet om hävning.

HD hävdade att köparen tog en risk genom att inte förvissa sig om att K var behörig att ingå
avtal om hävning.

I rättsfallet har man alltså passerat yttergränsen för möjligheten att bygga ut
avtalslagens regel om ställningsfullmakt genom särskilda behörighetstyper.74

När det gäller uppdragsfullmakt är en tolkning av rättsförhållandet mellan
fullmaktsgivare och fullmäktig avgörande för behörighetens
omfattning.Rättshandlar en fullmäktig utan uppdrag, även kallad gestor, och
denne har rätt till ersättning från fullmaktsgivaren, anser Håstad att den
fullmäktige har behörighet att omedelbart förplikta fullmaktsgivaren i
förhållande till tredje man. Håstad finner visst stöd härför i lag och
förarbeten (främst 24 § AvtL). Något stöd i rättspraxis har han dock inte
kunnat hitta.75

Några exempel ska anges för att göra det sagda om olika fullmakters gränser
överskådligt:
 

� Ett fullmaktsdokument eller en kungörelse befullmäktigar B att för
A:s räkning inköpa målarfärg för 5000 kronor. (skriftlig fullmakt och
kungörelsefullmakt)

 
� Enligt en viss (hypotetisk) sedvänja, tolerans eller kombinationer av

fakta har B som är anställd som målare hos A rätt att för sin
arbetsgivares räkning köpa färg upp till 5000 kronor.
(ställningsfullmakt)

 
� B erhåller A:s uppdrag att för dennes räkning köpa färg för 5000

kronor. (uppdragsfullmakt)
 

� B kan inhandla färg för 5000 kronor med rätt till ersättning från
fullmaktsgivaren trots att han inte erhållit dennes uppdrag. (gäller
alla fullmakter) 

                                                
74 Grönfors i JT 1990/91, s. 435f.
75 Håstad, s. 232ff, 253f.
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I samtliga dessa fall är B:s behörighet densamma, nämligen att köpa färg för
5000 kronor. Köper han färg till ett större belopp är det frågan om ett
behörighetsöverskridande. 

5.1.2  Verkan av fullmäktiges behörighetsöverskridande

För fullmaktsgivarens bundenhet är det nödvändigt att fullmäktigen hållit
sig inom gränserna för sin behörighet. Har fullmäktigen överskridit sin
behörighet, så medför detta att avtalet, bortsett från ratihabition och
passivitet (se nedan), i sin helhet blir oförbindande för fullmaktsgivaren. Om
alltså fullmäktigen var behörig att göra inköp av färg för 5000 kronor, men
trots detta köpt färg för 6000 kronor, kan tredje man inte i efterhand tvinga
fullmaktsgivaren att behålla färg ens för 5000 kronor, som fullmaktsgivaren
ursprungligen varit beredd att lägga ut på målarfärg.76 Däremot kan
fullmaktsgivaren ratihabera det obehörigen ingångna avtalet vilket får till
följd att detta får samma rättsverkan som ett behörigen slutet avtal77.
Exempel på ratihabition är när fullmaktsgivaren godkänner avtalet i
efterhand. Fullmaktsgivaren kan även utan uttryckligt godkännande bli
bunden. Detta om han med kännedom om fullmäktigens obehöriga
handlande tillägnar sig dennes prestation. Fakturan kan då få en avgörande
betydelse som bevisfaktum när det gäller fullmaktsgivarens kännedom om
fullmäktigens obehöriga handlande, men fakturan torde inte ha någon
betydelse för avtalsverkan i sig. Om fullmaktsgivaren tillägnar sig
målarfärgen med kännedom om fullmäktigens obehöriga handlande får detta
till följd att rättsverkan blir detsamma som ett behörigen ingånget avtal.78 

5.1.3  Fullmäktiges befogenhet

Även begreppet befogenhet definieras i avtalslagens förarbeten. Med detta
begrepp betecknade obligationsrättskommittén ”den rätt att handla för
fullmaktsgivarens räkning som på grund av det bakomliggande förhållandet
tillkommer fullmäktigen gentemot fullmaktsgivaren”. Denna definition ger
besked om de rättsfakta som är av betydelse för fullmäktigens befogenhet.
Fullmäktigens befogenhet är ofta mera begränsad än behörigheten genom
särskilda instruktioner, vilka av naturliga skäl vanligen bör hemlighållas för
motparten, om fullmäktigen har till uppgift att förhandla till sig bästa
möjliga villkor för sin fullmaktsgivare. Detta bakomliggande
rättsförhållande, som följer reglerna för den avtalstyp det gäller, är vanligen
ett sysslomannaavtal vilket ofta kallas uppdrag. Uppdraget innebär att
fullmäktigen är förpliktad att rättshandla för fullmaktsgivarens räkning.
Handlar fullmäktigen i strid med någon av de för honom synbara

                                                
76 Dotevall & Tiberg, s. 55.
77 Almén, s. 63.
78 Håstad, s. 3.
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förpliktelser som tillkommer honom på grund av rättsförhållandet till
fullmaktsgivaren, har han överskridit sin befogenhet. Det är emellertid i det
enskilda fallet fråga om ett befogenhetsöverskridande endast om det varit
synbart för fullmäktigen att han handlade i strid med uppdragsavtalet i vid
mening. Det är uppdraget i vid bemärkelse som är grunden för och avgör
omfattningen av fullmäktigens befogenhet. Utfyllande regler om
sysslomannaskap bör inte heller hållas utanför befogenhetsdefinitionen,
enligt Åhman.79 

Sysslomannaskapet eller uppdraget kan avse endast en särskild transaktion,
till exempel ett köp, men kan också ingå som ett led i en mera omfattande
verksamhet för huvudmannens räkning på grundval av ett arbetsavtal av
något slag. Rättshandlandet utgör ett slags arbetsprestation för annans
räkning, varvid förpliktelserna ofta omfattar även annat än att företa
rättshandlingar. Är fullmäktigen att anse som arbetstagare i förhållande till
huvudmannen, är avtalet ett anställningsavtal. Är han inte det, kallas avtalet
uppdragsavtal. Fullmakt behöver dock inte vara förenad med vare sig
uppdrag eller annat avtal. Den kan ha utfärdats för att finnas till hands vid
behov eller kan den förenas med endast en tillåtelse att handla i
huvudmannens namn.80  

5.1.4  Verkan av fullmäktiges befogenhetsöverskridande

11 § AvtL behandlar verkan av fullmäktiges befogenhetsöverskridande.
Båda styckena i 11 § AvtL, rörande självständig i första stycket respektive
osjälvständig fullmakt i andra stycket, har formen av ogilitghetsregler.
Befogenhetsöverskridande av en fullmäktig som är utrustad med en
självständig fullmakt medför att rättshandlingen inte kan göras gällande mot
fullmaktsgivaren om tredje man var i ond tro.81 Frågan är dock vad som
gäller om en fullmäktig med en självständig fullmakt agerar utan att det
föreligger något uppdrag som ger honom befogenhet att företa en
rättshandling med stöd av fullmakten. 11 § 1st AvtL omfattar uttryckligen
bara det fallet att fullmäktigen överskrider sin befogenhet genom att handla i
strid med särskilda inskränkande instruktioner. Stadgandet anger alltså inte
vad som gäller när en fullmäktig handlar helt utan uppdrag. Märkligt vore
dock om en tredje man, som känner till eller bör känna till att uppdrag
saknas, kunde binda fullmaktsgivaren till en rättshandling som fullmäktigen
företagit inom ramen för fullmakten. Stöd för en regel enligt vilken
fullmaktsgivaren kan hävda ogiltighet har i litteraturen sökts i en analogi till
20 § AvtL. Stadgandet anger att den tredje man som är i ond tro om att
fullmaktsgivaren, utan att i vederbörlig ordning ha återkallat en fullmakt, har
tillsagt fullmäktigen att inte göra bruk av fullmakten eller på annat sätt

                                                
79 Åhman, s. 123ff.
80 Adlercreutz, s. 155.
81 Adlercreutz, 211.
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tillkännagivit en vilja att fullmakten ej längre ska gälla, inte kan binda
fullmaktsgivaren till åtgärder som fullmäktigen företar med stöd av
fullmakten.82

Vid osjälvständig fullmakt blir fullmaktsgivaren aldrig bunden om en
fullmäktig överskridit sin befogenhet. Den som väljer att i egenskap av
tredje man förlita sig på vad den uppdragsfullmäktige själv uppger om sin
behörighet får finna sig i att därmed också bli drabbad av en intern
inskränkande instruktion (exempelvis att inte sälja under ett bestämt pris),
även om han är i god tro. Fullmaktens omfattning innebär ju som nämnts
tidigare att dess behörighetsgräns sammanfaller med dess
befogenhetsgräns.83 

Rättspraxis som gäller 11 § AvtL är ganska intetsägande, men ett par fall
rörande ond tro angående befogenheten ska i alla fall anföras:84

NJA 1922 s. 508. En bank hade visserligen kännedom om ett kontrakt, som inskränkte en
prokurists befogenheter ifråga om betalningsåtaganden för firmans räkning, men därmed
ansågs inte banken ha insett eller bort inse att prokuristen genom sitt handlande överskridit
sin befogenhet. Att skriva på växlar ingick normalt i en prokurists uppgifter. Att banken
skulle ta hänsyn till ett kontrakts inskränkande föreskrifter var för mycket begärt.

NJA 1929 s. 124. Rättsfallet är ett sådant typiskt fall som 11 § AvtL syftar på, nämligen när
en prisföreskrift påstås ha blivit åsidosatt. Det pris, för vilket en skogsfaktor T inropat en
pråm, var högre än det som bolaget påstod sig ha givit instruktion om. Eftersom säljaren
varken insett eller bort inse detta, ansågs bolaget vara bundet av köpeavtalet. Hade T inte
ansetts ha självständig fullmakt utan såsom underinstanserna och minoriteten i HD ansåg
endast ha haft uppdrag att inköpa pråmen för högst ett visst pris, hade köpet inte kunnat
göras gällande mot bolaget (11 § 2st AvtL).

5.2  Terminologin i aktiebolagslagen

8:35 i ABL reglerar rättsverkningar av en bolagsföreträdares rättshandlingar
för bolaget. Stadgandet utgår från den outtalade huvudregeln att styrelsen,
VD och de särskilda firmatecknarna har förmåga att binda bolaget när de
rättshandlar för bolaget. Från huvudregeln görs sedan undantag för de fall då
rättshandlingen företagits i strid med bolagsföreträdarnas behörighet eller
befogenhet. 8:35 ABL består av fyra olika regler. De två första bildar ett
första stycke och behandlar behörighetsöverskridande. Två regler om
befogenhetsöverskridande bildar i sin tur ett andra stycke. Innan man över
huvud taget börjar fundera i banor av behörighets- och
befogenhetsöverskridande måste det vara fråga om en ”kompetent
bolagsföreträdare som har företagit en rättshandling för bolaget”. I 8:35
1st 1p ABL är dessa rekvisit uttalade, i övriga tre meningar är de
underförstådda. 
                                                
82 Åhman, s. 180.
83 Karnov, kommentar till 11 § 2st AvtL.
84 Adlercreutz, s. 212.
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”Kompetent bolagsföreträdare” innebär att en rättshandling måste vara
företagen av styrelse, VD eller särskild firmatecknare. För samtliga dessa
krävs registrering (8:36 ABL), samt att ingen är underårig, har förvaltare, är
underkastad näringsförbud eller är konkursgäldenär, enligt 8:9 ABL. Vidare
måste VD, minst halva antalet styrelseledamöter samt en av de särskilda
firmatecknarna vara bosatt inom EES-området. Dessutom kan
bolagsordningen innehålla ytterligare krav på kvalifikation.85 En
bolagsföreträdares kompetens att företräda bolaget förutsätter emellertid att
han i vederbörlig ordning utsetts till bolagsföreträdare. Om någon ger sken
av att vara utsedd till VD, genom att exempelvis förfalska ett
styrelseprotokoll, har han inte kompetens att binda bolaget. Inte heller en
styrelse som i strid med lagens och bolagsordningens bestämmelser utsetts i
annan ordning än på stämman har kompetens att företräda bolaget och
teckna dess firma.86 

Rekvisitet ”företagit” kräver bokstavligen aktiv representation från
bolagsföreträdarnas sida. Härmed förstås att ett ombud företar en
rättshandling för annans räkning i förhållande till tredje man.
Aktiebolagslagen innehåller inget uttryckligt stadgande om passiv
representation, det vill säga de fall där en rättshandling som företas av en
tredje man mottas av företrädaren för bolaget. Var och en av
styrelseledamöterna har emellertid alltid rätt att representera bolaget vid
olika typer av mottagandehandlingar. Samma rätt tillkommer en särskild
firmatecknare (även i de fall då han endast i förening med annan äger utöva
firmateckningsrätten.). VD å sin sida torde ha passiv behörighet i samma
utsträckning som han har aktiv behörighet. Det vill säga, han kan motta
rättsliga meddelande vilka till sin karaktär är sådana att de faller inom ramen
för den löpande förvaltningen.87

Rekvisitet ”rättshandling” åsyftar rättshandlingar på förmögenhetsrättens
område eftersom aktiebolaget som rättssubjekt i princip endast är verksamt
inom förmögenhetsrätten. Under sådana omständigheter faller sålunda
processhandlingar och det som brukar kallas förvaltningsrättshandlingar
utanför begreppet. Normalt sett torde dock 8:35 vara analogt tillämplig på
dessa båda typer av handlingar.88

 
Rekvisitet ”för bolaget” innebär att rättshandlingen ska ha företagits för
bolaget och inte för bolagsföreträdarnas personliga räkning. Har
bolagsföreträdaren rättshandlat för egen del är det naturligtvis han själv som
är ansvarig för de förpliktelser som följer av avtalet. Ibland är det oklart för
vems räkning en rättshandling är företagen. Då är det den gemensamma
partsavsikten som i första hand är avgörande vid bedömningen av i vems
namn rättshandlingen är utförd. Som regel bör man dock kunna ta för givet
                                                
85 Åhman, s. 302.
86 Kedner & Roos, s. 220f.
87 Åhman, s. 477ff.
88 Åhman, s. 487ff.
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att en rättshandling som är företagen av ett bolags styrelseledamöter och
som ligger inom ramen för bolagsverksamhetens föremål och syfte varit
tänkt att förplikta bolaget och inte dem själva.89 

5.2.1  Bolagsföreträdarnas behörighet

8:35 1st ABL hänvisar som sagt till bolagsföreträdarnas behörighet.
Behörigheten är bolagsföreträdarnas förmåga att genom avtal eller andra
rättshandlingar binda bolaget i förhållande till tredje man. Förmågan för en
bolagsföreträdare att binda aktiebolaget fastställs av gällande rättsregler som
bestämmer förutsättningarna för omfattningen av dennes behörighet.90

Förutsättningarna i ovan nämnda rättsregler utgörs av styrelsens respektive
VD:ns legala förvaltningsfunktion. De allmänna bestämmelserna om
styrelsens legala förvaltningsfunktion finns i 8:3-5 i ABL. Bestämmelserna
utgör ingen uttömmande uppräkning. Ytterligare reglering av styrelsens
uppgifter finns i såväl aktiebolagslagen som i andra författningar. Enligt 8:3
besitter styrelsen det primära ansvaret för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Bolagsstämman har emellertid i
sin position som bolagets högsta beslutande organ också möjlighet att
besluta i ärenden inom dessa områden. Styrelsen måste rätta sig efter
stämmans anvisningar i den mån de inte strider mot lag eller
bolagsordningen.91 För att utröna vad som bestämmer gränserna för
styrelsens förvaltningsrätt måste man gå till förarbetena till 1944 års
aktiebolagslag. Där sägs att gränserna bestäms utifrån bolagsstämmans
legala beslutsbefogenheter. Styrelsens legala förvaltningsfunktion kommer
sålunda att definieras som omfattande de områden där stämman inte har
exklusiv rätt att fatta beslut. Stämmans lagstadgade befogenheter ges på
skilda ställen i aktiebolagslagen. Därtill har stämman tilldelats
beslutskompetens i de frågor som inte uttryckligen faller under något annat
beslutsorgans exklusiva kompetens.92

I doktrinen har dessutom diskuterats huruvida stämman har en oskriven
exklusiv kompetens att besluta i frågor som är osedvanliga eller på annat
sätt extraordinära, eventuellt även frågor som är särskilt viktiga eller
betydelsefulla. Exempel på denna oskrivna exklusiva kompetens skulle
kunna vara nedläggning av en filial eller en försäljning av bolagets rörelse
eller del därav. Åtgärder inom denna oskrivna kompetens skulle sålunda
falla utanför styrelsens förvaltningsrätt enligt 8:3. Nial menade att det med
hänsyn till det faktum att bolagsstämman enligt lagen är högsta beslutande
organ inte vore rimligt att styrelsen utan stämmans samtycke skulle kunna

                                                
89 Åhman, s. 492ff.
90 Nial & Johansson, s. 240.
91 Prop 1997/98:99, s. 204f.
92 SOU 1941:9, s. 321.
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företa åtgärder utanför den normala affärsverksamheten. Han ansåg dock att
det är så viktigt att styrelsens handlingsfrihet inte äventyras att ”endast
verkligt exceptionella, i bolaget förhållanden djupt ingripande åtgärder
[…] borde […] undandragas styrelsens bestämmanderätt.”93 På senare år
har emellertid Johansson intagit en mer återhållsam ställning i frågan. Han
hävdar nämligen att det inte kan finnas någon ovillkorlig skyldighet för
styrelsen att inhämta stämmans mening i ärendet, om inte åtgärden enligt
bolagsordningen eller ett föregående beslut av stämman ska ställas under
stämmans prövning. I vissa fall kan exempelvis en åtgärd som är till fördel
för företaget endast genomföras under förutsättning att styrelsen handlar
snabbt, utan det dröjsmål och den publicitet som ärendets hänskjutning till
stämman skulle innebära. Aktiemarknadsnämnden har dock ansett att god
sed på aktiemarknaden kräver att flera frågor som är betydelsefulla för
aktieägarna och som annars skulle ha fallit under styrelsens
beslutskompetens, ska avgöras på bolagsstämma.94 

VD:ns legala förvaltningsfunktion regleras i 8:25 ABL. Där stadgas att
VD:n ska sköta den löpande förvaltningen samt vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras. Styrelsen kan i sin
egenskap av överordnat organ ge anvisningar om handläggning och beslut
som rör den löpande förvaltningen. Styrelsen kan också själv avgöra sådana
ärenden. Om denna bestämmanderätt tas i anspråk så upphör VD:s
befogenhet på området.95 

Vad som faller under den löpande förvaltningen får utläsas med hjälp av ett
vanlighetsrekvisit ur 8:25 ABL motsatsvis. Till den löpande förvaltningen
hör sålunda alla åtgärder som inte med hänsyn till omfattningen och arten av
bolagets verksamhet är av ”osedvanlig beskaffenhet” eller ”stor
betydelse”.96 Huruvida en åtgärd är av osedvanlig beskaffenhet får avgöras
med ledning i hur pass vanliga åtgärder av det aktuella slaget är i det
aktuella bolaget. Även om åtgärden är ovanlig i likvärdiga bolag kan det
ändå vara så att den är vanlig i det aktuella bolaget. Åtgärder av ”stor
betydelse” torde enligt Åhman ta sikte på åtgärder som av någon anledning
är särskilt betydelsefulla för bolaget. Till sin typ kan de alltså vara vanligt
förekommande och av mindre betydelse normalt sett. Vad som faller på
VD:s bord kan exempelvis vara att leda bolagets verksamhet och sörja för en
tillfredsställande organisation samt leda driften av bolagets rörelse.
Bedömningen av vilka ärenden som ska anses ingå i den löpande
förvaltningen varierar givetvis beroende på bolagets storlek och
verksamhetens omfattning.97

VD besitter också vad som brukar betecknas en extraordinär
förvaltningsrätt. Denna innebär att VD utan styrelsens bemyndigande i vissa
                                                
93 Nial (1976), s. 341. 
94 Nial & Johansson, s. 117
95 Prop 1975:103, s. 374.
96 Dotevall (1989), s. 183.
97 Åhman, s. 566ff.
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fall kan vidta åtgärder som ligger utanför den löpande förvaltningen. En
förutsättning är dock att styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig
olägenhet för bolagets verksamhet, enligt 8:25 1st 2p ABL. Dessutom ska
VD i sådant fall så snart som möjligt underrätta styrelsen om sin åtgärd.98

Vad gäller de särskilda firmatecknarna utses dessa genom bemyndigande av
styrelsen, enligt 8:31 ABL. En särskild firmatecknare kan sägas ha samma
behörighet som styrelsen att företräda bolaget och teckna dess firma.99

Observera att bemyndigande ger den särskilda firmatecknaren behörighet,
men befogenhet erhåller han först genom uppdrag att företa viss
rättshandling eller får en befattning som innefattar befogenhet att företa
rättshandlingar inom ett visst område.100 

Vilken behörighet som tillkommer en koncernchef som inte är VD eller
särskild firmatecknare har diskuterats i litteraturen. Enligt Rodhe är en
koncernchef som inte samtidigt är VD eller särskild firmatecknare oförenlig
med de behörighetsregler som anges i 8:35 ABL.101 

5.2.2  Verkan av bolagsföreträdares behörighetsöverskridande

Om ett handlande av styrelsen eller särskild firmatecknare strider mot
reglerna om bolagsorganens behörighet gäller inte rättshandlingen mot
bolaget, enligt 8:35 1st 1p ABL. Innebörden är att varken styrelsen i sin
helhet eller särskild firmatecknare på egen hand kan förplikta bolaget att
ändra sin bolagsordning, träda i likvidation, träffa uppgörelser om
skadestånd enligt 15:8 ABL eller ta andra beslut som måste fattas av
bolagsstämman.102 Rättshandlingen gäller självklart inte heller mot bolaget
ifråga om sådana åtgärder som bolaget över huvud taget inte får företa.
Exempel härpå är åtgärder som strider mot brottsbalken samt överträdelser
av låneförbudet i 12:7 ABL.103

Det kan vara svårt för en utomstående att bedöma såväl vad som faller inom
ramen för den löpande förvaltningen som när den verkställande direktören
har en extraordinär förvaltningsuppgift. Därför har det i 8:35 1st 2p ABL
upptagits en bestämmelse som innebär att bolaget kan bli bundet av VD:s
rättshandlingar också då denne har gått utöver sin behörighet. Bolaget blir
bundet såvida det inte visar att tredje man insåg eller bort inse att VD
överskred sin behörighet.104 

                                                
98 Rodhe, s. 163.
99 Se NJA 1995 s. 437 s. 445.
100 Nial & Johansson, s. 247.
101 Rodhe, s. 165.
102 Prop 1993/94:196, s. 168f.
103 Nial & Johansson, s. 241.
104 Prop 1993/94:196 s. 169.
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5.2.3  Bolagsföreträdarnas befogenhet

Med en bolagsföreträdares befogenhet menas enligt Åhman den rätt att
rättshandla för bolagets räkning som på grund av det ”bakomliggande
förhållandet” tillkommer bolagsföreträdaren gentemot bolaget. Avgörande
för om en bolagsföreträdare har befogenhet eller inte blir om den aktuella
åtgärden omfattas av dennes uppdrag. Ett uppdragsavtal får primärt sitt
innehåll av de viljeförklaringar som föreligger mellan uppdragsgivaren och
uppdragstagaren. Uppdragsgivaren talar om vad han vill att uppdragstagaren
ska göra och ger honom eventuellt också instruktioner om hur han vill att
uppdraget ska utföras. Innebörden av dessa viljeförklaringar fastställs genom
tolkning. I ett aktiebolagsförhållande kan man säga att viljeförklaringarna
motsvaras av bolagsordningens bestämmelser och av instruktioner. Bägge
varianter härrör från beslut av överordnade organ (jämför 8:35 2st 2p ABL
och 8:34 ABL).105

Ibland säger emellertid inte parternas viljeförklaringar någonting om hur
uppdragstagaren har att förfara i en uppkommen situation. Under sådana
omständigheter är man tvungen att ge uppdragsavtalet innehåll genom
utfyllning, normalt med rättsregler av utfyllande karaktär. I fråga om
innehållet i styrelsens och VD:ns uppdrag för aktiebolaget, är bestämmelsen
i 8:25 1st ABL en sådan utfyllande regel. Styrelsen har således inte endast
behörighet i förhållande till tredje man, utan i ”utgångsläget” även
befogenhet i förhållande till bolaget att agera inom ramen för förvaltningen
av bolagets angelägenheter. VD å sin sida, har behörighet och befogenhet att
fatta beslut och företa åtgärder inom området för den löpande förvaltningen.
Saken kan uttryckas så att styrelse och VD har ett legalt uppdrag.106 

Observeras bör att den befogenhet som följer av bolagsordningen,
instruktioner och rättsregler också är ständigt inskränkt av särskilda
tvingande rättsregler i aktiebolagslagen. Exempel på detta är;
likhetsprincipen i 3:1 ABL, generalklausulen i 8:34 ABL och jävsreglerna i
åttonde kapitlet aktiebolagslagen.107

När det gäller befogenheten förhåller det sig på annat sätt beträffande en
särskild firmatecknare. I ”utgångsläget”, det vill säga i avsaknad av en
viljeförklaring från bolaget som ger en särskild firmatecknare rätt att företa
en rättshandling, har denne inte någon befogenhet alls. Det sammanhänger
med att en särskild firmatecknare inte har några på lagen grundade
beslutbefogenheter.108 Först om firmatecknaren innehar en befattning som
medför rätt att i vissa hänseenden handla med utomstående, till exempel
som inköpschef, eller av styrelsen får uppdrag att företa en viss rättshandling
får han befogenhet109. 
                                                
105 Åhman, s. 130ff.
106 Åhman, s. 130ff.
107 Åhman, s. 136.
108 Åhman, s. 135.
109 Se NJA 1995 s. 437 s. 445.
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5.2.4  Verkan av bolagsföreträdares
befogenhetsöverskridande110

I 8:35 2st 1men ABL stadgas att när styrelsen, VD:n eller särskild
firmatecknare har överskridit sin befogenhet gäller inte rättshandlingen mot
bolaget om bolaget kan visa att tredje man var i ond tro. Det finns ett par
typsituationer då denna ondtrosregel blir betydelsefull. En sådan typsituation
inträffar när bolagsföreträdaren, antingen styrelsen i sin helhet, VD eller
särskild firmatecknare, har överträtt befogenhetsinskränkningar som följer
av lag. Exempel på legal befogenhetsinskränkning utgör jävsregeln i 8:20
ABL. Om tredje man insåg eller bort inse de förhållanden som gjorde
bolagsföreträdaren jävig kan rättshandlingen inte göras gällande mot
bolaget. Överträdelser av andra associationsrättsliga regler kan komma att
bedömas på samma sätt. En annan situation som faller in under första
meningen är då en särskild firmatecknare, som inte ensam utgör styrelse i
bolaget, överträder de instruktioner som han har fått. Om exempelvis en
särskild firmatecknare har fått styrelsens uppdrag att sälja viss egendom för
ett visst pris men istället säljer den till ett lägre pris eller då han handlar helt
utan uppdrag från styrelsen eller VD blir bolaget inte bundet om det visar att
dess motpart insåg eller bort inse att firmatecknaren överskridit sina
instruktioner eller till och med handlat utan sådana. Ett handlande utan
uppdrag jämställs alltså med ett överskridande trots att detta inte går ihop
språkmässigt. Att man verkligen jämställer begreppen framgick i rättsfallet
NJA 1995 s. 437 som också visar vad som krävs för att ondtrosrekvisitet i
8:35 2st 1p ABL ska vara uppfyllt.

NJA 1995 s. 437. Gunnar Grundström var VD i aktiebolaget Merchant. Han var ensam
firmatecknare och ingick dessutom i styrelsen som förutom honom själv bestod av en enda
person. Grundström ingick avtal om ett aktieköp i Optimum med Hans S. Förvärvet skulle
innebära att Optimum blev ett dotterbolag till Merchant. Fråga uppkom om Grundström haft
befogenhet att sluta avtalet och huruvida Hans varit i god tro eller ej. HD ansåg att avtalet
gick utöver den löpande förvaltningen och hävdade att Hans S måste ha insett detta, varför
bolaget inte blev bundet på grund av 8:35 1st 2p ABL. Därefter prövade HD om Grunström
som ensam firmatecknare kunde binda Merchant. HD konstaterade att först om en särskild
firmatecknare hade en befattning, typ inköpschef, eller fått uppdrag av styrelsen hade denne
också befogenhet. Grundströms befattning som VD gjorde ej att befogenhet uppkom i större
utsträckning än 8:25 ABL medgav, menade HD. Något uppdrag hade heller inte givits av
styrelsen. HD menade dock att tredje man i allmänhet måste kunna räkna med att uppdrag
föreligger (stark presumtion), varför Merchant gavs bevisbördan för att Hans S skulle vara i
ond tro enligt 8:35 2st 1p ABL. Hans S visste om att styrelsebeslut rörande aktieförvärvet
saknades, men trots att priset på aktieförvärvet varit förankrat hos den andra personen i
styrelsen menade HD att detta inte gav fog hos tredje man för antagandet att den ensamma
firmatecknaren haft styrelsens uppdrag att träffa avtal om förvärvet. Hans S ansågs alltså
vara i ond tro om befogenhetsöverskridandet av den särskilde firmatecknaren. 

Ondtrosregeln i 8:35 2st 1p ABL gäller dock inte när styrelsen eller VD har
överträtt en föreskrift om föremålet för bolagets verksamhet eller andra
                                                
110 Följande avsnitt bygger på prop 1997/98:99, s. 227 och prop 1993/94:196, s. 169ff.
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föreskrifter som har meddelats i bolagsordningen eller av ett överordnat
bolagsorgan, enligt 8:35 2st 2p ABL. Då gäller nämligen rättshandlingen
mot bolaget även om tredje man var i ond tro. Ett exempel på den första
situationen är att bolaget enligt sin bolagsordning ska bedriva verksamhet
bestående i fastighetsförvaltning. En fullständig utförsäljning av bolagets
fastighetsbestånd får då anses stå i strid med verksamhetsbestämmelsen i
bolagsordningen. Det förhållandet att styrelsen handlat i strid med
verksamhetsbestämmelsen kan då inte åberopas av bolaget för att komma
ifrån försäljningsavtalen. Tredje mans goda eller onda tro är utan betydelse.
Ett exempel på den andra situationen är att bolagsordningen innehåller en
föreskrift om att alla försäljningar av fast egendom måste underställas
bolagsstämman för godkännande. Om styrelsen säljer en fastighet utan att
inhämta sådant godkännande, har styrelsen överskridit sin befogenhet men
bolaget kan inte åberopa detta för att komma undan avtalet. Det kan också
vara så att styrelsen har lämnat VD vissa riktlinjer för bolagets förvaltning,
som han sedan inte rättar sig efter. Bolaget blir ändå bundet av de
rättshandlingar som VD har vidtagit, under förutsättning att han inte också
har överträtt sin behörighet enligt 8:35 1st ABL. I dessa fall saknar tredje
mans vetskap om förhållandena betydelse.

Bestämmelserna i 8:35 2st 2p ABL gäller endast beslut och åtgärder från
styrelsens eller VD:s sida. Med styrelsen avses här endast styrelsen i dess
helhet. Om en eller flera enskilda styrelseledamöter som har fått särskild
firmateckningsrätt överskrider sin befogenhet, till exempel genom att
rättshandla för bolaget utan att ha erhållit något uppdrag, gäller istället
ondtrosregeln i första meningen samma stycke111. Är det så att den särskilde
firmatecknaren endast har verkställt ett beslut som styrelsen eller VD har
fattat och som står i strid med bolagsordningen eller överordnat
bolagsorgans beslut ska dock bestämmelsen i andra meningen tillämpas. I
den situationen är det inte fråga om något befogenhetsöverskridande från
den särskilde firmatecknarens sida utan det är styrelsen eller VD som har
överträtt sin befogenhet. 

5.3  Jämförande synpunkter av terminologierna 

Innan jämförelsen av begreppsparet behörighet och befogenhet inom de
båda rättsområdena tar vid görs en likhetsgranskning av vad som krävs för
att över huvud taget komma in på behörighets- och
befogenhetsproblematiken inom de båda rättsområdena. Det måste dels när
det gäller fullmäktig och dels när det gäller bolagsföreträdare vara fråga om
en ”kompetent rättshandlande som företagit en rättshandling för
huvudmannens räkning”. Huvudmannen är här i det ena fallet bolaget och i
det andra fallet fullmaktsgivaren. Den rättshandlande är fullmäktig eller
bolagsföreträdare.

                                                
111 se NJA 1995 s. 437.
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Beträffande ”kompetent rättshandlande” gäller för en fullmäktig i princip
inga kvalifikationskrav, medan en bolagsföreträdare bland annat måste vara
myndig, utan förvaltare och inte ha näringsförbud. Vidare gäller för en
fullmäktig att en giltig fullmakt föreligger och för en bolagsföreträdare
gäller att utnämningen av vederbörande varit korrekt ur legal synvinkel.

Rekvisitet ”företagit” ska tolkas så att både fullmäktig och
bolagsföreträdare har aktiv representationsrätt. Trots ordalydelsen av
rekvisitet innefattas också passiv representationsrätt inom både
fullmaktsläran och aktiebolagsrätten. 

”Rättshandlingen” som har företagits för huvudmannen ska i princip vara
förmögenhetsrättslig inom de bägge rättsområdena.

Kriteriet ”huvudmannen” som inom bolagsrätten benämns ”för bolaget”,
ansluter till fullmaktslärans principer för när en rättshandlings konsekvenser
träffar fullmaktsgivaren respektive fullmäktigen. Enligt dessa principer är
det avgörande kriteriet i vems namn rättshandlingen har företagits. Vid
oklara fall anger Åhman den gemensamma partavsikten hos dem som har
deltagit i transaktionen som främsta tolkningsdatum,. Vilka namn som
faktiskt har kommit till användning är oväsentligt. Huvudsaken är att de
rättshandlande varit överens vid avtalstillfället om att avtalet ingåtts för den
rättshandlande personligen eller för annans räkning. Saknas gemensam
partsavsikt och en person handlat för annans räkning utan att detta angivits
ska rättshandlingen anses ha företagits i annans namn om tredje man
åtminstone bort inse att den rättshandlande avsett att förplikta annan (jämför
32 § AvtL om förklaringsmisstag).112 

5.3.1  Jämförelse av begreppet behörighet

För både fullmäktig och bolagsföreträdare definieras behörigheten som ”den
rättshandlandes förmåga att genom rättshandling binda huvudmannen i
förhållande tredje man”. 

                                                
112 Åhman, s. 495ff.
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Inom bolagsrätten utgör den legala funktionsfördelningen
behörighetsomfånget för styrelse och VD, medan omfattningen av
fullmäktigens behörighet utläses av fullmaktens gränser som fastställs
antingen av:

� Lag, sedvänja, tolerans eller kombinationer av fakta
(ställningsfullmakter), eller genom;  

 
� tolkning av den rättshandling som ligger till grund för fullmakten

(skriftliga, kungörande och muntliga fullmakter), eller genom; 
  

� tolkning av rättsförhållandet mellan fullmaktsgivare och fullmäktig
(uppdragsfullmakter), eller genom;

 
� att man fastställer om den fullmäktige, som handlat utan uppdrag,

har rätt till ersättning från fullmaktsgivaren (gäller alla fullmakter).

Med hänsyn till ovan sagda fastställs behörigheten på samma sätt för en
styrelse och VD som för en ställningsfullmäktig vars behörighetsomfång
föreskrivs genom lag. För att närmare klargöra den legala
funktionsfördelningen mellan styrelse och VD måste man emellertid utröna
vad som faller under den löpande förvaltningen med hjälp av ett
”vanlighetsrekvisit” som bedöms med avseende på det konkreta bolaget och
inte branschförhållandena i allmänhet113. Detta ”vanlighetsrekvisit”
påminner mycket om rekvisitet ”sedvänja” för den ställningsfullmäktige i 10
§ 2st AvtL. Bedömningen av vad som utgör sedvänja går i riktning mot att
avgöra fallen med hänsyn till omständigheter och bruk inom det särskilda
företaget114. Rekvisitet ”sedvänja” tenderar numera alltså att bedömas efter
interna förhållanden på bolaget precis som rekvisitet ”vanlighet”. För att
ytterligare jämföra rekvisiten kan man ifråga om behörigheten titta på hur
sedvanerekvisitet bestämmer förhållandet mellan ställningsfullmäktig och
överordnad och hur vanlighetsrekvisitet bestämmer förhållandet mellan VD
och styrelse. Följande figurer får illustrera:

                                                
113 Dotevall, s. 183.
114 Adlercreutz, s. 183.
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Figur 2. Behörighetsomfånget för VD i förhållande till styrelsen
respektive ställningsfullmäktig i förhållande till överordnad.115

Källa: egen källa

Storleken på innercirklarna bestäms av ”vanlighet” och ”sedvänja” och
avgör alltså behörighetsomfånget för VD respektive ställningsfullmäktig. I
sin tur påverkar detta ytan utanför innercirklarna vilket dock inte innebär att
behörigheten för styrelsen och/eller överordnad utökas eller inskränks. Detta
på grund av att ”styrelsen” och ”överordnad” alltid till följd av högre
ställning i hierarkin har behörighet på VD:s eller den ställningsfullmäktiges
behörighetsområde. Med andra ord har styrelsen och överordnad alltid
behörighet inom hela den ytan som finns innanför yttercirklarna. Observera
dock att om styrelsen utnyttjar innercirkeln genom att ta i anspråk sin
bestämmanderätt så upphör inte VD:s behörighet116. Däremot upphör VD:s
befogenhet i denna fråga. Det skulle dock strida mot lagstiftningens grunder
att göra så väsentliga ingrepp i VD:s rätt att sköta den löpande förvaltningen
att han i princip inte längre kan anses uppfylla en VD:s funktioner.117 

Även för den ställningsfullmäktige gäller att behörigheten inte upphör för
denne när en överordnad tar i anspråk sin bestämmanderätt.118 Däremot
upphör den ställningsfullmäktiges befogenhet, men till skillnad från
aktiebolagsrätten torde den överordnade, i enlighet med fullmaktsläran,
kunna göra hur väsentliga ingrepp som helst i en ställningsfullmäktigs
sysslor utan att det skulle strida mot lagstiftningens grunder. 

Exemplet ovan visar på en viss likhet i behörighetsomfångsförhållandet
mellan VD och styrelse samt ställningsfullmäktig och överordnad. Däremot
inte sagt att kriterierna för vad som ska utgöra ”sedvänja” respektive

                                                
115 Den ställningsfullmäktige förutsätts vara anställd medan den överordnade antas vara
fullmäktig i någon form på företaget eller rentav VD.
116 Detta på grund av att VD alltid har behörighet i frågor som rör löpande förvaltningen
enligt 8:30 ABL.
117 Prop 1975:103, s. 374.
118 Möjligtvis upphör behörigheten om den överordnade gör ingrepp i sådan omfattning att
det inte längre finns någon sedvänja för den ställningsfullmäktige.
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”vanlighet” är desamma. Givetvis kan en rättshandling som inte utgör
sedvänja för en ställningsfullmäktig vara rutin för en VD.

För att sammanfatta det hela kan man säga att behörighetens omfattning i
aktiebolagsrätten görs med hjälp av den legala funktionsfördelningen.
Därmed låter den sig vid en första anblick jämföras med de
ställningsfullmakter där lag bestämmer behörighetsomfånget, men när man
går in på vad som utgör den legala förvaltningsrätten för styrelse och VD
måste den löpande förvaltningen fastställas. Detta görs genom att begreppet
”vanlighet” appliceras, vilket gör liknelsen stor också med de
ställningsfullmakter där sedvänjan fastställer behörigheten.

När en fullmäktig och en styrelse eller särskild firmatecknare överskridit sin
behörighet gäller att rättshandlingen inte blir bindande för vare sig
fullmaktsgivaren eller bolaget. Däremot när en VD gått utanför sin
behörighet blir bolaget bundet, såvida det inte kan visa att tredje man varit i
ond tro (8:35 1st 2p ABL).  Detta är en avvikelse från fullmaktsläran, som ju
i princip inte erkänner godtrosskydd såvitt angår behörighet. Denna
avvikelse är välmotiverad vid organhandlande av en VD, då det för tredje
man kan vara svårt att bedöma vad som omfattas av bolagets verksamhet119. 

5.3.2  Jämförelse av begreppet befogenhet

För både fullmäktig och bolagsföreträdare definieras befogenheten som
”den rätt att rättshandla för huvudmannens räkning som på grund av det
bakomliggande förhållandet tillkommer den rättshandlande gentemot
huvudmannen”. Detta bakomliggande förhållande kallas vanligen uppdrag.
Uppdragsavtalet får primärt sitt innehåll genom instruktioner. I ett
aktiebolagsförhållande kan även bolagsordningens bestämmelser påverka
innehållet i uppdraget. Om uppdraget ingår som ett led i en mera omfattande
verksamhet på grundval av ett arbetsavtal av något slag och den
rättshandlande är att anse som arbetstagare är avtalet ett anställningsavtal. I
så fall omfattar förpliktelserna ofta även annat än att företa rättshandlingar.
Detta kan vara fallet beträffande fullmäktig och särskild firmatecknare.

Under förutsättning att tredje man varit i ond tro gäller inte rättshandlingen
mot huvudmannen om en styrelse, VD, särskild firmatecknare eller
fullmäktig (endast självständiga fullmakter), har överskridit sin befogenhet
(se 8:35 2st 1p ABL och 11 § 1st AvtL). Undantag från nyss sagda gäller om
en styrelse eller VD har överträtt en föreskrift om föremålet för bolagets
                                                
119 Adlercreutz, s. 177.
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verksamhet eller andra föreskrifter som har meddelats i bolagsordningen
eller av ett överordnat bolagsorgan. I så fall gäller nämligen rättshandlingen
mot bolaget även om tredje man varit i ond tro, enligt 8:35 2st 2p ABL.
Beträffande en uppdragsfullmäktigs befogenhetsöverskridande så gäller inte
rättshandlingen gentemot fullmaktsgivaren oavsett om tredje man varit i god
tro, enligt 11 § 2st AvtL . 
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6 Firmateckningsreglerna
kompletterade av
fullmaktsreglerna
När det gäller förmågan att binda aktiebolag är det inte bara
bolagsföreträdarna som kan göra detta i kraft av sitt företrädarskap och sin
firmateckningsrätt. Vid sidan av de ordinarie bolagsföreträdarna kan
nämligen ett aktiebolag låta sig företrädas av fullmäktige enligt avtalslagens
regler. Bolagsföreträdarna själva kan också binda aktiebolaget med stöd av
fullmakt. Till exempel är det vanligt att en enskild styrelseledamot som inte
har givits individuell rätt att teckna bolagets firma enligt 8:11 2st ABL eller
VD, utrustas med personlig fullmakt som ger behörighet att företa åtgärder
av olika slag för bolaget. Det kan vara en praktisk lösning om styrelsen inte
vill betro någon enskild ledamot eller VD med en så vid behörighet som
följer med ett bemyndigande om särskild firmateckningsrätt men samtidigt
vill slippa använda sig av firmateckningsberättigat antal ledamöter vid varje
rättshandling som ska företas. Istället kan styrelsen befullmäktiga enskilda
ledamöter eller VD att ombesörja vissa specifika åtgärder när behov
uppkommer. När bolagsföreträdarna meddelar fullmakt ska reglerna om
firmateckning i 8:29-8:32 ABL iakttas. Om det är styrelsen som meddelar
fullmakten, krävs enligt huvudprincipen i 8:29 1st ABL om kollektiv
firmateckning, att åtminstone de beslutande styrelseledamöterna i en styrelse
som har varit beslutför meddelar fullmakten. Detsamma gäller när styrelsen
meddelar fullmakt för sina egna ledamöter eller för VD:n.120

Ett exempel på när aktiebolag låter sig företrädas av en fullmäktig torde vara
om en enskild styrelseledamot av de övriga ledamöterna regelmässigt tillåts
utföra vissa åtgärder. Då torde dels en uppdragsfullmakt (18 § AvtL) och
dels en toleransfullmakt kunna konstitueras. Rättsfallet ADD 1975 nr 40 kan
vara ett exempel.121

ADD 1975 nr 40. Styrelsen i ABC-Schakt, Andersson & Ceder Aktiebolag i Flen utgjordes
av de båda hälftendelägarna Bror Gustav Andersson och Gustav Erik Roger Ceder. Enligt
bolagsordningen tecknades bolagets firma av styrelsen. Den 17 oktober år 1973
undertecknade Andersson för bolagets räkning en handling som betecknades kollektivavtal.
Avtalspart var Statsanställdas Förbund. Fråga uppkom bland annat om bolaget var bundet
av avtalet. Bolaget hävdade att Andersson ej varit behörig att ensam teckna bolagets frima.
Förbundet invände att Andersson haft en sådan ställning och funktion i bolaget att han varit
behörig att sluta kollektivavtal för bolagets räkning. Arbetsdomstolen fann att förbundet
med hänsyn till den ställning som Andersson intagit i bolaget hade haft rätt att förutsätta att
Andersson varit behörig att ensam ingå kollektivavtalet.

                                                
120 Åhman, s. 433f.
121 Åhman, s. 439.



44

Rättsfallet visar hur firmateckningsreglerna kan kompletteras av olika
fullmakter. Däremot när det gäller frågan om ställningsfullmakter, som
bygger på sedvanerättslig grund, kan utsträcka behörigheten så långt att
firmateckningsreglerna kompletteras när den legala behörigheten brister, är
doktrinen avståndstagande. Åhman menar att en utökning av
behörighetsomfånget sätter firmateckningsreglerna och reglerna om
organbehörighet ur spel122. Grönfors talar mot ett alltför långtgående
erkännande av behörighet på sedvanerättslig grund med hänvisning till att
firmateckningsinstitutets funktion i rättslivet till skydd för företagens
intressenter och borgenärer skulle gå om intet. Enligt Grönfors hävdade HD
detta redan i fallet NJA 1954 C 478 (avslagen dispensansökan), som trots att
det finns i notiserna, på sin tid väckte stor uppmärksamhet i berörda
kretsar.123

NJA 1954 C 478. Ett Stockholmsföretag hade i ett av sina dotterbolag anställt en person,
vilken titulerades disponent. Denne, som ostridigt inte hade rätt att teckna bolagets firma,
företog på egen hand ett inköp av elektriska motorer men uppträdde därvid i sin egenskap
av disponent i företaget. Svea HovR ansåg att beställningen föll utanför bolagets normala
verksamhet och underkände kravet mot företaget, eftersom disponenten såsom
ställningsfullmäktig inte med bindande verkan för bolaget kunde företa andra
rättshandlingar än sådana, som var att hänföra till bolagets normala verksamhet. 

Utan att närmare diskutera denna domsmotivering kan enligt Grönfors
fastslås, att en motsatt utgång av målet faktiskt skulle ha inneburit en
avsevärd uppluckring av firmateckningsreglerna. Därtill kommer, att själva
titeln disponent är föga klargörande vad beträffar vederbörandes ställning i
företaget utan kan användas för att täcka sinsemellan ganska olikartade
förhållanden. Med den utgång som målet slutligen fick innebär detsamma
snarast ett incitament för medkontrahenter att i tveksamma fall inte lita på
sitt intryck av fullmaktsrättslig behörighet utan kräva iakttagande av
firmateckningsreglernas formaliteter.124

Enligt Karlgren var det dock inte firmateckningsinstitutets viktiga funktion i
rättslivet utan släktskapen125 mellan firmateckningsreglerna och
ställningsfullmakten som manade till försiktighet vid en
kompletteringsmanöver av firmateckningsreglerna.126 Han tycks alltså ha
menat att den speciella ställningsfullmakt som firmateckningsreglerna ger,
går före avtalslagens allmänna regel om ställningsfullmakt enligt lex
specialis och därmed utesluter en tillämpning av denna senare. Med andra
ord ska man inte som tredje man kunna gå på avtalslagens regel om man inte
kan binda bolaget på grund av bristande firmateckningsrätt.

                                                
122 Åhman, s. 449.
123 Grönfors i JT 1990/91, s. 437.
124 Grönfors i JT 1990/91, s. 437.
125 Karlgren (1929), s. 243, ansåg exempelvis att styrelsen skulle ”uppfattas som ett slags
ställningsfullmäktig för aktieägarna samfällt”.
126 Karlgren i SvJT 1962, s. 262.
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Denna lösning om lex specialis är dock inte a priori given enligt Grönfors.
Andra möjligheter är att reglerna ska tillämpas sida vid sida eller att
domaren i första hand har att pröva tillämpligheten av de speciella reglerna
och endast om rekvisiten för dessa inte visar sig uppfyllda bör återgå på den
allmänna regeln i avtalslagen.127

Redogörelsen ovan visar på uppfattningen i doktrin att ett för stort
behörighetsomfång för en ställningsfullmäktig där ställningsfullmakten
kompletterar firmateckningsreglerna är förenat med risker. Intressant är
därför att betrakta HD:s nyligen avgivna dom i våras som tycks stå stick i
stäv med doktrinens åsikter.

HD:s dom den 4 april 2001, mål nr T2505-99. I målet hade en bankdirektör träffat avtal om
ändring av villkor i ett kreditavtal. Avtalet fick därmed en ovanlig konstruktion eftersom
ändringen innebar att betalningsansvaret för krediten inte längre skulle innefatta ett
personligt betalningsansvar utan begränsas till vad som kunde utfås ur en viss fastighet. I ett
yttrande från Bankföreningen hävdade denna att verksamhetens behöriga gång inom
bankväsendet är beroende av att bindande överenskommelser när det gäller en rad olika
tjänster kan träffas med andra än sådana befattningshavare som har firmateckningsrätt för
banken. HD ansåg därmed att bankdirektören till följd av branschsedvänja och sin ställning
som chef för bankkontoret, hade behörighet att med bindande verkan för banken ingå
ändringar av villkor i ett enskilt fall även om det fick en ovanlig utformning.

Visserligen gällde inte aktiebolagslagens firmateckningsregler för
bankdirektörer vid tidpunkten för händelserna i målet.128 Troligtvis hade
målet ändå fått samma utgång om dagens regler, där aktiebolagslagens
firmateckningsregler gäller för bankaktiebolag, även gällt i rättsfallet. Därför
bygger följande diskussion på att rättsfallet gjort att reglerna om
ställningsfullmakt kan komplettera aktiebolagslagens firmateckningsregler.

Rättsfallet från i våras understryker det utökade antal befattningar som till
följd av förändringarna i samhället kommit att omfattas av
ställningsfullmakt sedan lagstiftaren en gång räknade upp tänkbara
ställningsfullmäktige såsom butiksbiträden, vicevärdar, hembiträden och så
vidare. Liksom den skiljaktige i målet påpekar, så ger rättsfallet en tendens
till att få ställningsfullmakten att innefatta ovanliga och jämförelsevis
omfattande rättshandlingar. Även om bankdirektören bedömdes kunna ingå
ändringar av villkor i ett låneavtal till följd av sedvänja torde det stå i strid
med bankens normala rutiner att ändra säkerheten för ett lån på det sätt som
skett. Därför kan man fråga sig om en person i chefsställning egentligen ska
ha förmågan att ändra på normala rutiner till följd av ställningsfullmakt eller
sådana beslut borde vara underkastade personer med firmateckningsrätt. 
                                                
127 Grönfors (1961), s. 230.
128 Förut utsågs en eller flera VD i banker utan att de var bolagsorgan med ett legalt
kompetensområde. Istället var det styrelsen som bestämde ärendena. Styrelsen kunde även
ge sådana uppdrag som annars ankom på styrelsen till en delegat (VD eller annan), Nial &
Johansson, s. 114.
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När det gäller ställningsfullmakten kan sägas att HD förut ställde ganska
stränga krav på att den sedvänja som åberopades för den påstådda
behörigheten skulle vara klar och entydig129. Vidare kan Grönfors uttalande
inflikas där han sa att ställningsfullmakten är avpassad för schablonartade
och sinsemellan likartade transaktioner genom mellanmän och inte för mera
omfattande transaktioner som kräver nyanserade bedömningar i det enskilda
fallet130. Att ersätta ett personligt betalningsansvar för två mycket rika
gäldenärer med vad som kan utfås ur en viss fastighet kan väl knappast vara
schablonartad. Tillgångarna för de personligt betalningsansvariga i rättfallet
översteg nämligen vida lånesumman, medan fastighetens värde vid tillfället
precis motsvarade lånesumman som var på 25 miljoner kronor. Utan att
därmed dra för stora växlar tycks utgången i målet ändra praxis till att gå
mot att stärka tryggheten i omsättningen och hänsynen till det ekonomiska
livets behov av pålitlighet emellan avtalsparter. Däremot försämras
borgenärers och aktieägares skydd delvis till följd av att
firmateckningsinstitutets funktion inte upprätthålls fullt ut. 

Själva tekniken att steg för steg försiktigt utöka behörighetsområdet som i
rättsfallet ovan innebär enligt Grönfors en risk för att rättsinstitutet
ställningsfullmakt tappar sin profil och att tillämpningen därför blir slapp.
Grönfors angav som exempel på slapp tillämpning när svenska domstolar
försökte begränsa ansvaret för andras handlande till personer i ledande
ställning innan principalansvaret infördes. Etappvis sökte man sig dock
längre och längre ned i hierarkierna och när en vicekorpral som var chef för
en ammunitionstross förklarades vara i ledande ställning var det nog
överraskande för både folk i allmänhet och vicekorpralen i synnerhet.131

Lagstiftarens ingripande genom introduktionen av principalansvaret i
skadeståndslagen förhindrade den slutliga katastrofen av att den
begränsande effekten som svenska domstolar försökt eftersträva skulle visa
sig vara totalt verkningslös.132 

HD:s dom från i våras bidrar dock till att stärka tredjemansskyddet.
Visserligen försämras firmateckningsreglernas funktion, men bara delvis.
Om exempelvis tredje man slutit avtal med en styrelseledamot om ändring
av lånevillkor finns det ingen objektiv synbarhet som visar att ledamoten har
en ställning som tillåter honom att göra detta, utan i så fall krävs ett
iakttagande av firmateckningsreglerna för tredje man. När det däremot gäller
arbetande personer i ledande ställning finns det en synbarhet som ger
befogad anledning för tredje man att aktiebolaget kan bindas, även vid
ovanliga avtals ingående. Annars skulle alltså tredje man som i rättsfallet
ovan fått till stånd ett fördelaktigt villkor med banken istället avvaktat och

                                                
129 se bland annat NJA 1990 s. 591, 1992 s. 782 och 1998 s. 304.
130 Grönfors (1961), s. 133.
131 Se NJA 1944 s. 301. Inflikas kan att vicekorpraler var lägst i rang bland underbefälen.
Underbefälen hade inte ens status av att vara officerare. 
132 Grönfors i JT 1990/91, s. 436f.
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tänkt: ”Nähä nu får jag hejda mig och kolla om självaste bankdirektören har
firmateckningsrätt, eftersom det annars kan brista i hans behörighet som
ställningsfullmäktig.”  Liksom bankföreningen yttrar i målet, måste en kund
nämligen kunna fästa tilltro till de besked av olika art som denne får från de
personer inom banken som kunden uppfattar som ansvariga för det aktuella
ärendet. Endast om det hade funnits anledning för kunden att känna
beaktansvärd osäkerhet i fråga om befogenhet eller behörighet för bankens
företrädare är det rimligt att kunden kontrollerar om formella förutsättningar
för att träffa avsett avtal föreligger. En sådan anledning skulle kunna vara
för handen om det var en enskild bankanställd som ingick den för banken
ofördelaktiga ändringen av villkoret. HD tycks också i sitt domskäl peka på
vikten av att bankdirektören var en person i ledande ställning för att denne
skulle ha behörighet: ”Med hänsyn till rådande sedvänja på området måste
[…] Heumann, som var chef […] till följd av sin ställning ha behörighet”
(min understrykning).

I enlighet med den maktförskjutning som gjorts från bolagsstämman till
förmån för styrelsen torde man inte längre kunna äventyra medkontrahenters
rättssäkerhet vid ingångna avtal med styrelser som är av extraordinär
beskaffenhet med följd att bolaget i efterhand slingrar sig och hävdar att
bolagsstämmobeslut fordrades. En liknande förskjutning från
bolagsledningen till förmån för personer i ledande ställning när det gäller
ovanliga rättshandlingar kan också vara på sin plats133. Detta för att tredje
man ska kunna lita på att fullmaktsgivaren tillsatt en kompetent
ställningsfullmäktig. Skulle så inte vara fallet får väl bolagsledningen i
efterhand omplacera vederbörande eller om den inte gör det får stämman i
kraft av högsta beslutande organ ge direktiv till bolagsledningen om detta. 

Med nyssnämnda resonemang kan tyckas att den utökning av
behörighetsomfånget som torde ha skett i och med rättsfallet är befogad.
Däremot kan man ställa sig frågan om inte bankdirektören i sin roll som
ställningsfullmäktig har överskridit sin befogenhet i rättsfallet. Behörigheten
och befogenheten följs åt i ”utgångsläget” för en ställningsfullmäktig, men
befogenhetens gräns kan bli snävare dels om fullmaktsgivaren gett
fullmäktigen särskilda inskränkande föreskrifter enligt lagtexten (11 § 1st
AvtL) och dels om fullmäktigen åsidosatt huvudmannens intresse mera
allmänt enligt Adlercreutz134. Att så totalt försämra lånevillkoret som
bankdirektören gjorde, torde stå i strid med huvudmannens (bankens)
intresse. Tredje man måste dock ha varit i ond tro beträffande
befogenhetsöverskridandet enligt 11 § 1st AvtL och kanske behövs det ett
uppsåtligt åsidosättande av det interna avtalet mellan fullmäktigen och
fullmaktsgivaren för att banken ska slippa bundenhet. Fast så länge praxis
inte gett bättre vägledning vad beträffar befogenhetsöverskridanden borde
banken i alla fall som ett andrahandsyrkande tagit upp frågan!

                                                
133 kanske har så också skett i och med rättsfallet.
134 Adlercreutz, s. 212.



48

7 Bolagsföreträdarna sett
utifrån fullmaktslärans
synvinkel

7.1  Likheter mellan organhandlande och handlande
genom en ställningsfullmäktig

Bolagsorganens rättshandlande kan endera jämföras med en
ställningsfullmäktig som rättshandlar i annans namn, närmare bestämt
fullmaktsgivarens eller kan man betrakta organhandlande som bolagets eget,
ett handlande för egen räkning.135 Ett ståndpunktstagande förutsätter att man
tar ställning till frågan om utformningen av begreppet juridisk person. Ju
mindre rigoröst man genomför juridisk person konstruktionen, desto större
möjligheter har man att betrakta situationen på så vis att organet företräder
en grupp huvudmän som nära svarar mot vad en fullmäktig gör.136

Exempelvis kan man tänka sig att aktieägarnas tillsättning av
styrelseledamöter grundar sig på ett avtal med vissa personer om uppdrag
om styrelseledamotskap. Följaktligen kan man tänka sig att avtalen medför
(kollektiv) ställningsfullmakt för dessa personer att handla i den
utsträckning som aktiebolagslagens funktionsfördelningsregler medger
(jämför 10 § 2st AvtL och uttrycket ”varmed enligt lag följer viss
behörighet”. Består styrelsen av flera ledamöter än en skulle
ställningsfullmakten kunna betraktas som kollektiv. När det gäller det fallet
att styrelsen anställer en VD kan man också anlägga samma synsätt.
Styrelseledamöterna och VD:n skulle under sådana omständigheter vara att
anse som ställningsfullmäktige enligt specialstadganden, som närmare
bestämt utgörs av aktiebolagslagens regler.137 

Någon egentlig anledning att göra skillnad mellan grunden för styrelsens och
VD:ns behörighet torde inte finnas enlig Åhman. Menar man att VD har
ställningsfullmakt, bör även styrelseledamöterna anses ha (kollektiv)
ställningsfullmakt. Menar man å andra sidan att styrelsens agerande är ett
organhandlande bör VD:ns handlande vara att betrakta på samma sätt. Deras
rättsliga ställning är i kvalitativt hänseende densamma. De har bägge legal
förvaltningsrätt och firmateckningsrätt. En annan sak är att deras legala
behörighet har olika omfattning.138 

                                                
135 Åhman, s. 330.
136 Grönfors (1961), s. 21.
137 Åhman, s. 331f.
138 Åhman, s. 333.
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En likhet mellan styrelse och VD å ena sidan och en ställningsfullmäktig å
den andra sidan är att för samtliga sammanfaller behörigheten och
befogenheten i utgångsläget.139 

En invändning mot att anknyta organhandlande till fullmaktsreglerna är att
avtalslagens författare faktiskt utgick ifrån att fullmaktsreglerna inte skulle
omfatta de juridiska personernas företrädare140. Avtalslagens lagtext ger
också stöd för att organhandlande faller utanför fullmaktsreglernas (direkta)
tillämpningsområde. En fullmaktsituation kräver enligt avtalslagens
ordalydelse att både fullmaktsgivaren och fullmäktigen har rättspersonlighet
(jämför uttrycken ”annan” och ”någon” i 10 § AvtL). Visserligen är de
enskilda organmedlemmarna självständiga rättssubjekt. Dock är inte
aktiebolagets organ några rättssubjekt. Organen kan istället ses som en sorts
rättsliga företeelser av egen art. Tanken att styrelsen och VD:n handlar för
”annans räkning” är med detta synsätt inte tillfredsställande. Istället är det
rimligare at betrakta organens handlande som bolagets eget.141 

Vidare invändningar mot att betrakta bolagsorganens rättshandlande utifrån
fullmaktsläran är att fullmaktsreglerna i avtalslagen främst utgör en
avvägning mellan en fullmaktsgivares vilja och tredje mans tillit.142 Denna
tillitsprincip (ibland kallad godtrosskyddsprincipen) är en allmän
förmögenhetsrättslig princip som innebär att det avgörande i avtalsrätten
vanligen är den yttre uppfattbara synbarheten för tredje man. Det är alltså
inte den rättshandlandes inre vilja eller syfte utan vad som utifrån och
objektivt betraktat, ger ett befogat intryck av att ett rättshandlingssyfte eller
något därmed likvärdigt förekommit.143 Med andra ord ska en tredje man
som i god tro mottar en frivilligt avlämnad viljeförklaring av
fullmaktsgivaren kunna göra viljeförklaringen gällande efter dess innehåll
genom att kräva fullgörande av den rättshandling som det är frågan om.
Alternativt ska han kunna kräva full ersättning för den förlust han lider
genom uteblivet fullgörande (det positiva kontraktsintresset). Sålunda bör
alltså en bristande överensstämmelse mellan en viljeförklaring och den
bakomliggande verkliga viljan endast få åberopas gentemot den som insett
eller bort inse, att sådan var för handen (se 32 § AvtL om
förklaringsmisstag).144 Tillitsprincipen bygger på den värderingen att
omsättningshänsynen och behovet av säkerhet i den ekonomiska handeln,
bör tillmätas stor och vanligen avgörande betydelse.145 

                                                
139 Åhman, s. 135.
140 I motiven till avtalslagen sägs att ”styrelsen för ett aktiebolag kunna icke anses handla
på grund av fullmakt”.
141 Åhman, s. 333f.
142 Åhman, s. 335.
143 Adlercreutz, s. 19.
144 Almén, s. 173.
145 Adlercreutz, s. 260.
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Reglerna om organhandlande är däremot utformade under hänsynstagande
till de intressekollisioner som kan uppstå i hägnet av ett aktiebolags
verksamhet.146 Dessa intressekollisioner utgörs bland annat av aktieägarnas
behov av kontroll över bolagsledningen.  

Därför har lydnadsplikten gentemot bolagsstämman införts. Lydnadsplikten
har kommit till uttryck i 8:34 2st ABL läst motsatsvis. Vidare
intressemotsättningar finns mellan aktieägarmajoritet och aktieägarminoritet
till följd av majoritetens bestämmanderätt. Därför finns tvingande
minoritetsskyddsregler typ likhetsprincipen införda i aktiebolagslagen. Även
mellan aktieägare och borgenärer finns en intressekollision. På grund härav
har lagstiftaren infört tvingande borgenärsskyddsregler om bland annat
olovlig vinstutdelning i 12:2 ABL.

7.2  Likheter mellan en särskild firmatecknare och
en generalfullmäktig

Vad beträffar de särskilda firmatecknarnas representationsrätt kan först och
främst påpekas att dessa inte intar organställning i bolaget. Dessutom kan
inflikas att de handlar för annans räkning. Borde inte då en särskild
firmatecknares ställning i allt väsentligt vara att jämföra med en
ställningsfullmäktigs? I förarbetena till 1944 års aktiebolagslag sägs i
anslutning till det som kom att bli 88 §, att ett bemyndigande för
firmatecknare lämnas genom det av styrelsen fattade beslutet.147 Tanken
bakom detta uttalande verkar enligt Åhman vara att ett bemyndigande enligt
8:31 1st ABL ska uppfattas som ett sorts ”förordnande” vilket grundläggs
genom ett intern beslut i styrelsen. En sådan uppfattning är inte förenlig med
traditionella fullmaktsregler där den fullmäktige intager sin position
avtalsvägen.148 

En ställningsfullmaktig intar som sagt sin position avtalsvis, medan ett
bemyndigande av det slag som beskrivs i aktiebolagslagens förarbeten inte
är något avtal utan en ensidig åtgärd från bolaget som dessutom är intern
(styrelsebeslut). Att detta styrelsebeslut i sig skulle ligga till grund för ett
verksamt bemyndigande kan tyckas märkligt. Varken delgivning av beslutet
eller någon särskild accept av beslutet verkar krävas. Accept kanske dock
kan antas ske konkludent genom att den särskilda firmatecknaren utför de
uppdrag som styrelsen meddelar. I teorin innebär det dock att en person kan

                                                
146 Åhman, s. 335.
147 SOU 1941:9 s. 340.
148 Åhman, s. 337.
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ha rätt att som särskild firmatecknare företräda bolaget och teckna dess
firma utan att själv veta om det till skillnad från den ställningsfullmäktige
som i princip alltid är medveten om sin rätt att företräda fullmaktsgivaren.149  

För en ställningsfullmäktig sammanfaller behörighetens och befogenhetens
omfattning så länge som inte fullmaktsgivaren har inskränkt befogenheten
genom att meddela föreskrifter eller tills någon annan utfyllande regel träder
in och begränsar befogenheten. När det gäller en särskild firmatecknare
krävs däremot ett uppdrag för att han ska få utnyttja sitt bemyndigande.150 

Annars tycker Åhman att det är näraliggande att jämföra särskild
firmateckningsrätt med ställningsfullmaktskonstruktionen. Men vidare
invändningar mot att jämföra särskild firmateckning med
ställningsfullmakten är att en ställningsfullmäktig intar en för tredje man
uppfattbar yttre ställning som ger intryck av behörighet, medan så inte
behöver vara fallet för en särskild firmatecknare. Jämför till exempel med en
styrelseledamot som inte arbetar i bolaget och utses till särskild
firmatecknare. Dessutom är behörigheten för en ställningsfullmäktig
begränsad till vad som följer av lag eller sedvänja medan bemyndigandet för
en särskild firmatecknare ger en generell behörighet. Detta sista faktum för
istället över tankarna på likheten mellan en särskild firmatecknare och en
generalfullmäktig. 

En generalfullmakt är en fullmakt som tillägger innehavaren en helt i det
närmaste generell behörighet att företräda fullmaktsgivaren gentemot alla
tredje män.151 För en särskild firmatecknare gäller ju att även denne har
generell behörighet att representera bolaget likt en styrelse. Att dra
paralleller till prokuran som är en sorts generalfullmakt kan tyckas ligga
nära tillhands. Prokuran ger innehavaren behörighet och beslutsbefogenheter
att med vissa angivna undantag företräda en näringsidkare i alla ärenden
som rör näringsverksamheten. En ”vanlig” generalfullmakt och ett
bemyndigande om särskild firmateckning medför emellertid inte några
beslutsbefogenheter ”i utgångsläget” utan enbart behörighet i förhållande till
tredje man. De är därför inte fullt jämförbara med prokura. Men om en
särskild firmatecknare och en generalfullmäktig samtidigt delegeras
motsvarande eller i vart fall omfattande beslutsbefogenheter är analogier till
prokuran näraliggande152.

                                                
149 Åhman, s. 135.
150 Åhman, s. 338.
151 Åhman, s. 449ff.
152 Se dock Adlercreutz, s. 176, som tycktes uppfatta prokuran som en generalfullmakt.
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8 Avslutande kommentarer
Avslutningsvis bryts aktiebolagskonstruktionen ned på ett illustrativt sätt i
ett avtals- och fullmaktsrättsligt perspektiv. Detta görs för att underlätta
förståelsen av hur bolagsorganen, de särskilda firmatecknarna och
fullmäktiga som har förmåga att binda aktiebolag förhåller sig till varandra. 

Figur 3. Aktiebolagskonstruktionen i ett avtals- och fullmaktsrättsligt
perspektiv.

                                 ”uppdragsavtal”           ”kollektiv fullmakt”

                                 

                                                             ”anställningsavtal”                            

                ”generalfullmakt”

ställningsfullmakt

                                                      uppdragsfullmakt                 

tjänsteinstruktioner

kombinationsfullmakt     

                                                     chefer

                                            arbetare, tjänstemän

Källa: egen källa                                                                      
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I figuren kan man se att det i aktiebolag finns en hierarkiskordning mellan
bolagsorganen där stämman utgör det högsta beslutande organet153. Mellan
bolagsstämman och bolagsledningen finns, med rättsekonomernas
terminologi, ett principal agentförhållande154 där den förra utgör principalen
och den senare agenten155. 

Med principal agentförhållandet i åtanke är det mest realistiska synsättet att
styrelsen grundar sin organbehörighet på en kollektiv fullmakt från
aktieägarna samfällt. Styrelsen har dock en friare ställning än en fullmäktig i
den meningen att den inte behöver rådgöra med principalen vid varje
osäkerhet om vad som är dennes vilja156. 

En jämförelse mellan uppdraget som styrelseledamot och uppdraget som VD
ger vid handen att styrelseuppdraget mer bär karaktären av ett
uppdragsförhållande medan uppdraget som VD mer liknar ett
anställningsförhållande.157 Då emellertid lagen inte kräver att VD, för att
erhålla sin egenskap av bolagsorgan, är anställd av bolaget ska denna
analogi inte föras för långt. En inte alltför ovanlig situation är nämligen att
en VD inte är anställd av det bolag han är VD för, utan av detta bolags
moderbolag. Dock gäller allmänna arbetsrättsliga regler rörande tjänsteavtal
även för VD:s tjänsteavtal ifråga om avlöning, pension, semester,
anställningstid etcetera.158 

Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, VD:n eller någon annan till
särskild firmatecknare, enligt 8:31 1st ABL. Den särskilda firmatecknaren
torde kunna betraktas som en tillförordnad generalfullmäktig med
registreringskrav.

Under bolagsstämman och bolagsledningen som agerar på grundval av
aktiebolagslagens regler om bolagsorgan finns en rent avtalsrättslig hierarki.
I den mån det inte finns någon särskild lag eller sedvänja som ger viss
behörighet (ställningsfullmakt) är det istället uppdragsfullmakt eller
kombinationsfullmakt och tjänsteinstruktioner som är avgörande för en
befattningshavares rätt att företa åtgärder av olika slag i förhållande till
tredje man respektive bolaget. Gemensamt för dessa befattningshavare är att
deras behörighet och befogenhet är grundad på avtalslagens regler om
fullmakt.159 

                                                
153 Revisorerna står dock utanför denna hierarki som ett kontrollerande bolagsorgan.
154 Ett principal agentförhållande kan definieras som ett explicit eller implicit kontrakt under
vilket en uppdragsgivare (principal) engagerar en annan person, uppdragstagaren (agenten)
till att utföra arbetsuppgifter för sin räkning. Beslutsfattandet delegeras av principalen till
agenten.
155 Bergström & Samuelsson, s. 27.
156 Dotevall (1989), s. 276
157 Dotevall (1989), s. 276.
158 Nial & Johansson, s. 114.
159 Åhman, s. 433f.
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I ovanstående beskrivna avtalshierarki är ställningsfullmakten särskilt
framträdande. Ställningsfullmakten kan dock ligga utanför hierarkin om den
är baserad på uppdrag. Exempelvis är enskilda uppdragstagare, som åt
mobiltelefonoperatörerna säljer abonnemang till kunder,
ställningsfullmäktiga med uppdrag som grund. Vad beträffar behörigheten
för de ställningsfullmäktiga bestäms denna utanför fullmaktsgivarens
kontroll vare sig det rör en ställningsfullmäktig inom hierarkin eller på
marknaden. Däremot kan befogenheten ensidigt inskränkas inom hierarkin
med stöd av principalens 32 §-befogenhet, medan inskränkningar i
befogenheten på marknaden blir en förhandlingsfråga.
 
Ett fingerat exempel ska nämnas för att göra det hela begripligare. Telia kan
sägas sälja sina abonnemang i Teliabutikerna via anställda som är
ställningsfullmäktiga inom hierarkin160. När den egna företagaren Crister
Nilsson säljer Telia abonnemang gör han det som ställningsfullmäktig
utanför hierarkin. Behörighetsomfånget för de anställda i Teliabutiken samt
herr Nilsson bestäms av sedvänja och inte av vad fullmaktsgivaren Telia vill
att den ska omfatta. Beträffande befogenhetens gränser kan Telia bestämma
sig för att ge direktiv till de anställda att kunderna (tredje män) bara ska få
teckna 24-månaders abonnemang till skillnad från förut när en teckning av
12 månaders abonnemang också gick bra. Däremot måste en önskan om att
Nilsson ska göra likadant bli en avtalsfråga. 

                                                
160 Teliabutiken definieras som en del i jättehierarkin som utgörs av Teliakoncernen.
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